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اﻟﺪﻛﺘﻮر  :ﺑﺮوﻧﺔ ﻣﺤﻤﺪ

رﺋﯿﺴﺎ

اﻟﺪﻛﺘﻮر  :اﻟﺰاوي اﻟﺘﯿﺠﺎﻧﻲ

ﻣﺸﺮﻓﺎ و ﻣﻘﺮرا

اﻟﺪﻛﺘﻮرة  :ﻟﯿﻠﻰ ﻋﺎﻟﻢ
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اﻟﺪﻛﺘﻮرة  :ﺑﻮﺷﯿﺒﺔ اﻟﻄﯿﺐ

ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ 2013-2012 :

اﳊـﻤﺪ ﷲ اﻟـﺬي ﻋﻠّـﻢ ﺑﺎﻟـﻘـﻠﻢ،ﻋـﻠّـﻢ اﻹﻧـﺴﺎن ﻣـﺎ ﱂ ﻳـﻌـﻠﻢ،واﻟﺼّ ﻼة واﻟﺴّ ﻼم ﻋﻠﻰ أﻓﺼﺢ
اﻟــﻌﺮب ،وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤ ـﺒﻪ اﻟـﺬﻳﻦ اﻧﺘﻬﺠﻮا ﻣﻨﻬﺞ اﻷدب ،أﲪﺪﻩ ﲪﺪا ﻛﺜﲑا ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻴﻪ
وأﺷﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ﰲ إﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ.
"

وﻋـﺮﻓـﺎﻧـﺎ ﺑﺎﳉ ـﻤـﻴﻞ أﻗـﺪم ﺷـﻜﺮي اﻟـﺨﺎﻟﺺ إﻟ ـ ـﻰ:
اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻔﺎﺿـﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟـﺘﻴﺠﺎﻧـﻲ اﻟـﺰاوي ﻋ ـــ ـﻠﻰ ﻧ ـــ ـﺼﺎﺋ ـﺤـﻪ وإرﺷ ـﺎداﺗ ـﻪ وﺗﻮﺟﻴـﻬﺎﺗـﻪ

ﻟـﻲ ﻃـﻮل ﻓـﱰة اﻟﺒﺤﺚ.وﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ووﻗﻮﻓﻪ ﻣﻌﻲ ﰲ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ.
ﻛﻤﺎ أﺷﻜﺮ أﺳﺘﺎذي اﻟﻜﺮﱘ ﺣﺎج ﻋﻠﻲ ﻓـﺎﺿـ ـﻞ اﻟـ ـﺬي وﻗ ـ ـﻒ إﻟ ــﻰ ﺟﺎﻧ ـــﱯ و ﺳـﺎﻋﺪﱐ
ﻋﻠﻰ ﲣﻄﻲ اﻟﺼﻌﺎب وأﻓﺎدﱐ ﲟﺎ ﳛﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﰲ ﳎﺎل ﲣﺼﺼﻪ.
ﻛﻤﺎ أﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﻷﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ اﻟـﻤﻨـﺎﻗـﺸـﺔ اﻟ ـﺬﻳﻦ ﺳﺄﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﺼﺎﺋﺤﻬﻢ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ دراﺳﺎﰐ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
و أﺗـﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜ ـﺮ اﻟ ـﻌﻤـﻴ ـﻖ إﻟـﻰ ﻛـ ـﻞ أﺳ ـﺎﺗـ ـﺬة وﻋﻤـ ـﺎل إدارة ﻣـ ـ ـﻌـﻬ ـﺪ اﻷدب اﻟـ ـﻌ ـﺮﰊ
وإﱃ ﻃـﻠـﺒﺘﻪ وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻃﻠﺒﺔ اﻷدب.
و ﻻ ﻳ ـﻔﻮﺗﲏ أن أﻋﱪ ﻋـﻦ ﺷﻜـﺮي واﻣـ ـ ـﺘ ـﻨـﺎﻧـﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺪم ﱄ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن واﳌﺴﺎﻋﺪة
ﻣﻦ أﺟﻞ اﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ وإﺧﺮاﺟﻪﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر ة.
إﱃ ﻛﻞ ﻫﺆﻻء ﺷﻜﺮا ﺟﺰﻳﻼ.

ﺣﺒﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ،ورﳛﺎﻧﺘﺎ ﻋﻤﺮي ،ﺻﺎﻧﻌﺎ أﻣﻠﻲ ،اﻟﺬﻳﻦ إﱃ درب اﻟﻌﻼ أﺧﺬا
ﺑﻴﺪي راﲰﲔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻤﻠﻲ .اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻔﺎرﻗﲏ ﺳﻨﺎ دﻋﺎﺋﻬﻤﺎ أﺑﺪا.
أﻓﺪﻳﻜﻤﺎ ﺑﻨﺒﺾ ﻗﻠﱯ.

"

واﻟﺪي اﻟﻜﺮﳝﲔ.
إﱃﻣﻦ ﺷﺎر
إﱃ ﲨﻴﻊ أﺳﺎﺗﺬﰐ اﻟﻜﺮام.
إﱃ ﻛﻞ ﻫﺆﻻء أﻫﺪي ﺧﻼﺻﺔ ﺟﻬﺪي ﻫﺬا.

"
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"

يـتـمـيـز الـرتاث ال ـشـعيب اجلزائ ـري أنـه ذو ن ـزعة فكرية هلا صلة بالقيم اإلنسانية املنتـشـرة بني الناس،

ومن خالل أشكاله التعبـيية الشويية والعويية،قا اتتقاابا كبيـرا خـاصة مـنـه مـا كـان مـرتباا بالتاريخ
اجلزائـري والثيرات الشعبـية التـي خـاضـهـا الـجزائـريـين ضـد اقاتـتـعـمار ،ومـع مـرور الزمن أضحى ميروثا
ثقافيا قا يستهان به كينـه قـد أرخ لـحقبة زمـنـيـة هامـة ،تـنـاقـلت أحداثـها عن طريق الرواية الشوهية اليت
"

أمست فيما بعد الاريق الذي عبد املسار للحكاية الشعبية املكتيبة" .

"" باعتبار أن احلكاية الشعـبية شكـل تعبيي قدمي عرفته اجملتمعات اإلنسانية،واحتلت مكانة عظيمة
قارتباطها بـمياقـف اإلنـسـان وبـمـعـتـق ـداتـه ات ـجاه الكـين ،كمـا كـانت املتنوس اليحيد آلماله وطميحاته
وخماوفه إزاء الابيعة.

"

" ك

ط كمـا اعتربت الـحكــاي ــة الــشعبـيـة فـي فـرتات ال ـظـلـم واقاتتـبـداد والـ ـتـعـسف مـالذا أتـرع إلـيـها الناس
لالحتماء بـها،كينـها أكـست الـنـوـيس بـبـاقة أمـل ،وحررهتم من كل قيد زمين أو مكاين،فاحـ ـت ـ ـوـ ـل بـهـا
اإلنسان اجلزائري.
" أما ع ـملـية جـمع ال ـنـصيص فـكـان ـت مـن أصعب األمير اليت وجدهتا وخصيصا أن بعض العائالت
الـجزائريـة تـخلت ع ـن الـسهـرات الـعائـلـية احلميمة خاصة بدخيل أجهزة اإلعالم كل البييت واتتبداهلا
بتلك السهرات اليت حتيي كل مشاعر الدفء واحلنان والتآزر بني أفراد العائلة.

"

" ضـف إىل ذلـك صعـيبـة ال ـتـنـقـل مـن مـك ـان إىل آخر بـحكم أنه قا يسمح للمرأة بالذهاب إىل أي
مكان عكس الرجل الذي لديه كامل احلرية يف التصرف والتنقل،ورغـم ذل ـك ات ـتـاـعـت مجع نـص ـيص
كثية وخمتلوة واتتعنت أكثر بـجديت أطال اهلل فـي عمـرها فـقـد كـانـت ب ـالـنـسبـة لـي املـنبـع ال ـذي يـزداد
تدفقا ك ـلـمـا أعاى أكثر،فمنـذ ص ـغـري وه ـي ت ـروي ل ـنـا احلكـاي ـات واألحاجي وحـىت األمثال ،وأتـذكـ ــر
وأنا فـي تن اخلامسة عشر قرأت كـتاب اليردة احلمراء  LA ROSE ROUGEلـميل ـيد فـ ـرعـ ـين
بـاللـغة ال ـورنسـيـة وهي مـرتمجـة ع ـن حك ـايـات قبائلية معروفة أكثر يف مدينة تيزي وزو هـذه املناـقـة ال ـيت
مازالت حتتوظ بتـقـالـيـدها وعـاداتـها،وقازلت لآلن أتــذكــر هـذه الـحكايات وأحكيها بدوري لألطوال،
لـما تـثـيه من الـمتعة والـتـشيي ـق والــرغـبـة يف الـنـيم ،وه ــذا ما جعلين أهتم أكثر هبذا النيع من احلكايات
الـيت تــضرب جـذورها إلـى عـمـق ضـارب فـي الـتـاريـخ وقا تـزال تـنـتـقـل عبـر الـعصير واألجيال عـن طريـق
أ

مقدمة

الـروايـة الشوهـية ،فقد تكين ذاكرة الشعيب والـحافظة لعربها وجتاربـها وكوـاحهـا عـبـر األزم ـن ـة،غ ـي ـر أن ـه
ي ـتـبـادر إلـى أذهــان ــنا بـعـض الـتساؤقات منها:

إىل أي م ـدى تـمثـل احلكايـات مـنتجا ثقافيا مجاعيا تعكس جانبها الـيجداين من أشيا وأحـالم وآقام
"
ط

وآمال؟
وما مكانة ووظيوة احلكاية الشعبية يف اجلزائر؟

وينبثق عن هذا التساؤل املركزي جمميعة من التساؤقات الورعية ميكن أن نقرأها كما يلي:
 -1ما هي احلكاية الشعبية؟
 -2ما ه ـي الـمـناهـج ال ـسلـيـمـة والـموـيـدة الـتـي يـمكـن اقاعـتـمـاد عـلـيـهـا ف ـي دراتـ ـة احلـكـاي ـة الشـعبية؟
" وج ـاء اخ ـتـيـارنـا لـهذا الـميضيع نـ ـتـ ـيـجـة لقلة اجلهيد املبذولة فيه حمليا ،وخباصة بعض مـدن اجلزائر،
ميضيع حبـثنا من جهة،ومن أجل إعااء بعد آخر هلذه املساهـمة املتياضعة ،ملـختـلـف ج ـهـيد الباحثني
اجلزائريني يف األدب اجلزائري الشعـبـي،ونقص ترمجة كتب املناهج احلديثة إىل اللغة الــعرب ـيـة وإن ت ـرمجـت
" "

تكين ترمجتها صعبة.

" أما املنهج املستخدم فهي املنهـج ال ـسـيـمـيـائي،كـين أن الـبـحث يـتـنـاول احلـكايـة ال ـشعـبـيـة يف اجلزائـ ــر
مقاربة تيميائية،حماولة منا حتليل م ـضمين ب ـع ـض احلكايـات اليت مجعنـاها،وهـي كدراتـة تابيقية لوـهـم
الظياهر النصية واقاجتماعية بيصوها جمميعات دالة.
" ولـحل اإلشكـالـيـة اختـرنا الـمـنـهجـيـة الـتـالية للبحث،حيث قسمنا العمل إىل مقدمة و ثالثة ف ـص ـيل
رئيسية.
" تـارقـنـا يف الوصل األول امليتيم " األدب الشعبي في الجزائر " إىل بنية األدب الشعيب،وش ـروط
األدب الش ـعبـي،كـما تـارق ـنـا إل ـى ت ـعـري ـف األدب ال ـشع ـبـي لـ ـغ ـة واصا ـالح ـا ل ـ ـدى بـ ـع ـض الـدارتيـن،
ث ـ ـم إلـى مـمـيزات األدب الـشعبـي،و حالـة األدب الـشعبـي يف اجلزائـر خ ـ ـالل فـ ـرتة اقات ـتعمار ال ـورنسي
وبعده.وأهم الـدرات ـات ال ـساب ـق ـة فـي اقاهتـم ـام ب ـه،لــتأيت الدراتات األكادميية املعاصرة حيث خ ـرجت
إلـى الـنـير عـدة أعمـال ب ـاـبـاعـة عـدة ك ـتـب والتـي تضـمـنـت م ـجـميعة قـصص ـيـة ب ـاللغة العربية وأخـرى
بالـورنـسيـة عـلى تبيل الـذكر،عبـد الـحـمي ـد ب ـــ يراي ـــ ي،وعـبـد امللـك مرتـاض ،وروزلـيـن ليـلى قـريـش وغـيه ـم
ب
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م ـن البـاحثـيـن الـذي اهـتـميا بـجمع ودراتـة الـرتاث الـشعبـي شعـره ونـثـره فـي ك ـ ـل مـ ـ ـن ـاط ـ ـق الـبالد.ك ـمـا
تارقت إىل أهم املناهج اليت درتت احلكاية الشعبية كاملنهج التارخيي اجلغرايف واملنهج البنييي،واملـنـهـج
الـنـوـسي،وتـناولت الـسـرد فـي احلكايـة الـشعبـيـة وعالقة السارد باحلكاية الشعبية.
" ثـم فـي الـوـصـل الـ ـثانـي الـميتـيم " تـ ـصنـيـف ـات الـ ـقـصـص ال ـشع ـبـي فـي الـجزائـر" حيـث ت ـعرض ـنـا
إلـى إشـكالـيـة ال ـــ تصـنـ ـيـ ـف،كمـا تـعرضـنـا إلـى مـصـالـح الـحـكايـة الـشعـبـيـة لغة واصـاـالحـا لـدى بـ ـعـض
الدارتني،وحتدثنا عن بعض أنياعها ومميزاهتا.
ط لنصل يف الوصل الـثالـث امليتيم " الدراسة التطبيقـية " تـحليل لبـعـض نـماذج احلكاي ـات الـش ـعـبية
بتابيق املنهج السيميائي.ح ـيث تارقنا إىل مقدمة مـنهجـية للمنهج السيميائي،بتحليل بعض املواهـيم
السيميائية وحتديد أصيهلا وحقيهلا املعرفية فـي ظ ـل عـلـماء كـانت هلم األتبقية يف ت ـعلـم املبـ ـادئ األوىل
يف التحليل السيميائي ،وأهم التـيارات ال ـيت كـ ـان ل ـها الـ ـوـ ـضـ ـل ال ـكبـي ـر يف ت ـاـير البحيث ال ـسـيـمي ائية.
لنـخ ـت ـتـم حبـثـن ـا بـخـ ـاتـمة عامـة تـارق ـنا فيـها ألهم التصيرات املستنتجة من هذا العمل.
" وفـي الـنـهايـة أوجـه كـامل الـشكر إىل األتتـاذ املـشرف الدكتير التيجاين الزاوي الذي تابع حبثي مـنذ
بدايته وأشرف عليه حىت هنايته ،وأشكره على تزويدي ببعض املراجع والتيجيهات اليت ك ـانـت ضروريـ ــة
إلنـجـاز هـذا الـبـحث ،كمـا أوجــه نـوـس ال ـشكـر والـعرفـان إلـى جـمـيع األتـاتـذة بـدون اتتـثـنـاء ،ألهنـ ـ ـم
لـم يبخليا مبا عندهم من مرجع أو فكرة أو تيجيه خالل فرتة إجناز هذا البحث الـمتياضع ال ـذي أمتـ ـىن
أن ي ـكين ع ـينـا لكـل باحـث ميج ـها لـ ـه قاتـتـيـعـاب فـكر غري ـماس ال ـذي ي ـظـل م ـسـتـعـصـيـا فـي بـعـض
مسالكه.
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األدب الش ـع ــبي في ال ــجزائر

الـ ـفصل األول
بنية األدب الشعبي:

" ما أروع أن نستكشـ ـف ف ـي األدب الشع ـبـ ـي خلج ـات الشعوب ال ـنـفـسـ ـيـة واهـ ـتماماهت ـ ـ ـ ـ ـ ـم الروحـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
باعـ ـ ـت ـ ـباره ان ـ ـه يلعـ ـب دورا بارزا فـ ـي حـ ـ ـياة أي شعـ ـ ـب مـ ـن الشع ـ ـ ـوب تـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـرا ع ـن واقـ ـعـ ـه وتسجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
لألح ـ ـداث اهلامة من تاريـ ـخه وتصورا لظ ـ ـواهر ومالمح امل ـ ـج ـ ـتـ ـ ـ ـ ـمع وتقـ ـ ـالي ـ ـده وألرائ ـ ـ ـ ـه األصلية.ك ـ ـ ـ ـيف ال
وهو من أهم"املصادر الفـ ـكري ـة والفنـ ـية والتارخيـية واملتمعن فيه سيالح ـظ أن اه ـ ـ ـتمـام الـ ـدارسني والباح ـثـ ـ ـ ـيـ ـن
ب ـه ك ـ ـان بـهدف البح ـث والـ ـت ـنـقـ ـيب فـي أشكالـ ـه ومصـ ـ ـادره التع ـ ـبـ ـيـ ـرية واملتـ ـمثـ ـ ـل ـ ـة ف ـ ـي األجن ـ ـاس الت ـ ـ ـراثـ ـيـ ـ ـة
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الت ـ ـاليـ ـة :األساطري،السـ ـري واملــالح ـم القصص،األغان ـي واملواوي ـل واحلكايات الشعبية".

" ك ـما أن األدب الشع ـ ـبـي هـ ـ ـو أدب الط ـ ـبقات الشعب ـ ـيـ ـ ـة التـ ـي تـوارث ـ ـ ـتـ ـه مـن أجيال طوي ـلة وه ـ ـ ـ ـو "أدب
غ ـ ـن ـي باملغ ـزى وال ـرمـوز ال ـ ـيت تـكشف ع ـن جتارب الفـرد الشعيب مـ ـ ـع ن ـ ـف ـسه ومـ ـع ال ـك ـون كله"،"2وإذا كـ ـ ـان
ع ـ ـلماء اللـ ـغ ـة وأرب ـــ اب الف ـكـ ـر ق ـــ ـد است ـ ـهـان ـــ وا بـ ـ ـهذا األدب وأسـ ـاءوا ال ـ ـ ـظن بـ ـنتـ ـاجـ ـاته وعـ ـ ـدوها مـ ـؤل ـ ـف ـ ـ ـات
بـ ـ ـدائـ ـي ـة ،فـ ـ ـ ـإن الدراسات احلـ ـديـ ـث ـ ـة قـ ـد أثبـ ـتـ ـ ـت أهـ ـميـة ه ـ ـذا األدب وأمهيـ ـ ـة التـ ـراث الشعـ ـيب كلـ ـه ،ب ـعد أن
خصتـ ـه ب ـ ـبحـوث مس ـ ـتقـ ـ ـلة ت ـ ـكش ـ ـف بع ـناصره ـ ـ ـ ـا وعالقات ـ ـها وحركت ـ ـها التحتيـ ـة العميق ـ ـة.3"۰
" "جنـ ـد ع ـلى وج ـه اخل ـص ـوص دراسـ ـات ف ـري ـزر[ال ـغص ـن الـذه ـــ يب]،وفالدمري بروب [مورفولـوج ـيا احلكايات
ال ـ ـشعبية]،وكلود ليفـي شت ـراوس[الفكر الربي،أسط ـ ـوري ـــ ـات] وق ـ ـد أسه ـم ـت ال ـظ ـ ـروف اجل ـديـ ـدة ال ـيت افـ ـرزه ـا
نضال الطبقات الشعـبية ف ـ ـي تغ ـي ـري النظرة إىل بنـية اجمل ـتـمع ودور هذه الطبقات وفاعـ ـليت ـه ـا وأمهـ ـي ـة نت ـاجها،
ف ـكثـرت الدراسات العربية،وت ـناولت بالبحث جوانـب التـراث الشعـيب ك ـلها ،فـلم تعد ك ـ ـنوز التـ ـ ـراث الشعـ ـيب
جمـرد ه ـذيـان وخرافـ ـات وعـادات ت ـ ـ ـافهة ،بـ ـ ـل صار هـذا الت ـ ـراث وسيلـة لإلط ـالع عـلى نظرة اإلنسان العريب
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إل ـ ـى العال ـ ـم ومعـ ـ ـرفة مدى تع ـلقه جبـ ـذوره وماهية هذه اجل ـ ـذور ومقـ ــدار امتدادها ف ـ ـي الزمن السحيق".
"" فما مفهوم األدب الشع ـ ـ ـيب؟ ومـ ـا ن ـ ـظـ ــرة ال ــن ـق ـ ـاد واملؤرخـيـ ــن إلـ ـ ــى أشكـ ــال األدب الشعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي؟

" إن تعـريـف األدب الشعـ ـيب لي ـس مسأل ـة هـ ـي ـن ـة،إذ اخـ ـتل ـ ـ ـف الب ـاحـ ـث ـ ـون ف ـ ـي األمـ ـ ـور ال ـت ـي ي ـ ـنـبغ ـي تـ ـوافرها

 -1انظر شريط سنوسي،بطل احلكاية الشعبية يف املسرح املغاريب،دكتوراه دولة.8002.8002،ص.11
 -8نبيلة إبراهيم:أشكال التعبري يف األدب الشعيب ،دار املعارف ،القاهرة ط  1221/00ص. 11
 -0طالل حرب:أولية النص(نظرات يف النقد والقصة واألسطورة واألدب الشعيب) ،املؤسسة اجلامعية للدراسات ص. 46
 -6املرجع نفسه ص.46
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األدب الش ـع ــبي في ال ــجزائر
الـ ـفصل األول
فـ ـي الـ ـعم ـل األدب ـي كي يـمكـ ـن ال ـقـول أنـه أدب شع ـيب ،ولـعـ ـل أف ـــ ضل ت ـعري ـف هلذا األدب ال ـ ـشـ ـعـ ـب ـي أنـ ـ ـه
" "األدب اجملهـ ــول املؤل ـ ــف العام ــي الل ـغـة ،امل ـت ـوارث ج ـي ـال بـع ـد جيل بال ـروايـ ـ ــة الشفوية".1
وحيتوي هذا التعريف على أربعة شروط هي:
"

 -1ج ــهل املؤلـ ــف.

"

 -8توال ــي األج ــيال.

"

 -0الرواية الشفهية.

"

 -6الل ـ ـغة العام ـ ـ ـية

 -1ينظر طالل حرب :أولية النص(نظرات يف النقد والقصة واألسطورة واألدب الشعيب) ،املرجع نفسه،ص .41
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األدب الش ـع ــبي في ال ــجزائر

الـ ـفصل األول
جهل المؤلف:

" "عدم حتديد مؤلف األدب الشعيب ال يعين أن هناك مؤلفا معينا سقط امسه مع الزمن ب ـل يع ـ ـين أن
مـن الصعـب إرجاع األثر الش ـعـيب إلـى مؤلف واحد ،فـ ـثمة أشخـ ـاص كـ ـ ـثي ـ ـ ـرون ي ـــ ـشـ ـت ـركون فـ ـي ت ـألـ ـيف
األث ـر الشعـبـي وبل ـورت ـه ب ــل يسهم يف هذا التأل ـيف مجه ـور ك ـام ـ ـل أحيانا فـ ـيضطر ه ـ ـذا األخيـ ـر إل ـى أن
يـ ـتالءم مـع رغـبة مستمعـيه وأماهلم فــيغري يف جزيئـات احلكاية مبا يسر مجهوره ويرضي ـه" 1وبالتايل ع ـامال
مـؤث ـ ـرا ف ـ ـي ب ـــ ـن ـاء احلـكـاي ـة الـشع ـــ ـبـيـة فـهذا املؤلـف ال يتصرف وفـق ه ـواه ورغبته بـل يعــيش حـياة شعـ ـب ـية
صرف ـ ـية أي ان ـ ـه ال يتصرف ف ـي نـ ـت ـاجه ك ـكـاتب الروايات فـ ـي األدب الرس ـمي بـ ـل يع ـرب ت ـع ـبريا صادق ـ ـا
عـ ـن الـ ـحياة الشعبية.فـ ـ ـتجاوب املستمعني سلبـ ـيا ك ـان أو ايـجابيا داللـ ـة عـلى مقـ ـدار رضا الناس وجناح
2

احلكاي ـ ـة.

" "إال أن األدب الشع ـ ـيب ق ـ ـد يكون تـ ـطورا ل ـرواية ح ـ ـدث اج ـتم ـاع ـ ـي أو تاري ـخ ـي كـ ـما هـ ـ ـ ـ ـي احلـال
م ـع سي ـرة عـن ـت ـرة ،ومـا تـحــلى م ـن شـج ـاعـ ـة ع ـنـرتة بن شداد يف هذه املعارك .وقصة تناقل العرب أخـبار

أيامها معروفة وقد ذكـر أن النبـ ـي صلى اهلل ع ــليه وسل ـ ـم ق ـال":مـ ـا وصف يل أعـرايب قـ ـط فـ ـأحبب ـ ـت أن
أراه إال ع ـنت ـرة " وق ـد ت ـناقـل الرواة أخ ــبار عنتـ ـ ـرة فـ ـ ـتطورت شخصيت ـ ـه القصصيـ ـة مع الـ ـ ـزمـ ـن ،وأضحـت
3

هـ ـ ـذه السيـ ـ ـرة هـ ـ ـو "احلري ـ ـ ـة الـ ـ ـ ـت ـي افتقدها املواطن العريب"".

"" فاألدب الشع ـيب إذن "عمل أدب ـي ت ـضافـرت فـيـه جـهـود مؤل ـف ـني ك ـثـ ـر وع ـوامل سياسية واجتماعـ ـية
وتارخيـ ـية متعـ ـددة إلخراج ـ ـه إل ـى ح ـيـ ـ ـز الوج ـ ـود وإع ـطائـ ـ ـه شكل ـه الكام ـل والنـاضج"

4

– توالي األجيال:

"" "ي ـت ـأث ـر األدب الشع ـيب ب ـع ـام ـل آخ ـر شدي ـد األه ـمـ ـيــة ه ـو الـتـن ـاقـ ـل عبـر األجيال ،وهو تـناقل فاعل
وأساسي يف تكوين بنية األدب الشع ــيب،إذ أن كل جيل يتـرك آثارا واضحة يف األثر الشعيب الذي يرويه
ف ـ ـ ـ"أل ـ ــف ليلة وليلة" مثال بعد أن ترمجت إىل العربية عن أصوهلا الفارسيـة واهلندي ـة ف ـلم يكتف املرتمجون
بالنقل األمني بـل أسبغوا عليها حلة عربية واضحة ما لبثت أن تنوعت واغ ـتــنت مع األجـي ـال "دون أن
 -1طالل حرب،أولية النص،مرجع سابق ،ص.41
 -8املرجع نفسه ،ص.44/41،
 -0املرجع نفسه،ص .44
 -4املرجع نفسه،ص.46
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األدب الش ـع ــبي في ال ــجزائر
الـ ـفصل األول
ننسى سرية امللك سيف بن ذي يزن أي ـضا فـق ـ ـ ـد رويت هـ ـ ـذه السي ـرة يف الق ـرن الثالث اهلجري بشكـ ـل
خيتلف عن الشكل الذي اختذتـه يف القـرن الثامـ ـن اهلجري ،وهك ـذا يفع ـل ك ـل جي ـل ع ـنـد رواي ـة األدب
الشع ـ ـيب وتداوله إذ ي ـ ـرتك يف هذا األدب آث ـار ع ـصره بكـ ـل ت ـ ـفاصيله الـ ـزمانـ ـية واملكانـ ـية،ول ـ ـذل ـ ـك جنـ ـ ـد
سيف بن ذي ي ـ ـزن وع ـ ـ ـن ـ ـرتة اجل ـ ـاه ـ ـلي ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـن حيمالن مؤشرات إسالمية واضحة.1".
 -الرواية الشفهية:

" "تت ـضم ـن الروايـة الـشفـهية يف بنيتها إمكان التعـديل والتبدي ـل،إذ يصعـ ـب عـلى الذاكـ ـ ـرة االحتفاظ
حبرفـية الـ ـنـ ـص وال س ـي ـم ـا إذا ك ـان نــصا طـوي ـال ك ـاحلـكاي ـة ،وت ـ ـسـ ـاعـ ـد ال ـرواي ـة ال ـشـف ـهية األدب الشعـيب
على امتالك ه ـذه املرونـة ال ـيت تـتـيح له التطـور والتالؤم مـع طبيعـة كـل ع ــنصر ،فـهي حتفـظ اإلطار العام
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والوظائ ـف األساسية ف ـي األث ـر الشعيب ،كما ت ـتيـح لل ـراوي أن يضـيف مـا يتـ ـالءم مع مجهوره.
– اللغة العامية:

" "

" "يق ـود ه ـذا الـت ــالؤم مـع احليـ ـاة ال ـشعـ ـب ـية إىل اللـغة العامية،ه ـذه اللغة ال ـيت أث ـارت غ ـ ـضب الباحث ـني
قدميا وحديثا وقللت من قيمة األدب الشعيب يف نظرهم،ـوهي م ـ ـؤش ـر عـ ـلى أصال ـ ـة األدب ال ـش ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيب،
فالطبقات الشعـبية طبقات غـري متعلمة ،وليس لـها حظ من العلم كي حتسن التعبـري عن نـفسها بالـلغة
ال ـفـصحى ون ـت ـيجة البيئة االجتـماع ـية ف ـقـد كان من املنطقي إن تعرب عن نفسها باللغة الع ـام ـي ـة فـ ـضـ ـ ـال
أن استخدامهم هلـذه الكلمات العامية تعط ـي األدب عـ ـفـوية وأصالة".3
" "كما تب ـي ـن أن األدب الشع ـبـي "حيـول الف ـوضى إىل نظـام وكل نوع من أنـواع اإلنـتاج األديب الشعيب
ق ـ ـبل احلك ـايـ ـة اخلـ ـراف ـي ـة واألسط ـوري ـة الـك ـونـي ـة وأسـاطـي ـر األخ ـ ـي ـار واألش ـرار إىل غ ـي ـر ذل ـك إمنا يـ ـهدف
إىل ت ـفسري جانب من جوانب احلياة".4
فلألدب إذن دور مهم يف اجملتمع ويتمثل يف عدة وظائف منها:

 -1طالل حرب ،أولية النص ،املرجع نفسه ،ص.46،42
 -8املرجع نفسه،ص.42
 -0املرجع نفسه،ص.42
 -6املرجع نفسه ،ص.60
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األدب الش ـع ــبي في ال ــجزائر
""
"

الـ ـفصل األول
-السيطرة على الطبيعة:

"" "تبني لنا الكثري من نصوص األساطري واحلكايات الشعبية أن اإلنسان الش ـعيب اه ـتم اهـتماما كبي ـرا
مبـ ـظاهر الطبيعة ألث ـرها القـوي على ح ـياته ،ف ـذهب مراقـ ــبا ملظ ـاهـرهـا والتغريات اليت تطرأ عليها ويكـ ـون
لـه ـا أثـ ـرا ج ـادا ف ـ ـي ح ـيات ـه كال ـ ـسي ـول والفـ ــيض ـان ـــ ـات وال ـزالزل والبـراكني وال ـق ـحـ ـط والـ ـغ ـ ـضـب فـ ـذك ـ ـرها
1

ف ـي أدب ـهـا ،وذكـ ـر أن اآللـه ـة هي املس ـؤول ـة ع ـنـها،بـ ـ ـ ـل صور هـ ـذه القـ ـوى عـ ـلى شكـ ـ ـل آلـ ـهـ ـة"

" "فـاآلهلة فـي نظره هـي املصـدر األول للظ ـــ واهـ ـر الكونـ ـي ـة وامل ـنـظ ـم ل ـه ـا"2ولـ ـ ــتـفـ ـادي ج ـبـ ـروت هـ ـذه
القوى وتسلطها وحتك ـمها مبصيـره ،رغ ـب فـ ـي السيـ ـطرة عـلى هـذه الطـ ـ ـ ـبـ ـيـ ـعة عن طريق اسرتضاء اآلهلة
وحماولة ك ـ ـسب ودها لدف ـ ـ ـ ـ ـع ش ـ ـرها وظلـمـ ـ ـها ف ـ ـقـ ـ ـط مـ ـ ـ ـن اج ـ ـ ـ ـ ـل احلصول عـلى مساع ـ ـدهتا وخـ ـي ـرات ـها
فـ ـي اع ـت ـقـاد اإلنسـان الشعـيب،فعندما أصبح اإلنس ـان "أكثر ذكاء وأكثر وعيا خبضوعه لـ ـل ـق ـوى الع ـلوية
اخ ـذ يست ـرضي تــلك القوى عـن طريق تأديـ ـة الشعـائـ ـر والطق ـ ـوس".3
" "وقـ ـ ـد حـ ـاول اكـ ـتـساب صداقة ه ـذه اآلهلة من ت ـلـك القرابـي ـن الـيت ي ـق ـدمـها إلـيـها ،ولكي تتفادى
غـ ـضب ـه ـا ع ـلي ـه أن يك ـون يف صل ـح دائ ـم م ـع اآلهل ـ ـة عن ط ـري ـق الـعـبادة والتبجيل والتضحية""،4وذهـب
"

5

بعـض الباحثـي ـن إىل أن األضحية نـوع من الصداقة االجتماعية بيـن اآلهلة واألتـ ـبـ ـ ـاع".

" "ولــيس هــناك فـ ــي احلقــيقـة ظاهـرة كونـيـة للم ت ـشـغل اإلنسان الق ـ ـدمي وم ـن مث خلـع عــليـهـا إحساسه
وشعـ ـوره يف شكـل حـكــاية تصوي ـري ـة وربـما كانت ظاهرة اخلصـب واجلـدب مـن أك ـب ــر الظواه ــر الكونيــة
ال ـ ـيت شغـلـت اإلنس ــان الق ـديـم،وأصبحــت قـ ـصة الــخ ـصب واجل ـدب أسط ـورة ت ـحكى م ــثلما ارتـسمـ ــت
يف خم ـيـلة اإلنسان القـدمي،وأصبحـا متعـاقبان تعاقب الليل والنهار ،وقـد حكى اإلنسان هـ ــذا التـ ـ ـعـاق ـ ــب
اجمل ـ ـ ــسدة ف ــي شك ـل صـ ـ ـراع بـ ـ ـيـ ــن إله اخلري،اله اخلصب،وإله الشرير اجلــدب ،ف ـ ـم ـ ـ ــثال اإلل ـ ـ ــه أدونيـ ـ ــس
ك ـ ـان ت ــجسيـدا للخصب الذي خيـ ـتـ ـ ـف ــي فـ ــتـ ـرة ثـ ــم يعـ ـ ــود،وك ـ ــان االح ـ ـتـ ـ ـفـ ــال مبـ ــوت أدوني ـ ــس وقـ ـ ـت ـ ـلـ ـه
4

مصحوبا بعويل النساء وبكائـهن،حـي ـث أن مظـ ــاهر اجل ــدب كانت تــعـم يف تصورهم احلياة مجيـ ـ ـ ـ ـ ـع ــا"
-1
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انظر طالل حرب ،أولية النص ،املرجع نفسه ،ص.60
نبيلة إبراهيم ،أشكال التعبري يف األدب الشعيب ،مرجع سابق ،ص.80
نبيلة إبراهيم ،الدراسات الشعبية بني النظرية والتطبيق،،دار املريخ للنشر ،الرياض 1221،ص.12
نبيلة إبراهيم ،أشكال التعبري يف األدب الشعيب ،مرجع سابق ،ص.80
طالل حرب ،أولية النص،مرجع سابق ،ص.66
نبيلة إبراهيم ،أشكال التعبري يف األدب الشعيب ،مرجع سابق ،ص.00
.
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األدب الش ـع ــبي في ال ــجزائر

الـ ـفصل األول
 -رفض الظلم واإلصرار على تحقيق العدالة االجتماعية:

" "تعرض اإلنسان على مر السنني لكثري من الظلم واملشاكل السياسيـة و واالجتماعـية واالقتصاديـ ـة
فـ ـصور يف أدبـ ـه ال ـش ـع ـ ـيب ه ـ ـذه املشـ ـاك ـ ـل وم ـوقـ ـفه الراف ـ ـض هلـ ـا وإص ـراره الـ ـشديد ع ـلى حتقـ ـيق الـ ـعدال ـ ـة
االجتماعية وتداولت الطبقات الشعبية سري األبطال التارخيـييـن ك ـسيف بن ذي يزن وعنت ـرة بن شداد،
"فـفي جمتمع يف ـت ـقد إىل أدىن رموز العدل وتـنـتـشر فـيه كـل أنواع النف ـاق والفـ ـساد وهت ـدر ف ـيه ك ـل القـ ـيم
اإلنساني ـة،وحي ـرم فـيه ال ـفـرد مـن حتق ـيق ذاته بل وحتقيق أحالمه أو يشع ـر باهلزيـمة واالن ـكسار وب ـعـ ـوام ـ ـل
الضعـف اليت تضعـف مـن عـزميـ ـته وتكسر نفسه فـيصبح فـيه البطل املتـنـفس الوحيد الذي حيقق الع ـ ـ ـدل
وحيارب الفـساد الـذي انـتـشر فـي اجملتـمع ويق ـضي ع ـلى النـفـ ـاق واملؤيدي ـن لـه ويع ـي ـد للمجتـ ـمع تـ ـ ـ ـوازن ـه
ولـلمثـ ـل العليا احت ـرامها وقـيمت ـها".1

"

" "ف ـنجد ه ـؤالء األبطال يتصدون لتلك املشاكل اليت يعـيشـها األف ـراد الشع ـ ـب ـيـون والذي ـ ـ ـ ـ ـن ي ـتداولون
سريهم ،كيف ال وهم يع ـتربون ذلك البـطـل هـو املـن ـقذ هلم مـن غ ـياهب الظـلم إىل نـور العـدال ـ ـة واحل ـ ـق
ف ـيصب ـون جل اهــتمامهم على هذه الشخـصي ـة الـ ـتـاريـخـيــة وينسج ـون ح ـولـ ـ ـها أح ـداث ـ ـا ت ـ ـت ـ ـ ـسـم ب ـ ـطابـع
البطولة مازج ـيـن ب ـيـن الواقـع الـتاريـخي لـهذه الشخصـ ـية والذي ن ـعرف ـه من خ ـ ـالل الـ ـت ـاريخ وبـ ـي ـن مسات
أخرى يضيفها اخليال الشعـيب على هذا البطل،إىل درجة التأثـر هبم،هذا البطل الذي يدافـع ع ـن شـعب
وما يعـرتضه من صعـ ـ ـوبات وأزم ـ ـ ـات وم ـ ـا يع ـت ـ ـمر ف ـي صدره م ـن ع ـ ـواط ـف وتطل ـ ـعـ ـ ـات ورغـبة م ـ ـ ـلحـ ـ ـة
فـ ـي االنـ ـت ـ ـصار ع ـ ـلى أع ـ ـدائ ـه وتـحق ـي ـ ـق الع ـ ـدالـ ـة االجـ ـت ـماع ـية ف ـي جم ـت ـ ـ ـ ـمع يسـ ـ ـ ـوده الظ ـ ـلـم والفساد،
وأصبحت كل الطبقات الشع ـبـي ـة متعلق ـ ـة اشـد التـعلق حب ـ ـكـ ـ ـايـ ـ ـات هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤالء األبط ـ ـال خـ ـاصـ ـة م ـن ـ ـهم
س ـ ـي ـ ـرة عـ ـ ـنـ ـ ـرتة بـ ـن شـ ـداد وم ـ ـا ت ـ ـ ـن ـ ـسج ح ـ ـول ـه م ـ ـن أساطيـ ـر ،لش ـدة إعجابـ ـ ـهم بشهـ ــامة ه ـ ــذا البطـ ـ ــل
حىت أصبح أسطورة وكل من مسعها يـ ـنـدمج ويتأثر هبا وينفعل معها،2".كما ال ننسى الك ـثري مـن رم ـوز
ال ـبطـولة يف اجلـزائـر الذين وقفوا ف ـي وجه الظلم واالستبداد الفـ ـرنـسي أم ـث ـال ال ـعـريب ب ـن مهـيدي،األم ـ ـ ـري
3

عبد ال ـ ـ ـقادر والشيـخ بوعمامة لكي نتمتع اليوم بالكرامة والسيادة.

 -1أمحد مرسي ،مفهوم الشر يف األدب الشعيب( ،جملة عامل الفكر ،الكويت ،العدد األول ،)1224 ،ص.62
 -8انظر طالل حرب ،أولية النص،مرجع سابق،ص.64
 -0انظرا لتيجاين الزاوي ،بناء احلكاية الشعبية يف اجلزائر ،جامعة وهران ،رسالة دكتوراه ،8002-8006 ،ص.080
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األدب الش ـع ــبي في ال ــجزائر
الـ ـفصل األول
"كـ ـما يـ ـنق ـ ـل األدب الشع ـ ـيب مفـ ـاه ـي ـم التأفـ ـ ـف من احلك ـام الظامل ـي ـن ورفـ ـ ـ ـض اخل ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـوع هلم وغـ ـ ـ ـرس
ب ـ ـذرة الع ـ ـدال ـ ـة االج ـ ـتـ ـماعية ف ـي نـ ـف ـ ـوسه ـم ون ـقـ ـلها ع ـ ـرب األج ـيال بانـ ـت ـظـ ـار الي ـ ـوم الـ ـذي تـ ـ ـسمح ف ـــ يـ ـه
املعـطيـات ال ـ ـتاري ـخـيـة وال ـسيـاسـيـ ـة بـتـحـقيـق احللم امل ـنـش ـود"

1

" " " " ""

"

" "فاألدب الشعيب أدب م ـق ـاومة ت ـصـل ق ـوت ـها إلـى درج ـة اإلرادة واإلص ـرار ال ـذي ال يـ ـع ـ ـ ـرف اليـ ـأس
رافضا الظلم والرضوخ رغـ ـم صع ـوبة األوضـاع احلياتية والسياسية والعودة إىل العـ ـ ـ ـدالة االجتماعية مهـما
كـ ـ ـث ـرت ال ـتــضحـيات وبـ ـدا مـن املستـح ـيل حتقيق ـه ـا،ول ـع ـل ظ ـاه ـرة مــيالد البطل الشعيب ت ـعرب عـ ـن هـذه
" ""

"" " 2

الظروف املأساوية اليت تتمخض يف النهاية عن األم ـ ـ ـ ـ ـل املنشود"
"

"فالـبطـل هـو ذلك الذي يولد غريبا وكأن احلياة كلها ترفضه،ولكنه سرعان ما يشق طريقه،ويتغلب

على الصعوبات وحيقق يف النهاية هدفا يسهم فـي صنع الصورة املكـتـملة للحياة".3
-التربية االجتماعية والنفسية في األدب الشعبي:

" "يـ ـهتم األدب الشعـ ـيب فـ ـ ـ ـضال عن تربية الصغار برتبية الكـ ـبار ف ـ ـيـ ـ ـق ـ ـ ـ ـدم لـ ـ ـه ـم خ ـــ الصـ ـة تـ ـجـارب
احل ـياة ف ـي األمـثـال الشعـبية وه ـ ــذا ما ذكـره الكسندر كراب أن"األمثال تردد خ ـالصة الـ ـتـ ـجربـة اليومية
الـ ـيت ص ـارت ملـ ـكـ ـا لـمجـ ـمـوع ـة اج ـ ـتــماعـ ـية مع ـيـن ـة،وال ـيت ص ـارت ك ـذلك ج ـزءا ال ينفـصل من سلوكها
يف حياهتا اليومية اجلارية".4

""

" "إذ ت ـحـض األمـثال الشعـ ـبيـ ـة ع ـ ـ ـلى طـلب الع ـلـم وع ـــ دم الـت ـب ـذيـ ـر وض ـ ـرورة ت ـــ وف ـ ـ ـ ـي ـر جـ ـ ـ ـ ـ ـزء من املال
ومراعـ ـاة اجلـ ـار وغ ـ ـي ـ ـرها مـ ـن األم ـ ـور الـ ـ ــيت نـ ـ ـشـ ـ ـأ املـ ـجتـ ـ ـمع عـ ـل ـ ـ ـيها ،والـيت تنبع من بنيـ ـته العميقـ ـ ـ ـة.
"فاألمثـال ف ـ ـ ـي كـ ـل قـ ـوم خـالصة ت ـ ـ ـجاربـهم ومـ ـحـ ـصول خ ـ ـ ـربهت ـم ،وهـ ـي أقـ ـوال ت ـدل عـ ـلى إصابـ ـة
احملز وتط ـب ـيق املف ـ ـصل،ه ـ ـذا مـ ـن نـاحـ ـيـة املعـ ـىن،أمـا مـ ـن ناحيـ ـة املبن ــى فـ ـ ــإن املثــل يتـ ـم ـ ـيــز عـ ــن غـ ـ ـي ــره
م ـ ــن ال ـك ــالم ب ـ ــاإليـ ــجاز ولـ ـط ــف ال ـكـ ــتاب ــة وج ـ ـ ـمـ ــال البالغـ ـ ــة،واألمثـ ــال ضرب م ــن التع ــبيـ ــر عـ ــما
تـ ــزخر به الن ـفــس م ــن عـلم وخـ ـ ـ ــربة وح ـ ـقـ ـ ــائـ ـ ــق وعن الوهم واخليال"
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انظر طالل حرب ،أولية النص،مرجع سابق،ص.20
املرجع نفسه،ص.20
نبيلة إبراهيم ،أشكال التعبري يف األدب الشعيب ،مرجع سابق ،ص.161
طالل حرب،أولية النص،مرجع سابق ،ص.28
نبيلة إبراهيم ،أشكال التعبري يف األدب الشعيب ،مرجع سابق ،ص.124
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األدب الش ـع ــبي في ال ــجزائر
الـ ـفصل األول
وهذا يـدل على أن" األم ـثال الـعامـية ع ـبارة عن حكم وهي تـدخل ف ـي مجي ـع مـ ـ ـظ ـاهـ ـر احلـ ــياة ،ف ـ ـهناك
أم ـثال ختـص التـعامل اليومي بيـن الناس،وأخرى تـخص الـتـربـية واألخ ـ ـالق ال ـيت تـ ـواضـ ـع ع ـ ـليها اجملـتمع،
وغ ـريها ختص الديـن أو اجملـ ـتـمع"

1

" فـاملث ـل بع ـب ـارت ـه املوجـ ـزة وأسلوب ـــ ه اجلـميـ ـل درس يـ ـسه ـل حـف ـظـه واستعماله يف حتقيق النجاح وال ـنقد
االج ـتمـاعـي وتـأكيـد القـيم الـرتاثـية .وما جنده من تناقض بـني بعـض األمـثـال ،فل ـعل مـ ـنش ـ ـأه اخ ـت ـ ـالف
التجربـة احلياتية الـ ـ ـيت أفـرزت هـذه األمث ـال،أو مـا ذهب إلـيه زايـلر من" أن ه ـناك أم ـثلة شعـبـية ع ـ ـ ـاشت
بـني مجاعات بع ـيـنها".2وهـ ـ ـو أمـ ـر ال يـ ـض ـع ـ ـف ال ـمث ـل بل يغ ـ ـن ـيـ ـه.واحلـ ـكـ ـايـ ـة الـ ـشـ ـعـبية كاألمثال،تعمل
على تقدمي الـدروس التعليمية لإلنسان الشعيب يف اجملاالت االجتماعية واالقـتصادية والسياسية والـدين ـية
والغيبية كافة.

""

" كما متت ـ ـلك احل ـكـاية الشعـ ـبـيـة مـ ـرون ـة ك ـ ـبي ـــ ـ ـرة تساع ـ ـدها ع ـ ـلى الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـيـام هب ـ ـذه الت ـ ـ ـــ ـربـ ـ ـ ـيـ ـة النفسي ـ ـ ـة
بنجاح ،ف ـ ـهي ت ـحت ـوي عـ ـ ـلى" م ـدلـ ـوالت ع ـلى م ـستويات خمتلفة ،والط ـ ـف ـل وح ـده يدرك املدلول الذي
يـ ـؤمن له ش ـ ـيئـا فـ ـ ـ ـي ت ـلـك اللحـظ ـة،وع ـ ـن ـدما يك ـرب فـ ـيـ ـما بع ـ ـد ي ـكـ ـتـشف مظاهر أخرى للحكـاية الت ـي
يع ـرفـها سابقـا ،ويست ـمـد االق ـــ ت ـناع بـ ـأن قـ ـ ـ ـ ـ ـدرته على اإلدراك قـ ـ ـد نضجت ألن ن ـ ـفس احلـكـ ـ ـاية تـ ـ ـأخذ
أكـ ـ ـثر من مع ـىن" 3وهلذا جند الطفل يتع ـلق أحي ـانا بق ـــ صة مـ ـعـ ـينـ ـ ـ ـة ت ـ ـ ـع ـ ـلقا شدي ـدا،ويـ ـدل هـ ـ ـذا التـعـ ـل ـق
عـلى أن احلكاية تؤمن له راحة نفسية ،وتساعـ ـ ـده يف منـوه ،فال ينبغـي أن يتأفف األه ـ ـل مـ ـن إل ـ ـحـاحـ ـه
عـلى س ـماعها جمـددا وم ـرارا وتكرارا بـ ـحجة أهنم قـد سب ـ ـ ـ ـق أن رووها ل ـ ـه،ألن الطـ ـ ـفـ ـ ـل يـ ـف ـ ـه ـم احلكايـة
ك ـل مـرة بطري ـقـ ـ ـة أف ـ ـ ـضل ،ويـ ـ ــبدو هـ ـ ـ ـ ــذا األمـر واض ـ ـحا عـ ـ ـن ـ ـ ـدما يهـ ـ ـمل الطفل حكاية ما،ثـ ـ ـم يع ـ ـ ـود
إىل طلـ ـبها بعد م ـ ـدة،األمر ال ـ ـذي ي ـعـ ـين تـطـ ـور فــهـمــه للــحك ــايـ ـة أو ان ـه وق ـ ـع ف ـي م ـشك ـل ـ ـة،وان هـ ـ ـذه
ال ـحـ ـكـ ـاي ـة ت ـساعـ ـده عـلى جتـاوزها.ف ـ ـينب ـ ـ ـ ـغي أن يكون الطـ ـ ـ ـ ـف ـ ـل دليـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـنا إلـ ـ ـى احلكايات اليت ت ـ ـف ـ ـيده
يف تربـيـ ـ ـت ـه الن ـفـسية واالج ـتماعـية ،فـ ـ ـإذا ألـ ـ ـح يف طلب مسـ ـ ـاع حكاية معينـ ـ ـة رويـ ـ ـناها لـ ـ ـه،وإذا ل ـ ـم يـب ـد
أي اهتمام إذ يفهم من عدم اهتمام الطـفل ب ـها أهنا ال حتـل له املشاكل اليت يعانيها أو أنه ال يـ ـ ـفهمها

 -1حممد املرزوقي،األدب الشعيب يف تونس،الدار التونسية للنشر،تونس ،1246ص.00
 -8نبيلة إبراهيم،أشكال التعبري يف األدب الشعيب،مرجع سابق،ص .122
 -0برونو بتلهامي،التحليل النفسي للحكاية الشعبية،ترمجة طالل حرب ،دار املروج للطباعة والنشر والتوزيع،بريوت ،1221ص802
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األدب الش ـع ــبي في ال ــجزائر

الـ ـفصل األول
ف ـال فـائدة م ـن اإلصرار على روايتها".1

" "وتعمل احلكاية الشعبية عـ ـ ـلى تصوي ـر نـ ـواحي احلـ ـياة االجتماع ـية كافة ،فـ ـتـك ـش ـ ـف ع ـ ـن الـ ـ ـق ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم
الفاسـ ــدة فـ ـي اجملتـ ـم ـع ت ـ ـارة وتـ ـارة أخرى ت ـ ـ ـبـ ـرز الق ـ ـ ـيم االجيـ ـاب ـيـ ـة،كـ ـ ـما ت ـــ حـ ـ ـ ـث املستمع على تبـني ـ ـها،
فـاحلـكاية الشع ـبية غالبا ما تنتهي بانتصار اخلري عـلى الـشـ ـر وانـ ـهزام الظالـ ـ ـ ـ ـم ومع ـ ـ ـاق ـبتـ ـه ع ـ ـلى أفـ ـعـ ـاله.
" إذ تـ ـروي إح ـدى احلكاي ـ ـات ال ـش ـع ـبـي ـة أن أسدا وذئـ ـبا وجـ ـدا رجـ ـال ي ـكاد يـلفظ أنفاسه من اجلــوع
فأطعماه حىت اسرتد قـوته ،وشكر هلما صنيعهما.ثـم أخذ األسد والذئب بعد ذلك ي ـفكران يف البحث
ع ـ ـن عـ ـمل للرجـ ـل يستـ ـطيع أن يكـ ـتس ـب م ـن ـه رزق ي ـوم ـه،ف ـجـاءا إىل مكان يعرب الناس فيه منه السكة
احلديديـة،وقـطـعـا األشجـار وأق ـاما ح ـاجزا عـند جانـبـي ه ـــ ـذا الط ـريق ،ثـم أم ـرا الـ ـرج ـل أن يق ـف ح ـارس ـا
ل ـهذا ال ـطري ـق ويط ـلب من كـل من ي ـري ـد ع ـبوره أجر هذا العبور.ولكـنهم رفضوا أن يدفعوا لـ ـه أي شيء
بدعـوى أن الطـريق ملك لعـ ـامـ ـة الشعـب ،عـ ــن ـ ـد ذاك برز األسد والذئب مـ ـن خم ـبـئـه ـما وه ـ ـددا الـ ـناس
بـالتهامهم إن مل يدفعوا أجر العـبور.فدفع الناس أجر العبور صاغرين .فـلما شاع هذا الـنبأ يف القرية،ل ـم
يعد أح ـد م ـن املارة يع ـ ـارض بع ـ ـد ذل ـك يف دفـ ـع األجر،وعـ ـندما اطمأن األسد والذئب إل ـى أن عـ ـمـ ـ ـل
الرج ـ ـ ــل يسي ـ ـ ــر عـ ـلى مايرام ،ودعاه ورحال ،وب ـع ـد عـام ت ـذكـ ـر األسـ ـد والذئب صاحبهما وقـ ـررا زيارتـ ـ ـ ـ ـه
وع ـندما وصال إىل طريق العـ ـبور،وإذ بالـرجل يطالبهما بأجر العبور فذعر الذئب واألسد،عـ ـ ـند ذاك أمر
األسد الذئب أن يهجم على الرجل وأن ميزق ـه شر ممزق ،ووجد مكتوبا عـلى مجج ـم ـ ـته " ابن الع ـ ـ ـرب
لما يشب ـع م ـا يط ـمرش ف ـيه" .2وهـ ـذا م ـا خيشاه الشعب كـ ـ ـل اخلـ ـش ـية،وه ـو أن يت ـنـ ـكـ ـر الفـ ـرد مـنهم
للقـ ـيم األصل ـية،إذا ما ت ـغـيـرت ظروف ـه االجتماعية وحـصل ع ـ ـلى الثروة"." .

""

" "ويع ـد هـ ـ ـذا النوع مـ ـن ال ـن ـه ـ ـايات صف ـ ـة خـ ـاصة وأسـاسية ف ـي احلكاية الشعبية،إذ جن ـ ـ ـد فـ ـي معـظـم
األحيان أن البطل مي ـ ـتلـك كـل الصفـات احلـمي ـدة ،فـهو ج ـمـيـل وق ـ ـ ـوي وش ـ ـ ـجاع وكريـم،وحيـقـ ـق الـ ـنصر
يف خامتة املطاف،فيما ميتلك الشرير كل الصفات السيئة ،فهو بـشع وضعـ ـي ـف وجبان وخبيل،وهو ينال
العقاب الذي يستحقه يف النهاية.ومن خ ـالل هـذا الصراع بـ ـني اخلـري والشر الذي ال بد من أن يـنـتـهي
بانتصار اخلري يف النهاية يتعلم املستمع وخيتار موقفه ومسلكه".3
 -1انظر برونو بتلهامي،التحليل النفسي للحكاية الشعبية،مرجع سابق ،ص.120
 -8انظر نبيلة إبراهيم،قصصنا الشعيب من الرومانسية إىل الواقعية،دار العودة،بريوت،1266،ص.160،166
 -0طالل حرب،أولية النص،مرجع سابق،ص.20
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الـ ـفصل األول
أما من اجلانب الرتفيهي فلألدب الشعيب قدرة على الرتفيه والتسلية عن مستمـعـيه،ف ـهـ ـ ـ ـو ممثال بـلوحات
من احل ـياة الشع ـبية،إذ يـ ـنـبـع من الطـبقات الشعبيـة وال يفرض عـليـها من اخلارج ،وميتاز األدب الشع ـ ـيب
العريب بأنـه يزيـن الن ـثر بالشعر،فـ ـيـق ـطع الراوية السـ ـرد لينشد أبـ ـي ـاتا مـ ـن الشعر وأحيانا يغـ ـني ـها مبصاحـ ـبة
املوسيقى.
" " كما أن الرواة يبدلون ويغيـرون يف اآلثار الشعبية،حب ـيث تتالءم مع الطـبقات الشعـبية اليت تستمع
إليهم مما تـ ـزيـ ـد من قـدرة األدب الشعيب ع ـلى الرتفـ ـيه واإلمتـ ـاع،فـ ـ ـاألدب الـ ـ ـذي ال يقرأ على انفراد ،بل
يلقى على مجاعة اكرب أثرا،إذ أن جتاوب اجلماعة أكرب من تـجاوب الفرد بكثري وأكثر إهلاما للمشاعـر،
ولـعـل البعـض ي ـرى فـ ـي هذا الرتفــيه اجل ـ ـم ـاعـي دل ـيـال عـلى أن األدب الشعيب أدب تنفيسي غايته تفريغ
املك ـبوت وال ـذهاب بال ـت ـوت ـر،وإلـ ـه ـاء الـطبقات الشعبية ع ـن املشاكل األساسية ال ـسياسي ـة واالجـ ـتـماعية
واالق ـ ـتـصاديـة ،إال أن تعـريـف األدب الشعـ ـ ـيب وسرب أغـ ـوار بنـ ـيــته العميقة ي ــؤكـ ـدان ع ـ ـلى أصال ـة األدب
ال ـشـعـيب وتعـ ـب ـي ـره ع ـن امل ـشـ ـك ـل احل ـي ـات ـي ـة واملصيـ ـري ـة بـ ـأسلـ ـوب خـ ـاص جي ـعـ ـل ـه بـعـ ـي ـدا عـن نـوايا السلطة
وغض ـبـها"

1

""

"

ط" "ول ـقـد كـان الن ـت ـشار السي ـر الشعـبـيـة وت ـداوهلا ب ـي ـن أفراد الشعب العرب ـي ف ـ ـي ظل تـ ـلـك الظـروف
القاسية حتت نري املستعمر حـيـنا وحتـت ظـلم وجـربوت حكامها وسلطاهتا حينا آخر،لـدالل ـة ع ـلى فـهم
األدب الشع ـيب العـ ـريب الذي ت ـتـ ـمث ـل وظي ـــ ـف ـ ـت ـ ـ ـه األول ـــ ى كـ ـ ـأي أدب شعيب آخر 2".يف تذكي ـ ـر الشعب
دائما بالقيم األصيلة املتوارثة اليت تضمن لـلجمـاعـة الشعبية بقاءها،وذلك من خالل الشكل اجلـ ـ ـمايل،
فـ ـ ـاألدب الشع ـ ـيب املروي له بعدان:بع ـ ـ ـد أخالقي يساعـ ـ ـد عـ ـ ـلى تـ ـ ـثـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـيت القـ ـيم،وبعـ ـد جـمايل يـ ـ ـروح
3

عـن النفس من ناحية،ويعـ ـد أبل ـغ وس ـيلة إلث ـارة ال ـمشاع ـ ـر بـت ـلك ال ـ ـقـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـم من ناحية أخ ـ ـرى".
"

""

"وم ـن املعـروف أن مـا يـتـعلمه اإلنسان أثناء لـهـوه ولع ـبه أبع ـد أثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا م ـ ـن الـ ـ ـ ـدرس الـ ـ ـذي يـ ـجل ـ ـس

اإلن ـسان فـيه جـادا ليتـعلمه،وهـو ما نـراه حديـ ـثا ف ـي تـع ـلـيم األطفال،ح ـيث يتم الرتكـي ـ ـز على تعليمـ ـ ـ ـهم
من خالل اللعـ ـب،وال يع ـ ـين ه ـ ـ ـذا الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول أن الطبق ـ ـات الش ـ ـع ـبية مبن ـ ـ ـزلة األط ـ ـ ـفال ،ب ـ ـل يعـ ـ ـ ـ ـين أن
ما تن ـ ـاق ـ ـ ـلته ه ـ ـ ـ ـ ـ ـذه الطـ ـ ـبـ ـ ـقـ ـات خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالل االحتـ ـفـ ـاالت واألف ـ ـ ـ ـ ـ ـراح وامل ـ ـن ـ ـاسبات االجتماع ــية األخرى
 -1طالل حرب ،أولية النص،مرجع سابق،ص.26
 -8املرجع نفسه،ص.26
 -0املرجع نفسه،ص.26
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ي ـ ـثبت ف ـي أذهـ ـاننا كـ ـ ـمسل ـ ـ ـمـ ـات يصعب جدا اقـ ـ ـتالعها.لـ ـ ـ ـذا مي ـ ـ ـكن الق ـ ـول بثقة أن قدرة الت ـرفيه اليت
ي ـمـ ـتلكها األدب الشعبـي شديدة األمهية ألهنا تقدم الدروس التعليمية ،وتنشر القيم األصيلة بأسلوب
غ ـ ـري مباشر.واك ـ ـرب دل ـي ـل ع ـلى ذلك تلك الرقصات الشعبية واأللعـاب الفولكلـورية الشعبية الـ ـ ـيت تؤدى
يف خمتلف الدول األخرى لكسـ ـب االحرتام وربط أواصر الصداقة بني هذه الدول".1
" " ولع ـ ـل ال ـــ ـق ـ ـس ـم األكبـ ـر م ـــ ن ال ـقـ ـ ـصص،واألك ـــ ثـ ـر جـم ـاال ه ـو ال ـــ ذي يـن ـت ـمـي إلـ ـى األدب الشعـيب
ك ــ"أل ـف ليلة وليلة والسري الشعبية،وقد ربح األدب الشعيب أخريا معركة وجوده وحظي باحرتام معظـ ـ ـ ـ ـم
الباحثني وتقديرهم وحفلت املكتبة العربية مبؤلفات كثرية عن األدب الشعيب ،إال أن أسوء مـا يف األمـ ـر
هو أن هذا األدب مل ينتزع االعرتاف بأمهيته إال حني بات مه ـــ ددا بالـ ـزوال أمام االجتياح الكبري الذي
تقوم به التقـني ـ ـة امل ـعاصرة ،ومـن املعروف أن األدب الـ ـشعـ ـبـ ـي يعـتمد على الرواية الشفهية كـما أنه يعـرب
عـ ـن روح اجل ـمـ ـاعـ ـة ،وق ـ ـد ت ـراج ـع ـت ك ـ ـثـي ـرا عـادة اجللوس إىل احلكوايت ليق ـ ـ ـص عـ ـ ـليهم سرية عـ ـ ـنرتة أو
سيف بن ذي يزن ،واجنذبت األجـيال العربية و الشابة إىل منجزات احلضارة العربية من تـلفاز وفـيديـو،
2

وإعـالم آيل ،فباتت كنوز األدب الشعيب مهددة بالزوال والنسيان والضياع.
تعريف األدب الشعبي :

" إن األدب الشعيب مصطلح مؤلف من لفظتني اثن ـتـيـن:أدب وشع ـيب،أم ـا لفظة "أدب" تع ـ ـ ـين ذلك
" الكـالم الفـ ـين اجل ـمايل رف ـ ـيـع املستـ ـوى م ـن شع ـر أو ن ـثر صادر عن أديب ،ك ـاتـب أو شاعـ ـر وخـاضع
لـ ـمـنط ـق لغـ ـوي فن ـي معني" وأما " لـفظـة شع ـ ـيب فـهو ما اتصل اتصاال وثيقا بالشعب ،إما يف شكله أو
مضمونه ،وأي ممارسـ ـة ات ـصفت بالشعـبـيـة ت ـ ـعـين أن ـ ـهـا مـن إنـ ـت ـاج الشع ـ ـ ـب أو أهنا ملك للشعب ".3
" ويعرفه حممد املرزوقي يف كتاب ـه "األدب الشعـيب" قائال":أن األدب الشعيب هو ذلك األدب ال ـ ـ ـ ـذي
استعار له الشـ ـرق ـون م ـن أوربا كـ ـلمة فولكلور على خالف صح ـ ـة إطالق هذه الكلمة على ما نسميه
"

باألدب الشع ـ ـ ـ ـ ـ ـيب بالضبط".4

 -1طالل حرب،أولية النص ،مرجع سابق،ص .21
 -8املرجع نفسه،ص،ص ..22 ،26
 -0سعيدي حممد ،األدب الشعيب بني النظرية والتطبيق،مرجع سابق ،ص.2
 -6املرجع نفسه،ص.16
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األدب الش ـع ــبي في ال ــجزائر
الـ ـفصل األول
ويذكر الباحث أحـمـد صالح رشدي يف كتابـه"األدب الشعـ ـبي" تعـريفا للباحث هويتمان ويقول فيه:
"أن األدب الشع ـ ـيب ي ـنـبعـث مـن ع ـمل أجـ ـيـال عـ ـدي ـدة مـن ال ـبشـري ـ ـة مـن ضرورات ح ـ ـياهتا وع ـالقـ ـاتـ ـها
م ـ ـن أفـ ـ ـراحـ ـ ـها وأح ـــ زانـ ـ ـها،وإنـ ـ ـما أساسـ ـه العـ ـريض ف ـقـريب من األرض اليت تشقها الفؤوس وأما شك ـ ـله
النهائي فـ ـمن صنع اجلماه ـ ـري املغـ ـمورة اجملهـ ـولة أولـ ـئك ال ـذين يع ـيشون ن ـ ـ ـصف الواقع". 1

"

" ولعبد الحميد محمد ك ـ ـتـ ـابا مـ ـخ ـصصا ل ـ ــألدب الشعـيب فـي الســودان مساه "روح األدب" وعـلل
هذه التسمية بقوله":هذا االسم الذي اخرتته جملموعة هـذه املقاالت "روح األدب" وعلل هذه التسمية
بـ ـقـ ـول ـه":ه ـذا االسم الذي اخــت ـ ـرتـه مل ـج ـمـوع ـة ه ـذه الـ ـمقاالت "روح األدب" فـهـ ـو أط ــيب م ـا وج ـدت ـه
وأحـس ـن ما ختــيـرتـه كعنوان شامل لــه مع ـناه ومـدلولــه فـقد ذكرنا أن اآلداب الشعبية تسيطر ع ــلى األمــة
2

فـك ـريـا وثـقـافيا وتش ـخ ـصـها تـمـامـا،ف ـ ـتـكون كــالــروح ف ـيــها"

" كـما يؤك ـد الـباحث نـف ـسه "أن األدب الشعـيب ربـاط وث ـيـق بك ـ ـل امة،يـ ـ ـولد معـ ـها ويرتعـ ـرع بـجـوارها
ويرت ىب يف تربتها ،ويرضع من ثـديـهـا ويـجـ ـرت كـل الـح ـيـاة حـلـوها ومــرهــا بـال ت ـباطـؤ ،ف ـإذا هـ ـو بـعـد ذلك
أدب شعيب مثني بااللتصاق هبذه األمة،مكني يف روحانـياهتا،م ـتش ـبث ف ـي قـاعدهتا غائص يف أعماقها،
فيصري ترمجة هل ـ ـ ـ ـ ـ ــا عنوانا". 3
" ويضيف عبد احلميد حممد أيضا معرفا األدب الشعيب وارتباطه باألمة قـائـال":على كل أمة ف ـــ قـ ـدت
آداهبا ال ـشعـب ـية،ح ـق لـ ـنا أن نـ ـتـرحم عليها ون ـت ـق ـبل العـزاء ف ـيها ،ب ـل هـي جـسد خـائر بال قيمة فلنبصق
4

مجيعا على أمة انتكست هـذه النكسة ونبذت أهم حمرك هلا"

" إن هذه التعريفات لألدب الشعيب لغة واصطالحا ،رغم تعددها وتـباينها إال أنـها ت ـتحد يف تعريف
واحد أال وهـو "أن األدب الشعـيب هو ذلك األدب الذي أنتجه فـ ـرد بع ـين ـه ث ـم ذاب يف ذات ـية اجلماعة
اليت ين ـتمي إلـيـها مـصورا هـمومـها وآالمها فـي قـالب شعـ ـيب مجاعـ ـي يتماشى ونظرهتا ومستواها الفكري
والثقايف واللغوي إزاء اجملتمع"

"

5

 -1سعيدي حممد،األدب الشعيب بني النظرية والتطبيق ،ص10
 -8املرجع نقسه،ص.10 ،2
 -0املرجع نفسه،ص.10
 -6املرجع نفسه،ص.10
 -1املرجع نفسه،ص.16
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األدب الش ـع ــبي في ال ــجزائر
الـ ـفصل األول
واملهتمون باألدب الشعـيب لكل واحد م ـنهم رؤي ـته الـخـاصة لـلموضوع،وكل واحد هنج تعريفا خاصا،
خالـف به ساب ـقـيــه أو معـاصريه ومنـهجـي ـته ف ـي م ـقـاربــتـه للمـ ــادة الشعـ ـ ــبية وحتديـداته لوظ ــيف ــتها داخ ـ ـل
اجملتـ ــمع،إن ه ـ ـذه التعـاريف بالـرغـ ـم مـن ت ـباين ـ ـ ـها وتـناق ـ ـضها تارة أو تقـارهبا وتكاملها تارة أخرى ،فإهنا
1

تتلخص يف االجتاهات الثالثة التالية:

" "

االتجاه األول:

" يـرى أن األدب الشعيب ألي جم ـتمـع مـن ال ـمجـتمعات اإلنسانـيـة هـ ـو أدب جمـه ـول ال ـمؤل ـــ ف عـامي
اللـغ ـة،الـمتـ ـوارث جـي ـال ع ـــ ن جيل بالرواية الشفـهـية.ومـن خ ـــ ـالل ه ـــ ـذا التـع ـريـف جن ـد أن األدب الشعيب
يقابل األدب الرمسي ألنه يقوم على أربعة عناصر:
" إن األدب الشعيب جمهول املـ ـؤلف بال ـمقارنة مـع األدب الرمسي الذي ع ـرف مؤلـ ـف ـه ،وانـ ـ ـ ـه ع ـــ ـامـ ـ ـ ــي
ال ـتعبـي ـ ــر ي ـنـطـق بـه عــامة النـاس مقـابـل الفـصحى لغــة ال ـكـ ــتاب والشع ـراء يف األدب الرسـ ـمي ،كـمــا أن
األدب الرس ـمـي مـدون ـا ف ـي كـت ـب .فـي حـي ـ ـ ــن أن األدب الشـعـ ـ ــيب ي ـ ــحاف ـ ــظ عــلى دوامـه ع ـ ـن طـ ـ ـريـ ـ ــق
2

ع ـ ـ ـ ـن ط ـ ـ ـري ـ ـق الرواي ـة الشف ـ ـ ـوي ـة،فـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـو تـ ـ ـق ـ ـليدي النشأة باملقابل لألدب الرمسي".

" ل ـقـ ـد ت ـ ـناسى أصحاب ه ـ ـذا االجتاه ذلـ ـك األدب العامي املسجل واملذاع ع ـ ـب ـ ـ ـ ـر وسائ ـ ـل حـديث ـة،
كاإلذاعة ،وال ـ ـتلف ـزة ،وما يع ـرض ف ـي ق ـ ـاعات املـ ـسرح والسي ـنما،وما ت ـ ـنـ ـشـ ـره الصحف واجملـالت" "" .
" وهـذا إن دل ع ـ ـلى شيء إنـما ي ـدل عـلى انـ ـه أدب شع ـيب م ـدون ،وي ـ ـت ـ ـ ـداول ـ ـ ـ ـ ـه ع ـام ـة الـ ـن ـ ـاس ع ـرب
وسائ ـل ال ـنشر احلـديثة ،وال يشـ ـتـرط أن يـكون األدب الشـ ـعبـي جمهول اهلوية،حبيث نقرأ ونسمع يـ ـوم ـيا"
أع ـــ ماال أدب ـيـة شع ـبـية مـن ق ـ ـصص وحكـايات وألـغ ـاز وأشع ــار ألدب ـ ــاء شعب ـي ـ ـي ـن معـ ـ ـروف ـ ـي ـ ـن وحري ـ ـصني
على تدوين أمسائهم واقرتاهنا بأعمال ـه ـم األدبية""3

"

"" وال نـ ـتفق مع مـن ينـ ـفي صفة العـ ـصرية ع ـ ـ ـن األدب الشع ـ ـيب،ألنـ ـنـ ـا ن ــالحــظ فــي وق ـت ـنـ ـ ـا احلــاضر،
وجود مبدعني ميارسون مواهبهم يف باقي األجناس األدبية الشعبي ـ ـ ـة.

 -1انظر سعيدي حممد ،األدب الشعيب بني النظرية والتطبيق ،مرجع سابق ،ص.2
 -8املرجع نفسه،ص.10
 -0املرجع نفسه،ص.10
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األدب الش ـع ــبي في ال ــجزائر
""
"

الـ ـفصل األول
االتجاه الثاني:

" يعرف األدب الشعيب ألية أم ـ ـم مـ ـن األمم بأنه أدب عام ـي ـتها" إن أصحاب ه ـ ـ ـ ـذا االت ـج ـ ـ ـاه بـن ـ ـ ـ ـوا
تعريفهم لألدب الشع ـ ـيب حـ ـ ـول عـ ـنصر اللغ ـ ـة أو وسي ـلة التعبري،واشتـ ـرطوا أن ي ـك ـتـب ه ـذا األدب بلغ ـة
عامية،وبالتايل قد فصلوا بني الشكل واملضمون ،وأه ـملوا "ك ـ ـل الـعـ ـ ـنـاص ـ ـ ـ ـ ـر اخلارجـ ـية املنتجة واملكون ـ ـة
لإلبداع الشعيب (املؤلف،التوارث ،االنتقال)،فكثري من األعمال األدبيـ ـ ـة بالرغم من عامية طابعها ف ـهي
لـ ـيـ ـست شعـ ـب ـيـة وال تـمت بأية صلة للطبق ـة الشعـ ـبـ ـية وق ـضاياها من عامة الن ـاس وم ـشاكلهم الي ـومية"،
فك ـثـري من األعـمال األدبـي ـ ـ ـة املكتوبة باللغة العامية،جمرد أعمال أدبية جلأ مؤلفوها إىل العامية كأسلـوب
لالتصال خ ـدمة لـطبـقـة خنبوية معينة فـأنتـج أدبـا شع ـب ـيـ ـا فـ ـي شكـلـه كـونـه عـ ـامي التعـبري غ ـري انه خنبوي
يف مضمونه".1
"

االتجاه الثالث:

"" األدب الشع ـ ـيب ف ـ ـي رأي أصحـاب هـذا االتـجاه هــو" املرتــبـط بـم ـشـ ـاكــل وآم ـ ـ ـ ـال وآالم اجلماهـ ـي ـر
الشعبية ،وبالتايل يع ـتبـر ال ـوعـاء الفـين واجلمايل لروح الشعب ومصورا حلـرك ـي ـتـ ـه االج ـ ـ ـتماع ـ ـ ـية والث ـ ـقاف ـ ـية
والفكـ ـرية ومرتـ ـبطا بتق ـ ـدمه احلضاري".
" ففي نظر أصحاب هذا الرأي تعد العناصر :اللغة،املؤلف،وسيلة التوارث،م ـق ـ ـ ـي ـاسا ك ـاف ـــ ـ ـيا لـتحديد
ماهية األدب الشعيب أكـان عـاميا أو ف ـصيحا ،أو كان شف ـويا أو مك ـتـوبا ،كـ ـان تق ـ ـ ـ ـليديا أو مـ ـعاصرا،
فـ ـاألهم يف نظـره ـ ـم ه ـ ـو املضمون ،العـ ـنـصر الثابت بثبات الشعب ،يف ح ـني العناصر يف نظرهم متغرية
ويف حركة دائمة".2

"

" :

"" إن هـ ـذه الـ ـدراس ـات عـلى اخ ـت ـالف رؤاه ـا ومـن ـاهـج ـها وأهـ ـدافها ،تبقى مه ـمة ف ـي كون ـها أثـبـتـ ـ ـ ـت
واعرتفت بشيء امسه األدب الشعـ ـيب كموض ـ ــوع يست ـحـ ـ ـق الـ ـ ـدراسـ ـ ـة لـ ـق ـ ـيمـ ـتـ ـ ـه الـث ـ ـ ـ ـق ـ ـافـ ـية والفـ ـك ـ ـريـ ـة،
وكإنـتـاج فكـري وث ـقايف أنـ ـتج ـه ال ـشـعـب أو من أجـل الشعـب غ ـنـي ب ـدالالته وأبعاده الثقافيـ ـ ـ ـة والنفسية
واالجتماعية والسياسية.

 -1سعيدي حممد:األدب الشعيب بني النظرية والتطبيق،مرجع سابق،ص.11
 -8انظر،املرجع نفسه ،ص.18
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الـ ـفصل األول
مميزات األدب الشعبي:

" إن أغلب الن ـقاد وال ـمهـتـمـني باألدب الشعبـ ـي عامـة بال ـرغ ـ ـ ـ ـم مـ ـن اخت ـ ـــ ـالف رؤاه ـ ـ ـ ـ ـم واجتاهاتـ ـ ـ ـهم
الفك ـرية واملعرفـ ـية ،ومـ ـن خ ـ ـالل إط ـالع ـ ـه ـم عـ ـ ـلى مـ ـخـ ـ ـت ـ ـ ـلـف اآلداب الشع ـب ـية اليت احـتوت ـها موروثات
وخمـلفات اجلماعات الشعـبية،بالدراسة والبحث واجل ـمع وال ـتصنيـف والتحليل .يت ـفـقـون على أن األدب
ال ـشعـ ـ ـبـي بـشـتـ ـ ـ ـى أن ـ ـواعـ ـ ـه وأشك ـالـ ـه ومضام ـيـن ـه تضمن على مميزات عديدة ،وتـ ـ ـتجـ ـلى هذه املميزات
يف العناصر التالية:
"

 -1عراقة األدب الشعبي:

"" "

" باعتبار أن األدب الشعيب مرتبط ارتباطا وثيقا باإلنسان وتاريخ ظهوره األول ،فـ ـتارخيه ع ـريـق بعـ ـراقـ ـة
اإلن ـس ـان.ه ـذا اإلنـ ـس ـان ال ـــ ذي اصـط ـلـ ـح ع ـلى ت ـسم ـيـتـه ع ـلماء األنـثـروبولوجـيـ ـ ـا واألث ـنـولـوجـيا باإلنسان
البدائي ،فلقد غـ ـىن ورق ـص.وحنـت وبكـ ـى واشت ـ ـكى وفـ ـرح وحـزن ،واشتغل وعـمل وتصارع مع املظاهـ ـ ـر
الطبيعية ومع احليوانات.وم ـا وص ـل إل ـــ ـيـن ـا م ـن ق ـص ـص ،وأس ـاط ـي ـر ،ومـالح ـ ـ ـم وم ـ ـ ـ ـ ـا ت ـزخـر بـه من رموز
ومن أحداث تعاقـ ـبت عـ ـلى حركـتها اآلهل ـ ـة ومظاهر الطبيع ـ ـ ـة واإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان واحليوان.1،
"" لداللة واضحة عـلى ق ـ ـدم هـذا األدب وعراقـ ـتـ ـه وتـ ـوغـ ـ ـ ـ ـ ـله يف الزمن املاضي السحي ـ ـ ـق ":ف ـ ـ ـ ـاآلداب
الشعـبية لعراقـتها حتفـظ لنـا ذخـرية واف ـ ـية نستط ـيع بـدراستها أن نعـرف احلـياة الذهنية والروحية ألسالف ـ ـنا
وك ـذل ـك ن ـ ـستطيع بـ ـ ـواسطـ ـتهـ ـا أن ن ـ ـ ـضبط الـت ـ ـاريخ االج ـ ـتماعي ل ـ ـهذه املراح ـ ـ ـل األول ـ ـ ـى من الـمجـتمع
2

البشري"

"

" "

" "إذ يعترب وعاء فنيا صادقـا معـبـرا عن أصالة الشعوب وهويتـها.شاه ـدا علـى سيـرة حضارتـها القـ ـدمية
واحلـديثة ومرتجـ ـما آلمال ـ ـها وآالمها ماضيا وحاضرا ومستقبال".3
"

 -2واقعية األدب الشعبي :

" " يلتصق األدب الشعـيب بالواق ـع الت ـ ـصاقـ ـا عـ ـضويا ،فـ ـواق ـعيـ ـته إذن طبيعية بطبيعة وعفوية وفطـ ـ ـ ـ ـ ـرة
الشعب وليس إال ذلـ ـ ـك الرتج ـ ـمان آلمال وآالم الشعـ ـ ـ ـب وتصوي ـ ـر حياته اليومي ـ ـة.

 -1سعيدي حممد:األدب الشعيب بني النظرية والتطبيق،مرجع سابق ،ص .12
 -8حممد املرزوقي:األدب الشعيب يف تونس،مرجع سابق،ص10
 -0سعيدي حممد ،األدب الشعيب بني النظرية والتطبيق ،مرجع سابق ،ص12
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وقـ ـ ـد يـ ـتـ ـبادر إىل أذهان ـن ـا س ـؤال ف ـي هـذا الصدد مـف ـاده ،كي ـف يكون األدب الشعيب واقعـيا وهو يزخر
بالرموز اخليالي ـ ـ ـة والغريبة والعجيبة؟ وأين تتمثل واقعيته؟.1
" إن األدب الشعيب مهما كان مستـواه الف ـين ،ف ـهـو مرتـ ـبط شكـال ومضمونا بقـضايا الش ـعب والواقع،
وما تلك التحليق ـات اخلـيال ـية إال قـراءة بطريقـة شعـبية هل ـذا الواقـع الـمتناقض تارة واملنسجم تارة أخرى،
التع ـ ـس تـ ـارة واملف ـ ـرح تارة أخـ ـرى ،فـ ـاإلبـ ـداع الشعـيب ي ـحلم بـواقـ ـع هادئ ومريح ومنسجم وبالتـايل فهو
يف حبث دائم ع ـن هذا الواقع.وأمام صعوبة حتقيق هذه األمنية يف الواقع يلجأ إىل حتق ـي ـقها فـي مـخيل ـته
وذلك باللـجوء إل ـى العوامل السحرية والرموز العجيبة .فهو دائ ـما ي ـسعى إل ـى تغ ـيـ ـري ه ـذا الواقع.وبالتايل
فتلك الرموز العجيبة ما هي إال ترجـمة لكبت واقع ـي اج ـت ـماعـي يهدف م ـن وراءها التع ـب ـري ع ـن رفضه
وسخطه هل ـذا الواقـع التعـس ،وبالتالـي فـ ـإن جلـوء اإلب ـداع الشعـ ـيب إل ـ ـى هذه العناصر ما هي فـي حقيقة
2

األمر إال حوار أبدي بني الواقع والالواقع من أجل خلق انسجام روحي لإلنسان داخل اجملتمع
 -3جماعية األدب الشعبي:

" " األدب الشعيب ال يعرب عن وجدان فردي واحد ،بل يعرب عن وجدان مجاعي.كون أن هـذا األدب
هو ملك اجلماعة ،أي أن الفئات الشعبية هي اليت أبدعت مع ــظم األشـ ــكال الشعبية كوسيلة للتعبي ـ ـ ـر
3

عن مظاهر احلياة اليت تعيشها.

 -4تداخل األدب الشعبي مع الفنون األخرى:

" يظل األدب الشعيب وعاء ثقافيا وفكريا حيتوي اللغة ،الدين ،السحر،املعتقدات ،التـاريخ ،الفلسفة
وغ ـريها من ألوان املعرفة األخرى.فاألدب الشعيب يأخذ من كل املعارف ،يوظ ـفـها ويـنـتعش منها .األمر
الذي جع ـله م ـادة ح ـي ـة لكـ ـل ال ـدراسات األلسنـيـة ،ال ـسم ـيـائية ،البنيوية ،أي كل هذه املعارف اهتمت
باألدب الشعيب

4

 -5األدب الشعيب يف عمومه جمهول املؤلف.

 -1سعيدي حممد ،األدب الشعيب بني النظرية والتطبيق،مرجع سابق،ص.12
 -8املرجع نفسه،ص.80
 -0انظر شريط سنوسي،احلكاية الشعبية يف املسرح املغاريب،مرجع سابق ،ص .16
 -4انظر سعيدي حممد ،األدب الشعيب بني النظرية والتطبيق ،مرجع سابق،ص.81
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 - 6األدب الشعـبـي قابل للتغيري والتبدل،فهو ينـتـقـل مـشاف ـهة م ـن جيل إىل آخر ،ومن ثـم ف ـإن كـ ـل
جيل يـ ـساهم ف ـي إح ـــ داث نـ ـوع مـن اإلضـ ـافـ ـات ع ـلى ه ــذا األدب الذي يـتـوارث ـ ـــ ه ع ـن األج ـــ يـ ـال اليت
سبقته.1
 -7يـمتاز األدب الشعيب بالـمرونة والـتـطـور " ،فل ـكـل ج ـيـ ـل مساهـ ـماته وان ـت ـاجاتـه ال ـــ يت تـزيد عن ثرائه
ثراء آخر فـ ـتظه ـر ت ـل ـك املساهـمات يف األخري م ـلـتحم ـة بـه وجزءا ال ي ـتج ـزأ منه" .2ت ـــ عكس مـدى ق ـوة
اخليـال الشعـ ـبـي الـذي ت ـف ـنن فـي إبداع هذه األشكال التع ـبريية الشعبية ،لـغـرض ن ـقـل خبـرات وتـجارب
3

وعادات وتقاليد اجلماعات الشعبية.

الدراسات السابقة في االهتمام باألدب الشعبي:
" "يـ ـعد ال ـحديث ع ـن األدب الشعبـ ـي ح ـاج ـة ملح ـة فرضـ ـت ـها إشك ـالية البحـث يف القيم الثقاف ـية
والفكرية.والبـحث يف جماله يع ــد حبــثا أصيال مرتب ــطا بالك ـيان الثـقاف ــي أليــة أمـة من األمم البشرية"
"

4

غري أن االهتمام به أصبح ضئيال باملقارنة مع املواد الشعبية األخرى "وم ـ ــا حظـي منـ ـ ــه باالهـتمام

ك ـان يرت ـبط ارت ـباطا مباشـرا بال ـثـقـ ــافة املادي ــة،واعت ــمده الباحـ ــثون الفـ ـرن ــسيون كـمادة تصلح للكشف
ع ـن سل ـوك اإلن ـ ــسان اجلـ ـزائ ــري وردود أف ـعـ ـ ـ ــاله ،وأهـملوا إمهاال تـاما الطبي ــعة الفنية هلذا األدب،وكان
من الطبيعي ف ـي هـذه احلال ــة أن جيـد ه ـؤالء الباحثـون غـ ـرضه يف اجلانب املتعلق بالعقيدة منه،وبصفة
خاصــة قصص األولياء الصاحلني الت ــي هلــا كتـبــا وحبوثا كثرية".5

""

" ولعل العناية بالرتاث الشعيب أو باألحرى اللبنات األوىل لالهتمام بالثقافة الشعبية يف اجلزائر تعود
إىل فـ ـت ـ ـرة ال ـمرح ـلة االست ـعـماري ـة لـلبـالد وبـالـت ـق ـري ـب فـي مـنـتصف القرن التاسع عشر "إذ كـان ال بد
للمستعمر أن يعمل على استكشــاف اخلـصم،ومعرفـ ـة من يـقاتل معرفة ختدم إسرتاجت ـيـته الع ـسك ـري ـــ ة،
فـبـدأت ت ـظـهر الدراسات اليت تتناول احلياة الشعبية وكـان يـقـوم بـها الع ـسكـريـون أنفسهم ،واستمرت
ه ـذه الدراسات مواكبة ملختلف مراحل االستعمار،تعكس سياسته فكانت بذلك ال ـثـ ـق ـافـة الشع ـبـيـة
.

 -1انظر شريط سنوسي،احلكاية الشعبية يف املسرح املغاريب ،ص .16
-8
-0
-6
-1

بلحيا الطاهر:اثر الرتاث الشعيب يف الرواية اجلزائرية.منشورات التبيني اجلاحظية،اجلزائر 8000ص..16/10
شريط سنوسي ،احلكاية الشعبية يف املسرح املغاريب،مرجع سابق،ص16
سعيدي حممد األدب الشعيب بني النظرية والتطبيق ،مرجع سابق،ص.8
عبد احلميد بورايو:األدب الشعيب اجلزائري،دار القصبة للنشر،ص.11
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هـي الرصـيـ ـد الـم ـع ـت ـمد ف ـي االستـك ـش ـاف ال ـعـلـمـي لـلم ـجـتـمع الـج ـزائـ ـري ،ف ـوظ ـ ـفـت نتائـج دراستها
يف خ ـ ـدمـ ـة االحـ ـتـ ـالل،م ـن ـذ ال ـبداي ـة،وقـ ـام ض ـ ـب ـاط عـ ـسك ـريـ ـون بـ ـتـ ـسج ـيـلــها من أفواه أهلها وحتليلها
ودراستها ع ـن طريـق أك ـثر الـمناهـج استجابة للغرض النفعي املقصود من طرف اإلدارة االستعمارية،
وهو إحكام السيطرة على األهايل".1

"

" "ف ـالـوجود االسـتعماري عمل مـنذ بـدايـة االح ـتـالل عـلى فرض سيادته على الـمجتمــع اجلزائـري
عـ ـن طري ـ ـق ه ـــ دم ب ـني ـاتـه،وإح ـداث ان ـ ـق ـالب جـذري فـي ح ـ ـياتـ ـه عـ ـن ط ـري ـ ـق حـ ـرم ـان ـ ـه م ـن حـ ـ ـقـ ـوقـه
األس ـاسيـة،وم ـن ث ـروات ـه ال ـوطنـيـة،وم ـن حـرياته فاجرب على الرضوخ بالـ ـقوة ل ـسل ـط ـة سـي ـاسـيـة وق ـان ـون ـية
واقتصادية وعسكرية ولغ ـوي ـة"،2ب ـغ ـ ـ ـيـة ال ـسي ـطـ ـرة عـ ـلـي ـه واسـتع ـ ـماره.

"" "

"

" "ك ـل هذا يـت ـرج ـم بـلغ ـة واضح ـة م ـوق ـ ـف الـث ـقـ ـافة السلطـ ـوية إزاء األدب الشعـ ـيب وبالت ـايل العـمل
على إبقاء ن ـشاطه حمصورا يف حدود م ـمارسات بع ـــ ض األجـ ـانـب ال ـذي ـن أولوا اه ـــ ـتـ ـمامهـ ـم ب ـت ـ ـراثـ ـ ـن ـ ـا
الشع ـيب ،ورواتـنا وشعرائ ـنا ومـ ـداحـ ـي ـنـا وعاداتـ ـن ـا وت ـ ـقـال ـي ـدنا يسجلونـ ـها ويـحللوهنا تارة بدافع الفضول
الثقايف وت ـارة أخـ ـرى بدافع استعماري ضمين أصيل"،3ت ـؤدي يف النهايـ ـة إىل م ـع ـ ـرفة ط ـبـي ـعـة وعـ ـقـ ـلــية
روح الــشعـب " ليسهل عـليهم النـهاية إل ـى زرع الـ ـت ـف ـرقــة وال ـك ـراه ـيـة ب ـي ـن املواطنـيـن ضف إلـ ـى ذلـ ـك
تـرســيخ الــدعـ ـاي ـة االست ـعـمارية الرامـ ـية إل ـى ت ـحقـيق املقولة السائدة [ ف ـرق تسد ]" 4دون أن ننسى
رغـ ـبت ـهم الـ ـمـلح ـة يف حماربة اللغـ ـة العـرب ـي ـة.
"" "لق ـد ك ـانـ ـت هـذه الكـ ـت ـابـات موجهة بـالدرجـ ـة األولـ ـى لـ ـلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارئ املوظ ـ ـف ب ـ ـ ـ ـاإلدارة الفرنسية
يف اجلـ ـزائ ـر ،نـ ـظـرا لطاب ـعـها الن ـفـ ـعـ ـي ال ـ ـذي ذك ـ ـرن ـاه،ولـ ـلقــارئ املـ ـواط ـ ـن األوروب ــي يف اجلزائــر بالدرجة
الثانية،وقـ ـد ت ـض ـط ـره الظروف إىل التعامل معهم،وكـ ـذل ـك للقـ ـارئ الفرنسـ ـ ـي العــادي بــأوروبا ل ـيــأخــذ

 -1عبد احلميد بورايو:األدب الشعيب اجلزائري،مرجع سابق،ص.2
 -8عبد احلميد بورايو:البطل امللحمي والبطلة امللحمية يف األدب الشفوي اجلزائري،ديوان املطبوعات اجلزائرية،ص.12
 -0سعيدي حممد:األدب الشعيب بني النظرية والتطبيق،،مرجع سابق،ص.0
 -6التلي بن الشيخ،دور الشعر الشعيب يف الثورة ،1261 -1200ديوان املطبوعات اجلامعية ،1220ص.28/21
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األدب الش ـع ــبي في ال ــجزائر
الـ ـفصل األول
فـكـ ـ ـ ـرة عمن ي ـسم ـيـهم أصحـاب ه ـذه الـبحوث بـ"املتوحشني".ال ـذيـن تـقـوم بالدهم ب ــرسالـتـها احلضارية
اجتاههم....يق ـول احدهم ":مهـمـتـنا مهـ ـمة امة عـاقـلة قوية تأمرنا بتوجيه الشعب املسلم ن ـحـو الرفـاهية
" " 1

واالنعتاق من غري خنق املعتقد واحلط من العقيدة".

"" "ل ـهذا كله جند الباحثني يكتفون برتمجة بعض النصوص والتعليق عليها،وتفسـيـر اإلشارات املتعل ـ ـقـة
باملعتقدات،وهم ال ي ـهتـمون بالنصوص فـ ـي حـ ـد ذات ـها،بـق ـدر ما يهتم ـ ـ ـون مبضامينها االعتقادية.كـ ـ ـما
أن عـمل ـية جـمع ال ـنص ـوص لـم تـكن ت ـخ ـضـع للـتـوجيه العلمي بقدر م ـ ـا كانت خاضعة لعوامل الصدفة
واالرجتال ويعـرتف الكولونيل" ك تريميلـيـه " انـ ـه ل ـ ـيـس من الـ ـسهل أب ــدا أن جنـعــل أحــدا م ـ ـن األهـال ـي
الـج ـزائ ـري ـيـ ـن يـ ـت ـكـ ـلم خـ ــاصة إذا كــان األمـر يـ ـت ـع ـلق مبوضوع يت ـصل ف ـي ج ـان ـب م ـن ج ـوان ـب ـه بديانتهم
ومع ـت ـقـدات ـهم وبأوليـائـهم،وكـ ـل ش ـيء بالنسبة هلم حرام أو مقدس ويعـ ـت ـق ـدون ان ـه يصيـبهم دنس إذا ما
حتدثوا مع مسيحي".2

" "

" "

""

"" "فـي هذا املوقف خاصة يتذكر العريب املثل القائل"اللسان دوما عدو للعنق" كذلك تبقـى شف ـتاه
مضموم ـت ـي ـن ب ـإحـ ـك ـ ـام ع ـ ـن ـد كـ ـ ـل س ـ ـ ـؤال يـ ـمـ ـ ـس م ـ ـوض ـوع ـ ـا دي ـن ـيـا عندما يكون خماطبه ليس مسلما،
وعلى الرغم من أن الـرجل من األهـ ـايل ق ـ ـد جيـ ـيـ ـب إذا م ـا س ـئـل مـن قبل مسـ ـ ـ ـؤول من املخ ـ ـزن،إال انـ ـه
يـ ـج ـب أن ت ـؤخـ ـذ الكـ ـل ـمات منه ع ـنـوة وان تلقى عليه األسئلة اليت تبحث عن أجوبة هلا،إننا جيب أال
نعـ ـتمد ع ـلى م ـساع ـدته أبدا ومعىن هـ ـ ـذا أن الـ ـث ـ ـقـ ـة كانت مفقودة تـ ـماما بـيـ ـن ال ـراوي واجل ـامع،ويع ـ ـين
هـ ـذا غ ـ ـياب شرط مـ ـن الشـروط األولية اليت جيب توافرها يف عملية اجلمع:فالباحثون الفرنسيون وبصفة
خاصة العسكريون،الذين انفردوا مبيدان البحـ ـث طيلة القرن التاسع عشر مل يكونوا ينظرون إىل الثـ ـقاف ـة
الشعـ ـب ـية اجل ـزائـ ـرية بـ ـوصفـها متخـلف ـة فحسب.بـ ـل إنـ ـهم مل يـ ـكونـ ـوا خي ـ ـفـ ـون احت ـ ـ ـقارهم حلمل ـة التـ ـ ـراث
وشعورهم باالستعالء اجتاههم.
"" وع ـ ـلى الـ ـرغـ ـم م ـن أن الباحث ـيـن اجلامع ـي ـن ال ـذي ـن جـاءوا ف ـي ـما بـعـد مع ن ـهاية ال ـق ـرن التاسع عشـر
وبداية القرن العشـرين واستمـروا فـي نـ ـشـر أبـحاثهم عـن ال ـث ـقافـ ـة الشعبـية إىل ما قبل عـ ـه ـد االست ـق ـ ـالل
بقـ ـليـل ،كـان ـوا يـتـم ـيـزون عن سابقهم بوعي علمي ،ف ـ ـإنـ ـه ـم فإن ــهم رغ ـم ذلك ظ ـلوا يـن ـظـرون إلـى م ـواد
 -1عبد احلميد بورايو:األدب الشعيب اجلزائري،مرجع سابق،ص.11
 -8املرجع نفسه،ص.16/14
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األدب الش ـع ــبي في ال ــجزائر
الـ ـفصل األول
الثـ ـق ـاف ـة ال ـش ـع ـبـيـة ال ـج ـزائرية على أهنا متخلفة لقوم متخلفني يقول احدهم":هـم مثل مجيع البشر ذوي
الذه ـنية الـب ـسي ـط ـة يـع ـشقون احلكـاي ـات اخل ـارق ـة { }....إهنم سذج ال أكثر وال اقل،وه ـ ـ ـم اليوم مثلما
كانوا قدميا""" .1

"

""

" "ومن الباحثني اجلامعـيني ال ـذي ـن عـاجلوا الق ـصص الشع ـيب"رونيـه باسيط" الـذي ك ـ ـت ـب ع ـن ق ـصة
"بنت الخص"واملغازي ومنهم"الفريد بل" نشر قصة اجلازية وعلق عليها.وكذلك "جان دسربميه الذي
ك ـتب بـدوره عن املغازي وق ـ ـد حـ ـاول"رون ـي ـه باسي ـط"أن ي ـ ـرد ق ـصة ب ـن ـت اخلص إىل أصوهلا يف الرتاث
العـ ـريب،وانـ ـت ـ ـهى إلـ ـى أن ـ ـها ت ـعـود إىل هـذه اجملموعة من الت ـقاليد اليت محلها بنو هالل مع غريها يف أثناء
هجرهتم إىل املغرب حيث أصبـ ـحت تـ ـحمل طابعا حمليا وتعود أصوهلا إىل أقدم حقب األدب العـ ـ ـريب،
كما نشر الدارس نفسه قصة"غزوة قـصر الذهب" ومعركة" :علي مع راس الغول"وذلك بعـ ـد أن ن ـ ـقـ ـ ـل
القـ ـصـتي ـن إل ـى الفـ ـرنـ ـسي ـ ـة وق ـ ـارن ب ـ ـيـ ـن خمطوطتيهما وروايتيهما الشفوية،أما الفرد بل فـ ـق ـ ـد ن ـشـ ـر قـ ـصة
اجلازية وقدم هلا مبالحظات حول األصل العريب للقصة وأسباب رواجهـا بني البدو يف اجلزائ ـ ـ ـر ومـطامع
2

الع ـ ـرب الرحل واليت انتقلت ألرض إفريقيا"

" "كذلك عاجل "جان دسبرميه يف مقاله عن أغ ــاين املآثــر من 1200إىل 1216مب ـتـ ـيجـ ـ ـ ـة أص ـول
املغ ـازي،وأس ـب ـاب رواج ـ ـها ف ـي األوساط الشعبية وأه ـداف ـها ،ودور املرأة فـ ـيهـ ـا،وق ـ ـ ـ ـ ـدم عرضا لنموذجني
مثلهما"غزوة الخندق"و"غزوة اإلمام علي وراس الغول" وحت ـ ـدث باقتضاب ع ـن امل ـداح ـي ـن وجم ـتـ ـمع
الق ـ ـص،ويعـ ـد هـ ـذا البحـ ـث نـ ـ ـموذجا للمعـ ـالـجة اليت حتيد عن هدفها يف إجالء احلقيقة لتبث أحك ـاما
لصيقة باملشاعر الذاتية للباحث،وبالنوايا املسبقة ذات الطابع االستعماري.لـ ـقـ ـ ـد ان ـــ ـقـ ـل ـ ـبت ف ـــ ي مـقـ ـ ـالة
"دسبرميه" الروح الوطـ ـن ـيـ ـة فـ ـي الـمغـازي والتغين بالـماضي امللحمي إىل مشاعر حقد وعنصرية وأصبح
راس الغول يرمز إىل اليهود والفرنسيني،ك ـ ـ ـم ـا أن ال ـرواة ف ـي ن ـظـره ل ـيسوا متذوق ـ ـني للج ـ ـم ـال ب ـ ـل إن ـهـ ـم
يقصدون إىل هـدف عملي ووطين عندما يعطون شكال شعريا للمشاعـ ـر الشخصيـ ـة،يفـ ـكرون يف بعث
الروح الوطنية يف قلوب إخواهنم يف الدين ويثريون عواطفهم الديـن ـيـة واعـ ـت ـ ـزازه ـم ال ـع ـ ـنـ ـصـ ـري وك ـ ـرهـ ـه ـ ـم
3

لألجانب"

 -1عبد احلميد بورايو:األدب الشعيب اجلزائري،مرجع سابق،ص.16
 -8املرجع نفسه،ص12
 -0املرجع نفسه،ص12
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األدب الش ـع ــبي في ال ــجزائر

الـ ـفصل األول
الدراسات األكاديمية المعاصرة في األدب الشعبي:

" احلكاية الشعبية عال ـم غزي ـر مـتـشـعب است ـوع ـبـت الكـ ـثـي ـر م ـن ال ـتـف ـسريات ح ـيث ن ـ ـالـت اه ـ ـ ـتمـ ـاما
ك ـبريا يف شىت فروع الدراسات اإلن ـسان ـيـة،وربـما مل تنل من قبل ما نالته يف العصر احلايل من االهتمام،
وذلك بعدما كـشف الباحثون عن حمـتوياتـها الفـكـرية والفنية املرتبطة بطبيعة الع ـ ـق ــل الب ـشــري ،وب ــسبــب
ان ـتـ ـشـار اجلهل واحل ــرم ــان ف ــي أوس ــاط الشعـب اجلـزائري خـ ـالل الف ـت ـرة االست ـع ـمـارية،كـانـت الـحك ـاية
الـشع ـبـيـة ت ـق ـدم لـلـفرد اجلزائري عـدة خدمات أهـمها كيفـة الدفاع ع ـن وطن ـه بش ـت ـى ال ـ ـوسائ ـ ـل "وهـ ـ ـ ـذا
ما يـف ـسر ل ـنا انـتـ ـش ـار األساط ـري واخلرافات واحلكايات يف القصص الشع ـب ـي اجلـ ـزائري بشـك ـل خ ـ ـاص،
وبفضل أيـضا تعلـقـه بالـمالحم والبطوالت العربية اليت كانت تقـص يف امل ـناسبات املخ ـتـلفة حىت أصبـح
لـكل ملحمة عربـية أو قصة شعبية متخصصون يف انتشارها وحكايتها،ف ـه ـن ـاك م ـن تـ ـخصص يف بعض
"

ق ـصص ألف ليلة وليل ـ ـ ـة""" " ¹

"" "غ ـ ـي ـر أن الـ ـدراس ـات احلديثة ق ـد أثبتت أه ـمية هـذا األدب وأمه ـية الـ ـت ـراث الشعـ ـ ـيب ك ـ ـلـ ـه ،بعد أن
خصته ببحوث مستقلة تكشف بنيته بعناصرها وعالقاهتا وحركتها التحتـ ـيـة العميق ـ ـة]

.2

" "وقد أسهمت الظروف اجلديدة اليت أفرزهتا نضال الطبقات الشعبـ ـية فـ ـي تغـ ـي ــي ـر النـ ــظرة إىل بـ ـن ـية
ال ـمجـ ـت ـمع ،ودور ه ـ ـذه ال ـطب ـ ـق ـ ـات وف ـ ـاع ـ ـلـ ـي ـت ـها وأهـ ـم ـي ـة ن ـ ـتـاجها ،ف ـ ـكثـ ـرت الـ ـدراس ـ ـات ال ـع ـرب ـيـة اليت
تناولت بالبحث جوانب الرتاث الشعيب كلها ،فـلم تعد كـنـوز الـرتاث الـ ـشع ـبـي مـ ـج ـرد هذيان وخرافات
وعادات تافـهة ي ـتشـبث بـ ـها رعاع وقـوم جـهلة،الحظ هلم من العلم والثقاف ـات ،ب ـل صار ه ــذا الـت ـ ـراث
وسيـ ـلـ ـة لإلطـ ـالع عـلى نظرة اإلنسان الع ـ ـرب ـي إىل الع ـالـ ـم ومـع ـرف ـ ـة م ـ ـ ـ ـدى تعلقه جبذوره".3
" " " كما ظهرت أعمال متتاز بالروح العلمية يف هذا امليدان وهي رسائـل جامعـية وك ـتب عامة ترتكز
ع ـلى ال ـب ـح ـث والـتـنـقـيب ع ـن خصائص املأثورات الشع ـ ـبيـ ـة عامـ ـة.واألدب الشـ ـع ـ ـيب خاصة ،ومن أهـ ـم
مـؤل ـفـ ـيها ع ـبد الحمـيد يونس،وأحمد رشدي صالـح،وغـيــرهم مـن الباحثني الذين بذلوا جهودا جليلة
وضخ ـمة ف ـي ال ـبـح ـث األدب ـي الشعب ـي العرب ـي،كـ ـم ـا بـ ـدأت ك ـذلك مـقاالت ي ـــ ـدور مـ ـوضوع ـــ ـه ـا حول

 -1عبد اهلل خليفة الركييب،القصة اجلزائرية القصرية،املؤسسة الوطنية للكتاب،1220،ص.10/62
 -8طالل حرب:أولية النص،مرجع سابق،ص.46
 -3املرجع نفسه،ص.46
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األدب الش ـع ــبي في ال ــجزائر
الـ ـفصل األول
ال ـدراسات الشع ـب ـيـة تصدر ف ـي جمالت ثـقافية معروفة جدا مثل جملة اهلالل،وجملة الثـ ـقافة وغيـ ـرها اليت
أخـ ـذت فـي ـم ـا ب ـع ـد يـ ـص ـدر مـ ـن ـها أع ـداد ك ـام ـل ـة خ ـاصة ب ـاألدب الش ـعيب،كما أنشأت فيما بعد أيضا
جمالت أخرى أدبية شعـ ـبي ـة].1كـمجلــة ال ـفـ ـنــون الشع ـ ـب ـ ـ ـ ـي ــة يف القاهرة ،وجملة الرتاث الشعيب يف بغداد.
وعـ ـلى سبـيـل ال ـمـثال فاملقاالت اليت ظهرت يف بعض اجملالت والـ ـتـ ـي ل ـ ـ ـها صلة وثيقة باألدب الشعيب:
[األمثال العامة يف اجلزائر]

2
3

[من األمثال الشعبية اجلزائرية]
[الفكاهة واألمثال اجلزائرية]

4
5

[دور األدب الشعيب يف التعبري عن احلياة العامة يف اجلزائر]

" " "كم ـا ي ـــ ـوج ـــ د ف ـي الـتـ ـراث الشعب ـي مـ ـابع كثرية مل يقتصر تأثريها على الثقافة العربية فحسب ،ب ـل
تعدى ذلك إىل ثق ـاف ـة ش ـعوب أخ ـرى ك ـث ـي ـرة وخـري دليل على ذلك كتاب ألف ليلة وليل ـة الـ ـذي ترجم
إىل عدة لغات ومنها اللغة الفرنسية م ـما جعل له رواجا كب ـيـ ـرا فـ ـي أوروب ـ ـا" 6ح ـ ـيث صارت شخـ ـصي ـ ـة
شهرزاد شخصية عالـ ـمي ـة تدخل م ـج ـال االدب ال ـمقـارن ب ـعـ ـد ان انـتقلـت إلـى اآلداب األوربية،وه ـناك
الك ـثري من الرم ـوز األخ ـرى مستــقـاة من م ـخـتـلف م ـصادر التـ ـراث الشعـب ـي،من أغ ـن ـي ـة وحك ـاي ـة وعــادة
شعبية،تـ ـوحي بعـ ـضها إلـ ـى الـ ـبطولة والشهامـ ـة الع ـرب ـي ـ ـة كـرمز عنرتة الذي حتول من الواقع إىل األسطورة
وأيب زيد اهلاليل حماولني من وراء ذلـ ـك ت ـرسي ـخ الطابـع احمللي والقومي من التقاليد العربية األصيلة.
"

كيف ال واألدب الشعيب يعرب عن روح اجلماعة لذلك "نـجد أبطال السري الشعبية كسي ـ ـ ـف بن

ذي يزن وعنرتة بن شداد والظاهر بيـ ـب ـرس لـ ـيـ ـسوا ن ـت ـاج لـ ـيايل السمـر الطويلة بل تصوير ملعاناة الشعب
وآماله العريضة يف أبطال حموريني جاء بأمثلة عليهم من تارخيه".7
"
 -1روزلني ليلى قريش،القصة الشعبية اجلزائرية ذات األصل العريب،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر ،1220ص.86
 -8امحد محزة،جملة الثقافة اجلزائرية،العدد ،11س.0،1260
 -0طالل سامل احلديث،جملة الرتاث الشعيب العراقية،العدد،10س،1261، 4بغداد
 -6حممد األخضر السائحي،جملة اإلذاعة والتلفزيون اجلزائري،العدد،8السنة،6ديسمرب .1240
 -1عبد امللك مرتاض،جملة الثقافة اجلزائرية،العدد،80س6،1266
 -4ينظر إىل خالد سليمان،ظاهرة الغموض يف الشعر احلر،ص،41جملة فصول،ع،181س.26-24
 -6طالل حرب،أولية النص،مرجع سابق،ص20
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وبانـتهاء فـتـرة االحتـالل فـ ـت ـح ـت صف ـح ـة جـ ـدي ـدة يف تاريخ الدراسات الشعبية يف اجلزائر لتكون حقال
خصبا جلمع املواد والبحث والدراسة ولـعل ال ـدكـتـورة "روزل ـين لـيلى قريش" تعترب من روادها يف اجلزائر
بعملها األكادميي[القصة الشعبية الجزائرية ذات األصل العربي] 1ح ـيث طغى على هـ ـ ـ ـ ـ ـذه الدراسة
املنهج التاريـ ـخي فـ ـي التـ ـأسيـ ـس لل ـح ـكاية الشع ـبـية يف اجلزائر وحبث أصوهلا التارخيية.
"" "كما ي ـعـ ـتبـر ال ـدكتور عبد الحميد بورايو من اب ـرز م ـؤسسـ ـي ال ـدراسـات البـنـيـ ـوي ـة للتـراث الشعبـي
بشكل عام،واحلكاية الشعبية بـ ـوجه خــاص يف اجلزائر يف حبثه املوسوم بـ ـ ـ ـ[القصص الشعبي في منطقة
بسكرة] 2حيث يتعرض للمجتمع الـجزائ ـري بك ـل أبـع ـاده الثقافية واالجتماعية والنفسيـ ـة ك ـما تـع ـرض
لـم ــشكلة الت ـصني ـف كقصص البطولة البدوية،وق ـصص األوليـاء والـحك ـاية الـخرافية واحلكاية الشعبية،مث
اتبعـها ب ـعد ذلـ ـك ببـحـ ـث آخ ـر[ الحـك ـاي ـة الخراف ـية للمغرب العربي] 3قـ ــام بتحليل مخس حكايات
خرافية مغاربية شكال ومعنا مرتكزا منهجه عل ـ ـى الـ ـبح ـ ـوث الش ـ ـك ـالن ـيـة والب ـنـيوي ـة واإلن ـسانية باإلضافة
إىل أطروحة دكتوراه الدولة املعنونة بـ "المسار السردي وتنظيـ ـ ـم المحتوى".4وهـ ـي دراس ـ ـة سي ـمي ـائـ ـية
لنـمـاذج مـن حـ ـكـاي ـات ألـف ل ـيـلة ح ـيث حيـتوي البح ـ ـث على مدخل وستة فصول [وسعى من خالل
ب ـحثـ ـه إلـى التـع ـ ـرف إل ـ ـى الـ ـخـ ـصائـ ـص البن ـيوية لنماذج من حكايات الليايل عن طريق دراسة مكونات
البنية القصصية وطبيعة العالقات اليت بني عـ ـناصرها مست ـعينا باألبـحاث السيميائية احلديثة حيث مسح
له هذا الـمنه ـج بـمعـرفة بعـض الـمالمح االجتماعية والنفسية.والسياسيـة ال ـيت ت ـ ـس ـم ق ـ ـصـ ـص ال ـل ـيـالـ ـي،
كما درس الكـاتب ب ـوراي ـو احلكاي ـة بـالـلـغـة الـفرنـسـية تـحت عنوانLes conte populaire " 5:
 "Algériens ;D’expression Arabeإذ يـدرس تـداول الـحكـاية وانـت ـقـالـها بني الرواة سواء
منهم احملرتفون أو اهلواة ،والـمناسبات اليت تروى فيها احلكاية كاملناسبات العائلية ،األعراس ،األسواق،
والوع ـ ـدات،ويـ ـ ـدرس مـ ـت ـن احلكاية معتمدا على املنهج الوظيفي.

"

 -1روزلني ليلى قريش،القصة الشعبية اجلزائرية ذات األصل العريب،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر.1220،
 -8عبد احلميد بورايو:القصص الشعيب يف منطقة بسكرة،املؤسسة الوطنية للكتاب،اجلزائر،1224وهو حبث لنيل شهادة املاجستري من جامعة القاهرة
بإشراف الدكتورة نبيلة إبراهيم،سنة .1262
 -0عبد احلميد بورايو،احلكاية اخلرافية للمغرب العريب،دار الطليعة للطباعة والنشر،الطبعة األوىل،بريوت،1228لبنان.
 -6نفسه:املسار النفسي وتنظيم احملتوى،أطروحة دكتوراه،السنة اجلامعية21،24،
 Les conte populaire Algériens ;D’expression Arabe .OPU, Alger.نفسه 5-
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كما برزت إىل الوجود بع ـ ـض ال ـكـ ـتـ ـب الـ ـيت ت ـتـ ـضمـ ـن أيـضا جمموعة قصصية بالفرنسية وأخرى بالعربية
من بـيـن ـهـا كتاب "قصص قبائلـيـة" 1الذي ي ـضم مـجموع ـة م ـن القـصص الشعبية جـمعت مـن مـنـطـقة
القبائل ،تعرف القارئ بكثري من العادات والتق ـاليد ومع ـتـ ـقدات املنطقة.¹
"" ومن بني الباحثـ ـني فـي إطـ ـار وحـدات البحث العل ـمي أو فـي إط ـار مـخـ ـاب ـ ـ ـر البـحـث الذي ـن قاموا
ب ـجـمع وتصنيف الرتاث الشعب ـي مـن أمـثال وحكايات وشع ـ ـر نـ ـج ـ ـد يـ ـوس ـف نـسيــب صاحب كتاب
" حكـايات جـ ـزائـرية م ـ ـن جـ ـرجـ ـرة" 2تــضم جمـموعـة ق ــصصية من منطقة القبائل.
"" كذلك راب ـح بـلعمـري يف كتاب"الوردة الحمراء" (La rose rouge) 3الـمتضمنـ ـة لع ـ ـشر
ق ـصص مـ ـن الشـ ـ ـ ـرق اجلزائري.
" كـ ـل هـ ـذه األبـح ـاث بـم ـث ـابة عه ـد ج ـدي ـد لـلـدراسات العربية اليت تتصدى لبحث الرتاث ال ـشع ـ ـ ـيب
اجلزائري.كما يعـتب ـ ـر هـ ـؤالء ال ـرواد األوائل ال ـذي ـن ارس ـوا ال ـ ـدعـ ـائـم األول ـى لألدب الشـ ـعـ ـيب فـي األقطار
العربية،بفضل جهودهم وتضحي ـ ـاهتم الكـبـرية،اليت ساهـمت بشكل كبري فـي انـت ـشار هـذا الـفن وتطوره،
وفتحوا املـجال واسعا ألجيال أخرى تعاقبت على مسرية هذا الفن م ـ ـن ح ـي ـث البحث والتأليف.4
"

لذا كـ ـان الـ ـرج ـوع إل ـى ال ـتـ ـراث ال ـشع ـيب ه ـو الـمصدر األول واملنبع الرئيسـي ال ـذي لـجأ إليه أغلبية

الباحث ـ ـيـن لت ـحق ـيق غ ـاي ـتـهم األوىل واألساسية،وهـ ـي جـمع ودراسة احلـكاية الشع ـب ـية فـي خمتلف مناطق
الوطن.

1- Conte Kabyles de la troisième série, texte et traduction fort national, fichier de
documentation berbère Algérie 1963.
 -8يوسف نسيب،حكايات جزائرية من جرجرة،املنشورات اجلامعية والعلمية ،مطبعة بوبلسود،باريس .1220
 -0رابح بلعمري،الوردة احلمراء،قصص شعبية من شرق اجلزائر ،املنشورات اجلامعية والعلمية،مطبعة بوت،باريس.1220
 -6انظر شريط سنوسي،بطل احلكاية الشعبية يف املسرح املغاريب،مرجع سابق،ص.14
 -1ينظر إىل دكتوراه املسرح،ص.14
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واحلديث عن األدب الشعيب يقودنا إىل احلديث إىل أهم املناهـج اليت درسته وبالتايل املناهج اليت
درست احلكاية الشعبية.
المناهج التي درست األدب الشعبي:
إن التعامل مع النص الشعيب ،مبنهج حديث يف عصرنا ،يعد ضروريا حيث أن التفكري البشري تغري،
وأخذ منحى يـختلف جذريا عن التفكري ال ـتـقـليـدي الـكالسيـكي ،وهـذا مـا ف ـرضـه الـعصر ،وم ـا تـتـطلبه
الثقافة املعاصرة.
" وتسعى الدراسات الـحديثة لألدب الشعبـي حالـيـا أن تـجعل مـن املتلقي أو الدارس أو الباحث ليس
مـجرد مـسـتهلك بـل مـبـدع حـيث بقراءتـه ،يـعـيـد بعث ال ـنـص م ـن ج ـدي ـد وب ـذلـك يـجعـل من النص أو
من القراءات السابقة له م ـج ـاال مـف ـت ـوحـا فـ ـيـصـب ـح ب ـذلـك الـبـاحـث ع ـضـوا يـش ـارك فـي عـمـلـيـة اإلب ـداع
عن طريق قراءاته الصحيحة.
" إذ تعترب احلكاية الشعبية جبميع تسمياهتا من أعرق ألوان التعبري األديب الشعيب اليت أنتـجـها اإلنـسان
1

وضمنها عن وعي أو غري وعي جتاربه و مواقفه

" كما أن مـجال دراسة الـحكاية الـشعـبـيـة عرف عدة مناهج خمتلفة ،وكل منهج ميتاز بأدوات ختتلف
عن تلك اليت ميتاز هبا أو يعتمد عليها املنهج اآلخر،منها:
" املناهج الـسياقـية الـيت تـنـبثـق مـنها مناهج كثرية حتاول الوصول اىل اجلذور التارخيية للحكاية الشعبية،
وبالتايل تتبع جنس احلكاية وحتديد انتماءها وأصلها وتتبع تطورها عرب التاريخ،أال وه ـو املنهـج التارخيي
الـجغرافـي هذا األخيـر الـذي يـتـوجـه إلـى مـضـمـون الـحكايـة الـداخـلي الـمضمـر،كي يـتعـرفوا مـن خـاللـه
إلـى خصـائـص الـشعوب التـي ترويـهاـ والـتـعرف أيـضا إلـى رغـبـاتـها ومطاحمها وأمناط تفكريها ،يعترب هذا
املنهج من أقدم مناهج دراسة احلكاية،ويتضمن هذا املنهج أيضا دراسة مقارنة ألهم ال ـروايات الشفوية
املوجودة مع األخذ يعني االعتبار توزيعها اجلغرايف القائم على تـحليل الـنـصوص املختلفة ،2فإذن يرتبط
األدب الشعيب " بالبيئة اليت ولدته ،ولذلك فـهو يــؤرخ لـهذه الـبـيـئـة ب ـشكـل من األشكـال،وخيلـد ثـقـاف ـ ـة
ناسها طبعا وتطبعا ،ويواكب مسريهتم يف الزمان واملكان،وجب إذن أن ننظر إلـى الـحكايات الشعبية،
 -1حممد حجو ،اإلنسان وانسجام الكون " سيميائيات احلكي الشعيب "منشورات االختالف،دار األمان ،الرباط ،ص..16
 -8انظر التيجاين الزاوي،بناء احلكاية الشعبية يف اجلزائر،رسالة دكتوراه،السنة اجلامعية،8002-8006،ص.126
-0
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باعتبارها ركيزة األدب الشعيب الشفوي،نظرة رزينة ،وأن نتوقف عندها وعند بيئتها التارخيية واجلغرافية،
ونأخذها مأخذ اجلد ألنـها تسـاعـدنا عـلى فـهـم الـنـاس الـذين كـانـوا يـعـيـشـون فـي ذلك الزمن التاري ـخـي
وتوضح مشكالتـهم االجتماعية" ، 1وإذا كان يستفاد مـما سبق أن احلكاية الـشـعـبـيـة" هي أهم عنصر
يف األدب الشعيب احملكي ،وأن هذا األدب عمومـا يـمثـل ديـوان الـشعب ،إن صح القول،يـواكـب حيـاة
الناس ويرصد البيئة اليت نشأ فيها ،وحيـتـفـظ يف ذاكرته باهليكل القيمي للمجتمع الذي يعيش فيه"2وقـد
قام آرن أنيت بـتطـويـر الـمنهـج التاريـخي الـجغرايف يف مـجال دراسـة احلكايـة الشعبية بالبحوث واملؤلفات
املختلفة اليت أصدرها ،وأول مؤلفاته بـحث مقارن فـي احلكاية الشعبية عام  ،1202والفـهـرس ألمن ــاط
احلكاية الشعبية عام .1211كما أكد أنيت أن احلكاية الشعبية ال قيمة هلا وال فائدة إن مل يتم حتديد
تارخيها عن طريق الدراسة املقارنة مث جاء بعده العامل األمريكي طومسون الذي ترجم الكتاب إىل اللغة
االجنليزية ووسع يف مادته ومن مميزات هذا املنهج أنه يـرى لكـل حكايـة تارخيهـا اخلـاص وجيب دراسـتـها
3

مستقلة عن غريها

" كما نقرا أعماال اهتمت بالـمنهج الـنـفـسي وحـاولـت جاه ـدة إسـقـاط م ـا ت ـوصـل إلـيـه عـلـم ال ـنـفـ ـ ـس
من نـتـائـج عـلى نــصوص الـحكايـات ،إذ يـرى علـماء هذا الـمنهج أن احلكاية انعكاس لنـفسـيـة راويـها،
وصورة للشعور اجلماعي كما تقدم صورة عـن الـعـقـد النفسية ،وهـو مـا عـمـل بـه كـل من يونج وباشالر
وشارل مورون.وقـد سـارت ه ـذه الـدراسـات مـسـار الـبـاحـث " بـريـنـو بـتلهايـم " ال ـذي ت ـشـبـع ب ـالـمنـهـ ـج
الفرويدي وحاول تطبيقه على احلكاية اخلرافية.
ط أما الـمنهج االجتـماعـي فـيـبـحث يف الـقـيم االجتماعية يف نصوص احلكاية الشعبية مستمدا أصوله
من بعض النتائج التـي تـوصـل إلـيـهـا علـم االجتـمـاع ،هـذه الـدراسات الـيت كثريا ما حتاول دراسة اجملتمع
ومظاهره انطالقا من نصوص احلكايات الشعبية أيضا .فـي حني جنـد املـناهج النسقية اهتمت باجلانب
اللـغـوي والـداللـي والـسـيمـيائـي فـي نـصوص الـحكايـة الـشعـبـيـة وبالتايل حـاولت حتديد البنيات الشكلية
والـداللـيـة التـي ت ـت ـحكـم فـي هـذه الـنـصـوص مـسـتـمدة أدواتـها الـمنـهـجيـة من نـتـائـج الـدراسـات اللـغـوي ـة
4

واللسانية

 -1حممد حجو ،اإلنسان وانسجام الكون " سيميائيات احلكي الشعيب " مرجع سابق،ص .61
 -2املرجع نفسه،ص .61
 -0انظر عبد احلميد يونس،معجم الفولكلور،مكتبة لبنان ،الطبعة األوىل،1220،ص.01
 -4سعيدي حممد ،األدب الشعيب بني النظرية والتطبيق ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،1222 ،06 ،ص.06
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أما بالنسبة جملال السيميائيات فقد ارتبطت مبا اشتهر باسم النظرية السيميائية اليت ارتبطت مبرجعني
ومها :أعمال بروب حول احلكاية يف روسيا ،وما قام به سرتاوس من دراسات لألسطورة".فربوب هو
أول من نظر إىل احلكاية كخطاب سردي انطالقا من بنائه السردي،وقد كان طموحه األول ي ـهدف
إىل الوصول إىل العناصر الثابتة فـي الـحكايات،أي ما هو مشرتك ومطرد فـي الـمنت،ب ـدل الوقوف
على التجليات املوضوعاتية املتغرية باستمرار،ذلك أن احلكاية ال ختتص مبوضوعات تقتصر عليها
وتنفرد هبا دون سائر فنون القول األديب ،مما يعين أن حكاية اجلن ال جند فيها سوى اجلن ،وحكاية
األغوال ال جند فيها سواها ،وحكاية احليوان ال حديث فيها إال للحيوان ،مع أن الدراسة تثبت
عكس ذلك،إذ تتقاطع املوضوعات وتتنوع داخل احلكاية الواحدة" .1وإذا كان عدد الوظائف اليت
توصل إليها بروب من خالل حتليله ملنت احلكاية ينحصر يف إحدى وثالثني وظيفة،فهذا ليس معناه
أن هذا العدد جيب أن تتوافر عليها جل احلكايات .هذا يقودنا إىل اإلقرار أن عمل بروب " يشكل
خلفية فكرية ومنهجية ملشروع غرمياس ،حيث أن غرمياس سعى إىل متثل املشروع الربويب وتعديله،
وذلك مبحاولة تقليصه وإعادة صياغته ودجمه يف جهاز نظري جديد حىت ليمكننا القول" أنه ما كان
للمشروع الغرمياسي أن يرى النور لوال وجود العمل اجلبار الذي قام به بروب" 2وبناء عليه ميكن القول
أن غرمياس قد احتفظ من املنظومة الربوبية بفكرة التنظيم الرتكييب.بينما احتفظ من أعمال سرتاوس
بفكرة املكون الداليل.ومن املعلوم أن سرتاوس قد سبق غرمياس إىل االهتمام بفكر بروب وانتقاده.
" باعتبار أن بروب " أول من شكلن القصة واعتربها جمرد وظائف وختتفي حبسب خصوصية
النص" 3ويعد كتابه مورفولوجيا احلكاية الشعبية من الكتب احلامسة يف تطور الدراسات البنيوية
والسيميائية والنموذج األكثر نضجا،كما أحدث كتابه هذا " تطورا يف حتليل السرد باعتباره دراسة
أملت بعدد كبري من احلكايات حتليال ومقارنة إال أن هذا العمل مل يبلغ حد االكتمال يف صياغة نظرية
علمية حتكم تشكل األنواع السردية.وهذا الرأي اتفق عليه كل من كلود ليفي سرتاوس وغرمياس الذين
أعادوا قراءة بعض املفاهيم اليت أوردها بروب يف دراسته".4
 -1حممد حجو ،اإلنسان وانسجام الكون " سيميائيات احلكي الشعيب " مرجع سابق،ص.01
 -2سعيد بنكراد،مدخل إىل السيميائية السردية ،منشورات االختالف،ط،1226 ،8ص.80
 -3السعيد بوطاجني :االشتغال العاملي،منشورات االختالف،ط 1أكتوبر،8000،ص.16 ،10
 -6حاج علي فاضل:رسالة ماجستري،سيميائية السرد يف فوضى احلواس ألحالم مستغامني ،8008 ،8001،ص.11
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يف حني جند املنهج البنيوي مع ليفي شرتوس هذا األخري الذي " كان رائدا للبحث السردي حني
درس األسطورة من خالل املنظور البنيوي ،فاألسطورة بالنسبة إليه تتألف من بنية مزدوجة إحدامها
عاملية واألخرى حملية ،والعاملية هي اليت تربط األساطري مجيعا وهي اليت يبحث عنها احمللل السردي
البنيوي"،1وهبذا املعين تكون البنيوية "عبارة عن منظومة عالقات وقواعد تركيب ومبادلة تربط بني
خمتلف حدود األسطورة مثال"،2وتأثر أصحاب هذا املنهج بالعامل اللغوي السويسري فردينان دي
سوسري الذي يعد املؤسس احلقيقي للحركة البنيوية احلديثة من خالل كتابه اهلام " دروس يف
اللسانيات العامة" الذي صدر سنة  "،1214والذي ضمنه دراسة علمية بنيوية مستفيضة فصل فيها
بني اللغة والكالم حبيث تصبح اللغة نسقا من العالمات" 3دون أن ننسى هيا ملسلف،تنري،جاكبسون
ولعلنا ال نغايل إذا قلنا أن كل هؤالء العلماء تأثروا مبدرسة اجلريداس جوليان غرمياس نذكر على سبيل
املثال جان كلود كوكي،جوزيف كورتيس،وقد بدأ الباحثون ينشغلون هبذه احلركة البنائية منذ زمن مبكر
نسبيا" وقد بدأت هذه احلركة يف روسيا بثورة على املنهج التارخيي اللغوي،ونتيجة هلذه الثورة نشأت
مدرسة الدراسات الشكلية اليت ميثلها جاكبسون وبروب وعندما انتشر هذا املذهب البنائي يف أوربا
وأمريكا ،طبق أول ما طبق يف جمال الدراسات النقدية،وهنا نشأت مدرسة" النقد احلديث " اليت
نادت بضرورة الرتكيز على دراسة النص األديب بدال من األديب نفسه،أي أن هذه املدرسة نادت بأن
يوضع النص موضع االختيار والتحليل" ".4وذلك بدال من املادة البيبليوغرافية والتارخيية،ويف هذا
اجملال صدر كتاب "كلينيث بروكس"و"روبرت وارين" حتت عنوان" فهم الشعر"عام ،1202وكذلك
كتاب" ماود بودكني" عام  ،1206ويف هذا الوقت نفسه اختذت الدراسات اللغوية والسيكولوجية
مسارمها حنو املذهب البنائي،ففي الدراسات اللغوية،حلت فكرة اللغة ذات الوظيفة والبناء حمل فكرة
اللغة اليت تتألف من عناصر بسيطة ،أما يف الدراسات النفسية فقد عرب ماكس فريت امير عن نظرية
اجليشتالط بقوله " أن هناك الشيء الكلي الذي يتحدد سلوكه ال بعناصره املفردة ،بل حيث تتحدد
العمليات اجلزئية بطبيعة الكل الداخلية".5
 -1د.ميجان الرويلي و د :سعد البازغي ،دليل الناقد األديب ،املركز الثقايف العريب،الدار البيضاء،ط،8000 ،8ص.106
 -8عمر مهيبل،البنيوية يف الفكر الفلسفي املعاصر،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،ط،1220 ،8ص.16
 -0املرجع نفسه،ص.80
 -6نبيلة إبراهيم،فصصنا الشعيب من الرومانسية إىل الواقعية،دار العودة ،بريوت ،1266ص.12
 -1املرجع نفسه،ص12
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فالنسق الذي وضعه بروب وطوره يف كتابه" مورفولوجيا احلكاية " من اجل احلكاية الشعبية والذي قام
الكتاب البنيويون بتعديله فيما بعد يعد ذا أمهية خاصة يف هذا الشأن،إذ الحظ بروب أنه يف هذه
احلكايات على الرغم من تغري مسات وخواص الشخصيات إال أن الوظائف مل تتغري،لذلك فقد قدم
خطوة أخرى وقام بفصل الفعل عن الشخصية اليت تقوم هبا الفعل،أي أن الوظيفة متثل الفعل بعد
جتريده من الشخص الذي يقوم هبا ،وعلى كل فما دامت الوظيفة متثل فعال ما من وجهة عالقته
بالكشف عن احلكاية ،إذن فهي متثل حقيقة ما ميكن تسميته باملغزى الذي حيمله فعل ما بسياقه
احلكائي،وطبقا ملا الحظه بروب أن األفعال املتماثلة ميكن أن يكون هلا دالالت خمتلفة والعكس
صحيح".1
ط يف حني هناك من النقاد أمثال كلود برميون وتودوروف استخدما التحليل البنائي لكي يبينوا مسة
اهلوية الوظيفية والشكلية للنصوص داخل الكيان احلكائي باعتباره قصة ،أي جمموعة من األحداث
املرتابطة فيما بينها،2كما أن بروب مل يقتصر على فحص وحتديد الوحدات الوظيفية فقط وإمنا كشف
أيضا عن موضوع الدوافع " اليت تدفع شخوص احلكاية للقيام بأفعال مـحددة،وهذه الدوافع،فضال
عن أهنا تكسب احلكايات نوعا من التلون اجلمايل،فإهنا كثريا ما تقرب احلكايات إىل واقع احلياة
اليومية".3

"

" وبالتايل نرى أن بروب قد خطا خطوة واسعة يف سبيل الوصول إىل هيكل بنائي للحكاية اخلرافية
ميكن اإلفادة منه يف دراسة األمناط األخرى من القصص الشعيب،لينهل من هذا املنهج غرمياس الذي
سنفصله بعد ذلك،ليتزايد فيما بعد االهتمام بدراسة األنواع األدبية الشعبية بظهور أعمال عبد احلميد
بورايو،سعيد بنكراد،نادية بوشفرة ،وغريهم ممن اهتموا هبذا النوع من الدراسات.ورغم تعدد املناهج
والطرائق والنظريات واملقاربات فربوب يقول " :إن حتليل حكاية شعبية ليس دائما باألمر اهلني .إنه
يتطلب مترسا معينا ودربة معينة".4

 -1انظر التيجاين الزاوي،بناء احلكاية الشعبية يف اجلزائر،مرجع سابق،ص.800
 -8املرجع نفسه،ص.801
 -0نبيلة إبراهيم،فصصنا الشعيب من الرومانسية اىل الواقعية،مرجع سابق،ص.60
Vladimir PROPP, Morphologie du conte ;Seuil 1970 ;p122. -6
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السارد في نص الحكاية الشعبية :ط "ط ط " " " ط " ط " ط " ط " " " " ط ط ط " " " ط
ط إن احلديث عن السارد يقودنا إىل احلديث عن السرد  " narrationوهي العملية اليت يقوم
هبا السارد أو احلاكي (أو الراوي) وينتج عنها النص القصصي املشتمل على اللفظ (أي اخلطاب)
القصصي واحلكاية (أي امللفوظ) القصصي".1

ط" "

" والسرد باملعىن االصطالحي على حسب غرمياس "هو اخلطاب السردي ذو طبيعة جمازية تنهض
فيه الشخصيات مبهمات اجناز األفعال ويستخلص من تعاريف السرد أنه يعتمد على موقع السارد أو
احلاكي فيه باعتباره البؤرة اليت يتم على أساسها حتديد املنظور احلاكي".2

طط ط "

ط

" وبالتايل فهو وسيلة مهمة يف نسج وإعادة تكييف األحداث الواقعية وتوزيعها يف ثنايا النص
احلكائي ،فالعمل السردي قطعة من احلياة فهو عادة ما حيكي عن شخصيات تقوم بأفعال ميكن
تصور حدوثها يف الواقع املعيش.3

"ط

:::

" والسرد إذن من هذا املنظور يتضمن موضوعا متصال ويشكل كال متكامال ،والوساطة السردية
للعرض متنوعة (شفهية  ،مكتوبة) وكذلك األشكال اليت ميكن أن يتخذها السرد تكون يف الروايات
القصرية والتاريخ والسرية والسري الذاتية واملالحم واألساطري والقصص الشعبية والقصص البطولية
ط ط"طط"ط

واحلكايات الشعبية .

" ولقد تعددت اجلهود ،وراح آخرون من املهتمني باملادة احلكائية يف الوطن العريب،يأخذهم ميوهلم
بدافع التجديد واالستحداث إىل بعث نبض لقراءة موضوعية،حتاول أن تكشف عن خمتلف البنيات
املهيمنة على احملكي ،من خصائص ومميزات فنية من جهة ،إىل أبعاد داللية من جهة أخرى ،يف هذا
الصدد يقول ناجي مصطفى " :هناك اجتاهان للسرديات – علم السرد – فاألول هو الذي يهمنا
املسمى عادة السيميائيات السردية ،ميثله بروب ،برميون،غرمياس ....ويهتم بسردية Narrativité
احلكاية دون االهتمام بالوسيلة احلاملة هلا،رواية ،فيلما أو رسومات مادام نفس احلدث ميكن ترمجته
بوسائل خمـ ـتـلـفـة ،إنـه يـدرس مضامني سردية بـهدف إبراز بنياتـها العميـقـة التـي تعـتـبـر عادة كونـيـة ،دون
 -1مسري املرزوقي ومجيل شاكر،مدخل إىل نظرية القصة،ديوان املطبوعات اجلامعية،ص.66،62
 -8بكر أمين،السرد يف مقامات اهلمذاين ،اهليئة املصرية العامة للكتاب،مصر،1222ص.08
 -0انظر التيجاين الزاوي،بناء احلكاية الشعبية يف اجلزائر،مرجع سابق،ص806
 -6ناجي مصطفى ،نظرية السرد من وجهة النظر اىل التبئري،منشورات احلوار االكادميي واجلامعي،ط،1الدار البيضاء،1222،ص..26
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اعتبار للجماعات اللسانية".1

" والـسرد مـكون ضروري لـكـل حمكي ،خطابــا شـفـويا كـن أو مكـتوبا ،باعـتبار أن احملكي" م ـجمـوع ـة
من األحداث أو من األف ـعال الـمتـسـلسلـة التـي تـصبو إلـى تـحقيق غاي ـة مـا،تـ ـتـحدد وف ـق أب ـع ـاد زم ـنـ ـي ـة
ومنطقية".2

"

ط أما جوزيف كورتيس فريى " أن السرد مرتبطا ارتباطا وثيقا بالسردية ،الن ما يـحددمها ه ـو ك ـون أن
السرد ي ـتـعـلـق باالنـتـقـال مـن حال ـة إلـى حالـة أخـرى ،وبـواسطـة هـذا االنتقال حيدث الـتـحويل من وضع
إىل آخر من خالل تسلسل منطقي لألحداث ،يفضي يف النهاية إىل كنه املغزى ".3
ط يف حني نـجد أن الـسـارد هو الشخص الذي يعتمد عليه كل االعتماد يف احلكايـة الشعبية،كما له
كامل الفضل فـي إضافة الـرونـق والـجمال للحكايـة وكـلـما أبـدع الـسارد كـلـما اكـتـسـب مجـهـورا ضخما
شأنه يف ذلك شأن كل فنان يف خمتلف ميادين الفن،فالسارد يركز على التعبري إذ بواسطته هو تتجسد
األفعال أو االحداث.4
وظائف السارد:
تتلخص وظائف السارد يف السرد إىل:
 -1وظيفة السرد نفسه :إذ أن أول أسباب تواجد الراوي سرده للحكاية.
 -8وظيفة إبالغ communication:وتتجلى يف إبالغ رسالة للقارئ سواء كانت تلك الرسالة
احلكاية نفسها أو مغزى أخالقيا آو إنسانيا كما يف احلكايات الواردة على لسان احليوان.
 -0وظيفة استشهادية testimoniale:وتظهر هذه الوظيفة مثال حـيـن يـثـبـت الـسـارد ف ـي خـطـابـ ـه
املصدر الذي استمد منه معلوماته أو درجة دقة ذكرياته.
 -6وظيفة ايديولوجية idéologique:ونـقـصد هـنـا الـنـشاط الـتـفسيـري للـراوي،كـان تـشـعـل ن ـظـ ـ ـرة
امرأة نيـران الـحب فـي قلب البطل فـيـوقـف الـراوي سـرده ويـتـحـدث عـن الـحب بـص ـفـة عامة ،أو يفسر
أسباب نشوء هذا احلب.
 -1ناجي مصطفى ،نظرية السرد من وجهة النظر اىل التبئري،منشورات احلوار االكادميي واجلامعي،ط،1الدار البيضاء،1222،ص..26
 -8نادية بوشفرة ،مباحث يف السيميائية السردية،دار األمل للطباعة والنشر،ط،8002ص.84
 -0املرجع نفسه،ص.00
 -6محيد حلميداين ،بنية النص السردي من منظور النقد األديب،املركز الثقايف العريب،بريوت،1221ص.10
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الـ ـفصل األول
 -1وظيفة افهامية conative :وتتمثل يف إدماج القارئ يف عامل احلكاية.
 -4وظـيـفـة انـطباعـيـة expressive:وتـقـصد ه ـنـا ت ـبـوء ال ـسـارد الـمكانـة الـمركزي ـة فـي الـنـص وتـعـب ـريه
عن أفكاره ومشاعره اخلاصة.1
ط كما أن هذه الوظائف بإمكانـها أن تـتـداخـل فـيـمـا بـيـنـهـا،بـاعـتـبـار أن وجـود احلكايـة الـشعـبـية يعين
وجود مبدع ورواة " ،والرواة يف رحلتهم مع الرواية يتفاوتون فيما بينهم فيما يـخص اتـسـاع حـصـيـلـتـه ـ ـم
من التـراث الـقـصصـي،ومـواهـبـهـم الـفـيزي ـولـوجـيـة التـي تـتـعـلق بالبـيـئـة والـصوت ومـالمح الوجه،وسـيـطرهتم
على أدواتـهم الـفـنـيـة فـي عملـيـة الـقـص ،وقـوة ذاكرهتم،وقدرهتم وجرأهتم على اخللق واإلبداع والتجديد،
وتلعب كل هذه الـقدرات دورها فـي جـذب انـتـبـاه الـجمهور ،ودجمـها فـي اجلـو الـذي ختلقه احلكاية".2
" ط وهذا يقودنا إلـى الـحديث عـن الـعالقـة التـي تـربـط بيـن الـراوي والـمروي لـه والـرسالـة اليت تـصـ ـ ـدر
من الراوي ،وهي تشبه إىل حد بعيد النموذج العاملي لغرمياس:
ط

املرسل
"

املرسل إليه
املوضوع

الذات

ففي جمال احلكاية فإن املرسل ماهو إال ذلك الشخص الذي يروي احلكاية أو خيرب عنها وقد يكون
الـجد أو الـجدة أو األم أو األخت الكربى،أما الرسالة فـهـي ك ـل مـا ي ـصـدر عـن ال ـمرسـل،ت ـ ـت ـكـ ـون
من األحداث وتقرتن بأشخاص ويوفرها فضاء من الزمان واملكان،أما املروي له فهو الذي يتلقى ما
""ططجط"

يرسله الراوي.
وهبذا الصدد منيز ضربني من عالقة السارد باحلكاية أوهلما:

ط"

"""""ططط

السارد الغريب عن الحكاية :وهو راو له مسرية ذاتية مستقلة عن احلكاية اليت يسرد أحداثها كـما
يف روايات جورج زيدان التارخيية وتكون احلكاية هنا منسوبة إىل ضمري الغائب.

""""

يف حني جند السارد المتضمن في الحكاية :وهو راو حاضر كشخصية يف احلكاية اليت يروي
أحداثها ويلفظ هذا السرد باستعمال ضمري املتكلم.3
 -1مسري املرزوقي ومجيل شاكر،مدخل إىل نظرية القصة،مرجع سابق،ص.102 ،102
 -2عبد احلميد بورايو ،القصص الشعيب يف منطقة بسكرة،املؤسسة الوطنية للكتاب،اجلزائر،1224،ص.01
 -3مسري املرزوقي ومجيل شاكر،مدخل إىل نظرية القصة،مرجع سابق،ص.104
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ط"ط"""""طططططططططططططططط

مستويات السرد :طط"

"""يفرق جينيت يف هذا الصدد بني مستوى أول هو السرد االبتدائي أو السرد من الدرجة األوىل،
والسرد من الدرجة الثانية ،فعندما يكتب مؤلف رواية أو أقصوصة ميثل هذا العمل سردا ابتدائيا
للحكاية أما إن أخذ الكلمة داخل هذه الرواية أو األقصوصة شخصية أو حىت الراوي نفسه ليقص
حكاية أخرى فذلك هو السرد من الدرجة الثانية.1

"ططط ط ؟

ط وعليه من املفيد ان نضبط الوضع الزمين للسارد بالنسبة لزمن احلكاية ،ويف هذا الصدد ميكن أن
منيز على املستوى النظري أربعة أمناط من السرد القصصي"""" :ط"طط"ط ط""ططط"ط"ط""
 -1السرد التابع narration ultérieure:أي السرد الذي يقوم فيه الراوي بذكر أحداث
حصلت قبل زمن السرد بان يروي أحداثا ماضية بعد وقوعها ،وهذا هو النمط التقليدي للسرد
""""""""""""""""""""""

بصيغة املاضي وهو النوع األكثر انتشارا.

 -8السرد المتقدم narration antérieure:وهو سرد استطالعي يتواجد غالبا بصيغة
املستقبل ويتجلى هذا خاصة يف النصوص املقدسة واألسطورية""""""""""""""""""""""""""""""".
 -0السرد اآلني narration simultanée :وهو سرد يف صيغة احلاضر معاصر لزمن
احلكاية أي أن أحداث احلكاية وعملية السرد تدور يف آن واحد ونرى هذا النوع خاصة يف بداية
القصة عند جنيب حمفوظ.2

\\|"::":

""" "

ط فالعمل السردي ماهو إال قطعة من احلياة عادة ما حيكي عن شخصيات تقوم بأفعال تصور
وقوعها يف الواقع املعيش ومن هنا ظهرت أمهية الوقوف عند اخلاصية اليت تقول بان عامل السرد يشكل
نسقا خاصا منفصال عن عامل التجربة احلية مما يعين بان املصطلحات املستخدمة يف التحليل تنبع
باألساس من العامل السردي بوصفه خطابا لغويا.3

 -1مسري املرزوقي ومجيل شاكر،مدخل إىل نظرية القصة،مرجع سابق،ص.106
 -2املرجع نفسه،ص.108
 -3انظر التيجاين الزاوي،بناء احلكاية الشعبية يف اجلزائر،مرجع سابق،ص.866
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1
كما أن الراوي ليس هو من يبدع أمجل احلكايات،ولكنه من يتقن طريقة توصيلها إىل املستمعني
وهلذا نقول مع بروب ،أن الراوي "حر،يستعمل ذكاءه اخلالق يف اجلوانب اآلتية:
 -يف اختيار الوظائف اليت يطرحها أو على العكس من ذلك،اليت يستعملها.

طططططط
"

 يف اختيار الوسيلة اليت تتم هبا الوظيفة ،إنه بالضبط الطريق الذي يسلكه إبداع صيغ جديدة،| –-

مواضيع جديدة ،خرافات جديدة.

 للراوي كامل احلرية يف اختيار مصطلحاته وأوصاف شخصياته ،وهذه احلرية خاصة باحلكايةالشعبية وحدها.

""ط""ططططططططططططططط""طططططططططططططط""ططط

– إن الراوي حر يف اختيار الوسائل اليت تتيحها له اللغة ".2

اذطط""طط""ططن

هكذا إذن يكون راوي احلكايات مبدعا هلا وللحظة احلكي بأسلوبه الذي مييزه عن أي راو سابق
عليه أو الحق له ،وعليه يـمكن الـ ـقـ ـول أن إب ــداع الـحكاي ـ ـة ه ـ ـو رواي ـت ـهـا وليس خلقها الذي يغوص
يف سراديب الزمن.3

كه

 -كمكمهكذا

 -1غراء حسني مهنا ،أدب احلكاية الشعبية ،الشركة املصرية العاملية للنشر ،1226 ،ص.81
Vladimir PROPP, Morphologie du conte ; pp ,139/140. -8
 -0حممد حجو:اإلنسان وانسجام الكون "،سيميائيات احلكي الشعيب "،منشورات االختالف،ط،8018 ،1ص.81
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ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ]ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ [
إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ
 -1اﻟﺤﻜﺎﯾــﺔ اﻟـــﺸﻌــﺒـــﯿـﺔ
أ -أﻧﻮاﻋﮭﺎ
ب -ﻣﻤﯿﺰاﺗﮭﺎ
 -2اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ اﻟﺒـﻄﻮﻟــﯿـﺔ
أ -أﻧﻮاﻋﮭﺎ
ب -ﻣﻤﯿﺰاﺗﮭﺎ
 -3اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ اﻟﺨﺮاﻓـﯿـﺔ
أ -أﻧﻮاﻋﮭﺎ
ب -ﻣﻤﯿﺰاﺗﮭﺎ

ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
" " " " ""

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أ -اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ:

" اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜ ــﺎل اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻌ ـ ـﱯ ﳝ ـ ـﺜـ ــﻞ ﻓـﻲ ﺟ ـﻤ ـ ـﻴﻊ اﻷزﻣ ــﺎن و ﻋـﻨـﺪ ﻛـ ـ ـﻞ اﻟﺸﻌـ ـﻮب
"وﻧـﺠﺪﻩ اﻟﻴﻮم ﻳ ـﻤﺜ ـﻞ أﻛﺪاﺳﺎ ﻣﻦ ﺗﺮاث اﻷﺟﻴﺎل اﳌﺘﻌﺎﻗـ ـﺒﺔ واﻟﻌﺼﻮر اﳌﺨـ ـﺘﻠﻔﺔ ﺑﻜـ ـ ـﻞ ﻏﺮاﺋﺰﻫﺎ وﻧﺰﻋﺎﺗ ـﻬﺎ وﻛ ـ ـﻞ
ﻣﻌﺘﻘ ـﺪاﺗ ـﻬﺎ وﻣﻘـ ـ ﺪﺳ ﺎﺎ وﺗﺼﻮراﺗ ـﻬﺎ وأوﻫﺎﻣﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻜﻮن"،¹اﻟﺘ ـﻘـ ـﺖ ﻓﻴـ ـﻬﺎ أذواق اﻟﻌـﺼﻮر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﳜ ـﻨﺎ
ﻓﺄﻧﺘﺠ ـﺖ ﻫ ـﺬا اﻟﱰاث اﻟﺮاﺋﻊ اﻟﺬي ﻛﺎن وﻻ ﻳﺰال ﺻﺎﻣﺪا أﻣﺎم ﲢﺪﻳﺎت اﻟﻌﺼـﻮر وﺗـﻄ ـﻮر اﳊﻀﺎرات .
" وﻣﺴﺄﻟ ـﺔ ﺗﺼﻨ ـﻴﻒ اﻟﻘـﺼﺺ اﻟﺸﻌ ـ ـﱯ أﻣﺮ ﻓـﻲ ﻏﺎﻳ ـﺔ اﻟﺼﻌ ـﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﳛﺘﺎج ﻣـﻨ ـﺎ إﻟـﻰ ﻛ ـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴـﺰ واﻟﺘﺄﻣﻞ
واﳌﻌﺮﻓﺔ.
" وأﻛﺪ ﻟﻴﻔﻲ ﺷﺘﺮاوس" أن ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮ ﻋﺎ ﻟﻠﺤﻜﺎﻳﺔ اﻷﺳﻄﻮر ﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻮم ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻮ ﺿﻮﻋﺎ
ﻟﻠﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻮم آﺧﺮﻳﻦ"

2

"ط وﻗـﺪ رأى ﻓـﺮﻳـﺪﻳ ــﺶ ﻓ ــﻮن دﻳ ـﺮﻻﻳ ـ ــﻦ" أن اﳊﻜﺎﻳ ــﺔ اﻟﺸﻌﺒـﻴﺔ واﻟـﺨﺮاﻓﻴﺔ وأﺳﻄﻮرة اﻵﳍﺔ وﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟـ ــﺒﻄـ ـﻮﻟﺔ
ﺗ ــﺘﺄﻟ ــﻒ ﻓ ــﻲ ﻋﻤﻮ ﻣﻬﺎ ﻣـﻦ ﻧ ـﻔــﺲ اﻟـﻤـﻮﺿﻮﻋﺎت ،و ﻣﻦ ﺛـﻢ ﻓـﻼ ﳛـﻖ ﻟـﻨﺎ أن ﻧـﺘﺤﺪث ﻋـﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋـ ـﺎت اﳊﻜﺎﻳـﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴـﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﳊﻜﺎﻳــﺔ اﳋﺮاﻓـﻴـﺔ و ﻫﻜﺬا،وإﻧـﻤـﺎ ﳚﺐ أن ﺗــﻘﻮم اﻟﺘﻔﺮﻗـﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺲ أﺧـﺮى". ³
ط "ﻋﻠﻰ ان ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﺘﺨﺼﲔ ﰲ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﻋﻤﻮ ﻣﺎ أﻣﺜﺎل :ﻳﺎ ﻛﻮب ﺟﺮ ﻳﻢ،ﻓﻠﻬﻢ ﺟﺮﻳ ـﻢ
أﻧﺘﻲ آرﻧﻲ،ﺳﻤﻴﺚ ﻃﻮ ﻣﺴﻮن ،ﻓﻼدﻣﻴﺮ ﺑﺮوب،ﺗﻴﻮدور ﺑـﻨـﻔﻲ،ﻋـﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﻳﻮﻧـﺲ ،ﻧﺒﻴﻠـﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،ﻣﺮﺳﻲ
اﻟﺼﺒﺎغ و ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ وﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض وﺳﻌﻴﺪي ﻣﺤﻤﺪ وﻏـﲑ ﻫﻢ ﳉﺄوا اﱃ ﺗـﻘﺴﻴﻢ اﳊﻜ ـﺎﻳﺎت
اﻟﺸﻌـﺒﻴﺔ اﱃ اﻧﻮاع واﺻﻨﺎف ﻋـﺪﻳ ـﺪة وﻓ ـﻖ ﻣﻀﺎﻣـﻴﻨ ـﻬـﺎ وﻋ ـ ـﻨـﺎﺻ ـﺮﻫﺎ اﻟ ـﻘﺼﺼﻴـﺔ ،وﻳﻌﺪ اﻟﺒـﺎﺣﺚ اﻧـﺘﻲ آرﻧـﻲ اول
ﺑـﺎﺣﺚ ﻋﻤﺪ اﱃ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳊﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﻓﻖ اﳕﺎط ﳏﺪدة وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋــﺎم ⁴"1910
"" "و ﻗﺎم ﺑﺘﻄﻮ ﻳﺮﻩ اﻟﻌﺎﻟ ـﻢ ﺳـﻤﻴـﺚ ﻃﻮﻣﺴﻮن ﻋﺎم ،1923وﲰﻲ ﺑـﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑـﺘﺼﻨﻴﻒ أﻧﱵ ﻃﻮ ﻣﺴﻮن وﻳﺘﻤﺜﻞ
ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

 -1ﻧـﻤﺮﺳﺮﺣﺎن،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﲑوت ،ﻣﺎي 1974،ص.14
 -2ﺣﻮرﻳﺔ ﺑﻦ ﺳﺎﻟ ـ ﻢ ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲜﺎﻳﺔ،دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن،اﳉﺰاﺋﺮ،1993،ص .05
 -3ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ ﻓﻮن دﻳﺮﻻﻳﻦ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﳋﺮاﻓﻴﺔ،ﺗﺮﲨﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ،ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ،ﻟﺒﻨﺎن ط،1،1973ص. 139
 -4ﻳﻨﻈﺮ :ﻣـﺤﻤﺪ اﳉﻮﻫﺮي:ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮر}اﻻﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ{ دار اﳌﻌﺎرف ﻣﺼﺮ،ج ،01ط ،1981/04ص.225
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

)أ( :ﺣﻜ ـ ـ ـﺎﻳ ـ ـﺎت اﳊﻴﻮاﻧ ـﺎت ﻣ ـﻦ  1إﱃ 299
)ب(:اﳊﻜﺎﻳﺎت اﳋﺮاﻓ ـ ـﻴـ ـﺔ ﻣ ـ ـﻦ  300إﱃ 749
)ج( :اﳊـ ـﻜﺎﻳـ ـﺎت اﻟﺪﻳـ ـﻨ ـﻴﺔ ﻣـ ـﻦ  750إﱃ 849
)د( :اﳊ ـﻜﺎﻳ ـﺎت اﳋـﻴﺎﻟ ـﻴﺔ ﻣ ـﻦ  850إﱃ 949
)ه(:ﺣﻜﺎﻳﺎت اﻟﻠﺼﻮص وﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮق ﻣﻦ  950إﱃ 999
)و( :ﺣﻜﺎﻳﺎت اﻟﻌﻔﺮﻳﺖ اﳌﺨﺪوع ﻣﻦ  1000إﱃ 1199
)ز( :ﻧﻜﺖ وﺣﻜﺎﻳﺎت ﻫﺰﻟﻴﺔ ﻣﻦ  1200إﱃ 1699
)ح( :ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻫﺰﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﻫﺒﺎن ﻣﻦ  1700إﱃ 1849
)ط( :ﺣﻜﺎﻳﺎت اﻷﻛﺎذﻳﺐ ﻣﻦ  1850إﱃ 1999
)ي( :ﺣﻜﺎﻳﺎت اﳌﻐﺎﻣﺮات ﻣﻦ  2000إﱃ 2399
)ك( :ﺣﻜﺎﻳﺎت اﳊﻴﻞ واﳋﺪع ﻣﻦ  2200إﱃ 2399
)ل( :ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻏﲑ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ  2400إﱃ اﻵﺧﺮ¹
واﻟـﻰ ﺟـﺎﻧ ـﺐ ﻫ ـﺬا اﻟـﺘ ـﺼﻨﻴـﻒ ﻧـﺠ ـﺪ ﺑ ـﻌ ـﺾ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﺎء أوﺟ ـﺪوا ﺗ ـﻘـ ـﺴـﻴـﻤﺎ آﺧـﺮ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻜ ـﺎﻳـ ـﺎت اﻟ ـﺸ ـﻌ ـ ـﺒ ـﻴ ـﺔ ﻳـﻘـﻮم
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ أﻧﻮاع ﻋ ــﺪﻳﺪة وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻃـﻮﳍﺎ أو ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ أو ﻣﻀ ﻤﻮﺎ أوﻏﺎﻳﺘـﻬـ ـﺎ وﺗ ـﺘ ـﻤـﺜـﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع
ﰲ اﻷﳕﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ -اﳊﻜﺎﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ب -ﺣﻜﺎﻳﺎت اﻷﻟﻐﺎز
ت -ﺣﻜﺎﻳﺎت اﳉﺎن واﻟﻌﻔﺎرﻳﺖ
ث -ﺣﻜﺎﻳﺎت اﻟﺴﺤﺮ .
ج -ﺣﻜﺎﻳﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
خ -اﳊﻜﺎﻳﺎت اﻟﻔﻜﺎﻫﻴﺔ
 -1ﻏﺮاء ﺣﺴﲔ ﻣﻬﻨﺎ :ادب اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ،دار ﺑﻮﻧﺎر ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ط 1،199ص.14/13
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
د -ﺣﻜﺎﻳﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ
ذ -اﳊﻜﺎﻳﺎت اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ

1

"ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﺷﺎء ان ﻳﺘـ ـﺒﻊ ﻣﻨـﻬﺠﺎ آﺧﺮ ﻓـﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﳜـﺎﻟﻒ ﺗ ـﺼﻨﻴـﻒ ارن ﻃـﻮﻣ ـﺴ ـﻮن
وان ﻟـﻢ ﻳﺴﻠﻢ ﰲ ﻋ ـﻴﻮﺑـﻪ ،و ﻫﺬا اﻟﺘـﺼﻨـﻴـﻒ ﻻ ﻳـﻘـ ـﻮم ﻋﻠـﻰ أﺳﺎس اﻟـﻤﻮ ﺿﻮع ﺑـ ـ ـﻞ ﻳـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻮم ﻋ ـ ـﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨـ ـﻮع،
ورﺑـﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻛـﺜـﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴ ـﻔـﺎت اﻟﻨـﻮﻋـﻴﺔ أﻟﻔﺔ ﻟﻨ ـﺎ ﺗﺼﻨـ ـﻴﻒ اﳊﻜـ ـﺎﻳﺎت اﻟـ ـ ـﻰ ﺣﻜﺎﻳﺎت ﺧﺮاﻓ ـ ـﻴﺔ ،وﺣ ـ ـﻜ ـ ـ ـﺎﻳﺎت
اﳊـﻴﺎة اﻟﻴﻮ ﻣﻴﺔ و ﺣﻜﺎﻳﺎت اﳊ ـﻴﻮان ،و ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻘﻨﻌﺎ ﻻول وﻫﻠﺔ .و ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ان ﻧﺎﺧﺬ ﰲ ﻓﺤﺺ
اﳊﻜـ ـﺎﻳـ ـﺎت ﺣﱴ ﺗ ـﺜ ـﺎر اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻻﺗ ـﻴﺔ" :اﻻ ﲢﺘ ـﻮي ﺣﻜـ ـﺎﻳـ ـ ـﺎت اﳊ ـ ـﻴ ـ ـﻮان ﻋ ـ ـﻠﻰ أﺣ ـ ـﺪاث ﺧ ـﺮاﻓﻴﺔ وﺧﻴﺎﻟﻴﺔ
اﱃ درﺟﺔ ﺑﻌﻴﺪة ؟ ﰒ أﻻ ﲢﺘﻮي ﺑﻌﺾ اﳊﻜ ـ ـﺎﻳﺎت اﳋﺮاﻓ ـ ـﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﳊﻴﻮان"، 2ﺛ ـﻢ" أﻟـ ـﻴـﺲ ﻣـ ـﻦ اﳌ ـﻤـ ـﻜﻦ
أن ﺗـ ـﻜﻮن اﳊ ـﻜﺎﻳﺔ ﻫـ ـﺰﻟ ـﻴﺔ وﺗﺎر ﻳ ـﺨﻴ ـ ـ ـﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔـ ـﺴ ـﻪ؟ ﺛ ـﻢ ﻛ ـ ـ ـﻴﻒ ﳝﻜـ ـ ـﻨﻨﺎ أن ﻧـ ـﻔﺼﻞ ﻓ ـﺼﻼ ﻗـ ـﺎﻃﻌ ـ ـﺎ ﺑ ـﻴـ ـﻦ
اﳊﻜﺎﻳﺎت اﻷﺧﻼﻗ ـ ـﻴﺔ وﺣﻜﺎﻳﺎت اﳊﻴﻮان".3
"" ﻓـﻲ ﺣﲔ ﳒﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻫ ـﻮ اﻟـ ـﺬي ﳛﺪد ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻮع"ﻓـﻨﺺ
اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘ ــﻌﺒﲑ اﻟﺸﻌﱯ اﻷﺧــﺮى ﻛﺎﻟﻠـﻐﺰ واﳌﺜﻞ واﻟ ــﻨﻜـ ـﺘــﺔ واﻟﺸﻌﺮ،وﻗﺪ أﺳﻔﺮ ﻫﺬا
اﻟـﺘﻘﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮر ﻧﺼﻮص ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻣﺘﺪت ﻣﻌﻄﻴﺎﺗـﻬﺎ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎص اﳉﻨﺴﻲ ،ﻓـﻈﻬﺮت
ﻧﺼﻮص ﺣﻜﺎﺋﻴﺔ ﻣﺜﻠﻴ ــﺔ،وﻧـﺼﻮص ﺣﻜﺎﺋـﻴﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ،وﻧﺼﻮص ﺣﻜﺎﺋﻴﺔ ﻟﻐﺰﻳ ـﺔ،وﻧﺼﻮص ﺣﻜﺎﺋﻴﺔ ﻧﻜﺘﻴﺔ"

4

.

 ::و ﻣﺎ ﻳ ـﻼﺣﻆ ﻋـ ـﻠﻰ ﻫ ـﺬا اﻟـ ـﺘـﺼﻨ ـﻴ ـﻒ ﻫ ـﻮ أن ﻧ ـﺺ اﻟ ـﺤـﻜـﺎﻳﺔ ﻫ ـﻮ اﻟـﺬي ﻳــﺤﺪد ﻃـﺒ ـﻴـﻌـﺔ اﻟـﻨ ـﻮع ،ﻓ ـﺎﻟـﻌـﺪﻳ ـﺪ
ﻣﻦ اﻟـﺤﻜ ـﺎﻳـﺎت ﻣـﺜـﻼ اﺣـﺘ ـﻮت ﻋـﻠﻰ اﻟـﻐـﺎز،وﳍﺬا ﺳـﻤ ـﻴﺖ ﺑﺎﳊﻜﺎﻳﺎت اﻟﻠـﻐ ـﺰﻳ ـﺔ ،واﻟـﺸﺊ ﻧـﻔ ـﺴـﻪ ﻋ ـﻠﻰ اﻟـﻨـﻜـﺖ
"" "

واﻻﺷﻌﺎر.

" وﻳ ـﺬﻫﺐ ﻓـ ـﺮﻳ ـﻖ آﺧـ ـﺮ إﻟ ـﻰ أن إﻗ ـﺎﻣﺔ اﻟـﺤﺪود ﺑـﻴـﻦ أﻧ ـﻮاع اﳊ ـﻜـﺎﻳـ ـﺎت إﻧ ـ ـﻤﺎ ﻳﻌ ـ ـﺘ ـﻤﺪ ﻋ ـﻠﻰ اﻟﺪاﻓ ـﻊ اﻟﻨﻔ ـﺴﻲ
ﻓﺮﻧﻚ ﻳ ـﺮى" أن اﻟ ـﺪواﻓ ـﻊ ﻫ ـﻲ اﻷﺻـﻞ اﻟﻜـﺎﻣـﻦ ﻣـﻦ ﺧـﻠﻒ اﻟ ـﻘ ـﺼـﺺ اﻟﺸ ـﻌ ـﺒـﻲ وﻫﻲ اﻟﺘـﻲ ﺗ ـﺤـﺪد أﻧـ ـﻮاﻋ ـﻪ"
ط
 -1ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺮﺳﻲ اﻟﺼﺒﺎغ :اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﱰاث،دار اﻟﻮﻓﺎء اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ  ،،1999ص.10
 -2ﻧﺒﻴﻠﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻗﺼﺼﻨﺎ اﻟﺸﻌﱯ ﻣﻦ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ اﱃ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ،دار اﻟﻌﻮدة،ﺑﲑوت ،1974ص.15
 -3اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص .16
 -4ﺳﻌﻴﺪي ﳏﻤﺪ،اﻻدب اﻟﺸﻌﱯ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻨﻄﺒﻴﻖ)ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ( ص.63
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ط ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻘﻨﻌﺎ ﻷول و ﻫﻠﺔ إﻻ أن ﺗـﻄﺒﻴﻘﻪ أﻇﻬﺮ ﺿﻌﻔﻪ وذﻟﻚ ﻟـﻮﺟ ـﻮد ﻧـ ـﺼﻮص ﻗ ـﺼﺼـ ـﻴـ ـﺔ
ﻳ ـﻤﻜـﻦ أن ﻳﻜﻮن وراء ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋ ـﺪد ﻣـ ـ ـﻦ ﻫ ـ ـﺬﻩ اﻟـ ـﺪواﻓ ـ ـﻊ ﲣﺘ ـ ـﻠﻒ ﻣ ـ ـﺠﺎﻻﺗـﻬﺎ اﻟﺮوﺣ ـﻴـﺔ ﺑﺎﺧ ـﺘﻼف اﻟـ ـ ـﻮﺳـ ـﻂ
اﻟـ ـﺬي ﻳﺘﺪاول ﻓـ ـﻴﻪ اﻟﻨـﺺ،وﻫـ ـﻜﺬا ﻓـﺎن اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوﱃ ﻗـﺪ أﳘﻠﺖ اﻟﺸﻜﻞ وﺑﺘﻌﺒ ـﻴـ ـﺮ آﺧﺮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬـﺎ
ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﱰﻛﻴﱯ ﳌﺎدة اﻟﺪراﺳﺔ

2

"

" و ﻗﺪ ﺗﻔﻄﻦ ﻓﺮ ﻳﺪرﻳ ـﺶ ﻓﻮن دﻳـﺮﻻﻳﻦ إﻟـﻰ ﻣﺎ اﲰﺎﻩ "اﻹﺣ ـﺴﺎس ﺑﺎﻟﺸﻜـﻞ" أي "اﻟﺴﻌﻲ وراء ﻧﻈــﺎم ﳏـﺪد
ﰲ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت ﳜﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﳏﺪدة وﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﳊﻜﺎﻳــﺔ اﳋـﺮاﻓـﻴﺔ وﺣـﺪﻫﺎ وإﻧـﻤﺎ ﻳﺸﻤـﻞ ﻛ ــﻞ اﻷﳕﺎط اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
اﻷﺧﺮى،ﻫﻮ اﻟـﺬي ﳛﺪد ﺷﻜـﻞ اﳊﻜــﺎﻳﺔ اﳋ ـﺮاﻓـﻴﺔ،وأر ﻏﻢ أدﺑﺎﺋـﻬﺎ ﻛﻤﺎ أرﻏﻢ اﻟﻘﺼﺎص ﲨﻴﻌﺎ ﻋﻠ ــﻰ أن ﳜﻀﻌﻮا
ﳍﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋــﺪ"

3

" وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﳒﺪ أن ﺑـﺮوب ﻓ ـﻲ ﻛـﺘﺎﺑ ـﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸﻌ ـﺒﻴﺔ اﻟـﺬي ﻇـﻬﺮ ﻋﺎم 1929
أﻫ ـﻤ ـﻴـﺔ ﺑﺎﻟـﻐ ـﺔ ﻓ ـﻲ اﻟ ـﺪراﺳﺎت اﻟﺸﻌـ ـﺒـﻴـﺔ ﻷﻧ ـﻪ"وﺻﻒ ﻟﻠﺤﻜﺎﻳﺎت وﻓــﻘﺎ ﻷﺟـﺰاء ﳏﺘﻮاﻫﺎ ،وﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺟـﺰاء
ﻤﺠﻤ ع،وﻟﻜﻲ ﳛﻘﻖ ﺑﺮوب ﻫﺬا اﻟﻌﺮض.اﻛﺘﺸﻒ وﺣﺪة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺟ ـ ـﺪﻳ ـ ـﺪة
ﺑﻌ ـﻀ ـﻬـﺎ ﺑـﺒـﻌ ـﺾ،ﺛ ـﻢ ﻋﻼﻗـﺘ ـﻬـﺎ ﺑﺎﻟـ ﻮ
ﻓ ـﻲ اﳊﻜ ـﺎﻳـﺎت وﻫـﻲ ﻣـﺎ ﲰـﺎﻫـ ـﺎ ﺑﺎﻟ ـﻮﺣـﺪة اﻟﻮﻇﻴﻔـﻴﺔ،واﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﻌـ ــﻞ ﻣ ــﻦ أﻓ ـﻌ ــﺎل ﺷﺨ ــﻮص اﳊ ـﻜ ــﺎﻳﺔ،
4

""

ﺑ ـﺼ ـ ــﺮف اﻟ ـﻨـ ـﻈــﺮ ﻋﻦ اﺧـ ـﺘـﻼف ﺷﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﻮص ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻷﺧﺮى"

" "و ﻫ ـﺬﻩ اﻟ ـﻮ ﺣ ـﺪات اﻟـﻮﻇ ـﻴﻔﻴﺔ ﻟ ـﺸﺨ ـﻮص اﳊﻜـ ـﺎﻳـﺎت ﺗـﻌـﺪ ،ﻣ ـﻦ وﺟ ـﻬ ـﺔ ﻧـﻈـﺮ ﺑـﺮوب اﻟ ـﻤﺤﺘـﻮى اﻷﺳﺎﺳﻲ
)ﻟﻠﺤﻜﺎﻳﺎت و ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﺒﺎﺣـﺚ أوﻻ وﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﺊ أن ﻳﺴﺘﺨﻠ ﺼﻬﺎ ﻷﺎ ﺗﻌﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛﺎﺑﺘـﺔ ﻓـﻲ اﳊﻜﺎﻳﺎت
"

اﻟﺸﻌﺒﻴــﺔ ،ﺑﺼﺮف اﻟﻨـﻈﺮ ﻋ

 -1ﻧﺒﻴﻠﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ،ﺳﲑة اﻻﻣﲑة ذات اﳍﻤﺔ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،دت،ص.11
 - 2اﻧﻈﺮ ﺣﻮرﻳﺔ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ ﲜﺎﻳﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص. 51
 -3ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ ﻓﻮن دﻳﺮﻻﻳﻦ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﳋﺮاﻓﻴﺔ)،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ( ص.136،137
 -4ﻧﺒﻴﻠﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ،ﻗﺼﺼﻨﺎ اﻟﺸﻌﱯ ﻣﻦ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ اﱃ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ)ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ( ،ص ص.25،26
 -5اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص.26
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5

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[

وﺗـﻮﺻـ ـﻞ ﺑـ ـﺮوب اﻟـ ـﻰ ﻫ ـﺬﻩ اﻟﻮﺣ ـ ـﺪات اﻟﻮﻇﻴﻔ ـﻴ ـﺔ ﺑـ ـﻌﺪ دراﺳﺔ ﻋ ـﺪد ﻛﺒـﻴـ ـﺮ ﻣـﻦ اﳊﻜﺎﻳﺎت اﻟﻌﺠ ـﻴ ـﺒ ـﺔ اﻟـﺮوﺳﻴـ ـﺔ،
وأوﺿﺢ اﻧ ـﻪ ﻟ ـﻴـﺲ ﻣ ـﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗ ـﺮد ﻫ ـﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋ ـﻒ ﺟـﻤﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﻛـ ـﻞ ﺣﻜﺎﻳﺔ.

""

"" ﻛﻤﺎ ﳒﺪﻩ أﻳﻀﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ"اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴ ــﺔ ﻟﻠﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒـ ــﻲ وإﻗﺎﻣﺔ ﺗـﺼﻨﻴﻒ ﻟﻠﺤﻜﺎﻳ ـﺔ ﻗﺎﺑ ـﻞ ﻟـﺘـﻌـﺪد
اﻟﺘ ـﻔـﺮﻳـﻌ ـﺎت وﻓـﻖ ﻣﺴ ـﺘـﻮﻳ ـﺎت اﻟ ـﻮﺣـﺪات اﻟـﻤﻜـﻮﻧ ـﺔ ﻟﻠﺤـﻜـﺎﻳﺔـ ﻛـﻜـﻞ ،ﲡﺎوزا ﳉﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﶈﺎوﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ،
واﻋـﺘﱪﻩ اﻟﺪار ﺳﻮن ﲝﻖ اﲡـﺎﻫﺎ ﺟـﺪﻳـﺪا ﰲ ﻃﺮح اﳌﺴﺄﻟﺔ ،و ﻗﺪ ﺗﻮ ﺧﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﺪارﺳﲔ إﱃ ﺿﺮورة اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻋﻠﻤﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻋـ ـﻠﻢ اﻟ ـﻨ ـﺒـ ــﺎت،ﻟ ــﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ إﻻ ﺑﻌﺪ وﺻﻒ
اﻷﺟﺰاء اﳌﻜـﻮﻧﺔ ﻟﻠﻜﺎﺋﻨ ــﺎت ﻣـ ــﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ"

1

.

ط ﺑﺎﻋـ ـﺘﺒﺎر أن اﳊـﻜـﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌ ـﺒ ـﻴـﺔ ﺗـﺘـﻜﻮن ﻣ ـﻦ ﻋ ـﺪد ﻗ ـﻠ ـﻴـ ـﻞ او ﻛـ ـﺜ ـﻴ ـﺮ ﻣ ـﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ،وﻫ ـــ ﺬﻩ اﻻﺧ ـﲑة ﺗـﺨﻀﻊ
ﻟﺘ ـﺘـ ـﺎﺑﻊ ﺧﺎص،وﻋـ ـﺎﻣﻞ اﻟـﺘ ـﺘ ـﺎﺑﻊ ﻫ ـﺬا ﻣﻦ اﻫ ـﻢ اﻟﻌـ ـﻮاﻣﻞ اﻟ ـﱵ ﺗـﻘـﺮر ﻣﺎﻫﻴﺔ اﳊﻜﺎﻳﺔ وﻫـﺬا ﺗـﺒﻌﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﻫـﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﺗﺘﺎﺑﻌﻬﺎ ودرﺟ ـﺔ ﺗ ـﺮاﺑﻂ ﻋـﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻤﻂ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺮ ﺗﻴﺐ
ﻣﻌ ـﲔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ.2وﻷن"اﳊﻜﺎﻳ ـﺎت اﻟﺸﻌـﺒـ ـﻴﺔ اﻟــﺘـﻲ ﻳ ــﺴـﺘـﻤﻊ اﻟـﻴـﻬ ـﺎ اﻟـﺸـﻌﺐ ﻟـﻴﺴـﺖ ﳎﺮد ﺻﻴﻎ ﺗﱰدد ﻟـ ـ ـﺘ ـﺆدي
وﻇﻴﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﻟﺴﲑ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ،ﻛﻤﺎ أﻧـﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﱰاﺻﺔ ﲣﺪم اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ،ﺑﻞ إن
اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰة ،ﲣﺪم ﺑﺄﺻ ـﻨﺎﻓ ـﻬﺎ اﳌﺘﻌﺪدة ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳌﺘﺸﻌﺒﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة

3
اﻟﺸﻌﺐ" .

ط "ﻓـﻲ ﺣﻴـﻦ ﻧـﺠـﺪ ان اﻟﺒﺎﺣـ ـﺜ ــﺔ"روزﻟﻴﻦ ﻟـﻴـﻠﻰ ﻗـﺮﻳـﺶ" ﻗـﺪ اﻋ ـــ ﺘﻤـﺪت ﻓـﻲ ﺗـﺼﻨـﻴـﻔـﻬﺎ ﻋـﻠﻰ ﺣﺠــﻢ اﻟـﻘـ ــﺼ ـﺔ،
واﻟﻔـﻜـﺮة اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ،وﻗـ ـ ـﺴﻤ ـﺖ اﻟـﻘـﺼـﺺ اﻟـﺸﻌ ـ ـﺒ ـﻲ ﻟـﻘﺼـﺺ ﻃـﻮﻳـﻠـ ـﺔ وﻗ ـﺼـﺺ ﻗ ـﺼﻴـﺮة ،ﺗـ ـﺸﻤـﻞ اﻻوﱃ ﻗـﺼﺺ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ،و ﻗﺼﺺ اﳋﺮاﻓـﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴ ـﺔ،وﻗﺪ ﻗـﺴﻤﺖ ﻗﺼﺺ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﱃ ﺑـﻄـﻮﻟـﺔ دﻳـﻨـﻴﺔ ،وﻋﻈـﻴـﺔ ،ﺑـﺪو ﻳ ـﺔ ﺣﺪﻳـﺜ ـﺔ،
اﻣﺎ ﻗﺼﺺ اﳋﺮاﻓﺎت اﻟﺸﻌـﺒﻴ ـﺔ ﻓﺘ ـﻨﻘﺴﻢ اﱃ ﺧﺮاﻓ ـﺔ دﻳ ـﻨﻴ ـﺔ ،ﺧﺮاﻓـﺔ ﺣـﻮل ﺷﺨﺼﻴﺎت واﻗﻌـﻴﺔ ﻏـﲑ دﻳـﻨـﻴﺔ ،ﺧ ـﺮاﻓـﺔ
اﳉ ـﻦ ،ﺧـﺮاﻓ ـﺔ ﻣ ـﺤ ـﻠﻴﺔ،اﻣﺎ اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﺼﺺ اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ،ﻗـﺼﺺ اﻟﺘﺨﻔ ـﻴﻒ ﻣﻦ اﳌﻜـﺒ ـﻮﺗـﺎت ،وﻗـ ـﺼﺺ ذات
ﻣﻐ ـ ـﺰى"

-1
-2
-3
-4

4

ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ،ﻻدب اﻟﺸﻌﱯ اﳉﺰاﺋﺮ،دار اﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ،ص.84
اﻧﻈﺮ ﺣﻮرﻳﺔ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ ﲜﺎﻳﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.52
ﻧﺒﻴﻠﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ،اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﳊﺪﻳﺜﺔ،ص.318
ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ،اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺴﻜﺮة،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﳉﺰاﺋﺮ ،1986ص.65،66
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣـﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ان اﻟﻄﻮل واﻟﻘﺼﺮ ﻫﻲ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ روﻋـ ـﻴـﺖ ﻓـ ـﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وﻫ ـﻲ ﺳ ـﻤـ ـﺔ ﻻ ﻳ ـﻤﻜـﻦ
اﻋ ـﺘﻤﺎدﻫﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ،ﻟﻐﺮاﺑﺘﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ"،اذ ان ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟ ـﻘ ـﺼ ـﺺ اﻟ ـﻤﻘـﺘ ـﺒـﺴ ـﺔ ﻋ ـﻦ اﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ واﻟﱵ
ﺿﻤﻨـﺘـﻬـﺎ اﻟ ـﺒﺎﺣـﺜﺔ ﻟـﻘ ـﺼﺺ اﻟـﺘـﺴﻠﻴ ـﺔ ﻫﻲ أﻃ ـﻮل ﺑﻜ ـﺜ ـﲑ ﻣﻦ ﻗﺼﺺ ﻛﺮاﻣﺎت اﻻوﻟﻴﺎء" 1ﻓﺎﻟﻄﻮل واﻟﻘﺼﺮ ﻟﻴﺲ
ﲟﻌﻴﺎر ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ.
 Uاﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ ﻓﻘﺪ ﺻﻨﻒ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌ ـﱯ اﱃ ﺛﻼﺛ ـﺔ اﻧـﻤﺎط رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ :ﻗـ ـﺼﺺ
اﻟﺒﻄـﻮﻟﺔ،اﳊﻜﺎﻳـﺎت اﻟﺸﻌ ـﺒ ـﻴﺔ ،اﳊـ ـﻜﺎﻳـﺎت اﳋﺮاﻓﻴﺔ،و ﻫﺬﻩ اﻻﻧـﻤﺎط ﺗ ـﺨـ ـﺘﻠـ ـﻒ وﺗ ـﺘ ـ ـ ـﻤﺎﻳـ ـ ـ ـﺰ ﰲ ﻋـ ـ ـﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟـ ـﻔـﻨﻴﺔ
وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﻮﺻﻬﺎ و أﺣﺪاﺛﻬﺎ،و ﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﻗﺼﺺ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﱃ اﳌﻐﺎزي،ﻗﺼﺺ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺒﺪوﻳﺔ،وﻗ ــﺼﺺ
اﻷو ﻟﻴﺎء.وﻗﺴﻢ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟـﻰ ﺣـﻜـﺎﻳـ ـﺔ اﻟـﺤـﻴ ـﻮان،و ﺣـﻜ ـﺎﻳ ـﺔ اﻟ ـﻮاﻗ ـﻊ اﳌﻌﺎش،واﳊﻜﺎﻳﺔ اﳌﺮﺣﺔ،اﻣﺎ اﳊﻜﺎﻳ ـ ـﺔ
اﳋﺮاﻓﻴﺔ ﻓ ـﺘـﻨـﻘـﺴﻢ إﻟ ـﻰ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﳉﻦ وﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺴﺤﺮ.
"ط وﻣـ ـﺎ ﻧﻼﺣﻈـﻪ ان ﻋـ ـﺒ ـﺪ اﳊ ـﻤ ـﻴ ـﺪ ﺑـ ـﻮراﻳ ـﻮ وﻓـ ـﻖ ﰲ ﺗـﺼﻨ ـﻴﻔﻪ ﻟﻠﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﺣﻴﺚ راﻋﻰ ﻓﻴﻪ اﳋﺼﺎﺋﺺ
اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ دون ان ﻳﻌﺰل اﻟـﻤـﺤﺘﻮى وﺑﺘﺼﻨـﻴـﻔﻪ ﻫﺬا ﲨﻊ ﻛﻞ اﻻﺷﻜﺎل ﰲ اﻻﳕﺎط اﻟﺜﻼﺛـ ـ ـﺔ اﻻﺧﺮى

2

.

اﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻲ ﻟﻠﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
ط

 -1اﻟﺤﻜﺎﻳ ـﺔ اﻟـﺸﻌـﺒـﻴـﺔ.

ط

 -2اﻟﺤﻜﺎﻳ ـﺔ اﻟﺒـﻄـﻮﻟـﻴﺔ.

ط

 -3اﻟﺤﻜﺎﻳ ـﺔ اﻟـﺨﺮاﻓـ ـﻴﺔ.

ﺛـﻢ ﻗﺴﻤـﺖ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟ ـﻰ:ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﺎش،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟـﻤﺮﺣـﺔ،ﺣﻜـﺎﻳـﺔ اﳊﻴﻮان .و ﻗﺴﻤﺖ اﳊﻜﺎﻳ ـ ـﺔ
اﻟﺒﻄﻮﻟﻴﺔ اﻟـﻰ اﻟـﺒﻄﻮﻟـﺔ اﻟﺪﻳـﻨـﻴـﺔ واﻟـﺒﺪوﻳ ـﺔ .وﻗـﺴﻤـﺖ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﳋﺮاﻓﻴﺔ اﱃ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﳉﻦ وﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺴﺤﺮ.

 -1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ :اﻻدب اﻟﺸﻌﱯ اﳉﺰاﺋﺮي،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.88
 -2اﻧﻈﺮ اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.90/89
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
""

اﻟﺤﻜﺎﻳﺔاﻟﺸﻌﺒﻴﺔ:

ط ﻧﻈﺮا ﻻﳘﻴﺔ اﳊﻜ ـﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺘ ـﺮاث اﻟﺸﻌ ـﱯ،واﻧ ـﺘـ ـﺸﺎرﻫـﺎ اﻟﻜ ـﺒـﻴـﺮ ﺑـﻴـﻦ أﻓ ـﺮاد اﳌـﺠ ـﺘﻤـﻊ اﳉ ـ ـﺰاﺋ ـ ـﺮي ﺑ ـﻜـﻞ ﻓـ ـﺌ ـﺎﺗ ـﻪ
اﻟـﻤﺨـﺘﻠﻔﺔ ،و ﻧ ـﺘـﻴـﺠ ـﺔ ﻟـﺪورﻫـﺎ اﻟ ــﺒﺎرز اﻟـﺬي ﺗ ـﻠـﻌ ـﺒـﻪ وﻻزاﻟـﺖ ﻓـﻲ ﻧ ـﻘ ـﻞ أﺧـﺒﺎر اﻷﻣـﻢ اﻟﻘﺪﻳـﻤﺔ ﻣـﻦ ﻣـﻠ ـﻮك وأﻣـﺮاء
و ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻫﺎﻣﺔ ،ﻓـﻘﺪ ﺗـﻌﺪدت اﻵراءوو ﺟﻬﺎت اﻟ ـﻨﻈـﺮ ﺣ ـﻮل ﲢـ ـﺪﻳﺪ ﻣـ ـﻔ ـﻬ ـﻮم اﳊـﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌ ـﺒ ـﻴﺔ ﻣ ـﻤﺎ أدى
إﱃ ﺗ ـﻌــﺪد وﺗ ـﻨــﻮع اﳌﻔﺎﻫـﻴﻢ واﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﻟﺪارﺳﲔ
" ﻓﺎﳊﻜﺎﻳ ـﺔ ﻓ ـﻲ ﻣ ـﺪﻟﻮﻟـﻬﺎ اﻟﻠـﻐ ـﻮي ﻣﺄﺧﻮذة ﻣـﻦ ﻛـﻠﻤﺔ "ﳏﺎﻛﺎة ﻟ ـﻔـﻌﻞ ﺣﺎﻛﻰ ،ﳛﺎﻛﻲ ﲟﻌـﲎ ﺗ ـﻘ ـﻠ ـﻴﺪ ﻛ ـﻘـﻮﻟ ـــ ﻚ
ﺣﻜـﻴـﺖ ﻓﻼﻧﺎ وﺣـﺎﻛ ـﻴ ـﺘﻪ ،ﻓﻘﻠﺖ ﻣﺜﻞ ﻓﻌﻠﻪ أو ﻗﻠﺖ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ" .1وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻀﻤـ ﲔ ﻤﻮﻋ ـﺔ ﻣـ ـﻦ اﻟـﻮﻗ ـ ـﺎﺋ ـﻊ
واﻷﺣـﺪاث أو اﻷﺧ ـﺒﺎر اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻜﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﺣﺪاث وﺷﺨﺼﻴﺎت و ﻓﻌﻞ وﺻﺮاع وزﻣﺎن
"

وﻣ ـﻜ ـﺎن ،وﻫ ــﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﲝﻴﺎة ﻫﺆﻻء اﻷﻓﺮاد.

ط وﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮ ﻧﺴﻴـﺔ ﳒ ـﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ اﳊﻜﺎﻳـﺔ ﻣﻔـﺮدة  Légendeوﻫﻲ ﺗـ ـﻌـﲏ" ﻗـﺼﺔ ﺷﻌ ـﺒـﻴ ـ ـﺔ أو ﺣﻜ ـﺎﻳﺔ
ذات أﺻﻮل ﺷﻌ ـﺒـﻴـﺔ أﺣـﺪاﺛـﻬ ـﺎ ﺗﺎرﻳـﺨـﻴـﺔ اﻷﺻـﻞ"،2أي أﻧـﻬـﺎ ﺗـﺼﻮر ﺗـﻠﻚ اﻷﺣﺪاث واﻟﻮﻗﺎﺋـﻊ اﻟﺘـﻲ و ﻗـﻌﺖ ﻋـﱪ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ .وﻫ ـﻲ ﻣﺮﺗ ـﺒ ـﻄ ـﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﲝ ـﻴﺎة اﻷﻓ ـﺮاد واﻟﻔﺌﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒـﻴﺔ.3
ط أﻣﺎ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﰲ اﳌﺪﻟﻮل اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻓﻬﻲ ﺳﻴﺎﻗﺔ أﺣﺪاث واﻗﻌﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ او ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ،دون اﻟـﺘﺰام ﺑﺄﺳـﻠﻮب
ﻣﻌﲔ ﰲ اﻟﻘﺺ.ﻓﻌـﻤﻠـﻴﺔ اﻟﻘﺺ أو اﳊﻜﻲ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻓﺮد ﻵﺧـﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺮد ﺎ اﻷﺣﺪاث.
"" ﰲ ﺣﲔ ان ﻣ ـﻀﻤﻮن اﳊﻜ ـﺎﻳﺎت ﺗـﺘﻀﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺣ ـ ـﺪاث واﻷﺧــﺒﺎر واﻷﻓ ـﻌ ـﺎل واﻷﻗـ ـ ـﻮال ﺳـ ـ ـ ـﻮاء
ﻛﺎﻧـ ـﺖ ﺣﻘﻴ ـﻘ ـﻴﺔ أي ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻮاﻗـﻊ اﻟﻨـﻔ ـﺴﻲ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓﺮاد ،أو ﻣﻦ وﺣﻲ اﳋ ـﻴـﺎل اﻟ ـﺬي ﻳﻄﻠﻘ ـﻪ
اﻟﻔﺮد أو اﳌﺒﺪع اﻟﺸﻌﱯ ،ﻟﻴﺼﻮر أﺣﺪاث ﺗﺸﻜﻠﺖ ﰲ ﳐﻴﻠﺘﻪ ،و ﻳﺮﻳﺪ ﺳﺮدﻫﺎ ﰲ ﻗـﺎﻟﺐ ﻓ ـﻨـﻲ ﺣﻜ ـﺎﺋﻲ ،ﻹﺿﻔ ـﺎء
ﻧ ـﻮع ﻣـﻦ اﳌﺘﻌـﺔ واﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﺔ أو اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻟ ﻴﺴ ﺘﻤ ﺘﻊ ﺎ اﳌﺘﻠﻘﻲ.

4

ط وﻷﻫـﻤﻴﺔ اﻟـﺤﻜﺎﻳ ـﺎت اﻟ ـﺸﻌ ـﺒـﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﱰاث اﻟ ـﺸ ـﻌﱯ،واﻧ ــ ـﺘﺸﺎرﻫﺎ اﻟ ـﻮاﺳ ـﻊ ﺑـﲔ اﻷﻓ ـﺮاد واﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟـﺘﻤﺎﻋــﻴﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺪور اﻟﻜـﺒـﻴـﺮ اﻟــﺬي ﻟﻌـﺒــﺘﻪ – وﻻزاﻟــﺖ -ﰲ ﻧـﻘﻞ أﺧﺒـﺎر اﳌﻠﻮ ك واﻷﻣـ ـ ـﺮاء واﻟـ ـﺸـ ـ ـﺨ ـ ـﺼـ ـﻴـﺎت
 -1اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر:ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺎدة)ﺣﺎﻛﻰ(.
 -2ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض:اﳌﻴﺜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،اﳉﺰاﺋﺮ،1989ص.12
 -3اﻧﻈﺮ ﺷﺮﻳﻂ ﺳﻨﻮﺳﻲ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺮح اﳌﻐﺎرﰊ،دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﻪ،ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان،2008،2009،ص.36
 -4اﻧﻈﺮ ﺷﺮﻳﻂ ﺳﻨﻮﺳﻲ ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺮح اﳌﻐﺎرﰊ،اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص36

43

ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
واﻷﻣﻢ اﻟﻘﺪﻳـﻤﺔ واﻟـﻤﺠـﺘﻤﻌـﺎت اﻟـﻌﺮﻳ ـﻘـﺔ .ﺗـﻌـﺪدت اﻵراء ووﺟ ـﻬـﺎت اﻟ ـﻨ ـﻈـ ـﺮ ﺣـﻮل ﲢﺪﻳ ـﺪ ﻣﻔﺎﻫـﻴـﻤـﻬـﺎ وﺿ ـ ـﺒﻂ
ﺗـ ـﻌﺎرﻳ ـﻔ ـﻬﺎ،ﻣ ـ ـﻤﺎ أدى إﻟ ـﻰ ﺗ ـﻌﺪد وﺗﻨﻮع اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻟﺪى اﻟﺪارﺳﲔ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ.

1

" أﻣﺎ ﻧﺒﻴﻠﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﻌﺮف اﳊﻜـﺎﻳـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﳌ ـﺮاﺟﻊ اﻻﳌﺎﻧـ ـﻴ ـﺔ ﺑ ـﺄﻧ ـﻬﺎ "اﳋ ـ ـﺒـﺮ اﻟ ـ ـ ـﺬي ﻳـﺘﺼﻞ ﲝـﺪث
ﻗﺪﻳـﻢ ﻳﻨـﺘـﻘﻞ ﻋ ـﻦ ﻃﺮﻳ ـﻖ اﻟﺮ واﻳ ـﺔ اﻟـﺸﻔـﻮﻳ ـﺔ ﻣﻦ ﺟـﻴـﻞ ﻵﺧـﺮ،أو ﻫﻲ ﺧﻠـﻖ ﺣﺮ ﻟﻠﺨ ـﻴـﺎل اﻟﺸﻌـﺒـﻲ ﻳـﻨـﺴﺠﻪ ﺣـ ـﻮل
ﺣﻮادث ﻣﻬﻤﺔ وﺷﺨﻮص وﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺎرﳜﻴﺔ" 2أﻣـ ـﺎ اﳌﻌـ ـﺎﺟﻢ اﻻﻧـ ـﺠـ ـﻠﻴﺰﻳ ـﺔ ﻓ ـﺘﻌ ـﺮﻓ ـﻬﺎ ﻋـ ـﻠﻰ ﺣ ـﺪ ﻗ ـﻮل ﻧﺒﻴﻠﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺑﺄﻧـ ـﻬﺎ"ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻳﺼﺪﻗﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ،وﻫ ـﻲ ﺗﺘﻄﻮر ﻣﻊ اﻟﻌـﺼﻮر وﺗ ـﺘ ـﺪاوﳍﺎ ﺷﻔ ـﺎﻫﺎ ،ﻛـ ـﻤﺎ أﻧـ ـﻬﺎ ﻗ ـــ ﺪ
ﺗـ ـﺨ ـﺘـ ـﺺ ﺑﺎﳊ ـﻮادث اﻟﺘﺎرﳜـﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﺔ أو اﻷﺑﻄـﺎل اﻟ ـﺬﻳﻦ ﻳﺼﻨﻌ ـﻮن اﻟﺘـ ـﺎرﻳ ـﺦ" 3وﻋـ ـﻠﻰ ﻫـ ـ ـﺬا ﻓ ـ ـﺎن اﻟﺘـ ـﻌ ـﺮﻳ ـﻔـ ـ ـﻴ ـﻦ
ﻳـ ـﺸﱰ ﻛﺎن ﰲ ان اﳊﻜ ـﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴ ـﺔ ﻋﺒـﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻦ اﻻﺣ ــ ـﺪاث وﻗ ـﻌ ـ ـﺖ ﻓ ـﻲ اﳌ ـﺎﺿﻲ وﺗﻮارﺛـﺘﻬﺎ اﻻﺟﻴﺎل
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻓﺎﺻﺒﺤﺖ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس.
ط وﻳﺬﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﱃ ان اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻣ ـﺸﺘـﻘـﺔ ﻣﻦ اﶈﺎﻛﺎة" ﳏﺎﻛﺎة اﻟﻮاﻗﻊ.واﺳﱰﺟﺎﻋﻪ ورﺑـﻤﺎ ﻛـﺎن ﻫ ـ ـﺬا
اﻟ ـﻮاﻗﻊ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻳﻘـﺘﻨﻊ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﲝـﺪوﺛ ـﻪ ،وﻓ ـﻴﻬﺎ ﺗ ـﺼﻮﻳﺮ اﳊﺪث ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﻧ ـﻮاع ﻣ ـ ـ ـﻦ اﻟﺴ ـ ـﺮد ﻳـ ـﺒ ـﻌﺪ ﻋـ ـﻦ اﻟﺼ ـ ـﺪق
اﻟﺘـ ـﺎرﻳـ ـﺨ ـﻲ ﺣـ ـﻴﻨـ ـﺎ ،وﻳـ ـﻘ ــﻮم ﺑـ ـﻮﻇﻴ ـﻔ ـﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﺣ ـﻴـ ـﻨ ـ ـﺎ آﺧـ ـ ـﺮ"

4

ط ﻛ ـﻤﺎ ﻳﺮى ﺳـ ـﻴﺮﺟـ ـﻢ.ل.ﺟـ ـﻮم ﺑـ ـﺄﻧ ـﻬﺎ" ﻣ ـﺘﺼﻠﺔ ﺑﺄﺣ ـﺪاث وأﻓ ـ ـﻜﺎر ﰲ اﻷزﻣـﻨﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﲡﺎرب
وأﺣﺪاث ﺷﺨﺼﻴﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﳎﻬﻮﻟﺔ"

5

ط

ط ﰲ ﺣـﲔ ﻧ ـﺠ ـﺪ اﻟـﺒـﺎﺣـﺚ ﻫـ ـﺮدر ﻓـﻴ ـﺮي ﻳـﺮى أن"اﻟـﺤﻜﺎﻳـﺎت اﻟﺸﻌﺒـﻴـﺔ ﺑـﺄﺳـﺮﻫﺎ،وﻣﺜﻠﻬﺎ اﳊﻜﺎﻳﺎت اﳋﺮاﻓﻴﺔ
واﻷﺳﺎﻃﲑ ﻫﻲ ﺑﻜﻞ ﺗﺎ ﻛﻴﺪ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ،ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺗﺄﻣﻼت اﻟﺸﻌﺐ اﳊﺴﻴﺔ وﺑﻘﺎﻳﺎ ﻗـﻮاﻩ وﺧ ـﱪاﺗ ـﻪ،
ﺣ ـﻴﻨـ ـﻤﺎ ﻛـ ـﺎن اﻻﻧ ـﺴﺎن ﻳ ـﺤـ ـﻠﻢ ﻷﻧـ ـﻪ ﻟ ـﻢ ﻳ ــﻜﻦ ﻳـ ـﻌـ ـﺮف ،وﺣـ ـﻴـ ـﻨﻤﺎ ﻛ ـﺎن ﻳ ـﺆﺛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﺑﺮوح ﺳﺎذﺟـ ـﺔ ﻏـﻴ ـ ـﺮ
ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ"، 6وﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن اﳊﻜ ـﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌ ـﺒ ـﻴﺔ ﺳﺠ ـﻞ ﺣ ـﺎﻓ ـﻞ ﺑ ـﻤﻌـﺘﻘـﺪات و ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ و ﻗـﻴﻢ
 -1اﻧﻈﺮ ﺷﺮﻳﻂ ﺳﻨﻮﺳﻲ ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺮح اﳌﻐﺎرﰊ،اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.36
 -2ﻧﺒﻴﻠﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ:اﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ اﻻدب اﻟﺸﻌﱯ،داراﳌﻌﺎرف،اﻟﻘﺎﻫﺮة ط1981/3ص .134/133
 -3اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ص.134
 -4ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻳﻮﻧﺲ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔرﻗﻢ ،20ص.12/10
 -5ﺳﲑﺟﻢ.ل.ﺟﻮم،ﰲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻌﻨﻮان"اﻻﺳﺎﻃﲑ واﳊﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ" ﺗﺮﲨﺔ اﲪﺪ ﻣﺮﺳﻲ،ﳎﻠﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ،اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ،ص.57
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﻃـﻘـﻮس اﻟـﺸـﻌـﺐ،ﻓـﻬـﻲ ﺗـﺼـﻮر وﺗـﺆرخ ﺣ ـﻴـﺎﺗـﻬﻢ وﻇـﺮوﻓـﻬﻢ،وﻫـﻲ ﺑـﺬﻟـﻚ ﺗـﻮا ﻛـﺐ اﻟـﺘـﻄـﻮرات وﺗـﺮﺻ ـﺪ اﻷزﻣﺎت
وﺗﺼﻮرﻫﺎ وﺗﺼﻮر ﻣﻮﻗﻒ اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺸﻌﱯ ﻣﻨﻬﺎ.
" ﰲ ﺣ ـﲔ ﳒ ـﺪ أن أﺣﻤﺪ زﻳـﺎد ﻣﺤﺒـﻚ ﻳﻌـ ـﺮف اﳊـ ـﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌ ـﺒ ـﻴ ـﺔ ﺑـﺄﻧ ـﻬﺎ"أﺣﺪوﺛ ـﺔ ﻳﺴﺮدﻫﺎ راوﻳﺔ ﰲ ﲨﺎﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟـﻤـﺘـﻠﻘﲔ،وﻫﻮ ﳛﻔﻈﻬﺎ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ ﻋﻦ راوﻳﺔ آﺧﺮ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺆدﻳﻬﺎ ﺑﻠﻐﺘﻪ،ﻏﲑ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺄﻟﻔـﺎظ اﳊﻜﺎﻳـﺔ،و إن ﻛﺎن
"

1

"

ط أﻣﺎ ﺳﻌﻴﺪي ﻣﺤ ـﻤﺪ ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ

ـﺎوﻟـ ـﺔ اﺳﱰﺟ ـﺎع أﺣﺪاث ﺑﻄـﺮﻳﻘـﺔ ﺧـﺎﺻ ـﺔ

ﳑﺰوﺟﺎ ﺑﻌ ـﻨﺎﺻﺮ ﻛﺎﳋﻴـﺎل واﳋﻮارق واﻟـﻌﺠﺎﺋﺐ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﲨﺎﱄ ﺗﺄﺛـﲑي ﻧﻔﺴﻴﺎ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ،وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ" ،2وﻫـ ـ ـﺬا
إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﺊ إﻧـﻤﺎ ﻳـﺪل ﻋ ـﻠﻰ أن اﳊـ ـﻜ ـﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌ ـﺒ ـﻴﺔ ﺗ ـﺠﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻊ واﳋﻴﺎل " ﻓﻬ ـﻮ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﻹﻧﺲ
واﳉﺎن واﳊﻴﻮان" ،3ﳑـﺎ ﻳـﺠ ـﻌـﻞ اﻟـﻤﺘـﻠﻘـﻲ أﻛــﺜـﺮ اﻗ ــﺒـﺎﻻ ﻋــﻠﻰ ﻫ ـﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳊﻜﺎﻳﺎت وﻛﻠﻪ ﺷﻮﻗﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺰﻳﺪ
"

ﳑﺎ ﻳﻮﻃﺪ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺴﺎن وﺑﻮاﻗﻌﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ط ﰲ ﺣﲔ ﳒﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋ ـﺒﺪ اﻟﺤﻤ ـﻴﺪ ﺑ ـﻮراﻳ ـﻮ ﻳﻌـﺮف اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌ ـﺒﻴﺔ أ ﺎ"ﺷﻜـﻞ ﻗـﺼﺼـﻲ ﻳـﺘـﺨـﺬ ﻣﺎدﺗـ ـﻪ
ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻨـﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ اﻟﺬي ﻳﻌ ـﻴﺸﻪ اﻟﺸﻌ ـﺐ،4"...و ﻫﺬا ﻣـﺎ ﻳ ـﺒﲔ ﻟ ـﻨﺎ أن اﳊـﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴـﺔ ﺗﻌﻜـﺲ
ﻃ ـﺒـﻴـﻌ ـﺔ اﻟـﻔـﺌ ـﺎت اﻟﺸـﻌـﺒـﻴﺔ واﻣـﺎﻟـﻬﻢ واﺣﻼﻣـﻬـﻢ،ﻛﻤﺎ ﺗـﺼـﻮر ﻟﻨـﺎ ﻧﻀﺎﳍﺎ وﻛﻔﺎﺣﻬﺎ،ﻛﻴﻒ ﻻ وﻫﻲ "ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺴﺮد
ﺻﺮاع اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺗﺼﻮﻳﺮ ﳌﻘﺎوﻣﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﳊﻴﺎة". 5
ط وﺗﻠﺘﻘﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳ ـﻔﺎت ﺣـﻮل ﺑـﻌـﺾ ﺧـﺼﺎﺋ ـﺺ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌـﺒﻴﺔ ﻣـﻨﻬﺎ :اﻟﻌﺮاﻗ ـﺔ ،اﻟـﺴـ ـﻴـﺮورة ،اﻟـ ـﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ
أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ،ﻓﻌﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﻳﻮﻧﺲ ﻳــﺮى ان ﻣﻦ ﺧ ـﺼﺎﺋﺺ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ" :اﻟﻌﺮاﻗﺔ وﺣـﺮﻳ ـﺔ اﻟﺮواﻳ ـ ـ ـﺔ

ط
 -1اﲪﺪ زﻳﺎد ﳏﺒﻚ:دراﺳﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﻄﻮرة اﱃ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة،دارﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ،دﻣﺸﻖ ط2001/1ص.43
 -2ﺳﻌﻴﺪي ﳏﻤﺪ:اﻻدب اﻟﺸﻌﱯ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ)دت(،ص.55
 -3ﻏﺮاء ﺣﺴﲔ ﻣﻬﻨﺎ:ادب اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻟﻮﳒﻤﺎن ط 1997/1ص.59
 -4ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ:اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺴﻜﺮة،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،اﳉﺰاﺋﺮ1990ص.118
 -5ﳕﺮ ﺳﺮﺣﺎن:اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.42
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺸﻔﻮﻳ ـﺔ واﳌﺮوﻧـﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة ،واﳊﺬف ﻋﱪ اﻟﻌﺼﻮر واﻟﺒﻴﺌﺎت"،1وﻣـﻦ ﰒ ﻓﺎﳊﻜﺎﻳ ـﺔ ﲢﻤﻞ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴـﺎ ﻋﺎدﻻ
ﻻ ﻓﺮق ﻓﻴﻪ ﺑﲔ اﻟﻘ ـﻮي واﻟـﻀﻌ ـــ ﻴﻒ أو ﺑ ـﲔ اﻟﻔـﻘ ـﲑ واﻟـﻐﲏ ،وﺗﻘـﻮﱘ اﻟـﺴﻠـﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺮوﺣﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ و ﻣﻦ اﻟـﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ،وﻫ ـﺬا اﻟ ـﻜ ـﻞ اﳌ ـﺘـ ـﻨ ـﺎﻗ ـﺾ ﻳ ـﻌ ـﻴﺶ ﻓ ـﻲ ﺗ ـﻮازن واﻧ ـﺴﺠ ـﺎم
و ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﺟـﻴﺎل أن ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻗ ﻮﺎ وﲢﻔﻆ اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟ ـﺰ ﺣﻢ اﻟﻔﻜﺮي واﳌﻌﺮﰲ
اﳌ ـﻮﺟ ـﻮد ﻓـﻲ اﻟ ـﺘـﺮاث اﻟـ ﺸﻌﱯ ﺑﻜﻞ اﺷﻜﺎﻟﻪ.
ط واﳊﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸﻌ ـ ـﺒـﻴ ـﺔ ﻓـﻲ اﳉـﺰاﺋ ـﺮ اﻟـﻘ ـﺪﻳ ـﻢ ﻣـﻨـﻬﺎ و اﳊﺪﻳﺚ ﺟـﺰء ﻣ ـﻦ ﺣﻜ ـﺎﻳ ـﺎت اﻟﻌﺎﻟ ـﻢ وﻫ ـﻲ ﺑ ـﺎﻟـ ـﻀ ـﺮورة
أﺻﺒﺤﺖ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻓـﻜﺮﻳﺔ وﺛ ـﻘـﺎﻓ ـﻴـﺔ اﺳﺘ ـﻮﻋـﺒﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ اﻻﻧﺴﺎﱐ ﻋﱪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺻﲑ ﻫﺎ إﱃ أداة ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﺎﱂ،
و ﺳﺮ ﺑـﻘﺎﺋﻬﺎ ودﳝﻮ ﻣـﺘﻬﺎ ﻟـﻴ ـﺲ اﻻ ﺟﺎﻧ ـﺒ ـﺎ ﻣ ـﻦ ﺣ ـﺎﺟ ـﺘ ـﻬﺎ اﻟ ـﻤﺴ ـﺘﻤﺮة ﳍﺎ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﲣﻀﻊ ﻟﺘﻔﺴﲑات ﻋﺪﻳﺪة
وﺗﺼﻠﺢ ﳍﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.

2

ط و اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ أﺛﺮ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻷدب اﻟﺸﻌ ـﱯ ﺗﻌﻜﺲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔ ـﺌﺎت اﻟ ـﺸﻌ ـﺒـﻴـﺔ و آﻣـﺎﳍ ـــ ﻢ
و أ ﺣﻼﻣﻬﻢ وﻃﻤﻮﺣ ﺎﻢ،وﺗـﺘﻴـﺢ ﻟ ـﻨـﺎ ﻫﺬﻩ أن ﻧــﻔﻬﻢ ﺗــﻠﻚ اﻟـﺼﻮر اﻟﻌﺪﻳﺪة ﰲ وﺻﻒ اﳌﺄﻛﻞ واﳌﺸﺮب واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ
واﻟـﻘــﺼﻮر"ﻓــﻼ ﺷــﻚ أن اﳋــﻴﺎل اﳌﻐــﺮق ﻓــﻲ ﺗــﺼﻮ ﻳـﺮ اﻟﺮﻓـﺎﻫﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻣﺎن اﻟ ـﺬي ﻛ ـﺎﻧ ـﺖ
ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﻄﺒﻘــﺎت اﻟــﺪﻧـﻴ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺸﻌ ــﺐ إﺑ ــﺎن ﻇ ـﻬــﻮر اﳊﻜﺎﻳﺔ،وﻫـﺬا ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺪﻋﻮﻩ ﺑﺄﺣﻼم

3
اﻟﻴﻘﻈﺔ" .

ط واﳊـﻜ ـﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌ ـﺒ ـﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﺼﻮر اﳌﺼﲑ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺎس،ﻛ ـﻤﺎ أ ﺎ ﻟـ ـﻴ ـﺴﺖ اﺑ ـﻨﺔ اﻟـ ـﺪﻳ ـﻦ
أو اﻟـﻄـﻘـﻮس اﻟـ ـﺘـﻲ ﻳـ ـﻤﺎرﺳ ـﻬﺎ اﻟﺴﺤـ ـﺮة أو اﻟـﻜﻬ ـﺎن واﻟـﻌ ـﺮاﻓ ـ ـﻮن ﻓ ـﻘ ـﻂ ،ﺑـﻞ ﻫﻲ ﺣﺎﻣـﻠﺔ ﻟﻠﺨﺒـﺮة اﻻﻧ ـﺴﺎﻧـﻴﺔ ﻋ ـﱪ
اﻟﺘ ﺎر ﻳﺦ و اﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋـ ـﺮي ﻛ ـﺄﻳ ـﻦ ﻣـﺠ ـﺘﻤﻊ آﺧﺮ،ﻋﺮف اﻟ ـﺰراﻋـﺔ واﻟ ـﺼﻴ ـﺪ واﻟﺘﺠـﺎرة وﺑـﻨﺎء اﻟـﻘﺮى واﳌـﺪن ،وﻋﺮف
ﺳﻴ ـﻄــﺮة اﻟـﻘ ـﺒـﻴـﻠﺔ واﻷﺳـﺮة وﺻـﺮا ع اﻷﺑـﻨ ـﺎء واﻵﺑ ــﺎء ،وﻋ ـ ـ ـﺮف اﻟ ـ ـﺰواج اﻷﺣﺎدي واﻟﺰواج اﳌﺘﻌﺪد ،واﳌﺼﺎﻫﺮة ﺑﻴـﻦ
اﻷﺳﺮ واﻟﻘـﺒﺎﺋـﻞ ،وﻣ ـﺎ ﻧ ـﺴﻤﻌﻪ ﻋ ـﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻜ ـﺎﻳﺎت ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﳑﺎر ﺳﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺧ ـﱪة اﻻﺟ ـﻴﺎل اﻟـ ـﻌﺎﻣـﻠـ ـﺔ،
وﻫ ـﺬا ﻳ ـﺪﻓﻌﻨﺎ إﱃ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ ﺷﻌﺐ ﺣﻲ وﻣﺘﻄﻮر.

4

"
 -1اﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻳﻮﻧﺲ:اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ص.12
 -2اﻧﻈﺮ اﻟﺘﻴﺠﺎﱐ اﻟﺰاوي ،ﺑﻨﺎء اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان،اﻟﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،2008-2007،ص.23
 -3اﲪﺪ ﺑﺴﺎم ﺳﺎﻋﻲ:اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻼذﻗﻴﺔ،دﻣﺸﻖ،وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،1974،ص.27
 -4اﻟﺘﻴﺠﺎﱐ اﻟﺰاوي ،ﺑﻨﺎء اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.23
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻛ ـﻤ ـﺎ ﺗـﺤ ـﻤ ـﻞ ﻫ ـﺬﻩ اﳊـﻜ ـﺎﻳـﺎت ﺑـﻴـﻦ ﻃ ـﻴ ـﺎﺗـﻬﺎ ﻇﺎﻫ ـــ ﺮة اﻟ ـــ ﺼﺪام ﺑـﻴـﻦ رﻏـﺒﺎت أﺑـﻨـﺎء اﻷﺳـﺮة أو رﻏ ـ ـ ـﺒﺎت ﳑﺘﻠﻜﻲ
اﻹﻗﻄﺎع واﻷﻧﻈﻤﺔ ،وﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع إﻻ رﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﳑﺎﻟﻚ ﺟﺪﻳﺪة أو اﳌﺼﺎﻫ ـﺮة ﺑ ـﻴـﻦ أﺑـﻨـﺎء اﻟـﻤﻠ ـ ـﻮك
أو اﳌـﻔ ـﺎرﻗـﺎت اﻟ ـﱵ ﺗـﺤﺪث ﻧـﺘـﻴـﺠﺔ اﻟـﺴﺤﺮ واﻟﻐﻴﻼن واﻷﻗﺪار ﻓﺘﻮﻗﻊ ﺑﲔ ﺣﺒﻴﺒﲔ أو ﻃﺮﰲ ﺻﺮاع.

1

ط وﳍ ـﺬا ﻧـﺠﺪ اﻟ ـﻜﺜـﲑ ﻣﻦ اﳊﻜ ـﺎﻳ ـﺎت اﻟ ـﺸﻌـﺒـﻴـﺔ ﲢﻤﻞ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ أو ﺧـﻴﺎﻟـﻴـﺔ وﻋـ ـﻘ ـﺒﺎت ﺗ ـﻔﺮﺿﻬﺎ
ﻗﻮى ﺳﺤﺮﻳﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻔﺎرﻳﺖ واﻟﺴﺤﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻘﻮى اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﺎﻧﻌﺔ ،ﻛﺎﳉﺒ ـ ـﺎل واﻟﻌﻮاﺻﻒ واﻟﺒﺤ ـ ـﺎر
وﻣﺎ ﻳ ـﻮاﻓ ـﻘ ـﻬﺎ ﻣـﻦ ﻣ ـﺨ ـﺎﻃـﺮ ،وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺎن ﺑﻨﻴﺔ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺘﺴﻊ ﺑﻜﻞ اﳌﻮﺗﻴﻔﺎت دون أن ﺗﻨﺤﺎز
ﻛﻠﻴﺎ إﻻ ﰲ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻜﺜﲑة.

2

ط ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﺼﺎص أو اﳊﻜﻮاﰐ او اﻟﺮاوي ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﳊ ـﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌـﺒـﻴـﺔ أداة ﻟﻠﺘﻌـﺒـﲑ ﻋﻦ اﳊﺎﻻت اﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ
واﻻﺟﺘ ـﻤـﺎﻋ ـﻴﺔ واﻟـﺴﻴ ـﺎﺳﻴ ـﺔ واﻻﻗ ـﺘ ـﺼﺎدﻳـﺔ واﻟ ـﺜﻘ ـﺎﻓ ـــ ﻴـﺔ اﻟ ـﱵ ﺗـﺸﺘـﺮك ﻓﻴﻬﺎ اﻟـﺸﻌﻮب واﻷﻣﻢ ،ﺑﺎﻟـﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف
اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮب

3

 -1اﻟﺘﻴﺠﺎﱐ اﻟﺰاوي ،ﺑﻨﺎء اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ) ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ( ،ص.23
ﻧﻔﺴﻪ،ص.24
اﳌﺮﺟﻊ
اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ:
أﻧﻮاع
 -2أ-

 -3ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺘﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ:ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻻدب اﻟﺸﻌﱯ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،اﳉﺰاﺋﺮ1990ص.15

47

ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 -1ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎش:

ـﻤ ـﻊ

ط ﺗﺴﺘـ ﻘﻲ اﳊﻜﺎﻳﺔ ا ﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣ ﻮﺿﻮﻋ ﺎﺎ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻨﺎس،وﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ا

اﳉ ـﺰاﺋ ـﺮي،وﺗ ـﺘﺤ ـﺪث ﻋﻦ واﻗ ـﻊ ﺑ ـﻴ ـﺌ ـﺘـﻬﻢ ﺑـﻤ ـﺨـﺘـﻠﻒ أﺑـﻌـﺎدﻫﺎ وﺗـﻮﻟـﻲ أﻫـﻤـﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎع واﻟﺼﻔﺎت اﻟﻨـﻔـﺴﻴـﺔ
اﻟ ـﱵ ﺗـﺴﺘﻤﺮ ﻃـﻮﻳـﻼ ﻣـﻊ اﻹﻧـﺴﺎن،ﻛ ﻤﺎ أﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﻘﺎدا ﻻذﻋﺎ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳓﺮاف اﻟﺴﻠـﻮك اﻻﺟـﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻛﻤﻜﺮ
اﻟـﻨـﺴﺎء وﻗﺴـﻮة زوﺟﺔ اﻷب ﻋـﻠﻰ اﻷﺑـﻨﺎء ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓـﺔ إﱃ ﻗـﻀﺎﻳـﺎ اﻟﻔـﻘﺮ واﻟﻈﻠﻢ واﻟﻘﻬﺮ واﻟﺒﺨﻞ،وﻧـﺎدت ﺑﺎﻟﻌﺪل
واﻟﻜﺮم واﻟﺸـﺮف،وﻻﺳـﺘﻜﻤﺎل ﺟـﻮاﻧﺐ ﺣ ـﻜﺎﻳ ﺔ ا ﻟﻮا ﻗﻊ اﳌﻌ ﺎش ﻧﺴ ﻮق ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ .ﻣﻀﻤﻮﺎ اﳌﺮأة اﻟﺸﺤﻴﺤﺔ
و ﻗﺪ روﺎ ﻟﻨﺎ اﳊﺎﺟﺔ رﺑﻴﻌﺔ ﺷﻘﺮاﱐ.
ط " ﻛﺎن ﻫ ـﻨـﺎك ر ﺟﻞ ﻏـﲏ ﻳﺴﻜﻦ ﻣـﻊ زو ﺟﺘﻪ اﻟﺒﺨﻴﻠﺔ,وﱂ ﻳـﻜﻦ ﻟـﺪﻳﻬﻢ أوﻻد،وﱂ ﻳﻜﻦ ﻳـﻌﻠﻢ ﺑـﺒﺨـﻞ زوﺟﺘﻪ،
ﰲ أﺣ ـﺪ اﻷﻳـﺎم ﺟـﺎءﻩ أﺣـﺪ أﺻﺪﻗ ـﺎﺋـﻪ ﻧـﺎﺻﺤـﺎ :ﲟـﺎ أﻧ ـﻚ ﻟـﻢ ﺗـﺮزق ﺑﺄوﻻد،ﻓﻠﻤﺎ ﻻ ﺗﺼﺪق ﺑﺒﻌﺾ ﻣـﻨـﻪ ﻟـﻴـﻜـﻮن
ﺧﻼﺻﻚ ﰲ اﻟﺪار اﻵﺧﺮة،وﺗـﺪﺧـﻞ ﺑـﻪ اﳉـﻨﺔ .اﻧﺪﻫﺶ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﲰﺎﻋﻪ ﻟﻠﺨﱪ.وﺗﺴﺎءل ﻛﻴﻒ ذﻟﻚ؟ ﻓﻘﺎﻟ ـ ـ ـﻮا
ﻟﻪ:زوﺟ ـﺘـﻚ ﺑـﺨـﻴـﻠﺔ ﺟﺪا وﻻ ﺗ ـﺘـﺼﺪق ﺑﺸـﻲء ﰲ اﻟﻌ ـﻴـﺪ .ﻓﻘﺎل ﻟـﻬﻢ:وﻛـﻴﻒ أﻋﺮف ﺻﺤﺔ ﻗـﻮﻟـﻜـﻢ :ﻓـﻘ ـﺎﻟـﻮ ا ﻟﻪ:
ﻓـﻜـﺮ ﰲ ﺣﻴﻠﺔ ﲡﺮب ﻓﻴﻬﺎ زوﺟﺘﻚ ﻟﺘﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ.

ط

ط ﻓـﺬﻫﺐ إﱃ زوﺟ ـﺘﻪ وﻗـﺎل ﳍﺎ:ﻫ ـﻴﺎ ﺳﻨـﺮﺣﻞ ﻣﻦ دار ﻧﺎ ﻫﺬﻩ وﻧـﺬﻫ ـﺐ ﻟﻠﺴﻜـﻦ ﰲ اﳌﻘﱪة.اﻧﺪﻫ ـﺸﺖ اﻟﺰوﺟـﺔ
ﻋﻨﺪ ﲰﺎع ذﻟﻚ ،واﺳﺘﻔﺴﺮت ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ ﻣﻌﻠﻠﺔ أﻧـﻬﺎ ﻻ ﺗـﺴﺘـﻄﻴﻊ ﺗـﺮك ﻛـﻞ ﻫـﺬا اﻟـﺨﲑ ﻓـﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ زوﺟﻬﺎ
ﻣﻌﺎﺗﺒﺎ:إذا أردت اﻟﺴﻜ ـﻦ ﻣﻌـﻲ ﻓـﺎﺗـﺒﻌ ـﻴﲏ،و إﻻ ﻓـﺎذﻫـﱯ إﻟـﻰ دارﻛﻢ .ﻓﻄﺄﻃﺄت اﻟ ـ ـ ـﺰوﺟﺔ رأﺳﻬﺎ ﻣﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﻪ.
ط وﻗﺒﻞ اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻠﻤﻘﱪة ﺣﻔ ـﺮ ﺣﻔ ــﺮة ﻣـﻴـﺖ،وﺑﻨـﻰ أﻣﺎﻣـﻬﺎ ﺧ ـﻴ ـﻤـﺔ.ﰒ رﺟﻊ و أﺧ ـﺬ زوﺟـﺘـ ـﻪ ﻣﻌ ـﻪ.وﺑ ـﻌ ـﺪ ذﻟـ ـﻚ
ﻗﺎل ﻟﺰوﺟﺘﻪ أﻧﻪ ﺳﻴﺬﻫﺐ ﻟﺮﻋﻲ اﻟﻐﻨﻢ.و أن ﺗﺒﻘﻰ ﻫﻲ ﰲ اﳋﻴﻤﺔ ﻓﺮدت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻌ ـ ـﻢ ﻣـﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﻪ.
" ﻏـﻴـﺮ أن اﻟﺮﺟﻞ دﺧﻞ ﰲ اﳊﻔﺮة ﻟﲑاﻗﺐ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ زوﺟﺘﻪ.إذ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺼﻨﻊ ﺧﺒﺰ اﻟﺪار،وﺑ ـﻌ ـﺪ ذﻟـ ـﻚ أﻋـ ـﺪت
إﺑ ـﺮﻳ ـﻖ ﻗﻬـ ـﻮة وﺑـﺪأت ﰲ اﻷﻛﻞ .وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺤ ـﻈ ـﺔ أﺧﺮج اﻟﺰوج ﻳﺪﻩ ﻣﻦ اﳊﻔـﺮة و أدﺧﻠـﻬﺎ ﰲ اﳋـﻴﻤـﺔ ﻓـﻘ ـ ـﺎﻟﺖ
ﻟـ ـﻪ:ﺷ ـ ـﺪ ﻳﺪﻳﻚ أﻋــﻄﻴــﺖ ﻟﻠﺤ ـﻴ ـﻴــﻦ ﺑــﺎش ﻧﻌــﻄﻲ ﻟﻠ ـﻤ ـﻮﺗـﻰ ﻫـﻨﺎ ﺧﺮج اﻟـﺰوج ﻣﻦ اﻟـﺤﻔـﺮة وﺻﺎح ﻗﺎﺋﻼ:أﻳﺘﻬﺎ
اﻟﺸﻤﻄﺎء اﻟﺒﺨﻴﻠﺔ ﺑﺴﺒﺒﻚ ﻛﻨﺖ ﺳﺄدﺧﻞ ﺟﻬﻨﻢ،ﻓﺄدرك ﺑـﺨﻞ زوﺟﺘﻪ.
"

ط
 -1اﻟﺮاوﻳﺔ:ﺷﻘﺮاﱐ رﺑﻴﻌﺔ 63،ﺳﻨﺔ،ﻣﻦ داﺋﺮة ﻗﺪﻳﻞ وﻻﻳﺔ وﻫﺮان ،ﻳﻮم 2011/08/23ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎء.
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺾ اﺘﻤـﻌﺎت ،وﻋﺎﳉـﺘﻬﺎ اﳊ ـﻜﺎﻳﺔ اﻟـﺸﻌـﺒـﻴـﺔ
ط وﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﺳﺘﻔﺤﺎل ﻇـﺎﻫﺮة اﻟﺒـﺨﻞ ﰲ ﺑ ﻌ
ﻋﻠﻰ أﻧـﻬﺎ ﻇـﺎﻫ ـﺮة اﺟ ـﺘـﻤﺎﻋـﻴﺔ ﺳﻴـﺌـﺔ.ﺑﺎﻋـﺘـﺒﺎر أن اﻟـﻤﺮأة ﻫـﻲ ﻧﺼـ ﻒ اﺘﻤﻊ إذا ﺻﻠﺤﺖ ﺻﻠـﺢ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ ،وإذا
ﻓﺴ ﺪت ﻓﺴﺪ اﺘﻤﻊ.
" ﻳﻘﻮل ﺣﺎﻓﻆ إﺑـﺮاﻫ ـﻴـﻢ:
ط

اﻷم ﻣ ـ ـﺪرﺳ ـ ـﺔ إذا أﻋ ـﺪدﺗ ـ ـﻬﺎ

♣

أﻋ ـﺪدت ﺷ ـﻌ ـﺒﺎ ﻃـﻴ ـﺐ اﻷﻋـ ـﺮاق

ﻛﻤﺎ ﻧـﺠـﺪ أن ﺷﺨـﺼﻴ ـﺔ اﻟـﻤﺮ أة ﻣـﻦ أﻛـﺜﺮ اﻟﺸﺨـﺼﻴﺎت ﺗـ ـﺪاوﻻ ﻓ ـﻲ اﳊﻜ ـﺎﻳـﺎت اﻟ ـﺸﻌ ـﺒـﻴـﺔ اذ ﺗـ ـﺼ ـﻮرﻫﺎ ﺑـ ـﻌ ـﺾ
اﳊﻜﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ أﻧـﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﺼﺪر اﻟﺸﺮ واﳋـﻴـﺮ،وﻫ ـﺬا ﻣـﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ ﺣﻜﺎﻳﺔ "اﻟـﺨﻴﺮ اﻣـﺮاة واﻟ ـﺸـﺮ اﻣـﺮاة "ﻛﺎن
وﺣﺪ اﻟﻨﻬﺎر وﺣﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ ﻓﻼﺣﻈﺎ ﺣ ـﻄّ ﺎﺑﺎ ﻳـﺘـﺮدد ﻋـﻠﻰ اﻟﻘﺼﺮ ،وﻳﺰداد ﺣﺎﻟﻪ ﺳﻮءا ﺑـﻤــﺮو ر اﻷﻳﺎم،
ﻓﺘﺆﻛﺪ ﻟﺰو ﺟﻬﺎ أن زو ﺟﺔ ﻫﺬا اﳊﻄّ ﺎب ﻣـﺴﺆو ﻟﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟـﺘﻪ اﻟـﺒﺌﻴﺴﺔ ﻫﺬﻩ ،ﻓﻴﺘﺤﺪاﻫﺎ اﳌﻠﻚ إن ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺴـﺘـﻄـﻴﻊ
أن ﺗﻐـﻴـﺮ ﺣﺎﻟﻪ ﻟﻮ أﺎ ﺗﺰوﺟﺘﻪ ،وﺗ ـﻘـﺒـﻞ اﻟﺘﺤﺪي ،وﺗ ـﺘ ـﺰوج اﳊﻄﺎب وﺗـﺨﺮج ﻣﻌﻪ اﱃ ﻣﻴﺪان اﻟﻌﻤﻞ ،وﺗ ـﺴﺎﻋـﺪﻩ
وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﺘﻪ .إﱃ أن ﲢﺴّﻦ ﺣﺎﻟﻪ و اﻏﺘـﻨ ـﻰ .واﺑـﺘـﻨـﻰ ﺑـﻴـﺘﺎ ﺑـﺠﻮار ﺑﻴﺖ اﳌﻠﻚ .واﺳﺘﺪﻋﺎﻩ ،و أﻃـﻠـﻌـ ـﻪ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﺪﻳ ـﻪ.1
ـﱯ اﳉﺰاﺋﺮي ﻫﻲ أﺳﺎس ﺑﻨﺎء اﻷﺳ ـﺮة اﻟ ـﻨـﺎﺟﺤﺔ

ط ﻓﺎﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺒـﻴـﻦ ﻟـﻨـﺎ أن اﻟـﻤﺮ أ

ﰲ ﻛﻞ أﻣﻮر اﳊﻴﺎة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺸﺄ إﱃ ﺑﻨﺎء اﳉﺎﻧﺐ اﻻﻗـﺘـﺼﺎدي وﺧـﻠـﻖ اﻻﺳﺘـﻘـﺮار واﻟـﺴﻌـﺎدة
ﰲ ﳏﻴﻂ اﻷﺳﺮة واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ إﱃ درﺟﺔ أن اﻟﻔﺮد اﳉﺰاﺋﺮي ﻳﺘﺒﺎﻫﻰ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻗﻮال اﻟﱵ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺷﺄن اﳌﺮ أة ﻛ ـﺰوﺟـ ـﺔ
وﻛﺄﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ ﺧﻠﻖﺳﺒﺎق ﺑﲔ اﻟﺮﺟﺎل ﻟﻠﻈﻔﺮ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺮ أ

ـﻤ ـﺎل

ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ:
ط

واﻟﻠﻲ ﺳﺒﻘﻚ ﺑﺎﻟﺴﻜﺔ ،اﺳﺒﻘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺒﻜﺎر

ط

واﻟﻠﻲ ﺳﺒﻘﻚ ﺑﺎﻟﻤﺮأة ﻫﻲ ﻋﺘﺒﺔ واﺧﺘﻴﺎر

وﻣﻌـﻨـﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل أن اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎوزك ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎدﻳﺔ ﻣﻦ آﻻت ﺣﺮث وزرع ﻣـﺎ ﻋـ ـﻠـﻴـﻚ إﻻ أن ﺗـﻨـﺎﻓ ـﺴﻪ
ﻓـﻲ اﻟـﺠﺪ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﻤـﻞ واﻻﺑـﺘـﻜﺎر وﻻ ﳏﺎﻟﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻧ ـﺪا ﻗ ـﻮﻳﺎ ﻟـﻪ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﺳﺒ ـﻘـﻚ ﻓ ـﻲ اﺧـﺘﻴﺎر اﳌﺮأة ،ﻓﻼ
ﺧﻴﺎر ﻟﻚ ﺳﻮى أن ﺗﻀﻊ أﻣﺮك ﺑﲔ ﻳﺪي اﷲ ،وﺗﺴﺘﺒﺪل ﻋﺘﺒﺔ أﺧﺮى.
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ط واﳊﻜﺎﻳﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﺘﻌﺪدة،وﻛـﻠﻤﺎ ﻛ ـﺎﻧـﺖ اﻷﺳ ـﺮة ﻧ ـﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ أﻣﻮرﻫﺎ وﺗ
اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﻨﺎن وﻳﻘﺼﺪون ﰲ ذﻟﻚ اﻟـﻤﺮ أة اﻟﱵ ﻳﻌﱪون ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻜ ـ ـﻠـﻤﺔ – ﻋﻤﺎرة اﻟﺪار-
واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ،ﻛ ـﻠﻤﺎ اﻋ ـﱰﺿـﺖ اﻷﺳ ـﺮة ﻣﺸـﺎ ﻛﻞ واﺳﺘـﻌـﺼﻰ ﺣﻠﻬﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس و ﻫﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﻳﻠﻘﻮن
اﻟﻼﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﺮ أة ﻗـﺒـﻞ اﻵﺧﺮﻳ ـﻦ .ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﺧـﲑ أو ﺷﺮ ﺳﻴﺼﻴﺐ أﻓ ـﺮاد ﻋـﺎﺋ ـﻠ ـﺘ ـﻬﺎ ،وﻳ ـﻤ ـﺘ ـﺪ اﱃ ﻏ ـﻴـ ـﺮﻫﺎ
ﻣ ـﻦ أﻓـ ـﺮاد اﻟ ـﻤﺠﺘﻤﻊ.
ط ﻛﻤــﺎ ﺗـ ـﺼــﻮر ﺑ ـﻌــﺾ اﻟ ـﺤ ــﻜﺎﻳﺎت اﻟـﻤﺮ أة ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻣﺼﺪر اﻟﺸﺮ أﻳﻀﺎ،ﻓﻬﻲ ﺗﺪﺑﺮ اﳌﻜﺎﺋﺪ وﲣﻠﻖ اﳌﺸﺎﻛــﻞ
واﻟـﻤﺼﺎﺋ ﺐ،وﺰ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮار اﳉﻮ اﻷﺳﺮي،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻧـﺠﺪﻩ ﰲ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ "ﺳﺒﻊ ﺻﺒﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺒﺎﻳﺎ"،اﻟﱵ
اﺳﺘﻄﺎﻋــﺖ اﻟـﻐ ـﻮﻟﺔ ﻣـﻦ أن ﺗـﻠﺘـﻬــﻢ اﻟﺒﻨﺎت،ﺑﻌﺪ أن ﺗـﻤﻜﻨﺖ ﻣ ـﻦ ﺧـﺪاﻋـﻬﻦ ﰲ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣـﻦ اﻷﺣـﻴـﺎن،ﻣـﺴـﺘﻐـﻠﺔ
ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻮ ت اﻷم وذﻫــﺎب اﻷب إﻟـﻰ اﳊﺞ،ﻛﻤﺎ ﳒــﺪ أﻳـﻀﺎ ﻧـﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻠﻤﺮ أة اﻟﺸـﺮ ﻳﺮة ﻓــﻲ اﳊﻜــﺎﻳــﺔ اﻟﺸﻌ ـﺒـﻴـﺔ
اﳋ ـﺮاﻓــﻴﺔ" اﻟﻠـﻴﻤﻮﻧـﺎت اﻟـﺜﻼث"،ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﲣﺪع اﻷﻣﲑ وﺗﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﺤﺮﻳﺔ ﳊﺒﻴﺒﺘﻪ ﺑﻌـﺪﻣ ـ ـﺎ
ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺳﺤﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﺧـﻴـﺮة ﻓـﻲ ﺻﻮرة ﺣـﻤﺎﻣﺔ،و ﻫﺬا ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺰوج ﺑـﻬﺎ،وﻧﻈﺮا ﻟـﻔﻄﻨﺔ وذ ﻛﺎء اﻷﻣﲑ اﺳﺘﻄﺎ ع
أن ﻳﻜ ـﺸـﻒ أﻣـﺮ اﻟﻌـﺠــﻮز وﻳﻘ ـﺘــﻠﻬﺎ وﳜ ـﻠــﺺ ﺣـﺒ ـﻴـﺒﺘﻪ وﻳـﺘـﺰوج ﺑـﻬﺎ.

ط

ط ﻛـﻤﺎ ﺗـﺮ ﺳﻢ اﳊ ـﻜـﺎﻳ ـﺔ اﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ اﳌﺮ أة ﰲ اﻟـ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﺻﻮرة ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﺎﺋﻌﻬﺎ،
ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﻟـﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ دور اﻳـﺠﺎﺑـﻲ ﻓـﻲ اﻟـﻤﻨﺰل ﻣﻊ اﻟﺰوج وﻣﻊ اﻷﺑﻨﺎء ،ﻛ ـ ـﻤﺎ ﺗﻄﻠـﻌـﻨﺎ ﺑـﻌ ـ ـﺾ
اﻟ ـﺤﻜ ـﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ دورﻫﺎ اﻟﺒﻄﻮﱄ،ﻓـﺘﺎة ذﻛـﻴﺔ ﺗﻘﻮد اﻟﻨﺎس و أﺣﻴﺎﻧﺎ اﻟﺮﺟﺎل،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘـﻮﻗـﻔﻨﺎ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ـﻤ ـ ـﺮ أة
أﻣﺎ ﻟﻠﻴﺘﻴﻢ ﻓ ـﺘﺴﻬﺮ ﻋ ـﻠﻰ ﺗﺮﺑـﻴـﺘـﻪ ورﻋـﺎﻳﺘﻪ إﱃ أن ﻳﺸﺘﺪ ﻋﻀﺪﻩ ﺣﱴ ﻳﻨﺸـﺄ رﺟﻼ ﺷﺠﺎﻋﺎ ﻳﻘﻬﺮ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻈﺎﳌﲔ.
" واﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﲢﻤﻞ ﻟﻠﻤﺮأة ﻣﺎ ﻋﺮف ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﳌﺄﺛﻮر ة ﰲ أﻏﻠ ﺐ اﺘ ـﻤﻌـﺎت اﻟـﻌ ـﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﻣـﺜﻞ
اﻟﺪﻫﺎء واﳌﻜﺮ واﻟﺬﻛﺎء واﻟﻔﻄﻨﺔ اﻟـﺬي ﻳﺸﻴﻊ ﻛﺜﲑا ﰲ اﻷو ﺳﺎط اﻟﺸﻌـﺒﺒﺔ واﻟﺬي ﻳـﻌـﺘﱪ وﺳﻴﻠﺔ ﻧ ــﺎﺟـ ـﺤـﺔ ﺗـﺤـ ـﻘـﻖ
ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ أﺣﻼﻣﻬﺎ و أﻣﺎﻧـﻴﻬﺎ ﲢـﻘﻴ ﻘﺎ ﻟﺬ اـﺎ وردا ﻋ ـﻠﻰ ﲡ ـ ﺎﻫﻞ ا ـﺘﻤﻊ ﰲ ﻛ ـﺜ ـﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﳌ ـﻜ ـﺎﻧـﺘ ـﻬ ـ ـﺎ
اﻟﻔ ـﻌـﺎﻟﺔ ﻓ ـ ﻲ اﺘﻤﻊ.وﺗﻘﻮل اﻟﺮاوﻳﺔ ﺷﻘﺮاﻧﻲ رﺑﻴﻌﺔ " وﺣـﺪ اﻟ ـﻨ ـﻬ ـﺎر ﻛ ـﺎﻧ ـﺖ اﻣﺮاة ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺒﻐﻲ ﺗﺘﺰوج ﻣﻦ راﺟﻞ
ﺗﺴﻘﺴﻴﻪ ﻟﻴﻌﺮف ﻳﻔﺼﺺ اﻟﻠﺤ وﻢ ،ﻛﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ ﺷﺮﻃﻬﺎ ﺑــﺎش ﺗﻘﺒﻞ ﺑـﻴﻪ،وﻛـﺎﻧﺖ ﻓـﻲ ﻛ ـﻞ ﻣ ـﺮة ﺗ ـﺬﺑ ـﺢ اﻟ ـﻤﺎﺷـﻴ ـﺔ
ﳜﻄﺒﻬﺎ،وﻃ ﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﺎﻗﺔ،ﺑﺎش ﺗﻌﺮف ﻟﻴﻨﺠﻢ ﻳـﻔـﺼّ ﺼﻬﺎ،وﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﺸﻠﻮا ﰲ اﻟـﻘـﺴﻤـﺔ،
ـّ
ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ ﻟﻴﺠﻲ
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واﺣﺪ اﻟﻨﻬﺎر ﻛﺎن ﻓﺎﻳﺖ واﺣﺪ اﻟﺮاﻋﻲ ﻳﺴﺮح،وﻗﺎﻟـﻬﺎ ﺑﺎﺑـﻬﺎ ﺑـﻠﻲ ﻫ ـﺬا ﻫـﻮ ﻟـﺘـﺪﻳـﻪ،ﻗﺒـﻠﺖ ﺷـﺮط إدﻳﺮ ﻛﻴﻤﺎ دارت
ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ،ﻣﲔ ﺟﺎ ﻋﻄﺎﺗﻪ اﳌﺎﺷﻴﺔ اﳌـﺬﺑﻮﺣﺔ و ﺧﺰ ﻧﺖ ﺑﺎش ﻣﺎﻳﺸﻮﻓﻬﺎش،و ﺑﺪا ﻳﻔﺼﺺ ﰲ ﻟﻠﺤﻢ  ،ﺮّﺧج دوّارة
ودار ﻓ ـﻮﻗ ـﻬﺎ ﺑـﻮز ﻟ ـﻮف،ﻣﻨـﺒـﻌـﺪ ﺟـﺒـﺪ ﻟﻜـﺒـﺪة ودار ﻓـﻮﻗﻬـﺎ اﻟـﻌـﻴـﻨـﲔ،ﻣـﻨـﺒـﻌـﺪ ﺮﺧّـ ج اﻟـﻘـﻠـﺐ ودار ﻓﻮﻗﻪ اﻟﺮﳚﻠﲔ.ﻣﲔ
ﺧ ـﺮﺟﺖ ﳌـﺮا ﳐﻠﻮﻋﺔ ﺳﺎﻗﺴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺮّ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺴﻤﺔ،رد ﻋ ـﻠﻴﻬﺎ وﻗ ـﺎﳍﺎ :دﻳﺮت اﻟﺒﻮزﻟﻮف ﻓﻮق اﻟﺪوارة ﺧﺎﺗﺎش
اﻟ ـﻜـﺮش ﻣﻴ ـﻦ ﺗـﺸـﺒـﻊ اﻟـﺮاس ﻳﻐﲏ،ودرت اﻟﻌﻴﻨﲔ ﻓﻮق اﻟﻜﺒﺪة ﺧﺎﺗﺎش اﻟﻌﻴﻨﲔ ﻣﺎ ﺗﺒﻜﻴﺶ ﺣـﱴ ﺗﺒﻜﻲ اﻟـﻜـﺒﺪة،
ودرت اﻟﺮﳚﻠﲔ ﻓﻮق اﻟﻘﻠﺐ ﻷ ﻧﻪ اﻟﺮﺣﺒﺔ ﱄ ﻣﺎ ﻳﺒﻐﻴﺶ اﻟﻘﻠﺐ ﻳﺮوﺣﻠﻬﺎ اﻟﺮﳚﻠﲔ ﻣﺎﻳﺮوﺣﻠﻬﺎش وﻣﺎﻳـﺪوﻫﺶ ﻟﻴﻬﺎ
ﺣﱴ ﻳﺒﻐﻲ اﻟﻘﻠﺐ.ﻓﻬﻤﺖ دروك،وﰲ اﻟﺘﺎﱄ ﻗﺒﻠﺖ ﺑﻴﻪ وﻗﺎ ﻟﺖ ﻟﺒ ﺎﺎ:ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟ ـﺮاﺟﻞ اﻟﻠـﻲ ﻳﻠـﻴـﻖ ﺑ ـﻴـﺎ و ﻳـﻔـﻬﻤـﲏ
ط ﻃﻮﻟـﻌﻞ أﻗ ـﻮال ﻋ ـﺒﺪ اﻟ ـﺮﺣـﻤﻦ اﻟ ـﻤﺠـﺬوب ﻋـﻦ اﻟـﻤﺮ أة ﺗـﺮﻛﺖ أﺛـﺮا ﻋـﻤـﻴـﻘـﺎ ﻓـﻲ ﻧـﻔـ ﺴﻴﺔ اﺘﻤﻊ وﺧﻠﻘﺖ ﻋﻨﺪﻩ
وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج:

اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺴﻮداء واﻟﱵ اﻧﺘﺸﺮت ﺑﲔ أ
ط

ﻻ ﻳﻐﺮّك ﻧﻮار اﻟﺪﻓﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاد داﻳﺮ اﻟﻈﻼﻳﻞ

ط

ﻻ ﻳـﻐﺮّك زﻳﻦ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺣـ ـﺘﻰ ﺗ ـﺸ ـﻮف ﻟــﻔﻌـﺎﻳﻞ

1

ط وﻳـﺮد ﻫـﺬا اﻟـﻘﻮل ﻋـ ـﻨـﺪ اﺧـﺘـﻴﺎر اﻟﻔﺘﺎة ﻟﻠﺰواج ﻓﺠﻤﺎل اﻟﻮﺟﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ وﻫﻨﺎك ﲢﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﻻﻏ ـﱰار ﲜﻤ ـ ـﺎل
اﳌ ـﺮأة ﻗـﺒﻞ اﻟﺘﺄﻛ ـﺪ ﻣ ـﻦ ﺳﻠﻮﻛ ـﻬﺎ و أﺧﻼﻗ ـﻬﺎ.
ط وﺻﻮرة اﻟـﻤﺮ أة ﻓـﻲ اﻟﺬﻫـﻨﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳉﺰاﺋ ـﺮﻳ ـﺔ ﺗﻘـﺘـﻞ وﺗـﺤﻴﻲ ﰲ آن واﺣﺪ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗـ ــﺼﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷوﺳﺎط اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺘﻬﺎ :ﻟـﻤﺎ ﺑﻠـﻎ اﻟـﻮﻟ ـﺪ أﺷـﺪﻩ و أﺻﺒـﺢ ﺷﺎﺑـﺎ وﺑـﺈﻣﻜ ـﺎﻧ ـ ـﻪ
أن ﻳﺼﺒﺢ زوﺟﺎ ﻻﻣﺮ أة ،ﻃﻠﺐ ﻣﻦ أﺑﻴﻪ أن ﻳﺰوﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎدة ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﺳﺮة اﻟـﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻗﺎل ﻟﻪ أﺑـﻮﻩ ،ﻧﻌـﻢ ﻟـﻘـﺪ
أﺻﺒﺤﺖ ﰲ ﺳـﻦ اﻟـﺰواج ﻣـﺎ ﺷﺎء اﷲ ،وﻳـﺠـﺐ أن أزوﺟـﻚ ،وﻟـﻜﻦ ﻫـﻨـﺎك ﺷﺮﻃـﺎ واﺣـﺪا ﻻ ﺑـﺪ أن ﺗ ـﻘـ ـﻮم ﺑـﻪ،
و ﻗﺎل ﻟﻪ اﻹﺑـﻦ ﻣﺎ ﻫـﻮ ﻫﺬا اﻟﺸـﺮط؟ وﻗـ ـﺎل ﻟﻪ اﻷب ،ﻫﺬا اﻟﺸـﺮط ﻫـﻮ " ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺴﺎء " وﻗﺎل ﻟﻪ :وأﻳـﻦ أﺟـ ـ ـﺪ
ﻫ ـﺬا اﻟ ـﻌـ ـﻠ ـﻢ.رد ﻋــﻠﻴــﻪ واﻟــﺪﻩ،اﺑـﺤﺚ ﻋــﻨـﻪ،ﻓ ـﻌ ـﺎﺷﺮ ﻓ ـﻘ ـﻬﺎء اﻟـ ـﺪﻳ ـﻦ واﻟ ـﻘ ـ ـﺮ آن وﺣـﻔ ـﻆ ﻋـﻨﻬﻢ ﻛـ ـﺘـﺎب اﷲ وﺿﻠ ـﻊ
ﰲ ﻋ ـﻠﻮم اﻟ ـﺪﻳ ـﻦ واﻟـﻔ ـﻘ ـﻪ ،وﺷـﺆون اﻟ ـﺪﻧﻴﺎ ،ﺛ ـﻢ ﻗـﻔ ـﻞ راﺟـﻌﺎ إﱃ ﺑﻴﺘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪا أﻧﻪ ﻋﺮف ﻛﻞ اﻟﻌﻠﻮم ،وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫ ـ ـ ـﻮ
ﻓـﻲ ﻃﺮﻳـﻘﻪ ،ﺻﺎدف اﻣ ـﺮ أة ﺟـﻤﻴـﻠـﺔ ﻟﻮﺣ ـﺪﻫﺎ ﺗـ ـﻤـﻸ اﻟ ـــ ﻤـﺎء ﻣـﻦ ﺑ ـﺌ ـﺮ ﻓ ـﻄﻠ ـﺐ ﻣــﻨـﻬﺎ أن ﺗ ــﺴﻘ ـﻴـﻪ وﺑ ــﻌﺪ أن ﺷﺮب
ط
 -1اﻟﺘﻴﺠﺎﱐ اﻟﺰاوي،ﺑﻨﺎء اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص188
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وارﺗـﻮى ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﺳﺮ ﻣﺮورﻩ ﻣ ـﻦ ﻫـﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻳﺒﺪو ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻦ اﻟﺒﻼد.
ط ط ﺣﻜﻰ ﳍﺎ ﺣﻜﺎﻳﺘﻪ ﻣﻊ أﺑـﻴـﻪ و ﺷـﺮوﻃ ـﻪ ﻟــﺰواﺟ ـﻪ و ﺳﺄﻟ ـﺘ ـﻪ اﻟـﻤـﺮ أة ﻋـﻦ ﻫـﺬا اﻟـﺸﺮط ﻓـ ـﻘﺎل ﻟ ـﻬﺎ :أﻧ ـﻪ ﻋﻠ ـﻴ ــﻪ
أن ﻳﺘﻌﻠﻢ " ﻋـﻠ ـﻢ اﻟـﻨـﺴـﺎء " ﻗ ـﺎﻟ ـﺖ ﻟـﻪ اﻟ ـﻤﺮ أة وﻫ ـﻞ ﺗـﻌـﻠـﻤـﺖ؟ ﻗﺎل ﻟـﻬﺎ ﻧـﻌﻢ وﻗ ـﺎﻟـﺖ ﻣﺎذا ﺗـﻌـﻠـﻤـﺖ؟ ﻗﺎل ﳍﺎ:
ﺣﻔﻈﺖاﻟﻘﺮ آن واﳊﺪﻳﺚ وﻋﻠﻮم أﺧﺮى....ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ وﻟﻜﻨﻚ ﻻزﻟﺖ ﱂ ﺗﻌﺮف ﺑﻌﺪ ﻋـﻠﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﺣﻴﻨﻬﺎ أﺣﺲ
ﺑﺎﻹﻫﺎﻧـﺔ وﻇﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻐﻀﺐ واﻻﻧـﺰ ﻋﺎج ،ﰒ أﻛﺪت ﻟﻪ ﻗﺎﺋﻠﺔ ،إذا ﱂ ﺗـﻘ ـﺘـﻨـﻊ ﻓﺈﻧﻨـﻲ أﻗـﺘـﻠﻚ اﻵن ﰒ أﺣـ ـ ـﻴ ـﻴﻚ،
ﺳـﺨـ ـﺮ ﻣـﻨـﻬﺎ وﺑ ـﺪأ ﻳـﺴﺘﻬ ــﺰئ ـ ـﺎ ،وﻣﺎ ﺑ ـﻴﺪك ﺗـﻔـﻌﻠﲔ؟ ،ﻗ ـ ـﺎﻟـﺖ ﻟ ـــ ﻪ اﻵن أﺻ ـ ـﺮخ ﺑــﺄﻋـﻠﻰ ﺻـﻮﺗ ـﻲ وﺳ ـﱰى ﺑ ـﻌﺪ
ﳊـ ـﻈﺔ ﻛ ـ ـﻞ اﻟ ـﻘ ـﺮﻳﺔ ﺗ ـﻬﺠـﻢ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﻟﺘﻨﻘﺬﻧـﻲ ﻣﻦ اﻋﺘﺪاﺋﻚ ﻋﻠﻲ وﺻﺮﺧﺖ ﺑﺼﻮت اﻟـﻤﻨﺠﺪة اﻟـﻤﻈـ ـﻠﻮﻣ ـ ـ ـﺔ
وﺑﻌـﺪ ﻗﻠﻴﻞ أﻗﺒﻞ أﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻛﻠﻬﻢ إﱃ ﳒﺪﺗـﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻐﺮﻳﺐ ،وﻟـﻤﺎ أﺣﺲ ﺑﺎﳋـﻄـﺮ ﻳـﺪاﳘﻪ ،و أﺣـ ـ ـ ـﺲ
ﺑﺎﻟﻔﻌ ـﻞ أن اﳌـﻮت أﺻﺒﺢ ﻗﺎب ﻗﻮﺳﲔ أو أدﻧـﻰ ﻣﻨﻪ ،ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻫﻞ ﺗﺄﻛ ـﺪت ﳑﺎ ﻗﻠﺖ ﻟﻚ ،إذن ،ارﺑ ـﻂ ﻫـ ـ ـ ـﺬا
اﳊﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺮك ،واﻧﺰل ﺑﺴﺮﻋﺔ إﻟـﻰ أﻋﻤﺎق اﻟ ـﺒﺌـﺮ وﻓ ـﻌـﻞ ذﻟ ـﻚ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑـﻘﻴﺖ ﻫ ـﻲ ﺗﺸـﺪ اﻟـﺤﺒـﻞ ﰲ أﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺌﺮ وﻋﻨﺪﻫﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ أﻣﺎ اﻵن ﻳـﻤﻜ ـﻨ ـﻨ ـﻲ أن أﻗ ـ ـﺘـﻠـﻚ ﻛﻤـﺎ ﻳـﻤﻜﻨـﻨـﻲ أن أﺣـﻴ ــﻴﻚ وﺳـﺄﻟ ـﺘـﻪ ﻫ ـﻞ ﺗـﻌﻠـﻤـﺖ ﻋـﻠـﻢ
اﻟﻨﺴﺎء ،وﻋﻨﺪﻫﺎ اﻋﺘـﺮف،أﻣ ـﺎ اﻟـﻤﺮ أة ﻓ ـ ـﻄ ـﻠ ـ ـﺒـﺖ ﻣـ ـﻦ اﻟـ ـﻨ ـﺎس ﻣ ـ ـﺴﺎﻋﺪﺗـ ـﻬﺎ ﻋ ـ ـﻠﻰ إﺧ ـﺮاﺟ ـﻪ ﻣ ـﻦ اﻟـ ـﺒ ـﺌـﺮ ،وﻓـ ـﻌﻠ ـ ـ ـﻮ ا
ذﻟـﻚ ،وﻋ ـﻨـﺪﻫﺎ ﻃﻠﺐ ﻣـﻨـﻬـﺎ اﻟﺰواج ﻓﻘﺒﻠﺖ ﻃﻠﺒﻪ و أﺧﺬﻫﺎ ﻣﻌﻪ وﻋﺎد إﱃ واﻟﺪﻩ اﻟﺬي أﻗﺎم ﻟﻪ اﻷﻓﺮاح.
ط وﰲ ﺣﻜﺎﻳﺔ " اﻟـﺰﻳـﻨـﺔ ﻓﻲ ﻟـﺒﻨﺎت

1

ـﻖ ،ﺣ ـﻴـﺚ أ ﺎ

ﺗﻈﺎﻫﺮت ﺑﺎﻟـﻤﻮاﻓﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻃ ـﻠﺐ ﻣ ـﻨﻬﺎ ،ﻟﻜ ـﻨـﻬﺎ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﺜﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ادوار ﻣـﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓـﺠـﻌﻠـﺘـ ـﻪ ﻳ ـﺮى
"ﺷﻌـﺮ روﻣ ـﻴـﺔ" و"ﺳـﺎق ﻳﻬﻮدﻳﺔ" ﺛـﻢ ﺗ ـﻈ ـﺎﻫـﺮت أﻧـﻬﺎ إﺣـﺪى ﻣﻦ ﺗﺪﻋ ـﻴـﻦ ﻣﻌﺮﻓ ـﺔ اﻟـﻤﺴﺘ ـﻘ ـﺒﻞ ،ﰒ ﻛـ ـﺸ ـ ـﻔ ـﺖ ﻟ ـ ـﻪ
ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺟﺰاء ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﻮﺑﻴﺔ ،ﰒ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ أﺑﻴﻬﺎ ﻣﻘ ـ ـﺎﺑﻞ وزﻧ ـﻬﺎ ذﻫﺐ وﻳﺰوﺟﻬﺎ ﺧ ـﺎدﻣﺔ ﺑ ـﻌ ـﺪ
أن ﺟـﻦ ﺟـﻨـ ـﻮﻧﻪ ﻣ ـﻨ ـﻬﺎ ،ﻟﻜ ـﻨـﻬﺎ ﱂ ﺗـﻤﻜﻦ اﳋﺎدم ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﰒ ﺗـﺤﺎﻳﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ وﺣـﻤﻠﺖ ﻣـﻨﻪ ﻃـﻔ ـﻼ ﻓـﻲ ﻏﺎﻳﺔ
اﳉﻤﺎل واﻟﺮوﻋﺔ ،وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟـﺤﺎﻟـﺔ اﺿﻄﺮ إﱃ اﻟﺰواج ﻣـ

ﺘﻬﺎ و ﺣﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺰواج ﻣﻨﻬﺎ.

ﻓـ ـﻬﺬﻩ اﻟـﺤﻜﺎﻳ ـﺔ ﺗـﻤﺜﻞ ذﻛ ـﺎء وﻓ ـﻄـﻨـﺔ وﺣـﻜﻤـﺔ ﻫـﺬﻩ اﻟ ـﻤﺮ أة  ،و ﻫ ـﺬا ﻣـﺎ ﺟﻌـﻠـﻬﺎ ﺗـﻨـﺎل اﻋﺠ ـﺎﺑـﻪ وﲢﻈﻰ ﺑـﺘـﻘـﺪﻳﺮﻩ
وﺑـﻤﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪﻩ ،ﻓﻬﻲ ﰲ ﻧﻈﺮﻩ ﺗﺴﺘﺤﻖّ أن ﺗﻜﻮن أ ـّﻣﺎ ورﺑّ ﺔ ﺑﻴﺖ.
ط
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ط ﻛﻤﺎ ﺗ ـﺼﻮر ﻟـﻨـﺎ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌـﺒـﻴﺔ وﺟـﻮب اﻻﻳ ـﻤﺎن ﺑﺎﻟـﻘـﻀـﺎء واﻟﻘﺪر ﻓـﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ " اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟـﻠﻲ ﺑ ـﻐﻰ
ﻳﻐﻠﺐ اﻟﻤﻜﺘﻮب " ﺣـﻴﺚ ر أى اﻟﺴﻠﻄـﺎن ﰲ ﻣﻨﺎﻣﻪ أن ﻣﻠﻜﺎ ﻳﺮ ﻣﻲ اﻷوراق ،ﻓﺄﺧﺬ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻄﺎن ور ﻗﺔ وﻗﺮ أﻫﺎ
ﻓﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻪ " ﺳﻴﻨﺠﺐ ﺑـﻨـﺘـﺎ و أﺧـﻮﻩ وﻟـﺪا وﻳﺘ ـﻮﻟـﻰ اﺑـﻦ اﺧ ـﻴـﻪ اﻟـﺤﻜﻢ " ،ﻓ ـﻘـﺮر أن ﻳﻐـﻠﺐ اﻟـﻘﻀ ـﺎء واﻟـﻘﺪر،
ﺣﻴﺚ ﺧﻄﻂ ﻟﻘﺘﻞ اﺑﻦ أﺧﻴﻪ ﰲ اﳌﺮة اﻷوﱃ،وﻇﻦ أﻧــﻪ ﲣﻠﺺ ﻣﻨﻪ،إﻻ أن اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺬﲝﻪ أﺷﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿـﻴ ـﻊ
ﻓﻠﻢ ﻳـﻘـﺘـﻠﻪ،وﺑﻌـﺪ ﺳﻨﻮ ات ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎن أن اﺑﻦ أﺧﻴﻪ ﻣﺎزال ﻋـﻠﻰ ﻗـﻴﺪ اﳊﻴﺎة ﺣﻴﺚ أﺣﺒﺘﻪ اﺑﻨ ـﺘ ـﻪ وﺗﻌـﻠﻘـﺖ ﺑـﻪ،
ﻓـﺨﻄـﻂ ﻟﻘ ـﺘـﻠـﻪ ﻟـﻠﻤـﺮة اﻟـﺜﺎﻧـﻴـﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻨﺠﺢ ﺣﻴﺚ ﻏـ ـﻴـﺮت اﺑـﻨ ـﺔ اﻟـﺴﻠﻄـﺎن رﺳﺎﻟﺔ أﺑ ـﻴ ـﻬـﺎ اﻟﺘـﻲ ﻳﻄﻠـﺐ ﻓـﻴـﻬـﺎ
ﻣﻦ اﺑﻨﻪ أن ﻳﻘﺘﻞ اﺑﻦ اﺧﻴﻪ واﻟﺬي رﺑﺘﻪ اﻟﻌﺠﻮز ،وﻋﻨﺪ ﻋـﻮدة اﻟـﺴ ـﻠ ـﻄ ـﺎن ﻳﻜـﺘـﺸ ـﻒ أن اﺑـﻪﻨـ زوّ ج اﺑﻦ اﻟﻌﺠـ ـﻮز
ﺑﺄﺧـﺘﻪ ﻓـﻴﺰداد ﻏﻴﻀﺎ ،ﰒ ﳜﻄﻂ ﻟﻘـﺘـﻠـﻪ ﻟﻠﻤـﺮة اﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ ،اﻻ أن اﺑـﻨـﻪ ﻳـﻜـﻮن ﻫ ـﻮ اﻟ ـــ ﻀﺤـﻴـﺔ وراء ﻫ ـﺬا اﻟ ـــ ﺘﺨـﻄﻴﻂ،
وﺣﲔ ﻳﺮى ﻣﻨﻈﺮ اﺑﻨﻪ ﻣﻘﺘﻮﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﻐﺸﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻳـﻤﻮت ،ﻓـﻴﻌﻮد اﳌ ـﻠﻚ ﻛ ـﻠﻪ ﻻﺑﻦ أﺧ ـﻴﻪ وزوﺟـﺘﻪ.
ط ﻓـﻬﺬﻩ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﻌﺎﰿ ﻗﻀﻴﺔ ﺧﻄﲑة وﻫﻲ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﺑﻘﻀﺎء اﷲ وﻗﺪرﻩ ،ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺎن ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ
أن ﻳﺴﻠّﻢ ﷲ ﻓﻴﻤﺎ ر أى ﰲ اﻟـﻤﻨﺎم ،إﻻ أن ﺟﺸﻊ وﻃﻤﻊ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻄﺎن أوﻗﻌﺎﻩ ﰲ ﺷﺮ أﻋﻤﺎﻟﻪ.
ط و أﻣ ـﺎﻣﻨ ـﺎ أﻳـﻀﺎ ﺣﻜﺎﻳ ـﺔ أﺧـﺮى وﺟـﺪﻧ ـﺎﻫـﺎ ﻗﺎﺳـﻤﺎ ﻣﺸﺘـﺮﻛﺎ ﻣـﻊ ﻫ ـﺬﻩ اﳊﻜﺎﻳﺔ و إـّﻧ ﻤﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷداء
و ﻫﻲ ﺣ ـﻜﺎﻳﺔ " اﻟـﻤﺮاة ـّاﻟ ﻠﻲ ﺧـﺬات اﻟـﻤﻴﺖ " ﺗـﺮوي أنّ ﻓـﺘﺎة ﺗـﻨﺒّﺄ ﳍ ـﺎ اﻟﻌ ـﺮّ اﻓﻮن أ ّ ـﺎ ﺳﺘـﺘﺰوج ﻣـّﻴ ﺘﺎ ،ﻓﻬـ ـﺮﺑـﺖ
ﻣ ـﻦ ﻫـ ـﺬا اﻟ ـﻨﺒﺄوﻫﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ ،ﻓﺎرّ ة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺪر اﻟـﻤﺤﺘﻮم،ﰒ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﺑﺸّ ﺎب ﻛﺎن ﻗﺮب ﻣﻘﱪة ،ﻃـﻠﺐ
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺰواج وﺣـﻴـﻨﻬﺎ ﻗـﺒﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ،ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻜﺬﻳﺐ اﻟﻨﺒﺄ ،واﻟﺸﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ أ ﺎ ﻗﺮب ﻣﻘـﺒـﺮة ﻷن اﻟﻠ ـﻴ ـﻞ ﻛ ـﺎن
ﻗـﺪ ﺣﻞ.أﳒ ـﺒـﺖ ﻣﻌﻪ ﻃﻔﻼ ،وﻟـﻤﺎ ﻛﱪ أﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻓﻘﺔ أﺑﻴﻪ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ،وﻛﺎن أﺑﻮﻩ ﻳﺄﰉ ذﻟﻚ،ذات ﻳﻮم ﺗﺘﺒﻌﻪ
ﺣﱴ ﺷﺎﻫﺪﻩ ﻳﺪﺧﻞ اﳌﻘﱪة ﻓﻴﻘﺘﺤﻢ ﻗﱪا.
ط أﺧﱪ اﻟﻄﻔﻞ أﻣﻪ ﺎﲟ ر أى ﺣ ـﻴﻨﻬﺎدرأ ﻛﺖ أﻧـﻬﺎ ﺗـﺰوﺟﺖ اﻟـﻤﻴ ـﺖ اﻟـ ـﺬي ﻛ ـﺎن ﺳﺒ ـﺐ ﺧﺮو ﺟـﻬﺎ ﻣ ـﻦ دﻳ ـﺎرﻫﺎ.
وﺗﻘـﻄـﻊ ﺻﻠـﺘـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﻌـﺪ أن ﻃﻠﺐ ﻣـﻨـﻬـﺎ أن ﺗـﺬﻫـﺐ إﻟـﻰ واﻟﺪﻳﻪ ،وﻓﻌﻼ ﻟﺒﺖ ﻃﻠﺒﻪ وﻇ ـﻞ ﻳـﺰ ورﻫﺎ ﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ
"

ﻃﺎﺋﺮ.

" ﻫﺬﻩ اﳊﻜﺎﻳـﺔ أﻛﺪت اﻟﻘﺪر اﶈﺘـﻮم اﻟﺬي ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ،إذ أن اﻟﺒﻄﻠﺔ ﻫﺮ ﺑﺖ ﻣﻦ ﻗـﺪرﻫﺎ ﻟـﺘـﻘ ـﻊ ﻓ ـﻴ ـﻪ ،وﻫـ ـ ـﺬا
ﻣﺎﺆﻳ ﻛﺪ وﻳـﺠﺴﺪ ﻓﺸﻞ اﻹﻧﺴﺎن أﻣﺎم اﻟﻘـﻀﺎء واﻟﻘﺪر ،وﻛﻠﺘﺎ اﳊﻜﺎﻳﺘﲔ ﺟﺎءﺗﺎ ﻟﺘﺆﻛﺪا ﻟﻨـﺎ أن اﻟﻘﺪر أﺧﺬ ﳎﺮاﻩ
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ﻻ ﳏﺎل ،ﻣﻬﻤﺎ اﲣﺬ اﻹﻧﺴﺎن ﻣ ـﻦ اﳊ ـﻴﻄ ـﺔ واﳊ ـﺬر ،و أن اﳌ ـﻜ ـﺘﻮب واﻗـ ـﻊ ﻻ ﺑ ـﺪ ﻣﻨﻪ.
ط ﻛﻤﺎ أن اﻟـﺤﻜ ـﺎﻳﺔ ﺗﺴﻌ ـﻰ إﱃ إﻗﻨﺎع اﻟـﻤﺴﺘﻤﻌﲔ ﲟﻌﺘﻘﺪ ﻣﻌﲔ ،ﻫﻮ اﳌﻜﺘﻮب وﻋ ـﻠﻰ ﺗـﺄﻛـ ـﻴﺪ ﻗ ـﻴﻤ ـﺘ ـﻪ و أﺛﺮﻩ،
واﳍﺮوب ﻣـﻨ ـﻪ ﺿﺮب ﻣ ـﻦ اﻟ ـﻌ ـﺒﺚ.ﻛـﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﳌﺜﻞ اﻟﺸﻌﱯ":اﻟﻠﻲ ﻣﻜﺘﻮب ﻋـﻠﻰ اﻟﺠﺒﻴﻦ ﻣ ـﺎ ﺗﻤﺤﻴﻪ اﻟﻴﺪﻳﻦ"
ط وﻣـﺠﻤﻞ اﻷﺣﺪاث اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗ ـــ ﺼﻮرﻫﺎ اﻟـﺤﻜﺎﻳ ـﺔ اﻟـﺸﻌ ـﺒ ـﻴﺔ ﻫـﻲ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣـﻦ اﻟـﻮاﻗـﻊ اﻟـﺬي ﺗﻌـﻴﺸ ـﻪ اﻟـﻄـﺒﻘ ـﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
 -2ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮان:
ط " ﺣﻜﺎﻳﺔ اﳊﻴﻮان ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة ﺗﻈﻬﺮ ﻓـ ـﻴﻬﺎ ﺷﺨـﺼﻴﺔ اﳊ ـﻴـﻮاﻧﺎت وﻫ ـﻲ ﺗـﺘـﺤﺪث وﺗـﻘـﻮم ﺑـﺄﻓ ـﻌﺎل اﻵدﻣـ ـﻴـﲔ
وﻟـ ﻮ أﺎ ﺗـﺤﺘﻔﻆ ﺑ ـ ﻘﺴﻤ ﺎﺎ اﳊ ـﻴﻮاﻧﻴﺔ،وﰲ ﻫ ـﺬﻩ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺎت ﺗـﻜـﻮن اﳊ ـﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺸﺨ ـﺼﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴ ـ ﺔ وـﺪف
ﰲ اﻷﺻﻞ إﱃ ﺗﻔﺴﲑ ﺣﻘـﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﺴﺘـﻄﻴـﻊ أن ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ اﻹﻧـﺴﺎن اﻟﺒﺪاﺋﻲ ﻣﺜﻞ :ﺳ ـﻮاد
اﻟﻐﺮاب أو ﺧﻠﻮد اﳊﻴﺎت أو ﻗﺼﺮ ذﻧﺐ ﺣﻴﻮان ﻣﻌﲔ ".1واﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ ﻋـﻠﻰ ﻟـﺴﺎن اﻟـﺤﻴﻮان ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﻣـﺎ ﳛ ـﺐ
ط

اﻷﻃﻔﺎل ﻟـﻤﺎ ﻟـﻬﺎ ﻣـﻦ ﻋـﻨـﺼﺮ اﻟـﺘﺸـﻮﻳ ـﻖ.

ùوﺗـﻬﺪف ﺣﻜﺎﻳﺎت اﻟـﺤ ـﻴﻮان إﻟـﻰ اﻟـﻮﺻﻮل إﻟـﻰ ﻣﻐـﺰى ﺗـﻌﻠـﻴـﻤﻲ،أو ﺗﻠﺨـﻴﺺ ﺗـﺠﺮﺑﺔ أو اﻟـﻮ ﺻـﻮل إﱃ ﻏﺎﻳ ـﺔ
أﺧﻼﻗﻴﺔ ،وﻋﻈﻴﺔ ،أو ﻣ ﺜﻞ أو ﻧﻘﺪ ﺳ ﻠﻮك اﻟﻨ ﺎس و ﺗﺼﺮﻓ ﺎﻢ.

2

ط ﻛﻤﺎ أن اﳊﻴﻮان ﻳﻌﻴﺶ ﻓ ـﻲ ﻋﺎﻟـﻢ ﻗـﺎﺋﻢ ﺑ ـﺬاﺗ ـﻪ،وﻫ ـ ـﺬا اﻟـ ـﻌﺎﻟـﻢ إﻣﺎ أن ﻳ ـﻜﻮن ﺻﻮرة ﺷـﺒـﻴﻬ ـ ـﺔ ﺑﻌﺎﱂ اﻹﻧـﺴﺎن
وإﻣﺎ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻪ ﻛﺬﻟﻚ.و ﺣﻜﺎﻳ ـﺎت اﳊﻴ ـﻮان ﺗﺸﺮح وﺗـﺤﻜـﻲ وﺗـﺴﻠ ـﻲ وﺗـﻌـ ـﻠﻢ ﻣ ـﺎزﺟﺔ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻏﺮاض ﻣﺰﺟـﺎ
ﺑﺪﻳﻌﺎ.

3

ط وﺗ ـﻌـﺪ اﻟـﻬﻨﺪ اﻟـﻤﻮﻃـﻦ اﻟـﻌﺎﻟ ـﻤﻲ اﻷول ﳊﻜﺎﻳﺎت اﳊﻴﻮان ﰲ ﻧﻈﺮ دارﺳﻴﻬﺎ " ﺣﺘـﻰ أﻧ ـﻬ ـﻢ ﻳـﺬﻛـﺮون أن ﻛ ـ ـ ـﻞ
ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻳﻠﻌﺐ اﳊﻴﻮان ﻓﻴﻬﺎ دورا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﺎﳍﻨﺪ وﻳﻌـﻠـﻠـﻮن ذﻟ ـ ـﻚ
ط
"
 -1ﳕﺮ ﺳﺮﺣﺎن،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.99
 -2ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺴﻜﺮة :ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.124
 -3ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ ﻓﻮن دﻳﺮﻻﻳﻨﻦ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﳋﺮاﻓﻴﺔ،ﺗﺮﲨﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.90
.
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 -2ﻓﻮزي اﻟﻌﻨﺘﻴﻞ "اﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮر ﻣﺎ ﻫﻮ؟"ص 176ﻋ ﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ ﺣﻮرﻳﺔ" اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲜﺎﻳﺔ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻻﺟﺪب اﻟﺸﻌﱯ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن .92/91

ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻛﻮن أن اﳍﻨﻮد ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻌﻘـ ـﻴـﺪة اﻟﺘ ـﻨ ـﺎﺳﺦ اﻟﱵ ﺗﺮى أن روح اﳌﻴﺖ ﺑﺈ ﻣﻜ ﺎﺎ أن ﲢﻞ ﰲ ﺟﺴﻢ ﺣﻴﻮان وﺑﺬﻟ ـﻚ
ﻳﺼﺒـﺢ ﻛـﺎﻹﻧـﺴﺎن اﻟﻌﺎدي ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺼﺮف ﺗﺼﺮﻓﻪ،وﻳـﺴﻠﻚ ﺳﻠـﻮﻛ ـﻪ.

1

ط ط

" ﺑﻞ ذﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ إﱃ أن اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌ ـﺒﻴﺔ وﺣـﻜﺎﻳﺎت اﳊ ـﻴﻮان ﺑﺎﻟـﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫـﻲ " ﺑ ـﺪاﻳ ـﺔ اﻷﺳﺎﻃﲑ
و أﻧـﻬﺎ أﻛـﺜــﺮ ﻗـﺪﻣﺎ وﺑﺪاﺋﻴﺔ ﻣـﻨــﻬﺎ ،إذ أ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﻋﺎء ﻟﺸﺮح وﺗﻘﺪﻳـﻢ اﻷﻓﻜﺎر واﻟـﻤﻌﺘﻘﺪات ،اﻻ أن أﻛﺜﺮ ﻫﺬﻩ
اﳌﻌﺘﻘﺪات ﻛﺎن ﻳﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺣﻴﻮاﻧ ـﺎت وﻃـ ـﻴﻮر ﻓـ ـﺎﻹﻟﻪ زﻳـ ـﻮس ﻧ ـﺴﺮا ،واﻹﻟـ ـ ـﻬﺔ أﺛﻴﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻮﻣﺔ ،وﻫﲑا
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻘﺮة ".2
ط ﻛ ـﻤﺎ ﻳـﺮى أﻟـﻜـﺴﻨ ـﺪر ﻛ ـﺮاب أن ﺣﻜـﺎﻳﺎت اﻟـﺤ ـﻴ ـﻮان ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻣﻦ أﻗﺪم أﻧـﻮاع اﻟ ـﺤـﻜﺎﻳـﺎت ﻧ ـﺸـﺄة ،ذﻟﻚ أن
ا ـﺘﻤﻌ ـﺎت اﳌﺘ ـﻮﺣﺸ ـﺔ ﺗ ـﺴﺘــﻄﻴﻊ أن ﺗ ـﻨـﺸﺊ ﻗﺼﺼﺎ ﻣﻦ ﻫ ـﺬا اﻟ ـﻨ ـﻮع ،ﻗـ ـﺪر ﻣ ـﺎ ﺗـﺴﺘـﻄﻴﻊ اﳉﻤ ـﺎﻋﺎت اﳌﺘﺤﻀـﺮة
اﳌـ ـﻌ ـ ـﺎﺻ ـﺮة ،ﺑ ـﻞ ﻟ ـﻌ ـﻞ ﻫ ـ ـﺬﻩ اﳉ ـﻤﺎﻋ ـﺎت اﳌﺘﻮﺣﺸﺔ ﺗﻜﻮن أﺷﺪ ﻗﺪرة و أوﺳﻊ ﺑﺎﻋﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد". 3
ط "وﻳﺬﻫﺐ اﻟﻜ ـﺜﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣـﺜﻴـﻦ إﻟـﻰ أن ﺣﻜﺎﻳﺔ اﳊﻴﻮان ﻫﻲ أﻗﺪم اﳊﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋ ـﻠﻰ اﻹﻃﻼق وﻫﻲ
ـﻨﺪ ﻛ ـﻞ أﻣـﺔ ﻓـ ـﻴ ـﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷدب اﳌﺜﻘـﻒ

ﺗﱰدد ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ اﳉﻤﻴﻊ ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء ،إ
أو اﻷدب اﻟﺮﻓﻴﻊ ".4

ط

ط "وﰲ أﺑـﺤﺎﺛـﻬـﻢ ﻋ ـﻨـﺪ ﻣـﺤﺎوﻟـﺔ اﻟـﻜـﺸ ـﻒ ﻫﻦ اﻟـﻌﻼﻗ ـﺔ ﺑـﻴـﻦ اﻷﺳﺎﻃـﻴـﺮ ﻣ ـﻦ ﻧـﺎﺣـﻴـﺔ وﺑـﻴـﻦ ﺣـﻜـﺎﻳ ـﺔ اﻟـﺤ ـﻴ ـﻮان
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﺧﺮى ،ﻛﺎدوا ﳚﻤﻌ ـﻮن ﻋ ـﻠﻰ ان ﻛ ـﺜـﻴ ـﺮا ﻣ ـﻦ اﻻﺳﺎﻃ ـﲑ ﻛـﺎﻧﺖ ﰲ اﻷﺻﻞ ﲡﺴﻴﻤﺎ ﻟﻘ ـ ـﻮى ﺣـﻴـﻮاﻧﺎت
5

ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ،ﰒ ﺗﻄﻮرت و أﺻﺒﺤﺖ آﳍﺔ ﲢﺘﻔﻆ ﺑﺼﻮرة اﳊﻴﻮان أو ﺑﺮﻣﺰ دال ﻋﻠﻴﻪ".

ط

ط و ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﻚ ﰲ أن اﳊﻴﻮان ،ﺳـ ـﻮاء ﻛ ـﺎن ﻓ ـﻲ أﺻ ـﻠـ ـﻪ اﻷﺳ ـﻄﻮري أم ﰲ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻗ ـﺪ اﻛ ـﺘﺴﺐ
اﻟﻜ ـﺜـﻴـﺮ ﻣ ـﻦ اﻟـﺼﻔﺎت اﻹﻧ ـﺴﺎﻧﻴﺔ وﻋـﻠﻰ ر أس ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻨﻄﻖ أو اﻟﻠﻐﺔ وﻫﻲ ﳏﻮر رﺋـﻴﺴ ـﻲ ﻛـﺜـﻴ ـﺮ اﻟ ـﺪوران

 -1ﺣﻮرﻳﺔ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ ﲜﺎﻳﺔ.ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص59
 -2ﺷﻮﻗﻲ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ:اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ط ،1دار ﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﺑﲑوت.1980 ،
-3اﻟﻜﺴﻨﺪر ﻛﺮ اب،ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮر،ﺗﺮﲨﺔ رﺷﺪي ﺻﺎﱀ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،1967،ص.114
 -4اﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻳﻮﻧﺲ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ،داراﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،دت،ص.29
 -5اﻧﻈﺮ اﻟﺘﻴﺠﺎﱐ اﻟﺰاوي،ﺑﻨﺎء اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.32
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓـﻲ اﻟـﻔﻮ ﻟﻜﻠـﻮر واﻷﺳـﺎﻃـ ـﲑ ﻓـﻲ أوروﺑﺎ و آﺳـﻴﺎ واﻓـﺮﻳﻘـﻴﺎ وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻘﺪﻳـﻢ اﻧـ ـﺘـﻘ ـﻞ إﻟـﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺑـﻘـﺎع اﻷرض
وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻧ ـﺸﺄت ﺗـﻠﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧـﻴـﺔ اﻟ ـﺘـﻲ ﻗﺪر ﻟـﻬﺎ أن ﺗـﻔﻬﻢ ﻟﻐـﺔ اﻟـﺤـﻴـﻮان و أن ﺗﻘﻴﺪ ﻣﻦ ﻫـﺬا
اﻟ ـﻔﻬﻢ ﻓ ـﻲ ﻛ ـﺸ ـﻒ اﶈ ـﺠ ـﻮب أو اﻟـﺘ ـﻨ ـﺒـﺄ ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ ،وﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻘﺪﻳـﻤﺔ أن اﳊﻴﻮان أﻋﻘـﻞ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن.1
ط ﻫﻨﺎك اﻋﺘﻘﺎد ﺷﺎﺋﻊ ﰲ أﺟﺰاء ﻛ ـﺜﲑة ﻣﻦ ﻧـﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﺸﻤﺎﱄ ﺣﻮل اﻟﻐﺮاب اﳊﻜﻴﻢ اﻟﺬي ﻳـﻘﻮم ﲞـﺪﻣـ ـﺔ
اﻟ ـﺒﺸ ـﺮﻳـﺔ وﻳ ـﺘ ـﺼﺮف ﻛـﻮﺳﻴ ـﻂ أو ﻛ ـﻤـﺒﻌ ـﻮث ﺑـﻴ ـﻦ اﻵﻟـﻬ ـﺔ واﻟﻨﺎس ...وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑ ـﻮﻇـﻴﻔ ـﺔ اﻟ ـﻐـﺮاب ﻛـﺮﺳ ـﻮل ،ﻗـﺪرﺗ ـﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ،أو اﻟﻔﻬﻢ ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺴﺎن ،ﻛﻤﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺣﺪﻳ ـﺚ اﻟـﻐ ـﺮاب ،وﳓﻦ
ﻧﻌـﻠﻢ أن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻛﺎن ﻳﻌﺮف ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﲑ)ﻗـﺼﺘ ـﻪ ﻣﻊ اﳍـﺪﻫﺪ واﻟﻨﻤﻞ(".....

2

ط وﺗ ـﻌـ ـﺪ ﺣـ ـﻜـﺎﻳﺎت اﻟـﺤﻴﻮان ﻣﻦ أﻗـﺪم أﺷﻜﺎل اﻟـﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸﻌ ـﺒ ـﻴـﺔ ،إن ﱂ ﺗﻜﻦ أﻗﺪﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
"و ﻗﺪ و ﺟﺪت ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟ ـﻢ ﻓ ـ
ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻋﺎدات اﳊﻴﻮان اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺼﺎدر ﺧﺼﺒﺔ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﻘﺺ اﻟﺸﻌﱯ".

3

ط ط

ط وﻟﻌ ـﻞ ﺻﻔ ـﺔ اﻟ ـﻘ ـﺪم ﻫ ـﺬﻩ اﻟ ـﱵ ﺗ ـﺘّﺴﻢ ﺑ ـﻬـﺎ اﻟـﺤ ـﻜ ـﺎﻳ ـﺎت اﻟـﺸﻌ ـــ ﺒـّﻴ ﺔ ﻫـﺎﻣّ ـــ ﺔ ﺟ ـــ ﺪا ﻓ ـﻲ ﻣـ ـﺠ ـﺎﻻت اﻟﺪّ راﺳﺎت
اﻷﺳﻄﻮرﻳﺔ واﳋﺮاﻓ ـﻴـﺔ ﻣ ـﻦ ﺣ ـﻴ ـﺚ أـّﻧ ﻬﺎ ﺣ ـﻜ ـﺎﻳﺎت ﲣـﱪ ﻋﻦ ﺣﺼﻮل ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ أ ّﺎ ﻗﺪﳝﺔ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أ ّ ﺎ ﻇﻠﺖ ﺗﻨﻘﻞ وﺗﺮوج ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟـﺤﺪﻳﺚ و اﻟﻜﻼم ﺛـﻢ أﻧّ ـﻬﺎ ﻗﺪﻳـﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧ ـﻬ ـﺎ ﳎﻬﻮﻟـﺔ ﺑـﺼـﻔـ ـﺔ
4

ﺧﺎﺻّﺔ ﻟﺘﻘﺼّﻬﺎ اﻟﻨّﺴﺎء ﻟﻸﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺴّﻬﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﻠّﻴﻞ.

ط

ط و ﻳﻘﺒ ـﻞ اﳌـﺠ ـﺘ ـﻤﻊ اﳉ ـﺰاﺋ ـﺮي ﻋـﻠﻰ ﺗـﺪاول ﻣـﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﻜﺎﻳﺎت،اﻟﱵ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ رواﻳﺘﻬﺎ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﳏﺪدة ،إﻧ ـﻤﺎ
ﲢﻜﻲ ﻓﻘﻂ ﻟﻀﺮب اﳌـﺜﻞ.ﻛﻤﺎ أن ﺟﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﻜﺎﻳﺎت ﺗﺘﻤﺤﻮر ﻛﻠﻬﺎ ﺣﻮل ﺷﺨـﺺ اﻟﺬﺋﺐ اﻟﺬﻛـﻲ واﶈ ـﺘ ـﺎل
إذ ﳒﺪﻩ ﳛـ ـﺘ ـﻞ ﺗﻘﺮﻳ ـﺒﺎ اﻟﺪور اﻟﺮﺋـﻴﺴﻲ ﺑﲔ ﺷﺨـ ـﻮص اﻟـﺤـﻜﺎﻳﺔ،ﻓ ـﻨـﺮاﻩ ﻣﻘ ـﺪاﻣﺎ ﺷﺠﺎﻋﺎ ،ﻳﻘﱰب ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن،إذ
ﻳﻀﺮب ﺑﻪ اﳌﺜﻞ ﰲ اﳌﻜﺮ واﳋﻴﺎﻧ ـﺔ واﻟﻐ ـﺪر.ﻓـﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺪّ ر وﺿﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺒﻞ اﳋﻄﻮ،وﻳﻀﻊ ﰲ اﳊ ـﺴ ـﺒﺎن ﻛ ـﻞ
ﻻﻳﻘ ع ﺿﺤﻴﺘﻪ ﰲ ﺷﺒﺎﻛﻪ،وﻫﻮ ﺷﺪﻳﺪ اﳊﺬر
ﺻﻐﲑة و ﻛﺒﲑ ة ﻗﺒﻞ اﻹﻗـﺪام ﻋﻠﻰ أي ﺷﻰء،ﳜﻄّﻂ ﺑﺪﻗّ ﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﺎ
 -1اﻟﺘﻴﺠﺎﱐ اﻟﺰاوي،ﺑﻨﺎء اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.،ص.33
-2
-3
-4
-5

ﻓﻮزي اﻟﻌﻨﺘﻴﻞ:اﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮر،ﻣﺎ ﻫﻮ؟،دار اﳌﻌﺎرف،ﻣﺼﺮ،1965ص.110
اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص.176
اﻧﻈﺮ ﺣﻮرﻳﺔ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ ﲜﺎﻳﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص .60،61
اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ:ص.61
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[

وﻓـﻲ ﻫ ـﺬا اﻟ ـﺼ ـﺪد ﻧ ـﺬﻛ ـﺮ ﺣﻜـﺎﻳ ـﺔ" اﻟﺜﻌﻠﺐ واﻟﻔﻼح" واﻟﺘـﻲ روﺗ ــﻬﺎ ﻟ ـﻨ ــﺎ اﻟﺮاوﻳـ ــﺔ أﻋ ــﻠﻲ وردﻳــﺔ :ﻛ ـﺎن ﻓ ـ ـﻼح
ﳝﻠﻚ ﺛﻮر ﻳﻦ ﳛﺮث ﺑـﻬﻤﺎ وﻣﺮة ﻣـﺮ أﺳﺪ وﻃـﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻼح أن ﻳﻘﺪم ﻟﻪ ﺛﻮرا واﺣﺪا ﻟﻴﺄﻛﻠﻪ وﻗﺒـﻞ أن ﻳـﻨﺼـﺮف
ﻧﻄﻖ وﻗﺎل " :ﺑﻌﺪ ﻳﻮ ﻣﲔ ﺳﺂﺗـﻲ ﻟﺘﻌﻄﻲ ﱄ ﻫ ـﺬا اﻟـﺜﻮر ﻵﻛﻠﻪ أو آﻛﻠﻚ أﻧﺖ " وﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻔﻼح اﳌﺴﻜﲔ
ﻻ ﻳـﻤﻠﻚ إﻻ ﻫﺬﻳﻦ اﻟـﺜﻮرﻳـﻦ إذا أﻛﻞ ﻟـﻪ اﻷﺳﺪ أﺣـﺪﻫـﻤﺎ ﻳ ـﺘـﻮﻗـﻒ ﻋ ـﻦ ﻋ ـﻤﻠﻪ ﻷﻧ ـﻪ ﻻ ﻳ ـﺴﺘ ـﻄ ـﻴـﻊ أن ﻳـ ـﺤـ ـﺮث
ط

ﻋﻠﻰ واﺣـﺪ.

ط وﺑﻌﺪ أن اﻧﺼﺮف اﻷﺳﺪ ﻣﺮ اﻟﺜﻌﻠﺐ ،ووﺟﺪ ذﻟﻚ اﻟـﻔﻼح ﻣﻬﻤﻮﻣﺎ ﻳﻔﻜﺮ.و ﻋﻨﺪﻣـﺎ اﻗ ـــ ﺘـ ـﺮب ﻣـ ـﻨـ ـﻪ اﻟﺜﻌﻠﺐ
ﺳﺄﻟﻪ " :ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺮودك أﻳﻬﺎ اﻟﻔﻼح؟ " ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺋﻼ " :اﺳ ـﻜـ ـﺖ ﻓ ـﻘـﻂ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺸﻜﻞ ﻟﻦ ﺗﻘـ ـﺪر ﻋﻠﻴﻪ" ﻧﻄﻖ
اﻟﺜﻌﻠﺐ ":ﻫﻴﺎ ،ﻗـﻞ ﻟـﻲ ،ﺳﺄﺳﺎﻋـ ـﺪك ﰲ ﺣـﻠﻪ ﻣﻬ ـﻤﺎ ﻛ ـﺎن ﻧـﻮﻋﻪ" ﻓـﻘ ـﺎل ﻟﻪ اﻟﻔﻼح ":ﻟ ـ ـﻘ ـ ـﺪ ﻣﺮ أﺳﺪ ﺑﺎﻷﻣ ـ ـﺲ
وﻃـﻠ ـﺐ ﻣ ـﻨ ـﻲ أن أﻗ ـﺪم ﻟ ـﻪ ﺛـﻮرا ﻓﺈذا رﻓﻀﺖ اﻓﺘـﺮﺳﻨـﻲ" .ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺜﻌﻠﺐ" ﺳﺄﻧـﺠﻴﻚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺷﺮط
أن ﺗﻜـﺎﻓـ ـﺌـ ـﻨ ـﻲ ﺑـﺨ ـﺮوف أﺗـﻌـ ـﺸﻰ ﺑﻪ " ﻗ ـﺒ ـﻞ اﻟﻔـﻼح ﺷ ـﺮﻃﻪ وﺑ ـﻌ ـﺪ ﻗ ـﻠﻴـﻞ ﺳﺄﻟﻪ اﻟﺜﻌﻠﺐ " وﻣﱴ ﺳﻴﻌﻮد اﻷﺳـﺪ؟
" ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﲔ " أﺟﺎﺑ ـﻪ اﻟﻔ ـﻼح ﺛ ـﻢ أﺿـﺎف ﻟـﻪ اﻟـﺜﻌﻠﺐ " :اﲰﻊ أﻳﻬﺎ اﻟﻔﻼح ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻣﺮ أﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻫ ـﻀﺒﺔ
و أراﻩ ﻫﻨﺎك.ﺳﺄﺳﺄﻟﻚ " :ﻫﻞ أﻧ ـﺖ وﺣﺪك ﻳـﺎ ﻋﻤﻲ اﻟﻔﻼح؟ " ﻓ ـﺘﺠ ـﻴ ـ ـﺒـﻨـﻲ " :ﻧـﻌـﻢ أﻧﺎـ و ﺣﺪي" .ﻓ ـﻴﻘﻮل ﻟﻚ
اﻷﺳﺪ " ﲤﻬﻞ ﺣﱴ أﺧﺘﺒﺊ ﻛﻲ ﻻ ﻳﺮاﱐ ﺣﱴ آﻛﻠﻪ" و أﻧﺖ ﻋﻨ ـﺪﻣﺎ ﻳـﻄــﺄﻃـﺊ ر أﺳﻪ إﻫـﻮ ﻋـ ـﻠﻴـﻪ ﺑ ـﺸﺎﻗ ـﻮرك ﺑ ـﻘ ـﻮة
ﲔ ر ﺟﻊ اﻷﺳﺪ و ﺳﺄل اﻟﻔﻼح" :ﻫﻞ ﻫﻴﺄت ﱄ ذﻟﻚ اﻟـﺜﻮر؟"
ﺺ ﻣﻨﻪ ﺎﺋﻴﺎ".و ﺑﻌﺪ ﻳﻮ ﻣ ،
ﻓﻴﻤ ﻮت و ﺑﺬ ﻟﻚ ﺗ ﺘﺨ ﻠ
أﺟﺎﺑﻪ اﻟﻔﻼح ":ﻧﻌﻢ ،و ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ،أﻳﻬﺎ اﻷﺳﺪ" وﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ أﻗﺒﻞ اﻟﺜﻌﻠﺐ وﻧﺎدى اﻟﻔﻼح ":ﻫﻞ أﻧﺖ وﺣ ـﺪك
ﻫ ـﻨ ـﺎك ﻳـﺎ ﻋ ـﻢ اﻟـﻔ ـﻼح؟"" ،ﻧ ـﻌ ـﻢ أﻧـﺎ وﺣ ـﺪي" أﺟ ـﺎﺑ ـﻪ اﻟ ـﻔـﻼح ﻧﻄﻖ اﻷﺳﺪ و ﻗﺎل ﻟﻠﻔﻼح ":ﻗﻞ ﻟﻪ أﻧﺎ وﺣﺪي
ﺣﺘ ـﻰ ﻳـ ـﺄﺗـﻲ و آﻛ ـﻠﻪ" .وﺣﲔ ﻃﺄﻃﺄ اﻷﺳﺪ ر أﺳﻪ ﻛﻲ ﻻ ﻳﺮاﻩ اﻟﺜﻌﻠﺐ ﻗﺎم اﻟﻔﻼح وﻫﻮى ﻋﻠـﻴﻪ ﺑﺸ ـﺎﻗ ـﻮرﻩ ﻓـ ـﺄرداﻩ
ﻗﺘﻴﻼ وﺑﻌﺪ ﻗﻠـﻴﻞ،ﻧﺰل اﻟﺜـﻌﻠﺐ وﺳ ـﺄل اﻟـ ـﻔ ـﻼح" :ﻫ ـﻞ أﻋ ـﺪدت ﻟـﻲ ذﻟ ـﻚ اﻟـﺨﺮوف" رد ﻋﻠ ـﻴـﻪ اﻟـﻔ ـﻼح ":ﻏ ـﺪا
ﺳـﻴﻜـﻮن ﻟـﻚ ﺟﺎﻫﺰا و ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻـﻞ اﻟﻔـﻼح ﻋـﻨﺪ زوﺟ ـﺘﻪ أﺧﺒـﺮﻫﺎ ﺑـﺄن اﻟ ـﺜﻌ ـﻠﺐ أﻧـﻘـﺬ ﺛ ـﻮرا ﻟـﻪ ﻣﻦ ﺑﻄﺶ اﻷﺳﺪ
ﻣﻘ ـﺎﺑ ـﻞ ﺧ ـﺮوف اﺷﺘـﺮﻃﻪ ﻫ ـﺬا اﻟ ـﺜﻌﻠﺐ ﻛﻤﻜﺎﻓﺄة ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻴﻌﻪ ﻫﺬا ،ﻗ ـﺎﻣﺖ زو ﺟﺘـﻪ و ﻣﻸت ﻟﻪ ﻛﻴﺴﺎ ﲜﺮاء ﻛﻠﺒﺔ
وﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﱄ ﲪﻠﻪ اﻟﻔﻼح وﺳﻠﻤﻪ ﻟﻠﺜﻌﻠﺐ .أﺧﺬ اﻟﺜﻌﻠﺐ ذﻟﻚ اﻟﻜﻴﺲ واﻧﺼﺮف وﺣﲔ اﺑﺘﻌﺪ ﻗﻠـﻴـﻼ ،ﻓ ـﺘ ـﺢ
اﻟـﻜ ـﻴـﺲ ﻓ ـﺈذا ﺑ ـﺠ ـﺮاء ﺗ ـﺨـ ـﺮج وﺗـ ـﺘ ـﺤـ ـﺮش ﺑـ ـﻪ ﻓ ـ ـﻘـ ـﺎل ﻓ ـﻲ ﻧ ـﻔـ ـﺴﻪ " :ﻫﺬا ﺣﻖ ﻟﺨﻴﺮ؟!".
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻬﺬﻩ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﺪى ﻣﻜﺮ اﻟﺬﺋﺐ وﺣﻴﻠﺘﻪ وﺗﺴﻠﻄﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺪ ﻣﻦ ﺟ ـﻬـﺔ ،وﻣـﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى اﳔﺪاﻋﻪ
و أﺧﺬ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف زوﺟﺔ اﻟﻔﻼح.ﻋﻠﻰ ﺿـﻮء اﻟـﻤﺜﻞ اﻟﺸﻌﱯ" ﺧﻴﺮا ﺗﻌﻤﻞ ﺷﺮا ﺗﻠﻖ" .أو " ﺟﺰاء ﺳﻨﻤﺎر"
وﻳﺘﺄﱂ ﻛﺜﻴـﺮا ﻓـﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮﻋﻪ ﰲ ﺷﺒﺎك اﻟﻌﺪو،ﻛﻤﺎ أن اﻟـﺤﺮب ﺳﺠ ـﺎل ،واﺑ ـﻦ أوى ﻻﻳـﻴــﺄس ،واﻹﻧﺴﺎن ﻋﻨﻴﺪ
وﻣﺎﻛﺮ ،وﻧﺎﻛﺮ اﻻﺣﺴﺎن .ﻓـ ـﺘـ ـﺮاﻩ ﻳ ـﻨ ـﺪب ﺣـﻈﻪ ،وﺗﺴﻮدّ ﰲ وﺟﻬﻪ اﳊﻴﺎة.
ط و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻧ ـﻼﺣﻈﻪ ﰲ ﺣﻜﺎﻳﺔ "اﻟﺬﻳﺐ واﻟﻘﻨﻔﺬ" واﻟﱵ ﺣﻜـ ـﺘﻬﺎ ﻟـﻨـﺎ اﻟـﺮاوﻳـﺔ" ﺷ ـﻘ ـﺮاﻧﻲ رﺑـﻴـﻌـﺔ"،ذات ﻳـ ـﻮم
اﻟﺘﻘﻰ اﻟـﻘﻨـﻔ ـﺬ ﺑـﺎﻟﺬﺋـﺐ ،ﻓـﺴﺄﻟ ـﻪ " :ﻛﻢ ﻋـﻨﺪك ﻣـﻦ ﺣـﻴﻠﺔ؟" أﺟﺎﺑﻪ  " :ﻋﻨﺪي ﻣﺎﺋ ـﺔ وواﺣ ـﺪة ....و أﻧ ـﺖ أﻳ ـﻬﺎ
اﻟﻘ ـﻨﻔـﺬ ﻛـﻢ ﻋـﻨﺪك ﻣـﻨـﻬﺎ؟" .أﺟﺎﺑ ـﻪ اﻟـﻘـﻨـﻔﺬ  "::ﻻ أﻣﻠﻚ إﻻ واﺣﺪة"....ﻓﻐﺰا اﻟﺬﺋﺐ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺰﻫﻮ ﺑﻨ ـﻔﺴـﻪ،
واﺳﺘﺼﻐﺮ ﻣﻌﺎرف اﻟﻘﻨﻔﺬ ،ﻓ ـﻀﺤﻚ ﻫ ـﺎزﺋﺎ ﻣﻨﻪ ،وﻟـﻤﺎ اﻗ ـﺘ ـﺮﺑـﺎ ﻣـﻦ ﺑـﺌـﺮ ،ﻗﺎل -":ﻳﺎ اﺑ ـﻦ اﻟﻜﻠﺐ ...ﻟ ـﻴﺲ ﻟـﻚ
ﺳﻮى ﺣﻴﻠﺔ واﺣﺪة ،وﺗﻄﻤﻊ ﻓـﻲ ﻣﺮاﻓـﻘ ـﺘ ـﻲ أﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﺤﻴﻞ اﻟﺘـﻲ ﻻ ﺗﻨﻀﺐ ...ﻫﻴﺎ اﺳـﺘ ـﺪع اﻵن ﺣ ـﻴﻠ ـﺘـﻚ
اﻟﻔﺮﻳﺪة ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗـﻨ ـﻘ ـﺬك ﻣﻦ اﻟﻐﺮق اﳌﺆﻛﺪ؟! ﰒ رﻓﻌﻪ ﺑﻴ ـﺪﻩ ورﻣﻰ ﺑﻪ داﺧﻞ اﳉﺐ.
ط ﻟـﻤﺎ و ﺟﺪ اﻟﻘﻨﻔﺬ ﻧﻔﺴﻪ ﻓـﻲ ﻗﻌﺮ اﻟـﺠﺐ...راح ﻳﺒﺤﺚ ﻓـﻲ ذﻫﻨﻪ ﻋﻦ ﺣﻴﻠﺘﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ،ﻟﻌﻠﻬﺎ
ﺗ ـﻨ ـﺠ ـﺢ ﻓـﻲ اﻧ ـﻘـﺎذﻩ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻤﻮﻗﻒ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺬي وﺿﻌﻪ ﻓـﻴﻪ اﻟـﺬﺋـﺐ.ﻓﻜـﺮ ﻣﻠـﻴﺎ ،وﻧﻈﺮ ﺣﻮاﻟﻴﻪ ،ﺛ ـﻢ ﻃ ـﻔ ـﻖ
ﻳﺼﺪر أﺻﻮاﺗﺎ ﻳﻘ ـﻠ ـﺪ ﻓ ـﻴـﻬﺎ ﻛﻼم اﻟﺮﻋﺎة وﻧـﺪاءات اﻟﺒﺎﻋﺔ واﺻﻮات اﻟﻐﻨﻢ واﻟـﻤﺎﻋـﺰ- " :ﻛﻢ ﻋﺮﺿﻮا ﻋﻠﻴﻚ ﲦﻦ
ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻌﺠﺔ؟ ...ﺑﻜﻢ ﺗﺒﻴﻌﻬﺎ؟...ﻫﺎك ﺧـﻤﺴﺔ ﺻﻮردي ﺛـﻤﻨﺎ ﳍﺎ " -".زدﱐ ﻗﻠﻴﻼ و أﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻚ -"."...ﺑﻜﻢ
ﻫﺬﻩ اﻟـﻤﻌﺰة؟ ...ﻛﻢ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﻬﺎ ﺳـﻤـ ـﻴـﻦ وﺻﺎﻟ ـﺢ ﻟـﻠﺬﺑـﺢ ! -"."...اﻹﺛـﻨﺎن ﺑﻜﺬا وﻛﺬا ...واﻟـﻤﻌﺰة ﻟـﻮﺣ ـﺪﻫﺎ
ﺑﻜﺬا "..أﻃ ـﻠﻖ ﺻﻔﺮـاﻴـ و ﻛﺄﻧﻪ ﻳـﺴﻮق اﻟﻐﻨﻢ ،ﺛـﻢ وﺟـﻪ اﻟ ـﻜﻼم ﻗﺎﺋﻼ -":أﻳـﻬﺎ اﻟﺮاﻋﻲ ﺑﻜﻢ ﺗـﺒ ـﻴـﻊ ﻗ ـﻄﻴ ـﻊ اﻟ ـﻐ ـﻨ ـﻢ
ﻫ ـﺬا؟ ...ﻫ ـﺎﻫ ـﻲ واﺣـﺪة ﺗ ـﺮﻳ ـﺪ أن ﺗـﻬﺮب..إﺟﺮ ردﻫﺎ "...وﻳﻀﺮب ﻋﻠﻰ اﻷر ض ﻋـﺪة ﻣـ ـﺮات ﻓـ ـﻴـﺼﺪر ﺻﻮﺗـ ـﺎ
ﻳـﺸ ـﺒـﻪ ﺻ ـﻮت ﺟ ـﺮي ﺷﺨـﺺ !...ﺷﻐـﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻷداءات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ذﻫﻦ اﻟﺬﺋﺐ ،واﻗـﺘـﺮب أﻛ ـﺜﺮ ﻣﻦ اﻟـﺠ ـﺐ،
وﻣﺪ ﻋـ ـﻨﻘـﻪ ﻳـﻄـﻞ ﻋﻠﻰ ﻗـﻌـﺮﻩ .ﻧﺎدى اﻟﻘـﻨﻔـﺬ - ":ﻳﺎ اﺑـﻦ اﻟـﻜـﻠﺐ ﻣﺎذا ﻫ ـﻨـﺎك؟! "...أﺟـﺎب -":إﻧـﻪ ﺳـ ـﻮق...
ﺎج و ﻛـﺒﺎش وﺧـﺮاف وﻣ ـﺎﻋ ـ ـﺰ وﺟ ـ ـﺪﻳـ ـ ـﺎن ...واﻟﻨﺎس ﰲ ﻫ ـﺮج وﻣـ ـﺮج ﻳ ـﺒ ـﻴـ ـﻌ ـﻮن وﻳــﺸﱰون،و ﻳﺘﻌﺎرﻛﻮن وﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن
ﻧﻌ
اﻟﺘﺤﺎﻳﺎ"...ﻗﺎل اﻟﺬﺋﺐ ﻟﻨ ـﻔ ـﺴﻪ -" :ﻟ ـﻘﺪ أردت ﻫـﻼﻛ ـﻪ ...ﻓ ـ ـﺈذا ﺑـ ـﻪ ﻳ ـﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق ﻓـﻴ ـﻪ اﻟـﻤﺎﻋﺰ واﻟﻐـﻨﻢ...
و أﻧﺎ أوﱃ ﺑـﻬﺎ ﻣﻨﻪ ،ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﱂ أﺷﻢ ﻓﻴﻬﺎ راﺋﺤﺔ ﺷﺤﻢ وﻻ ﳊﻢ ...ﻟﻴـﺘـﻨـﻲ ﻛـﻨﺖ ﻣﻌﻪ،
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻌﻠﻲ أﻓﻮز ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ "...ﻧﺎدى ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﻔﺬ -":ﻳﺎ ﺻﺪﻳ ـﻘﻲ ﻗﻞ ﻟ ـﻲ ﻛﻴﻒ أﺳﺘﻄ ـﻴﻊ أن أﻟ ـﺘﺤﻖ ﺑﻚ؟.ﺑﺎش
ﻧﻮﺻــﻞ ﻟﻠﺨﲑ اﻟﻠﻲ راك ﻓﻴﻪ ،أﺟـ ـﺎب اﻟـﻘ ـﻨ ـﻔ ـﺬ -":ﻋـﻠﻴﻚ ﺑﺪﻟﻮ ﻣﺸﺪود ﲝﺒﻞ إﱃ اﳋﻄﺎرة ﲡ ـﺪﻩ ﰲ اﻷﻋ ـ ـ ـﻠﻰ
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺷ ـﻴﺔ اﻟـﺒ ـﺌـﺮ ،اﺟﻠﺲ ﻓﻴﻪ وﺳﻮف ﻳﻨﺰل ﺑﻚ ﺑﻜﻞ ﻫﺪوء ﻓـﺘ ـﺼﻞ ﻓـﻲ اﻟـﻮ ﻗﺖ اﻟـﻤﻨﺎﺳﺐ ﻗﺒﻞ أن ﻳ ـﻔـ ـﺘـ ـﺮق
رواد اﻟـ ـﺴــﻮق "..ﻛﺎن ﻫ ـﻨﺎك دﻟ ـﻮان ﻣـﻘ ـﺮو ﻧﺎن ﺑ ـﺒـﻌـﻀﻬﻤﺎ ﺑ ـﺤ ـﺒﻞ ﻣ ـﺸﺪود اﻟـ ـﻰ اﻟـﺨ ــﻄﺎرة ،ﻋ ـﻠﻰ ﺣ ـﺎﻓ ـﺔ اﻟـﺒﺌ ـﺮ،
أﺣﺪﻫـﻤﺎ ﻓ ـﻲ اﻷﻋﻠﻰ ،واﻵﺧﺮ ﻓـﻲ ﻗﺎع اﻟ ـﺒﺌـﺮ ،ﻳ ـﺘـﻢ ﺟـﻠﺐ اﻟـﻤﺎء ﺑـﻬﻤﺎ ﻣﺪاوﻟـﺔ .ﻳـﻨـﺰل اﻷول ﻟـﻴـﺮ ﺗـﻔـﻊ اﻟ ـــ ﺜ ـﺎﻧـ ـ ـﻲ،
وﻫ ـﻜ ـﺬا...ﺟﻠﺲ اﻟﺬﺋﺐ ﻓـﻲ اﻟ ـﺪﻟﻮ اﻟﻌـﻠﻮي ،وﻛـﺎن اﻟﻘ ـﻨﻔﺬ ﻗ ـﺪ أﺧ ـﺬ ﻣ ـﻜﺎﻧﻪ ﻓـﻲ اﻟـﺪﻟ ـﻮ اﻟ ـﺴﻔ ــﻠﻲ.
ط دﻓـ ـﻊ اﻟﺬﺋﺐ ﺑﻨ ـﻔ ـﺴﻪ داﺧـﻞ اﻟﺪﻟـﻮ ﻧـﺤﻮ أﻋــﻤﺎق اﻟـﺒـﺌـﺮ وﻛﺎن أﺛﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻨﻔﺬ ،ﻓﺎرﺗﻔﻊ اﻟﺪﻟﻮ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻴـﺠﺪ
اﻟﻘﻨﻔﺬ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﺎرج اﻟﺒﺌﺮ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺎﻃﻌﺎ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺧ ـﺎﻃﺐ اﻟﺬﺋـﺐ اﻟـﻘـﻨـﻔـﺬ ﻣﻨﺪﻫﺸﺎ -":أراك ﺻﺎﻋﺪا؟!".
رد اﻟ ـﻘ ـﻨ ـﻔ ـﺬ ﻗ ـﺎﺋ ـﻼ -":ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﺪﻧـﻴﺎ واﺣﺪ ﻃﺎﻟﻊ واﻵﺧﺮ ﻫﺎﺑـﻂ! "...وﺑـﻌﺪ أن ﻗـﻔـﺰ ﻣﻦ اﻟﺪﻟﻮ ﻋ ـﻠﻰ ﺣﺎﻓ ـﺔ
اﻟـﺒﺌـﺮ ،أﻃـﻞ ﻋﻠﻰ ﻗـﺎع اﻟـﺒﺌ ـﺮ اﻟـﻤﻈﻠﻢ .وﻧﺎدى ﳐﺎﻃﺒﺎ اﻟﺬﺋﺐ -":أﻳﻬﺎ اﻟﺮﻓﻴﻖ اﻟﻌﺰﻳﺰ!...ﻫﺎ أﻧﺎ ﻗﺪ ﻛ ـﺸﻔﺖ ﻟﻚ
ﻋﻦ ﺣﻴﻠﺘـﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘـﻲ أﻣﺘﻠﻜﻬﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﺣﻴﺎﺗـﻲ وﻟﻴﺲ ﻟـﻲ ﻏﻴـﺮﻫﺎ! .ﻻ ﺷﻚ أﻧﻚ ﺳﻮف ﺗـﺠﺪ ﺣـﻴﻠـﺔ ﻣـﻨـﺎﺳﺒﺔ
ﻣﻦ ﺑﲔ ﺣﻴﻠﻚ اﻟﻜﺜﲑة اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﳌﺎﺋﺔ وواﺣﺪة؟!.ﻃﺎب ﻳﻮﻣﻚ...
ط ﻓﺎﳊ ـﻜﺎﻳ ـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺑـﲔ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﺗﺄﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺘﻮاﺿﻊ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮ اﺿﻊ اﻟﻘﻨﻔﺬ ﺣﻴﻨﻤﺎ ذﻛﺮ ﻟﻠﺬﺋﺐ أن ﻟ ـ ـﻪ
ﺣ ـﻴﻠﺔ و ﻧﺼﻒ ،و ﻫﺬا ﻣﺎ أﻧـﺠﺎﻩ ﻣﻦ ﻏﺪر اﻟﺬﺋـﺐ .ﻛـﻤﺎ ﺗـﻨـﺘـﻘ ـﺪ اﻟـﻐـﺮور اﻟـﺬي أدى ﺑﺎﻟﺬﺋﺐ إﱃ اﳍﻼك ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﺗﺒﺎﻫﻰ ﲝﻴﻠﻪ اﻟﻜـﺜﻴـﺮة وادﻋﻰ أن ﻟﻪ 100ﺣﻴﻠﺔ وﺗـﺤﻠﻴﻠﺔ.ﻓﺬﻛﺎء اﻟـﻘﻨـﻔـﺬ ﻳـﻤـﺜ ـﻠﻪ اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎﻗﻞ اﻟﺬي ﻣ ـﻴـﺰﻩ اﷲ
ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟـﻤﺨﻠﻮﻗـﺎت وﺑﻪ ﻳ ـﺘ ـﺠـﻪ إﻟـﻰ اﻟـﻄﺮﻳ ـﻖ اﻟﺴـﻠـﻴـﻢ .وﺗـﻬـﺪف ﻫـﺬﻩ اﻟـﺤﻜ ـﺎﻳ ـﺔ اﻟ ـﻰ اﻟـ ـﻮﺻ ـﻮل اﻟ ـﻰ ﻫﺪف
أﺧﻼﻗﻲ إذ أﻧـﻬﺎ ﺗـﺮﻓﻊ ﻣـﻦ ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﺘ ـﻮاﺿـﻊ ،ﻓـﺎﳌﺘﻮاﺿـﻊ ﻳﻜﺴﺐ ﺣﺐ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻛﻤﺎ أن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳ ـﻠﻢ ﺣ ـﺚ ﻋﻠـﻴـﻪ ﺑ ـﻘـﻮﻟﻪ ":ﻣـ ـﻦ ﺗـﻮاﺿـ ـﻊ ﷲ رﻓ ـﻌـﻪ " ﻛ ـﻤـﺎ ﺗـﻨـﺘﻘﺪ ﻓـﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗـﺖ ﺻﻔﺔ اﻟﻐﺮور اﻟﺘـﻲ ﲡﻌـﻞ
ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻨﺒﻮذا ﻣﻦ ﻃﺮف اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ط وﻫـ ـﻨـﺎك ﺣ ـﻜـﺎﻳـﺔ أﺧﺮ ى ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺣﻴﻠﺔ وذﻛﺎء اﻟﺜﻌﻠﺐ ،إﻻ أن ﺣﻴﻠﺘﻪ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﰲ ﺷﺮ أﻋﻤﺎﻟﻪ
ﻛﺤﻜﺎﻳﺔ " اﻟﻘﻨ ـﻔ ـﺬ واﻟﺜـﻌ ـﻠﺐ ":ﻓـﻲ ﻗﺪﻳـﻢ اﻟ ـﺰﻣ ـﺎن ﻛـﺎن اﻟـﺜﻌـﻠﺐ واﻟـﻘﻨـﻔﺬ ﻳﻌﻴﺸﺎن ﰲ ﺑﻴﺖ واﺣﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺗﻰ
ﻣﻮﺳﻢ اﳊﺮث ،اﺷـﺘ ـﺮﻛﺎ ﻓـﻲ زرع اﻟﻘ ـﻤـﺢ وﻟـﻤـﺎ أﺗـﻰ اﻟـﺼﻴـﻒ ﺣـﺼﺪاﻩ وﲪـﻼﻩ إﱃ اﻟﺒﻨﺪر ﻟﺪرﺳ ـﻪ وﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﻬﺎء
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪرس واﻟـﺘﺼﻔﻴﺔ وﺿﻌـﺎ ﻛﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ وﻛﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﱭ ﺟﺎء اﻟ ـﺜﻌ ـﻠﺐ ﻟﻠـﻘ ـﻨـ ـﻔـ ـﺬ وﻗـ ـﺎل ﻟـ ـ ـﻪ":
ﻫ ـ ـﻴﺎ اﻵن ﻧـﺠ ـ ـﺮي ﺻﻮب ﻛ ـﻮﻣـﺔ اﻟﻘﻤﺢ ،ﻓ ـ ـﻤ ـﻦ وﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻷول ﺗﻜـ ـﻮن ﻣ ـﻦ ﻧ ـﺼﻴ ـﺒ ـﻪ" ﻓـ ـﺮد ﻋ ـﻠـﻴﻪ اﻟ ـﻘ ـﻨﻔـﺬ":
ﻫـﻴﺎ إن ﻃـﻠﺒ ـﻚ ﻣﻘﺒﻮل ﻋـﻨﺪي" وﻛﺎن اﻟ ـﻘـﻨ ـﻔﺬ ﻗﺪ دﺑﺮ ﺣﻴﻠﺔ ﻟﻠﺜﻌﻠﺐ -و أﺧـﺬ ﻛـﻞ واﺣﺪ ﻣ ـﻨﻬـﻤﺎ ﻳـﺠﺮي وﺣـﻴـﻦ
و ﺻـ ـﻞ اﻟـ ـﺜـﻌ ـﻠﺐ إﻟ ـﻰ اﻟ ـﺒـﻴـﺪر و ﺟﺪ ـ اﻟـﻘـﻨ ـﻔ ـﺬ ﻳ ـﻨـﺘـﻈ ـﺮﻩ ﻓ ـﻘـﺪ ﺳﺒﻘ ـﻪ إﱃ ﻫـﻨـ ـﺎك،ﻓ ـﺎﻧ ـﺪﻫـﺶ اﻟـﺜﻌـﻠﺐ ﻟﺬﻟﻚ وﺳﺄﻟﻪ
ﻣﻨﺪﻫﺸﺎ ":آﻩ ﻛﻴﻒ ﺣﺪث ذﻟﻚ" ﺑ ـﻘﻲ اﻟـﺜﻌﻠﺐ ﺣـﺎﺋ ـﺮا ﻣـﻦ أﻣـﺮ اﻟ ـﻘـﻨـﻔﺬ اﻟﺬي ﻇﻞ ﻳﺴﺨﺮ ﻣ ـ ـﻨﻪ -أﺿـ ـﺎف ﻟﻪ
اﻟﺜﻌﻠﺐ ":ﻻ ﺑ ـﺄس ،ﻟ ـﻢ ﻳـﻜ ـﻦ اﻟـ ـﻘﻤـﺢ ﻣﻦ ﻧـﺼﻴﺒ ـﻲ".
ط وﻣ ـﺮة أﺧﺮى اﺷﱰﻛﺎ ﰲ زرع اﻟﻠﻔﺖ وﳌﺎ اﺳﺘﻮى ﰲ اﻟﻨﻀﺞ ﻧﻄﻖ اﻟﺜﻌﻠﺐ وﺧﺎﻃﺐ اﻟﻘﻨﻔﺬ ":اﻵن ﺧﻴـﺮﺗﻚ
ﺑﲔ أﺧﺬﻫﺎ ﻓﻮق اﻟﺪﻧﻴﺎ أو ﲢ ـﺘـﻬﺎ" .ﻓﺮد اﻟﻘـﻨﻔ ـﺬ ﻗﺎﺋـﻼ ":أﻧﺎ ،أﻧﺎ أﻳﻀﺎ ﺧ ـﻴـﺮﺗ ـﻚ إذا أردت أن ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﺗـﺤﺖ
اﻟﺪﻧﻴﺎ،أو ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻓ ـﺨ ـﺬ ،اﻟـﺬي ﻳﻌ ـﺠﺒﻚ ،ﻓـﻄﻠـﺒـﻚ ﻣﻘـﺒﻮل ﻋﻨﺪي" .ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺜﻌﻠﺐ ":ﻓـﺄﻧﺎ آﺧﺬ ﻣﺎ
ﻓﻮق اﻟﺪﻧﻴﺎ" ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻘﻨﻔﺬ ":ﺑﺎرك اﷲ ﻓـﻲ اﺧـﺘـﻴﺎرك" ﻗﺎم اﻟﺜﻌﻠﺐ وﺣﺼﺪ ﻣﺎ ﻓﻮق اﻷرض وﻫﻮ اﻷوراق وﳌﺎ
اﻧﺘﻬﻰ ،ﻗﺎم اﻟﻘـﻨـﻔـﺬ و أﺧﺬ ﻳﻘﻠﻊ ﺣﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﻠﻔﺖ ﺗﺴﺎوي اﻟـﺮ أس ﺿﺨـﺎﻣﺔ -ﻓ ـﻠﻤﺎ ر آﻫﺎ اﻟﺜﻌﻠﺐ ﻗﺎل اﻟﻘﻨﻔﺬ":
آﻩ ،أﻇﻦ أﻧﻚ ﻗﺪ ﺧﺪﻋﺘﲏ ﻫﺬﻩ اﳌﺮة ﻛﺬﻟﻚ" ،ﻓﺮد ﻋﻠـﻴﻪ ":ﻟـﻘـﺪ ﺧ ـﻴـﺮﺗـﻚ وﺟـﺌـﺘ ـ ـﻚ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ" ﰒ أﺿﺎف
ﻟﻪ ":ﻫﺬا ﺣﻈﻲ ،ﻓﺎﳊﻆ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳـﻘـﺒ ـﻞ وﻳﺪﺑ ـﺮ".ﻓـﻬﺬﻩ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ ﺗ ـﺒـﻴـﻦ ﻟ ـﻨـﺎ أﻧـﻪ رﻏـﻢ ﺣ ـﻴـﻠﺔ وﻣـﻜ ـﺮ اﻟ ـﺜـﻌ ـﻠﺐ
ﰲ أﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﻘﻨﻔﺬ إﻻ أﻧﻪ ﰲ اﻷﺧ ـﻴـﺮ وﻗ ـﻊ ﻓـﻲ ﺷﺮ أﻋﻤﺎﻟﻪ.

1

ط وﻣﺎ ﺗﻼﺣﻈﻪ روزﻟـ ـﲔ ﻟـﻴـﻠﻰ ﻗـﺮﻳ ـﺶ أن ﺣﻜـﺎﻳ ـﺎت اﻟـﺤـﻴﻮان ﺷﺒـﻴﻬـﺔ ﺑﻜﺘﺎب " ﻛـﻠﻴـﻠﺔ ودﻣﻨﺔ" ﻟ ـﻤﺎ ﳛﺘـ ـﻮي
ﻋ ـﻠﻴﻪ ﻣـﻦ ﻣ ـﻐـ ـﺰى أﺧـﻼﻗـﻲ أو ﻗــﺼﺪ إﻟـﻰ ﻟ ـﻮم اﻟ ـﻤﺠـ ـﺘ ـﻤـﻊ وﻧ ـﻘـﺪﻩ واﺳﺘ ـﻌـﻤﺎل اﻟـﺤ ـﻴ ـﻮان ﻓـﻲ دور اﻧﺴﺎﻧـﻲ ﻟﻠ ـﻮم
واﻟ ـﻨـﺼﻴﺤﺔ .و ﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ إﻟـﻰ ر واﺟـﻪ ﺑ ـﻜ ـﺜ ـﺮة ﻓ ـﻲ اﻟ ـﺠـ ـﺰاﺋ ـﺮ ،وﺑ ـﺎﻟ ـﺘـ ـﺎﱄ ﺗ ـﺄﺛـﻴ ـﺮﻩ اﻟﺒﺎﻟ ـﻎ ﰲ اﳊـ ـﻜﺎﻳ ـﺎت اﻟـ ـﺸﻌـﺒﻴﺔ
اﻟـﺠﺰاﺋﺮ ﻳﺔ ﳌﺎ ﻳـﺤـﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗـﻔـﺼﻴﻼت ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻧﺴﺎن أن ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺧﻼق وﻣﻨﺎﻗﺐ ﻛ ـﺎﻟـ ـﺼ ـﺪق
ﰲ اﻟ ـﻘ ـﻮل واﻟﻌ ـﻤﻞ وﻏـ ـﲑ ذﻟـ ـﻚ ﻣ ـ ـﻦ ﺗـ ـﻌـ ـﺎﻟﻴ ـﻢ أﺧـﻼﻗ ـﻴﺔ ،و أﻧـﻪ وﺿـ ـﻊ ﻋﻠﻰ" أﻟﺴﻦ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ واﻟﻮﺣﻮش واﻟﻄﲑ"

2

ط ﻛ ـﻤﺎ أن ﻛﺘﺎب ﻛﻠﻴﻠﺔ ودﻣﻨﺔ ﺗﺪﻓﻊ إﱃ اﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﻜﻔﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺪﻫﻮر ،ﺣﻴﺚ
ﻛ ـﺎن ﻛ ـﻞ ﺣ ـﻴﻮان ﻳـﻤﺘﺎز ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻜﺮﻳـﻤﺔ ﻛﺎﻷﺳﺪ ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻷرﻧﺐ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓـﻲ ﺗـﻨﻔ ـﻴـﺬ
 -1اﻟﺮاوﻳﺔ ﺷﻘﺮاﱐ رﺑﻴﻌﺔ 63،ﺳﻨﺔ.
 -2روزﻟﲔ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺮﻳﺶ" اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ذات اﻻﺻﻞ اﻟﻌﺮﰊ"ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.211
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

1

اﻷﻣﺮ واﻟﺜﻌﻠﺐ ﺑﺘﺪﺑـﻴـﺮ اﻷﻣﻮر اﻟﺼﻌﺒﺔ واﻟـﻤﻌﻘﺪة واﳋﺮوف ﺑﺎﻟﺒـﺮاءة واﳊﻤﺎر ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻟﻄـﻴﺒـﺔ.

ط ﻛﻤﺎ ﺗ ـﻘ ـﻮم اﻟ ــﺤـﻴ ـﻮاﻧ ـﺎت ﺑﺄدوار رﺋ ـﻴﺴـﻴ ـﺔ ﻓـﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ـﺼ ـﺺ ،وﺗـ ـﺸ ـﺘ ـﺮك ﻣـ ـﻊ ﺷـﺨ ـﻮص آدﻣـ ـﻴـﺔ
ﻓـﻲ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﲡﺮﺑﺔ أو اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻏﺎﻳﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ،وو ﻋﻈـﻴﺔ .و ﺗﻌﻄﻲ اﳊﻜ ـﺎﻳ ـﺔ ﻟﻠ ـﺤ ـﻴـ ـ ـﻮان روﺣـﺎ وو ﻋﻴﺎ ،وﲡﻌﻠﻪ
2

ط

ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن.

ط وﺣﻜﺎﻳﺎت اﳊﻴﻮان ﺗﺸﺮح وﲢﻜﻲ وﺗﺴﻠﻲ وﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎزﺟﺔ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻏﺮاض ﻣﺰﺟﺎ ﺑﺪﻳﻌﺎ.إﻧﻪ ﻣﺰج ﻋﺠﻴﺐ.
ﺑﻞ ﻫﻮ ﻓـﻲ ﺑﻌـﺾ اﻷﺣﻴﺎن  ،ﻣـﺤﻴـﺮ ،وﻟﻜﻨﻪ داﺋﻤﺎ ﺣﻲ وﻣﺜﻴـﺮ ﻟﻠﻨﺸﺎط.

3

" وﲢﻜﻲ ﻟﻨﺎ اﻟﺮاوﻳـ ـﺔ أﻳـﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴـﻼم ﺣﻮرﻳﺔ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣـﻦ ﺣﻜـﺎﻳ ـﺎت " اﻟ ـﺬﺋ ـﺐ " 4ﺗ ـﺮوي ﺣـﺎدﺛ ـﺔ ﺟ ـ ـﺮت
ﻟ ـﻪ ﻣﻊ " اﻟﻤﻌﺰة"  "،ﳛﻜﻰ أﻧﻪ ﰲ أﺣﺪ اﻷﻳﺎم ﻛﺎن ﻟﻠﺬﺋﺐ واﳌﻌﺰة أ رﺿﺎ ﳝ ﻠﻜ ﺎﺎ ،وﻛﺎن ﻳﻘﻮﻣﺎن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﺷﻌﲑا  ،وﰲ ﻣﻮﺳﻢ اﳊﺼﺎد وﻋﻨﺪ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺪرس ﳚﻠﺐ اﻟﺬﺋﺐ
ﻟ ـﺘـﻘـﺴﻴـﻢ اﻟ ـﻐﻠ ـﺔ ،وﺑ ـﺬﻟﻚ ﻳـﺤﺼـﻞ ﻫـﻮ ﻋﻠـﻰ ﺛﻼﺛ ـﺔ أرﺑﺎع اﶈﺼﻮل اﻟﺴﻨﻮي ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ اﻟـﻤﻌﺰة اﳌﺴﻜﻴﻨﺔ إﻻ
رﺑﻌـﻪ ﻓﻘﻂ .وﻫﻜﺬا ﻛﺎن اﳊﺎل ﻛﻞ ﻋﺎم.
ط ذات ﻣﺮة ﻟـﻤﺎ ﺣﺎن وﻗﺖ اﻻﻗـﺘـﺴﺎم ،أﺣﻀﺮت اﻟـﻤﻌﺰة اﻟـﺴﻠﻮﻗـﻲ ﻣﻌﻬـﺎ و أﺧـﻔـﺘـﻪ ﲝﻴﺚ ﻟـﻢ ﻳـﻌ ـﺪ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻪ
إﻻ اﻟﺬﻳﻞ ،وﺟﻠﺴﺖ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻗﺪوم اﻟﺬﺋﺐ اﻟﺬي ﻟـﻢ ﻳﺘﺄﺧﺮ إذ أﻗﺒﻞ ﻟﻴﺤﺘﺎل ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﻌﺰة ﻣﻦ ﺟـﺪﻳﺪ وﻳـﺤـﺮﻣ ـﻬـ ـﺎ
ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ واﻟﺸﻌﲑ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎ إن أراد اﻟﺒﺪء ﻓـﻲ ﻗﺴﻤﺘﻪ اﻟـﻤﻌﺘﺎدة ﺣﺘـﻰ ﻟـﻤﺢ ذﻳﻞ اﻟﺴﻠﻮﻗﻲ ﻓﻌﺮف أﻧﻪ
ﻫ ـﻨﺎ ﻟـ ـﺬا أﺧﺬ ﻳـﺠﺰئ اﻟـﻤﺤﺼﻮل وﻫﻮ ﻳﻘﻮل " :ﻫﺬي ﻟﻠﻤﻌﺰة ،وﻫـﺬﻩ ﻟﻠـﺒ ـﺮﻳـﺸ ـﺔ ،وﻫـﺬﻩ ﻷم اﻟـﺠﺪﻳـﻦ ،وﻫ ـﺬي
ﻟﻠﺬﻳﺐ".ﻓﺘﻈﺎﻫﺮت اﳌﻌﺰة ﺑﺎﻟﺪﻫﺸﺔ وﺳﺄﻟﺘﻪ":واﺷﺒﻴﻚ؟ ﻫﺎ ﻗﺴﻢ ﻛﻲ ﻣﻮاﻟﻒ"،ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ":ﻛﻌﺎﻟﺔ اﳊﻖ ﺑﺎﻧـ ـﺖ"
ط ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻣﺪى ﻣﻜﺮ وﺣﻴﻠﺔ وﺗﺴﻠﻂ اﻟﺬﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﻌﺰة اﻟـﻤﺴﻜﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺣﻮل ﳍﺎ وﻻ ﻗﻮة
ﳍﺎ ﻣـﺤﺎوﻻ ﺧﺪاﻋﻬﺎ و أﺧﺬ ﺣﻘﻬﺎ ،وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳـﻤﺜﻞ ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺄﺧﺬ رزﻗﺎ ﱂ ﻳﺘﻌﺐ ﻫﻮ ﻓـ ـﻴ ـﻪ ﺑـﻞ
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻬﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟـﻤﺘﺴﻠﻂ واﻟـﻤﺘﺠﱪ واﻟﻈﺎﻟـﻢ ،إﻻ أﻧﻪ ﰲ اﻷﺧﲑ ﻳﻘﻊ ﰲ ﺷﺮ أﻋﻤﺎﻟﻪ ،ﻓﺎﳊﻖ ﻳﺮﺟ ـﻊ

 -1اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص .203
 -2د.ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ،اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺴﻜﺮة،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.124
 -3ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ ﻓﻮن دﻳﺮﻻﻳﻦ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﳋﺮاﻓﻴﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.90
 -4اﻟﺮاوﻳﺔ اﻳﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺣﻮرﻳﺔ،اﻟﺴﻦ،65داﺋﺮة ﻋﲔ اﳊﻤﺎم،وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺰﻳﻮزو،اﻟﺴﺎﻋﺔ  10ﻟﻴﻼ.
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داﺋـﻤـﺎ ﻷﺻﺤـﺎﺑـﻪ "،ﻓـﺎﻟـﻈـﻠﻢ ﻇـﻠﻤﺎت ﻳﻮم اﻟـﻘـﻴﺎﻣـﺔ " ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.واﻟـﺤﻖ راﺟ ـﻊ
ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎل اﻟﺰﻣﻦ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟـﻲ" ﻧﺮى أن ﺣﻜﺎﻳﺎت اﳊﻴﻮان ﺗﻌﺪ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻷﺧ ـﻼق
واﻟـﻨﺼﺎﺋـﺢ واﻟـﺘﺠﺎرب إﻟـﻰ اﻟـﺠﻤﻬﻮر اﻟـﻤﺴﺘﻤﻊ وﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺎت ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﺤﺮص واﳊﺬر ﻣﻦ ذوي اﳊﻴـ ـﻞ
واﻟﺪﻫﺎء واﻟـﺜﻌﻠ ـﺒﺔ ﻫ ـﺬا ﺑ ـﻌﺾ ﻣﺎ ﺗـﺤﻤـﻠﻪ ﺣﻜﺎﻳـﺔ اﻟـﺤﻴﻮان ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻣﻴـﻦ ﻳﺮﻳﺪ واﺿﻌﻮﻫﺎ أن ﻳ ـﻨﻘﻠﻮﻫﺎ إﻟـﻰ اﻟﻨﺎس
ﻋﻦ ﻃﺮ ﻳﻖ أﻟﺴـﻨﺔ اﳊﻴﻮان".وﺣﻜﺎﻳﺔ " اﻟـﻌﻨﺰة اﻟـﺘﻮﻧـﺴﻴﺔ " أﻳـﻀﺎ ﻓﻬﺬﻩ اﻟـﻌـﻨـﺰة رﻣـﺰ ﻟـﻸم أو اﻷب اﻟﺬي ﻳﻜﺎﻓﺢ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﻐﺎرﻩ،إذ ﺗﺬﻫﺐ ﻛﻞ ﻳﻮم ﲡﻤﻊ اﻟﻐﺬاء وﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﻇـﻬﺮﻫﺎ ﺑـﺤﻤﻞ ﻣﻦ اﳊﺸﻴﺶ ﻟﺼﻐﺎرﻫﺎ وﺛ ـﺪﻳـﺎﻫـﺎ
ﻣـﻤﺘﻶن ﺑﺎﳊﻠﻴﺐ.ﻓﺘﻄﻌﻢ ﺻﻐﺎرﻫﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺒﻮن ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻟـﻬﺎ ﺑﻔﺮﺣﺔ ﻏﺎﻣﺮة .وﻳﻌﻠﻢ اﻷﺳﺪ وﻫﻮ ﻫﻨﺎ رﻣﺰ ﻟﻠﺸﺮﻳـﺮ
اﳌﻔﱰس اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼس أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﻐﻴﺎب اﻟﻌﻨﺰة اﻟـﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺬﻫﺐ ﻓـﻲ ﻏـﻴـﺒـﺘـﻬﺎ وﻳـﻘﻠﺪ ﺻـﻮت
اﻟﻌﻨﺰة ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ اﻷﺑﻨﺎء أن ﻳﻔﺘﺤﻮا.رﻏﻢ ﲢﺬﻳﺮات اﻹﺑﻨﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب وﻳﺒﺘﻠﻊ اﻷﺳﺪ أﺑﻨﺎء اﻟﻌﻨﺰة .ط
ط وﺗﻔﺎﺟﺄ اﻟﻌﻨﺰة ﺑـﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﺘﺬﻫﺐ ﻟﺘﺒﺎرز اﻷﺳﺪ ﺑﻘﺮﻧـﻴـﻬﺎ وﻳـﻬﺰم اﻷﺳﺪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﰲ اﻟـﻤﺒﺎرزة ﻷﻧـﻪ ﻛ ـﺎن
ﰲ ﻛﻞ ﻣﺒﺎرزة ﻳﻀﻊ ﻗﺮﻧﻴـﻦ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ ﺛـﻢ ﻣﻦ ﺧﺸﺐ ﺛـﻢ ﻣﻦ ﻃﲔ ،ورﻏﻢ أن اﻷﺳﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳـﻬـﺰم اﻟـﻌﻨﺰة
و أن ﻳﻔﺘـﺮ ﺳﻬﺎ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﰲ دﻧﻴﺎ اﻟﻮاﻗﻊ ،إﻻ أﻧﻨﺎ ﻧـﺠﺪ أن اﻟﻌﻨﺰة ﻗﺪ ﻫﺰﻣﺖ اﻷﺳﺪ وﺑﻘﺮت ﺑﻄﻨﻪ ﺑﻘﺮﻧﻴـ ﻬﺎ و اﺎر
ﻗﺮﻧﺎ اﻷﺳﺪ اﻟـﻤﺼﻨﻮﻋﲔ ﻓـﻲ اﻷﺧﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﲔ واﻟﻌﺠـﻴـﻦ.وﺑﺬﻟﻚ ﻫﻲ ﻣﻮاﺳﺎة ﻟﺼﺎﺣﺐ اﳊﻖ وﺗﺄﻛﻴﺪ ﳌﻘﻮﻟ ـ ـﺔ
ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺑﺄن اﳊﻖ ﻣﺂﻟﻪ اﻟﻨﺼﺮ و أ ن اﻟﺒ ﺎﻃﻞ ﻣﻬﻤﺎ ﻗﺎ ﺗﻞ ،ﻓ ﻨﻬﺎﻳﺘﻪ اﻻﺰام.

1

ط وﻫﻜﺬا ﻧﺴﺘﺸﻒ أن ﺣﻜﺎﻳﺎت اﳊﻴﻮان ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻏﺎﻳﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ و ﺗﻘﺮرﻫﺎ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺮﻛﺰة ﺗ ـﺘـﺨـﺬ
ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻷﻋﻢ ﺷﻜﻞ اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ،ﻓﻨﺘﻬﺎﻓﺖ ﻟﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺷﻮق ،و ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ
ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﻘﺪﻳـ ﻢ ﻣﻌﺎرف.
ط وﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﳊﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻗﺼﺮﻫﺎ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن وﻗﻠﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﳉﺰﺋﻴـﺔ.
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳـﺠﻌﻞ اﻟﻜﺒﺎر واﻟﺼﻐﺎر ﻳﺘﻬﺎﻓﺘﻮن ﻋﻠﻰ ﺳـﻤ ـﺎﻋﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺷﻮق وﻣﺮح وﻓﺮح.2

 -1اﻟﺮاو ﻳﺔ أﻳﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺣﻮرﻳﺔ،اﻟﺴﻦ،65داﺋﺮة ﻋﲔ اﳊﻤﺎم،وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺰﻳﻮزو،اﻟﺴﺎﻋﺔ  10ﻟﻴﻼ
 -2اﻧﻈﺮ ﳕﺮ ﺳﺮﺣﺎن،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.105/104
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 -3اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﺣﺔ:

ط " ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪوﺛ ـﺔ اﻟـﻘـﺼﻴـﺮة اﻟﺘـﻲ ﺗـﺤﻜﻲ ﻧﺎدرة أو ﻣـﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮادر اﳌﺴﻠﻴﺔ واﳌﻨﺴﺠﻤﺔ ،وﺗ ـﺆدي
إﱃ ﻣﻮﻗﻒ ﻓﻜﺎﻫﻲ ﻣﺮح "

1

ط " ﻛﻤﺎ أن أﻫﻢ ﻣﺎ ﳝ ـﻴـﺰ ﻧﺼﻮص اﻟـﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸﻌـﺒﻴﺔ اﻟﻔﻜﺎﻫﻴﺔ واﻟـﻤﺮ ﺣﺔ ﻫﻮ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟـﺨﻔﻴﻒ واﻟـﺴـﺮﻳ ـ ـﻊ
واﻟﻘﺼﲑ ﰲ اﳊﻜﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﻜﺎﻫﻲ واﻟﻀﺤﻚ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻜ ـﺘﺔ اﳌﻠﺘﺼﻘﺔ اﻟ ـﺘ ـﺼﺎﻗﺎ
ﺰﻟﻴﺔ.

2

ط وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧـﺠﺪﻩ ﻓـﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ " اﻟﻨﻴﺔ واﻟﺤﻴﻠﺔ " 3ﻓـﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ أﻳﺎم ﻓﺼﻞ اﻟـﺨﺮﻳ ـﻒ وﻗـﺖ اﻟـﺤﺮث ،ﻗـ ـﺎﻟ ـ ـﺖ
اﻟـﺤـﻴﻠﺔ ﻟﻠﻨﻴﺔ واش راﻳﻚ ﰲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻔﻼﺣﺔ ،ﻗﺎﻟﺖ ﻟـﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻛﺔ اﷲ .ﻧﺒﺪا ﻧﻔﻠﺢ اﻟﺒﺼﻞ ،ﻳﺎ ﺳﻴـﺪي ﻏ ـﺮﺳـﻮ
اﻟﺒﺼﻞ،ﻣﺸﺎت أﻳﺎم وﺟﺎت أﻳﺎم ،اﻟﺒﺼﻞ ﻧﺒﺖ،ﻓﻘﺎﻟـﺖ اﳊﻴﻠﺔ ﻟﻠﻨﻴﺔ وﻫﻲ ﺗﺴﺘﻐﻔﻠﻬﺎ ،أﻧﺎ ﻧﺎﺧﺬ اﻟﻮرق اﳌﻮﺟﻮدة
ﻓﻮق اﻷرض و أﻧﺖ ﺧﺬي ﻣﺎ ﺗـﺤﺖ اﻷرض ،ﻗﺒﻠﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﺑـﻬﺬﻩ اﻟﻘﺴﻤﺔ ،اﳊﻴﻠﺔ ﺣﺼﺪت أوراق اﻟﺒﺼﻞ وﺑﻌﺪ
أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠـﺔ ،ﻧﺸـﻔﺖ وﺟﻔﺖ ﻛﻞ ﺗـﻠﻚ اﻷوراق و ﺗﻼﺷﺖ ﻛﻠﻬﺎ.أﻣﺎ اﻟـﻨﻴـﺔ ﻓﺒﻌﺪ أﻳـﺎم ﺟـﻨﺖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﲢﺖ اﻟـﱰ اب
ﻣﻦ ﺑﺼﻞ وﻫﻜﺬا اﻧﺘﺼﺮت اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﻠﺔ .ﻓـﻲ اﻟﻌﺎم اﻟ ـﻘﺎدم ﻗـﺎﻟﺖ اﻟـﺤﻴﻠﺔ ﻓـﻲ ﻧـﻔـﺴﻬﺎ ،ﻟﻘـﺪ ﺧـﺴﺮت ﻫ ـﺬﻩ
اﻟﺴﻨﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺸﺮﻛـﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻳـﺠﺐ أن أﻋﻮﺿﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ،واﻓﻘﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮة ،ﻗﺎﻟﺖ ﳍﺎ اﳊﻴﻠﺔ
ﻫ ـﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﻧـﻔـﻠﺢ اﻟﺸﻌﻴـﺮ واﻟـﻘﻤﺢ ،ﻗﺎﻟﺘ ـﻠـﻬﺎ اﻟـﻨـﻴـﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻏﻴـﺮ ﺧﺎﻃﺮك ﺟﺎء وﻗﺖ اﻟـﺤﺮث ،زرﻋﻮا اﻟ ـﺸﻌ ـ ـﻴ ـﺮ
واﻟﻘﻤﺢ ﻛﺎﻟﻌﺎدة ،و ﺑﻌﺪ ﺷﻬﻮر ﺟﺎء وﻗﺖ اﻟـﺤﺼﺎد .اﻟـﺤﻴﻠﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟـﻤﺮة ﻣﺎ ﺗﻔﻮﺗﺶ ﻋﻠﻲ ﻛﻲ
اﳌﺮة اﻟﻠﻲ ﻓﺎﺗﺖ .ﻣﺸﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻴﺔ وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ أن ﻳﻘﺴﻤﻮا اﶈﺼﻮل .واﻓﻘﺖ اﻟﻨﻴﺔ وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻠﺤﻴﻠﺔ ﻣﺎ ﻳـﻜـﻮن
ﻏﲑ ﺧﺎﻃﺮك .و ﻫﻨـﺎ اﳊﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﺪة ﻃﺮﻳﻘـﺔ اﻟﻘﺴﻤﺔ .وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻠﻨﻴﺔ :أﻧﺖ اﻟﻌﺎم اﻟـﻤﺎﺿﻲ ﺧﺪﻳﱵ ﻣ ـﺎ ﲢ ـﺖ
اﻟﱰاب و أﻧ ـﺎ ﺧﺪﻳ ـﺖ ﻣـ ـﺎ ﻓـ ـﻮق اﻟـﺘـ ـﺮاب،وﻫ ـﺬا اﻟ ـﻌـﺎم ﻧ ـﺒﺪﻟﻮ اﻟﻘﺴﻤﺔ ،أﻧﺖ ﺗﺎﺧﺪي اﻟﻔﻮق و أﻧﺎ ﻧﺎﺧﺪ اﻟﺘﺤﺖ.
ﻓﻮاﻓﻘﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺴﻤﺔ.
ط
 -1ﻛﺮاب اﻟﻜﺴﻨﺪر ﻫﺠﺮﰐ" ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮر" ،ﺗﺮﲨﺔ:اﲪﺪ رﺷﺪي ﺻﺎﱀ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1967ص.94
 -2ﺳﻌﻴﺪي ﳏﻤﺪ،اﻷدب اﻟﺸﻌﱯ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.65
 -3اﻟﺮاوﻳﺔ أﻋﻠﻲ وردﻳﺔ ،اﻟﺴﺎﻋﺔ 10ﻟﻴﻼ.
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
و ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﺟﺎﺑﺖ اﻟـﻨـﻴـﺔ آﻟـﺔ اﳊﺼﺎد وﺣﺼﺪت ﻛﻞ اﻟﻘﻤﺢ واﻟﺸﻌـﻴ ـﺮ.وﺟﺎءت اﳊﻴﻠﺔ ﲢﻔـﺮ ﻋﻠﻰ ﺟـ ـﺬور اﻟﻘﻤﺢ
واﻟﺸﻌﲑ،و أﺣﺴﺖ ﺑﺎﳋﻴﺒﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى.ﻓﻐﻀﺒﺖ اﳊﻴﻠﺔ وﻗﺎﻟﺖ ﰲ ﻗﺮارة ﻧﻔﺴﻬﺎ :داﳝﺎ ﻫﻲ اﻟﺮاﲝﺔ،ﳚـﺐ ﻋﻠـﻲ أن
أدﺑﺮ ﳍﺎ ﻣﻜﻴﺪة ﲝﻴﺚ ﻻ أراﻫﺎ أﺑﺪا ﻓﻮق اﻷرض .ﻗﺎﻟﺖ ﳍـﺎ ،أﻧﺖ ﻧﺎﻣﻲ ﰲ اﻟﻄﺮﻳ ـﻖ ،و أﻧﺎ ﺳﺄﻧﺎم ﰲ اﳊﺼﻴﺪة
ﻓﻮاﻓﻘﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.ﺟﺎ وﺣﺪ اﻟﻘﻮم ﻓﻮق ﺑﻐﺎﳍﻢ،ﺻﺎﺑﻮا اﻟﻨﻴﺔ راﻗﺪة ﰲ وﺳﻂ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﺑﻐﺎوش ﻳﻨﻮﺿﻮﻫﺎ
وﻓﺎﺗﻮا ﰲ اﳊﺼﻴﺪة ﻣﺎ ﺷﺎﻓﻮش اﳊﻴﻠﺔ،ﻋﻔﺴﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﺎﺗﻮا،

ـﻀﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﻠﺔ
ط

ﰲ اﳊﺼﻴﺪة ﻓﻮﺟﺪﺗـﻬﺎ ﻣﻴﺘﺔ".

:

" ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﻘﺎدا ﻻذﻋﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻻ ﻳﻔﻜﺮ إﻻ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻬﻮ أﻧﺎﱐ
ﺑﺘﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻫﺬﻩ ،وﻫﻮ ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟـﺤﺪ ،ﺑﻞ ﺑـﺤﻘﺪﻩ ﻳﺘﻤﻨـﻰ زوال اﻟﻨﻌ ـﻤـﺔ ﻟﻐﻴـﺮﻩ إﻻ أﻧـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻨـﻬـﺎﻳـﺔ ﻳﻘﻊ
ﻓـﻲ ﺷﺮ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻣﻬﻤﺎ دﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﻞ.وﻫﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟـﻤﺜﻞ" ﻣﻦ ﺣﻔﺮ ﺣﻔـﺮة ﻷﺧﻴـﻪ وﻗـﻊ ﻓـﻴـﻬـﺎ".
ط ﻛـﻤﺎ أن اﻟ ـﺸﺨـ ـﺼﻴﺎت اﻟـ ـﻤﺮﺣ ـﺔ ﻛـ ـﺜ ـﻴ ـﺮا ﻣ ـﺎ ﺗ ـﻮﺻ ـﻒ ﺑﺎﻟﻜ ـﺬب واﳊﻴـﻠﺔ واﳉـﻨﻮن واﳊـﻤﺎﻗﺔ واﻟﻐﺒﺎء واﻟﺒــﻼدة
واﻟﺴﺬاﺟﺔ واﻟﺒﻼﻫــﺔ،ﺗﻀﻔـﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﻟـﺤﻜ ــﺎﻳﺔ ﻃــﺎﺑﻌــﺎ ﻓـﻜـﺎﻫﻴﺎ،وﲢﺎﻓـﻆ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎدﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ".

1

ط "ﻓ ـﺎﻟـﺤﻜ ـﺎﻳﺔ اﻟـﻤﺮﺣﺔ ،ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪوﺛ ـﺔ اﻟـ ـﻘـﺼ ـﻴ ـﺮة اﻟﺘـﻲ ﺗـﺤﻜﻲ ﻧﺎدرة أو ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﻨﻮادر وﺗ ـﻨ ـﺘ ـﻬـﻲ
إﻟـﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﻓﻜﻪ ﻣﺮح،وﻗﺪ ﲣـﺘﻠﻂ أﺷﺪ اﻻﺧﺘﻼط ﺑﺎﻟﻨﺎدر ة واﻟﻔﻜﺎﻫﺔ"2.ﻓﻬﻲ" ﺗﺴﺮي ﻋﻦ ﻗﺮاءﻫﺎ وﻣﺴـﺘـﻤـﻌـﻴـﻬﺎ
وﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺸﻴﺪ ﻓﻴﻬﻢ روح اﳌﺮح،إﻻ أﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﺸﻒ وراء اﻟـﻤﺮح ﻓـﻲ ﻫﺬﻩ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺎت رﻏ ـﺒـﺔ واﺿﺤﺔ ﻓـﻲ ﲢـﻘـﻴـ ـﻖ
ﻣﻘﻮﻟﺔ أو أداء ﻧﻘﺪ ﻻذع أو اﻟﺘـﻨﺪﻳﺪ ﺑ ـﻈـﺎﻫـﺮة ﻛ ـﺎﻟـﺒـﺨـﻞ أو اﻟـﺘـﻬﻜـﻢ أو اﻟـﺴﺨﺮﻳ ـﺔ ﺑـﺄﻧـﺎس ﻳ ـﺘـﺼﺮﻓ ـﻮن ﻋﻜـﺲ ﻣ ـﺎ
ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﻢ أو ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﻔﱰض أن ﻳﺘﺼﺮﻓﻮا ﺑﻪ".3
ط وﻳـﺠﻮز ﻟﻨﺎ اﻻﻓﱰاض ﺑﺄﻧﻪ ﻓـﻲ ﻋﻬﻮد اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻄﻐﻴﺎن وﻓـﻲ ﺗـﻠﻚ اﻟﻔﺘـﺮات اﻟﺘـﻲ ﻟـﻢ ﻳـﺴـﺘﻄﻊ ﻓﻴﻬ ـﺎ اﻟﺸﻌﺐ
أن ﻳﻨﻘﺪ ﻋﻼﻧﻴﺔ وﺻﺮاﺣﺔ ﺟﻼدﻳﻪ وﺳﺎرﻗﻲ ﻗﻮﺗﻪ ،ﳉﺄ إﱃ اﺑﺘﻜﺎر اﳊﻜﺎﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮازن ﺑﲔ ﻋﻤﻞ ﻏﲑ ﻣـﻨـﻄـﻘﻲ
اﺑﺘﺪﻋﻪ اﻟـﺨﻴﺎل وﺣﺎدث ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺴﺒﺐ اﳋﻮف واﻟﻜﺒﺖ.4

-1
-2
-3
-4

ﺳﻌﻴﺪي ﳏﻤﺪ،اﻻدب اﻟﺸﻌﱯ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.65
ﳕﺮ ﺳﺮﺣﺎن،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،،ص.93
اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص .93
اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.96
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
إن ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻣﺮح وﺑﺎﻃﻨﻬﺎ اﻟ ـﺘـﻨﻔـﻴﺲ ﻋـﻦ ﻛﺒ ـﺖ اﺟ ـﺘـﻤﺎﻋﻲ ﻧـﻔﺴﻲ ﻣـ ﻦ ﺟﻬﺔ وﻧ ﻘﺪ اﺘﻤﻊ وﺳﻠﻮك ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺸﺮ
ﻣﻦ ﺟـ ـﻬ ـﺔ ﺛﺎﻧ ـﻴـﺔ" 1ﺑ ـﻤﻌـﻨـﻰ أن ﻛ ـﻞ ﻣﺎ ﻫـﻮ اﺟـﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﺳﻴﺎﺳﻲ أو واﻗﻌﻲ أو اﻋـﺘـﻘ ـﺎدي ﻳـﺄﺧـﺬ ﺻـﻮرة اﻟـﻬﺰل
ﻓـﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟـﻤﻮاﻗﻒ وﻗﺪ ﲣﺘﻠﻂ ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ أﺷﺪ اﻻﺧﺘﻼط ﺑﺎﻟﻨﺎدرة واﻟﻔﻜﺎﻫﺔ وﳝ ـﺜﻠﻬﺎ أﺣـﺴﻦ
ﺗـﻤﺜﻴﻞ.
ط ﻣﺜﻞ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺟﺤﺎ وﺣـﻤﺎرﻩ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻔﺎرﻗﻪ أﺑﺪا وﻟﻪ ﻣﻌﻪ ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ" :ﻛﺎن ﳉﺤﺎ ﲪﺎر ﻳ ـﺮﻛـﺐ
ﻋﻠﻴﻪ ،وﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﰲ ﻛﻞ أﻣﻮرﻩ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ  ،و ﰲ أﺣﺪ اﻷﻳﺎم ﺳﺄﻟﻪ أﺣﺪ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ  :ﲟﺎ أﻧﻚ رﺟﻞ ﻓﻠﻤﺎ ﻻ ﲤـﺘـﻠـﻚ
ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟـﻬﺬا اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻗﺎم ﺟﺤﺎ ﺑﺒﻴﻊ ﺣـﻤﺎرﻩ واﺷﺘـﺮى ﺑـﻨـﺪﻗـﻴـﺔ ،وأﺻﺒﺢ ﻳﻘـﻮم ﺑﻜـﻞ ﻣـﺎ ﻳـﺤ ـﺘﺎج إﻟﻴﻪ
ﺑـﻨﻔﺴﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن اﳊﻤﺎر ﻳﺮﳛﻪ ﻣﻨﻬﺎ.ﻋﻨﺪﻫﺎ أدرك ﺟﺤﺎ ﻣﺪى أﳘﻴﺔ ﲪﺎرﻩ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﺑـﻌﺪ أن أدر ك ﺧﻄﺎﻩ
ﻓﻘﺎل ﰲ ﻗﺮارة ﻧﻔﺴﻪ ".ﻫﺬا راي ﺻﺤﺎﰊ ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺖ اﻟﻠﻲ ﻳﺮﻓﺪﱐ واﺷﱰﻳﺖ اﻟﻠﻲ ﻧﺮﻓﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮي "" .
ط ﻓﺎﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن إدراك اﻟﻨﺎس ﻏﺎﻳﺔ ﻻ ﺗﺪرك.ﻓـﺤﻤﻖ وﻏ ـﺒﺎء ﺟﺤﺎ ﺟﻌﻼﻩ ﻳـﺘـﺒـﻊ ر أي أﺻﺤ ـﺎﺑـﻪ
وﻳﺴﺘﻐﻨـﻲ ﻋﻦ ﺣـﻤﺎرﻩ اﻟﺘـﻲ ﻛﺎﻧﺖ أﻓﻀﺎﻟﻪ ﻛﺜﻴـﺮة ﻋﻠﻴﻪ".وﳒﺪ اﻟـﻤﺮح ﻓـﻲ ﺑﻌﺾ اﳊﻜﺎﻳﺎت وﻗـﺪ ﺟﺎء ﺑ ـﻬ ـ ـﺪف
ا ﻟﺴﺨﺮﻳﺔ اﺮدة ﻣﻦ ﻋﻘﻮل اﻟﺒﺴﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺎس وﻏﺒﺎﺋﻬﻢ.1

ط

ط وﻳﻌﺘﱪ ﺟﺤﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻔـﻜﺎﻫـﻴ ـﺔ اﻟﺘـﻲ روﻳﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟـﻄﺮف أﺿﺤﻜﺖ اﻟﻜﺜﻴـﺮ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،ﻓﺠﺤﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟ ـﻐـﺒـﺎء و اﻟـﺒـﻼدة وﺑﺎﳊﻜﻴﻢ ﻓـﻲ ﻣﺮ ات ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫ ـﺪاﻓـ ـﻪ.
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘـﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲝﻤﺎرﻩ.وﻫﺬﻩ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ:ﺗـﻘﻮل اﻟﺮاوﻳـﺔ " :وﺣﺪ اﻟ ـﻨﻬﺎر ﺟـﺤﺎ دﺧـﻞ ﻟـﻮ ﺣ ـﺪ اﻟـﺒﺤـﻴ ـﺮة
ﻏ ـﺎرس ﻓـﻴـﻬﺎ ﻣﻮﻻﻫﺎ اﻟﺒﺼﻞ ،ﻗﻌﺪ ﻏﻴـﺮ ﻳﻨﺜـﺮ اﻟ ـﺒﺼﻞ وﻳ ـﻌ ـﻤﺮ ﻓـﻲ اﻟﺸﻜﺎرة ،ﻏﻴـﺮ ﻳﻨـﺜـﺮ وﻳﻌﻤـﺮ ،ﺣﺘـﻰ ﺧﺮج ﻣﻮل
اﻟﺒﺤﲑ ة ﺷﺎﻓﻪ ،ﻗﺎل ﻟﻪ :ﺻﺎر اﻧﺖ ﻟﺮاك ﺗﺴﺮق ﺑـﺤﻴ ـﺮة اﻟـﻨﺎس ﻗﻮﻟـﻲ ﺷﺎراك ﺗﺪﻳﺮ ﻋﻨـﺪك؟ ﻗـﺎل ﻟـﻪ ﺟﺤﺎ :اﻟـﺮﻳﺢ
راﻩ ﺑﺰاف وﱃ ﻳﺪﻳﻨـﻲ و أﻧﺎ ﻧﺸﺪ ﰲ اﻟﺒﺼﻠﺔ ﺗﻄﻴـﺮ ،وﻳـﻦ ﻣـﺎ ﻳﺒﻐﻰ ﻳﺪﻳﻨـﻲ ﻧﺸﺪ ﰲ اﻟﺒﺼﻠﺔ ﺗﻄﲑ.ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻔ ـﻼح
واﻟﻠﻲ ﻋﻤﺮﺗﻪ ﻓـﻲ اﻟﺸﻜﺎرة؟ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺣﺠﺎ :ﻫﺎ ﺗـﻢ ﺻﺒﺘﻨـﻲ ﻧـﺨﻤﻢ" 2اذن ﻓﺎﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺒﻴـﻦ ﻟﻨﺎ ﺷﺪة ذﻛﺎء
وﻓﻄﻨﺔ ﺟﺤﺎ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟـﻤﺄزق واﻟﺘـﻲ ﺗـﺠﻌﻞ اﻟﻔﺮد ﺣﺎﺋﺮا ﻓـﻲ ﻣﻮاﻗـﻔـﻪ ،ﻓﺎﳊﻜﺎﻳﺔ اﳌﺮﺣﺔ ﺳﻼح ﺣ ـﺎد ﻣ ـﺎض
ﻳـﺠﺘﺎح اﻟـﻤﻴﺎدﻳﻦ ﻛﺎﻓـﺔ ،ﻓﻼ ﻳﺘـﺮك ﻣﻴـﺪاﻧﺎ إﻻ وﺗـﻄ ـﺮق إﻟﻴﻪ ،ﻓ ـﻴﺒـﺚ اﻟـﻤﺮح واﻟ ـﻔﺮح واﻟﺴﺨﺮﻳ ـﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ،ﻓ ـﻬﻲ ﻣـ ـﺮح
 -1ﳕﺮ ﺳﺮﺣﺎن،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.96
 -2اﻟﺮاوﻳﺔ :اﻳﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ 58،ﺳﻨﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ،ﺑﺮج اﻟﻜﻴﻔﺎن ،اﻟﺴﺎﻋﺔ 9.00،ﻟﻴﻼ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ذﻫﻨـﻲ ،وﻫﻲ ﻓـﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﲣﻔﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺪى اﻟﻘﺎﺋﻞ واﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎ ،أي ﻫﻲ ﻗﻮل ﻣ ـﺮح
ﻓـﻲ ﺟﻮ ﻣﺮح.ﻛﻤﺎ أﻧـﻬﺎ ﺻﻤﺎم أﻣﺎن ﻳـﺰ ﻳﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟـﻨـﻔﺴﻲ ،وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺪور اﻟﺘ ـﺮﻓﻴﻬﻲ ،ﺑﻞ ﻳـﻤﺘﻠ ـﻚ
ﺑـﻌﻀﻬﺎ ﻧـ ـﻘـﺪا اﺟ ـﺘـﻤﺎﻋ ـﻴﺎ ﻫ ـﺎﻣـﺎ.1اذن ﻓ ـﺎﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟـﻤﺮﺣ ـﺔ ﺳﻼح ذو ﺣﺪﻳ ـﻦ :ﻓ ـﻬﻲ ﺗ ـﺪﺧﻞ اﻟ ـﻤﺮح واﻟ ـﻀﺤﻚ
ﻋ ـﻠﻰ ﻗ ـﻠﻮب اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻼج ﻟﻠﺴﺂﻣﺔ واﻟـﻤﻠﻞ واﳊﺰن .وﺳﻼﺣﺎ ﻓ ـﻌﺎﻻ ﻓـﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ
اﻻﺟ ـﺘﻤـﺎﻋ ـﻴـﺔ وﻣﺎ ﻳﻌ ـﺘﻤﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻤﺠ ـﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ وﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺸﻐﻠﻪ.ﻛﺎﻟﻈﻠﻢ واﻟـﺠﺒـﺮوت واﻟ ـﺘـﻜـﺒـﺮ وﻛـﻞ ﺗـﻠـ ـ ـﻚ
اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘـﻲ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗ ـﻘﻠﻖ راﺣﺔ اﻻﻧـﺴﺎن وﺑﻨﺎء اﳌـﺠﺘﻤﻊ".2إذ ﺗـﻬﺪف ﺑﺴﺨﺮﻳﺘﻬﺎ إﻟـﻰ ﻫﺪف اﻳـﺠﺎﰊ"
ط ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺣﻜﺎﻳﺔ أﺧﺮى ﻋﻦ ﺟﺤﺎ ﺗﺴﺨﺮ ﻣﻦ ﲪﺎﻗﺘﻪ اﻟﱵ ﻣﻜﻨﺖ اﻟﻠﺼﻮص ﻣﻦ ﺳﺮﻗﺔ ﲪﺎرﻩ و أﻳﻀ ـﺎ
ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ ﻟﻜﻼم ﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﱴ ﻟﻌﺎﻗﻞ أن ﻳﺼﺪﻗﻪ " ﰲ أﺣﺪ اﻷﻳﺎم اﺷﱰى ﺟﺤﺎ ﲪﺎرا و أﺧﺬ ﳚﺮﻩ أﻣﺎﻣﻪ وﻟـ ـ ـﻤ ـﺎ
ﺗ ـﻌﺐ ﻣﻦ ذﻟﻚ رﺑ ـﻄ ـﻪ ﺑ ـﺬﻳـﻞ ﺟﻠـﺒﺎﺑﻪ و أﺧـﺬ ﳚـﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟـﻨﻮع ﻓﺠﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻠﺼﻮص وﻓﻜﻮا رﺑﺎط اﻟـﺤﻤﺎر
وﻋﻠﻘﻮﻩ ﻓـﻲ رﻗﺒﺔ أﺣﺪﻫﻢ ،ﺛـﻢ أﺧﺬوا اﳊﻤﺎر وﻫﺮﺑﻮا .ﻓﻠﻤﺎ اﻟﺘﻔﺖ ﺟﺤﺎ وراءﻩ وﺟ ـﺪ ر ﺟ ـﻼ ﺑ ـﺪﻻ ﻣﻦ اﻟـﺤﻤﺎر.
" ﻓﻠﻤﺎ ﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ اﻟـﺤﻤﺎر ،أﺧﺒـﺮﻩ ﺑﺄﻧ ـﻪ ﻫﻮ اﻟـﺤﻤﺎر ﺑﻌﻴﻨﻪ و أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺴﺤﻮرا ﻷن أﻣﻪ ﻛﺎﻧـﺖ ﻗ ـﺪ دﻋﺖ ﻋﻠـﻴـﻪ
أن ﻳﺼﺒﺢ ﲪﺎرا ،ﻹﺳﺮاﻓﻪ ﰲ اﻟﺸﺮب،وﻳﺒﺪو أن أﻣﻪ ﻋﺎدت ورﺿﻴ ـﺖ ﻋـﻨﻪ ﻓﺪﻋـﺖ إ

أن ﻳﺮﺟﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎ،

ﻓﺎﺳﺘﺠﺎب اﷲ ﻟﺪﻋﺎﺋﻬﺎ ،ﻋﻨﺪ ذاك أﻃﻠﻘﻪ ﺟﺤﺎ وذﻫﺐ ﻟﻴﺸﺘـﺮي ﺣـﻤﺎرا آﺧﺮ ﲟﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﻮد .وﻟﻜـﻨﻪ
ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺣـﻤﺎرﻩ اﻟﺜﺎﻧـﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗـﺪ ﺳﺮق ﻣﻨﻪ .ﻓ ـﺪﻧﺎ ﻣﻦ اﻟـﺤﻤﺎر وﻗﺎل ﻟﻪ ﻓـﻲ أذﻧﻪ " :ﻳـﺒـﺪو أﻧـﻚ ﻋ ـﺪت
إﻟـﻰ اﻟﺴﻜﺮ ﻓﻤﺴﺨﻚ اﷲ ﺣـﻤﺎرا ﻣﺮة أﺧﺮى .واﷲ ﻟـﻮ أﻋﻄﻮﻧـﻲ إﻳﺎك ﺑﺪون ﲦﻦ ﳌﺎ أﺧﺬﺗﻚ" ﰒ اﺷﱰى ﲪـ ـﺎرا
آﺧ ـﺮ ورﺣـ ـﻞ.
إن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﺟﺎء ﻟﻴﻨﻘﻞ ﻟﻨﺎ ﺣﻴﺎة اﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋ ـﺮي وﻣـﺎ ﻳ ـﺴﻮد ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ وﻃﻐﻴﺎن ﻧﺘﻴﺠـﺔ
اﻟﺘﻌﺴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻧﻌﺪام اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،وﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﻳـﻄﻤ ـﻊ اﻟـﺸﻌـﺐ اﻟـﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟـﻤﺴﺎواة.4
وﺣﻜﺎﻳﺎت ﺟﺤﺎ اﻟﻔﻜﺎﻫﻴﺔ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
-1
-2
-3
-4

ﻳﻨﻈﺮ ﻃﻼل ﺣﺮب،اوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺺ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.ص.160
اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص.161
ﻧﺒﻴﻠﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ.،اﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ اﻻدب اﻟﺸﻌﱯ.ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.،ص.257
ﻳﻨﻈﺮ اﱃ رو زﻟﲔ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺮﻳﺶ،ﻟﻘﺼﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ذات اﻻﺻﻞ اﻟﻌﺮﰊ /ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ /ص209
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ب -ﻣﻤﻴﺰات اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ:
إن اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟ ـﺸ ـﻌﺒ ـﻴﺔ ﺟـﻨﺲ أدﺑـﻲ ﺷﻌﺒـﻲ ﻗ ـﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗ ـﻪ ،ﻟـﻪ أﺻﻮﻟـﻪ وﻣـﻘـﻮﻣﺎﺗـﻪ اﻟـﻔﻨﻴﺔ ،ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑـﻬﺎ ﻋﻦ ﺑ ـﺎﻗـﻲ
أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻌﱯ اﻷﺧﺮى.وﳍﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻊ ﺣﻜﺎﻳﺎت ﺷﻌﺒﻴﺔ أﺧﺮى ﻛﺎﻟﻌﺮاﻗﺔ وﳎﻬﻮﻟﻴﺔ اﳌﺆﻟﻒ واﻟﺮواﻳ ـﺔ
اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ إﻧـﻬﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑـﻤﻤﻴﺰات ﻣﻨﻬﺎ:
 -1ﺗﻌﻜﺲ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟـﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻗﻴﻢ وﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ و أﻋﺮاف اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي،ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ آﻣـﺎﻟـﻪ
ط و أﺣﺰاﻧﻪ وﺗﻔﻜﲑﻩ وﻣﺘﻄﻠﻌﺎﺗﻪ.
 -2إن اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺷﻜﻞ أدﺑـﻲ ﺷﻔﻮي ﺗـﺘـﻨـﺎﻗـﻠﻪ وﺗﺘﻮارﺛﻪ اﻷﺟﻴﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟـﻤﺸﺎﻓﻬﺔ.
 -3ﻧﻘﻠﺖ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒـﻴـﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟـﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺠﺰاﺋﺮي ﺑـﺠﻤﻌﻬﺎ ﻟـﺒـﻴـﺌـﺎت ﻣـﺨـﺘﻠﻔﺔ.
 -4ﻋﻜﺴﺖ اﻟـ ﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟـﺒـﺨـﻴـﻠـﺔ وﻳﺮﻓﺾ
ط اﻟـﻤﺮأة اﻟـﻤﺴﺘﺴﻠﻤﺔ وﻻ ﻳﺮﺿﻰ إﻻ ﺑﺎﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻨﺎﺳﺒﻪ ﻓـﻲ ﺗﻔﻜﻴـﺮﻩ.
 -5ﺣﺎﻓﻈﺖ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌ ـﺒـﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘـﻴـﻢ اﻹﺳﻼﻣـﻴﺔ واﻟـﺴﻠﻮك اﻟـﺤـﻀﺎري اﻟـﺪﻳـﻨـﻲ ﻟﻠﻤـﺴﻠﻢ اﻟﺼﺎﻟـﺢ،ﻛﻤﺎ
ﻧﺎﺷﺪت ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟـﺤﺴﻨﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻻﻳـﺠﺎﺑﻴﺔ ورﻓ ـﻀﺖ اﻟ ـــ ﺼﻔـﺎت اﻟـ ـﺴـﻴﺌ ـﺔ واﻟ ـﻤﻈـﺎﻫـﺮ اﻟـﺴﻠﺒـﻴـﺔ،ﻛ ـﻤﺎ ﻧـ ـﻔ ـﺮت
ﻣﻦ اﻟﺒﺨﻞ واﻟﺸﺢ واﻟﻜﺬب وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺆذي اﻟﺒﺸﺮ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟـﻲ ﻓﻬﻲ ﺗـﺘـﻤـﻴﺰ ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟـﺘﻌـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ"اذ ﺗ ـﻘ ـﻮم اﳊﻜﺎﻳـﺔ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ،وﰲ ﺗـﺄﻛﻴﺪ

اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓـ
اﻟﻘﻴﻢ اﻻﻳـﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟـﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧ ـﺮى".1

 -6إن اﻟـﺤﻜـ ـﺎﻳﺔ اﻟ ـﺸ ـﻌـﺒ ـﻴـﺔ ﺗـﻨـﺤﺪر ﻣ ـﻦ أﺻ ـﻮل ﺷﻌـﺒـﻴـﺔ ﺷ ـﻜﻼ وﻣــﻀﻤ ـﻮﻧـﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ إﺑﺪاع اﻟـﺨﻴﺎل اﻟ ـﺸ ـﻌﺒـﻲ
اﻟـﺠﻤﺎﻋﻲ ،وﺑـﻠـﻐـﺔ ﺷﻌ ـﺒـﻴـﺔ ،ﻓ ـﻬـﻲ وﻋﺎء ﻓﻨـﻲ ﻳـﺤﺘﻮي آﻻم وآﻣﺎل وﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟ ـﺸﻌـﺐ.
 -7إن ﻧﺺ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ ،ﻧﺺ ﻣﺮن ﻓـﻲ ﺑـﻨـﻴـﺘ ـﻪ اﻟ ـﺸﻜﻠ ـﻴـﺔ واﻟ ـﺪﻻﻟـﻴـﺔ،ﺣ ـﻴﺚ ﻳ ـﺘـﺼﺮف اﻟـﺨﻴﺎل اﻟـﺸﻌﺒـﻲ
ﻓـﻲ ﻣﺎدﺗﻪ ﺑـﺤﺮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ.ﻳﻀﻴﻒ وﳛﺬف أو ﻳﻐﲑ ﰲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ وﳏﺘﻮاﻩ اﻟﻔﲏ وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻘـﺘـﻀﻴﺎت اﻷﺣ ـﻮال
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺮاوي واﻟـﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓـﻲ ﻧـﻔـﺲ اﻟـﻮﻗـﺖ.2

 -1د:ﻧﺒﻴﻠﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ" ﻗﺼﺼﻨﺎ اﻟﺸﻌﱯ ﻣﻦ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ اﱃ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ"،دار اﻟﻌﻮدة،ﺑﲑوت ،1974ص.184
 -2ﺳﻌﻴﺪي ﳏﻤﺪ اﻻدب اﻟﺸﻌﱯ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،،ص.61
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[

 -8ﺑﻄﻞ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌ ـﺒ ـﻴـﺔ" ﺧﺎرق ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺎدي وﻣﺄﻟﻮف،ﺳﺎﺣﺮ ﺑﻜﻠﻤﺎﺗ ـﻪ وأﻓ ـﻌﺎﻟ ـﻪ،ﺑـﺤﻴﺎﺗ ـﻪ وﻣـﻮ ﺗﻪ،
ﻳﻜﺎد ﳜﻠﻮ ﻣﻦ أﻳﺔ ذاﺗﻴﺔ ﳏﻘﻘﺔ ﻓﻬﻮ ﺧﻼﺻﺔ ﻧﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ،وﻫﻮ ﺑﻄﻞ ﻣﺘﺠﺎوب ﻣﻊ روح اﳉﻤﺎﻋﺔ او اﻟﻄﺒﻘ ـ ـﺔ
اﻟ ـﺘ ـﻲ ﻳـﻨـﺘـﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ.وﻟﻴﺲ اﻟﺒﻄﻞ اﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮري ﺑﻄﻼ ﺑﺬاﺗﻪ إﻧـﻤﺎ ﻫﻮ ﺗ ـﺠـﺴﻴـﺪ ﻷﺣـﻼم و آﻣﺎل ﻃ ـﺒﻘـﺔ ﻣ ـﻦ اﻟ ـﻨـﺎس
ﺧﻠﻘﺘﻪ وﺻﻔﺖ ﻟﻪ ﻣﺴﺎرا ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻧﺘﻈﻢ ﺿﻤﻦ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ".1
 -10اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل ﺗﺄﺧﺬ أﺻﻮﻟ ـﻬﺎ ﻣﻦ ﺑـﻴـﺌـﺘـﻬﺎ اﶈﻠـﻴـﺔ ،وﻫـﻲ ﰲ ﲨﻠﺘﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮاﻗﻒ
وﺳﻠﻮﻛﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻐﺬي اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ ،وﺗـﻤﻨﺤﻬﺎ اﳊﻴﻮﻳﺔ واﻟﻨﺸﺎط ،ﻓﺘﻌﻜﺲ دﻻﻻت ورﻣﻮز ،ﺣـﻴﺚ
ﻳﻌﺘﺒـﺮ اﻟﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟﻠـﻴﺴﺎﻧﻴﻴـﻦ اﻟـﻤـﺤﺪﺛﻴـﻦ" اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺑـﺤﺜﺎ ﻣﻦ اﻟـﻘـﻴـﻢ".2
 -11ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌـﺒـﻴـﺔ ﻏـﺎﻟﺒﺎ ﺑﻨـﻬﺎﻳـﺎت ﺳﻌﻴﺪة وﻣﻔـﺮﺣﺔ " ﻓـﺎﻟﺒﻄﻞ ﻳﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت وﻣﺸﻘﺎت ﻓﻈﻴﻌﺔ
ﻳﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ داﺋﻤﺎ وﻳـﺤﻘـﻖ أﻫـﺪاﻓـﻪ ﻛـﺎﻣـﻠـﺔ".3
 -12ﺗﺆدي اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﳍﺎ أﳘﻴﺘﻬﺎ ،إذ ﺗﺼﻨﻔﺎن ﻣﻌﺎ ﻃـﺮﰲ اﳊﻠـﻘـﺔ اﻟﺘـﻲ
ﺗـﻀﻢ ﻓـﻲ إﻃﺎرﻫﺎ ﻛﻞ اﻷﺣﺪاث واﻟـﻤﻮاﻗﻒ ،ﻓﻌﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺗـﺘﻮاﻟـﻰ اﻷﺣﺪاث وﺗـﺘـﺮاﻛﻢ ﺛـﻢ ﺗﺄﺗـﻲ اﻟـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ
ﻓﺘﻜﻮن ﺗﺘﻮﻳـﺠﺎ ﻟـﻬﺬﻩ اﻷﺣﺪاث وﻛﻼﻫـﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪان ﻋﻠﻰ إدراك اﳌﻐﺰ ى وﺗﻔﻬﻢ اﳍﺪف اﳌﻌﻨﻮي ﻟﻠﺤﻜﺎﻳﺔ ".4
 -13ﺗـﻘـﻮم اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟـﺸﻌ ـﺒـﻴـﺔ ﺑﺪور ﺗ ـﺜـﻘ ـﻴـﻔـﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴ ـﺮ ،إذ ﺗـﺴـﺘـﻐـﻞ ﻗـﺪرﺗـﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ واﻟﱰﻓﻴﻪ ﻓﺘﺴﺎﻋﺪ
ﻋﻠﻰ ﻏﺮس اﻷﺧﻼق اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻛﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ وﻃﺮح اﻟﻜﺴﻞ واﺣﺘـﺮام اﻟﻜﺒﻴـﺮ واﻟﻌﻄـﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﲑ واﻻﻋﺘﺰاز
ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﺗﻘﺪﻳﺲ اﳊﺮﻳﺔ وﻣـﺤﺒﺔ اﻵﺧﺮﻳـﻦ واﻟـﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟـﻌ ـﺪل ". 5
 -14ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟـﺸﻌـﺒـﻴـﺔ ﺑﺄﻧـﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﺔ واﻟﱰﻓﻴﻪ ،ﺑﻞ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﻣﺮ آة اﻟﻌﺼﺮ و أﻓﻜﺎر
اﻟ ـﺸـﻌـﺐ وﺣﻜـﻤـﻪ وﻫـﻲ ذات ﻫ ـﺪف 6.ﻓ ـﻬـﻲ ﺗ ـﺤـﻤﻞ ﻓ ـﻠـﺴ ـﻔـﺔ وﻓ ـﻜـﺮ اﻟـﺠﻤﺎﻋ ـﺎت اﻟـﺸ ـﻌـﺒـﻴـﺔ ﻧ ـﻈ ـﻴ ـﺮ ﺗ ـﻌﺎﻣ ـﻠـﻬﺎ
ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.
 -1ﳕﺮ ﺳﺮﺣﺎن ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.46
"
 -2د.ﺑﻠﻮﺣﻲ ﳏﻤﺪ " ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺎب اﻟﺴﺮدي" ﳎﻠﺔ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮة،ﻣﺞ،12ع،47/ص.82
 -3ﳕﺮ ﺳﺮﺣﺎن،ﻣﻦ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ "،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ"،ص.43
 -4اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص.42
 -5اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص.43
 -6اﲪﺪ ﺻﻘﺮ ،ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﱰاث اﻟﺸﻌﱯ ﰲ اﳌﺴﺮح اﻟﻌﺮﰊ" ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ" ،ص.107
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 -15ﺑﻌﺾ اﳊﻜﺎﻳﺎت ﻣﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺎت اﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﳊﻴﻮان.
 -2اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﻴﺔ :
ﻻ ﻧـﻐـﺎﻟـﻲ إذا ﻗﻠﻨﺎ أن اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳊﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ .ﻓ ـــ ﻘ ـﺪ أﻋ ـﺠ ـﺐ اﻟـﺸـﻌ ـﺐ داﺋﻤﺎ
ﺑﺎﻷﺑﻄﺎل ،وﻧﺴﺠﻮا ﺣﻮﳍﻢ اﻷﺳﺎﻃﻴـﺮ.و أﺑـﻘـﺖ ﻟـﻨـﺎ اﻟـﺬاﻛـﺮة ﻗـﺼـﺺ أﺑـﻄﺎل ﻣـﻨـﺬ اﻟﻌﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ ،وﻫـﻮ اﻟـﻌ ـﺼﺮ
اﻟﺬي ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻴﻪ ﻣﻌﺮﻓ ـﺘـﻨـﺎ ،ﻛﻌﻨﺘـﺮة ﺑﻦ ﺷﺪاد واﻟـﻤﻬﻠﻬﻞ اﻟﻠﺬﻳﻦ ارﺗﺒﻂ اﺳﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑـﺤﺮب ﺿﺮوس .ﻓ ـﺎﻷول
ﲝﺮب داﺣﺲ واﻟﻐﱪاء .واﻟﺜﺎﱐ ﲝﺮب اﻟﺒﺴﻮس اﻟﱵ داﻣﺖ أرﺑﻌﲔ ﻋﺎﻣـﺎ،إذ ﺗﺪاول اﻟﺮواة أﺧﺒﺎر ﻫﺎﺗﲔ اﳊﺮﺑﲔ
وﺧﻠﺪوا اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﺘـﻲ ﻗﺎم ﺑـﻬﺎ اﻟﻔﺮﺳﺎن اﻟـﻤﺸﻬﻮرون.ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻗﺼﺼﻬﻢ ﳑﺘﻌﺔ اﺧﺘﻠﻂ ﻓ ـﻴـﻪ اﻟ ـ ـﺘﺎرﻳ ـﺦ ﺑ ـﺎﻟ ـﺨﻴﺎل
ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗـﻤﺎزج أدﺑـﻲ راﺋ ـــ ﻊ أﻋـﺠـ ـﺒ ـﺖ ﺑـﻪ اﻷﺟ ـﻴـﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺴ ـﻨﻴـﻦ .1.ﻓ ـﺎﻟﺒ ـﻄﻮﻟ ـﺔ رﻏـﺒـﺔ دﻓ ـﻴـﻨـﺔ ﻓ ـﻲ أﻋـﻤﺎق
اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺸﻖ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﻧـﺤﻮ اﻟﺘﺤﻘﻖ" .2
ط إن أدب اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻟﻴﺲ ﺗﺴﺠﻴﻼ ﳌﺎ ﻳﻘﻊ إﳕﺎ ﻫﻮ ﺑﻨﺎء ﻟﻠـﻨـﻤـﻮذج اﻟـﺬي ﻳـﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت واﻗﻊ ﻣﻌﺎش
ﻟ ـﻜـﻨـﻪ ﻳـﺘـﺠﺎوز ﻫـﺬا اﻟـﻮاﻗـﻊ أو ﻫـﻮ ﺑـﻘـﺪر ﻣﺎ ﻳـﺒـﺘـﻌﺪ ﻋـﻨـﻪ ﺑﻘـﺪر ﻣﺎ ﻳﻘﺘـﺮب ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺸﻌﻮب ،وﻳﻌـﺒـﺮ
ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻬﺎ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻨﻘﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑـﺤﺮﻓـﻴـﺘـﻪ إﻧـﻤﺎ ﻳﺼﻨﻌﻪ ،وﻣﺎ اﻟﺒﻄﻞ إﻻ ﺻﺎﻧﻌﺎ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ".3
ط وﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻧﺒﻴﻠﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ " :أﺻﺒﺢ اﻻﻧﺴﺎن ﲦﻼ ﺑﻮﺟﻮدﻩ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض ،و أﺻﺒﺢ ﳘﻪ أن
ﻳﺼﻮر اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﻄﻮﱄ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳛﻘﻖ ﺷﻴﺌﺎ راﺋﻌﺎ ﻟﻌﺎﳌﻪ اﻹﻧﺴﺎﱐ ...ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎ ﻣـﻤﻴﺰا
ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت وﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﻳﻐﲑ اﳊﻴﺎة،وﻳﻨﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﻮرﱃإ ﻃﻮر و ﻛﺎن ﻫﺬا
ﻫﻮ اﻟﺪاﻓﻊ ﺑﻌﻴﻨﻪ وراء ﻧﺸﺄة اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺒﻄﻮﱄ ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻪ" .4وﻻ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻄﻞ اﻟﺸﻌﺒـﻲ ﺑﺒﻄﻮﻻت ﻓﺮدﻳﺔ ذات
ﻫﺪف ﺷﺨﺼﻲ ،ﺑﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﻓـﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟـﺠﻤﺎﻋﺔ ،وﻳﻘﻮد ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ إﻟـﻰ اﻟﻨﺼﺮ ،أو ﻳﺘﺼﺪر اﳉﻴﻮش ﳌﻘﺎﺗﻠﺔ أﻋﺪاء
ﺺ اﻤﻮع ،ﻓﻴﻘﺎوم اﻷﻋﺪاء ﺑﺒﻄﻮﻟﺘﻪ اﳋﺎرﻗﺔ ،ورﲟﺎ ﺑﺎﻷدوات اﻟﺴـﺤﺮﻳﺔ
اﻷﻣﺔ .إذ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻗﻀﻴﺔ ﺗـ ﺨ
اﻟﺘـﻲ ﺗﺮﺻﺪ ﻟﻪ أﻳﻀﺎ .وﻛـﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣـﺸﺎﻛـﻞ اﻷﻣﺔ ﻗـﺎﺳﻴـﺔ وﻣﺴﺘـﻌـﺼﻴﺔ ﻛـﺒ ـﺮت ﺻـﻮرة اﻟـﺒﻄﻞ و ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻄﻮﻻﺗﻪ
وازدادت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻹﳍﻴﺔ ﺑﻪ.ﻓﺎﻟﺒﻄﻞ اﻟﺸﻌﺒـﻲ ﺻﻮرة ﻟﻠﺤﻞ ،ﻳﻌﻜﺲ ﻓـﻲ ﺷﺨﺼﻴ ـﺘـﻪ ﻣــﻼﻣـﺢ ﺣــﻠﻮل اﻷزﻣــﺔ اﻟ ـﺘـﻲ
 -1ﻃﻼل ﺣﺮب،اوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺺ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.139،140
 -2ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ،اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ ﺑﺴﻜﺮة،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.68
 -3اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص .69
 -4ﻳﻨﻈﺮ ﻧﺒﻴﻠﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ " اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ" دار اﳌﻌﺎرف اﻟﻘﺎﻫﺮة 1977.ص .20
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ ،وﻳـﺠﺴﺪ اﻟـﻘـﻮة اﻟـﻼزﻣـﺔ ﻟﻠـﺘـﻐـﻠﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘـﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﻪ.أﻣﺎ اﻟـﺸﺮﻳـﺮ ﻓـﻴـﺠﺴﺪ ﻛﻞ
اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﻌـﺘـﺮض اﻷﻣﺔ ،وﻳﻮﺿﺢ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ،وﻣﺎ اﻻﻧﺘﺼﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﺗﺄﻛﻴﺪ أﻣﻞ اﻟﺸﻌﺐ
ﻓـﻲ اﻟـﺘـﻐـﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺘـﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﻣـﺸﺎﻛـﻞ ،واﻳـﻤﺎﻧﻪ اﻟ ـﻌـﻤـﻴﻖ ﺑﺎﻧـ ـﻪ ﺳﻴ ـﺤـﻘ ـﻖ ذﻟ ـﻚ ﻓـﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳ ـﺎم .ط
ط ﻓﻔﻲ اﳊﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ " ﻳﻌﻜﺲ ﺗﺼﺮف اﻟﺒﻄﻞ ﻋﺎدة اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟـﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﳋﲑ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻳـﻌـﻜ ـ ﺲ ا ﻟﺸﺮ ﻳﺮ ا ﻟ ﺬي ﻳ ﻘﻒ ﺿﺪ اﻟ ﺒﻄﻞ اﻫ ﺘﻤﺎﻣ ﺎت اﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺸﺮ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ".1
ط ﻟﻘﺪ ﺻﻮر اﻟﺸﻌﺐ ﰲ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﻴﺔ ،رﻏﺒﺘﻪ اﻟﻌﺎرﻣﺔ ﰲ رﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،واﻧﺘﺼﺎر اﳌﺴﻠﻤﲔ
ﻋﻠﻰ أﻋﺪاﺋﻬﻢ ،وﺗﻀﺎﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓـﻲ أﺧﻮة ﻣﺜﻤﺮ ة ،وﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﺎر إﱃ ﺣﻜﺎﻳﺎت اﻟ ـﺸﻄـ ـﺎر
واﻟﻌﻴﺎرﻳﻦ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻣـﺤﻮرﻫﺎ " ﻳـﺘـﻤﺜﻞ ﻓـﻲ اﻟ ـﺜـﻮرة ﻋـﻠﻰ ﻏﻴﺎب اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن وﻟﺼﻮص اﻟﻘﻮاﻧﻴـﻦ....ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻀﻤﻴ ـﺮ
اﻟﺸﻌﺒـﻲ ﺻﺮﺧﺔ اﺣﺘﺠﺎج اﻧﺴﺎﻧـﻲ...وﻳﺼﻮﻏﻬﺎ اﻟﻮﺟﺪان اﻟـﺠﻤﻌﻲ وﺛـﻴـﻘـﺔ ﻓـﻨـ
ﻓـﻲ ﺗﺎرﻳـﺨ ـﻪ".2

ـﺔ
"

%ﻛﻤﺎ أن اﳌﺼﺪر اﻷول واﻷﺧﲑ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺒﻄﻮ ﻟﺔ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻋﺠﺎب اﻟﺸﻌﺐ ﺑﻔﻜﺮة اﻟﺒﻄﻞ .ﻓﺎﳊﻴﺎة ﲜﻮاﻧﺒﻬﺎ
اﻟـﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟـﻢ ﺗ ـﺼﻞ إﱃ ﻣﺎ وﺻﻠـﺖ إﻟـ ـﻴـﻪ إﻻ ﺑ ـﻔـﻀـﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻄﻮﻟﻴﺔ ﺗﻐﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮ وﺗﻐﻠﺒﺖ ﻋ ـﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻨﻘﺺ ﺣﺘـﻰ ﺷﺎرﻓـﺖ اﻟﻜﻤﺎل..3وﻟﻘﺪ ﺗﺼﻮر اﻟﺸﻌﺐ ﺑﻄﻠﻪ ﳐﻠﻮﻗﺎ ﻏﲑ ﻋﺎدي و أﺧ ـﺬ ﻳـﺼﻮر ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﻣﻦ ﻳﻮم وﻻدﺗـﻪ إﱃ ﻳـﻮم وﻓـﺎﺗـﻪ ﺗـﺼﻮﻳـﺮا ﻓـﻴـﻪ ﻣـﻦ اﻟـﺨﻴ ـﺎل اﻟـﺸـﻲء اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ،ورﺑـﻤﺎ ﻛـﺎن ﺷﺨﺺ ﻫﺬا اﻟﺒﻄﻞ ﻏﺮﻳﺒﺎ
ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﱂ ﻳﻌﺶ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﲔ أﺑﻨﺎﺋﻪ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻳـﻜـﻮن ﻗﺪ ﺳـﻤ ـﻊ ﻋـﻦ ﻏﺮاﺑ ـﺔ أﻋ ـﻤﺎﻟ ـﻪ اﻟ ـﺸـﻲء اﻟـﻜﺜ ـﻴـﺮ
ﺣﺘـﻰ ﻳـﻤﺠﺪﻩ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻗﺪ ﻋﺎش ﺑﻴـﻦ أﺑـﻨـﺎﺋـﻪ.4
" " "وﳒﺪ أدب اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘـﻲ ﻋﺮﻓﻨﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻷوﺳﺎط اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﺮ ﺑﺔ ﺻﺎﻟـﺤﺔ ﻟﻨﻤﻮ واﻧﺘﺸﺎر ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺎت وﻫﺬا راﺟـﻊ ﻷ ـﻈـﺮوﻓ ـ ـﻬـﺎ اﻟـ ـﺨﺎﺻ ـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻋ ـﺎﺷ ـﺘـﻬـﺎ
ﻓـ ـﻲ ﻇﻞ اﻻﺣﺘﻼل اﻷﺟـﻨـﺒ ـﻲ،ﻛـﻤﺎ أن أدب اﻟـ ـﺒـﻄـﻮﻟـﺔ " ﻟﻴـﺲ ﺗـﺴﺠـﻴﻼ ﳌـﺎ ﻳـﻘـﻊ إﻧ ـﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﻨﺎء ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﺬي
ﻳـ ـﻌـﺘﻤﺪ ﻋ ـﻠﻰ ﻣﻌـﻄ ـﻴـﺎت واﻗـﻊ ﻣﻌﺎش ﻟﻜ ـﻨـﻪ ﻳـﺘـﺠـﺎوز ﻫـﺬا اﻟﻮاﻗ ـﻊ أو ﻫ ـﻮ ﺑﻘ ـﺪر ﻣ ـﺎ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻪ ﺑﻘﺪر ﻣ ـﺎ ﻳــﻘﱰب
 -1أ ﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺳﻲ :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﺮ ﰲ اﻻدب اﻟﺸﻌﱯ ،اﳌﻼﺣﻢ واﻟﺴﲑ .ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻜﺮ ،اﻟﻌﺪد اﻻول ،1986ص.63
 -2ﻧﻘﻼ ﻋﻦ د .ﳏﻤﺪ رﺟﺐ اﻟﻨﺠﺎر ،ﺣﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸﻄﺎر واﻟﻌﻴﺎرﻳﻦ ﰲ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ،ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺪد ،45اﻟﻜﻮﻳﺖ ،1981ص..420
 -3ﳕﺮ ﺳﺮﺣﺎن،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.45
 -4اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ.،ص.46-45
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺸﻌﻮب وﻳﻌﺒـﺮ ﻋـﻦ ﻣـﺜﻠﻬﺎ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻻﻳﻨﻘﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑـﺤﺮﻓﻴﺘﻪ إﳕﺎ ﻳﺼﻨﻌـﻪ ،وﻣﺎ اﻟﺒﻄﻞ
إﻻ ﺻﺎﻧـﻌﺎ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ".1
" وﻷن اﻟـﺤﺮوب واﻟـﺜـﻮرات ﺧﻠﻘﺖ أﺑﻄﺎﻻ ﻳ ـﺘـﺼﻔـﻮن ﺑﺎﻟـﺠﺮ أة واﻟـﺒﺴﺎﻟﺔ واﻟـﺬﻛـﺎء ،ﻛـﻤﺎ اﺳﺘﻘﺖ ﻣﻮ ﺿﻮﻋﺎﺗـﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮ آن اﻟﻜﺮﱘ واﻟﺴﻴـﺮ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ،وﻏﺰوات اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ،واﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟـﻬﻼﻟﻴﺔ ،واﻟـﻔـﺘـﻮﺣـﺎت اﻻﺳـﻼﻣـﻴـﺔ،ﺑ ـﺎﻹﺿـﺎﻓ ـﺔ
إﻟـﻰ ﻛـﺮ اﻣﺎت اﻻوﻟﻴﺎء.وﻳﻌﺘﺒـﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟـﺤﻜﺎﻳـﺎت اﻟـﻴـﻨـﺒـﻮع اﻟـﺬي ﺗـﺄﺧﺬ ﻣـﻨﻪ اﻷﺟـﻴﺎل اﻟـﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟـﻤﻮﻋﻈﺔ
واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﺬﻛﺮة .وﻳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒـﻲ ﻣﺜـﻠﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ اﻟﺬﻛﺮ إﻟـﻰ ﻣـﺎﻳـﻠـﻲ:
 -1ﺑﻄﻮﻟﺔ دﻳﻨﻴﺔ.
 –2ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺑﺪوﻳﺔ .
 –3ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ.

 -1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ،اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ ﺑﺴﻜﺮة،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.69
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[

 -1اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ:
ط ﲢﺘﻞ ﻗﺼﺺ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎ واﺳﻌﺎ ﰲ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ و ﺗﺴ ﺘ ﻘﻲ ﻣ ﻮﺿﻮﻋ ﺎﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم.وﻫﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟـﻰ ﺛﻼﺛـﺔ أﻗـﺴﺎم:
ط

أ -ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء

ط

ب -اﻟﻤﻐﺎزي

ط

ج -ﻗﺼﺺ اﻷوﻟﻴﺎء

أ -ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء:
ط ﻳﺪور ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺣـﻮل اﻟﺮﺳﻞ واﻷﻧـﺒﻴﺎء ،ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻫﻮ اﻟﻘﺮ آن اﻟﻜﺮﱘ ،وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺗﻌﺮض إﱃ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺑﻌﺾ
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺺ ،ﳌﺎ ﲢﻮﻳﻪ ﻣﻦ اﳋﻴﺎل ﻛﻞ ﻫﺬا ﺑﻄﺎﺑﻊ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ،ﻓﻘﺼﺔ أﻳﻮب ﻣﺜﻼ ﰲ اﺑﺘﻼﺋﻪ وﺻﱪﻩ ﺧﲑ
ﻣﺜﺎل ﳍﺬا اﻻﺗـﺠﺎﻩ و ﻫﻲ ﻣﺬﻛﻮرة ﻓـﻲ اﻟﻘﺮ آن اﻟﻜﺮﱘ،ﺣـﻴﺚ ﺗﺮوي ﻛﻴﻒ أﻳﻮب ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺰ اﻟﻜﺎﻣـﻞ ،وﻛﻴﻒ ﺻﺒ ـﺮ
ﻋـﻠﻰ ﺑ ـﻠـﻮاﻩ ﻃـﻮال اﻟـﺴﻨـﻴـﻦ.وﻗ ـﺪ ﻧـﻔـﺮ ﻣـﻨـﻪ أﻫﻠﻪ و أﺣﺒﺎؤﻩ وﻟـﻢ ﻳﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟـﻮﻓﺎء ﻟﻪ إﻻ زوﺟﻪ.وﻛﺎن اﺑـﻠـﻴـﺲ ﻳﻠﻌﺐ
ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ دورا ﻛﺒﲑ ا إذ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺮب أن ﻳﺴﻠﻄﻪ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ أﻳﻮب وﻣﺎﻟﻪ وﻣﻮاﺷﻴﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ذﻛـﺮ
اﷲ وﺷ ـﻜـﺮﻩ .ﻓـﻘـﺒـﻞ اﻟـﺮب ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻌـﺮف ﻣﺪى اﻳـﻤﺎن أﻳﻮب ﺑﻪ وﻗﻨﻮﺗـﻪ ﻟﻪ .ﻓﺴﻠّﻂ اﻟﺒﻼء ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪ أﻳﻮب
ﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪ وﻟﺴﺎﻧﻪ .أﻣﺎ زوﺟﺘﻪ ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻣﻌﻪ إﱃ اﻟﱪاري واﻟـﻘـﻔـﺎر ﺣﻴـﺚ اﺿـﻄـﺮ أن ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻨﺎس
وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺸﺪة ﺑﺰوﺟﻬﺎ وﺑـﻬﺎ ﺣﱴ أﺧﺬت ﺗـﺘـﻠـﻤﺲ اﻟﻘﻮت ،واﺿﻄﺮت أن ﲡﺰ ﺷﻌﺮﻫﺎ اﳉﻤﻴﻞ وﺗﺒﻴﻌﻪ ﳋﺒﺎز
"ﻳﻬﻮدي" ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮﺻﲔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﲑ .ﻓﻼﻣﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻛﺎن ﻳﻘﻮل ":ﻛﻲ روﺣﺖ ﱄ اﳊﺮﱘ ﻣﺎﺑـﻘﺎش
ﺻﺒـﺮي ﻳﺎ رﺑـﻲ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ اﻟ ـﻘﻮة ﺑـﺎش ﻧ ـﻘ ـﻴـﻢ"،وﻳـ ـﻀـﻴـﻒ" ﻫ ـﺬا ﻣـﻦ اﻟـﻨﺎس اﻟـﻠـﻲ ﺻﺒـﺮ ﺷﺪﻳـﺪ ﻳـﺤﺘـﺮﻣﻬﻢ اﷲ ﺗ ـﻌﺎﻟـﻰ
ﻳﻌﻄﻮﻫﻢ ﻣﺮض ﺷﺪﻳﺪ وﻳﺼﱪوا ،ﺟﻮع ﺷﺪﻳﺪ وﻳﺼﱪوا ﻋﺮا ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺼﱪوا.ﻣﺎ ﻳﺼﱪوا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﻒﻧﺘﺎ ع اﻟﺰ وج"

1

وﻛ ـﻠﻤﺎ راودﻫﺎ ﺷـﻴﺎﻃﻴـﻦ اﻹﻧﺲ ﻋﻦ ﻧ ـﻔـﺴـﻬﺎ أﺑـﺖ وﺑﻘ ـﻴـﺖ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻮﻓـﺎء ﻟـﺰوﺟﻬﺎ وﻛـﺎن ﺻﺒ ـﺮ أﻳﻮب ﻳﺰداد ﺑﻘﺪر
ﻣﺎ اﺷﺘﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣـﺮ .وﳌﺎ أرﺳﻞ اﷲ ﺟﱪاﺋﻴﻞ إﻟﻴﻪ ر أى اﻟﺪود ﻳﻨﺨﺮ ﳊﻤﻪ وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ دودة ﺗﺒـﺘـﻌـﺪ ﻋـﻨﻪ ﻛ ـ ـ ـﺎن
أﻳﻮب ﻳﺮدﻫﺎ إﻟـﻰ ﺟﺴﺪﻩ .وﺑﻔﻀﻞ اﻟﺼﺒـﺮ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻔﺎرﻗﻪ ﻃﻮال ﺑﻠﻮاﻩ اﻟﺸﺪﻳﺪة أﺧـﺬﻩ ﺟﺒـﺮاﺋـﻴـﻞ ﻛـﻤﺎ أﻣـﺮﻩ اﷲ
 -1روزﻟﲔ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺮﻳﺶ،اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ذات اﻻﺻﻞ اﻟﻌﺮﰊ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.181
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[

إﱃ ﻣﺎء ﺣﻲ اﻏﺘﺴﻞوﻗﺮ ﺑﻪ إﻟـﻰ ﻋﻴـﻦ أﻳﻮب ﺑﻪ ﻓـﺸـﻔﻲ.ﻓﺎﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ ﻣﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳ ـﻢ". 1
اﻟﺸﻔﻮي
،
و إذا أﻣﻌ ـﻨﺎ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻧـﺠﺪ ﺑﻌﺾ اﻹﺿﺎﻓﺎت وﻟـﻴـﺪة اﻟـﺸﻌـﻮر واﻟـﺨـﻴﺎل اﻟﺸﻌﱯ وﺗﺄﺛـﻴ ـﺮﻩ ﰲ اﻟﻘﺼﺺ
ﻛﺎﻟـﺤﻮار اﻟﺬي وﻗـﻊ ﺑﻴـﻦ اﻟﺮب و إﺑﻠﻴﺲ ﺑﺸﺄن أﻳﻮب وﻗﻨﻮﺗﻪ ﰒ و ﺻﻒ اﻟﻨﺼﺐ واﻟﻌﺬاب اﻷﻟﻴﻢ اﻟـﺬي ﻣﺴﻪ
اﻟﺸﻴﻄﺎن ﺑﻪ  .وﻣﻨﺎورات اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ إزاﻟﺔ ﺻﺒ ـﺮ أﻳﻮب ﺑﺈدﺧﺎﻟﻪ ﰲ ﺗ ـﺠﺎرب ﻋﺪﻳ ـﺪة .إذ ﻳـﻘﺘـﺮب ﻣـﻨـﻪ
ﻣـﺨﺘـﻔـﻴﺎ ﰲ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﺐ أو ﺷﻴﺦ أو ﻋﺎﺑﺪ ﻟﻴﻮﺳﻮس ﻟﻪ ،ﰒ ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ دور اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻮﻓﻴﺔ اﻟﺘـﻲ ﻗﺼﺖ
ﺷﻌﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻮت زوﺟﻬﺎ اﳌﺒﺘﻠﻰ .وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺴﺘﺨﺮج اﳌﻐﺰى وﻫﻮ ﳝﺜﻞ ﻗ ـﺼﺔ اﻟﺼﺒـﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗـﺪر اﷲ
ﻣﻦ اﻟﺒﻼء.ﻛﻤﺎ ﺗـﻤﺜﻞ ﻗﺼﺔ اﻷﻣﻞ ﺑﺎﻧﻜﺸﺎف اﳌﻜﺮوﻩ ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎل واﺷﺘﺪ.ﻗﺪ ﺻﺎﻏﻬﺎ اﳋﻴﺎل اﻟﺸﻌﱯ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﻟﻨﺤﻮ ﻟﻴﺆﻛﺪ ﺑـﻬﺎ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟﺼﺒـﺮ ﻓـﻲ ﺣﻴﺎﺗـﻬﻢ .ﻓ ـﺎﻹﻧﺴﺎن اﻟ ـﻌﺎﻗ ـﻞ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠـﺸـﻌﺐ ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻹﻧ ـﺴـﺎن اﻟـﺼﺎﺑـﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻘﺎت اﳊﻴﺎة ،واﻟ ـﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻤﻦ ﻻ ﺻﺒـﺮ ﻋﻨﺪﻩ ،ﻻ ﻋﻘﻞ ﻟﻪ.

"

"" وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗـﺘـﻨﺎول ﻗـﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻳﻨﺒﻮﻋﻴـﻦ رﺋﻴﺴـﻴـﻴ ـﻦ ﻫـﻤﺎ:اﻟﻘﺮ آن
واﻟـﺨـﻴﺎل اﻟﺸﻌﱯ.واﻷﺻﻮل اﻟﺘﺎرﳜـﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﺘﺐ ﻋـﺪّ ل ﻓﻴﻬﺎ اﳋﻴﺎل اﻟﺸﻌﱯ ﲟﺎ ﻳـﺘﻼءم وﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﲟﺎ ﻳﺘﻼءم واﻗـﻊ اﻟ ـﻤﺠـﺘﻤﻊ .ﻟـﺬﻟـﻚ ﻳﻌﺪل ﻓـﻴـﻬﺎ وﻳـﻨـﺘـﺨﺐ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴـﺮ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗـ ـﻪ وواﻗ ـﻌـ ـﻪ
و آﻣﺎﻟـﻪ.1
ط أﻣﺎ ﻗـﺼﺔ ﺳـﻴـﺪﻧﺎ إﺑﺮاﻫـﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓـﺘـﻌﺎﻟـﺞ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻣﻊ اﺑﻨﻪ اﻟـﺬﺑـﻴـﺢ وﻫـﻲ ﻣـﻦ أﻛـﺜﺮ اﻟـﻘـﺼـﺺ ﺷﻴ ـﻮﻋﺎ
وذﻳـﻮﻋﺎ ﻓـﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟـﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل اﻟـﺮاوي ":إن اﷲ ﻋـﺰ وﺟﻞ أﻣـﺮ ﺳـﻴـﺪﻧﺎ اﺑـﺮاﻫـﻴﻢ ﰲ اﻟـﺮؤﻳﺎ
وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﻲ اﻹﻟـﻬﻲ ﺑﺬﺑﺢ وﻟﺪﻩ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﻪ اﻟ ـﺴﻌـﻲ ،ﻏـﻴـﺮ أن اﺑـﺮاﻫـﻴﻢ ﻟـﻢ ﻳ ـﺘـﻮان ﻓـﻲ إﺧﺒﺎر
اﺑـﻨـﻪ ﺑـﺬﻟﻚ اﻷﻣـﺮ ،وﻳـﻘـﺒﻞ اﺳـﻤﺎﻋـﻴﻞ ﺗ ـﻨـﻔـﻴﺬﻩ ﺑ ـﻘـﻮﻟـﻪ ﻷﺑ ـﻴـﻪ":ﻳـﺎ أﺑـﺖ اﻓـﻌـﻞ ﻣـﺎ ﺗـﺆﻣﺮ ﺑﻪ،ﺳﺘﺠﺪﱐ إن ﺷ ـﺎء اﷲ
ﻣﻦ اﻟـﺼﺎﺑﺮﻳـﻦ" ﻓ ـﻴـﺮدف إﺑـﺮاﻫـﻴﻢ ﻗـﺎﺋ ـﻼ ":رﺑـﻲ أﻋﻄـﻴﻨـﻲ اﻟـﻘﻮة وﺳﺎر اﺑﺮاﻫـﻴﻢ ﻣﻊ وﻟـﺪﻩ....وﻋـﺘـﻘـﻪ اﷲ ﺑ ـﺨﺮوف
ﻣﻦ اﻟـﺠـﻨـﺔ " وﺗ ـﺘ ـﻤﺨ ـﺾ اﻟـﻤﻔﺎﺟﺄة ﻋﻦ ﻧ ـﻬـﺎﻳـﺔ ﺳﻌـﻴـﺪة ﻣـﻔـﺮﺣﺔ إذ ﻳـﻔﺪﻳـﻪ اﷲ ﺑـﻜـﺒـﺶ ﻋﻈـﻴﻢ.وﺗـﺤـﻮي اﻟ ـﻘﺼﺔ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳋﻴﺎل اﻟﺸﻌـﱯﻋﻦ ﻃﺮ ﻳﻖ ﺑﻌﺾ اﻻﺿﺎﻓﺎت و ﻫﻲ إﻇﻬﺎر اﻟﺸﻴﻄﺎن وﻫﻮ ﺷﺪﻳﺪ اﳊﺮص ﻋـﻠﻰ ﻫـﺪم
اﻻﻳـﻤﺎن ﻓـﻲ اﻟﻨﻔﻮس ﲟﻨﺎورات ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻴﺘﺨﺬ أﺷﻜﺎﻻ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻹﻏﺮاﺋﻪ ،ﻓﻴﺒﺪأ ﺑﺂﻻم ﻓﻴﻮﺳﻮس ﳍﺎ ،ﰒ ﻳﺘﺠﻪ ﳓ ـﻮ

 -1ﺳﻮرة اﻻﻧﺒﻴﺎء.
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اﺑﺮاﻫﻴﻢ واﺑﻨﻪ وﳘﺎ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟـﻰ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺟﺎة اﻟﺮب ،وﻫﺬا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء إﳕﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟـﺸـﻴ ـﻄ ـﺎن
داﺋﻤﺎ ﻳـﺨﻄﻂ و أﺗﺒﺎﻋﻪ ﻹﻓﺴﺎد اﳊﻴﺎة اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻟﺼﻴﻘﺎ داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﺿ ـﻒ إﱃ ذﻟـﻚ أن اﺑـﺮاﻫﻴﻢ ﻗﺒﻞ
أن ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ ذﺑﺢ اﺑﻨﻪ ﻳﺄﻣﺮ أﻣﻪ ﻫﺎﺟﺮ ﺑﺄن ﺗﻐﺴﻠﻪ وﺗﻄﻬﺮﻩ وﺗـﻤﺸﻄﻪ وﺗـﻠﺒـﺴـﻪ وﺗـﺰﻳـﻨـﻪ ﻟﺘﻘﺪﻳـﻤﻪ ذﺑـﻴﺤﺎ ﻧﻈﻴﻔ ـ ـﺎ
ﻃﺎﻫﺮا ،وﻛـﺄﻧـﻪ ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ ﻛﻴـﻔـﻴـﺔ ﺗ ـﻐـﺴﻴـﻞ اﻟـﻤﻴﺖ.1
ط وﻫﻜـﺬا ﻳـﺘﺠﻠ ـﻰ ﺑـﻮ ﺿﻮح أن ﻣ ـﻐـﺰى ﻫﺬﻩ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎول ﻗﺼﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳋﻠﻴﻞ ﻫﻮ أن اﻹﳝﺎن ﺑﺎﻟﻘﺪر
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﲤﺎﻣﺎ ﰲ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ و أن اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﺜﻠﻰ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ واﻟﻔﺪاء .وﻫـﺬا ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗــﺄﺛ ـ ـﻴـﺮﻩ
ﰲ اﳋﻴ ـﺎل اﻟـﺸﻌﱯ اﻷﻣﺮ اﻟ ـــ ﺬي ﺳﺎﻋﺪ اﻟـﻤﺠﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ أن ﻳﻠﻮذ ﺑﺬﻟﻚ أﻳـﺎم ﻣ ـﺤـﻨﻪ وﻛﻔﺎﺣﻪ ﻟﻸﺟﻨﺒـﻲ
اﻟـﻤﺴﺘﻌﻤﺮ.2

ط

" أﻣﺎ ﻗﺼﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺪ ﻧﺴﺞ اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ﻓـﻲ ﺑـﻘﻴﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻘﺼﺺ
اﻟﻜ ـﺜﻴ ـﺮ ﺣ ـﻴـﺚ ﺗ ـﺤ ـﻜﻲ ﻋـﻦ وﻻدﺗـﻪ وﻧـﺸﺄﺗـﻪ وﻋـﻼﻣـﺎت ﻧﺒ ـﻮﺗـﻪ اﻟـﺘـﻲ ﻇـﻬـﺮت وﻫﻮ ﻃـﻔﻞ ﺻﻐﻴـﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺤﺪث
ﻋﻦ أﻣﺎﻧﺘﻪ وﺻﺪﻗﻪ وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس .وﳏﺒﺔ اﻟـﻨـﺎس ﻟـﻪ ،ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أﺧـﺬ اﻟـﻤ ـﺸﻮرة ﻣـﻨ ـﻪ ،دون أن
ﻧﻨﺴﻰ ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻧ ـﺰول اﻟـﻮﺣﻲ وﺣﺎدﺛـﺔ اﻹﺳـﺮاء واﳌﻌﺮاج.ﺣﻴﺚ ﳝﺜﻞ "اﻟﺮﺳﻮل داﺋﻤﺎ ﻣﺼﺪر اﻟﻘﻮة اﳋﺎرﻗﺔ اﻟـﺘـﻲ
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟـﻤﺴﻠﻤﻮن".3ﻛﻤﺎ ﳝﺜﻞ اﻟﻘﻮة اﻟـﺘـﻨﺒﺆﻳـﺔ ﻓﻴـﺘـﻨﺒﺄ ﺑﻈﺮوف ﻣﻘﺘﻞ اﳊﺴﲔ وﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﺎرك وﲟﺎ ﳛﺪث
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻓـﻲ ﺑﻼد ﺑﻌﻴﺪة.
ط ﻛﻴﻒ ﻻ واﻟﻜﻼم ﻳـﺤﻠﻮ وﻳـﺤﻠﻮ ﻓـﻲ ذﻛﺮ ﻣـﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ ﺳﲑﺗﻪ وﰲ وﺻﻔﻪ وﰲ أﺧـﻼﻗـﻪ
وﻓـﻲ ﺣﺴﻦ آداﺑﻪ.ﻓﻼ ﲤﻞ اﻷﻗـﻼم ﻣـﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻴﻪ ،وﻻ اﻷﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ وﻻ اﻷﲰﺎع ﰲ اﻟـﺘـﺼـﻨـﺖ
واﻟﺘﻨﺼﺖ إﱃ رﻗﻴﻖ أﻟﻔﺎﻇﻪ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻤﻌﺠﺰاﺗﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .ﻛﻤﻌﺠﺰة اﻹﺳﺮاء واﻟـﻤـﻌـﺮاج،
ﺗﻜﺜﲑ اﻟﻄﻌﺎم ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ،إﺑﺮاء ذوي اﻟﻌﺎﻫﺎت وﺷﻬﺎدة اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻪ،اﻧﻘﻴﺎد اﻟﺸﺠﺮ ﻟﻪ،ﺗﺴﺒﻴﺢ اﳊﺼﻰ
ﻓـﻲ ﻳﺪﻩ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،ﺣﻨﲔ اﻟـﺠﺬع ﻟﻪ،وﻛﻼم اﻟﺬﺋﺐ ﻟﻪ ﺑﺸﻬﺎدﺗـﻪ ﻟﻪ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.
ﻳﻘﻮل اﻟﺮاوي.4

 -1روزﻟﲔ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺮﻳﺶ،اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ذات اﻻﺻﻞ اﻟﻌﺮﰊ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.179
اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ذات اﻻﺻﻞ اﻟﻌﺮﰊ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.177-176
اﳌﺮﺟﻊ ﻟﻴﻠﻰ ﻗ
 --21روزﻟﲔ
ﻳﺶ.183،
ﻧﻔﺴﻪ،ﺮص
 -3ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ ،اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ ﺑﺴﻜﺮة،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.89-88
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[

دون أن ﻧﻨﺴﻰ أنّ أوﱃ ﻫﺬﻩ اﳊﻜﺎﻳﺎت ﻫﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ "ﺧﻠﻖ ﺳﻴﺪﻧﺎ آدم "،ﺣﻴـﺚ ﻳـ ـﻘـ ـﻮل اﻟـﺮاوي 1أن اﷲ ﻗـﺎل
ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ،أﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﳜﻠﻖ ﺧﻠﻴﻔﺘﻪ ﰲ اﻷرض،ﻓﺎﺣﺘﺠﺖ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﳋﻠﻴﻔﺔ اﻟﺬي ﻳﺴـﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء،
وﻧـﺤﻦ ﻧﺴﺒﺢ ﺑـﺤﻤﺪك وﻧـﻘـﺪﺳـﻚ،ﻓ ـﻘـﺎل اﷲ :إﻧـﻲ أﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌـﻠـﻤﻮن،وﻗـﺪ ﻛـﻠﻒ اﷲ ﺳﺒـﺤﺎﻧـﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻣﻠﻜﺎ
ﻣﻦ ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﺑﺄن ﻳﺄﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻃﻴـﻦ ﻋﺠﻨﺔ ،ﺛـﻢ ﻳـﻜـﻤﻞ اﷲ ﻋـﺰ وﺟﻞ ﺻﻨﻊ ﺑﺎﻟﻄﲔ ﺷﻜﻞ اﻧﺴﺎن ،وﻧﺰع ﻗﻠﻴﻼ
ﻣﻦ روﺣﻪ وﻗﺎل ﳍﺎ :ادﺧﻠﻲ ﻓـﻲ آدم،ﻓـﺮﻓـﻀﺖ،ﻓـﺄﻣـﺮﻫﺎ،ﻓـﺪﺧـﻠﺖ ﻋـﻨﺪﺋﺬ" ﻗﻌﺪ آدم وﻋﻄﺲ وﻗﺎل :اﳊﻤﺪ ﷲ،
ﻗﺎل ﻟﻪ رﺑـﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺧﻠﻘﺘﻚ،ﻣﺎﻛـﻠـﺘـﻚ وﺷﺮاﺑـﻚ وﻟـﺒﺴـﻚ ورزﻗـﻚ ﻋﻠﻲ،أﻧﺎ ﺧﻠـﻘـﺘﻚ ﺑﺎش ﺗﻌﺒﺪﻧـﻲ وﲢﻤ ـﺪﱐ
وﺗﻄﻴﻌﲏ" ﺛـﻢ ﻳﻜﻤﻞ اﻟـﻘـﺼﺔ اﳌﻌﺮوﻓـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺮآن اﻟـﻜﺮﱘ،ﺣﻴـﻨﻤﺎ أﻣﺮﻩ اﷲ ﺑﺄن ﳜﱪ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﺑﺄﲰﺎﺋـﻬﻢ،ﻓﺄﺧﱪﻫﻢ
ﰒ أﻣﺮ اﻟـﻤﻼﺋﻜﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮد ،ﻓﺴﺠﺪ اﳉﻤﻴﻊ إﻻ اﺑﻠﻴﺲ ،ﻓـﻘـﺪ اﺣـﺘـﺞ ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ ﺧﲑ ﻣﻨﻪ ،ﺧـﻠـﻖ ﻣـﻦ ﻧـﺎر وﺧـﻠﻖ
آدم ﻣﻦ ﻃﲔ ،ﻓﻄﺮدﻩ اﷲ ﻣﻦ رﲪﺘﻪ إﻻ أﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ أن ﳝﻬﻠﻪ إ ﱃ ﻳﻮم اﻟﺒﻌﺚ.
"

ﻧﻼﺣﻆ أن اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،ﻏﲑ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﺎل اﻟﺸﻌﺐ.
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
طط

 -اﻟﻤﻐﺎزي:

" ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أدب اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﳑﺜﻼ ﰲ ﻓﻦ " اﻟﻤﻐﺎزي "و ﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﺼﺼﻲ ﻳﻨﺸﺪﻩ اﻟﺮواة
اﻟـﻤﺤﱰﻓﻮن ﻓـﻲ اﻷﺳﻮاق واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑـﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻋﺰف اﻵﻻت اﻟـﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﻟـﺘـﻘـﻠﻴﺪﻳﺔ".1
ط ﻛﻤﺎ ﺗـﺘـﻨـﺎول وﻗﺎﺋﻊ اﻟـﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻳﺘﻐﻨـﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮواة ﺑﺒﻄﻮﻻت اﻟﻔﺎﺗـﺤﲔ،واﻟـﺸ ـﺨﺼـﻴﺎت اﻟـﻌﺮﺑـﻴﺔ
ﻛﻌﻨﱰة ،واﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .وﻳﻄﻠﻖ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﻐﺎزي ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﳊﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘـﻲ ﻗﺎم
ﺑـﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ،وﺻﺤﺎﺑﺘﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،وﻳﻄﻠﻖ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺟـﻤﻴﻊ ﻣـﺎ ﻳ ـﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﲑة
اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .و إذا ﻣﺎﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺎت ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﲝﺘﺔ،ﰎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﱴ اﻵن
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺎدة ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﺈ ﺎ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻋﺮﻓﺖ ﳎﺎﻻ آﺧﺮ وﻫﻮ ﳎﺎل اﻟﺮواﻳﺎت اﻷدﺑـﻴـﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ،إذ أ ﺎ اﺳﺘﻠﻬﻤﺖ ﻣﻦ ﻃﺮف رواة اﻷدب اﻟﺸﻌﱯ ﻓﻨﺴﺠـﻮا ﻣـﻨـﻬﺎ أﻋﻤﺎل ﻗـﺼﺼﻴﺔ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﻓﺘـﺮات
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﺸﻌﱯ وﻗ ـﺪ أﺻﺎﺑـﻬﺎ ﻣ ـﺎ ﻳ ـﺼـﻴـﺐ أﻧـﻮاع اﻟـﺮواﻳـﺎت اﻟﺸـﻌـﺒـﻴﺔ ﻣﻦ ﺗ ـﻄـﻮر وﺗﻐﻴـﻴـﺮ وﻋﺮف
ﺑﻌ ـﻀﻬـﺎ ﻧـﻮﻋﺎ ﻣـﻦ اﻟـﺨ ـﻴـﺎل اﻟـﺸﻌـﱯ.ﻛﻤـﺎ ﻳـﻤﺜﻞ ﻫـﺬا اﻟﻠـﻮن ﻣـﻦ أﻟـﻮان اﻟـﻘﺼﺺ اﻟـﺸﻌـﺒـﻲ أدﺑـﺎ ﻣﻠـﺤـﻤـﻴـﺎ ﻳ ـﺘـﻐ ـﲎ
ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟـﺤﺮﺑﻴﺔ ﻋﺮف ﻋﻠﻰ ﻳﺪ رواة ﺷﻌـﺒـﻴـﻴـﻦ ﻣـﻨـﺬ اﻟﻌﺼﻮر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷوﻟـﻰ ،وﻛـﺎن ﻟـﻠـﺼـﺮاع اﻟـﻘـﺎﺋـﻢ ﺑـﻴـﻦ
اﻟـﻌﺮب وﻏﻴـﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﱵ اﺻﻄﺪﻣﻮا ﺑـﻬﺎ دور ﻗﻮي ﰲﺑﻌﺜﻪ وازدﻫﺎرﻩ ،و ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻔﱰات اﻟﱵ ﺗـ ـﻌـﺮﺿـﺖ
ﻟـﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﺧﻄﺎر اﻟﻐﺰو اﳋﺎرﺟﻲ ،ﻣﺜﻞ ﻓﺘـﺮة اﻟـﺤﺮوب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ،وﺗـﻤﺜﻞ اﻟـﻐﺰوة ﻗﺼﺔ ﻣ ـﻜﺘﻤﻠﺔ ﳍﺎ
ﺑﺪاﻳﺔ ووﺳﻂ وﺎﻳﺔ.2

ط

ط

" وﻟﻌﻞ ﺟﺬور ﻫﺬا اﻟﻠﻮن ﻣﻦ اﳌﻐﺎزي ﻳﻌﻮد إﱃ" ﻇﻬﻮر اﻹﺳﻼم اﻟﺬي ﻳﻌـﺪ أﺣﺪ اﳊﻮادث اﻟﻌﺎﳌـﻴـﺔ اﻟـﻜﺒ ـﺮى
اﻟﺘـﻲ ﻓﺠﺮت ﻋﺼﺮ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ و أدب اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ" .3وﺗ ـﺄﺗـﻲ ﺷﺨﺼـﻴﺔ اﻟﺒﻄﻞ ﳎﺴﺪة ﻟﻠـﻨﻤﻮذج اﻹﻧﺴﺎﻧـﻲ اﻟـﺬي ﻳـﻨ ـﺰع
ﻟﻠﻜﻤﺎل ،ﻳـﺘـﻤـﺘـﻊ ﺑـﺼﻔـﺎت ﺗـﺪﻋـﻮ ﻟـﻼﻋـﺠـﺎب واﻟـﺘﻘـﺪﻳـﺮ ،واﻟﺼﺮاع ﺑـﲔ ﺷﺨﻮص اﻟـﻤﻐﺎزي ﺻﺮاع ﺑﲔ ﻣﺴﻠﻤﲔ
وﻛ ـﻔ ـﺮة،ﻓـ ـﺒ ـﻴﻨـﻤﺎ ﺗ ـﻘﺘـﻒ وراء اﻷﺑ ـﻄﺎل اﻟـﻤﺴﻠﻤﲔ ﻗ ـﻮة روﺣ ـﻴﺔ ﺗـﺘـﻤـﺜﻞ ﻓـﻲ اﻟـﻤﺒﺎدئ اﻻﺳﻼﻣ ـﻴﺔ ،وﻣـﺎ ﺗـﺮﻣ ـﺰ إﻟ ـﻴـﻪ

 -1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ ،اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ ﺑﺴﻜﺮة،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص.70
 -2ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ،اﻟﺒﻄﻞ اﳌﻠﺤﻤﻲ واﻟﺒﻄﻠﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﰲ اﻻدب اﻟﺸﻔﻮي اﳉﺰاﺋﺮي،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.30-29
 -3ﻧﺒﻴﻠﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﲑة اﻻﻣﲑة ذات اﳍﻤﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص. 26

ط
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣـﻦ ﻋـﺪل وﺧﻴـﺮ ﻳـﺆﻣـﻦ أﺻﺤﺎﺑـﻬﺎ ﺑـﻀـﺮورة ﻧ ـﺸﺮ ﻫﺎ ﰲ ﺟـﻤـﻴـﻊ ﺑـﻼد اﻟﻌﺎﻟـﻢ ﺑـﻴـﻦ ﺷﺨﻮص اﻟـﻤﻐﺎزي ﺻﺮاع ﺑـ ـﻴ ـﻦ
ﻣﺴﻠﻤﲔ وﻛ ـﻔـﺮة ،ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺗـﻘﻒ وراء اﻷﺑﻄﺎل اﻟـﻤﺴﻠﻤﲔ ﻗﻮة روﺣ ـﻴﺔ ﺗـﺘـﻤـﺜﻞ ﻓـﻲ اﻟـﻤﺒﺎدئ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻣﺎ ﺗﺮﻣﺰ
إﻟـﻴـﻪ ﻣﻦ ﻋـﺪل وﺧﻴـﺮ ﻳـﺆﻣـﻦ أﺻﺤﺎﺑـﻬﺎ ﺑﻀﺮورة ﻧـﺸﺮ ﻫﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺑﻼد اﻟﻌﺎﱂ ﻟـﻴﺤﻘﻘﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺸﻴﺌﺔ اﷲ ورﺳﻮﻟـﻪ
اﻟـﺤﺒﻴﺐ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .ﻧـﺠﺪ أن اﻟـﺪواﻓ ـﻊ اﻟﺘـﻲ ﺗـ ـﻘـﻒ وراء اﻟﻜ ـﻔ ـﺮة ﺗـ ـﺘﻤﺜﻞ ﻓـﻲ اﻟﺪﻓـﺎع ﻋﻦ اﻟـﺴﻴـﺎدة،
وﻓـﻲ اﻟﻄﻤﻊ وﺣـﺐ اﻟـﺴﻴﻄﺮة.1وﺗ ـﻨـﺘـﻬﻲ اﻟـﻌﺮﻤ ﻛ ـﺔ داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻧ ـﺘ ـﺼﺎر اﻟـﺤـﻖ واﻧ ـﻬـﺰام اﻟـﺸـﺮ ﻷﻧــﻬﻢ ﳝـﺜﻠﻮن إرادة اﷲ
ﻓـﻲ أرﺿﻪ وﻳﺘﻠﻘﻮن ﻋﻮﻧﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟـﻤﻼﺋﻜﺔ.ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺻﻴﻎ ﺗـﺘﻜﺮر ﰲ اﻟـﻤﻐﺎزي ﻛﺎﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ،ﺛـﻢ ﺗ ـﺼـﻒ
ﻣﻮاﻗﻒ اﻟـﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻴـﻦ اﻟﺒﻄﻞ وﺧﺼﻤﻪ ،وﺑﲔ اﻟـﺠـﻴـﺸـ ـﻴـﻦ اﻟـﻤﺘﺤﺎرﺑﲔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺎت
إﻟـﻰ إﻗ ـﺮار اﻟـﻌ ـﺪل ،واﻟ ـﻤـﺴﺎواة واﻟـﻘـﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﻈﻠـﻢ واﻹﻟ ـﺘـﺰام ﺑ ـﺴﻠـﻮك أﺧـﻼﻗﻲ ﻣﻌﻴـﻦ .2وﻳـﻮﻟـﻊ اﻟـﺮواة ﺑﺘـﺮدﻳـﺪ
اﻷﻟﻘﺎب اﻟﱵ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ و أﺧﻼﻗﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺮﺳﻮل اﻷﻣـﻴـﻦ
" أﺻﺤﺎﺑﻲ ﻛﺎﻟﻨﺠﻮم  ،ﺑﺄﻳﻬﻢ اﻗ ـﺘـﺪﻳـﺘـﻢ اﻫـﺘـﺪﻳـﺘـﻢ" .وﻣﻦ أﺷـﻬـﺮ أﺑـﻄﺎﻟ ـﻬﻢ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﻛـﺮم اﷲ وﺟ ـﻬ ـﻪ ،ﻓﻬﻮ
" ﺳﺒﻊ اﷲ " وﻫﻮ " ﺣﻴﺪر" وﻫـﻮ " ﺑﻮﺳﻜﻴﻦ" وﺣـﺼﺎﻧـﻪ ﻫـﻮ " اﻟﻤﻴﻤﻮن" وﻫـﻮ " اﻟﺴﺮﺣﺎن " وﺳـﻴـﻔ ـﻪ " ذو
اﻟﻔﻘﺎر"

ﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺗﺴﺎوي أرﺑﻌﲔ ﻓﺎرﺳﺎ ،أﻣﺎ اﻟﺴﻴﻒ ﻓﻴﺤﺼﺪ أﻟﻔﲔ ﻣﻦ اﻟﺮؤوس ﳝﻴﻨﺎ

و أﻟﻔﲔ ﻣﻨﻬﺎ ﴰﺎﻻ ،واﳊﺼﺎن ﺑﺪورﻩ ﻳـﻘـﺘـﻞ ﻋـﺪدا ﻣﻌـﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﳝﻴﻨﻪ وﻋـﺪدا ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﴰﺎﻟﻪ ،وﻳـﻜﺜـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻨﻮع
ﻣﻦ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺎت ﻓـﻲ ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺎت ﻋﺪﻳـﺪة ﻛـﺎﻟـﻤﻮﻟﺪ اﻟـﻨـﺒـﻮي اﻟـﺸﺮﻳـﻒ ،أو ﻓـﻲ ﺷـﻬـﺮ رﻣـﻀﺎن اﻟـﻤﻌﻈﻢ ﺑﺎﻟـﺤﺪﻳـﺚ
ﻋﻦ أﺷﻬﺮ اﻟـﻐﺰوات اﻹﺳﻼﻣـﻴﺔ ﻛـﻐـﺰوة ﺑﺪر و أﺣﺪ وﺣﻨـﻴـﻦ،أو ﰲ ﻳـﻮم ﻋـﺎﺷﻮراء اﻟـﺬي ﻳـﺬﻛﺮﻫﻢ ﺑـﻤـﻘـﺘﻞ اﳊـﺴﲔ
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ.وﻳﺪﺧﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟـﺨﺮاﻓـﻲ ﻓـﻲ ﺗ ـﺸـﻜـﻴﻞ ﻗـﺼـﺺ اﻟـﻤﻐـﺎزي ،ﻓـﺘـﻠﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟـﺨﻮارق اﻟﺘـﻲ ﻧـﺠﺪﻫﺎ
ﻓـﻲ اﻟﻘﺼﺺ اﻟـﺨﺮاﰲ دو را ﻫﺎﻣﺎ ،ﻛﺎﻟﻘﻮة اﻟﱵ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ اﻷدوات اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﻄﻞ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﺮاوي
ﻳﻀﻴﻒ ﺑﻌﺾ اﻹﺿﺎﻓﺎت ﻟﺘﻀﺨﻴﻢ اﻷﺣﺪاث،ﻓﻴﺠﻌﻞ اﳊﻜﺎﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﺸﻮﻳﻘﺎ و إﻋﺠﺎﺑﺎ ﻣـﻦ ﻃـ ـﺮف اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ.
" " وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان اﳋﻮارق واﳌﻘﺪرات ،اﻟﺘـﻲ ﺗـﺘﺠﺎوز ﺣﺪود ﻃﺎﻗﺔ اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎدي ،واﺳﺘﺨﺪام اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ
ﻓـﻲ ﺗـﺼﻮﻳـﺮ ﺣﺠـﻢ اﻻﻋـﻤﺎل اﻟـﺒﻄـﻮﻟـﻴـﺔ ،ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻤﻐﺎزي.ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻠﻐﻲ اﻟﻌﺎﻟـﻢ اﻟﻮاﻗﻌﻲ اﳌﺴﺘﻤﺪ
ط
 -1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ ،اﻟﺒﻄﻞ اﳌﻠﺤﻤﻲ،واﻟﺒﻄﻠﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﰲ اﻻدب اﻟﺸﻔﻮي اﳉﺰاﺋﺮي،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.37
 -2ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ،اﻻدب اﻟﺸﻌﱯ اﳉﺰاﺋﺮي،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.105
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[

ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎرﳜﻲ و إﳕﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ و اﻹﻋﺠﺎب .1وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺪور اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ أدب
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﻐﺎزي ﰲ ﳎﺎل ﺗﺪﻋﻴﻢ وﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ ﻧﻔﻮس اﳌﻮاﻃ ـﻨﲔ ،وﻫـ ـﻮ دور
ﻟ ـﻌـﺒـﺘـﻪ ﻗـﺼـﺺ اﻟـﺒﻄـﻮﻟـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺪى ﺗـﺎرﻳـﺦ اﻟـﺸﻌﺐ اﻟﻌـﺮﺑـﻲ.وﻫـﺬا ﻳـﺮﺟـﻊ إﻟـﻰ ﺣـﻴـ ـﻮﻳ ـﺔ اﻟـﺘـﺮاث اﻟـﺸﻌـﺒـﻲ اﻟـﻤﻌـﺒـﺮ
ﻋـﻦ اﻟـﻮﺟـﺪان اﻟـﺠﻤﻌﻲ ﻟﻠـﺠـﻤﺎﻋـﺔ اﻟـﺸﻌـﺒـﻴـﺔ وﻋـﻼﻗـﺘـﻪ ﺑﺎﻟـﻮاﻗـﻊ اﻟـﺬي ﻳـﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑﻩ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ دواﻓﻊ
رواج ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﻗﺼﺺ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓـﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﺰاﺋﺮ.2
ـﺘـﻲ ﻳـﺪور ﺣـﻮﻟـﻬﺎ

ط ﲤﺘﺎز اﻟﻐﺰوات ،ﺑﺄ
اﻟـﻤﻮﺿﻮع ،وﺑـﻤﺪح ﺑﻄﻮﻻﺗـﻬﺎ واﻟﻔﺨﺮ ﺑـﻬﺎ.3

"

ج -ﻗﺼﺺ اﻷوﻟﻴﺎء:

ط "ﺗﻌﺪ ﻗﺼﺺ اﻷوﻟﻴﺎء  ،ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،واﻟﱵ أﺧﺬت ﺣﻴﺰا ﻛﺒـﲑا ﰲ ذﻟﻚ
اﻟﺼﺮاع اﻟـﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﻴـﻦ ﻗﻮى اﻟﺸﺮ واﳋﻴـﺮ ".4و ﺷﻐﻠﺖ ﻓﻜـﺮة اﻟـﺨﲑ اﻹﻧـﺴﺎن ﻣـﻨـﺬ اﻟـﻘﺪم ،ﻓﻌﺒـﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻷﺳﻄﻮرة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻜﻰ ﻋﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ،وﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟـﺨﺮاﻓﻴﺔ
ﻓﺤﻜﻰ ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎن اﳋﻴـﺮ اﻟﺬي ﻳـﻨـﺘـﺼﺮ داﺋﻤﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺴﺪﻫﺎ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗـﺼﺺ اﻷوﻟـﻴـﺎء اﻟﺘـﻲ ﺗ ـﺘ ـﺴـ ـﻢ
أﻋﻤﺎﻟـﻬﻢ ﺑـﺎﻟـﻔـﻀﻴﻠﺔ واﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓـﻲ آن واﺣﺪ وﺗـﺘـﺤﻘـﻖ ﻟـﻪ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟـﺢ واﻟـﻤﻌـﺠـﺰة".5
" ﻓ ـﻬـﻲ إذا ﺣﻜـﺎﻳـﺎت ﺗـﺪور ﺣـﻮل أوﻟـﻴـﺎء اﷲ اﻟﺼﺎﻟـﺤﲔ اﻟـﺬﻳﻦ أﻋ ـﺰﻫﻢ اﷲ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺎت وﺣﻘﻖ ﻋﻠﻰ أﻳﺪﻳﻬﻢ
اﻟـﻤﻌﺠﺰات ،واﳌﻌﺮوف أن اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺸﻌﺒـﻲ ﻳﺮوي ﺑﻌﺾ اﳊﻜﺎﻳﺎت ذات اﳌـﻀﻤﻮن اﻟﺪﻳﲏ وﻗﺪ أﻛﺴﺒﻬﺎ ﻫـﺎﻟ ـ ـﺔ
أﺳ ـﻄـﻮرﻳ ـ ـﺔ وﻫـ ـﻮ ﻳـﻬـﺪف ﻣﻦ وراء ذﻟـﻚ ﺗـﺄﻛ ـﻴﺪ ﻣـﻘـﻮﻟـﺔ دﻳـﻨـﻴـﺔ أو اﻟﱰﻏـﻴـﺐ أو اﻟـﺘـﺮﻫ ـﻴـﺐ ،وﻻ ﺷـﻚ أن ﻧ ـ ـﻘ ـﻠـﺔ
اﻷﺣﺎدﻳﺚ ورواة اﻟـﺤﻜﺎﻳﺎت ذات اﻟـﻤﻀﻤﻮن اﻟﺪﻳﻨـﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟـﻌﺼﻮر ﻗـﺪ ﺳﺎﳘﻮا ﻓـﻲ ﺗـﻜﻮﻳـ ـﻦ ذﻟـ ـﻚ اﻹرث
اﻷﺳﻄﻮري اﻟﺬي ﺗﻨﺎﻫﻰ إﱃ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ ﻟﻮﻧﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ وﻃﺒﻌﻪ ﺑﻄﺎﺑﻌﻪ.6
 -1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ ،اﻟﺒﻄﻞ اﳌﻠﺤﻤﻲ واﻟﺒﻄﻠﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﰲ اﻻدب اﻟﺸﻔﻮي اﳉﺰاﺋﺮي،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.34
 -2ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ ،اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ ﺑﺴﻜﺮة،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص..101
 -3اﻧﻈﺮ د :روزﻟﲔ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺮﻳﺶ"اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ذات اﻻﺻﻞ اﻟﻌﺮﰊ"ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.108
 -4اﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ ،اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ ﺑﺴﻜﺮة،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص.107
 -5اﻧﻈﺮ د .ﻧﺒﻴﻠﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ اﻻدب اﻟﺸﻌﱯ.ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.56-55:
 -6ﳕﺮ ﺳﺮﺣﺎن،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.107
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﳕـﻴﺰ ﻓـﻲ ﻗﺼﺺ اﻷوﻟﻴﺎء ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ اﺛﻨﲔ :ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻨﻮع اﻷو ل ﰲ اﻟﻘﺼﺺ اﳌﻨﺴﻮﺟﺔ ﺣﻮل ﻛﺮاﻣﺎت أﻗـ ـﻄﺎب
اﳌﺘﺼﻮﻓﺔ اﳌﻌﺮوﻓﲔ ﻣﺜﻞ" :اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺠﻴﻼﻧﻲ " "،واﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ اﻟﺘﻴﺠﺎﻧﻲ""،وﻳﻘ ـﻮم ﻫـﺬا اﻟـﻨﻮع
ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﻋﺎدة رواة ﻣـﺤﱰﻓﻮن .أﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻬﻮ ﻋـﺒﺎرة ﻋـﻦ ﻗـﺼﺺ ﳏﻠﻴﺔ ﺗـﻨـﻔـﺮد ﻛﻞ ﻗﺮﻳﺔ أو ﻣﺪﻳـﻨـﺔ أو
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﻨﻬﺎ ،وﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻛﺮاﻣﺎت أوﻟﻴﺎء ﻣـﺤﻠـﻴﲔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺒﻠﺪة " "،ﻛﺎﻟﺸﻴﺦ أﺑﻲ ﻣﺪﻳﻦ ﺷﻌﻴﺐ"
ﺑﺘـﻠﻤﺴﺎن .واﻟﺸﻴﺦ ﻫﻮاري ﺑﻮﻫ ـﺮان .ﺳﻴـﺪي ﻗﺎدة ﺑﻤﻌﺴﻜﺮ ،ﯨﺴﻴﺪي ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻤﺴﺘﻐﺎﻧﻢ ،وﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﻴﺎﻟﻮﻟﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻴﺰي وزو،وﺳﻴﺪي ودرﻳﺲ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤ ـﻨـﻄـﻘﺔ،وﺳـﻴﺪي ﻣـﺤﻤﺪ ﺑـﻠﻜﺒﻴﺮ ﺑﺎدرار ،وﺳﻴ ـﺪي
اﻟﻤﺨﻔﻲ ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ .وﻳ ـﻘـﻮم ﺑـﺮواﻳـﺔ ﻣـﺜـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟ ـﻘـﺼـﺺ رواة ﻣـﺤـﻠـﻴﻴـﻦ.وﻫـﻲ ﻋ ـﺒـﺎرة ﻋـﻦ رواﻳ ـﺎت ﻗ ـﺼﻴـﺮة ﺗـﺘـﻨـﺎول
ﻣﻌﺠﺰات ﻫـﺆﻻء اﻷوﻟـﻴـﺎء اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺤـﻔـﻆ ﻣﻦ أﻫـﺎﱄ اﻟﻘﺮﻳـﺔ ،أﻳﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﺮﻳﺢ اﻟﻮﻟـﻲ ،ﻏﻴ ـﺮ أن اﻟـﻨﻮع اﻷول
ﻳـﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟـﻤﻜﺎﻧـﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻫـﻤﻴـﺔ ﻟـﻤﻜﺎﻧﺔ ﻗﺼﺺ اﻟـﻤﻐﺎزي ﻋﻨﺪ اﻟﺮواة اﶈﱰﻓﲔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗـﺎدون اﻷﺳ ـﻮاق
واﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟـﻤﻘﺎﻫﻲ ﻓـﻲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﻷﺧﺮى.وﻳﻨﺘﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻗﺼﺺ اﻷوﻟﻴﺎء ﰲ ﻛـﻞ ﻣـﻨـﺎﻃ ـﻖ
اﻟـﺠﺰاﺋﺮ اﻧـﺘـﺸـﺎرا واﺳـﻌﺎ ﻛﻤﺎ ﺗـﻤﺜﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﻳـﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗـﻘـﺪﻳﺲ اﻷوﻟـﻴﺎء وﻳﺆدى
ﺑـﻌﺾ ﻫـﺬا اﻟـﻘﺼﺺ ﺷﻌﺮا ﲟﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﻌﺰف ﻋﻠﻰ اﻵﻻت اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺆدى اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻧﺜﺮا .1
" وﻗﺪ ازدﻫﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ واﻟﺬي ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺴﺒﺐ دﻋﺎة اﻟﻄﺮق اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﻟﻌﺒﺖ
دورا ﻣﻬﻤﺎﻲﻓـ اﻧﺘﺸﺎر ﻗﺼﺺ اﻷوﻟﻴﺎء و ﻛﺮاﻣﺎﺗـﻬﻢ "،وﻗـﺪ ﺳﻴﻄﺮ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺪﻳﲏ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺧﺎﺻﺔ
أﺛﻨﺎء اﻟﻔﺘﺢ اﻻﺳﻼﻣﻲ ،ﻣـﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺟـﻤﻴﻊ اﻟﺴﻜ ـﺎن ﺗـﻘـﺮ ﻳﺒﺎ ﻳﺪﺧﻠﻮن ﰲ دﻳـﻦ اﷲ أﻓ ـﻮاﺟـﺎ ،ﻓﺄﺧﺬت اﻟـﻤـﺮوﻳـﺎت
اﻟﺪﻳـﻨـﻴـﺔ ﺗـﻨـﺸـﺮ ،وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘـﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗـﺮوى ﰲ ﻣـﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻧـﺘـﺸـﺎر ﻫﺬا
اﻟﻨﻮع اﻟﻘﺼﺼﻲ اﻟﺪور اﻹﻳـﺠﺎﺑـﻲ اﻟﺬي ﻗـﺎم ﺑﻪ رﺟـﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻔﺎﺗـﺤﲔ وﻧﺸﺮ اﻟـﺘـﻌﺎﻟـﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣـﻴـﺔ ﻓـ ﻲ اـﺘـﻤـﻊ
اﻟـﺠﺰاﺋﺮي ،وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟـﻤﺴﺎﺟﺪ واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و إﻧﺸﺎء اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ ". 2
" وﻓـﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺘـﺮة ﺑـﺪأ اﻟﺴﻜﺎن ﻓـﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺮوﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺸﻐﻒ ﻛﺒﻴ ـﺮ ،وﻋﻠﻰ ر أس ﻫﺬﻩ اﳌﺮوﻳـﺎت
اﻟﺴﻴـﺮة اﻟـﻨـﺒـﻮﻳـﺔ وﺣـﻴـﺎة اﻟـﺨﻠﻔﺎء اﻟـﺮاﺷﺪﻳـﻦ،ﻛﻤـﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟـﺪﻳﻨ ـﻴﺔ اﻷﺻـﻞ اﻟـﺜ ـﺎﺑ ـﺖ

 -1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ ،اﻻدب اﻟﺸﻌﱯ اﳉﺰاﺋﺮي،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.128
 -2اﻧﻈﺮ روزﻟﲔ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺮﻳﺶ ،اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔذات اﻻﺻﻞ اﻟﻌﺮﰊ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .41
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟـﺠﻤﻴﻊ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟـﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻇﻬﺮ ﻧـﺘـﻴـﺠﺔ ﳍـﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮواة اﻟﺸﻌﺒﻴﲔ اﲡﻬﻮا ﻟﻠﺤﻜﺎﻳﺔ
اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ ،إﺿﺎﻓـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻗـﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑـﺄﻋﻤﺎﻟـﻬﻢ وﺣـﺮﻓـﻬـﻢ .واﻟـﺠﺪﻳﺮ ﺑـﺎﻟـﺬﻛﺮ أن ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ اﻷوﻟـﻴﺎء اﻟﺼﺎﻟـﺤﲔ ﻛـﺎن ﻗـﻮﻳ ـﺎ
ﻓـﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺸﻌﻮب اﻟـﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻓﻜﺜﺮت اﻟﺰﻳﺎرات اﱃ ﻣﻘﺎﺑﺮﻫﻢ
واﳋﺮاﻓﺎت".

ـﻢ اﻻﺳـﺎﻃﲑ

1

"

" " وﻳﺮﺟﻊ اﻟﻔﻀﻞ ﻓـﻲ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ اﻟـﻰ اﻟـﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗـﺮوي ﻫـﺬﻩ اﳊﻜﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
ﻣﺪاﺋﺢ".2

"

" وﻣﻦ أﻫﻢ اﻻوﻟﻴﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻛـﺜﺮت ﺣﻮﻟـﻬﻢ اﻟـﺤﻜﺎﻳـﺎت اﻟـﺸﻴـﺦ ﺳﻴﺪي ﻗﺎدة ،وﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳉﻴﻼﱐ.وﺳﻴﺪي
ﺷﻌﻴﺐ وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳊﻜﺎﻳﺎت ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟـﻌﻮاﻣـﻞ اﻟـﺘـﻲ ﺳﺎﻋـﺪت ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﺘـﺮﺑـﻴـﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﻘﻮﻳـﻢ
اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺪاء ﺑﺎﻷوﻟﻴﺎء اﻟﺼﺎﻟـﺤﲔ واﻟـﺘـﺤـﻠﻲ ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ واﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺳﻴـﺮ اﻟـﺴـﻠـﻒ
اﻟﺼﺎﻟـﺢ ،اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻻﻗـﺘﺪاء ﺑﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .إﻟـﻰ أﺗﺒﺎﻋﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟـﺨﻠﻔﺎء اﻟـﺮاﺷﺪﻳﻦ
وﻏﲑ ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺼﺎﳊﲔ.ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﺮ آن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﲔ ﻟﻨﺎ ﻓﻀﻞ اﻟﻘﺼﺺ وﻣﺎ ﺗـﺤﺘـﻮﻳـﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻋـﻈ ـﺔ وﻋﺒـﺮة
ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟـﻰ  ﴿ :ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻗﺼﺼﻬﻢ ﻋﺒﺮ ة ﻷوﻟﻲ اﻷﻟﺒﺎب ﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻳﻔﺘﺮى وﻟﻜﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺬي
ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ وﺗﻔﺼﻴﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء وﻫﺪى ورﺣﻤﺔ ﻟﻘﻮم ﻳﺆﻣﻨﻮن.3﴾.
ﺺ اﳌ ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺎﻻوﻟﻴ ﺎء ا ﻟﺼ ﺎ ﳊﲔ اﻧ ﺘﺸ ﺮت ﺑﺎ ﻟﻐ ﺮب اﳉﺰا ﺋ ﺮي ﺪف ﻧﺸﺮ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ،ﻛـﻤﺎ أن
" ﻓ ـﻬـﺬﻩ اﻟـﻘـ ﺼ
اﻟﻘﺮ آن اﻟﻜﺮﻳـﻢ ذﻛﺮ اﻟﻜـﺜﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮ آﻧﻴﺔ ،ﻓـﺬﻛـﺮ ﻗـﺼـﺺ اﻷﻧـﺒـﻴـﺎء واﻟﺼﺤـﺎﺑـﺔ واﻷوﻟﻴﺎء اﻟﺼﺎﳊﲔ ﻛﻤﺎ
ذﻛﺮ ﻗﺼﺺ إﺑﻠـﻴـﺲ وﺟـﻨﻮدﻩ ﻛـﻞ ﻫ ـﺬا ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺗـﺮﺳﻴـﺦ اﻟـﺘـﻌﺎﻟـﻴـﻢ اﻻﺳﻼﻣـﻴﺔ ﻟـﻘـﻮﻟـﻪ ﺗـﻌﺎﱃ ﴿ :ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻜﻢ
ﻓﻲ رﺳﻮل اﷲ أﺳﻮة ﺣﺴﻨﺔ ﻟﻤﻦ ﻛﺎن ﻳﺮﺟﻮا اﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ وذﻛﺮ اﷲ ﻛﺜﻴﺮا ﴾.

4

""

" وﻇﻠﺖ ﺗـﺆدي ﻗـﺼﺺ اﻷوﻟـﻴـﺎء وﻇـﻴﻔـﺔ ﻋـﻘـﻴـﺪﻳـﺔ ،ﻛـﻤﺎ ﻋـﻜـﺴﺖ ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻳـﻌـﺎﻧـﻴـﻪ اﻟـﻨـﺎس زﻣـﻦ اﻻﺳـﺘـﻌ ـﻤﺎر
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ،وﻋﺒـﺮت ﻋﻦ أﻣـﺎﻧـﻴـﻬﻢ ورﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓـﻲ ﲡﺎوز ﻫ ـﺬا اﻟـﻈـﻠﻢ ﻓ ـﺼﻮرت اﻟـﺒﺆس اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺸﻪ

 -1اﻧﻈﺮ روزﻟﲔ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺮﻳﺶ ،اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ذات اﻻﺻﻞ اﻟﻌﺮﰊ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .42
 -2اﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ،اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ ﺑﺴﻜﺮة ،ﻣﺮﺟﻊ ﺷﺎﺑﻖ،ص .108
 -3ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ اﻻﻳﺔ .111
 -4ﺳﻮرة اﻻﺣﺰاب :اﻻﻳﺔ .21
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وﺟـﻌﻠﺖ ﻣـﻌﺠـﺰة اﻷوﻟـﻴﺎء ﺗـﻘـﻮم ﺑـﻜﺸﻒ اﻟـﻀﺮ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﺋﺴﲔ ،ورد ﺣﻖ اﻟـﻤﻈﻠﻮﻣﲔ .1وﻣﺎ ﻧﻼﺟـﻈﻪ أن أﻛﺜﺮ
اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻨﺠﺪ ﺑﺎﻷوﻟﻴﺎء اﻟﺼﺎﻟـﺤﲔ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟـﺘـﻌـﺒﺪ و إﺣﺎﻃـﺘـﻬﻢ ﺑـﻬﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺲ و أﺻﺒﺢ اﻹﻧﺴﺎن اﻟـﺸﻌ ـﺒـﻲ
ﻳﺆﻣﻬﺎ ﺷﺎﻛﻴﺎ ﻣﺘﺎﻋﺒﻪ وﳘﻮﻣﻪ  .2وﻛﺜﺮة اﻷﺿﺮﺣﺔ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.إذ ﻳﻌـﺘـﺒـﺮ اﻟـﻀﺮﻳـﺢ رﻣﺰا ﻟـﻬﺬﻩ اﻟـﻘـﺪرة
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ،وﻫﻢ ﻓـﻲ اﻷﺻـﻞ ﺧـّﻴ ﺮون ﻳـﻔـﻌﻠﻮن ﻣﺎ ﻓ ـﻴـﻪ ﺻـﻼح اﻟﻨﺎس ،ﻛﻤﺎ أﻧـﻬﻢ ﻗـﺎدرون ﻋ ـﻠﻰ اﻹﻳـ ـﺬاء ﻋﻨﺪ
اﻟ ـﻐـﻀـﺐ ،وﻫـﻢ ﻗـﺎدرون ﻋـﻠﻰ إﻏـﺎﺛـﺔ اﻟـﻀﻌﻴﻒ ،و إﺿـﻌﺎف اﻟﻘﻮي ،وﺷﻔﺎء اﳌﺮﻳﺾ و إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟـﻤﺮض،
واﺣﻀﺎر اﻟﺒﻌﻴﺪ ،وﻗﻄﻊ اﻟـﻤﺴﺎﻓﺎت اﻟﺒﻌﻴﺪة ﰲ ﳊﻈﺎت زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﲑة .وﻫﻢ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟـﺬي
ﻳـﺮﺿـﻮن ﻋـﻨـﻪ وﻳـﻘـﻮم ﺑ ـﺨـﺪﻣـﺘـﻬﻢ ،وﺗـﺘﻮ ﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟـﻤﻘﺪرات وﻗﺎدرون ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﻬﺎ
ﻣﻨﻪ إذا ﻣﺎ أﺧﻞ ﺑﺸﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ،أو أﺛﺎر ﻏﻀﺒﻬﻢ .وﻳﻔﺴﺮ اﻟﻨﺎس ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻫﺐ اﳋﺎرﻗﺔ ﺑﺄ ـﺎ ﻣـﻨـﺤﺔ
ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﳌﻦ ﳜﺪﻣﻪ.3
" ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺎم ﻣﻦ اﺟﻠﻬﺎ اﻟﻮﻋﺪات ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ إﺣﻴﺎء ﻟﺬﻛﺮاﻫﻢوﺷﻴﺦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓـﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺎدرﻳﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟـﺘـﺠﺎﻧـﻴـﺔ.وﻇـﻬـﺮت ﻫـﺬﻩ اﻟـﻄﺮق اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟـﺠﺰاﺋﺮ
ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ.4

"

"

" وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻔﺤﻨﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻻﺑـﺤﺎث ﻧـﺠﺪ اﻟﻮﻟـﻲ اﻟﺼﺎﻟـﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳉﻴﻼﱐ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻻوﻟﻴﺎء
اﻟﺼﺎﳊﲔ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﻜﺎﻳﺎت ﻣﻨﻬﺎ اﻧﻪ ﰲ اﺣﺪ اﻻﻳﺎم ذﻫﺐ ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘـﻌـﺒﺪﻳـﻦ
و ﻓـﻲ ﻃﺮﻳﻘـ
وﺟﻞ ،اﻗـﺘـﺮﺑـﺖ اﻟﻴﻬﻢ اﻟـﺸﺠـﺮة ﻟـﻴﺴـﺘـﻈـﻠﻮا ﺗـﺤﺘﻬﺎ ،وﻛ ـﺎن ﻣـﻦ ﻗـﺒـﻞ ﺳﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﻟ ـﻘﺎدر اﻟـﺠـﻴـﻼﱐ ،ﻗـﺎم ﺑـﻨـﻔـﺲ
اﻟﺪﻋﺎء ،ﻟﻜﻦ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﱂ ﻳﺴﺘﺠﺐ ﻟﻪ ،ﻓﻘﺎل ﺳﺎﻋﻮد ﻟﻠﺘﻌﺒﺪ وذﻫﺐ ارﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ ،ﻗ ـﻀ ـﺎﻫﺎ ﻗ ـﺮب اﻟـ ـﺒﺤﺮ.
وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﺎق واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ،ﺣﱴ اﻣﺮﻩ اﷲ ﺑﻮﺿﻊ ﺳﺎﻗﻪ.5
"
 -1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ ،اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ ﺑﺴﻜﺮة،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.112
 -2اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻠﻜﻠﻮر ص 29ﻋﻦ ﲰﲑ اﳌﺮزوﻗﻲ .ﻣﺪﺧﻞ اﱃ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺼﺔ ص.8
 -3ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ  ،اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺴﻜﺮة،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص. 22
 -4اﻟﻔﻠﻜﻠﻮر  ،ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺎر ص.29
 -5اﻧﻈﺮ اﻟﺘﻴﺠﺎﱐ اﻟﺰاوي،ﺑﻨﺎء اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.393
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" ﻓ ـﻬ ـﺆﻻء اﻷوﻟ ـﻴ ـﺎء ﻛـﺎﻧـ ـﻮا ﻣ ـﺮ آة ﺻـﺎدﻗ ـﺔ ﻟـﺴﻴ ـﺮة رﺳـﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋـﻠـﻴـﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻓ ـــ ﻜـ ـﺎﻧـﻮا ﻳ ـﻌـﻜـﺴـﻮن أﻓـﻌـﺎﻟـﻪ
و أﻗﻮاﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻧـﺠﻮﻣﺎ ﺳﺎﻃـﻌـﺔ وﻣﻨﺎرات ﻟـﻬﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺎس ،وﻫﻜﺬا ﻳﺘﺄﺛـﺮ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌﻮن ﺑﺄﺧﻼق اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻷوﻟﻴﺎء
ﺑـﻬﻢ و اﻟـﻌـﻠﻤـﺎء واﻟﺼﺎﻟـﺤﲔ ﻓـﻘـﺪ ﺗـﺆﺛـﺮ ﻫﺬﻩ اﻟـﺤﻜﺎﻳ ـﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن اﻟـﻤﺴﻠﻢ ﻓـﻴـﻌﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟـﺢ ﻓـﺎﻟـﻨـﻴـﺔ
اﻟﺼﺎدﻗﺔ ،واﻟﻜﺮاﻣﺎت أﻣﻮر ﺗـﺠﻌﻞ اﻻﻧـﺴﺎن ﻳـﻨﺠﺬب ﺣﻮﻟـﻬﺎ ﺣﺘـﻰ ﺗﺼﻔﻲ اﻟـﻨـﻔﻮس" .1واﻟﺬﻫﺎب إﱃ اﻷوﻟﻴﺎء
ﻟﻠﺰﻳﺎرة واﻟﺘﱪك وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ .ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣـﻬﻤﺎ ﻣـﻦ ﺟـﻮاﻧـﺐ اﻟـﺜـﻘﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻔﺮد،
وﻳـﻤﺎرﺳﻬﺎ داﺧـﻞ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت".2

"

ط وﻗ ـﺪ روت ﻟـﻨـﺎ اﻟـﺤﺎﺟﺔ ﳝﺎ ﺑـﺪرة ﻫﺬﻩ اﻟـﺤﻜﺎﻳـﺔ " واﺣﺪ اﻟـﻨﻬـﺎر اﻟـﺮاﻋـﻲ ﺗـﺎع ﺳﻴ ـﺪي ﻋـﺒﺪ اﻟـﻘـﺎدر اﳉﻴﻼﱐ
ﺧﺮج ﻳﺮﻋﻰ اﻟﻐﻨﻢ ،ﺗﻼﻗﻰ ﻣﻊ ﺳـﻴﺪي ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻘﺎدر ﻓ ـﻲ ﻫـﻴـﺌـﺔ راﻋﻲ ،ﻗ ـﺎل ﻟـﻪ :ﻏـﺎدي ﻧ ـﻌـ ـﻴـﺶ ﻣ ـﻌﺎك ،ﻗ ـﺎل ﻟ ـ ـﻪ
اﻟﺮاﻋﻲ :ﺻﺢ ،ﻗﻌﺪ ﻣﻊ اﻟﺮاﻋﻲ ﻳﺎﻛﻞ وﻳﺸﺮب ﻋﻨﺪﻩ وﻳﺮﻋﻰ ﻣﻌﺎﻩ.

""

" ﺟﺎت أﻳﺎم وراﺣﺖ ﻣﺮت اﻟﺮاﻋﻲ ﻣﺎﺗﺖ ،وﻧﻘﺼﺖ اﻟـﻤﺎﻛﻠﺔ،ﻗـﺎل ﻟﻪ اﻟـﺮاﻋﻲ ،ﻳـﺎ اﻟﺮاﻋﻲ :ﻣﻦ ﺣ ـﻴﺖ ﺟـﻴﺖ
ﺟـﺒـﺖ ﻣـﻌـﺎك اﻟـﻔـﻘـﺮ واﻟـﻘﺤـﻂ واﳉﻮع،ﺣﺘـﻰ اﳌﺮاة ﱄ ﺗﻄﻴﺐ ﻟﻴﻨﺎ ﻣﺎﺗﺖ،ﻣﺎﺷﻲ ﺧﲑﻟﻚ ﺗﺮوح ﺗﺒﻌﺪﱐ،ﻗـﺎل ﻟﻪ:
روح أﺧﻄﺐ ﺑﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻗـﺎل :واﷲ ﳌﻠﻴﺢ راك ﺑﺎﻏﻲ ﻳـﻨـﻘـﻄـﻊ راﺳﻲ وﺗﺮﻳـﺢ ،ﻗـﺎل ﻟـﻪ :ﻓـﻲ ﺧـﺎﻃﺮ ﺳﻴـ ـ ــﺪي
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر روح أﺧﻄﺐ ﺑﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎن،ﻗﺎل ﻟﻪ :ﻣﲔ ﺟﺎﻫـﺘﻨـﻲ ﺑﺴﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻧﺮوح ﻧـﺨﻄﺒﻬﺎ.راح ﻋـﻨـﺪ
اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻪ اﻟـﺤﺮاس :ﺷـﺎﺑـﻐﻴﺖ ﻳﺎ اﻟﺮاﻋﻲ ،راك ﺟـﻴﻌﺎن ﻧـﺸـﺒﻌﻮك ،راك ﻋﻄﺸﺎن ﻧﺮووك ،وﻻ راك ﺑﺮدان
ﻧﻠﺒﺴﻮك ،ﻗﺎﻟـﻬﻢ:اﻻ ،ﺳـﻘـﺴﺎوﻩ :راك ﺗـﺤﻮس ﻋـﻠﻰ اﻟـﺰواج ،ﺿﺤﻚ وﻗﺎل ﻟـﻬﻢ :ﻧـﻌﻢ،ﻓـﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ :ادﺧﻞ وﺟﺮب
ﺣﻈﻚ ،دﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن ،وﻗﺎل ﻟﻪ :ﺑﺎﻏﻲ ﻧـﺘـﺰوج ﺑـﻨﺘﻚ ،ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎن،ﺟﻴﺐ ﻟﻴﺎ زوج ﺣﺒﺎت ﻳﺎﻗﻮت
ﻛﻴﻤﺎ ﻫﺎدوا وﻧﻌﻄﻴﻚ ﺑﻨﺘـﻲ .ارﺟﻊ اﻟـﺮاﻋﻲ وﻗﺎل ﻟﻪ ﺳﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟـﺠﻴﻼﱐ :ﻳﺎدرا ﻋـﻄﺎك ﺑﻨﺘﻪ؟ ﻗﺎل ﻟـﻪ:
واﻩ ﻋﻄﺎﻫﺎ ﻟـﻲ ،ﻣـﺎراﻛـﺶ ﺗـﺸﻮف ﻓـﻲ ﺟﺎﻳـﺒﻬﺎ ﻣـﻌـﺎﻳﺎ ،ﻳﺎو ﻗـﺎﻟـﻲ:ﺟﻴﺐ ﱄ زوج ﺣﺒﺎت ﻳﺎﻗﻮت،ﻗﺎل ﻟﻪ:ﺣﺎﺟﺔ
ﺳﺎﻫﻠﺔ،وداﻩ ﻣﻌﺎﻩ ﻟﻠﻮاد ،وﻗﺎل ﻟﻪ :ﺟـﻴـﺐ ﺣﺠﺮك ،وﺑﺪا ﻳـﺮﻓـﺪ ﻟﻪ ﻓﺎﻟـﺤﺠﺮ ﻣﻦ اﻟﻮاد وﻳﺪﻳﺮﻫﻢ ﰲ ﻋـﺒﺎﻳﺘﻪ،ﺑﺼﺢ
اﻟﺮاﻋﻲ ﻣﻴـ ﻦ ﺷﺎف ﻫﺎﻛﺪ ،ﻗﺎل ﻟﻪ :راك ﺗﺰﻋﻖ ﰊ ،ﻛﻔﺎﻩ ﻫﻮ ﻗﺎﱄ اﻟﻴﺎﻗﻮت واﻧﺖ ﺗﻠﻢ ﱄ ﰲ اﳊﺠﺮ،وﻻ اﻟﺮاﻋﻲ
ﻣﻴـﻦ ﻳﻐﻔﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻳـﻘﻴﺲ ﻣﻨﻪ اﻟـﺤﺠﺮ اﻟﻜﺒﺎر ،ﺑﺼﺢ ﻛﺎن ﻓـﻲ ﻛﻞ ﻣـﺮة " ﺳﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳉﻴﻼﱐ" ﻳﻌﺎود
 -1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ،اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ ﺑﺴﻜﺮة،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.108
 -2اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.21
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻳـﺮﺟـﻌـﻬـﻢ ،وﻳـﻘـﻮل ﻟـﻪ ﺧـﻠـﻴـﻬـﻢ وادﻳـﻬﻢ ﻟﻠﺴﻠـﻄـﺎن ﻛـﻴـﻤﺎ راﻫـ ﻢ،ﻣﺎ ﺑﻐﺎش اﻟﺮاﻋﻲ،ﻗﺎل ﻟﻪ :ﰲ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻴﺪي ﻋﺒﺪ
اﻟﻘﺎدر اﻟـﺠﻴﻼﻧـﻲ ﺗـﺪﻳـﻬﻢ ﻟﻠـﺴﻠﻄﺎن ،ﻗـﺎل ﻟﻪ :ﻣﲔ ﺟﺎﻫ ـﺘ ـﻨ ـﻲ ﺑ ـﻴ ـﻪ ﻧ ـﺮوح ،راح اﻟـﺮاﻋ ـﻲ وادﺧـﻞ ﻋـﻨـﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن،
ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟـﺴﻠﻄـﺎن،ﺟـﺒﺖ ﺷﺎ ﻃﻠـﺒـﺖ ﻣﻨﻚ؟ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺟﺒﺖ ﺑﺼﺢ ﻗﻮل ﻟﻠﺤﺮاس ﻧﺘﺎوﻋﻚ ﻳﺒﻌﺪوا ﻋﻠﻲ،ﻗﺎل ﳍﻢ:
ﺑﻌﺪوا،ﻓﺮغ ﻟـﺤﺠﺮ اﻟﻠﻲ ﻛﺎن داﻳـﺮﻩ ﻓـﻲ ﻋﺒﺎﻳﺘﻪ وﻫﺮب،ﲢﻮل داك ﳊﺠﺮ ﻟﻴﺎﻗﻮت،اﻟﺴﻠﻄﺎن ﳔﻠﻊ ﻣﲔ ﺷﺎﻓﻪ ،وﻻ
ﻳﻘـﻮﻟﻪ:ارواح ﻳـﺎ راﻋـﻲ ﻣﻴـﻦ ﺟـﺒـﺖ ﻫـﺬا اﻟـﺨﲑ،ﻣﲔ دار ﺻﺎب ﻗﺎع ﳊﺠﺮ و ﻻ ﻳﺎﻗﻮت ،وﻻ ﻳﻘﻮل ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن :ﻻ
ﻣﺎﺷﻲ ﻗـﺎع ﻫـ ﺬا ﻟﻴﻚ ،اﻧﺖ ﺷﻮﻳﺔ واﻧﺎ ﺷﻮﻳﺔ،اﻋﻄﺎﻟﻪ ﺑﻨﺘﻪ ودار اﻟﻌﺮس ،واﻋﻄﺎﻩ ﻧﺼﻒ ﻫﺬاك اﻟﻜ ـﻨـﺰ ،وﺟﺎﺑـﻬﺎ
وﺑﻨـﻰ ﻟ ـﻬﺎ ﻗـﺼﺮ،ﻗـﺎل ﻟﻠـﺮاﻋﻲ ﺷـﻔـﺖ ،ﻗـﺎل ﻟـﻪ :واﻩ ﺷـﻮف ﺧـﺎﻃﺮ ﺳﻴﺪي ﻋـﺒﺪ اﻟـﻘﺎدر اﳉﻴﻼﻧـﻲ وﻳـﻦ وﺻ ـﻠﲏ،
وﻣـﺎﻓـﺎﻗـﺶ ﺑـﻠﻲ اﻟـﺮاﻋـﻲ ﻫـﻮ ﺳﻴـﺪي ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻘﺎدر اﳉﻴﻼﻧـﻲ،ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻗﺎل ﻟﻪ :دروك اﻧﺎ ﻧﺮوح وﻧـﺨﻠﻴﻚ ﻫﻮ ﻛﺎن
راﻳﺢ ﻳﻌﺒﺪ رﺑـﻲ ﻓـﻲ اﻟﺒﺤﺮ ارﺑﻌﻴـﻦ ﻋﺎم ،ﻗـﺎل ﻟـﻪ اﻟـﺮاﻋﻲ :ﺻﺢ وﺗـﻬﻠﻰ ﻓـﻲ روﺣـﻚ.

"

" راح ﺳﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳉﻴﻼﻧـﻲ ﻟﻠﺒﺤﺮ ،وﻗﻌﺪ ﻳﻌﺒﺪ ﻓـﻲ رﰊ،واﺣﺪ اﻟﻨﻬﺎر ﺟﺎت ﻟﻴﻠﺔ ﺑﺎردة واﳌﻄﺮ ﻳﻨﺰل،
واﻟﺮﻋﺪ واﻟﻌﻈﻠﻢ ،ﻗﺎل اﻧﺎ واﷲ ﻻ رﺣﺖ ﻟﻠﺮاﻋﻲ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﻛﻴﻤﺎ ﻫﺎدي ،ﻧﺸﻮف ﻟﻴﺪﻳﺮ ﰲ ﳋﲑ وﻻ ﻻ،ﻣﲔ وﺻﻞ
ﻟﺒﺎب دارﻩ،ﺑﺪا ﻳﻨﺎدي ﻟﻴﻌﺎون ﺧﺪام ﺳﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳉﻴﻼﱐ،ﲰﻌﻪ اﻟﺮاﻋﻲ وادﺧﻠﻪ ﻟﻠﺪار،وﻟـﻔـﻪ ﻓـﻲ ﺣـﺎﺟﺔ
ﺣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎش ﻳﺪف،ﺧﺘﺎش ﻗﺸﻪ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺎع ﻣﺒﻠﻮﻟﻴـﻦ،وﻗﺪام ﺑﺰاف،وﺑﺎش ﻳﺘﺎﻛﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳉﻴﻼﱐ ﺑـﻠﻲ اﻟـﺮاﻋﻲ
ﻗﺎع ﻣﺎ ﺗﺒﺪﻟﺶ ،وﻗﺎﻋﺪ ﻫﻮ ﻫﻮ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﻨـﻰ ﻧﺘﺎﻋﻪ،ﺑـﺪا ﻳـﺘـﺤـﻮل اﻟـﻰ ﺻﻮر وﻫﻴﺌﺎت ﻣـﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﺎش ﳜـﺘـﺒـﺮ
اﻟﺮاﻋﻲ ،وﻛﺎن ﻓـﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة اﻟﺮاﻋﻲ ﻳﺘﻔﻮق ﻓـﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات،وﰲ اﻟﺘﺎﱄ ﺗﻌﺮف اﻟﺮاﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﱄ اﻟﺼﺎﱀ ﺳﻴ ـﺪي
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳉﻴﻼﻧـﻲ،وﻗـﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﺮوح دﻋﺎﻟﻪ ﺑﻠﺨﻴـﺮ،ووﺻـﺎﻩ ﻳـﻜﻮن داﻳـﻤﺎ ﻣﻠﻴﺢ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس وﺧ ـﺎﺻـﺔ ﻣـﻊ اﻟـﻔ ـﻘ ـﺮاء
واﻟـﻤﺴﺎﻛﲔ.1
" ﻧـﺠﺪ أن اﻟـﺨﻴﺎل اﻟﺸﻌﱯ ﻧﺴﺞ ﺣﻜﺎﻳﺎت ﺣﻮل اﻟﻮﱄ اﻟﺼﺎﱀ ﺳﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳉﻴﻼﱐ وﺟﻌﻠﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎ
ﻏﲑ ﻋﺎدي،ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻴﺘﻪ ﺻﺎدﻗﺔ ﻣﻊ اﷲ وﻣﻌﻪ،وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻴﺘﻪ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ.

"

ط وﻣﻦ ﻛﺮاﻣﺎت اﻷوﻟﻴﺎء أﻳﻀﺎ ﻧـﺠﺪ ﻛﺮ اﻣﺔ اﻟﻮﻟـﻲ اﻟﺼﺎﻟـﺢ اﻟـﺸـﻴـﺦ اﻟﺼﺤﺮاوي ﻣـﻮﻻ ﻗـﺮﻃـﻮف ﺑـﻮﻻﻳ ـﺔ ﺗـﻴـﺎرت
ﺗﻘﻮل اﻟﺮاو ﻳﺔ :2ﻓـﻲ اﻟـﺴﻨـﻮات اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟـﻔﺮﻧـﺴﻲ ﻟﻠﺠـﺰاﺋـﺮ أراد اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ ﺑـﻨـﺎء ﻣﺴـﺘﻌـﻤـﺮة ﺑ ـﻘﺮب
 -1اﻟﺴﻴﺪة:اﳊﺎﺟﺔ ﳝﺎ ﺑﺪرة 80 ،ﺳﻨﺔ،ﻏﻠﻴﺰان،زﻣﻮرة ﰲ  ،2011/08/18ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ . 17:00
 -2اﻟﺮاوﻳﺔ :ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ اﻟﻨﱯ80 ،ﺳﻨﺔ ،ﺳﻴﺪي اﻟﺒﺸﲑ.اﻟﺴﺎﻋﺔ  5.00ﻣﺴﺎء.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻓـﺪﻋﻰ رﺑ ـﻪ ان ﻻ ﻳـﺤـﺪث ذﻟﻚ ،ﻓـﺎذا ﺑـﺎﻟـﺒﻨـﺎء اﻟـﺬي ﻳﺸﻴـﺪ ﻓـﻲ اﻟـﺼﺒﺎح ﻳـﻬﺪم ﻓـﻲ اﻟ ـﻤﺴﺎء ﺑ ـﻘ ـﺪرة
ﻗ ـﺎدر ،ﺗﻌﺠﺐ اﻟـﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺠﺎء ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻜـﻬﺎن ﻟﻼﺳﺘـﻔـﺴـﺎر ﻋـﻦ ﻫـﺬا اﻷﻣﺮ،ﻓـﻘـﺎل ﻫﺬا اﻷﺧ ـﻴ ـﺮ":
أن اﻟﻮﱄ اﻟﺼﺎﻟـﺢ رﻓـﺾ ذﻟـﻚ وﻓﻌـﻼ ﻗﺎم اﻟـﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﺑ ـﻮﺿـﻊ أﺳـﺲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺧﻠﻒ اﳉﺒﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﺎرف ﻣﺪﺧ ـ ـ ـﻞ
ﺾ اﻷﺑﻴ ﺎت ﺬا اﻟﺸﺄن :اﻟﻜﻔﺎر ﻓﺎﺗـﺖ ﻟـﺒـﻼدو ،وﺑـﻨـﺎت دﻳـﺎر،ذاك اﻟـﺒـﻨﻴﺎن ﻳ ـﺘﻬﺪم
وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎرت وﻗﺪ ﻗﻴﻠﺖ ﺑ ﻌ
وﻗـﻊ ﻓﻴـﻪ اﳍﻢ ،وﻣﺪاﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺑﺈذن اﻟﻘﻬﺎر،ﺧﱪﻧـﻲ وراك راﻳـﺢ،ﻗـﻠﺖ:ﻧـﻮﺻﻴـﻚ ﺑﺎﻟـﻌـﺰم ﺗـﺪي اﻟﻌﻨﻮان......
وﻣﲔ رﻳﺢ ﻗﺒﻠﺖ ﻣﻨﺪاس ﻇﻬﺮت ﺗﻴﺎرت.
" أﻣﺎ ﺣــﻜﺎﻳ ــﺔ ﻻﻻ ﺳﻴﱵ ﻓــﺈﻧـﻬﺎ ﺗــﺮوي ﺣﻴــﺎة اﻣﺮأة ﺻﺎﳊﺔ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻟﺴﻜﺎن ﺗﻠﻤﺴﺎن ﺣﱴ أﻗﻴﻢ ﺿﺮﳛﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ وأ ﺻ ﺒﺢ اﻟﻨ ﺎس ﻳﺰورﺎ وﻫﻢ ﻳﺮددون ﻫﺬا اﻟﻘﻮل:

1

ﻻﻻﺳﻴﱵ ﻳﺎﻻﻻﺳﻴﱵ راﱐ راﻏﺐ اﻧﺸﻮﻓﻚ

ط "
" "
"

ﺑﺼﺎح ﺟﻴﱵ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺑﺰاف

"

رﻛﺎﰊ وﺟﻌﻮﱐ ﻣﻦ اﳊﺠﺮ واﳉﺒﺎل
ط

ﻻﻻﺳﻴﱵ ﺳﺎﻛﻨﺎ اﳉﺒﺎل اﻟﺼﺎﻋﺒﺔ
ﺧﺪودك اﻟﻮردﻳﲔ ﳐﺒﻴﲔ ﺑﲔ ﳊﺠﺎر ﺳﺎﻛﻨﺔ

ط

أﻋﻄﻴﲏ ﻗﻮة اﻟﺮﻳﺢ ﺑﺎش ﻳﺮﻓﻌﲏ وﻳﻮﺻﻠﲏ ﻟﻴﻚ

ط "

ﻻﻻﺳﻴﱵ ﻻﻻﺳﻴﱵ راﱐ أﻧﺸﻤﻮك ﻛﻠﻮردة
ط ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻷﻗﻮال ﻧﻼﺣﻆ أن ﻻﻻﺳﻴﱵ ﲢﺘﻞ ﻣﻜـﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى ﺳﻜﺎن ﻣﺪﻳـﻨﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن ،واﻋﺘﱪوﻫﺎ
ﻓـﻲ ﻣﻜﺎﻧـﺔ اﻷوﻟـﻴﺎء اﻟﺼﺎﳊـﻴـ

ﺧﺬون ﻣﻨﻬﺎ اﻟﱪﻛﺔ

ﳝﺎ ﻗﻮراﻳﺎ ﺑﺒﺠﺎﻳﺔ ،ﻫﺬا اﳉﺒﻞ اﻟﺸﺎﻣﺦ اﻟﺬي ﳛﻜﻲ ﺣﻜﺎﻳﺘﻬﺎ.

 -1اﳊﺎﺟﺔ ﺷﻘﺮاﱐ رﺑﻴﻌﺔ 63،ﺳﻨﺔ.
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[

 -2اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺒﺪوﻳﺔ:
" " اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟـﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺒﺪوﻳﺔ ﻳﺴﻮﻗـﻨﺎ إﱃ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﲑة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻻوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑـﻴـﻨﻬﻤﺎ،ﻓﻜﻼﻫـﻤﺎ
ﺗ ـﺘ ـﺤ ـﺪﺛ ـﺎن ﻋـﻦ ﺣﻜ ـﺎﻳـﺎت أﺑ ـﻄ ـﺎﻟـﻬﺎ ﻣ ـﻦ اﻟ ـﺘـﺎر ﻳـﺦ اﳊـﺎﻓﻞ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻻت و ﻋﺎﻧﻮا اﻟﻜـﺜﲑ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺑـ ـﺮ
اﻵﻣﺎن ،وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺴﲑ اﻟـﻬﻼﻟﻴﺔ ﺗـﻤﺜﻞ أﻓـﻀﻞ ﻧـﻤﻮذج ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺒﻄﻮﻟـﻲ.

"

ط واﻟﺴﲑة اﳍﻼﻟﻴﺔ" ﺗـﺤﻜﻲ أﺣﺪاﺛـﺎ ﺗﺎرﻳـ ﺨﻴﺔ و ﻫﻲ ﺗ ﺘﻌ ﻠﻖ ﺠﺮة ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺑﲏ ﻫﻼل ،ﻓﻤﻦ ﻫﻢ ﺑـﻨﻮ ﻫ ـﻼل؟ إن
اﳍﻼﻟﻴﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﻧﺴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪاﻣﻰ،وﳛﺪدون أ ﻧﺴ ﺎﻢ ﺑﻘﺒﻴﻠﺔ ﻫﻼل ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﲏ ﺳﻌﺴﻌﺔ ﺑﻦ ﻣﻌﺎو ﻳـ ـﺔ
ﺑـﻦ ﺑـﻜـﺮ ﺑـﻦ ﻫـﻮزن ﺑـﻦ ﻣـﻨـﺼﻮر ﺑـﻦ ﻋـﻜﺮﻣ ـﺔ ﺑـﻦ ﺧـﺼـﻔـﺔ ﺑـﻦ ﻗـﻴـﺲ ﺑـﻦ ﻋـﻴـﺪان ﺑـﻦ ﻣـﻀـﺮ ﺑـﻦ ﻧﺰار ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ﺑﻦ
ﻋﺪﻧﺎن...أﻧﺴﺎﺑﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﲏ ﻫﻼل ﻳـﻨﺤﺪرون ﻣﻦ ﻋﺪﻧﺎن،ﺟ ـﺪ اﻟ ـﻘ ـﺒﺎﺋ ـﻞ اﻟـﻌﺮﺑـﻴﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺷـﻤﺎل ﺟ ـﺰﻳ ـﺮة
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ".1
"وﻗـﺪ ﺷﺎرﻛﺖ ﺑﻨﻮ ﻫﻼل ﻓـﻲ ﻏ ـﺰوة " ﺣﻨﻴﻦ " ﺿﺪ اﻟـﻤﺴﻠﻤﲔ ﻓـﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜـﺎﻣـﻦ ﻫـﺠﺮي،وﻟـﻜـﻨـﻬﻢ دﺧـﻠﻮا
اﻹﺳﻼم ﺑﻌﺪ أن وﻓ ـﺪ زﻋﻴﻤﻬﻢ" ﻫـﻼل ﺑـﻦ ﻋـﺎﻣـﺮ" ﻋـﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،وﻗـﺪ ﺷﺎرﻛــﺖ ﺑــﻨﻮ
ﻫﻼل ﰲ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أ ﻳﺎم اﳋﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ،...وﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ اﺷﺘﺪ ﻋﻮدﻫﻢ وﺗﺂﻟﻔﺖ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺣـﻮﳍﻢ،
ﺣﺘـﻰ ﻗﺮروا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧـﺤﻮ اﻟـﻐـﺮب ،إﱃ ﺗﻮﻧ ﺲ اﳋﻀﺮ اء ﺑﻌﺪ اﳉﻔ ﺎف و اﺎﻋﺔ اﻟﺘـ
 442ﻫـ ـ ـ ـ"" 2
" و أﻛﺜﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﱵ اﺷ ـﺘـﻬـﺮت ﻓـﻲ ﺳـﲑة ﺑ ـﲏ ﻫﻼل ﳒﺪ :ذﻳﺎب ﺑﻦ ﻏﺎﻧﻢ ،اﻟﺠﺎزﻳﺔ ،ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺰﻧﺎﺗﻲ،
اﻟﻤﻠﻚ ﺳﺮﺣﺎن .وﺗﺪل ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﻛﺎﻧﺖ راﺋﺠﺔ ﻓـﻲ اﳌـﻨﺎﻃﻖ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
وﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺺ ﻗﺼﺔ ذﻳﺎب ووﻟﺪ اﻟﺮاﻋﻲ ،وﻗﺼﺔ اﻟﺠﺎزﻳﺔ وﻛﻴﻒ ﺧﻄﺒﻬﺎ اﳋﻠﻴﻔﺔ اﻟـﺰﻧﺎﰐ واﻧـﺘـﺼﺎر
ذﻳﺎب ﻋﻠﻴﻪ ،وﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ أن " اﻟﺒﻄﻞ اﳍﻼﱄ ﻳـﺪاﻓـﻊ ﻋﻦ ﻗـﺒـﻴـﻠـﺘـﻪ دﻓـﺎﻋﺎ ﻣـﺴﺘـﻤـﻴـﺘﺎ وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘ ـﻤﺎﺳـﻚ
اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ أﻓﺮاد اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ إﱃ أن ﻳﻨﺼﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﺣﺴﺐ ﺷﻌﺎرﻩ اﻟﻘﺪﱘ ":اﻧـﺼﺮ أﺧـﺎك ﻇﺎﳌﺎ ﻛ ـﺎن
أو ﻣﻈﻠﻮﻣﺎ" .ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ ذﻟﻚ ﻳـﻮﺟـﺪ ﻓـﻴﻬـﺎ ﻣﻈـﻬﺮ آﺧﺮ وﻫﻮ اﳌﻔﺎﺧﺮات اﻟـﻘـﺒﻠـﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺒﻄﻞ اﻟـﻬﻼﻟـﻲ ﻳ ـﻤ ـﺘـ ـﺎز
ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﺑـﺒﻌـﺾ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺒﺪوﻳﺔ ﻛﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﰲ أﻣﻮر اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ واﺳﻌﺔ ﲟﻌﺮﻓﺔ اﳊـﻴـﺎة اﻟﺒﺪوﻳﺔ اﻟﱵ ﲡﻌـﻠـﻪ
 -1روزﻟﲔ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺮﻳﺶ ﺳﲑة ﺑﲏ ﻫﻼل،ج ،1ﻣﻮﻓﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،1988ص.5
 -2ﺧﺎﻟﺪ اﺑﻮ ﺑﻜﺮ"اﳉﺎزﻳﺔ اﳍﻼﻟﻴﺔ اﻣﺮ أة ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺟﺎل" www.islamonline.net
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[

ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟـﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘـﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ ﻏﻴـﺮﻩ ﺣﻠﻬﺎ".1
" أﻣﺎ اﻟﺴﻴـﺮ اﻷﺧـﺮى اﻟ ـﺘـﻲ ﺗ ـﺴـﺠ ـﻞ أﻳ ـﻀـﺎ ﻣـﺂﺛﺮ اﻷﺟﺪاد اﻟـﻐـﺎﺑﺮﻳﻦ وأﻓﻌﺎل اﻟﻔﺮﺳﺎن اﻟﺒﻮاﺳﻞ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮت
ﺗﺮوي ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ .وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫـﺬﻩ اﻟﺴﲑ:ﺳـﻴـﺮة ﻋﻨﺘﺮة ﺑﻦ ﺷﺪاد،وﺳﻴـﺮة اﻟـﻈﺎﻫـﺮ ﺑـﻴـﺒﺮس ،وﺳﻴـﺮة اﻷﻣﻴﺮة
ذات اﻟﻬﻤﺔ،وﺳﲑة ﺳﻴﻒ ﺑﻦ ذي ﻳﺰن.ﻓ ـﻬﺬﻩ ﻛ ـﺘ ـﻠـﻚ ﺗـﻤﺘـﺎز ﺑـﺠـﻮﻫﺎ اﻟ ـﻘ ـﺒـﻠﻲ ﺣـﻴـﺚ ﻳﺪاﻓﻊ اﻟﻔﺘـﻰ ﻋﻦ ﻗـﺒـﻴـﻠـﺘﻪ
أﺟﺪر ﺑﺄن ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﺼﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﻴﺔ اﻟﺒﺪوﻳﺔ.2
" وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺎت ﺣﻜﺎﻳﺔ " ﻏﺎﻧﻢ ووﻟﺪ اﻟﺮاﻋﻲ" ﲢﻜﻲ اﻟـﺮاوﻳـﺔ "3ﻓ ـﺘـﻘـﻮل أن ﻏﺎﻧـﻢ ﻟـﻢ ﻳ ـﺘـﺰوج ﻣ ـ ـﺜـﻞ
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﺒﺎب،ﺣﻴﺚ ذﻫﺐ ﺑﻨﺎﻗﺘﻪ إﻟـﻰ اﻟﻌﻴـﻦ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺒـﻴـ ﻠﺔ اﺎورة ﻟـﺒﲏ ﻫﻼل ،وﺗـﺮﻛـﻬﺎ ﻟـﺘﺸﺮب وﺣﺪﻫﺎ وﺟﻠﺲ
ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﺎذا ﻳـﺤﺪث ،ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﻟـﻬﺎ أﺣﺪ ﺑﺬﻟﻚ،ﺣﱴ ﻗﺪم رﺟﻞ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﲰـﺎت اﻟ ـﺮﺟـﻮﻟـ ـ ـﺔ
واﻟﺸﻬﺎﻣﺔ،ﻓﻘﺪم اﻟـﻨـﺎﻗـﺔ ﻟﻠﺸﺮب ﺛـﻢ ﺳﻘﻰ إﺑﻠﻪ واﻧﺼﺮف.ﻓﺴﺄل ﻋﻦ اﻟـﺮﺟـﻞ وأﺳﺮﺗـﻪ وﺑـﻴـﺌـﺘـﻪ وﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻋﻠﻢ أن ﻟﻪ
اﺑﻨﺔ ﻓـﻲ ﺳﻦ اﻟـﺰواج ﺗﻘﺪم وﺧﻄﺒﻬﺎ ﻣﻨﻪ،ﻓﻮاﻓﻖ اﻟﺮﺟﻞ وﺟﻬﺰ اﺑﻨﺘﻪ،ورﺣﻞ ﺑـﻬﺎ ﻋﺎﺋـﺪا إﱃ ﺑﲏ ﻫﻼل.
" أﻧـﺠﺒﺖ زوﺟﺘﻪ وﻟﺪا ﻓـﻲ اﻟﻮﻗـﺖ اﻟﺬي أﻧـﺠـﺒـﺖ زوﺟﺔ اﻟـﺮاﻋﻲ وﻟـﺪا،ﻓـﻄـﻠـﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﻴـﺮة ﻣﻦ ﺳـﺘـﻮت أن
ﺗ ـﺴﺘـﺒـﺪل اﻟـﻮﻟـﺪان ﺣﺘـﻰ ﻳـﻌـﻴـﺶ اﺑـﻨـﻬﺎ ﻋﺰﻳﺰا ﻛﺮﻳـﻤﺎ ﻓـﻲ رﻏﺪ اﻟﻌﻴﺶ ﻋﻨﺪ ﻏﺎﻧـﻢ وزوﺟـﺘـﻪ،وﻳـﺘـﺠـﻨﺐ ﻋـﻴﺸﺔ اﻟـﻔﻘﺮ
اﻟـﻤﻀﻨﻴﺔ  ،ﻓﻔﻌﻠﺖ ﺳﺘﻮت ذﻟﻚ دون أن ﻳﺘﻔﻄﻦ ﻏﺎﱎ وزوﺟﺘﻪ إﱃ ذﻟﻚ.
" ﻛـﱪ اﻟـﻮﻟﺪ،ﻓﺄﺧﺬ ﻳﻄﺮح ﻋﻠﻴﻪ أﺑﻮﻩ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓـﻲ ﺷـﻜـﻞ أﻟﻐﺎز،وﻳـﻨﺪﻫﺶ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﺣـﺘـﻰ
ط

أﺧﺬ ﻳﻨﻌﺘﻪ ﺑﻨﺴﺐ أ ﻣﻪ.

ط وذات ﻳﻮم،ﻣﺮ ﻏﺎﱎ ﲜﺎﻧﺐ اﺑـﻦ اﻟـﺮاﻋﻲ وﻫﻮ ﻳﺮﻋﻰ اﻹﺑﻞ وﻳﺄﻛﻞ اﳋﺒﺰ وﻳـﻔﻠﻲ اﻟﻘﻤﻞ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻏﺎﻧـﻢ:ﻣـﺎذا
ﺗﻔﻌﻞ؟ ﻓﺄ ﺟﺎﺑﻪ اﺑﻦ اﻟﺮاﻋﻲ:راﱐ:

ﻧﺎﻛﻞ ﰲ ﻏﺬاي

"

وﻧﻘﺘﻞ ﰲ ﻋﺪاي

"

واﺑﻠﻲ راﺗﻌﺔ ﺣﺪاي

ﻓﺘﻌﺠﺐ ﻏﺎﻧـﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﺪﻳﺪة،ﺛـﻢ ﺗﻮﺟﻪ إﻟـﻰ زوﺟﺘﻪ وﻃﺮح ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﺛـﻼث أﺳـﺌـﻠـﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ أﻟـﻐ ـﺎز:
ط

 -1روزﻟﲔ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺮﻳﺶ ،اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ذات اﻻﺻﻞ اﻟﻌﺮﰊ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.126
 -2اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص.127-126
 -3اﻟﺮاوﻳﺔ :اﻟﺴﻴﺪة:اﳊﺎﺟﺔ ﳝﺎ ﺑﺪرة 80 ،ﺳﻨﺔ،ﻏﻠﻴﺰان،زﻣﻮرة ﰲ  ،2011/08/18ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ . 17:00

86

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
ﻣ ــﺮ ﻣــﻨﺎش

"

وﺣﻼ ﻣﻨﺎش

"

وﻛﺤﻞ ﻣﻨﺎش

وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﺬﻫﺐ إﱃ أ ﻫﻠﻬﺎ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪوﻫﺎ ﰲ ﺣﻠﻬﺎ.
" ذﻫﺒﺖ زوﺟـﺔ ﻏـﺎﱎ إﻟـﻰ أﻫﻠﻬﺎ،وﻋـﺎدت ﺑـﺤﻞ اﻷﻟﻐـﺎز ﻣﻌﻬﺎ،وﻓـﻲ اﻟـﻄﺮﻳـﻖ اﻟـﺘـﻘ ـﺖ ﺑـﺎﺑ ـﻦ اﻟ ـﺮاﻋ ـﻲ،ﻓـ ـﺄرادت
أن ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﳊﻞ،ﻓﺄﺧﱪﺗﻪ ﺑﺎﻷﻣﺮ وﲝﻞ اﻷﻟﻐﺎز ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ:
"

أﺣـ ـﻠـﻰ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺴـﻞ

"

وﻣـ ــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺪﻓ ـ ـﻠـ ــﺔ

ط "

وﻛﺤﻞ ﻛﻲ اﻟﻘﻄﺮان

ﻓﺄﺧﱪﻫﺎ أن ﺣﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻐﺎز ﻫﻮ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ :
ط

أﺣﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺼﺒﻴﺎن ﻳﻠﻌﺒﻮا ﰲ اﻟﻔﺮاش.

"

وﻣـ ـﺮ ﻣـ ـﻦ اﻟـﺨ ـﻮف ﻓـﻲ اﻟﻨﻌﺎش.

"

وﻛ ـﺤـﻞ ﻣـﻦ اﻟـﺒـﺎرود ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻨـﺪﻗـﻴـﺔ.

ط

ط وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗـﺨﻔﻲ ﺳﺮ اﺧﺒﺎرﻩ ﻟـﺤﻞ اﻷﻟﻐﺎز،ﻓـﻌـﺎﻫﺪﺗ ـﻪ ﻋـﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﰒ ﻋﺎدت إﻟـﻰ ﺑﻴﺘﻬﺎ وأﻋـ ـﻄ ـ ـﺖ
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟﺰوﺟﻬﺎ،ﻓﺸﻚ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ وأﻫﻠﻬﺎ ﳍﺬﻩ اﻷﻟﻐﺎز،ﰒ ﺳﺄﳍﺎ ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﺮاﻋﻲ ﻓـﺄﻧﻜﺮت رؤﻳﺘﻪ،ﻋـﻨﺪﺋـﺬ ﺧـﺮج
ﰒ ﺻﺎح ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﻪ أن اﺑﻦ اﻟﺮاﻋﻲ اﺧﺘﻄﻔﻪ اﻟﻠﺼﻮص،ﻓـﺨـﺮﺟـﺖ ﻣـﺴـﺮﻋـﺔ وﻫـﻲ ﺗﻘﻮل ﻻ ﻳـﻤﻜﻦ أن ﳛـﺪث
ﻫﺬا ﻷﻧـﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﻌﻪ اﻵن ،ﻓـﻌﺮف ﻏﺎﻧـﻢ اﻟﺴﺮّ وأﻗـﺴـﻢ أن ﻳـﺮﻣﻲ اﺑـﻦ اﻟﺮّاﻋﻲ ﻓـﻲ اﻟﻨّﺎر.
ك ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻓﻮﺟﺪﻩ ﻣﻊ إﺑﻠﻪ ﻓﻨﺎدى:
ط

ﻳـﺎﻟّ ـﻠﻲ ﻗـﺪام اﻻﺑـ ﻞ

" ط

ﻳـ ـّﺎﻟ ﻠﻲ ﻣـﻮر اﻻﺑـ ـ ـﻞ

ط

ﻳﺎﻟّ ﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺮف اﻻﺑﻞ

"

ط

ﻳﺎﻟّ ﻠﻲ ﲢﺖ اﻻﺑﻞ
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ط

ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
ﻳﺎﻟّ ﻠﻲ ﻓﻮق اﻻﺑ ـ ـﻞ

ﻓﻠﻢ ﳚﺒﻪ اﺑﻦ اﻟﺮاﻋﻲ وﻇﻞ ﻣﻨﻬﻤﻜﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ،وﻋﻨﺪﻣﺎﻧﺎداﻩ ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــ:
ط

ﻳ ـ ــﺎ ﻣــﻮل اﻻﺑـ ــﻞ

اﻟﺘﻔﺖ اﻟﻴﻪ ،وﻗﺎل ﻟﻪ :ﻧﻌﻢ ﺳﻴﺪي ،ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻏﺎﱎ ﻋﻦ ﻋﺪم ردﻩ ﻣﻨﺬ ﻧﺎداﻩ ،ﻓﺄﺧﱪﻩ ﺑﺄن:
ط

اﻟﻠﻲ ﻗﺪام اﻻﺑﻞ رﻗﺎﺑـﻬﺎ

ط

اﻟﻠﻲ ﻣﻮر اﻻﺑ ـﻞ ذﻧ ـﺒ ـﻬـ ﺎ

"

اﻟﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺮف اﻻﺑﻞ ﺟﻨﺎﺑـ ﻬﺎ

ط

اﻟﻠﻲ ﲢﺖ اﻻﺑﻞ ﻛﺸﺮوﻫﺎ

"

اﻟﻠﻲ ﻓﻮق اﻻﺑﻞ دراﻋﻬﺎ

ط

وﻣ ـ ـﻮل اﻻﺑ ـﻞ ﻫـ ـﻮ أﻧ ـﺎ

ازداد ﻏﻀﺐ ﻏﺎﱎ وﻗﺮر أ ن ﻳﺮﻣﻴﻪ ﰲ اﻟﻨﺎر ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ وﻟﺪ اﻟﺮاﻋﻲ :راك راﻳﺢ ﺗﻘﻴﺴﲏ ﰲ " اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ واﳌﻐﻠﻮﺑﺔ" "
ﻗﺎل ﻟﻪ ﻏﺎﻧـ ﻢ :ﺷﻜﻮن اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ؟
ط

ﻗﺎل وﻟﺪ اﻟﺮاﻋﻲ :اﻟﻨﺎر

ط

ﻗﺎل ﻟﻪ ﻏﺎﻧـ ﻢ :ﺷﻜﻮن ﻳﻐﻠﺒﻬﺎ ؟

ط

ﻗﺎل وﻟﺪ اﻟﺮاﻋﻲ :اﳌﺎء

"

ﻗﺎل ﻏﺎﱎ :واﳌﺎء ﺷﻜﻮن ﻳﻐﻠﺒﻪ

ط

ﻗﺎل وﻟﺪ اﻟﺮاﻋﻲ :اﻟﻌﻘﺒﺔ

ط

ﻗﺎل ﻏﺎﱎ :واﻟﻌﻘﺒﺔ ﺷﻜﻮن ﻳﻐﻠﺒﻬﺎ

ط

ﻗ ﺎل و ﻟﺪ اﻟﺮ ا ﻋﻲ :ﻓﺮﺳ ﺎﺎ

ط

ﻗ ﺎل ﻏ ﺎﱎ :وﻓﺮﺳ ﺎﺎ ﺷﻜﻮن ﻳﻐﻠﺒﻬﻢ

"

ﻗ ﺎل و ﻟﺪ اﻟﺮ ا ﻋﻲ :ﻧﺴ ﺎﻢ

ط

ﻗﺎل ﻏﺎﱎ  :و ﻧﺴ ﺎﻢ ﺷﻜﻮن ﻳﻐﻠﺒﻬﻢ
88

"

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ط

ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
ﻗﺎل وﻟﺪ اﻟﺮاﻋﻲ :وﻻدﻫ ـ ـﻢ

ﰒ رﻣﺎﻩ ﻓـﻲ اﻟﻨﺎر ﻓـﺨﺮج ﻣـﻨﻬﺎ ﺳﺎﻟـﻤﺎ.
ط ﻋﻨﺪﺋﺬ اﺳﺘﺪﻋﻰ ﻏﺎﻧـﻢ زوﺟــﺔ اﻟ ـﺮاﻋـﻲ ،وأ ﺟ ـﺒ ـﺮﻫﺎ ﻋ ـ ﻠﻰ اﻟ ﺒﻮح ﺑﺎﻟ ـﺤﻘ ﻴﻘﺔ ،ﻓ ـ ﺎﻋﺘ ـﺮ ﻓﺖ ﺎ ،وﻋﺮف ﻏﺎﱎ اﺑـﻨـﻪ
اﳊﻘﻴﻘﻲ ،ﻓﺴﺮّ ﺑﻪ وﺣـﻤﺪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر وﺻﺎر ﻳﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺑﲔ ﺑﻦ ﻫﻼل.
ﺎدﻫ ـﻢ،

 :ﻓﻬﺬﻩ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﺗـﻌﻜﺲ ﻟـ
وﻟﻘﻮة ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،راﻓﻀﲔ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻈﻠﻢ واﳉﻮر.

"

ط "ﻓﺎﻟﺴﲑة اﳍﻼﻟﻴﺔ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﰲ ﺧﻄﻮﻃﻬﺎ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮﻛﺖ اﻟﻌﻨﺎن ﻟﻠﺨﻴﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﻟﻴﺒﺪع
وﳜﺘـﺮع إﻟـﻰ أن أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﻴـﺮة ﺗـﺴﺠـﻞ ﻟﻨﺎ ﻗﺼﺼﺎ ﻋﺠﻴﺒﺔ وﺟﺬاﺑﺔ ﰲ آن واﺣﺪ ،ﺗﺒﺚ ﰲ اﻷﻧـﻔـﺲ اﻟـﺪﻫـﺸﺔ
واﻹﻋﺠﺎب ،وﲡﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ أﺣﺪاﺛﻬﺎ وﻧﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ أﺑﻄﺎﳍﺎ".

 -1روزﻟﲔ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺮﻳﺶ "،ﺳﲑة ﺑﲏ ﻫﻼل" ،ص.7
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 -3اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ:

" ﻋﺎش اﻟﺸﻌﺐ اﻟـﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻔﻘﺮ واﳉﻬﻞ واﻻﺿﻄﻬﺎد ،ﻛﻤـﺎ ﻋ ـﺮف ﺣ ـﻴـﺎة اﳋﺼﺎﺻﺔ واﻟـ ـﺒﺆس إن اﻹﺣـﺘﻼل
اﻟـﻔـﺮﻧـﺴﻲ ،ﻓـﺤﻴﺎﺗ ـﻪ ﻛـ ـﺎﻧـﺖ ﺑـﻼ ﻣـﻌ ـﻨـﻰ ،واﻷﻣ ـﻞ اﻟـﺬي ﺑـﻘﻲ ﻟﻪ ،ﻫﻮ أن ﳛﻘﻖ ذاﺗﻪ ﻓـﻲ اﻟﺜﻮرة " .ﺛـﻢ إن اﻟ ـــ ﺜـﻮرة
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ اﻟـﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ اﻟـﺨﺎﻟﺪة اﻟﺘـﻲ اﻧـﻔﺠﺮت ﻓـﻲ أول ﻧﻮﻓﻤﺒـﺮ  ،1954ﻟـﻢ ﺗﻜـﻦ ﳎﺮد ﺣﺮب ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟـﺤﺮب ،و إﳕﺎ اﻧـﺒﻌـﺜـﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟـﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟـﻤﺒﺎدئ اﳌﻘﺪﺳﺔ ،واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻹﺳﻼﻣـﻲ واﻟﻠـﻐ ـﺔ اﻟـﻌﺮﺑـﻴـﺔ
واﺳﺘﻘﻼل اﳉﺰاﺋﺮ"

1

" وﻗﺪ اﺷﺘﻬﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺘـﺮة ﺑﻈـﻬـﻮر ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺑﻄﻮﻟﻴﺔ ﺷﺠﺎﻋﺔ ،ﺿﺤﺖ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟـﻨـﻔـﻴـﺲ ،وﻣـﻬـﺪت ﻟـﻨ ـﺎ
اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ ﻋﺎﻟـﻢ اﻟـﻤﺠﺪ واﻟﻌـﺰ،وﻋـﻠـﻤﺘﻨﺎ أن اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ اﳊﺮﻳﺔ ،ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻣﺎء واﻟﺪﻣﻮع واﻟﻨﻜﺒﺎت ،و أن ﻣـﺎ
ﻓﺈﻣﺎ اﻟـﻨﺼﺮ واﳊـﺮﻳﺔ،

أﺧﺬ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻻﻳﺴﱰﺟﻊ إﻻ ﺑﺎﻟﻘﻮة.ﳛﺬوﻫﻢ ﰲ ذﻟﻚ إ

و أﻣﺎ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﻓـﻲ ﺳﺒـﻴـﻞ اﷲ واﻟـﻔـﻮز ﺑـﻤﺎ وﻋـﺪﻫـﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﻟـﻰ أﻻ وﻫـﻲ اﻟـﺠﻨﺔ .وﻛـﺜـﲑة ﻫﻲ ﺗـﻠـﻚ اﻟ ـﻘ ـﺼ ـ ـﺺ
اﻟﺒﻄﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗـﺘـﻐﻨـﻰ ﺑـﺸﺠﺎﻋـﺔ و أﻣـﺠﺎد ﻫـﺆﻻء اﻷﺑـﻄﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻠﺪوا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓـﻲ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺘﺎرﻳـﺦ ﺑ ـﺠـﻠـﻴﻞ
ـﺘـﻬﻢ

أﻋﻤﺎﳍﻢ وﻣـﻔﺎﺧـﺮ ﺑﻄﻮﻻﺗـ

اﳌـﺤﻠﻴﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻓﻬﻢ واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺷﺊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺮﻳـﺘﻬﻢ ووﺟﻮدﻫﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﺑﺸﺮا ﻛﻜﻞ
اﻟﺸﻌﻮب اﻷﺧﺮى اﻟﺘـﻲ ﻟـﻬﺎ اﻟـﺤﻖ ﻓـﻲ اﺳﺘـﺨـﻼف ﻫﺬﻩ اﻷرض اﳌﺒﺎرﻛﺔ وﺗﻌﻤﲑﻫﺎ ﺑﺎﻻﺻﻼح واﳊـﺴﲎ ﻛـﺒـﺎﻗـﻲ
اﻷﻗﻮام اﻷﺧﺮى وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺮواة ﻳﻨﺴﺠﻮن ﺣﻮﻟـﻬﻢ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ،و ﻳﺘﺠﻬﻮن إﻟـﻰ اﻟـﺨﻴﺎل اﻟـﺸﻌ ـﺒـﻲ
ﻛﺈﻃﺎر ﻟﻨﺴﺞ أﺣﺪاﺛﻬﻢ اﻟـﻘـﺼـﺼـﻴﺔ ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺗـﻀﺨـﻴﻢ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻟﺘﺜﻴـﺮ إﻋـﺠـﺎب اﻟـﻤﺴﺘـﻤـﻊ.
ط و ﻗ ـﺪ ﺧ ـﺎﺿ ـﺖ ﻫ ـﺬﻩ اﻟ ـﺸﺨ ـﺼ ـﻴـﺎت اﻟـﺤﺮوب وﺣﻘ ـﻘـﺖ أﻋ ـﻤـﺎﻻ ﺑ ـﻄـﻮﻟـ ـﻴـﺔ ﻛ ـﺎن ﻟ ـﻬﺎ أﺛـﺮ ﻗ ـﻮي ﻓـﻲ وﺟﺪان
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮﺑـﻲ واﻷﻣﺎزﻳـﻐـﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺗﺎرﻳـﺨﻪ،وﺗﺼﺒﺢ زادا ﻟﻪ ﰲ ﳏﻨﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻌﺮض ﳋﻄﺮ ﻳﻬﺪد ﻣﺼﲑ وﺟـﻮدﻩ،
ﻓﺘﺒﻌﺚ ﻓﻴﻪ روح اﻟﺼﻤﻮد واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎﻧﻪ وﺗﻘﺪم ﻟﻪ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺒﺚ روح اﳌﻘـﺎوﻣ ـﺔ ،وﺻﻨـﻊ ﺑﻄﻮﻻت
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻌﺎﺻﺮة.وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺰﺧﺮ ﺑﻪ اﻟـﻤـﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺠﺰاﺋﺮي .وﺧـﻴـﺮ ﻣ ـﺜﺎل ﻋـﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑـﻄﻮﻻت اﻷﻣـﻴـﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
واﻟـﺸـﻴﺦ ﺑﻮ ﻋﻤﺎﻣﺔ و ﻏﻴـﺮ ﻫﻢ،ﻛﺒﻄﻞ ﻗﺼﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻼل ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﰲ اﻟﻘﻠﻴﻌﺔ ﺑﻘﺮب اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
"
 -1ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺮﻛﻴﱯ ،اﻟﻘﺼﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻘﺼﲑة ،اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ط ،3ﺗﻮﻧﺲ ،1977ص.51
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﻗﺪ اﺳﺘﺸﻬﺪ ﻓـﻲ ﺳـﺒـﻴﻞ اﳉﻬﺎد ﺿﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر.
" وﻳ ـﺮوى أن أﻣ ـﻪ ﺣﻠـﻴـﻤﺔ ﻟـﻤﺎ ﺗﺴﻠﻤﺖ ر أس وﻟﺪﻫﺎ أﺧـﺬﺗـﻪ ﺑـﻴـﺪﻫﺎ وﻗـﺎﻣـﺖ ﻣﺴـﺘـﺒـﺸـﺮة ﺗــﻘﻮل  " :أﲪـﺪ اﷲ
.1

ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺸﻬﺎد وﻟﺪي ﻓـﻲ اﳉﻬﺎد" ﺛـﻢ أﻣﺮت اﻟﻨﺴﺎء اﻟـﺤﺎﺿ

" " وﺗـﻤﺘﺎز ﻫﺬﻩ اﻟـﻘـﺼﺔ ﺑـﺠﺮ أة اﻟـﺒﻄﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى ﺷﺠﺎﻋﺔ اﳌﺮ أة اﻟﱵ ﲢﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﺑﺎرزا إن
ﱂ ﻧﻘﻞ أﻧـﻬﺎ ﲤﺜﻞ روح اﻟﱰ اث اﻟﺸﻌﺒـﻲ ،وﻫﻲ ﳕﻮذج ﻟﻠﻤﺮ أة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟـﻤﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﺒﻄـﻠﺔ اﻟـﱵ وﻗ ـﻔﺖ
ﻓـﻲ وﺟﻪ اﻟـﻤﺴﺘﻌﻤﺮ دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ أرﺿﻬـﺎ وﺷﺮﻓـﻬﺎ.
ط "ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺣﺮﻛﺎت اﳌﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺜﻮرات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﱵ واﺟﻬﺖ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﺑـﺘـﺪاء ﻣـﻦ ﺛﻮرة
اﻷﻣﻴـﺮ ﻋﺒﺪ اﻟـﻘـﺎدر واﻧـﺘـﻬﺎء ﺑـﺜـﻮرة اﻟـﺘﺤﺮ ﻳـﺮ اﻟـﻤﺴﻠﺤﺔ ﻗﺪ رﻓﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺮاﻳﺔ ﺷﻌـﺎرا ﻗﺎوم اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻐﺰو اﻷﺟﻨﱯ
ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﻦ ﻗﺮن وﻧﺼﻒ".2

"

" واﻷﺑﻄﺎل اﻟﺬﻳﻦ اﺷﺘﻬﺮوا أﺛﻨﺎء اﻟﺜﻮرة ﻗﺪ أﺻﺒﺤﻮا أﺑﻄﺎﻻ وﻃﻨﻴﲔ ،وﳍﻢ ﻣﻜﺎن رﻓﻴﻊ ﻓـﻲ ﺗـﺎرﻳﺦ اﳉﺰاﺋ ـﺮ .ﻓﺈن
اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻗﺪ ﺑﺪأ ت ﺗﺘﻨ ﺎول ﺑﻄﻮﻻﻢ و أﺧﺬت ﺗﻀﻴﻒ ﻟـﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴ ـﺌﺎ ﻫ ـﺬا اﻟ ـﻌ ـﺠـﻴـﺐ اﻟﻼزم ﻟﻠﻘ ـﺼﺺ
اﻟﺒﻄﻮﱄ اﻟﺸﻌﱯ.وأﻋﻄﺖ ﻟﻠﺮاوي اﻟﺸﻌﱯ ﻣﺎدة واﻓﺮة ﻣﻦ اﻷﺑﻄﺎل اﻟﺬي ﺧﻠﺪوا أﲰﺎءﻫﻢ ﰲ اﳊﻜﺎﻳـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ،
وﺧﲑ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻄﻮﻻت اﻷﻣﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻫﺬا اﺎﻫﺪ اﻟﻌﻤﻼق اﻟﺬي دوخ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ.
ط وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻄّ ﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﺣﻮاء:

3

ﻃﻮّ ع 1اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻋﻤﺎﻟﺔ 2اﳌﺪﻳﺔ

"

رﺟﻌﺖ اﻟﻜﻞ أرﻋﻴﺔ 3أﺣﺮار وأﺣﺒﺎش

ط
" ط

6

ﺧﺎﻳﻔﺔ ﻣﻨﻪ ﻣﻮﺗﻴﻪ 5اﻗﺒﺎﻃﻨﻴﺔ

7ﺳﻬﺪ أ

ط

-1
-2
-3
-4

4

(4) 8

اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ذات اﻻﺻﻞ اﻟﻌﺮﰊ،ص
اﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ،اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ ﺑﺴﻜﺮة،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.99
اﻧﻈﺮ اﻟﺘﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ:دور اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺸﻌﱯ اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ اﻟﺜﻮرة ،1945-1830اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،1963ص.138
 -1اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ :اﳉﺒﻬﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اي اﻟﻌﺪو  -2/اﳌﺪﻳﺔ :اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  -3/ارﻋﻴﺔ :ذﻟﻴﻠﺔ  -4 /اﺣﺒﺎش :ج ﺣﺒﺶ اي اﻟﻌﺒﻴﺪ -5 / .ﻣﻮﺗﻴﻪ :اﳌﻮت.
 -6/اﻗﺒﺎﻃﻨﻴﺔ :ﻛﻠﻤﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻛﺎﺑﺘﺎن اي ﻧﻘﻴﺐ -7 /.ﺳﻬﺪ :اﺿﻌﻒ  -8 /ﺗﻀﺒﺎش:ﺗﻜﱪ وﲡﱪ./
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

11

9ﻣﺎ ﻳﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﲕ وﻻ 10اﳝﻞ ﺳﺮﻳﺔ

ط

ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ 12ﻟﺜﻨﻴﺔ13ﺑﺎﳏﺎل ﻳﻨﺤﺎش
ﻳﻨﻄﺢ 14اﳌﺸﻠﻴﺔ 15ﺑﺸﺮارﻫﺎ ﻗﻮﻳﺔ

ط

وﻳﻌﻤﺪ ﻓﻠﻨﺎر ﻗﻮﻳﺔ اﻣﻨﲔ ﲢﺮاش

ط

16

و" ﺛـﻤﺔ ﺑﻌﺾ اﳊﻜﺎﻳﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺼﻮر ﻟﻨﺎ ﺷﺠﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﺎء وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻦ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﺎل ﺑـﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟـﺠﻬﺎد
ﻟﻴﺲ ﺣﻜﺮا ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎل ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻈﺮوف وﰲ ﻛﻞ اﻷوﻗﺎت ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘـﻲ ﻛ ـﺎن ﻳــﻨــﻔ ــﺬﻫﺎ
أﻓﺮاد اﳉﻴﺶ اﳉﺰاﺋﺮي"

1

" وﻛﻢ ﻫﻲ ﻛﺜﲑة ﺗﻠﻚ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺮوى ﻋﻦ ﺣﻴﺎة ﺑﻌﺾ اﻟـﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ وﻣﺸﺎرﻛـﺘﻬﻢ ﰲ اﳊﺮوب ﺧـﺎﺻ ـﺔ
ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ وﻫﺮان ،ﺣﻴﺚ ﻳﺮوي ﻟﻨﺎ اﻟﺮاوي ﻋﻦ ﻫﺆﻻء اﻷﺑﻄﺎل ﰲ ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻴﺎﱄ ﻣﺜﲑ.
" وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻀﺢ أن اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻗﺼﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺟﺬورﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺎر ﻳﺦ،ﰒ ﻳﺼـﺒﻐﻬﺎ اﻟـﺮاوي اﻟﺸ ـﻌﱯ
ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﺑﺼﺒﻐـﺔ ﻋﺠـﻴـﺒﺔ وﺧﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎدة ﺗـﺮ ﻓﻊ ﻫﺆﻻء اﻷﺑﻄﺎل إﱃ درﺟ ـﺔ ﻻ ﻳ ـﺴﺘ ـﻄﻴ ـﻊ اﻟ ـﻌﺎدي أن ﻳـﺼﻞ
إﻟ ـﻴـﻬـﺎ،وﺗـﺤﺎﻓ ـﻆ ﻫ ـﺬﻩ اﻟ ـﻘـﺼـﺺ ﻋ ـﻠﻰ أﻫ ـﻢ اﻟـﻤﺒـﺎدئ واﻟ ـﻘـﻴـﻢ اﻟ ـﻌﺮ ﺑـﻴـﺔ اﻹﺳ ـﻼﻣ ـﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻌـﻴـﺸـﻬﺎ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ
2

 -1روزﻟﲔ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺮﻳﺶ،ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ذات اﻻﺻﻞ اﻟﻌﺮﰊ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.112
 -2اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص.128.
 -9 -3ﻣﺎﻳﻜﻞ :ﻻ ﻳﺼﻴﺒﻪ اﳌﻠﻞ -10 /.ﳝﻞ:ﻳﻜﺮﻩ -11/ .ﺳﺮﻳﺔ :اﻟﺴﺮى .واﳌﻌﲎ أ ﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻜﻠﻞ واﻻﻋﻴﺎء وﻻ ﻳﻜﺮﻩ اﻟﺴﺮى ﻣﻦ اﺟﻞ اﳉﻬﺎد:12/ .
ﻟﺜﻨﻴﺔ:اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  -13/اﳏﺎل:اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﳉﻴﺶ -14/ .ﻳﻨﻄﺢ :ﻳﻮاﺟﻪ -15 /اﳌﺸﻠﻴﺔ :اﳌﻌﺮﻛﺔ  -16/ﲢﺮاش :ﺗﻘﻮى واﳌﻌﲎ اﻧﻪ ﻳﻐﲑ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺪاء وﻻ
ﳜﺎف اﳌﻌﺎرك وﳍﻴﺐ اﻟﻨﺎر وﻳﺘﻌﻤﺪ اﳍﺠﻮم ﺳﺎﻋﺔ اﺷﺘﺪاد اﳌﻌﺎرك
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ب -ﻣﻤﻴﺰات اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﻴﺔ:
 -1ﻛ ـﻞ ﺣﻜـ ـﺎﻳـ ـﺔ ﻣ ـﻬـﻤـﺎ ﻛ ـﺎن ﻧ ـﻮﻋ ـﻬـﺎ ﻓ ـﻬـﻲ ﺗـﻌـﺒـﺮ ﻋ ـﻦ آﻻم و آﻣ ـﺎل اﻟـﺸﻌـﺐ اﻟـﺠﺰاﺋـﺮي وﻫ ـﺬا ﻣ ـﺎ ﻧ ـﻼﺣ ـﻈ ـ ـﻪ
ﰲ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.ﻓﻬﻲ ﲣـﺒـﺮﻧﺎ ﻋـﻦ ﲡﺎرب وﺧﱪات ﻛﻞ ﻓﺮد.
وﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ،ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎ.

أﺻﺎﻟﺘﻪ

1

 -2اﺳـﺘـﻄﺎﻋـﺖ اﳊﻜﺎﻳـﺔ اﻟـﺒﻄـﻮ ﻟـﻴـﺔ أن ﺗـﺄﻛـﺪ ﻋ ـﻠﻰ اﻟ ـﻘ ـﻴـﻢ اﻷﺧـﻼﻗـﻴ ـﺔ واﻹﺟ ـﺘـﻤﺎﻋ ـﻴـﺔ ،وﺗ ـﺤـﺎﻓ ـﻆ ﻋ ـﻠﻰ اﻟـ ـﻘ ـﻴﻢ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺠﺰاﺋـﺮي.ﻛﻤﺎ أﻧـﻬﺎ ﺗـﺒـﺚ اﻟـﺤﻤﺎس ﻓـﻲ اﻟـﻨـﻔـﻮس وﺗـﺪﻋﻮ إﻟـﻰ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـﺎﳊﻘـﻮق اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ
واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
 -3ﻳﻠﻌﺐ اﳋﻴﺎل دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﻴﺔ ،ﳑﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ واﳌﺘﻌﺔ ﻓﻴﺒﺚ ﰲ ﻧـﻔـﻮس
اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﲪﺎﺳﺎ ﻛﺒﲑا وﲪﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
 -4ﺗﻌﻜﺲ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟـﺒﻄـﻮﻟﻴﺔ اﻋﺘﻘﺎد اﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻷوﻟﻴﺎء اﻟﺼﺎﳊﲔ وﻛﺮ اﻣ ﺎﻢ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻌﺒﺪ واﳋﻮف
ﻣﻨﻬﻢ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﺑﻌﺾ زوارﻫﺎ ﻳﻨﺘﻬﺰون ﻓﺮص اﻟﺰﻳﺎرة ﻟﺘﻜﺮار اﻟﻘﺼﺺ اﻟﱵ ﻧﺴﺠﺖ ﺣـﻮل أوﻟـﺌﻚ اﻷوﻟﻴﺎء
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺸﻬﺮﺗـﻬﻢ وﺗـﻘـﻮاﻫـﻢ وﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴـﺮﻫﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـ ﺆﻣ ﻨﻮن ﺑﻘﺪرﻢ اﻟـﻌﺠﻴﺒﺔ.ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﺰواﻳﺎ
اﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﰲ ﺑﺚ ﻛﺮاﻣﺎت ﺷﻴﻮﺧﻬﺎ وﻣﺆﺳﺴﻴﻬﺎ ،إﻇﻬﺎرا ﻟﻔﻀﻠﻬﻢ ووﻻﻳﺘﻬﻢ.
 -5ﺗﱪز اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟـﺒﻄﻮﻟـﻴـﺔ اﻟـﻤﺮأة اﻟـﻨـﻤـﻮذج أو اﻟﻘﺼﺔ اﻷﺳﻄﻮرﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻧﺴﺠﺖ ﺣﻮﻟـﻬﺎ أﻳﻀﺎ اﻟـﺤـﻜﺎﻳـﺎت،
ﻓﺬﻛﺎءﻫﺎ ﻓـﻲ إدارة اﻷﻣﻮر،ﲨﺎﻟـﻬﺎ أﻧـﻮﺛـﺘـﻬﺎ وﻗﺪرﺗـﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗـﻴﺎﻣـﻬﺎ ﺑـﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺮﺟﻞ ،وﻗ ـﺪ ﺗـﻀـﺎﻫـﻴـﻪ ﰲ ﺑـﻌﺾ
اﻷﺣﻴﺎن.وﻫﻲ ﻧـﻤﻮذج ﻟﻠﻤﺮ أة اﻟـﻌﺮﺑـﻴـﺔ اﻷﺻﻴـﻠـﺔ ذات اﻟـﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺒـﺪوﻳـﺔ اﻟـﻤﻌﺮوﻓﺔ واﳌﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﳊﻴـﺎء واﻟـﺸﺠﺎﻋﺔ،
وﻳﺘﻴﺢ ﳍﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺒـﻄﻮﻟـﺔ ﻣـﻌـﺘﻤﺪة ﻋـﻠﻰ اﻟـﻌـﻘـﻞ واﻟـﺬﻛـﺎء واﻟـﺤﻜﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻌـﻮّ ض،
ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻦ اﻟﻘﻮة اﳉﺴﺪﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل.

2

 -6ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﶈﻠﻴﺔ دور ﻛﺒﻴـﺮ ﰲ ﺑـﻘﺎء اﻟﺒﺪوي اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻦ ﺷﺠﺎﻋﺔ وذﻛﺎء وﺣﻜﻤﺔ،
ﻓﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﲡﻌﻠﻪ أﻳﻀﺎ ﳛﺐ اﻟـﺠﻬﻮد اﻟﺼﻌـﺒﺔ واﻟﻜﻼم اﻟﺼﺮﻳﺢ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ﻛﻤﺎ ﻳـﻌﺠﺐ ﺑﺎﻟ ـﺒـﻄ ـ ـﻞ

 -1روزﻟﲔ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺮﻳﺶ،اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ذات اﻻﺻﻞ اﻟﻌﺮﰊ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.189
 -2اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص.125
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اﻟﺸﺠﺎع واﻟﻔﺎرس اﻟﺒﺎﺳﻞ ﻓـﻲ اﻟـﺤﺮوب ،ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻓﻀﻠﻬﺎ اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻣﻨﺬ ﻏﺎﺑﺮ اﻟﺰﻣﺎن.1
 -7ﺗﺼﺤﺐ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮوﻳﻬﺎ اﻟﺮاوي اﻟﻌﺰف ﻋﻠﻰ اﻵﻻت اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
 -8ﺗﻔﺘﺘﺢ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺒﻄـﻮﻟـﻴﺔ أﺣـﻴﺎﻧـﺎ ﺑـﻤﺪح اﻟـﺮﺳﻮل واﻟـﺼﻼة ﻋـﻠﻴـﻪ ،وﻓـﻲ أﻓﻀﺎل دﻳﻦ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟ ـﻨـﺎس،
-9

.

 -10ﻳﻘﺴﻢ اﻟﺮاوي أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺣﻜﺎﻳﺘﻪ إﱃ أﻗﺴﺎم ﻛﺒـﺮى ،ﺗﻨﺘـﻬﻲ ﻋـﺎدة ﺑـﻠﺤـﻈـﺔ ﺗـﺄزم وﺗـﺼﻌـﻴـﺪ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﳉﻮ اﻟـﻤﺸﺤﻮن ﺑﺎﻟـﻤﺸﺎﻋﺮ اﳌﺜﺎرة ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ ،و إﺛﺎر ة اﳌﺘﻌـﺔ واﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﻛـﺬﻟـ ـﻚ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﲨﻊ أﺟﺮﺗﻪ ﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﰲ اﳊﻠﻘﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﱰاﺣﺔ.
 -11ﺗـﻤﺜﻞ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ ﺳﺮا ﻣﺘﻮاﺻﻼ ﻟﻘﺼﺺ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﻟـﻬﺎ ﺑﺪاﻳﺔ وﻧـﻬﺎﻳﺔ ووﺳـﻂ ،ﻛﻤـﺎ ﺗـﺘـﻤﺜـﻞ ﰲ اﻟـﻘﻴﻢ واﳌـﺜـﻞ
إﱃ إﻗﺮار اﻟﻌـﺪل واﳌـﺴـﺎواة

واﻟـﻤﻌﺘﻘﺪات واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻨﺒﻊ ﻣ

واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻠﻢ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺴﻠﻮك اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻌﲔ.وﺗﻐﻠﻴﺐ اﳋﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮ داﺋﻤﺎ.2
 -12ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌﺾ اﳊﻜﺎﻳﺎت اﻟﺒﻄﻮ ﻟﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻐﺎز واﻷﻣﺜﺎل وﺑﻌﺾ اﳌﻘﺎﻃﻊ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ.
 -13أﺑﻄﺎل اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﻴﺔ ﻳﻌﺪون داﺋﻤﺎ أﺑﻄﺎل اﻧﺴﺎﻧﻴﲔ وﻟﻮ ﺻﺎروا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻓﻌﺎل ﺧﺎرﻗ ـﺔ،
ﳐﻴﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻋﺠﻴﺒﺔ ،وﻗﺪ أﺻﺒﺤﻮا أﺑﻄﺎﻻ ﺧﺮاﻓﻴﲔ ﰲ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺸﻌﱯ اﻟﺬي أﺿﺎف إ
ﻓﻌّﺎﻟﺔ.3.
 -14ﳝﺘﺎز أﺳﻠﻮب اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟـﺒﻄﻮﻟﻴﺔ ﺑـﻮﺟـﻪ ﻋـﺎم ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺔ ﺑﺴﻴﻄـﺔ ﺧـﺎﺻﺔ ﺑـﺄﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦ و اﻷﺧ ـ ـﻼق،
وذﻟﻚ ﻷ ﺎ ﺗـﻨـﺘـﻤﻲ ﻓـﻲ أﻏـﻠﺐ اﻷﺣـﻴﺎن إﻟـﻰ اﻟـﻤﺮوﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻀﺮب ﺟﺬورﻫﺎ ﰲ اﻟﻘﺮ آن اﻟﻜﺮﱘ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨـﺒﻮﻳﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ.4.

 -1روزﻟﲔ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺮﻳﺶ،اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ذات اﻻﺻﻞ اﻟﻌﺮﰊ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص112
 -2اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص.112
 -3اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص.167
 -4اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص. 187
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وﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺄن ﺷﺨﻮص اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟﻴﺔ ﺗﺸﺨﺺ اﻟﻘﻴﻢ واﻷﺧﻼق اﻟﺒﺪوﻳﺔ اﻟـﱵ ﻣﺎ
ﺗﺰال ﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﳉﻤﺎﻋﺎت ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ ،وﻫﻲ ﲤﺜﻞ ﺻﻠﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺮاﻫﻨﺔ و أﺟﻴﺎل
اﻷﺳﻼف "وﳍﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﻘﻮي ﻓـﻲ وﻋ ـﻲ اﻟـﺠﻤﺎﻫﻴـﺮ ودﻓ ـﻌﻬﺎ إﻟـﻰ اﻟـﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜـﻴـﺎن اﻟﺬي ﺑـﺪا ﻳـﺘـﺪاﻋﻰ
ﻣـﻦ ﺟـﺮاء اﻟـﺴﻴـﻄﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﰒ إﱃ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻷﻣﻞ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﺆس واﻟﺸﻘﺎء ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﺶ
اﻷوﺳﺎط اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻜﺎدﺣﺔ .وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺗـﻈ ـﻬ ـﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬ ـﺎ اﻟـ ـﺮاوي ﻟـﻬـﺬا اﻟـ ـﻨ ـﻮع
ﻣﻦ اﻷدب اﻟﺸﻌﱯ ﺑﺎﻷﻣﺲ ،واﻟﻴﻮم واﻟﻐﺪ".1.

 -1اﻧﻈﺮ روزﻟﲔ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺮﻳﺶ،اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ذات اﻻﺻﻞ اﻟﻌﺮﰊ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.190
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
"

 -3اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ:

" اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟـﺨﺮاﻓـﻴـﺔ إﺑـﺪاع ﲨﺎﱄ ذو ﲰﺎت ﻣـﺤﺪدة ،ﻋﺮﻓـﺘـﻪ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟـﻢ ﻣـﻨـﺬ ﻋـﺼﻮر ﻗﺪﻳـﻤﺔ ،و اﻟـﺨـﺮاﻓﺔ
ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻓـﻲ ﺣﺪ ذاﺗـﻬﺎ وﻣﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟـﺨﺮاﻓـﻴﺔ.وﻣـﺼـﻄـﻠﺢ اﻟـﺨـﺮاﻓﺔ ﻛﻤـﺎ ﺟ ـﺎء ﻓ ـﻲ ﻟـﺴﺎن اﻟ ـ ـﻌﺮب ﻻﺑـﻦ
ﻣـﻨـﻈـﻮر،أن أﺻﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺮف ،واﳋﺮف ﺑﺎﻟﺘـﺤﺮﻳـﻚ أي ﻓﺴﺎد اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﺒـﺮ ،وﻗ ـﺪ ﺧـﺮف اﻟـﺮﺟـﻞ ﺑﺎﻟﻜﺴ ـﺮ،
ﻳـﺨـﺮف ﺧﺮﻓﺎ ﻓﻬﻮ ﺧﺮف ،ﻓﺴﺪ ﻋﻘﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻜﺒـﺮ ،واﻟـﺨﺮاﻓﺔ :اﻟـﺤﺪﻳﺚ اﻟ ـﻤﺴﺘﻤﻠﺢ ﻣـﻦ اﻟﻜـﺬب واﻟ ـﻤـﺘـﻌ ـﺠـﺐ
ﻣﻨﻪ".1..

"

" و اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟـﺨﺮاﻓﻴﺔ ﻓـﻲ اﻷﺻﻞ ﻫﻲ ﲡﺮﺑﺔ وﻗﻌﺖ ﻟﺒﻄﻞ ،وﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻐﺎﻣﺮات واﳌﺨـﺎﻃـﺮات ،ﺗـﻠـﻌـﺐ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟـﺨﻮارق دورا ﺑﺎرزا ،ﺗـﺘـﺮﺟﻢ ﻫـﺬا اﻟـﺪور ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺣﺮﻛـﻴﺔ اﻟـﺠﻦ واﻟﻌﻔﺎرﻳﺖ واﻟﻐﻮل واﻟﺸﻴﻄﺎن واﳌﻐﺎرات
واﻟﻮدﻳﺎن واﳊﻴﻮان اﻟـﻤﻔﺘـﺮس ﻣﻨﻪ واﻷﻟﻴﻒ اﻟﺼﺪﻳﻖ واﻟـﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺒﻄﻞ واﻟﻮﺣﺶ اﳌﻌﺎﻛﺲ ﻟﻠﺒﻄﻞ. 2
" و ﻓﻀﺎء اﳊﻜﺎﻳﺔ اﳋﺮاﻓﻴﺔ ﻓـﻀﺎء ﻋﺠﻴﺐ وﻏﺮﻳﺐ ،ﻛﻞ ﺷﺊ ﻓﻴﻪ ﺣﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻳـﺘـﺤـﺮك  ،ﻓـﻀﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﳌﺴﺘﺤﻴﻠﺔ،اﻟـﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ واﳌﻨﺴﺠﻤﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮى ﺑﲔ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﳊﻴﻮان واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.3.
" و ﻟﻘﺪ ارﺗﺒﻄﺖاﳊﻜﺎﻳﺔ اﳋﺮاﻓﻴﺔ ﰲ ﻇﻬﻮر ﻫﺎ ﺑﻈﻬﻮر اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻷرض،ﻓﻬﻲ ﻗﺪﳝﺔ ﻗـﺪم اﻹﻧـﺴﺎن
وﻻزاﻟﺖ ﲢﺘﻔﻆ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺒﺼﻤﺎت ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﻳـﻢ اﻟـﻤﺮﺗﺒﻂ ﲝﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺒﺪاﺋﻲ وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ وﻓـﻠﺴﻔﺘﻪ
اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟـﻤـﺤﻴﻂ واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﳊﻴﻮان.4
" وﻳﺮى ﺑـﻨـﻔﻲ ﺗـﻴـﻮدور أن اﻟـﻤﻮﻃﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟـﺨﺮاﻓﻴﺔ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻔﺎﺑﻮﻻت اﻟﺘـﻲ اﲣﺬت
ﻣﻨﺬ ﺑﻼد اﻹﻏﺮﻳﻖ ﻣﻮﻃﻨﺎ ﻟـﻬﺎ ﻫﻮ ﺑـﻼد اﻟـﻬﻨﺪ ،ﻫﺬﻩ اﻟـﺤﻜﺎﻳـﺎت اﻟـﺨﺮاﻓﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓـﻲ اﻷﺻﻞ ﺣـﻜـﺎﻳـﺎت ﺑـﻮذﻳﺔ
ﺗـﺤﻜﻲ ﻷﻏـﺮاض ﺗـﻌـﻠـﻴﻤـﻴﺔ ﰒ اﻧﺘﺸﺮت ﰲ أوروﺑﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ رواﻳﺎت ﻣﺪوﻧﺔ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ،إﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄـﺔ اﻟـﻌﺮب
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻨﻴﲔ و إﻣﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ رواﻳﺎت ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟـﻤﻐﻮل وﺷﻌﻮب ﺷﺮق اوروﺑﺎ"

 -1اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب"ﻣﺎدة" ﺧﺮف.ج  ،10ص.412
 -2ﺳﻌﻴﺪي ﳏﻤﺪ:اﻷدب اﻟﺸﻌﱯ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.57
 -3اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.58/57
 -4اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ص.69
 -5ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ ﻓﻮن دﻳﺮ ﻻﻳﻦ ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﳋﺮاﻓﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص .36
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
و ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟـﺨﺮاﻓﻴﺔ ﺑـﺨﺼﺎﺋﺺ ﺷﺒـﻪ ﺛـﺎﺑـﺘـﺔ ،وﻗـﺪ ﻣـﻨـﺤﻬﺎ دارﺳﻮ اﻷدب اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ،
ﻓﺎﺣﺘﻠﺖ اﻟﺼﺪارة ﰲ اﻟـﺘﺼـﺎﻧﻴﻒ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ أﻧﱵ آرﱐ  ،وﺳﺘﻴﺚ ﻃﻮﻣﺴﻮن  ،ﻛـﻤﺎ ﺧـﺼـﺺ اﻟﻌﺎﱂ
اﻷﻟـﻤﺎﻧـﻲ ﻓﺮﻳﺪﻳـﺮﻳـﺶ ﻓﻮن دﻳـﺮ ﻻﻳـﻦ.ﻛﺘﺎب أﺳـﻤﺎﻩ ،Das Marchen :ﺗﺮﲨﺘﻪ ﻧﺒﻴﻠﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﲢﺖ ﻋ ـﻨـﻮان
اﻟﺤﻜﺎﻳـﺔ اﻟـﺨﺮاﻓﻴﺔ :ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ،ﻣﻨﺎﻫﺞ دراﺳﺘﻬﺎ ،ﻓـﻨـﻴـﺘـﻬﺎ ،ﻛﻤـﺎ ﺧـﺼﺼـﺖ ﻓـﺼﻼ ﻟﻠﻤـﻮﺿﻮع ﻧـﻔـﺴﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻬﺎ
" أﺷﻜﺎل اﻟـﺘـﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺸﻌﺒﻲ ".دون أن ﻧﻨﺴﻰ ﻛﺘﺎب ﻓﻼدﻣﲑ ﺑﺮوب اﻟﺸﻬﲑ ﻋﻠﻢ ﺗﺸﻜﻞ اﳊﻜﺎﻳﺔ
.Morphologie du conte merveilleuxاﻟﺬي ﺗﺮﺟـﻤﻪ اﻟـﻰ اﻟـﻠـﻐـﺔ اﻟـﻌﺮﺑـﻴـﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳋـﻄﻴﺐ،
ﺗـﺤﺖ ﻋـﻨﻮان ﻣـﻮرﻓـﻮﻟﻮﺟـﻴـﺔ اﻟـﺨﺮاﻓـﺔ ،وﻫـﻮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي وﻗﻌﺖ ﺣﻮﻟﻪ اﳌﺴﺎﺟـﻠـﺔ اﳌﺸﻬﻮرة ﺑﲔ ﻣﺆﻟﻔﻪ وﻋﺎﱂ
اﻹﻧﺎﺳﺔ ﻟـﻴـﻔـﻲ ﺳـﺘـﺮوس وﲨﻊ وﻗﺎﺋﻌﻬﺎ وﺗـﺮﲨـﻬﺎ إﻟـﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻌﺘﺼﻢ.
%ﻛﻤﺎ أن اﳊﻜﺎﻳﺎت ﺗﺘﻔﻖ ﲨﻴﻌﻬ

"

ـﺨﻬﺎ إﱃ أﻗﺪم اﻟﻌـﺼﻮر ،وﺗـﺘﺎح

ﺑ ـﻬﺎ اﻟـﻔـﺮﺻ ـﺔ ﻟﻠﻈ ـﻬـﻮر ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗـﻠﻚ اﻟ ـﺘـﺄﻟـﻴﻔﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺼﻮر ﻣـﺪرﻛـﺎت ﻏـﻴ ـﺮ ﺣـﺴ ـﻴـﺔ ،وﻫ ـﺬﻩ اﻟـﻤﻌ ـﺘ ـﻘ ـﺪات
اﻷﺳﻄﻮرﻳﺔ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﻘﻄﻊ ﺻﻐﲑة ﻣﻦ أﺣﺠـﺎر ،ﺑـﲔ زﻫﻮر ﺗـﻨـﺒـﺖ ﻓـﻲ أرض ﺧﺼـﺒـﺔ ،ﻻ ﻳـﻜـﺘﺸـﻔﻬﺎ إﻻ ذو ﺑـﺼﺮ
ﺣـﺎد "،2.إذ أ ﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻟـﺨﻴﺎل اﻟﺸﻌﺒـﻲ .اﻟﺬي ﳚﺴﺪ أﺣﻼم و آﻣﺎل اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻜﺎدﺣﺔ اﳌﺴﺤﻮﻗﺔ ،وﲣﻔﻒ
ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺛﻘﻞ وﺣﺪة آﻻم اﻟﻮاﻗﻊ وﻗﺴﺎوﺗﻪ واﻟﺘﺤﻠـﻴـﻖ ﺑـﻪ ﻓـﻲ ﻋـﻮاﻟـﻢ اﻵﻣﺎل واﻷﻣﺎﱐ اﻟـﺠﻤﻴﻠﺔ واﻻﻓـﺼـﺎح
ﻋﻦ اﻟـﻤﻜﺒﻮﺗﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.3.
" " "ﻓﺎﳊﻜﺎﻳﺔ اﳋﺮاﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﺮﲨﺔ ﻟﻌﺪم ﻗﺪرة اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ رﻏﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﻮاﻗﻊ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟـﻲ ﻳﻈـﻞ ﻣﺘﻤﺴﻜﺎ ﺑـﻬﺎ وﻳـﺘـﻤﻨﺎﻫﺎ .و أﻣـﺎم ﻋـﺪم ﺗـﺤﻘﻴﻘﻬﺎ واﻗـﻌـﻴﺎ و أﻣـﺎم ﻫﺎﺟـﺲ وﻗـﻮﻋﻬﺎ ﻓـﻴﻠﺠﺄ إﻟـﻰ اﳊـﻠﻢ
واﳋﻴﺎل ﻣﻜﻮﻧﺎ ﳍﺬا ﺻﻮرة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﻔﺴﻴﺘﻪ" ﻓﺎﻟـﺤﻜﺎﻳـﺔ اﻟـﺨﺮاﻓﻴﺔ ﻛﻤـﺎ ﻳ ـﺮاﻫﺎ أﻧـﺪرﻳﻪ ﺑـﻮﻟﺲ  " :ﲢﻘﻖ ﻟﻼﻧـﺴﺎن
اﻟﺸﻌﱯ ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳊﺐ اﻟﱵ ﳛﻠﻢ ﺑـﻬـﺎ". 4

 -1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ ،اﳊﻜﺎﻳﺎت اﳋﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ،دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﲎ
 -2ﻓﺮﻳﺪﻳـﺮﻳـﺶ ﻓﻮن دﻳـﺮ ﻻﻳـﻦ " اﳊﻜﺎﻳﺔ اﳋﺮاﻓﻴﺔ "،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.32
 -3ﺳﻌﻴﺪي ﳏﻤﺪ ،اﻻدب اﻟﺸﻌﱯ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .67
 -4اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص .67،68

97

.7-6-5

ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

وﻳﻀﻴﻒ اﻟﻜﺎﺗﺐ "ﻣﺎﻛﺲ ﻟﻮﺗﻲ " إﱃ ذﻟﻚ ،أن اﳊﻜﺎﻳﺔ اﳋﺮاﻓﻴﺔ ،رﻏﻢ ﲢﺮرﻫﺎ ﻣﻦ اﻹﺣﺴﺎﺳﺎت اﻟﻜﻬـﻨﻮﺗـﻴﺔ،
و رﻏﻢ ﺗـﺤﺮرﻫﺎ ﻣﻦ اﳊﻮادث واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻔﺮدﻳﺔ ،ﺗﻘﺪم ﺑﻮﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﺟﻮاﺑـﺎ ﺷﺎﻓـﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﺴـﺆال اﻟـﺬي ﻳﺪور
ﺑـﺨﻠﺪ اﻟﺸﻌﺐ ﻋـﻦ ﻣﺼﻴـﺮﻩ ،وﻛﺄﻧـﻤﺎ ﺗـﻮد أن ﺗـﻘﻮل ﻟـﻪ ،ﻫﻜﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻴﺶ ﺧﻔﻴﻔﺎ ﻣﺘﻔﺎﺋﻼ ﻣﺘﺤﺮﻛﺎ ﻣﻐﺎﻣﺮا
ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮى اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﻋﺎﻟـﻢ اﻟﻐﻤﻮض اﻟـﺬي ﺗـﻌﻴﺸـﻪ" ، 1.وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻬﻲ ﺗـﻤﺜﻞ ﻓـﻲ ﻇﺎﻫ ـﺮﻫﺎ ر ﺣـﻠ ـﺔ اﻟﺒﻄﻞ
ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ا ﻬﻮل ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﺊ ﳎﻬﻮل.

"

" وﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﳌﻐﺎﻣﺮة ﻳﻨﻤﻮ وﻋﻲ اﻟﺒﻄﻞ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ،ﻓﻬﻮ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻳﻨﺪﻓﻊ وراء اﳌﻐﺎﻣﺮة دون ﻋـﻠﻢ ﲟﻜﺎن
ا ﻟﺸﺊ اﻬﻮل وﻛﻨﻬﻪ .و أﻣﺎ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻳﻌﺮ ف ﻣﻜﺎﻧﻪ وﻻ ﻳﻌﺮف ﻛﻨﻬﻪ .ﰒ ﻳـﻌـﺮف أﺧﲑا ﻛﻨﻪ ﻫـﺬا اﻟﺸــﻲء
وﻳﻔﻘﺪﻩ ﰒ ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ أﺧﲑا"

2

" "ﻓﻔﻲ ﺑﺪاﻳـﺔ اﻟـﺤﻴﺎة اﻹﻧـﺴﺎﻧﻴـﺔ ﻛـﺎن اﻹﻧـﺴﺎن ﻳـﺘـﺒـﻊ ﻧـﻮازﻋـﻪ اﻟـﻐﺮﻳـﺰﻳ ـﺔ ﻓﺈناﺷﺘﻬﻰ اﻣﺮ أة وﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ و إن
رﻏﺐ ﰲ ﻣﺎل ﺟﺎرﻩ ﻗﺎﺗﻠﻪ ﰲ ﺳﺒـﻴـﻠـﻪ ،واذا ﻋـﺰ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﺻﻄـﻴﺎد ﺣـﻴـﻮان ﻟـﻴﺄﻛﻞ ﳊﻤﻪ ﳉـﺄ إﱃ ﻛﻬﻔﻪ و أﺧﺬ ﻳـﺮﺳـﻢ
ﺣﻴﻮاﻧﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻹﻳﻬﺎم واﶈﺎﻛﺎة ﻋﻠﻰ ﺗـﺤﻘﻴـﻖ اﻟـﻮاﻗـﻊ أﻻ وﻫـﻮ ﺻﻴﺪ اﳊﻴﻮان واﻹﺳﺘﺤﻮاذ ﻋـﻠﻴـﻪ ،وﻣـﻊ ﺗﻘﺪم
اﻟـﻤﺪﻧﻴﺔ ﻧﺸﺄت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺳﻨﺖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ وازدادت اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .وﻫﻜﺬا أﺻﺒﺢ اﻟـﺤ ـﻠﻢ وﺳـﻴـﻠـﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺲ
ﻋﻦ اﻟـﻤﻜﺒﻮﺗﺎت واﻟﺘـﻲ ﻻ ﻳـﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳـﺼﺮح ﺑ ـﻬﺎ اﻹﻧـﺴﺎن ﺣﺘـﻰ ﻟﻨﻔﺴﻪ .وﻛـﺎن ﻻ ﺑـﺪ أن ﻳـﺤﻞ اﻟـﺤﻠﻢ وﻫ ـ ـﻮ
اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻼإرادﻳﺔ اﻟـﻤﺼﻮرة واﻷﻧﺎﺑﻌﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﺼﺎن اﻟﺬات ،ﻣـﺤﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟﻐﺮﻳﺰﻳﺔ .وﳌﺎ ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك
اﺧﺘﻼف ﻛﺒﻴـﺮ ﺑﻴـﻦ اﻷﺣﻼم اﻟﻠـﻴـﻠﻴـﺔ و أﺣـﻼم اﻟـﻴﻘـﻈـﺔ ﻟـﻬﺬا ﻛـﺎﻧـﺖ اﻷﻓـﻜﺎر ﺗ ـﺘـﺪاﻋﻰ وﲡﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻣـﻦ ﺧ ـ ـﻼل
.3

اﻟـﺤﻜﺎﻳﺎت واﻟﺘـ

"

" وﻳﻄ ﻠﻖ اﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﻋـﻠﻰ اﳊﻜﺎﻳـﺔ اﳋﺮاﻓـﻴﺔ ﻋـﺪة ﺗـﺴﻤﻴـﺎت ﺑـﺎﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟـﺪارﺟـﺔ " ﺣـﺠﺎﻳﺔ " و "ﺧﺮاﻓﺔ"
و " ﺧﺮ ﻳﻔﻴﺔ " .وﺑﺎﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ " ﺛﻤﺎﺷﻬﻮﺗﺲ ". 4
" ﺣﻴﺚ ﺗﺮوى ﻓـﻲ ﺳﻬﺮات اﻟﻠﻴﻞ ،أﻳﻦ ﻳـﺘـﺠـﻤﻊ اﻷﻃﻔﺎل وﺣﺘـﻰ اﻟـﺮﺟﺎل واﻟـﻨﺴﺎء ،واﻟـﺸـﻴﻮخ واﻟﻌﺠﺎﺋﺰ ﻣﻨﻬﻢ
 -1ﻧﺒﻴﻠﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ  ،أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ اﻷدب اﻟﺸﻌﱯ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.103
 -2اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ.،ص .98
 -3ﳕﺮ ﺳﺮﺣﺎن  ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،،ص.14
 -4ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ ،اﻷدب اﻟﺸﻌﱯ اﳉﺰاﺋﺮي،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.141
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ﻣﺴﺘﻤﺘﻌﲔ ﲟﺎ ﻳـﺴﺮد ﻋﻠﻴﻬﻢ ،إذ ﺗﺮوى ﻟـﻬﻢ ﻣﻐﺎﻣﺮات اﻷﺑﻄﺎل اﻟـﺨﺮاﻓـﻴﲔ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل :ﻟﻮﻧﺠﺔ ،وﻧﺼﻴﻒ ﻋﺒﻴﺪ،
واﻣـﻘـﻴـﺪش ،وﻋـﺸـﺒـﺔ ﺧـﻀـﺎر ،وﺑـﻘ ـﺮة اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ،ﻛﻤﺎ ﺗ ـﺆدى أﻳ ـﻀـﺎ ﻫـﺬا اﻟـﻨـﻮع ﻣـﻦ اﻟـﺤﻜـﺎﻳـﺎت ﻓـﻲ اﻟـﻤﻘـﺎﻫـﻲ
واﻷﺳﻮاق وﻣـﺨﺘﻠﻒ اﻟـﺘﺠﻤﻌـﺎت اﻟـﺸﻌـﺒـﻴـﺔ ".وﻗـﺪ ﻟـﻌـﺒﺖ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟـﺨﺮاﻓﻴﺔ دورا ﻛـﺒﻴـﺮا ﻓـﻲ ﻧـﻤﻮ ﺛـﻘﺎﻓـ ﺔ اـﺘﻤﻊ
اﻟـﺠﺰاﺋﺮي ،ﳌﺎ ﻟـﻬﺎ ﻣﻦ دور ﺗـﺜـﻘـﻴﻔـﻲ ﻟﻠـﺠـﻤﺎﻫﲑ،و ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ واﻟﱰﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ ﻓ ـﺘﺴﺎﻋـﺪ
ﻋﻠﻰ ﻏﺮس اﻷﺧﻼق اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻛﺎﻟـﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟـﻮﻋـﺪ وﻃﺮح اﻟـﻜﺴﻞ واﺣﱰام اﻟﻜﺒﲑ واﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﲑ وﺗﻘﺪﻳﺲ
اﳊﺮﻳﺔ واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﺪل ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺈﻧـﻬﺎ ﺗـﺼﻮر ﻟـﻨﺎ اﻷﺷﺮار ﺑﺎﻟﻄﺮﻳـﻘﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺪﻓﻌـﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺸﺮ
واﳌﺴﺊ".1

"

ط ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﰿ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟـﺨﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻼﻣﺢ اﻟـﻤﺮ أة وﺻﻮرﻫﺎ اﻟﱵ ﲨﻌﺖ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻗـﺪ ﻃـﻐﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻼﻣﺢ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ،إذ أﻧـﻬﺎ ﺗـﺤﺐ وﺗﻜـﺮﻩ وﺗﻜـﻴـﺪ وﺗـﺨﺪع وﺗـﺘـﻮدد ﻟﻠﺮﺟﻞ ،وﺗـﺆﻣﻦ ﺑﻌﺎﻟـﻢ اﳋﺮاﻓﺔ واﻟـﺸـﻌـﻮ ذة
وﺗـﻤﺎرس أﻧﻮاع اﻟﺴﺤﺮ اﻟﺸﻌﱯ ،ﻓﻤﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟـﺸﻌـﺒـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗ ـﻈـﻞ " ﺗـﻨـﻈـﺮ ﻟﻠﻤﺮ أة ﻣـﻦ زاوﻳـﺔ واﺣ ـﺪة:
زاوﻳﺔ اﳉﻨﺲ ،ﻓﻬﻲ أي اﻟـﻤﺮ أة أﺳﻴـﺮة ﺗـﺮﻛـﻴـﺒـﻬﺎ اﻟـﻄﺒـﻴـﻌﻲ اﻟـﺬي ﻳـﺠﻌـﻠـﻬﺎ ﻓـﻲ ﻧـﻈـﺮ اﻟـﺮاوﻳﺔ اﻟـﺸﻌﱯ ﲢـﻘـﻖ ﻣـﻌـﻈ ـﻢ
أﻏﺮاﺿﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﻏﺮاء ﺟـﻤـﺎﻟـ ﻬ ﺎ وﺳﺤﺮ ﺑﺸﺮﺎ و ﻟﻮن ﻋ ﻴﻮﺎ وﺷﻌﺮﻫﺎ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻟﻔﺎﺣﻢ وﻗﺎﻣﺘﻬﺎ اﳌﻤﺸﻮﻗﺔ". 2
ط وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳـﺠﻌﻞ اﻟـﺮاوي ﻳـﺴﺘﻐﻞ ﻫـﺬا اﻟ ـﻨﻮع ﻣـﻦ اﳊﻜﺎﻳﺎت ﻛﻤﻨﱪ ﻟﻠﻮﻋﻆ ﻳﺸﻜﻚ ﻣـﻨـﻪ ﻓـﻲ إﺧ ـﻼص اﳌـﺮ أة
وﻳﺼﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟـﻤﻜﺮ واﳋﺪاع وﻗـﻮة اﳊـﻴـﻠـﺔ واﻟﺪﻫﺎء .وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أن ﻫﺬﻩ اﻟـﺤﻜﺎﻳـﺎت ﺗـﺨﻠﻮ ﻣـﻦ اﻟﺘﺤﺪث
ﻋﻦ اﳌﺮ أة اﻟﻄﻴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ واﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ رﻋﺎﻳﺔ أوﻻدﻫﺎ و أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وﺑﻴﺘﻬﺎ ﺧﲑ رﻋﺎﻳﺔ.3
" واذا اﺳـ ـﺘ ـﻘ ـﺮ أﻧـ ـﺎ ﺑـ ـﻌـ ـﺾ اﻟـ ـﻨ ـﻤﺎذج ﻣـ ـﻦ اﻟـ ـﺤﻜـ ـﺎﻳ ـﺎت ،ﻧـﺠـ ـﺪ ﻓ ـﻲ ﻛـ ـﻞ ﻣ ـﺮة ﺣﻜﺎﻳـ ـﺔ اﻣﺮ أة و أﻛﺜﺮ ﺣﻴﺚ ﳒﺪ
" ودﻋﺔ ﻣﺠﻠﻴﺔ ﺳﺒﻌﺔ "

4

 -1ﳕﺮ ﺳﺮﺣﺎن،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.42
 -2اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص.79
 -3اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ص.79،80
 -4اﻟﺮاوﻳﺔ اﻳﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺣﻮرﻳﺔ :ﺗﻴﺰﻳﻮزو ﻋﲔ اﳊﻤﺎم،اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﻴﻼ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺮوي ﻫﺬﻩ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ ﻗﺼﺔ اﻣﺮ أة ﻻﺗﻨﺠﺐ إﻻ اﻟﺬﻛﻮر وﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺎ ﺣـﻤﻠﺖ ﺣـﻤﻼ ﺟـﺪﻳﺪا ﻳـﺘ ـ ـﻤﲎ أوﻻدﻫـﺎ أن
ﻳﻜﻮن اﳌﻮﻟﻮد اﳉﺪﻳﺪ أﻧـﺜﻰ ،ﺣﺘـﻰ ﺑـﻠﻎ ﻋـﺪدﻫﻢ ﺳـﺒﻌﺔ .وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷم ﰲ ﲪﻠﻬﺎ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﺟﺘﻤﻊ أوﻻدﻫﺎ وﻗﻌﻮا
ﻋﻬﺪا ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ أن ﻳﱰـﻜﻮا اﻟـﺒﻠـﺪة ﺑـﻤﺎ ﻓـﻴـﻬﺎ إذا وﻟـﺪت أﻣﻬﻢ ذﻛﺮا آﺧﺮ ،أﻣﺎ إذا ﻛـﺎن اﳌـﻮﻟﻮد أﻧـﺜـﻰ ﻓـﺈ ﻢ
ﺳﻴﺘـﺮاﺟﻌﻮن ﻋـﻦ ذﻟﻚ وﻋـﻨﺪﻣﺎ ﻗـﺮب ﻣﻮﻋـﺪ اﻟـﻮﻻدة ﺣـﺰم ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺘﺎﻋﻪ ،وﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺠﻬﻮا إﱃ اﻟﺼﻴﺪ
أ وﺻﻮا ﺟ ﺎرﻢ اﻟﻌﺠﻮز ﻗﺎﺋﻠﲔ" :إذا ﺷﻔﺖ ﻣﻨﺎ ﺟﺎﺑﺖ وﻟﺪ رﻳﺸﻲ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﳌﻨﺠﻞ ﳒﻠﻮا ،و إذا ﺟﺎﺑﺖ ﺑـﻨﺖ رﻳﺸﻲ
ﻟﻨﺎ ﺑﺎﳌﻨﺪﻳﻞ ﻧﻮﻟﻮا".
ط وﺿﻌﺖ اﻷم ﻃﻔﻠﺔ ﲨﻴﻠﺔ ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺠﻮز اﻟﺸﺮﻳﺮة ﻟـﻢ ﺗـﻒ ﺑـﻮﻋﺪﻫﺎ وراﺣـﺖ ﻣﺴﺮﻋﺔ اﱃ ﻣﻨﺠﻠﻬﺎ دون ﺗﺮدد،
وﳌﺎ ر أوا اﻹﺧﻮة إ ﺷ ﺎرﺎ ﻫﺠﺮوا اﻟﺒﻠﺪة وﻓﺎء ﺑﻌﻬﺪﻫﻢ.

"

" ﺗـﻤﻀﻲ اﻟﺴﻨـﲔ وﺗﻜﺒـﺮ " ودﻋﺔ " وﺗـﺰداد ﺣﺴﻨﺎ وﲨـﺎﻻ ،وﻓـﻲ أﺣـﺪ اﻷﻳـﺎم ﻛـﺎﻧﺖ اﻟـﻌﺠﻮز ﻓـﻲ ﺑـﻴـﺘـﻬﺎ ﻓـﺈذا
ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﺮﻫﻮﻧـﻬﺎ ﻳـﺴﺘـﻐـﻠﻮن ﺳﻬﻮﻫﺎ وﻳﺮﲨﻮﻧـﻬﺎ ﺑﺎﻟـﺤﺼﻰ وﻳـﻨـﻄﻠـﻘﻮا ﻫﺎرﺑـﻴـﻦ ،ﻓـﺘـﺨـ ﺮج ﻛ ﺎـﻨﻮﻧﺔ
ﻟﺘﺠﺪ أﻣﺎﻣﻬﺎ " ودﻋﺔ " اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎرة ﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﻓﺘﺒﺪأ ﻓـﻲ ﺷﺘـﻤـﻬﺎ وﺑـﺪون ﺷﻌـﻮر ﻗـﺎﻟﺖ ﻟـﻬﺎ " :اﷲ اﷲ ﻳﺎ
ودﻋﺔ ﻳﺎ ﻣﺸـﺘـﺘـﺔ اﻟـﺴـﺒـﻌـﺔ !" ﻓـﺸﻐـﻠﺖ ﺗـﻠﻚ اﻟـﻌﺒـﺎرة ﻓـﻜﺮ اﻟﻔـﺘـﺎة ﻟـﻴﺎﻟـﻲ ﻃﻮﻳـﻠﺔ وﻗـﺮرت ﰲ اﻟـﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ
اﻷﻣﺮ ﻓﺘﺪاﻋﺖ اﳌﺮض وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ أﻣﻬﺎ أن ﺗـﺤﻀﺮ ﻟـﻬﺎ ﺣﺴﺎء وﺗﺪﻋﻮ اﻟﻌﺠﻮز ﻟـﺘﺄﻛﻞ ﻣﻌﻬﺎ،وﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﺟ ـﺎءت
اﻟﻌﺠﻮز أﻟـﺤﺖ ﻋﻠـﻴـﻬﺎ اﻟـﻔـﺘﺎة ﺑﺄن ﺗـﺨﺒـﺮﻫﺎ اﻟـﺤﻘـﻴـﻘـﺔ ،وﻟ ـﻤـﺎ ﻋـﻠﻤﺖ " ودﻋﺔ " ﲝﻘﻴﻘﺔ إ
وﻗﺮرت اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﻢ.ﻓﺠﻬﺰ اﻟﻮاﻟﺪ ﻻﺑﻨﺘﻪ زادا وﲨﻼ ،ﻛﻤـﺎ أرﺳـﻞ ﻣـﻌـﻬﺎ ﺧﺎدﻣﺎ وﺧﺎدﻣﺔ.ﺑﻌﺪ اﻟـﻤﺴـﻴـﺮ
ﻟ ـﻌـﺪة أﻳـﺎم وﺟـﺪوا ﻓـﻲ ﻃﺮﻳـﻘـﻬﻢ ﺳﺎﻗـﻴـﺘ ـﻴـﻦ واﺣـﺪة ﻣﻦ ﻗـﻄﺮات و أﺧﺮى ﻣﻦ ﺣﻠﻴﺐ ،ﻓﺄدﺧﻞ اﻟـﻌ ـﺒ ـﺪ " ودﻋ ـﺔ "
ﻗﻲ ﺳﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮات ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺳﻮداء و أﻣﺎ اﳋﺎدﻣﺔ ﻓﻘﺪ أدﺧﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﺳﺎﻗﻴﺔ اﻟـﺤﻠﻴﺐ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺑـﻴـﻀﺎء.
ط ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑ ـ ـ" دوار " اﻹﺧﻮة اﻟﺴﺒﻌﺔ ،ﻧـﺰﻟـﻮا ﺿﻴـﻮﻓـﺎ ﻋﻨـﺪ أﻫﻠﻪ وﺗـﻘﻤﺼﺖ اﳋﺎدﻣﺔ دور "ودﻋﺔ"
و أﺧﱪﺗـﻬﻢ ﺑﻘـﺼﺘـﻬﺎ ﻓـﻔـﺮﺣﻮ ا ﻟـﺴﻤﺎﻋـﻬـﻢ ذﻟﻚ ﻛﺜﻴـﺮا ورﺣـﺒﻮا ﺑـﻬﺎ أﻳـﻤﺎ ﺗﺮﺣﺎب ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻹﺧﻮة ﱂ ﻳﺘﻌﺮﻓﻮا
ﻋﻠﻰ " ودﻋﺔ " اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ إﻻ أ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓـﻲ ﻗﺮارة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺟﺪا ﻟﻌـﺜﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ورؤﻳـﺘـﻬﺎ ﳍﻢ ﻷول ﻣ ـﺮة،
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟـﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﲣﺮج ﺑﺎﻹﺑﻞ إﱃ اﻟـﻤﺮﻋﻰ ﻛـﻞ ﺻـﺒﺎح وﺗـﺠﻠﺲ وﺣﻴﺪة ﻳـﻐـﻠﺒﻬﺎ اﳊﺰن وﺗﺒﺪا ﺗﻔﻜﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ
اﻟﺘﻌﻴﺴﺔ وﻛﻴﻒ اأـﻬﺎ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺑﲔ أﻫﻠﻬﺎ وذوﻳﻬﺎ ،ﻓﺘﺠﻬﺶ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء وﺗﻄﻠﻖ ﺻﻮﺗـﻬﺎ ﺗـﻐـﻨـﻲ ﳘﻮﻣﺎ ،وﰲ أﺣﺪ اﻷﻳ ـﺎم
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ إذ ﺳـﻤﻌﻬﺎ أﺧـﻮﻫﺎ اﻷﺻﻐـﺮ ﻓﺎﻧـﺘـﻈـﺮ ﺣﺘـﻰ اﻧـﺘـﻬﺖ ﻣـﻦ اﻟﻐـﻨﺎء ﺛـﻢ دﻧـﻰ ﻣﻨﻬﺎ وﻃﻠﺐ ﻣﻨـﻬﺎ أن
ﺗﺼﺎرﺣـﻪ ﺑﺎﻟـﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓـﻘـﺼـﺘـﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،وﺑـﺪون اﻧـﺘـﻈـﺎر اﻧﻄﻠﻖ ﺑـﻬﺎ إﻟـﻰ اﻟﺪوار وﲨﻊ ﻛﻞ إﺧﻮﺗﻪ و أﻃﻠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺎﻣـ
ﻛـﺎن،وﺑـﻌﺪ ذﻟـﻚ ﻋﻮﻗـﺐ اﳋﺎدﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﺘﻬﻤﺎ وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻤﺎ أن ﻳﻌﻮدا إﱃ اﻟﺴﺎﻗﻴﺘﲔ وﻳﺮﺟـﻌـﺎ ﻟ ـ ـ" ودﻋـﺔ "
ﺻﻮرﺗـﻬﺎ اﻷوﱃ.
ط ﻗﺮرت " ودﻋﺔ " اﳌﻜﻮث ﻋﻨﺪ إ ﺧﻮﺎ واﻟﻌﻴﺶ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﲢـﺒـﻬﻢ أﻛـﺜﺮ ﻣﻦ أي ﺷﺊ آﺧﺮ،وﻫـﻢ
أﻳﻀﺎ أﺣﺒﻮﻫﺎ ﻛﺜﲑا ﻷ ﺎ أﺧﺘﻬﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪة ،وﻟﻜﻦ ﻧﺎر اﻟﻐﲑة ﺑﺪأ

أﺣﺪ

اﻷﻳـﺎم ﻋ ـﺜـﺮت إﺣﺪاﻫـﻦ ﻋـﻠـﻰ ﺑ ـﻴـﻀـﺔ ﺛـﻌ ـﺒﺎن ﻓﺤـﻤـﻠـﺘـﻬﺎ إﻟـﻴـﻬـﻦ ﻓ ـﺎﺟـﺘـﻤـﻌـﻦ ﻋ ـﻠﻰ وﺿ ـﻊ اﻟـﺨـﻄـﺔ اﻟـﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻨﻴﻞ
ﻣﻦ " ودﻋﺔ " دون ﻋﻠﻢ زوﺟﺔ اﻷخ اﻷﺻﻐﺮ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺒﻬﺎ ،وﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ دﺧﻠﺖ " ودﻋﺔ "
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﳍﺎ إﺣﺪاﻫﻦ أ ﺎ ﻗﺪ أﺣﻀﺮت " روﻳﻨﺔ " ﻟﺬﻳﺬة و أﺧﺬت ﺑﻴﺪﻫﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻨﻬﺎ وﻛﺎن ﺑﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺒـﻴـﻀﺔ
وﻗﺎﻟﺖ ﺑﺼﻮت ﻣﺮﺗﻔﻊ " :اﻟﻠﻲ ﺗﺒﻐﻲ إﺧﻮﺗـﻬﺎ ﺑـﺼﺢ ﺗﺴـﺮط ﻫـﺬﻩ اﻟﻜﻮﻳـﺮة اﻧـﺘـﺎع اﻟـﺮوﻳـﻨـﺔ ﺑ ـﻼ ﻣـﻀﻴ ـﻎ " وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ
اﳊﺎل أﺧﺬت " ودﻋﺔ " ﻛﻮﻳﺮة اﻟﺮوﻳﻨﺔ واﺑﺘﻠﻌﺘﻬﺎ.
" ﻣـﺮت اﻷﻳﺎم وﻓـﻘـﺴﺖ اﻟـﺒـﻴـﻀﺔ ﰲ ﺑﻄﻦ " ودﻋﺔ " و أﺧـﺬ اﻟـﺜـﻌـﺒﺎن ﻳﻜﺒـﺮ ﺷـﻴـﺌﺎ ﻓـﺸـﻴـﺌـﺎ وﻳـﻌﺘ ـﺮض ﻃـﺮﻳـﻖ أي
ﻟـﻘـﻤـﺔ ﺗـﺄﻛﻠﻬﺎ ﺣﺘـﻰ أﺻﺒـﺤـﺖ ﺻﺤـﺘـﻬﺎ ﺗـﺘـﺪﻫﻮر ﻳـﻮﻣﺎ ﺑـﻌﺪ ﻳـﻮم وﺑ ـﻄ ـﻨ ـﻬﺎ ﻳـ ـﻨـ ـﺘ ـﻔـﺦ ﻓــﺄذاﻋﺖ اﻟ ـﻨﺴﻮة ﺧـﺒـﺮا ﺑــﺄن
" ودﻋﺔ " زاﻧﻴﺔ وﻫﻲ ﺣﺎﻣﻞ ،وﳌﺎ وﺻﻞ اﳋﱪ إﱃ آذان اﻹﺧﻮة اﺳﻮدت ﻗ ﻠﻮﻢ اﲡﺎﻫﻬﺎ .و أﺧﺬوﻫﺎ إﱃ ﻃﺮﻳـ ـﻖ
ﻣﻘﻔﺮة و أ

ﺟﺐ ﻋﻤﻴﻖ،ﻓﻤﻜﺜﺖ اﻟﻔﺘﺎة اﳌﺴﻜﻴﻨﺔ ﰲ ﻗﻌﺮ اﻟﺒﺌﺮ ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ ﳍﺎ ان ﲤﻜﺚ ﰲ ﻇـﻠـﻤ ـﺎت

ﻳﺘﺨﻴﻞ إﻟﻴﻬﺎ أ ﺎ ﺗﺒﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﺷﺒﺎﺣﺎ ﻛﺄﺷﺒﺎح اﳉﻦ.وﻓـﻲ أﺣﺪ اﻷﻳﺎم ﻣﺮ ﻣﻦ ﻫﻨـﺎك ﻓـﺎرس ،ﻓـﺄﺧﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺌﺮ
،ﻓﻄﺒﺦ ﳍﺎ أﻛﻞ أﻛـﺜﺮ

وﻫﺪأ ﻣﻦ روﻋﻬﺎ ،ﻓﻘﺮر

ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺑﻞ اﻟـﺤﺎرة ،ﺛـﻢ ﻋﻠـﻘـﻬﺎ ﺑـﺸﻜـﻞ ﻣﻘـﻠـﻮب ﺑـﺤﻴﺚ ﺟﻌﻞ رﺟﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻷﻋﻠﻰ ور أﺳـﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻷﺳﻔﻞ ووﺿﻊ
ﺗـﺤﺘﻬﺎ إﻧـﺎء ﻛﺒﻴـﺮ ﻣـﻤﻠﻮء ﺑﺎﻟـﻤﺎء ،وﱂ ﻳﻄﻞ اﻧﺘﻈﺎرﻩ ﲝﻴﺚ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﳊﻈﺎت ﺣﱴ ﺧﺮج اﻟﺜﻌﺒﺎن ﻻﻫﺜﺎ ﻳـﺒـﺤـﺚ
ﻋﻦ اﻟـﻤﺎء ﻓﻘـﺘﻠﻪ.
" ﺑﻌﺪ أن ﺷﻔﻴﺖ " ودﻋﺔ " أﺧﺬﻫﺎ اﻟﻔﺎرس إﱃ ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ أﻳﻦ ﺗﺰوج ﺑـﻬﺎ وﻋـﺎﺷـﺎ ﰲ ﺳﻌﺎدة وﻫﻨﺎء .و أﳒﺒﺖ ﻟ ـﻪ
ﻃـﻔـﻼ ﺟـﻤـﻴـﻼ،ﻋﻴـﺮ اﻟـﻮﻟـﺪ ﺑﻜـﻮﻧـﻪ ﻻ أﺧﻮال ﻟـﻪ ،ﻓـﻨـﺼﺤـﺘـﻪ أﻣﻪ ﺑﺄن ﻳﻠﺢ ﻋﻠﻰ أﺑﻴﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﻋﻨﺪ أﺧﻮاﻟ ـﻪ،
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وﺻﻠﺖ اﻷﺳﺮة إﱃ ﺑﻴﺖ اﻷﺧﻮال ،وﻋﻨﺪ اﻟﺴﻬﺮة ﻃﺒﻖ اﻟﻮ ﻟﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت أﻣﻪ ،ﻓﺄﱀ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄن ﲢﻜﻲ ﻟـﻪ ﺣﻜﺎﻳﺔ،
ﻓﺮوت ﻗﺼﺘﻬﺎ ،وﻛﺸﻔﺖ اﻟـﺤﻘـﻴـﻘـﺔ  ،ﻓـﻘـﺎم اﻹﺧﻮة ﺑـﻤﻌﺎﻗـﺒـﺔ زوﺟﺎﺗـﻬﻢ .وﻓـﻲ اﻷﺧﲑ اﺟـﺘـﻤـﻊ اﻟـﺮﺟـﻞ ووﻟـﺪﻳ ـﻪ
وزوﺟﺘﻪ " ودﻋﺔ " و إﺧﻮﺗـﻬﺎ اﻟـﺴـﺒـﻌـﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻣﻌﺎ إﱃ اﻷﺑﺪ.
" ﻓﻬﺬﻩ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﺗـﺼﻮر ﻟـﻨـﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس و إﱃ إﺑﺮاز ﻣﺎ ﰲ ﻗﻠﺐ اﻻﻧـﺴـﺎن وﺳـﻠﻮﻛـ ـﻪ اﻟ ـﺬي
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻷﻧﺎﻧﻴﺔ واﳊﻘﺪ واﻟﺸﺮ.ﻓﺎﻟﻀﺮة ﺗﺪﺑﺮ ﻟﻐﺮﳝﺘﻬﺎ أم ودﻋﺔ اﻟـﻤﻜﻴﺪة ،ﻓـﺘـﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﰲ إﺟﻼء أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ
اﻟﺴـﺒـﻌـﺔ ﻋـﻦ اﻟـﻘﺮﻳﺔ إﱃ اﻷﺑﺪ ،واﳋـﺎدﻣﺔ اﻟﺘـﻲ أؤ ﺗـﻤﻨـﺖ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـﺘـﺎة اﻟـﺒﻄـﻠـﺔ " ودﻋﺔ " ﺗـﻐـﺪر ﺑـﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟـﻄﺮﻳـﻖ
ﻓﺘـﺘ ـﺮﻛـﻬﺎ ﺗـﺸـﺮب ﻣـﻦ ﻋﻴـﻦ ﻣـﺴﺤﻮ رة ﻓـﺘـﻤﺴـﻲ ﺳﻮ داء اﻟﻠﻮن ،وﻧﺴﺎء اﻹﺧﻮة ﻟـﻮدﻋﺔ أﻳﻀﺎ ﻓـﻴﺒﻠﻐﻨﻬﺎ ﺛﻌﺒﺎﻧﺎ ﺻﻐﲑ ا
ﻟﻴﻜﱪ ﻓـﻲ ﺑـﻄـﻨـﻬﺎ ﻓﻴـﻨـﺘـﻔـﺦ ﻓﻴـﺘـﻬـﻤـﻨـﻬﺎ إ ﺧﻮﺎ ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ أ ﺎ ﺣﺎﻣﻞ" .1
" ﻛﻤﺎ ﻧـﺠﺪ أن ﻫﺬﻩ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻇﺎﻫﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓـﻲ ا ﺘﻤﻊ ،وﻫ ـﻮ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ أﺧﺖ
اﻟﺰوج وزو ﺟﺘﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺴﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺰوج وزوﺟﺘﻪ.
" ﳒﺪ أﻳﻀﺎ ﺣﻜﺎﻳﺔ " ﺑﻘﺮة اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ " اﻟﺘـﻲ ﺗـﺘـﺤﺪث ﻋﻦ ﻗـﺴﻮة اﳌﺮ أة ﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﺗﺘﺰوج رﺟﻼ ﻟﻪ أوﻻد أو ﺑﻨﺎت
وﻓـﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﳌﺮ أة ﳝﻜﻦ أن ﺗﺼﺐ ﺟﻞ ﻏﻀﺒﻬﺎ واﺿﻄﻬﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أوﻟﺌﻚ اﻷﺑﻨﺎء وﺗـﺴﻮﻣﻬﻢ ﻛﻞ
أﻧﻮاع اﻟﻌﺬاب .ﺗـﺤﻜﻲ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ ﻋـﻦ أﺳﺮة ﻣـﺘﻜﻮﻧـﺔ ﻣﻦ اﻷب واﻷم واﺑﻦ وﺑﻨﺖ ،ﻳﻌﻴـﺸـﻮن ﰲ ﺳـﻌﺎدة وﻫﻨـﺎء،
وﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﻧﻘﻠﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻌﺎدة إﻟـﻰ ﺣـﺰن و أﺳـﻰ ﺑـﻌـﺪ وﻓـﺎة اﻷم اﻟـﺤﻨﻮن وزواج اﻷب ﻣﻦ اﻣـﺮ أة ﺛـﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺘﻈﺎﻫﺮ ﻓـﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻴﺎﺗـﻬﺎ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟـﺤﻨﺎن واﻟـﻌـﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ واﻟـﺒـﻨﺖ ﻛﻤﺎ ﻛـﺎن ﻳ ـﺘـﻤﻨـﻰ اﻷب وﺑ ـﻌ ـﺪ ﺳ ـﻨـﺔ
ﻣﻦ زواﺟـﻬـﻤﺎ ﺗـﻠـﺪ ﺑ ـﻨـﺘـﺎ ،وﻛـﺎﻧﺖ اﻟـﺒﺪاﻳـﺔ ﻟـﺘـﻜـﺸﻒ ﻋـﻦ ﺣﻘـﻴـﻘـﺔ أﻣـﺮﻫﺎ ،ﻓـﻜﺎﻧـﺖ ﲤﻨﻊ ﻋـﻨـﻬـﻤﺎ اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب
وﺗﻔﻀﻞ ﻓـﻲ ذﻟﻚ اﺑـﻨـﺘﻬﺎ وﺣﱴ اﻻب ﱂ ﻳﻨﺞ ﻫﻮ اﻻﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺌﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﻴﺘﻴﻤﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﳍﻤـﺎ ﺑـﻘﺮة
ﺣﻠﻮﺑﺎ ﻳﺬﻫﺒﺎن ﺑـﻬﺎ ﻛـﻞ ﻳـﻮم إﻟـﻰ اﳌﺮﻋﻰ وﻳﺘﻐﺬﻳﺎن ﻣﻦ ﺣﻠﻴﺒﻬﻤﺎ وﻳﺬﻫﺒﺎن إﱃ ﻗﱪ أﻣﻬﻤـﺎ ﳚﻠـﺴﺎن ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣ ـﻨـﻪ
وﻳﺒﻜﻴﺎن ﻃﻮﻳﻼ وﻳﺸﻜﻴﺎن ﺣﺎﻟـﻬﻤﺎ ﻓﺈن أﺛﺮ اﻟـﻨﻌﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ،ﺻـﺤﺘـﻬـﻤﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﺟﻴ ـﺪة وﺟـ ـﻬ ـﻬﻤ ـﺎ ـ
ﻛﺎن ﻳﺰداد ﺣـﻤﺮة وﺗﺄﻟﻘﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم  ،ﻓﺎﺳﺘﻐﺮﺑﺖ زوﺟﺔ اﻷب ﳍﺬا اﻷﻣﺮ وﻇﻨﺖ أن ﰲ اﻷﻣﺮ ﺳﺮا.
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وﰲ أﺣﺪ اﻷﻳﺎم أرﺳﻠﺖ اﺑﻨﺘﻬﺎ وراءﳘﺎ ﻟﺘﻌﺮف اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﺮ أ ﻤﺎ ﻳﺮﺿﻌﺎن اﻟﺒﻘﺮة ﻓﺄرادت أن ﺗﻔﻌﻞ ﻣﺜﻠﻬﻤﺎ وﻟـﻜﻦ
اﻟﺒـﻘـﺮة اﻧـﺰﻋ ـﺠـﺖ ﻣﻨـﻬﺎ ورﻛـﻠـﺘـﻬﺎ وﻧـﻄـﺤﺘ ـﻬﺎ وﻓـﻘـﺄت ﻋﻴـﻨـﻴـﻬﺎ ،ﻓ ـﺜ ـﺎرت زوﺟ ـﺔ اﻷب ﻏ ـﻀ ـﺒـﺎ و أﺻ ـﺮت ﻋ ـﻠﻰ ﺑـ ـﻴـﻊ
ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻘـﺮة وﺣـﺎول اﻷب أن ﻳـﻘـﻨـﻌـﻬﺎ ﺑﺄن ﺑـﻘـﺮة اﻟـﻴـﺘﺎﻣﻰ ﻻ ﺗـﺒـﺎع وﻟـﻜـﻦ اﻟ ـﺰوﺟ ـﺔ أﺻـﺮت ﻋـﻠﻰ ﺑـﻴﻌﻬﺎ ،وﻣﺎﻛﺎن
ﻋﻠﻰ اﻷب إﻻ أن ﻳﺮﺿﺦ ﻟﻠﺰوﺟ ـﺔ اﻟـﺸ ـﺮﻳ ـﺮة وﻳ ـﺬﻫ ـﺐ ﺑ ـﺎﻟـﺒـﻘـﺮة إﱃ اﻟﺴﻮق و ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻳﻨﻬﻰ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ﺷﺮاﺋﻬﺎ
ﻷﻧـﻬـﺎ ﲢﻠﺐ اﻟـﺸﻘﺎء وﳌﺎ ﻋﻠﻤﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ﺑﺬﻟﻚ ذﻫﺒﺖ ﻋﻨﺪ اﳉﺰار و أﻗـﻨـﻌـﺘﻪ ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ وﻟﻜﻦ اﻷب اﺳـﺘـﻄ ـﺎع أن
ﻳـﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻋ ـﻬﺎ اﻟـﺬي ﻛﺎن داﺋﻤﺎ ﻣـﻤﻠﻮءا ﺑﺎﻟـﺤﻠﻴﺐ وﻛﺎن ﻳﺸﺮب ﻣﻨـﻪ اﻟﻴﺘﻴﻤﺎن وﳌﺎ أرادت ﺑـﻨﺖ اﻟﺰو ﺟﺔ
أن ﺗﺸﺮب ﻣﻨﻪ اﻣﺘﻸ ﻓﻤﻬﺎ دﻣﺎ وﻗﻴﺤﺎ ﻓﻐﻀﺒﺖ زوﺟﺔ اﻷب وﺻﻤﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﺮدﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ وﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻋـﺎدا
ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻘﺮرت أ ن ﺗﱰك ﻫﻲ وزوﺟﻬﺎ واﺑﻨﺘﻬﺎ اﻟﺒﻴﺖ وﺗﺮﻛﻮا اﻟﻴﺘﻴﻤﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻏﺎدرا اﻟﺒﻴﺖ ﳘﺎ ﻛﺬﻟﻚ وﺑ ـﻴـﻨـﻤﺎ
ﻫـﻤﺎ ﻳـﻤﺸﻴـﺎن ﻓـﻲ اﻟـﻐﺎﺑـﺔ وﺻﻼ ﻋﻨـﺪ ﻧـﻬﺮ ﻓـﺎﻟ ـﺘـﻘﻴﺎ ﺑﺮاع ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻼﻣﺢ اﳋﲑ واﳊﻜﻤﺔ أوﺻﺎﳘﺎ أﻻ ﻳﺘﻨﻔﺴﺎ
ﺗﻨﻔﺴﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮاب ﺣﺘـﻰ ﻻ ﻳ ـﺘـﺤـﻮﻻ إﻟـﻰ ﻏـﺰال ﻓـﺸـﺮﺑـﺎ ﻣـﻦ اﻟـﻨﻬﺮ وﻟﻜﻦ اﻟﻮﻟﺪ ﺗﻨﻔﺲ ﻃﻮﻳﻼ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮب
ﻋﻜﺲ ﻣﺎ أوﺻﺎﻩ اﻟﺮاﻋﻲ وﺗـﺤﻮل ﻓـﻲ اﳊﲔ إﱃ ﻏـﺰال ﻓﺒﻜﺖ اﻷﺧﺖ وﺣﺰﻧﺖ ﻃﻮﻳﻼ وﺑﻘﻴﺖ ﻣﻊ أﺧﻴﻬﺎ ﻗﺮب
اﻟﻨﻬﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻳﺎم.
ط وذات ﻳﻮم ر آﻫﺎ اﳌﻠﻚ وﻫـﻮ ﻳﺘـﺠﻮل ﰲ اﻟﻐﺎﺑﺔ وﻳﺼﻄﺎد ﻓﺄﻋﺠﺐ ﲜﻤﺎﳍﺎ وﺻﻤﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ﻣﻨﻬﺎ ﻃﻠﺐ
ﻣﻨﻬﺎ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺒﻠﺖ اﻟﻄﻠﺐ ،واﺻـﻄـﺤـﺒﺖ ﻣـﻌـﻬﺎ )اﻟ ـﻐ ـﺰاﻟـﺔ( أﺧـﺎﻫﺎ ،و أﺻﺒـﺤﺖ اﻟـﻔـﺘـﺎة ﺗـﻌـﻴﺶ ﰲ ﻗﺼﺮ اﳌﻠﻚ
ﻣﻌﺰزة ﻣﻜﺮﻣﺔ ﺳﻌﻴﺪة ،وﺣﺪث ﻳﻮﻣﺎ أن ﻣﺮ رﺟﻞ ﻳﻄﻠﺐ اﻟـﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓـﻌﺮ ﻓ ـﺘـﻪ اﻟـﻔـﺘﺎة ﻓﻤﺎ ﻫﻮ إﻻ اﺑـﻮﻫﺎ،اﳌﺴﻜﲔ
ﻓﺄﻋﻄﺘﻪ اﻷﻛﻞ واﻟﻠﺒﺎس وﺧﺒﺄت ﻓـﻲ ﻛﻞ ﻗـﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﳋﺒـﺰ ﻗـﻄـﻌـﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ دون أن ﲣﱪﻩ ﺑﺬﻟﻚ ،وﳌﺎ وﺻﻞ
إﱃ ﺑـﻴـﺘـﻪ و أﺧﱪ زوﺟﺘﻪ ﺑﺎﻷﻣﺮ ،ﺷﻜﺖ ﻓـﻲ اﻷﻣﺮ وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ اﻟﻌﻮدة إﻟـﻰ ذﻟـﻚ اﻟـﻘﺼﺮ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺮ أة ،وﳌﺎ
ﻋـﺎد اﻟ ـﺮﺟﻞ إﻟـﻰ ذﻟﻚ اﻟﻘﺼﺮ ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﺑﻨﺘﻪ اﻟﺘـﻲ ﺳﺎﻣـﺤـﺘـﻪ وﺳﺎﻣـﺤـﺖ زوﺟـﺔ أﺑـﻴـﻬـﺎ وﻗﺒﻠﺖ أن ﺗﺄﰐ اﺑﻨﺘﻬﺎ
ﻟﺘﻌﻴﺶ ﻣﻌﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺼـﺮ وﻛـﺎﻧـﺖ اﻟـﺒـﻨـﺖ ﺗـﺘـﺤﻴـﻦ اﻟـﻔـﺮﺻـﺔ ﻟﻠـﺘـﺨﻠـﺺ ﻣﻦ اﳌﻠﻜﺔ ﺑﺈﻳﻌﺎز ﻣﻦ أﻣﻬﺎ و أﺧﺬ ﻣـ ﻜ ﺎﺎ
وﺣﺪث ﻣﺮة أن ﻛﺎﻧﺖ اﻟـﻤـﻠـﻜﺔ ﺟﺎﻟـﺴﺔ ﻋـﻠﻰ ﺣﺎﻓـﺔ اﻟـﺒـﺌـﺮ وﻫـﻲ ﺣـﺎﻣـﻞ دﻓـﻌـﺘـﻬﺎ اﻟـﺒـﻨـﺖ إﱃ ﻗـﺎع اﻟـﺒﺌﺮ وﺗﻨﻜﺮت
ﻓـﻲ ﻣـﻼﺑـﺴﻬﺎ ﺣﺎﻻ وذﻫﺒﺖ إﱃ اﳌﻠﻚ ﻛﺄ ﺎ زوﺟﺘﻪ ،وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ أن ﻳﺬﺑﺢ اﻟﻐﺰال ،ﻓﺎﺳﺘﻐﺮب اﳌﻠﻚ ﻟـﻄـﻠـﺒﻬﺎ،
وﺗﻌﺠﺐ ﳊﺎﳍﺎ ور ﻓـﺾ ﻃﻠﺒﻬﺎ أول اﻷﻣـﺮ ﻷﻧـﻪ ﻳـﺪرك ﻣـﺪى ﺗ ـﻌـﻠـﻖ اﻟـﻤﻠﻜﺔ ﺑـﺤﺐ اﻟـﻐـﺰال أﺧـﻴـﻬﺎ ،وﻟـﻜ ـﻨـﻪ أﻣـﺎم
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إﳊﺎﺣﻬﺎ ﻋـﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮى أن ﻳﻠﱯ ﻃﻠﺒﻬﺎ وﻟـﻤﺎ ﺟـﺎء وﻗـﺖ اﻟـﺬﺑﺢ ﻃـﻠﺐ اﻟـﻐـﺰال ﻣﻦ اﳉﺰار أن ﳝـﻬـﻠ ـﻪ
وﻗﺼﺪ اﻟﺒﺌﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ أﺧﺘﻪ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻋـﻪ وﻛـﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﳒﺒﺖ وﻟﺪا ﻓﻨﺎدى وﺷﻜﺎ ﳍﺎ ﺣﺎﻟﻪ وﻣﺎ ﺳﻴﺆول ﻣﺼﲑﻩ:
ﻫﺨﻴﱵ ﺑﻨﺖ ﻣﺎ ﳌﻮاس راﻫﻲ ﺗﺘﺴﻦ وﻟﻘﺪور راﻫﻲ ﺗﻐﻠﻲ.
ط ﻓﺮدت ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺸﺪة ﻛﻼﻣﻪ ﺗﺸﻜﻮ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﻓـﻲ ﻗـﺎع اﻟﺒﺌﺮ إذ ﺗـﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻌﺒﺎن ﻛﺒﲑ و أﺻﺒﺢ ﻻ ﻳـﻐـﺎدر
ﺣﺠﺮﻫﺎ.و اﺧﻲ ﻫﺎﺧﻲ ﻛﲔ ﻧﺪﻳﺮ ووﻟﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن راﻩ ﰲ ﺣﺠﺮي واﻟﺜﻌﺒﺎن ﺑﻮﺳﺒﻊ رؤوس ﻋﻠﻰ رﻛﺒﱵ.
ط وﺳـﻤﻊ ﻫـﺬا اﻟـﺤﻮار أﺣـﺪ اﻟـﺨﺪم اﻟـﺬي أﺧﺒـﺮ اﻟـﻤﻠـﻚ .وﻫﻜـﺬا ﻋـﺮف اﳌﻠﻚ اﳊﻘـﻴـﻘـﺔ و أﺧﺮج زوﺟﺘﻪ واﺑﻨﻪ
ﻣﻦ اﻟﺒﺌﺮ .ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﺎن اﻟـﻤـﻠـﻚ ﺑﺴﺎﺣﺮ ﻋﻠﻰ إرﺟـﺎع أخ اﻟـﻔـﺘـﺎة إﻟـﻰ ﺣﺎﻟـﺘـﻪ اﻹﻧـﺴﺎﻧـﻴـﺔ .و أﻣ ـﺮ ﺑـﻌـﻘـﺎب اﻟـﺒ ـﻨـﺖ
اﻟﻌﻮراء ،ﻓﺬﺑـﺤﻬﺎ ووﺿﻊ ﻟـﺤﻤﻬـﺎ ﰲ ﻃـﺒـﻖ و أرﺳﻠﻪ ﻣﻊ ﺧﺎدﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻫﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﻠﻚ ﻓﻔﺮﺣﺖ اﻷم ،وﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻜﻼب واﻟﻘﻄﻂ ﺗﺘﻘﺮب ﻣﻨﻬﺎ وﺗﻮاﺳﻴﻬﺎ ﻟﺘﻌﻄﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ ،ﻟـﺘﺸﺎرﻛﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣـﺼﻴـﺒـﺘـﻬﺎ وﺑـﻌـﺪ أن ﻓـﺘـﺤـﺖ
اﻷم اﻟﻄﺒﻖ ﻟﺘـﺮى ﻣـﺎ ﻓـﻴـﻪ ﻣـﻦ ﻫـﺪاﻳـﺎ ﻓـﻮﺟـﺌـﺖ ﺑﻠـﺤـﻢ اﺑـﻨـﺘـﻬﺎ اﳌﺬﺑﻮﺣﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺒﻨﺖ اﳌﻠﻜﺔ ﻓﻌﺎﺷﺖ ﰲ ﻋﺰ وﻫﻨﺎء
ودفء ﻣﻊ وﻟﺪﻫﺎ وزوﺟﻬﺎ وواﻟﺪﻫﺎ.واش ﻗﺎﻟﺖ ﻧﺎس زﻣﺎن ،ﻟـﻲ ﺣـﻜـﺎ ﺣﻜـﺎﻳـﺔ اﷲ ﻳﺴﺠﻴﻪ ،وﻟـﻲ ﲰﻊ ﺣ ـﻜﺎﻳﺔ
اﷲ ﻳﺴﺠﻴﻪ .إذا ﻛﺬﺑﺖ رﰊ ﻳﺴﺎﻣـﺤـﻨـﻲ ،و إذا اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻛﺬب اﻟﻨﺎر ﺗﺎﻛﻠﻪ.
ط ﻛﻤﺎ ﻧـﺠﺪ ﺣـﻜـﺎﻳـﺔ " ﻧـﺼـﻒ ﻓـﻀـﺔ وﻧـﺼـﻒ ذﻫﺐ " إذ ﺗﻌﺎﻟـﺞ ﻫـﺬﻩ اﻟـﺤﻜـﺎﻳـﺔ ﻗـﻀﻴ
ﻣـﻦ ﺑـﻌـﻀـﻬـﻦ ،ﺣ ـﻴ ـﺚ ﺗـﺘـﻨـﺎﻓـﺴﻦ ﻋـﻠﻰ اﻻﺳـ ـﺘـﺌـﺜـﺎر ﺑـﺎﻟـﺮﺟـﻞ وﻛـﺴـﺐ ﺣﺒـﻪ وﺗـﺒـﺬل ﻛـﻞ واﺣـﺪة ﻣـﻨـﻬـﻦ أﻗـﺴﻰ ﻣـﺎ
ﰲ وﺳـﻌﻬـﺎ ﻣـ ﻦ ذﻛﺎء وﺣﻴﻠﺔ واﻗﺘﺪار ﻟﺘﻔﻮز ﻫﻲ وﺣﺪﻫﺎ ﺑﺮﺿﺎﻩ وﺣﺒﻪ وﻟﺘﻮﻏﺮ ﺻﺪرﻩ وﲡﻌﻠﻪ ﻳﻜﺮﻩ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺴﻮة،
ﺿﺮاﺋﺮﻫﺎ.،إذ ﻧـﺠﺪ ﻧـﺴـﻮة اﻟـﻤﻠﻚ ﺗﻐـﺎر ﻣﻦ اﻟ ـﺰوﺟـ ـﺔ اﻟـﺜﺎﻟ ـﺜـﺔ اﻟﺘـﻲ وﻋـﺪﺗـﻪ ﺑﺈﻧـﺠﺎب وﻟـﺪ وﺑـﻨـﺖ ﻧ ـﺼ ـﻔـﻬـﻢ ﻓ ـﻀ ـﺔ
وﻧﺼﻔﻬﻢ ذﻫﺐ ﺑﺈذن اﷲ  ،ﻓﺤﻈﻴﺖ ﺑـﺤﺐ اﻟـﻤﻠﻚ ﻓـﺘـﺰوﺟـﻬﺎ و أﻧـﺠﺒـﺖ ﻣـﻨﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ وﻋﺪﺗﻪ .وﺗﻜﻴﺪ زوﺟﺔ
اﻟـﻤﻠﻚ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺮ أة ﻓـﺘـﺴﺮق اﻟـﻮﻟـﺪﻳـﻦ ﲟﺴﺎﻋـﺪة ﺳـﺘـﻮت ،وﺗﻀﻊ ﲜﺎﻧﺐ اﻟﻮﻟﺪ ﺻﻐﺎر اﻟﻜﻠـﺒـﺔ ،وﺗـﻘـﻮل أن اﻣـﺮ أة
اﳌﻠﻚ وﻟﺪت ﺟﺮوا ،وﻳﻄﺮد اﳌﻠﻚ اﳌﺮ أة اﻟـﺘﻌـﻴﺴـﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻮﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ أرﺳﻠﺘﻬﻤﺎ زوﺟﺔ اﻟـﻤﻠﻚ ﻟﻠﻤﻮت ﻗﺪ ﳒﻴﺎ
ﺑﺄﻋﺠﻮﺑﺔ وﻛﺒـﺮا وﺣـﺼـﻼ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴﺎﻋـﺪة ﻟﻠـﻮﺻـﻮل إﻟـﻰ أﻣـﻬﻢ ﺑﺎﻟـﺤﺼﻮل ﻋـﻠﻰ اﻟـﻄﺎﺋـﺮ اﻟـﻐـﻨـﺎي  ،و ﻳﺼﻞ اﻟـﺨﺒـﺮ
ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻓﻴﻔﻀﺢ أﻣﺮ زوﺟـﺎﺗـﻪ و أﻣـﺮ ﻣﻜﻴﺪﺗـﻬـﻦ وﻳـﻌﻴﺪ اﻟـﺘـﻲ ﻫﺠﺮﻫﺎ إﻟ ـﻰ رﻋﺎﻳـﺘـﻪ وﺣـﻤﺎﻳـﺘـﻪ.
ط
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وﺗـﺼﺎدﻓﻨﺎ أﻳـﻀﺎ ﺣﻜ ـﺎﻳﺔ " ﻋـﺸـﺒـﺔ ﺧـﻀﺎر"أو " اﻟـﺨﻼﻟـﺔ اﻟـﺼﻔـﺮاء" ﺣـﻴﺚ ﻛﺎن ﰲ ﻗﺪﱘ اﻟﺰﻣﺎن رﺟﻞ ﻣﺎﺗﺖ
زوﺟﺘﻪ وﺗﺮﻛﺖ ﻟﻪ اﺑﻨﺔ راﺋﻌﺔ اﳉﻤﺎل ﻋﺸﺒﺔ ﺧﻀﺎر ﰒ ﺗﺰوج ﻣﻦ اﻣﺮاة اﺧﺮى واﳒﺒﺖ ﻟﻪ اﺑﻨﻪ ﺗﺪﻋﻰ " ﻣـﺤـﺒﻮب
اﻟﺬﻫﺐ" ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟـﻢ ﺗـﻜـﻦ ﻓـﻲ ﻣـﺴﺘـﻮى ﲨﺎل أﺧـﺘـﻬﺎ ،وﻛـﺎﻧﺖ زوﺟ ـﺔ اﻷب ﻫـﺬﻩ ﺗ ـﻜـﺮﻩ ﻋﺸﺒﺔ ﺧﻀﺎر وﺗـﺮﻳـﺪ
اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﺻﺒﺎح ﺗـﻄـﻠـﻲ وﺟـﻬـﻬـﺎ ﺑـﺎﻟـﺮﻣـﺎد ﺛـﻢ ﺗـﺴﺄل اﻟـﺸـﻤـﺲ ﻗﺎﺋﻠﺔ  " :أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺸﻤﺲ :ﻣﻦ
اﻷﺟـﻤﻞ أﻧﺎ أم أﻧﺖ أم ﻣـﺤـﺒـﻮب اﻟـﺬﻫﺐ أم اﻟـﻤـﻄـﻠﻲ ﺑـﺎﻟـﺮﻣـﺎد ،ﻓـﺘـﺮد ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ اﻟـﺸﻤﺲ أﻧـﺎ ﲨﻴﻠـﺔ و أﻧـﺖ ﲨـﻴـﻠـﺔ
وﳏﺒﻮب اﻟﺬﻫﺐ ﲨـﻴﻠﺔ أﻣﺎ اﻟـﻤﻄﻠﻲ ﺑـﺎﻟﺮﻣﺎد ﻓﺄﲨﻞ ﻣﲏ وﻣﻨﻚ وﻣﻦ ﳏﺒﻮب اﻟﺬﻫﺐ ،ﻓﻴﺰداد ﻛﺮﻩ زوﺟﺔ اﻷب
ﻣﻦ ﻋﺸﺒﺔ ﺧﻀﺎر وﺣﻘﺪﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻓـﻲ اﻟﻴـﻮم اﻟﺘﺎﻟـﻲ ﺗـﻄﻠﻲ وﺟـﻬـﻬﺎ ﺑﺎﻟﱰ اب ﰒ ﺗﺴﺄل اﻟﺸﻤﺲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﺆال
ﻓﺘﺘﻠﻘﻰ ﻧﻔﺲ اﳉﻮاب .وﺑﻌﺪﻣﺎ أﻋﻴﺘﻬﺎ اﳊﻴﻠﺔ ﰲ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﲨﺎل ﻋﺸﺒﺔ ﺧﻀﺎر ،ذﻫﺒﺖ إﱃ اﻟﻌﺠﻮز " اﻟﺴﺘﻮت "
ﺗﺴﺘﺸﲑﻫﺎ ﰲ اﻷﻣﺮ ،ﻓﺄﺷﺎرت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑـﺤﻴـﻠـﺔ ﺗـ ـﺨـﻠـﺼـﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟـﺨﻼﻟﺔ اﻟـﺼ ـﻔـﺮاء ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟـﻬﺎ :اﻏـﺰﻟـﻲ ﻏـﺰل ﺳ ـﻨ ـﺔ
ﻣﻦ اﻟﺼﻮف ﺛـﻢ ﺧـﺬي اﻟـﺨﻼﻟﺔ اﻟﺼـﻔـﺮاء إﻟـﻰ ذﻟـﻚ اﻟـﺠﺒﻞ اﻟ ـﻌﺎﻟـﻲ وﻗـﻮﻟـﻲ ﳍﺎ ﺗـﻌﺎﱄ ﻧﺼﻨﻊ " ﺑﺮﻧﻮﺳﺎ" ﻷﺑﻴﻚ
ﰒ اﺗﺮﻛﻲ ﻛﺮة اﻟﺼﻮف ﺗﻨﺤﺪر واﻃﻠﱯ ﻣﻦ اﳋﻼﻟﺔ اﻟﺼﻔﺮاء أن ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ وﻛﻠﻤﺎ ﺗﺘﻌﺐ أو ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻗﻮﱄ ﳍﺎ :ﺑﺮﻧﻮس
أﺑﻴﻚ ﻃﻮﻳﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﺣﱴ ﺗﺼﻞ إﱃ ﺑﻼد اﻟﻐﻴﻼن اﻟﺴﺒﻌﺔ.
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" وﻓﻌﻠﺖ زوﺟﺔ اﻷب ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻗـﺎﻟﺖ ﻟـﻬﺎ اﻟـﺴﺘـﻮت،ﻓﻠﻤﺎ اﳓﺪرت ﻛـﺮة اﻟـﺼﻮف وﺗـﺒﻌﺘﻬﺎ اﳋﻼﻟﺔ اﻟﺼﻔﺮاء ﺣﱴ
اﻧﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮت ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ زوﺟﺔ أﺑﻴﻬﺎ ،ﻓـﻮﺟﺪت ﻧـﻔـﺴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺑـﻼد اﻟـﻐﻴـﻼن اﻟـﺴﺒﻌﺔ وﺑـﻴـﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﲤﺸﻲ ﺧـﺎﺋـﻔﺔ
ﻣﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ أرﻧﺐ ﺧﺎﺋﻔﺔ وﻛﺎن ﻳﻼﺣﻘﻬﺎ اﻟﻐـﻴـﻼن ﻫﻲ ﺗـﻘﻮل :ﻣـﻦ ﻳـﻨـﻘـﺬﻧـﻲ أﻧﻘﺬﻩ ﻓﺨﺒﺄﺗـﻬﺎ اﻟـﺨﻼﻟـﺔ اﻟﺼﻔﺮاء،
وﻋ ﻨﺪﻣﺎ اﺑ ﺘﻌﺪ ا ﻟﻐ ﻴﻼن ﻃﻠ ﺒﺖ ﻣ ﻨﻬﺎ ا ﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮﻋﺪﻫﺎ و ﻣﺴ ﺎﻋﺪﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﻜﺖ ﳍﺎ ﻗﺼﺘﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﳍﺎ اﻷر ﻧـ ـﺐ:
ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺖ ﻳﻌﻴﺶ ﻓـﻴـﻪ ﺳﺒـﻌﺔ ﻏﻴﻼن وﻫﻢ ﻳـﺨﺮﺟـﻮن ﻛـﻞ ﺻﺒـﺎح ﻟﻠـﺼﻴـﺪ وﻻ ﻳـﻌﻮدون إﻻ ﺑـﻌﺪ اﻟـﻐﺮ وب ،ﻓـﺘـﺮﻗ ـﱯ
ﺣﺘـﻰ ﻳـﺨ ـﺮﺟﻮ ا ﻣـﻦ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﺎذﻫـﺒـﻲ وﻛـﻠﻲ ﺛـﻢ ﻋـﻮدي إﻟـﻰ ﻫـﺬا اﳊﺠﺮ ﻋـﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﱰب اﻟﻐﺮوب ،وﻓﻌﻠﺖ اﳋﻼﻟﺔ
اﻟﺼﻔﺮاء ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻟـﻬﺎ اﻷرﻧﺐ ﻛـﻞ ﻳﻮم وﻛﺎن اﻟﻐﻴﻼن ﻳـﺘـﻌـﺠﺒﻮن ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﻌﻮدون إﱃ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻴﺠﺪو ﻧﻪ ﻧﻈﻴﻔﺎ
وﻣﺮﺗﺒﺎ وﻳـﺠـﺪون اﻷﻛـﻞ ﺟﺎﻫـﺰا ،وﻓـﻲ ﻳ ـﻮم ﻣـﺎ ﻗﺮر اﻟﻐﻮل اﻷﻛﺒـﺮ أن ﻳﻌﺮف ﻣـﻦ ﻳـﻔﻌـﻞ ﻫـﺬا ﻓﺎﺧﺘﺒﺄ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻴـﺖ
ﺣﱴ ﺣﻀﺮت اﳋﻼﻟﺔ اﻟﺼﻔﺮاء ور أى ﻣﺎ ﺗـﻔـﻌﻠـﻪ ﺣﺘـﻰ ﻋـﻨﺪﻣﺎ ﺟـﺎء ﻣﻮﻋـﺪ ذﻫﺎﺑـﻬﺎ ﻇﻬﺮ ﳍﺎ ﻓﺨﺎﻓﺖ وﻇﻨﺖ أﻧﻪ
ﺳﻴﺄﻛﻠﻬـﺎ ﻟﻜـﻨـﻪ ﻗﺎل ﻟـﻬﺎ :أﻋـﻄـﻴـﻚ اﻷﻣﺎن ﻋـﻠﻰ ﺷ ـﺮط أن ﺗـ ـﻘـﺼﻲ ﻋ ـﻠﻲ ﺣﻜـﺎﻳـﺘـﻚ،ﻓﻘـﺼﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺣـﻜـﺎﻳـﺘـﻬـﺎ
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[

ﻣﻊ زوﺟـﺔ أﺑـﻴـﻬـﺎ ﻓـﺘـﺄﺛـﺮ ﻓﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻌﻬﻢ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻴﺖ ﻣﻊ إﺧـﻮﺗـﻪ ،ﻓﻠـﻤﺎ ﻋـﺎد إﺧـﻮﺗـﻪ ﻋـﺮﻓـﻬﻢ ﻋﻠـﻴـﻬـﺎ،
وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﻌﺎﻣﻠﻮﻫﺎ ﻛﺄﺧﺘﻬﻢ ،ﻓ ـﻌ ـﺎﺷـﺖ ﻣـﻌـﻬﻢ ﺳﻌـﻴﺪة إﻟـﻰ أن ﻣ ـﺮ ﻳ ـﻮﻣﺎ ﻣـﺎ دﻻل ﺑ ـﺎﻟـﺒـﻴـﺖ ﺑـﻴـﻨـﻤﺎ ﻛـﺎن
اﻟـﻐـﻴـﻼن ﻓـﻲ اﻟـﺼﻴﺪ ﻓـﺄﺧـﺮﺟﺖ ﻟـﻪ ﻃﺒـﻖ ﻓـﻴـﻪ اﻟـﺬﻫﺐ وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ أن ﻳﺬﻫﺐ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺄﺗـﻲ إﺧﻮﺗـﻬﺎ اﻟـﻐـﻴ ـ ـ ـ ـﻼن
وﻳﺄﻛﻠﻮﻩ ﻓـﺬﻫـﺐ ذﻟﻚ اﻟﺪﻻل إﱃ أن وﺻﻞ إﻟـﻰ ﺑـﻴـﺖ زوﺟﺔ أﺑـﻴـﻬﺎ ،ﻓـﺘـﺨـﺮج ﻟـﻪ ﻃﺒـﻖ ﻓـﻴـﻪ ﻗـﻤﺢ ﻓـﻴﺴﺨﺮ ﻣﻨﻬﺎ
ﻗﺎﺋﻼ" :اﻟـﺨﻼﻟﺔ اﻟﺼﻔﺮاء أﺧﺮﺟﺖ ﻟـﻲ ﻃﺒـﻖ ﻓـﻴـﻪ ذﻫﺐ ،و أﻧﺖ أﺧﺮﺟﺖ ﻟـﻲ ﻃﺒـﻖ ﻓـﻴﻪ ﻗﻤﺢ".

"

" ﻓـﺘـﻌﺠـﺒﺖ زوﺟﺔ اﻷب وﻫﻲ اﻟﺘـﻲ ﻇﻨﺖ أن اﻟـﺨﻼﻟﺔ اﻟـﺼﻔـﺮاء أﻛﻠـﺘـﻬﺎ اﻟـﻐـﻴﻼن ﻣـﻨـﺬ زﻣـﻦ ﺑ ـﻌـﻴﺪ ،ﻓﺘﻄﻠﺐ
ﻣﻦ اﻟﺪﻻل أن ﻳﺄﺧﺬ ﻟﻠﺨﻼﻟﺔ اﻟﺼﻔﺮاء أﻣـﺎﻧـﺔ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳ ـﻌـﻮد إﻟـﻰ ﺗـﻠﻚ اﻟـﺒـﻼد ﻓـﺘـﻌﻄـﻴـﻪ ﺧـﺎﺗـﻢ ﺗـﻐـﻤﺴـﻪ ﰲ اﻟـﺴﻢ
وﺗﻘﻮل ﻟﻪ ﺑﺄن زوﺟﺔ أﺑﻴﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻬﺎ أن ﺗـﻀـﻊ ﻫـﺬا اﻟـﺨﺎﺗـﻢ ﻓ ـﻲ ﻓﻤـﻬـﺎ ﻋﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻨـﺎم.

"

ط ﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﳝﺮ اﻟـﺪﻻل ﻓـﻲ ﻃﺮﻳﻘـﻪ ﺑﺎﻟـﺨﻼﻟـﺔ اﻟـﺼﻔـﺮاء وﻳـﺒـﻠﻐﻬـﺎ اﻟﻮﺻﻴﺔ وﺗﻨﻔﺬﻫﺎ .وﰲ اﻟﺼﺒﺎح ﻳﺄﰐ إﺧﻮﺗـﻬـﺎ
ﻹﻳﻘﺎﺿﻬﺎ ﻓـﻼ ﺗﻨﻬﺾ ﻓـﻴـﻈﻨـﻮا أﻧـﻬﺎ ﻣﺎﺗﺖ ﻓﻴﺤﺰﻧﻮا ﻛﺜﲑا ﰒ ﻳﻘﺮروا أن ﻳﺪﻓﻨﻮﻫﺎ وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ اﻟﺪﻓﻦ
ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺑـﻬﻢ ﺗـﺎﺟﺮ ﻏـﲏ ﻓـﻲ اﻟـﻄﺮﻳـﻖ ،ﻓـﻴﻔـﺘـﻦ ﺑـﺠﻤﺎﻟـﻬﺎ وﻳـﺴﺄل ﻋﻨﻬﺎ ﻓـﻴﺨـﺒـﺮوﻩ ﺑﻘﺼﺘﻬﺎ وﻛﻴﻒ أ ﺎ ﻣﺎﺗﺖ ﻟﻜـﻨ ـﻪ
ﻳﺸﺘـﺮﻳـﻬﺎ ﻣـﻨـﻬﻢ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ إﱃ ﺑـﻴـﺘـﻪ ﻳـﺤﻴﻂ ﺑـﻬﺎ اﳋـﺪم واﳉـﻮاري وﻳـﺘـﻔﺤﺼﻨﻬﺎ ،و ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ ﺗﻔﺘﺢ ﺧﺎدﻣﺔ
ﻓﻤﻬﺎ ﻓﺘﺠﺪ اﻟـﺨﺎﺗـﻢ ﻓﻴﻬﺎ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﲣﺮﺟﻪ ﺗـ ﺴﺘ ﻴ ﻘﻆ اﳋﻼ ﻟﺔ ا ﻟﺼﻔﺮ اء ﻣﻦ ﺳﺒ ﺎﺎ ﻓﻴﻔﺮح اﻟﺘﺎﺟﺮ وﻳﺘﺰوﺟﻬﺎ وﺗﻌﻴﺶ
ﺳﻌـﻴـﺪة ﻣـﻌﻪ.
ط ﻓﻬﺬﻩ اﻟـﺤﻜـﺎﻳـﺔ ﺗـﻌﻜﺲ ﻟـﻨﺎ ﺣـﻴﺎة اﻟ ـﺒـﻨـﺖ اﻟـﻤﻀﻄـﻬـﺪة اﻟﺘـ ﻲ ﻳﻨ ﺘ ﻬﻲ ﺎ اﳌﻄﺎف ﻃﺮﻳﺪة ﰲ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ
ﻣﻦ زوﺟﺔ أﺑﻴﻬﺎ ،وﻧﻈﺮا ﻟﻄﻴﺒﺘﻬﺎ ﻓﺈن اﻟـﻮﺣـﻮش ﺗـﺤ ـﻨﻮ ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬﺎ وﺗـ ـﻴـﺴﺮ ﻟـﻬ ـﺎ أﻣـﻮر ﺣﻴـﺎﺗ ـﻬﺎ ﻓ ـﻲ رﻏـﺪ وﻫـﻨﺎء ،رﻏﻢ
ﻣﻼﺣﻘﺎت زوﺟﺔ اﻷب ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮارا إﻻ أ ﺎ ﻛـﺎﻧﺖ ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻣـﺮ ة ﺗـﻨـﺠﻮا ﻣـﻦ ﻣﻜـﺎﺋ ـﺪﻫﺎ.ﻛـﻤـﺎ ﺗـﺬﻛ ـﺮﻧﺎ ﻫـ ـﺬﻩ
اﳊﻜﺎﻳﺔ ﲝﻜﺎﻳﺔ ﻓﻠﺔ واﻟﺴﺒﻌﺔ أﻗﺰام ،واﺿﻄﻬﺎد زوﺟﺔ اﻷب ﳍﺎ.
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[

أ -أﻧﻮاع اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ:
 ﺣﻜﺎﻳﺎت اﻟﻐﻴﻼن:" "ﻫﻲ ﺣﻜﺎﻳ ـﺔ ﺷﻌـﺒـﻴـﺔ ﺧـﺮاﻓـﻴـﺔ ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﺗـﻨـﻄـﻠﻖ ﻣـﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟـﻤﻌﺎش ﰲ وﻗﺖ ﻳﺸﻌﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻄﻞ
ﺑﺸﺊ ﻳﻨﻘﺼﻪ.ﻛﺎﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻣـﺎل ﻟـﻴﺪﻓـﻊ ﺑـﻪ اﻟـﻔﻘﺮ و اﳉﻮع اﻟـﺬي ﻳﻠﺤﻖ أﺳﺮﺗﻪ ،أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ دواء ﻳـﻌﺎﰿ ﺑ ـﻪ
ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻷﻣﻞ ﰲ ﻣﺼﲑ اﳌﻤﻠﻜﺔ .ﻛﺎﳌﻠﻜﺔ أو زوﺟﺔ اﳌﻠﻚ او اﻷﻣﲑ".1
وﺑﻌﺪ ان ﺗﻠﻌﺐ اﳋﻮارق دورا ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﺼﻞ اﱃ ﻏﺮﺿﻪ.

|

ط ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣ ـﺘﻮاﺗـﺮة ﺷﻔﻮﻳﺎ ﺗﱰﻛﺰ أﺣﺪاﺛﻬﺎ ﺣﻮل ﺑﻄﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻘﲑا أو ﻣﻀﻄﻬﺪا أو ﻳـﺘـﻌـﺮض
ﻻﻣـﺘـﺤﺎن ﻋﺴـﻴـﺮ ﺗـﺘـﻮﻗـﻒ ﻋﻠـﻴـﻪ ﺣـﻴﺎﺗـﻪ أو ﺣـﺼﻮﻟـﻪ ﻋـﻠﻰ ﻓ ـﺘـﺎة أﺣـﻼﻣـﻪ أو ﻋـﻠﻰ دواء ﻏـﺮﻳـﺐ ﻟﻌـﺰﻳـﺰ ﻋﻠﻴﻪ وﺑﻌﺪ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﻌﻮاﻗﺐ ﻳﺼﻞ اﻟﺒﻄﻞ اﱃ ﻣﺒﺘﻐﺎﻩ اﻟﺬي ﻣﻦ اﺟﻠﻪ ﺧﺎض ﻫﺬﻩ اﳌﻐﺎﻣﺮة. 2" .
" "وﺗـﺤﺘﻞ اﻟﻐﻴﻼن ﻣﻜ ـﺎﻧـﺔ ﻣـﺮﻣﻮﻗـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺤﻜﺎﻳـﺎت اﳋﺮاﻓﻴﺔ،اذ ﻧﻼﺣﻆ ان اﻟﻐﻮل ﺷﺨﺼﻴﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ
اﻟـﺤﻜﺎﻳ ـﺎت وﻫـﻮ ﻳـ ـﺆﺛ ـﺮ ﺑـﺎﻻﻳ ـﺠـﺎب أو اﻟ ـﺴﻠ ـﺐ ﻋـﻠﻰ أﺣ ـﺪاث اﻟ ـﻘ ـﺼ ـﺔ وﻳ ـﺴﺎﻋـﺪ ﻋـﻠﻰ ﺗ ـﻄﻮﻳـﺮﻫﺎ ﺳ ـﻮاء أﻛـﺎن
ﻓـﻲ ﺟـﺎﻧﺐ اﻟـﺒـﻄـﻞ ﻳـﻌﺎوﻧـﻪ أو ﻳـﺴﻬـﻞ ﻟـﻪ اﻟـﺼﻌـﺎب أم ﰲ اﻟـﺠـﻬﺔ اﳌـﻌﺎدﻳ ـﺔ ﻳـﻬﺪد ﺣﻴﺎﺗﻪ أو ﳛﻮل دون ﺣﺼﻮﻟﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺘﻐﺎﻩ.3".

ط

ط "وﻻ ﺗﻜﺎد ﺗـﺨـﻠﻮ ﺣﻜﺎﻳﺎت ﺷﻌـﺐ ﻣﻦ اﻟـﺸﻌـﻮب ﻣﻦ ذﻛﺮ اﻟـﻐﻴـﻼن ،وﻣـﻦ ﻣـﺤﺎوﻻت ﻟـﺘﺼ ـﻮرﻫﺎ...ﻛ ـﻤ ـﺎ
ﺗـﺴﺘـﺄﺛـﺮ ﻫـﺬا اﻟـ ـﻨـﻮع ﻣـﻦ اﻟـﺤﻜﺎﻳـﺎت اﻫـﺘـﻤﺎم واﻧـ ـﺘ ـﺒﺎﻩ اﻷﻃﻔﺎل ﺧـﺎﺻﺔ ،ﻟـﻤﺎ ﻳـﺠﺪون ﻓـﻴـﻬﺎ ﻣـﻦ أﺣﺪاث ﻏـﺮﻳـﺒـﺔ
و ﻣﻔﺎﺟﺂت و أﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴـﺮ ﻣـﺄﻟﻮﻓـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺤﻴﺎة اﻟـﻌﺎدﻳـﺔ ﺗـﺸـﺪ اﻧﺘﺒﺎﻫﻬﻢ وﺗﺪﻓﻌﻬﻢ ﻻﺳﺘﺰادة اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع
ﻣﻦ اﳊﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ".4

"

" ﻛﻤﺎ ارﺗﺒﻄﺖ ﺻﻮرةاﻟﻐﻮل ﺑﺬﻟﻚ اﳊﻴﻮان اﻟﻀﺨﻢ اﳌﺨﻴﻒ ،وﻟﻘﺪ ﺗﻮاﺟﺪت ﺻﻮرﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛـﺒﲑ ﰲ ﻛـﺜﻴـﺮ
ﻣﻦ اﻟـﺤﻜﺎﻳـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺟـﻤﻌﻨـﺎﻫﺎ ﻣـﻦ ﻣـﻨﺎﻃـﻖ ﳐﺘﻠـﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ.ﻛﻤﺎ أن ﻟﻠﻐﻮل ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳊﺪث

-1
-2
-3
-4

اﻧﻈﺮ اﻟﺘﻴﺠﺎﱐ اﻟﺰاوي ،ﺑﻨﺎء اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.131
ﳕﺮ ﺳﺮﺣﺎن ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.60
اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص.60
اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص.60
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻘﺼﺼﻲ ﻓﻤﺮة ﻧـﺠﺪﻩ ﻃـﻴـﺒﺎ وﻣﺮة أﺧﺮى ﻧـﺠﺪﻩ ﺷﺮﻳ ـﺮا وﺻﺎرت اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻮل إﻣﺎ ﻛﺒﻄﻞ
و إﻣﺎ ﻛﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺒﻄﻞ.1.

ط ط

" واﻟﻐﻴﻼن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟـﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﱵ ﲨﻌﻨﺎﻫﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻗﺎدرا أن ﻳﺘﺸﻜﻞ ﺑﺼﻮر ﳐﺘﻠﻔﺔ :ﺗﺎرة ﺑـﺼﻮرة ﺣـﻴﻮان
ﻣـﺨﻴـﻒ ﻳﺴﻜﻦ اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﻜﻬﻮف ﺣﺎرﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻨﻮز وﺛﺮوات ،و أﺧﺮى ﺑﺼﻮرة رﺟﻞ ﺻﺎﺧﺐ اﻟﺼﻮت ﻫﺎﺋﻞ
اﳌﻨﻈﺮ ،ﻳﻈﻬﺮ ﻓﺠﺄة وﻃﻮرا آﺧﺮ ﺑﺼﻮرة اﻣﺮ أة ﻃﻮﻳ ـﻠـﺔ اﻟـﻘـﺎﻣﺔ وﺟﺴﻴﻤﺔ اﻟﺒﺪن ﺗﻄﲑ ﰲ اﻷﺟﻮاء وﺗﻘﻄﻊ اﻟﻐﺎﺑﺎت
ﲞﻄﻮة واﺣﺪة،وﻋـﻠﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﳌﺨﻴﻒ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺬي ﺗﺄﺧﺮ ﻟﻴﻼ ﰲ اﻟﱪاري ﻓﱰﺟﻌﻪ اﱃ اﻟﺒﻴﺖ ،وﻣﺮة
ﺑﺼﻮرة اﻣﺮ أة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺳﻮداء ذاتﺷﻌﺮ ﻛﺜﻴﻒ وﺛﺪﻳﲔ ﻛﺒﲑﻳﻦ ﺧﺮﺳﺎء ﻳﺪاﻫﺎ ﻏﺮﻳـﺒـﺘـﺎ اﻟـﺸﻜـﻞ.ﲝﻴﺚ ﺗﺒﺪو ﻃﻮﻳﻠﺔ
وﻣﺘﺴﺨﺔ .وﻫﺬﻩ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﲤﺪ ﻗﻄﻌﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ اﻟﺬﻫﺐ " اﻟﻠﻮﻳﺰة " إﱃ ﻣـﻦ ﻳـﻠـﺘـﻘﻲ ﺑـﻬﺎ وﻳـﺴﻤـﺢ ﳍﺎ ﺑﺄن ﻳـﻘﱰب ﻣﻨﻪ
دون أن ﻳﻔﺰع ﻣﻨﻬﺎ ودون أن ﻳﺘﻜﻠﻢ .ﻓﺈذا ﺗﻜﻠﻢ ﲣـﻨـﻘـﻪ ﺑﺪون ر أﻓﺔ .ﺗـﺴﻜﻦ اﻟﺒﻴﻮت وﻻ ﺗﻈﻬﺮ إﻻ ﻓـﻲ اﳌﺴـﺎء
أو ﻓـﻲ اﻟﻠﻴﻞ إذ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ إﻻ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﳌﻨﻔﺮد وﲞﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻊ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﺿﻊ رﺿﻴﻌﻬﺎ.2
ط و ﻫـﻨـﺎك ﺗـﺼﻮر ﺷﻌـﱯ ﻛـﺎﻣﻞ ﻟﻠـﻐـﻴﻼن ﺗـﺆﻳـﺪﻩ ﻋـﺎدات وﳑﺎرﺳـﺎت ﺷـﻌـﺒـﻴـﺔ و أﺳـﺎﻃﲑ ،واﳊﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸـﻌﺒـﻴـﺔ
واﻟـﺨﺮاﻓـﻴـﺔ اﻟـﺠﺰاﺋـﺮﻳـﺔ ﺗـﺠﺰم ﺑـﻮﺟﻮدﻫﺎ،ﺣـﻴﺚ أن اﻟـﺸﻌﺐ ﻳـﺘﺼﻮر اﻟﻐﻴﻼن ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﻮﺣﺸﺔ،ذات ﺷﻌﺮ
ﻛﺜﻴﻒ ﻳﻜﺎد ﳛﺠﺐ اﻟﺮؤﻳﺔ ،و أﻇﺎﻓﺮ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻄﻮل ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻐﺮوزة ﰲ اﻷرض أﻣﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﻜﺎﻳﺎت
أﺟﺶ وذﻛﺎءﻫﺎ ﺑـﺎﻟـﻎ وﻣـﻌﺮﻓـﺔ ﻏﲑ

ﻛﻤﺎ أ ن ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺿﺨﻤﺎ وﻋ ﻴﻮﺎ ﻻﻣﻌﺔ و
ﳏﺪودة.3

"

ط ورﻏﻢ ﻣﻈﻬﺮﻩ اﳌﺨﻴﻒ ﻫﺬا ،إﻻ أﻧﻪ ﻗـﺪ ﻳـﺼﺎدﻓـﻨﺎ ﰲ ﺛـﻨـﺎﻳـﺎ ﺑﻌﺾ اﳊﻜﺎﻳﺎت اﻟﻐﻮل اﻟﻄﻴﺐ ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻠﺒﻄﻞ
ﺧﲑ ﻋﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ .وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ ﺣﻜﺎﻳﺔ " ﻧﺼﻒ ﻓﻀﺔ وﻧﺼﻒ ذﻫﺐ " ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺪ اﻷخ
اﻟـﺮﺣﺎل ﻟ ـﻴـﺠـﻠـﺐ ﻣـﺎ ﻃـﻠـﺒـﺖ ﻣـﻨـﻪ ﺳـﺘـﻮت وﻫـﻮ ﺗـﻔـﺎح اﻟـﻨﻔـﻮح وﻓـﻲ ﻃﺮﻳـﻘـﻪ ﻟـﻠـﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺻﺎدف اﻟﻐﻮل ﻓﺄﺳﺮع
ورﺿﻊ ﺛﺪﻳﻴﻬﺎ ﻓﺎﻟﺘﻔﺘﺖ إﻟﻴﻪ وﻗـﺎﻟـﺖ ﻟـﻪ:ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺎ رﺿﻌﺘﺶ ﻣﻦ ﺣﻠﻴﺐ ﻣﻮﺳﻰ وﻋﻴﺴﻰ ﻧﺪﻳﺮ دﻣﻚ ﰲ ﺟﻐﻤﺔ
وﳊﻤﻚ ﰲ ﻣﺪﻏﺔ وﻋﻈﺎﻣﻚ ﻧﻘﻲ ﺑﻴﻬﻢ ﺳﻨﻴﺎ" ﺳﻞ ﺗﻌﻂ .وﺑﺬﻟﻚ ﻛﺴﺐ اﻷخ رﺿﺎ اﻟﻐﻮل.
 -1روزﻟﲔ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺮﻳﺶ ،اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ذات اﻻﺻﻞ اﻟﻌﺮﰊ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.169
 -2اﻧﻈﺮ اﻟﺘﻴﺠﺎﱐ اﻟﺰاوي ،ﺑﻨﺎء اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص .132
 -3ﳕﺮ ﺳﺮﺣﺎن ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.62
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﳌ ر أﺗـﻪ ﺳـﺘﻮت ﻗﻠﻠﺖ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إن ﱂ ﻳﺄت ﺑﺎﻟـﻄﻴـﺮ اﻟـﻐﻨﺎي وﴰﺲ اﻟﺸﻤﻮس وﻫﻜـﺬا دواﻟـﻴﻚ وﲟﺴﺎﻋـ ـﺪة
" ﺎ
اﻟﻐﻮل اﻟﻄﻴﺐ ﻳﺘﻮﺻﻞ اﻷخ إﱃ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻳﺮاﻩ ﻫﻮ واﻟﺴﺘﻮت ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ.وﰲ ﻫـﺬا ﻛ ـﻠـﻪ إﺷ ـﺎرة
إﱃ اﻟـﺪور اﻟـﺮﺋـﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻐﻮل اﻟﻄﻴﺐ.1و إﻟـﻰ اﻟ ـﻮ ﺳﻴـﻠـﺔ اﻟـﻬﺎدﺋـﺔ اﻟﻠـﻴـﻨـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ أن ﻳـﺘـﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﻬـﺎ
اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻊ اﻟﺸﺨﻮص اﻟﺸﺮﻳﺮة ﻟﻜﻲ ﻳﻨﺎل ﻣﺒﺘﻐﺎﻩ" .

:

ط وﰲ ﺣﻜﺎﻳﺔ أﻳﻀﺎ اﻟﺨﻼﻟﺔ اﻟﺼﻔﺮاء ﺑـﺤﻴﺚ ﺗـﻨﺠـﻮا ﻋـﺸـﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﺮ زوﺟﺔ اﺑﻴﻬﺎ ﲟﺴﺎﻋﺪة اﻟﻐﻴﻼن اﻟﺴﺒﻌﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺎدﻓـﻨﺎ ﻓـﻲ ﺛـﻨـﺎﻳـﺎ ﺑـﻌـﺾ اﻟـﺤﻜﺎﻳـﺎت ذﻟﻚ اﻟـﻨﻮع ﻣـﻦ اﻟـﻐﻴﻼن اﻟﱵ ﺗﺆذي اﻟﺒﺸﺮ" ،ﲝﻴﺚ ﳜﻮض اﻟﺒﺸﺮ
ﻣﻌﻬﺎ ﺻﺮاﻋﺎ ﻃﻮﻳﻼ وﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻐﻴﻼن اﻟﻄﻴﺒﺔ أﺑﻄﺎل اﳊﻜﺎﻳـﺎت ﺿـﺪ اﻟـﻐـﻴـﻼن اﻟـﺸﺮﻳ ـﺮة ،ﻛـﻤﺎ أن ﻫـﺬا اﻟـﻨـﻮع
ﻣﻦ اﳊﻜﺎﻳﺎت ﻻ ﺗﻌﺮض ﻟ ـﻨﺎ ﻗـﺼﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟـﻤﻬﺰوم أﻣـﺎم اﻟـﻐـﻮل وﻻ ﺗـﺼﻮر ﻟـﻨـﺎ ﻛﻴـﻒ ﻳﻔﺘـﺮس اﻟﻐﻮل ﺿﺤﺎﻳﺎﻩ
ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ،ﺑـﺤﻴﺚ ﺗﻜـﺘـﻔﻲ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺒﻄﻮﱄ ﻟﻠﺒﻄﻞ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﻋﻪ ﻟﻠﻐﻮل واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ ".2
 :إﻧﻨـﺎ ﻧـﺠﺪ اﻟـﻐﻮل اﻟﺸﺮﻳـﺮ ﻓـﻲ ﺣﻜـﺎﻳﺔ" ﻋـﺸﺒﺔ ﺧﻀﺎر " وﻗﺪ ﺟﻠﺲ ﺑﻘﺮب ﻧﺎر ﻋﻈﻴﻤﺔ و أﺧﺬ ﻳﺸﻮي ﺑﻘﺮة،
وﻳﻬﻢ اﻟـﻐـﻮل ﺑـﻘـﺘـﻞ اﻟـﺒﻄﻠـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺟـﺎءت إﻟـﻴـﻪ ﺗـﻄﻠﺐ ﻧﺎرا ﻟﻜﻨﻪ ﺗﺮدد ﻓـﻲ ﻗـﺘـﻠـﻬﺎ ﺛـﻢ ﻋـﻔـﺎ ﻋﻨـﻬﺎ ﻗـﺎﺋـﻼ  " :وﻟـﻮﻻ
ﺳﻼﻣﻚ ﺳـﺒـﻖ ﻛـﻼﻣـﻚ ﻧـﺨـﻠﻲ اﻟـﺬﺑ ـﺎن ﻟ ـﺰرق ﻳـﺴﻤـﻊ ﺳـﺤـﻖ ﻋـﻈـﺎﻣـﻚ" ﺛـﻢ ﻳـﺘـﺒـﻊ اﻟـﻐـﻮل ﻓـﺮﻳـﺴـﺘـﻪ ﺣﺘ ـﻰ ﺗـﺼـﻞ
إﱃ اﻟـﻜﻮخ اﻟـﺬي ﺗـﻘﻴﻢ ﻓـﻴﻪ ﻣـﻊ إﺧـﻮﺗﻪ اﻟـﺴﺒﻌﺔ ورﻏﻢ أﻧـﻬﺎ ﺗـﻐﻠﻖ ﺑـﺎب اﻟـﻜـﻮخ ﻓﺈن اﻟـﻐـﻮل ﻳـﻄﻠﺐ ﻣـﻨﻬﺎ أن ﲤﺪ
أﺻﺒﻌﻬﺎ ﻟﻴﻤﺼﻪ.وﻫـ ﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻳﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﻌﻬﺪ ﻣﺼﺎﺻﻲ اﻟﺪﻣﺎء.
" ﻓﺎﻟﻐﻮل ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﳌﻞء ﺑﻄﻨﻪ ،ﻓﻠﻤﺎذا ﻳﺘﺘﺒﻊ أﺛﺮ ﻓﺘﺎة ﻣﺴﻜﻴﻨﺔ
ﺿـﻌـﻴـﻔـﺔ ﻟـﻴـﻤـ ـﺘـﺺ دﻣـﻬﺎ وﺗـﺄﻛـﻞ أﺻﺎﺑـﻌـﻬﺎ ؟ وﻫ ـﺬا ﻻ ﺷ ـﻚ ﻳ ـﻌـﻜﺲ روح ذﻟـﻚ اﻟ ـﻌـﺼﺮ وﻣـﺎ ﻛ ـﺎن ﺳـﺎﺋ ـﺪا ﻓـﻴـﻪ
ﻣﻦ اﺳﺘـﻐـﻼل وﻋـﺒـﻮدﻳـﺔ واﺿـﻄـﻬﺎد وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﺗـﻌﻜﺴﻪ ﻫـﺬﻩ اﳊﻜﺎﻳـﺔ.3

 -1اﻧﻈﺮ اﻟﺘﻴﺠﺎﱐ اﻟﺰاوي ،ﺑﻨﺎء اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص..147
 -2اﻧﻈﺮ ﳕﺮ ﺳﺮﺣﺎن ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.64
 -3اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،،ص،64،65
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ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﰲ ﺣﻜﺎﻳﺔ " اﻣﻘﻴﺬش واﻟﻐﻮﻟﺔ " أو" اﻣﻘﻴﺪش ﺑﻮﻟﻬﻤﻮم" 1ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻐﻴﻼن ﻓﺘﺤﻜﻲ ﻋﻦ أخ
ﻣﻦ ﺳـﺒـﻌـﺔ إﺧ ـﻮة ،أراد واﻟـﺪﻫـﻢ أن ﻳـﻘـﺴﻢ ﺗـﺮﻛ ـﺘـﻪ ﻗـﺒـﻞ وﻓـﺎﺗـﻪ ،اﺧـﺘـﺎر اﻹﺧـﻮة اﻟـﺴﺘـﺔ ﺑـﻴﻮﺗـﺎ ﻣـﻦ ﻃـﻴـﻦ وﺧـﺸـ ـ ـﺐ
ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻐﻮﻟﺔ – أﻛﻠﺘﻬﻢ ﲨﻴﻌﺎ – أﻣـﺎ اﻣـﻘﻴﺪش ﻓـﺎﺧـﺘﺎر ﺑـﻴـﺘـﺎ ﺣﺪﻳـﺪﻳـﺎ وﻣـﻔـﺘـﺎﺣﻪ ﺣـﺪﻳـﺪﻳ ـﺎ،
وﻛﺎن ﻣـﺠـﺎورا ﻟﻠﻐـﻮﻟﺔ وﻛـﻞ ﻣﺮة ﺣـﲔ ﻳـﺬﻫﺐ ﳉﻠـﺐ اﳌﺎء ﻳﺄﺧﺬ ﺟﺤﺸﻬﺎ ﰲ ﻏﻔﻠﺘﻬﺎ وﻳﺜﻘﺐ ﳍﺎ ﻗﺮﺑﺔ اﳌﺎء ،ﺎوﳌ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﺗﻴﻪ وﺗﻘﻮل ﻟﻪ  " :ﻳﺎ ﻣﻘﻴﺬش ﻫﻴﺎ ﳒﻠﺐ اﳌﺎء " ﻳﻘﻮل ﻟـﻬﺎ ردا ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ  " :ﻛﻴـﺘـﻚ وﺷﻴـﺘﻚ أﻧﺎ ﺳﻘﻴﺖ
وﺟﻴﺖ " وﻫﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻌﻞ ﻫﺬا ﻻﺳﺘﺪراﺟﻪ إﱃ ﺧﺎرج ﺑﻴﺘﻪ ﺣﱴ ﺗﺄﻛﻠﻪ ،ﻓﺘـﺬﻫـﺐ اﻟـﻐﻮﻟﺔ وﲤﻸ ﻗـﺮﺑـﺔ اﳌﺎء وﻣـﺎ
إن ﺗﺼﻞ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﺣـﺘـﻰ ﻳﻜـﻮن ﻗـﺪ ﺧـﺮج وﺳﺎل ﻓـﻲ اﻟـﻄﺮﻳـﻖ ،ﺛـﻢ ﺗﺴﺄل أن ﻳـﺬﻫـﺒﺎ ﻟـﻴـﺤـﺘـﻄـﺒﺎ .ﻓـﻴﺬﻫـﺐ اﻣـﻘ ـﻴﺬش
ﻟﻴﺤﺘﻄﺐ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﻄﻊ ﻟﻠﻐﻮﻟﺔ اﳊﺒﻞ.وﻳﺘﻜﺮر ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺊ ﳉﻠﺐ اﳌﺎء ،ﻓﺠﻨﺖ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺗـﺼﺮﻓـﺎت اﻣﻘـﻴـﺬش
وﺳﻌﺖ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎم ﻣﻨﻪ  .ﻓـﺬﻫﺒﺖ إﻟـﻰ ﺷـﻴـﺦ " اﻟـﻤﺪﺑـﺮ " وﻫـﻮ ﻃﺎﻋـﻦ ﰲ اﻟـﺴﻦ ،وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟﻠﻘﺒﺾ
ﻋﻠﻰ اﻣﻘﻴﺬش ﻓﻨﺼﺤﻬﺎ ﺑـﻤﺦ ﺷـﻴـﺦ ﻃﺎﻋـﻦ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻦ ﻣـﺜﻼ ﻓـﻮق ﻇـﻬﺮ اﳉﺤـﺶ ﺣﱴ إذا ﺟـﺎء اﻣﻘﻴﺬش ورﻛﺒﻪ
ﻟﺼﻖ ﻣﻊ اﳉﺤﺶ وﻓﺮﺣﺖ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﺑﻨﺼﻴﺤﺔ اﳌﺪﺑﺮ،ﻓﺄول ﻣـﺎ ﻗـﺎﻣـﺖ ﺑـﻪ أﻧـﻪ ﻗـﺘﻠﺘﻪ و أﺧﺬت ﳐﻪ.

"

" وﳒﺤﺖ اﳋﻄﺔ ووﻗﻊ اﻣﻘﻴﺬش أﺳﲑ اﻟﻐﻮﻟﺔ.وﳌﺎ ﳘﺖ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﻧﺼﺤﻬﺎ أن ﺗﺘﺜﺎﻗﻞ ﻟﺒـﻌﺾ اﻷﺷـﻬﺮ ﺣـﱴ ﺗـﺄﻛﻠﻪ
ﺟﻴﺪا وﻳﺼﺒﺢ ﺳـﻤﻴـﻨـﺎ ،ﺛـﻢ ﺗـﺪﻋـﻮا ﲨﻴﻊ أﻗﺎرﺑـﻬﺎ ،وﺗـﺠﻌﻞ ﳍﻢ ﻣﻦ ﳊـﻤﻪوﻟﻴﻤﺔ ﻛﱪى ،واﻓﻘﺖ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ر أي
اﻣﻘﻴﺬش و أودﻋﺘﻪ ﺟﺤﺮا ﰲ اﻷرض.ﻓﻜﺎن ﳜﺮج ﳍﺎ أﺻﺒﻌﺎ ﻣﻦ أﺻﺎﺑﻌﻪ،ﻛﻠﻤﺎ أرادت اﻟﻐﻮﻟﺔ أن ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧ ـﻪ
أﺻﺒﺢ ﺳـﻤﻴﻨﺎ.ﻏﻴـﺮ أﻧ ـﻪ ﻓـﻲ أﺣﺪ اﻷﻳﺎم ﺗﺄﻛﺪت أﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺟﻴـﺪة ﻓﺄﻣﺮت اﺑـﻨـﺘﻬﺎ ﺑﺄن ﺗﺬﻫﺐ ﻟﺪﻋﻮة
اﻷﻫﻞ وﻫﻲ ﺗـﺘـﻜـﻠﻒ ﺑﺬﺑـﺢ اﻣـﻘﻴﺬش ،وﻟﻜﻨﻪ ﺗـﺤﺎﻳـﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ و أﻗﻨﻊ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب ﻟﺪﻋﻮة اﻷﻫﻞ واﺑﻨﺘﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ
ﻟﺘﺘﻜﻔﻞ ﺑﺬﲝﻪ ،وﻟـﻤﺎ ﻏـﺎدرت اﻟﻐـﻮﻟﺔ اﻧـﻘﺾ اﻣﻘﻴﺬش ﻋﻠﻰ اﺑـﻨـﺘﻬﺎ وذﺑـﺤﻬﺎ و وﺟﻌﻞ ﺷﻌـﺮﻫﺎ ﻓـﻮق ر أﺳﻪ وﻟﺒﺲ
ﺛ ـﻴـﺎﺑ ـﻬﺎ واﺳـﺘـﻄـﺎع أن ﻳـﺘـﻨـﻜـﺮ وﻟ ـﻤـﺎ ﻋ ـﺎدت اﻟ ـﻐ ـﻮﻟـﺔ وﺟ ـﺪت ﻛـﻞ ﺷـﺊ ﺟ ـﺎﻫـﺰ،ﻓــﺄﻛـﻠﻮا ﻛ ـﺜﻴـﺮا واﺳـﺘـﻌـﺪ اﻣـﻘـﻴـﺬش
إﱃ اﻟـﻔﺮار ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎل ﳍﻢ " ﻛﻴﺘﻜﻢ وﺷﻴﺘﻜﻢ ﻛﻠﻴﺘﻮا ﳊﻢ ﺑﻨﻴﺘﻜﻢ " وﻋـﻨﺪﻣﺎ ﻏﻀـﺒﺖ اﻟـﻐﻮﻟﺔ و أﻫﻠـﻬﺎ ،وﻗـﺎﻣـ ـﻮا
ﲨﻴﻌﺎ ﻳـﻼﺣـﻘﻮن اﻣـﻘﻴﺬش ،إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن أﺳﺮع ﻣﻨﻬﻢ واﺳﺘﻄﺎع ان ﻳﻔﻠﺖ ﻣﻨﻬﻢ ودﺧﻞ ﺑﻴﺘﻪ اﳊﺪﻳﺪي وﻗﺎل ﳍﻢ
ﻣﻦ داﺧﻠﻪ " اﺣﻀﺮوا ﺣﻄﺒﺎ ﻛﺜﲑا وﺿﻌﻮﻩ ﺣﻮل اﻟﺪار واﺷﻌﻠﻮا اﻟﻨﺎر ﺣﱴ اذا اﲪﺮ اﳉﺪار اﳊﺪﻳﺪي ﺿﻌﻮا ﻳﺪا
ﰲ ﻳﺪ و اﻫﺠﻤﻮا ﲨﻴﻌﺎ واﺿﺮﺑﻮﻩ ﺑﺮؤوﺳﻜﻢ ﻳﺴﻘﻂ ﰒ اﻗﺘﻠﻮﱐ " ﻓـﻔـﻌﻠﻮا ذﻟـﻚ ﺑـﺴﺬاﺟـﺔ وﻏﺒﺎوة  ،وﻣـﺎ إن ﺿﺮﺑﻮا
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اﻟـﺠﺪران اﻟـﺤﻤﺮاء ﺣـﱴ اﻟـﺘﺼـﻘﺖ أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ ﻣﻌﻬﺎ واﺣﱰﻗﻮا ،وﻛﺎن اﻻﻧـﺘﺼﺎر ﻓـﻲ ﻧـﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻤﻄـﺎف ﻟ ـﻤﻘـﻴـﺬش.
" ﻓﻬﺬﻩ اﻟـﺤﻜﺎﻳـﺔ ﺗـﻌـﻜﺲ اﻟـﺼﺮاع اﻟـﺪاﺋـﻢ واﻟـﻤﺴـﺘـﻤﺮ ﺑﻴـﻦ اﻣـﻘـﻴـﺬش واﻟﻐﻮ ﻟﺔ ،ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﻟﱵ ﲢﺎول داﺋﻤﺎ
إﻏﺮاءﻩ وﺧﺪاﻋﻪ ،إذ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺼﺐ ﰲ ﻛـﻞ ﻣـﺮة ﻓـﺨﺎ ﳌﻘﻴﺬش ،ﻫـ ﺬا اﻻﺧﲑ اﻟﺬي ﻛﺎن ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﳚﺪ ﳐـﺮﺟـﺎ
ﻷي ﻣﻮﻗـﻒ ﺻﻌـﺐ وﺿﻌﺘﻪ ﻓـﻴﻪ اﻟـﻐﻮﻟﺔ ﺑـﺤﻜﻤـﺔ وﺛـﺒﺎت.
" وﻫﺬا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﺊ إﳕﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻛﺎء وﻓﻄﻨﺔ اﻣﻘﻴﺬش أﻣﺎم ﲪﻖ وﻏـﺒﺎء اﻟـﻐﻮﻟﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ داﺋﻤﺎ ﺗﻘﻊ
ﰲ ﺷـﺮك ﻣـﺎ ﻧـﺼﺐ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻣﻘﻴﺬش اﻟﺬي ﻳﺴﺨﺮ ﻣﻦ ﲪﺎﻗﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ،ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﳌﻄﺎف ﺑﺎﻟﺘﻔﻮق
ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻮﻟﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺷﺮﻫﺎ .
ط أﻣﺎ ﰲ ﺣﻜﺎﻳﺔ " ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﻢ " ﻓـﻘـﺪ وﻟﺪت ﻓﺮﺳﻪ ﻣﻬﺮة ،اﻟﱵ ﲢﻮﻟﺖ ﺑﺪورﻫﺎ إﱃ ﻏﻮﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺧـﻴـﺮة اﻟ ـﱵ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗـﻠـﺘﻬﻢ ﻛـﻞ ﻣﺎ ﲡﺪﻩ أﻣﺎﻣﻬﺎ .واﺳﺘﻤﺮت ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟـﺤﺎل ﻣـﺪة ﻣـﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،وذات ﻳـﻮم ﻋ ـﺎﺻـ ـﻒ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮﻳﺢ ﺗـﻬﺐ ﻓﻴﻪ ﺑـﻘﻮة ،ﺗـﺴﻠﻖ ﻣـﺤﻤﺪ اﳍـﻢ ﺷﺠـﺮة وﻫﺮب ﻣﻦ اﻟﻐﻮﻟﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻼﺣﻘﻪ ﻟﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ،
وﻟﻠﻨﺠﺎة ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺰع ﻋﺒﺎءﺗﻪ ﻓﻄﺎرت ﰲ ﻣﻬﺐ اﻟﺮﻳﺢ ،ﻓـﻈﻨﺘﻬﺎ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻫﻮ ﻓﺘﺒﻌﺘﻬﺎ وﻣﺎ إن اﺑﺘﻌﺪت ﺣﱴ ﻧﺰل ﳏﻤﺪ
اﳍﻢ واﻧﻄﻠﻖ ﺻﻮب أﻫﻠﻪ وذوﻳﻪ.ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻣﻦ ﻋﻮدة ﳏﻤﺪ اﳍﻢ أﻗﻴﻢ ﻋﺮس ،وﺑـﻴـﻨـﻤﺎ اﻟـﺮﺟﺎل ﺟـﻠﻮس إذ دﺧﻠﺖ
ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻣﺮ أة ﲨـﻴﻠﺔ ﻫـﻲ اﻟﻐﻮﻟﺔ ،اﻟﱵ ﺟﺎءت ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺼﻮرة ﻟﺘﺒﺤﺚ ﻋﻦ

أراد

ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣـﻨـﻬـﻢ أن ﺗـﻜﻮن زوﺟﺔ ﻟـﻬﻢ ﻓﻘﺎﻟـﺖ ﻟـﻬﻢ " :ﻧـﺘـﺒـﺎرزوا زوج واﻟﻠﻲ ﻳ ـﻐﻠﺒـﲏ وﻃﻴـﺤ ـﲏ ﻳـﺪﻳﲏ" ﻓ ـﻮاﻓـ ـﻘ ـﻮا
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﻣﺮ أة ﺿﻌﻴﻔﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻫﺰﻣﺘﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ إﻻ ﻣـﺤﻤﺪ اﻟـﻬﻢ ﻓـﻘـﺪ ﺗـﺮﻛـﺘ ـﻪ
ﻳـﺘـﻐﻠﺐ ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳـﺪ .ﻋﺎﺷﺖ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﳏﻤﺪ و أﳒﺒﺖ ﻟﻪ ﻃﻔﻠﺔ ،وﱂ ﻳﻜﺘﺸﻒ أﻣﺮﻫﺎ
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ أﻣﺎم زوﺟﻬﺎ و أﻣﺎم اﻟﻨﺎس ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺼﻮرة اﻣﺮ أة ﺗـﻌﻤـﻞ ﻛﻞ ﻋـﻤـﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻷﺧﺮﻳـﺎت ،وﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﺤﻞ
اﻟﻈﻼم ﺗﻨﻘﻠﺐ إﱃ أﺻﻠﻬﺎ وﺗﺬﻫﺐ إﱃ اﻟـﻤﺮﻋﻰ أﻳﻦ ﺗﻨﻘﺾ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻌﺎم.
ط ﺑﺪأت أﻧﻌﺎم اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺗـﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑـﺸﻜـﻞ ﻣﺮ ﻳﺐ،ﻓﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎس ﰲ ﺷﻚ ﰲ أن ﺗﻜﻮن زوﺟﺔ ﳏﻤﺪ اﳍﻢ ﻏﻮﻟﺔ،
إﱃ أن اﻛﺘﺸﻒ أﻣﺮﻫﺎ ،ﻣـﻤﺎ أدى إﱃ ر ﺣﻴﻞ اﻷﻫﺎﱄ ،ﻓـﺤﻤـﻠﻮا ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳـﻤﻠﻜﻮﻧـﻪ ،وﱂ ﻳﱰﻛﻮا إﻻ اﳋﻴﺎم ﻣـﻨـﺘﺼﺒﺔ
ﺧﺎوﻳﺔ.وﺑﻌﺪ أن ﺗﺮﻛﻮا ﻟﻮﺣﺪﻫﻢ أﺻﺒﺤﺖ اﻟـﻐﻮﻟﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗـﺤﻮﻟﺖ إﱃ ﻧﺎﻗﺔ ﻛـﻞ ﻳﻮم ﻣﻨﺬ اﻟﺼﺒﺎح ﺗﺬﻫﺐ ﻟﺘﺼﻄﺎد
وﺗـﺘـﺮك اﻟـﻄﻔﻠـﺔ ﻋﻨـﺪ ﻣـﺤﻤﺪ وﺗـﻘـﻮل ﻟـﻪ  " :إذا ﺑﻜﺎت ﻧﺎﻛﻠﻚ ،و إذا ﺿﺤﻜﺖ ﻧﺎﻛﻠﻚ،و إذا ﺳﻜـﺘﺖ ﻧﺎﻛﻠﻚ"
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻮد ﻓـﻲ اﻟـﻤﺴﺎء ﻳـﺴـﺘـﻘﺒﻠﻬﺎ ﺣـﺎﻣـﻼ اﻟـﺒـﻨـﺖ وﻫـﻮ ﻳـﻘﻮل ﻟـﻬﺎ " :أﻻ ﻻ! ﺑـﻨﺘﻚ ﻣﺎ ﺑﻜﺎت ﻣﺎ ﺿﺤﻜﺖ
ﻣﺎ ﺳﻜﺘﺖ أﻻ ﻻ ".
ط ﻣﻀﺖ ﺳﻨﻮات وﺣﻴﺎة ﳏﻤﺪ اﻟـﻬﻢ ﻻ ﺗـﺘـﻐﻴـﺮ وﰲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم ﺑـﻴـﻨـﻤﺎ اﻟـﻐﻮﻟـﺔ ﺗـﺼﻄـﺎد ،ﻣـﺮت ﻗـﺎﻓـﻠـﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﺠﻮز ﺣﻜ ﻴﻤﺔ ﺗ ﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﺟﺮوﺎ ،ﻓﻮﻗﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﳏﻤﺪ وﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋـﻦ ﺳﺒـﺐ ﻋـﻴـﺸﺘﻪ وﺣﻴﺪا ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن
اﻟﻘﻔﺮ،ﻓﻘﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺼﺘﻪ ،ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ أﻧﻪ إن ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ أن " ﻳـﻔﺮ ﺳﺒﻊ أﻳﺎم وﳛﻄﺐ
ﺳﺒﻊ أﻳﺎم ،وﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺷﻌﻞ اﻟﻨﺎر ،وﻛﻲ ﺗﻮﱄ ﻏﲑ ﲨﺮ،ﻏﻄﻲ ذﻳـﻚ اﻟـﻤﻄﻤـﻮ رة ﺑﺎﻟـﺠﺮﻳﺪ وﻓـﺮش ﻓـﻮﻗﻬﺎ ﺑﺮﻧﻮﺳﻚ،
وﻛﻲ ﲡﻲ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻗﻮل ﳍﺎ أرواﺣﻲ رﻳـﺤﻲ ﻫﻨﺎ ،راﻫﺎ ﻏﻲ ﺗﺮﻳـﺢ وﺗـﺠﻲ ﻓـﻲ اﻟﻘﺎع ".
" أﺧﺬ ﳏﻤﺪ اﳍﻢ ﺑﻨﺼﻴﺤﺔ اﻟﻌﺠـﻮز ،ﺣـﻴﺚ ﻻﻗـﺖ ﻓﻴـﻬﺎ ﺣﺘـﻔﻬﺎ.و أﺧﺬ اﺑﻨﺘﻪ ﻣﻌﻪ إﻟـﻰ اﻟـﻘﺮﻳﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ اﻛﺘﺸﻒ
ﻓـﻲ اﻟـﻄﺮﻳﻖ أن ﻫـﺬﻩ اﻷﺧﻴـﺮة ﻓ ـﻲ ﻛـﻼﻣ ـﻬﺎ ﻣـﺎ ﻳـﺪل ﻋـﻠﻰ أﻧـﻬﺎ ﻳ ـﻤﻜـﻦ أن ﺗ ـﺘـﺤﻮل إﻟـﻰ ﻫﻴـﺌـﺔ أﻣﻬﺎ ،ﻓﺄﻟﻘﻰ ﺑـﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺨﺮة ﻓﻘﺘﻠﻬﺎ ،ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺣﱴ وﺟﺪ ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ وﺣﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎل ﻷﺑﻴﻪ " :ﺧـﻼص ﻳـﺎ ﺑﺎ راﱐ ﺷﺒﻌﺖ ﻫﻢ "
 " :وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ ﻫـﺬا اﻟـﻨﻮع ﻣـﻦ اﳊـﻜﺎﻳـﺎت اﻟﺘـﻲ ﺗـﺴﺘـﻬـﺪف دوﻣﺎ اﻧـﺘـﺼﺎر اﳊـﻖ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺒﺎﻃﻞ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أﻧـﻬﺎ ﺗـﻌﺘـﻤﺪ ﻋـﻠﻰ اﻷﺳﺎﻃﻴـﺮ واﻟـﺨﺮاﻓﺎت واﳌـﺒﺎﻟـﻐﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﺒﻪ اﻷﻟﻐﺎز ،أو ﺗﻠﺒﺲ ﺑﻌﺾ اﳊﻜﺎﻳﺎت
اﻟﺘﺎرﻳـﺨﻴﺔ ﺳﻴـﺮ أﺷـﺨـﺎص ﻟﻌـﺒـﻮا دورا ﻫـﺎﻣـﺎ ﻓ ـﻲ اﻟ ـﺘﺎرﻳﺦ ،ﻣـﻼﻣـﺢ اﻷﺳـﻄﻮرة واﳋﺮاﻓـﺔ ،ﻓﺈ ﺎ ﻣـﻊ ﻛﻞ ﻫﺬا ﲢﺎول
أن ﺗﻌﱪ ﻋﻦ أﺣﺎﺳﻴﺲ وﻣـﺸﺎﻋـﺮ اﻟـﻄﺒﻘـﺎت اﻟـﺸﻌﺒـﻴـﺔ اﳌـﻌـﺬﺑﺔ ﺑـﺎﻟﻄﺮﻳـﻘﺔ اﻟﱵ اﺧﺘﺎرﻫﺎ اﻟﻘﺼﺎص اﻟﺸﻌﱯ .وﳝﻜﻦ
اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻣـﻨـﻄﻠﻘﺎت اﻟـﻘـﺼﺔ اﻟـﺸﻌـﺒـﻴﺔ ﻣـﻨﻄـﻠـﻘـﺎت ﻧـﻔـﺴـﻴـﺔ أﻛـﺜﺮ ﻣـﻨـﻬﺎ واﻗـﻌـﻴـﺔ ،أو ﺧـﻴـﺎﻟـﻴﺔ وﺑـﻌﺒـﺎرة أﺧﺮى ﻓـﺈن
ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ".1
" وﻓـﻲ ﺣﻜـﺎﻳـﺔ ذﻟـﻚ اﻟـﻔﻼح اﻟﺬي ﻳﻔﻬﻢ ﻟﻐﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﳒﺪﻫﺎ ﺗﺮﻣﻲ إﱃ إﻣﻜﺎن أﺧﺬ اﻟﻌﱪة ﻣﻦ اﳊﻴﻮاﻧﺎت
ﻓـﻲ ﺑـﻌﺾ اﻟـﺘـﺼﺮﻓﺎت اﻟـﻴﻮﻣـﻴﺔ ﻓـﺎﻟﻔـﻼح أراد أن ﻳـﺒـﻮح ﺑـﺴﺮﻩ اﳋﻄﲑ إﱃ زوﺟﺘﻪ اﻟﱵ أﳊﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺎﺣﺎ ﺷﺪﻳﺪا
ﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳋﻄﺮ اﻟﺬي ﻳﻼﺣﻘﻪ إذا ﻣﺎ أﺑﺎح ﺑـ ﻬﺬا ا ﻟﺴﺮ ..وﻣﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﻋﻦ اﻟ ﺒﻮح ﺬا اﻟـ

ـﺔ

اﻷﻣﺮ إﻻ ﲰﺎﻋﻪ أﺣﺪ اﻟـﺤﻴﻮاﻧـﺎت وﻫـﻮ ﻳﻠﻮ م اﻟﺪﻳﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻪ وﺧﻴﻼﺋﻪ ،ﻣﻊ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳـﻌﻠﻢ ﻛـﺴﺎﺋﺮ اﳊﻴﻮاﻧﺎت
اﻷﺧﺮى اﻟـﻤﻮﺟـﻮدة ﻓـﻲ اﻟـﺪار أن ﺳـﻴـﺪﻩ ﻳـﻨـﺘـﻈﺮﻩ ﻣـﺼﲑ ﳏﺘﻮم ﻓﻘﺪ أﺟﺎب اﻟﺪﻳﻚ ﲟﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ :أن ،ﻟـﻲ ﲬ ـﺴ ـﻮن

 -1اﻟﺘﻠﻲ ﻳﻦ اﻟﺸﻴﺦ ،ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻻدب اﻟﺸﻌﱯ اﳉﺰاﺋﺮي،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.07

112

ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
دﺟﺎﺟﺔ أﲢﻜﻢ ﻓﻴﻬـﻦ ﺟـﻤﻴﻌﺎ ،وﻻ ﺗـﻌﺼﻲ ﱄ واﺣـﺪة ﻣﻨﻬـﻦ أﻣﺮا...وﺳﻴﺪي ﻟﻪ اﻣﺮ أة واﺣﺪة ﻏﻠﺒـﺘـﻪ ﻋﻠﻰ أﻣـﺮﻩ،
ﻓﻠﻮ ﻛﻨﺖ أﻧـﺎ ﻣﻜﺎﻧـﻪ ﻷﺧـﺬت ﻫـﺮاوة و أﻋـﻤﻠﺘـﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺬﻩ اﻟـﻤﺮ أة ﺣﱴ ﺗﻌﺪل ﻋﻦ إﺻﺮارﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺮ...
ط ﻓﻠﻤﺎ ﲰﻊ اﻟـﻔـﻼح ﻛـﻼﻣـﻪ ،ﻧـﻬـﺾ إﱃ اﻣﺮ أﺗﻪ ﻓﻀﺮﺑـﻬﺎ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﱪﺣﺎ ،ﻓﺄﻗﺴﻤﺖ ﻟﻪ ﺑﺎﷲ أﻧـﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺴﺄﻟ ـﻪ ﺑـﻌﺪ
اﻟﻴﻮم ﻋﻦ ﺳﺮ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻐﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ....
" ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻫـﺬﻩ اﳊﻜـﺎﻳﺔ ﻧـﺠـﺪ أن أﻧـﺠﻊ وﺳـﻴـﻠﺔ ﻟـﺴﻴﺎﺳـﺔ اﳌﺮأ ة وﺬﻳـﺒـﻬﺎ وﺗـﻘﻮﳝﻬﺎ و إرﺟﺎﻋـﻬﺎ وﺗـﻮﺟـﻴ ـﻬﻬ ـ ـﺎ
إﻟـﻰ ﺟـﺎدة اﻟ ـﺼﻮاب.ﻫﻲ اﻟـﻀﺮب ،وﻫـﺬﻩ اﻟ ـﻘـﺎﻋ ـﺪة ﻛ ـﺎﻧ ـﺖ ﺳ ـﺎﺋ ـﺪة وﻻ ﺗ ـﺰال ﻓـﻲ ﺑـ ـﻌ ـﺾ اﻷوﺳ ـ ـﺎط اﻟ ـﺸـﻌـﺒـﻴﺔ
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ ﻧﻄﺎق ﳏﺪود وﺿﻤﻦ ﺑﻴﺌﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ .ﻓﺎﻟـﻤﻌـﺘـﻘـﺪ اﻟـﺸﻌـﺒـﻲ ﻳـﻘـﻮل ﻣـﺜﻠـﻤﺎ اﻟـﻔﺮس ﺗـﻨـﻘﺎد ﻟﻠﻔﺎرس اﻟﻘﻮي
وﲣﻀﻊ ﻟﻪ ﻓﺎﻟـﻤﺮ أة ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ..1
ط أﻣﺎ ﺧﺮاﻓـﺔ " أم ﻃﻴﻨﺔ " ﻓـﻨـﺠـﺪ اﻟـﻬﺪف ﻳـﻨﺼﺐ ﻋـﻠﻰ ﺗـﺒـﻴـﺎن ﻓـﻀﻞ اﻟـﺼﺒـﺮ اﳉﻤﻴﻞ اﻟـﻄﻮﻳـﻞ اﻟﺬي ﻳﻀﺎﻫﻲ
ﺻﱪ ﻋﻈﻤﺎء اﻟﺮﺟﺎل دون ﺿﺠﺮ أو ﺟﺰع و أن ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻟﺼﺒـﺮ أﺑﺪا ﻫﻲ اﻟﺮﺑـﺢ ،ﻓﻘـﺪ ﻗ ـﻴـﻞ ﻟـﺮﺟﻞ ﻋـﻦ ﻓ ـﺘـﺎة ﺑﺄﻧـﻬـﺎ
ﺻﺒﻮرة ﻓﺄﻋﺠﺐ ﺑـﻬﺎ وﻣﺎل إﻟﻴﻬﺎ ﻗـﻠـﺒـﻪ ،ﻓﺘﺰوﺟﻬﺎ ،وﻣﺎﻛﺎد ﳛﺒﻠﻬﺎ ﺣﱴ أزﻣﻊ ﻋـﻠﻰ اﺧـﺘﺒﺎر ﺻﱪﻫﺎ ،ﻓﺴﺎﻓﺮ ﻋﻨﻬﺎ
و أﻃـﺎل اﻟﻐـﻴـﺒـﺔ ،ﻓـﻠﻤـﺎ أﺣﺲ أﻧـﻬﺎ وﺿﻌﺖ ﺟﺎء إﻟﻴﻬﺎ وﻣـﻜـﺚ ﻣـﻌـﻬـﺎ زﻣـﻨـﺎ ﻗـﺼﻴـﺮا أﺣـﺒـﻠﻬـﺎ ﻓـﻴﻪ ،وﺧـﺮج ﺑـﺎﻟـﻄـﻔـﻞ
وﻏﺎب ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓـﻠﻤﺎ ﺷـﻌﺮ ﺑﺄﻧـﻬﺎ وﺿـﻌـﺖ ﻋﺎد إﻟـﻴﻬﺎ وﻗـﺎل ﻟـﻬﺎ،إﳕﺎ ﺟـﺌﺖ ﻣـﻦ أﺟﻞ اﻟﺬﻫﺎب ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ
اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ،أﻣﺎ اﻷول ﻓـﻘـﺪ ﻣـﺎت ،ﻓـﺠﺎرﺗـﻪ دون أن ﺗـﺒﺪي ﺗـﻤﻨـﻌـﺎ أو اﻣﺘﻌﺎﺿﺎ وﻣـﻜﺚ زﻣـﻨﺎ ﻃﻮﻳـﻼ ﻣـﺘـﻐـﻴـﺒـﺎ ﻟـﻴـﻌـﻮد
وﻳـﺨـﺒـﺮﻫﺎ ﺑـﻮﻓﺎة اﺑـﻨـﻬﺎ اﻟـﺜﺎﻧـﻲ ﻛـﻞ ذﻟـﻚ وﻫﻲ ﺗﺒﺪي ﺻﱪا راﺋﻌﺎ وﺳﺎﻓﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻠﻢ ﲤﺎﻧﻌﻪ وﺗﻐﻴﺐ زﻣﻨﺎ
ﻟﻴﺲ ﺑـﺎﻟﻘـﺼﻴـﺮ وﳌﺎ ﻋﺎد إﻟﻴﻬﺎ أﺧﺒـﺮﻫﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺮر اﻟﺰواج ﻋـﻨﻬﺎ ،ﻓﻄـﻠـﺐ إﻟـﻴـﻬﺎ أن ﺗـﺨـﺘـﻄﺐ ﻟـﻪ ﻓـﺘـﺎﺗ ـﻴ ـﻦ ﻓ ـﻘﺎﻟﺖ :
ﺳـﻤﻌﺎ وﻃﺎﻋـﺔ ،ﺛـﻢ ذﻫـﺒﺖ ﻓﺎﺧـﺘﻄـﻔﺖ ﻟـﻪ ﻓـﺘـﺎﺗـﲔ وﻫﻴﺄت ﻣـﺮاﺳﻴﻢ ﺣـﻔـﻠـﺔ اﻟـﺰﻓﺎف وﻫـﻲ ﺑـﺎﺳـﻤـﺔ اﻟﻮﺟﻪ ﺳﻌﻴﺪة
اﻟﻘﻠﺐ ...وﻟﻜﻦ اﻟـﻤﻔﺎﺟﺄة اﻟـﺴﻌﻴﺪة ﺗـﺤﺼﻞ ﻓﺈﺑﻨﺎﻫﺎ ﻟـﻢ ﳝﻮﺗﺎ ،وزوﺟـﻬﺎ ﱂ ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻴﻬﺎ اﺧﺘﻄﺎب اﻟﻔﺘﺎﺗﲔ إﻻ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﺑﻨـﻴـﻬﺎ اﻟﻠـﺬﻳـﻦ ﻋـﺎدا إﻟـﻰ أﻣـﻬـﻤﺎ ﻣﻊ أﺑـﻴـﻬـﻤﺎ ﻓـﺴـﻌـﺪت ﻫﺬﻩ اﻷم ﻓـﻲ أواﺧ ﺮ ﺣﻴ ﺎﺎ ،ﺑـﻌﺪ أن ﻋ ـﺎﻧ ـﺖ
ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻗﺴﺎوة زوﺟﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮﻫﻴﺐ اﻟﺬي ﺻﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺪون ﺷﻔﻘﺔ وﻻ رﲪﺔ.2

 -1ﳕﺮ ﺳﺮﺣﺎن  ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ .ص.87
 -2اﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض :ﳎﻠﺔ اﻟﱰاث اﻟﺸﻌﱯ،ﻋﺪد ﺧﺎص اﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮر اﳌﻐﺮﰊ ،اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ ،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ،1977،ﺑﻐﺪاد،ص .15،16
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓـﺎﻟـﺰواج ﻋـﻼﻗـﺔ ﻣ ـﻘـﺪﺳـﺔ ﺗـﻘﻮم أﺳـﺎﺳﺎ ﻋـﻠﻰ ﺗ ـﻔـﺎﻫـﻢ اﻟ ـﺰوﺟـﻴ ـﻦ اﻟ ـﻘـﺎﺋـﻢ ﻋﻠـﻰ اﻹﺣﺘـﺮام واﻟـﻤﻮدة وﺗـﻌﺎوﻧـﻬﻤﺎ
ﻋـﻠﻰ ﻣـﺸﺎﻛـﻞ اﻟـﺤﻴﺎة ،ﻓـﺒـﻬـﻤﺎ ﺗـﻨـﺠـﺢ و ﺗ ـﺘـﻜﻮن وﺗـﺘـﻔـﻖ اﻷﺳﺮ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻓﺎﻷﺳﺮة ﻫﻲ اﻟﻨﻮاة اﻷوﱃ ﰲ ﺑﻨﺎء
ور ﻗﻲ اﺘﻤﻌﺎت.
 ﺣﻜﺎﻳﺎت اﻟﺴﺤﺮ واﻟﺠﻦ:" ﻏـﺎﻟـﺒﺎ ﻣـﺎ ﻳ ـﺮﺗـﺒـﻂ اﻟـﺴـﺤـﺮ ﺑـﻮﺟـﻮد اﻟـﺠﻦ داﺋـﻤﺎ ،ﻟـﻜﻲ ﻳ ـﻘـﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺿـﺎرة ﻳـﻜﻠـﻒ ﺑـﻪ "،إذ ﻳ ـﻌﺪ اﻟ ـﺴـﺤـ ـﺮ
ﻓـﻲ اﻷوﺳـﺎط اﻟـﺸﻌﺒـﻴـﺔ ﻣـﻦ وﺳﺎﺋـﻞ اﻹﻳﺬاء واﻹﻳﻘـﺎع ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓـﻲ ﻣـﻮاﻗﻒ ﻻ ﻳـﺤﺴﺪون ﻋﻠﻴﻬﺎ.1
" " ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ اﻟﻌﺎﻟـﻢ اﻟـﺴﺤـﺮي اﻟـﻤﺠـﻬﻮل ﻣﻦ أﻫﻢ اﳋـﺼﺎﺋ ـﺺ اﻟـﺸﻜﻠـﻴـﺔ ﻟﻠﺤﻜﺎﻳـﺔ اﳋﺮاﻓـﻴﺔ ".2ﻷﻧ ـﻬـﺎ ﺗﺮوي
ﻣﻐﺎﻣﺮات ﻋﺠﻴﺒﺔ ،إذ "ﳛﺘﻞ اﳉـﻦ ﰲ اﳋﺮاﻓﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﺑﺎرزا ﺣﻴﺚ ﺗـﺨﻠﻖ ﺟﻮا ﻗﺼﺼﻴﺎ ﻳﺜﲑ ﰲ ﻧ ـﻔـﻮس اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ
ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻫﺒﺔ اﻻﻋ ﺘﻘﺎدﻳﺔ.وﺗﻌﺪ اﳋﺮاﻓﺔ ﻗﺼﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺴﻄﺎء ﺑﺮﻏﻢ اﳋﻮارق اﳌﺴﺘﺒﻌﺪ ﺣﺪوﺛﻬﺎ .وﻳﺮﺟﻊ
ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ إﱃ ﺗﺄﺛﲑ ﻓﻜﺮة اﳉﻦ ﻓـﻲ اﻟـﻨﻔـﻮس إﱃ ﺣـﺪ ﺑـﻌـﻴـﺪ ﺟـﺪا .وﻛـﺎﻧـﻮا ﻳﺘﺼﻮ رون أ
ﺷﱴ ﻛﺎﻟﻔـﻠﻮات واﻟـﺒـﺤﻮر ورؤوس اﻟـﺠﺒﺎل وﺑـﻄﻮن اﻷودﻳﺔ وﻛـﺬﻟﻚ ﻓـﻲ اﻟـﺤﻤﺎﻣﺎت و اﻟـﻤﺰاﺑـﻞ.3
 :ﻓـﻲ ﺣﻴـﻦ ﻧـﺠﺪ أن اﻟـﺴﺤﺮ ﻣـﻦ اﻟـﻤﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟﺘـﻲ ﻧ ـﺼﺎدﻓـﻬﺎ ﻓـﻲ اﳊﻜﺎﻳﺎت اﳋﺮاﻓﻴﺔ ،وﻳـﺴـﺘـﺨـﺪم اﻟﺴﺤﺮ
ﰲ ﺗﻐـﻴﲑ ﺣـﺎل اﻹﻧـﺴﺎن ﻣـﻦ آدﻣﻲ إﱃ ﺣﻴﻮان أو ﲨﺎد،و إذا ﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ أﻣﻜﻦ إﻋـﺎدة اﻹﻧـﺴﺎن
إﱃ ﺻﻮرﺗﻪ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ.ﻛﻤﺎ ﻗـﺪ ﻳـﺴﺤﺮ اﻟـﻌﻔﺮﻳـﺖ ﻧـﻔـﺴﻪ ﺣـﻴﻮاﻧـﺎ أو اﻧﺴﺎﻧﺎ ﻟﻴﻨﺎل ﺑﻐﻴﺘﻪ.4.
" ﻛﻤﺎ ﻗـﺪ ﺗـﺼﺎدﻓﻨﺎ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ اﳊﻜﺎﻳﺎت اﳋﺮاﻓﻴﺔ اﻷدوات اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺴﺎﺣﺮ أو اﻟﻐﻮل ،وﻫﻮ ﻣـﺎ ﺣـﺪث ﻣـﻊ ﺣﻜـﺎﻳـﺔ " ﻟ ـﻮﻧ ـﺠـﺎ واﻟ ـﻐـﻮل " ﻋ ـﻨـﺪﻣ ـﺎ ﺗ ـﺮﻳ ـﺪ اﻟـﻬ ـﺮب ﻣ ـﻦ ﺑـﻴـﺖ اﻟﻐﻮل
ﻣﻊ أﺧـﻴـﻬـﺎ ﻓـﺘـﻌﻤـﺪ ﻫـﺬﻩ اﻷﺧﻴـﺮة إﱃ دﻫﻦ ﻛﻞ أداة ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎﳊﻨﺎء ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻻﺳﱰﺿﺎﺋﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻻﲣﱪ اﻟـﻐﻮل
ﺑـﻬﺮﺑـﻬﺎ .وﻟـﺴﻮء ﺣـﻆ اﻟـﺒﻄـﻠـﺔ ﻓﺈﻧـﻬﺎ ﺗـﻨﺴﻰ أن ﺗـﺪﻫـﻦ اﳌﻬﺮاز ،ﻫﺬا اﻷﺧﲑ اﻟﺬي ﻳﺸﻲ ﺑﺎﻟﺒﻄﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﻐﻮل ﳑﺎ
ﻳﺴﺒﺐ ﳍﺎ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﲨﺔ.
ط
 -1اﻧﻈﺮ اﻟﺘﻴﺠﺎﱐ اﻟﺰاوي ،ﺑﻨﺎء اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.149
 -2ﻧﺒﻴﻠﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ اﻻدب اﻟﺸﻌﱯ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.99
 -3روزﻟﲔ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺮﻳﺶ ،اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ذات اﻻﺻﻞ اﻟﻌﺮﰊ ،ص..167،168
 -4ﳕﺮ ﺳﺮﺣﺎن ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.77 ،76
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ط وﰲ ﺣﻜﺎﻳـﺔ "ﺑﻘﺮة اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ" ﺣﻴـﺚ ﳒﺪ أن اﻷخ ﻗﺪ ﲢﻮل إ
رﻏﻢ ﲢﺬﻳﺮات أﺧﺘﻪ اﻟـﻤﺴﺘـﻤـﺮة ﻟـﻪ ،ﻛـﻤﺎ ﺗـﺤﻮل ﻗﺒـﺮ أﻣﻬﻤﺎ إ

ـﺤـ ـﻮر،
ـﻦ أﺣﺪﻫـﻤﺎ ﺣـﻠـﻴـﺒﺎ واﻵﺧﺮ ﲤﺮا ﻳﺄﻛﻞ ﻣـﻨﻬﺎ

اﻷﺧﻮﻳﻦ.
""" أﻣﺎ ﺣﻜﺎﻳﺔ " ﻧﺼﻒ ﻓﻀﺔ و ﻧﺼﻒ ذﻫﺐ " ﻓﻨﺠﺪ أن اﻟﻄﺎﺋـﺮ اﻟﻐـﻨﺎي 1اﻟﺬي ﻣﺴﺦ اﻷﺧـﻮﻳــﻦ إﱃ ﲨﺎد
ﲟﺠﺮد أن ردا ﻋـﻠـﻴـﻪ ،ﻟﻜﻦ اﻷﺧﺖ اﺳـﺘـﻄـﺎﻋـﺖ أن ﺗـﺘـﺤـﻜﻢ ﰲ ﻧـﻔـﺴﻬﺎ ،رﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺳﺐ ،ﺣﱴ
ر أت ﻋﻴﻨﺎﻩ ﺗـﺨﻀﺮان ،وﻫﻮ ﻳـﺤﺎول اﻟـﺪﺧﻮل ﻓـﻲ اﻟـﻘـﻔـﺺ،ﻓﺄﻣﺴﻜـﺘﻪ ﻣـﻦ ﻋـﻨـﻘـﻪ و أﺟﱪﺗـﻪ ﻋـﻠﻰ ﻣـ ﻌ ﺎﻫﺪﺎ ،ﺑــﺄن
ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻌﻬﺎ ﻳﻐﲏ ﳍﺎ ﺣﺘـﻰ ﻣﻮت أﺣﺪﻫـﻤﺎ ،ﰒ ﻃﻠـﺒﺖ ﻣﻨﻪ ارﺟﺎع أﺧﻮﻳﻬﺎ إﱃ ﻫﻴﺌﺘﻬﻤﺎ اﻻﺻﻠﻴﺔ ،وﻋﺎد اﻹﺧـ ـﻮة
ﻛـﻠﻬـﻢ ﺳﺎﻟـﻤـﻴـﻦ وﻣـﻌـﻬـﻢ " اﻟﻄﺎﺋﺮ اﻟﻐﻨﺎي ".
ط " ﻛﻤﺎ أن اﻟـﺬﻫﻨـﻴـﺔ اﻟـﺸﻌـﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻌـﻈـﻢ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟـﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﳉﻦ ﺗﻘﻴﻢ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻗـﻔـﺮ ﻛـﺎﻟـﻐﺎﺑﺎت
واﻟـﻮدﻳـﺎن واﻟـﺠﺒـﺎل واﻵﺑﺎر وﻣـﺠﺎري اﻟـﻤﻴـﺎﻩ واﳊـﻤﺎﻣـﺎت ...و أن ﻫـﻨـﺎك ﺑـﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص اﻟـﺼﺎﳊـﲔ واﻷوﻟﻴﺎء
ﻳﺘﺤﻜﻤﻮن ﰲ اﳉﻦ.وﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﳊﻜﺎﻳﺎت أن اﳉﻦ ﻳﻈﻬـﺮ ﻟﻺﻧـﺴﺎن ﰲ أﺷﻜﺎل ﺣﻴﻮاﻧﺎت
وزواﺣﻒ ﻣﺜﻞ اﳊﻴﺔ واﻟﺜﻌﺒﺎن واﻟﻜﻠﺐ واﻟﻘﻂ اﻷﺳﻮد.
ط ﳍﺬا ﻧـﺠﺪ أن أﻛـﺜﺮ اﻟـﻨﺎس ﻳـﺘـﻌﻮذو ن ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟـﺤﻴـﻮاﻧﺎت وﻳـﺨﺎﻓـﻮن ﻣـﻦ إذاﻳـﺘـﻬـﺎ ﺧ ـﺎﺻﺔ إذا اﻟـﺘﻘﻮا ﺑـﻬﺎ
ﰲ اﻟﻠﻴﻞ.ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز ﻟﻺﻧﺴﺎن أن ﻳﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﳉﻦ ﳎﺮدا ﺑﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل )اﻟﻤـﻮﻣـﻨﻴﻦ( ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ أذاﻫـﺎ
.2
ط وﺑـﺎﻟﺘﺎﻟـﻲ ﻧـﺠﺪ أن ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳊﻜـﺎﻳـﺔ اﳋﺮاﻓـﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺳﺤﺮ وﺟﻦ و أدوات ﺳﺤﺮﻳﺔ
ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺗـﺤﻘـﻴـﻖ ﻣﺒـﺘـﻐﺎﻩ  ،ﻓﺎﻟﺴﻴﻒ ﻳـﻨـﺘـﻘـﻢ ﻟـﺼﺎﺣـﺒـﻪ وﻳـﻘﻄـﻊ ر أس اﻟﻈﺎﱂ ،اﳊﻤﺎﻣﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻔﺘﺎة وﺗﺪﳍﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن ﺣﺒﻴﺒﻬﺎ ،اﻟﺒﻘﺮة ﺗﻄﻌﻢ اﻟ ـﻴﺘـﺎﻣﻰ ﺣـﻠـﻴـﺒﺎ ﺧﺎﻟـﺼﺎ ،وﺗـﻄﻌـﻢ اﺑـﻨـﺔ اﻷب ﻗـﻴﺤـﺎ ،اﳋـﺎﰎ اﻟـﺴﺤﺮي ﻳـﺘـﻜـﻠﻢ
وﻳﻜﺸﻒ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﺒﻄﻞ وﻳﻨﲑ ﻟﻪ اﻟﻄﺮ ﻳﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﳌﺄزق.3

 -1ﻧﻮع ﻣﻦ اﳉﻦ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ ﻃﺎﺋﺮ ﻳﻨﺸﺪ وﻳﻐﲏ،ﻳﺴﻜﻦ ﰲ اﻣﺎﻛﻦ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻠﺠﻦ ﻓﻘﻂ.
 -2اﻧﻈﺮ اﻟﺘﻴﺠﺎﱐ اﻟﺰاوي ،ﺑﻨﺎء اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.120
 -3ﺳﻌﻴﺪي ﳏﻤﺪ،اﻷدب اﻟﺴﻌﱯ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،ﻣﺮ ﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص57
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
" ﻛﻤﺎ أ ﺎ أدب ﺷﻌﱯ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻹﻧﺴﺎن اﻟـﺸﻌﱯ وﳛﻘﻖ ﻟﻪ رﻏـﺒﺎﺗـﻪ و آﻣﺎﻟـﻪ ﰲ ﻋﺎﱂ ﲨﻴﻞ ﻣﻠﻲء
ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ واﻷﻣﻞ ﻳـﺨﻠـﺼﻪ ﻣﻦ ﻋﺬاﺑﻪ و آﻻﻣﻪ اﻟﺬي ﻋﺎﺷﻪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ .ﻛـﻤﺎ ﺗ ـﻌﺘـﺒـﺮ أﺛـﻴ ـﺮا إﻟ ـﻰ ﻧ ـ ـﻔـ ـﻮس اﻟ ـﻤ ـﺘـﻠﻘـﲔ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺸﺪون اﻟـﻤﺘﻌﺔ واﻟـﺘﺴﻠـﻴـﺔ.ﺧـﺎﺻﺔ ﻣـﻨـﻬﺎ ﻓـﺌـﺔ اﻷﻃﻔﺎل.
" ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺎت ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗـﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺑ ـﺼـﻤـﺎت اﻟـﻔـﻠﺴﻔـﺎت اﻟ ـﻘـﺪﻳـﻤﺔ ﻻ ﺗ ـﻔـﺼـﺢ ﺑ ـﺼﻮرة دﻗ ـﻴ ـﻘﺔ
ﻋﻦ أﺻﻠﻬﺎ وﻋﻦ ﻧﺸﺄ ﺎ ،ﻓـﻬﻲ ﻣـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑـﺘﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺴﺎن ،وﺗﺴﺘﻤﺪ ﺗﺼﻮراﺗـﻬﺎ ﻣـﻦ ﻣـﺮاﺣـﻞ ﺣﻀ ـﺎرﻳـﺔ وﺗ ـﺎرﻳـﺨـﻴـﺔ
وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ و دﻳﻨﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ أﻳﻀﺎ ﲝﻴﺎة اﻟﻨﺎس اﻟﻮاﻗﻌـﻴﺔ ر ﻏﻢ اﻟﺘـﺤﻠـﻴﻘﺎت اﳋـﻴﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻌـﻮاﻟـﻢ
اـﻬـﻮﻟﺔ واﻟﻌﺠﻴﺒﺔ واﻟﺴﺎﺣﺮة.1

 -1اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص.72
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ب -ﻣﻤﻴﺰات اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺨﺮاﻓﻴﺔ:

 -1ﺗـﻌﺘ ـﱪ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﳋﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻦ أﻗﺪم أﳕﺎط اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ اﳉـﺰاﺋـﺮ ،و إن أﺣﺎط ﺑـﻬـﺎ اﻟ ـﻐـﻤـﻮض،ﻛـﻤـﺎ أن
اﳌﺜﻞ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻛﺎﻻﺣﺴﺎن اﱃ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﰲ ﺣﻜﺎﻳﺔ " ﺑﻘﺮة اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ " ﻛﻤﺎ دﻋﺖ
إﱃ اﻟـﻘﻀـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻛ ـﻞ اﻟـﺼﻔـﺎت اﻟـﺴﻴـﺌـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗـﺠﻌـﻞ ﻣـﻦ ﺻﺎﺣـﺒﻬﺎ ﺷﺮﻳ ـﺮا ﻛـﺎﻟﻐﻴـﺮة واﻟـﺤﻘـﺪ واﻟـﻜﺮاﻫـﻴـﺔ ﳌﺎ ﻟـﻬ ـﺎ
ﻣﻦ أﺿﺮار و أﺧﻄﺎر ﻋﺄ

ﻫﺬا ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﰲ ﺣﻜﺎﻳﺔ " ودﻋﺔ ﻣـﺸـﺘـﺖ اﻟـﺴـﺒﻌـﺔ "  ،و " ﻧ ـﺼـﻒ

ﻓﻀﺔ وﻧﺼﻒ ذﻫﺐ " و " ﻋﺸﺒﺔ ﺧﻀﺎر ".
 -2إ ن اﳊﻜﺎﻳﺔ اﳋﺮاﻓﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺮﻣﻮز " ،ﻓﻤﺎ ﻳﺸﺪﻧﺎ ﰲ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﺴﺮد واﻟﺮواﻳ ـﺔ ،وﻟﻜﻦ
أﻳﻀﺎ اﻟـﻤﻌﻨـﻰ اﻟـﺮﻣـﺰي ﻟﻠـﻌـﺒﺎرات " .1ﻓـ ـﺎﻷﻣـﻴ ـﺮة رﻣ ـ ـﺰ ﻟـﻠـﺠـﻤﺎل واﻟـ ـﻌـﻔـﺔ واﻟ ـﻜـﻤ ـﺎل ،واﻟـﺒﻄــﻞ ﻳ ـ ـﺮﻣ ـﺰ إﻟـﻰ ﺣ ـﺎﻟ ـ ـ ـﺔ
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪو.أﻣﺎ اﳌـﻠـﻜـﺔ ﻓـﻘـﺪ ﺗﻜ ـﻮن رﻣ ـﺰا ﻟـﻸم اﳊـﻘ ـﻴـﻘـﻴﺔ أو زوﺟﺔ أب
إﱃ ﺷﺠﺮة أو ﺣﻴﻮان ﳛـﻤﻲ اﻷﻃﻔﺎل ،إذ ﺗﺘﺤﻮل اﻷم

ﺷﺮﻳﺮة " .واﻷم داﺋﻤ

إﱃ ﺑﻘﺮة ،ﺗﻘﺪم ﳍﻢ اﻟﻄﻌﺎم و اﳌﺴﺎﻋﺪة " ﺑﻘﺮة اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ "ﻛﻤﺎ ﳚﻤﻊ اﻷﺑﻨﺎء ﻋﻈﺎم اﻟـﺒﻘﺮة وﻳـ ﺪﻓﻨ ﺎﺎ ﲢﺖ ﺷﺠﺮة
ﺗﻘﺪم ﳍﻤﺎ اﻟﻄﻌﺎم .ﻛـﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺬي ﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﺮ أة واﻟﺸﺠﺮة ﳒﺪﻩ ﻛﺜﲑا ﻓـﻲ ﺣﻀﺎرات ﳐﺘﻠﻔﺔ .ط
ﻓﺎﻟﻘﺮ آن اﻟﻜﺮﻳـﻢ ﻳﺼـﻮر اﳌﺮ أة أرﺿﺎ ﺧـﺼﺒﺔ ﻣـﺤﺮوﺛـﺔ ﺻﺎﻟـﺤﺔ ﻟﻺﻧﺒﺎت ،ﻓـﻴـﻘـﻮل  ﴿:ﻧﺴـﺎؤﻛـﻢ ﺣـﺮث ﻟـﻜ ـﻢ ﴾

2

أﻣﺎ اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﻓﺎﳊﺼﺎن ﻳﺮﻣﺰ اﱃ اﻟﻮﻗﺖ.أﻣﺎ اﻟﺬﺋﺐ ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻣﺰ إﱃ ﺧـﻮف اﻟ ـﻄـﻔـﻞ ﻣـﻦ اﻟ ـﺘـﻬـﺪﻳ ـﺪ أو اﻟـﻌـﻘ ـﺎب،
أﻣﺎ اﻟﻜﻠﺐ ﻓﻴـﺮﻣﺰ إﱃ اﻹﺧﻼص واﻟـﻮﻓﺎء واﻟـﺼﺪاﻗـﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻄﻴﻮر ﻓﱰﻣﺰ إﱃ اﳊﺮﻳ ـﺔ.3
 -3ﻳ ـﺘـﺴﻊ اﻟـﺨـﻴـﺎل اﻟـﺸﻌـﺒـﻲ ﻓـﻲ اﻟـﺤﻜﺎﻳـﺔ اﻟـﺨﺮاﻓـﻴـﺔ اﺗـﺴﺎﻋﺎ ﻛﺒـﲑ ا ،ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ داﺋﻤﺎ وراء اﻟﻐﲎ
واﻟﺴﻌﺎدة ،و إن ﻟـﻢ ﻳـﺤﺼﻞ ﻋـﻠـﻴﻬﻤﺎ ﻳـﺘـﺨـﻴﻞ ﺗـﺤﻘﻴـﻘﻬﻤﺎ ﺑـﻄﺮﻳﻘـﺔ أو أﺧﺮى ،ﰲ ﻋﺎﱂ ﻣﻠﺊ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ واﻟﻜﺎﺋﻨﺎت
اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺘﺢ ﻟﻪ ﳎﺎﻻ واﺳﻌﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رﻏﺒﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻋﺎﺟﺰا ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ.
 -4ﻓ ـ ـﻀـﺎء اﻟـﺤﻜﺎﻳـﺔ اﳋـﺮاﻓـﻴـﺔ ﻓـﻀـﺎء ﻋﺠـﻴـﺐ وﻏـﺮﻳـﺐ ،ﻓـﻬـﻮ ﻓـﻀﺎء اﻟـﻌﻼﻗـﺎت اﻟـﻤﺴﺘـﺤـﻴـﻠـﺔ اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ

 -1ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻳﻮﻧﺲ ،أدب اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.57
 -2ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،اﻻﻳﺔ .223
 -3ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻳﻮﻧﺲ ،أدب اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.75 ،69
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
واﳌﻨﺴﺠﻤﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ أﺧﺮى ﺑﻴـﻦ اﻟـﺒﺸﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ اﳊﻴﻮان واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ " ﻓﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﺴﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺔ
وﻟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺪرك أن وﺟﻮد اﻷﺷﻴﺎء اﻟـﻘـﺒـﻴـﺤﺔ واﻷﺷﻴﺎء اﳉـﻤـﻴـﻠﺔ ،ﻫـﻮ ﺟـﺰء ﻣـﻦ اﳌـﺨـﻴـ
إﱃ اﻟﻨﻌﻤﺔ واﳋﲑ واﻷﻗﺪار اﻟﺼﺎﳊﺔ ،ﻓـﻲ ﺣﲔ ﻻ ﻳﻜﻮ ن واﻗﻌﻬﺎ اﳌﻌﺎش إﻻ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﺎدﻳﺎ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺎ وﻣﺮﻓﻮﺿﺎ"

1

 -5ﺗﺮﻛﺰ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﳋﺮاﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺒﻄﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰا ﻛﺒﲑا ،ﻓﻬﻮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﳏـﻮر اﳊﻜﺎﻳﺔ ،ﲢ ـﺪث
ﻟﻪ ﲨﻴﻊ اﳌﻐﺎﻣﺮات،ﻓﻬﻮ ﻣﻐﺎﻣﺮ وﺧـﻴـﺎﻟـﻲ .ﻳﻨـﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﳌﻄﺎف داﺋﻤﺎ إﱃ ﻧـﻬﺎﻳـﺔ ﻃﻴـﺒـﺔ .ﻓـﻬﻮ ﺑـﻄـﻞ " ﺧ ـﺎرق ﻟـﻜـﻞ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺎدي وﻣـﺄﻟﻮف ﺳﺎﺣـﺮ ﺑـﻜـﻠﻤﺎﺗﻪ و أﻓـﻌـﺎﻟـﻪ ،وﺣـﻴـﺎﺗـﻪ وﻣـﻮﺗـﻪ ،ﻳـﻜـﺎد ﻳـﺨﻠﻮ ﻣـﻦ أﻳﺔ ذاﺗـﻴـﺔ ﻣـﺤﻘـﻘـﺔ ،ﻓـﻬـﻮ
ﺧـﻼﺻـﺔ ﻧـﻘـﻴـﺔ ﻟﻠـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ ،وﻫـﻮ ﺑـﻄـﻞ ﻣـﺘﺠﺎوب ﻣﻊ روح اﳉﻤﺎﻋﺔ أو اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻴﻬﺎ ...وﻫﻮ ﲡﺴﻴﺪ
ﻷﺣﻼم و آﻣﺎل ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺧﻠﻘﺘﻪ ووﺻﻔﺖ ﻟﻪ ﻣﺴﺎرا ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث ...ﻓ ـﻬـﻮ ﻗـﺪ ﺗـﺨـﻄﻲ ﺣـﺪود اﻟـﻄـﺒﻘﺔ
ﺑﺎﳋﻴﺎل".2
 -6ﺗﺆدي اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺤﻜﺎﻳـﺔ اﳋﺮاﻓـﻴـﺔ داﺋـﻤﺎ وﻇﻴـﻔﺔ ﻓـﻨﻴﺔ ﳍﺎ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻛﻼﳘﺎ ﺗﺼﻔﺎن ﻣﻌﺎ
ﻃﺮﰲ اﳊﻠﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﰲ إﻃﺎرﻫﺎ ﻛﻞ اﻷﺣﺪاث ،ﻓﻌﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﺒـﺪاﻳـﺔ ﺗـﺘـﻮاﻟـﻰ اﻷﺣﺪاث وﺗـﱰ اﻛﻢ ﰒ ﺗﺄﰐ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﻜﻮن ﺗﺘﻮﻳـﺠﺎ ﳍﺬﻩ اﻷﺣﺪاث ،وﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﻘـﺘ ـﺮن اﻟـﺒـﺪاﻳـﺔ واﻟ ـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ ﻓـﻲ ذﻫـﻦ اﻟـﺴﺎﻣـﻊ ﻓﺈ ﻤﺎ ﺗـﺴﺎﻋ ـﺪان
ﻋﻠﻰ إدراك اﻟـﻤﻐﺰى وﺗـﻔـﻬﻢ اﳍﺪف اﳌﻌﻨﻮي ﻟﻠﺤﻜﺎﻳﺔ،3.ﻛـﻤﺎ أن اﻟـﺤﻜﺎﻳـﺔ اﳋﺮاﻓـﻴﺔ ﻻﺗﺒﺪأ ﻓﺠﺄة ﺑﺎﳊﺮﻛـﺔ ﻛـﻤ ـﺎ
أﻧـﻬﺎ ﻻﺗـﻨـﺘـﻬﻲ ﻓﺠﺄة .وﻗﺪ أﻟﻔﻨﺎ ﺗـﻤﺎﻣﺎ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﺒﺪاﻳـﺔ ﻫـﺬا وﻗـﺎﻧﻮن اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ درﺟﺔ أﻧﻨﺎ ﻗﻠﻤﺎ ﻧﺘﺼﻮر ﻏﲑﳘﺎ.4
" وﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﺎﻳﺔ اﳋﺮاﻓﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻫﻮ اﺣـﺘـﻮاؤﻫﺎ ﻋـﻠﻰ ﻣـﻘـﺪﻣـﺔ اﺳـﺘـﻬﻼﻟﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﺮاوي إﱃ ﺻﻠـﺐ اﳊﻜﺎﻳ ـﺔ )اﻟـﻤﺘﻦ( ،ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﻌﺒﺎرات اﺧﺘﺘﺎم ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
إذ ﳒﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

 -1ﻳﺎﺳﲔ ﻧﺼﲑ :اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﺨﺘﻔﻴﺔ " ﻗﺮاءات ﰲ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ" ﻃﺒﻌﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ،1995،ص.16
 -2ﳕﺮ ﺳﺮﺣﺎن ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.47
 -3ﳕﺮ ﺳﺮﺣﺎن ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.42
 -4ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ ﻓﻮن دﻳﺮ ﻻﻳﻦ ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﳋﺮاﻓﻴﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص. 146
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[

* ﺑﺴﻢ اﷲ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ﻛﺎن ﻳﺎﻣﻜﺎن وﻋﻠﻰ اﷲ اﻟﺘﻜﻼن.
* ﳛﻜﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن ﰲ ﻗﺪﱘ اﻟﺰﻣﺎن.
* ﻛﺎن ﻳﺎﻣﻜﺎن وﺣﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن وﻣﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻏﲑ اﷲ ..ﻛﺎن ﻛﺬﺑﺖ أﻧـﺎ ﻳـﻐـﻔـﺮ ﻟـﻲ اﷲ ،ﻛـﺎن ﻛﺬب اﻟﺸﻴﻄﺎن
ط ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻌﻨﺔ اﷲ.
* ﻛﺎن ﻗﻲ ﻗﺪﱘ اﻟﺰﻣﺎن وﺳﺎﻟﻒ اﻟﻌﺼﺮ واﻵوان.
* ﳛﻜﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن ﰲ اﻷزﻣﺎن اﻟﻐﺎﺑﺮة.
ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟـﺤﻜـﺎﻳـﺎت ﻳﺒﺪأ داﺋﻤﺎ ﺑـﺘﻮﺣـﻴﺪ اﷲ واﻟـﺼـﻼة ﻋ ـﻠﻰ اﻟﻨﺒـﻲ دﻻﻟـﺔ ﻋ ـ ﻠﻰ ﲤ ﺴﻚ اـﺘـﻤـﻊ اﳉﺰاﺋﺮي
ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟـﻤﺘـﻮارﺛـﺔ اﻟﺘـﻲ ﻫـﻲ دﺳـﺘﻮر ﺣﻴﺎﺗـﻬﻢ " .ﻣـﻤﺎ ﻳﻌـﻜـﺲ أن ﻓـﻌﻞ اﳊـﻜﻲ ﻻ ﻗﻴـﻤـﺔ ﻟـﻪ ﺑـﺪون اﻟﺘﻨﺒﻪ
إﱃ أن اﷲ ﺑـﻌـﺪﻩ اﻟـﺴﻠﻄﺎن ﻫـﻢ اﻷﻋﻠﻮن ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎدث وﺣﺪﻳﺚ ".1
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗـﺪاﺧﻞ أزﻣﻨﺔ اﳌﺎﺿﻲ واﳌﻀﺎرع اﻟﱵ ﺗ ـﺪل ﻋـﻠﻰ ﻋـﺮاﻗـﺔ وﻗـﺪم اﻟـﺤﻜﺎﻳـﺔ اﳋﺮاﻓﻴﺔ .دون أن ﻧ ـ ـﻨ ـﺴﻰ
 -7ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌﺾ اﳊﻜﺎﻳﺎت اﳋﺮاﻓﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﺎل واﻷﻟﻐﺎز واﳊﻜﻢ.ﻟﺘﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﻠﻮك اﳚﺎﰊ.
 -8اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﳋﺮاﻓﻴﺔ " ،ﻓﻬﻲ ﺳـﻤـﺔ ﺷﻌـﺒـﻴـﺔ ﺗـﻼﺋـﻢ اﳊـﻜـﻲ ﻋـﻦ اﻟـﻔﻘـﺮاء واﳌﻠـﻮك ﻣﻌﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺬي
ﻳـﺠﺴﺪ ﻣـﻮﺿﻮﻋـﺎ ﻳـﺠﻤـﻊ ﺑـﲔ اﻟـﺴـﺤـﺮ واﻟـﺨﺮاﻓـﺔ واﻟـﻮﻗـﺎﺋـﻊ اﻟﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ ،ﻛـﻤﺎ أن ﻣـﺜﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟـﻘـﺼـﺺ ﺗـﻠﻘﻰ إﻗﺒﺎﻻ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎﻣﻌﻴـﻦ ،ﻷن اﻟـﻤﺒﺎﻟـﻐـﺔ ﺗﺼﻮر اﻟـﻐﺮاﺋـﺐ وﻗـﺪ اﺟـﺘـﻤـﻌـﺖ ﻣﻌﺎ".2
 -9إن ﻧـﻬﺎﻳـﺎت اﻟـﺤـﻜـﺎﻳـﺎت ﻏـﺎﻟـﺒﺎ ﻣـﺎ ﺗـﻜـﻮن ﺳـﻌـﻴـﺪة "،ﻓﺎﻟـﻨﻬﺎﻳـﺔ اﻟ ـﺴﻌـ ـﻴـﺪة ﺗ ـﻜـﻮن ﻻزﻣـﺔ داﺋـﻤﺎ ﰲ اﳊﻜﺎﻳ ـﺔ
اﳋﺮاﻓـﻴـﺔ" .3ﺑﻞ ﳚﺰم أﻧـﻬﺎ داﺋـﻤﺎ ﻧـﻬﺎﻳـﺎت ﻣﻔﺮﺣﺔ وﻣﻌﺮوﻓﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﺎﻟﺒﻄﻞ ﻳﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت أﺳﻄﻮرﻳﺔ
وﻣﺸﻘﺎت ﻓﻈﻴﻌﺔ ﻳﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ داﺋﻤﺎ وﳛﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﻛﺎﻓﺔ ،وﻟﻴﺲ ﳑﺎ ﻳـﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳊﻜﺎﻳﺔ أن ﺗﻜﻮن ذات
ﻧـﻬﺎﻳـﺔ ﻣـﻌﺮوﻓـﺔ ﺳﻠـﻔـﺎ ﻷن اﻟﻌﻘﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳـﻘـﺔ اﻟـﻌﺒﻘـﺮﻳـﺔ اﻟﱵ ﻳـﺘـﺒـﻌـﻬﺎ اﻟ ـﺒـﻄـﻞ"ﻓـﻲ اﻟـﺘـﻐـﻠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻻت واﳌﺼﺎﻋﺐ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻪ.4
-1
-2
-3
-4
-5

"
"

،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .22
ﻳﺎﺳﲔ ﻧﺼﲑ ،اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺨﺘﻔﻴﺔ ط
اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.15
ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﲰﺎﻋﻴﻞ ،اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ اﻟﺴﻮدان"دراﺳﺔ ﰲ ﻓﻨﻴﺔ اﳊﻜﺎﻳﺔ ووﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ،اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،ص . 18
ﳕﺮ ﺳﺮﺣﺎن ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص43
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ﺗﺼﻨﻴﻔـﺎت اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ]ﻣﻘـﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ[

 -11وﻫﺬا وﻗﺪ اﺗـﺨـﺬت اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟـﺨﺮاﻓـﻴﺔ "أﺳـﻠـﻮب اﻟـﺸﻜـﻞ اﳌﻔﺘـﻮح اﻟـﺬي ﻳـﱰك ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺮاوي ﻣﻄﻠﻖ اﳊﺮﻳﺔ
ﻓـﻲ اﻟﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻋـﻦ ﻣﺎ ﻳـﻼﺋـﻢ ﻣـﻘﺪرﺗـﻪ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺴﺮد واﻟـﺘﺼﻮﻳـﺮ وﻃﺎﺑـﻊ ﲨـﻬﻮرﻩ وﻣـﺴﺘﻮاﻩ اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﻨﻔﺴﻲ ،وﻫﺬا ﻣﺎ
ﻻﺣﻈﻨﺎﻩ ﺣﲔ ﻗﻤﻨﺎ ﲟﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺾ اﳊﻜﺎﻳﺎت ﺑﻌﺪ ﲰﺎﻋـﻬﺎ وﲨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌـﺾ اﳌﻨـﺎﻃﻖ ،إذ أن اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
ﻳﺮوﻳﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ راو واﺣﺪ ﻛﻞ ﺑ ـﺎﺧـﺘـﻼف أﺳﺎﻟـﻴـﺒـﻪ اﻟـﺴﺮدﻳـﺔ ﻟﻜ ـﻨـﻬﺎ ﺑـﻘـﻴـﺖ ﺗ ـﺤـﺎﻓ ـﻆ ﻋ ـﻠﻰ أﺳﺎﺳ ـﻬﺎ وﻏ ـﺎﻳ ـﺘـﻬﺎ
وﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ،ﻫﺬﻩ ﻃﺒﻌﺎ ﺧﻴﻮط ﻋﺮﻓﻴﺔ ﺗـﺨـﺘـﻠﻒ ﺑﺎﺧـﺘـﻼف اﻟـﺘﻐﲑات اﻟﻠﻬﺠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻮاﺣﺪة .ﻛﻤﺎ
ﻧـﺠـﺪ اﻻﺧـﺘـﻼف أﻳـﻀﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻻﳚﺎز واﻹﻃﻨﺎب ،ورﺳﻢ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺎت دون ﻣـﺲ ﻣـﻦ ﺟـﻮﻫ ـﺮ
اﳊﻜﺎﻳﺔ".1
 -12ﻛﻤﺎ أن اﳋﺮاﻓﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺒﲑي ﻳﺆدي وﻇﻴﻔﺔ ﻟﻌﺒﻴﺔ  Ludiqueإ ﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ .إ ﺎ
ﺧﻄﺎب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺴﺠﻞ ﻛﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺸﻬـﺪﻫﺎ اﻟـﺒـﻨـﻴﺔ اﻻﺟﺘـﻤـﺎﻋـﻴﺔ واﻟـﺬﻫﻨـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻜﺲ
ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗـﻴﺔ ﻓـﻲ اﺿﻄﺮاﺑـﻬﺎ وﻣﻴـﻼدﻫﺎ وزواﻟـﻬﺎ.

2

" ط

ط وﻫﻜﺬا ﳒﺪ أن اﳊﻜﺎﻳﺎت اﳋﺮاﻓﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ا ﺳ ﺘﻤ ﺪت ﻣ ﻮﺿﻮﻋ ﺎﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﻮرات ﻛﻞ اﻷزﻣﻨﺔ واﳊﻀـ ـﺎرات،
وﻫﻲ ﺗـﻤـﺜـﻞ اﻵن ﺑـﺤﻖ اﻟـﺤﺼﻴـﻠـﺔ اﻟـﻤﺸﱰﻛﺔ ﻟـﺪى ﻛـﻞ اﻟﺸﻌﻮب ،ﻟـﻤﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﳑﻴﺰات وﲰﺎت ﲡﻤﻌﻬﺎ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ
اﻟـﺒﻌﺾ.ﻛﻤـﺎ أﻧـﻬﺎ ﺻﻮرة اﺟـﺘـﻤـﺎﻋﻴـﺔ أﻛـﻤﻞ و أﺷـﻤﻞ ﻣـﻦ ﺣـﻴﺚ ﻣـﻮﺿـﻮﻋـﻬﺎ ﻓـﻬﻲ ﻧـﻄـﺎق واﺳﻊ وﳎﺎل أرﺣﺐ،
ﻳـﻀـﻢ أﻫـﺪاﻓـﺎ اﺻﻼﺣـﻴـﺔ ﺗـ ـﻘـﻮﻳـﻤـ ـﻴـﺔ،ﺗـﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻣـﻦ ﻋـﻤـﻖ اﻟـﺤﻴـﺎة ﻓ ـ ـ ـﺘﺠـﺪﻫﺎ ﺗ ـﺎرة ﻫ ـﺰﻟ ـﻴ ـﺔ ﻣ ـﺴﻠـﻴـﺔ ،و أﺧـﺮى ﻣـﺜـﻴـﺮة
ﻟﻠﻌﱪة اﻟﺮادﻋﺔ أو اﻟـﻘـﺪرة اﻟـﻨﺎﻓـﻌﺔ ،أو اﻹﻗﻨﺎع ﺑـﺤﻘﻴـﻘـﺔ اﻟـﻮاﻗـﻊ اﻷﻟﻴﻢ ﺗـﻬـﺮب ﻣﻨـﻪ اﻟـﻨـﻔـﻮس ،ﻫـﻜﺬا ﳒﺪ اﳊﻜﺎﻳـ ـﺔ
ﺗﻼﺣﻖ اﺘـﻤﻊ ﰲ ﺗﻄﻮرﻩ ﰲ اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎﻗﻪ ﰲ ﺗﻌﺪد أﻏﺮاﺿﻪ،وﺗﻨﻮع ﻣﺼﺎﳊﻪ ﻻ ﺗـﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮاﺣﻲ
ﻫﺬا اﺘﻤﻊ او ﺗـﻘـﻒ ﻋـﻨـﺪ ﺟﺎﻧـﺐ ﻣـﻦ ﺟـﻮاﻧـﺒـﻪ ،ﺑـﻞ ﺗـﺸـﻤـﻠـﻪ ﻣـﻦ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﳉﻮاﻧﺐ وﰲ ﲨﻴﻊ أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ
أﺳﻠﻮب اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ واﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ ﺑـﻴـﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟـﺠﻤﺎﻋـﺎت ﻓـﻲ اﻟـﺪﻳـﻦ وﻓـﻲ اﻟـﺤﻜـﻢ و أﺳﻠﻮب اﳊﺎﻛﲔ وﻣـﻌﺎﻣـﻠـﺘﻬﻢ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻣﲔ ﺣﺘـﻰ ﻓـﻲ اﻟـﻨﻮاﺣـﻲ اﻟـﺸﺨـﺼـﻴـﺔ اﻟـﻤﺴـﺘـﻮرة ﻣـﻦ ﺣـﻴـﺎة اﻟـﻨـ ﺎس .وﺬا اﻟـﺘـﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ أ ﺣﺪ اث اﺘﻤﻊ
3

ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻜﺎﻳﺔ وﻋﺎءا ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ أﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
 -1ﳕﺮ ﺳﺮﺣﺎن ،اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.19

 -2ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻮﺣﺒﻴﺐ،ﻣﺪﺧﻞ اﱃ اﻻدب اﻟﺸﻌﱯ "،ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،دار اﳊﻜﻤﺔ،دت،ص.142
 -3ﻧﻈﺮ اﻟﺘﻴﺠﺎﱐ اﻟﺰاوي ،ﺑﻨﺎء اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.38.39
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أ -ت ــوط ـ ـئ ــة:

""" "إن حت ـليـل خ ـطـ ـاب احلـكايـة مي ـكـن ـنا م ـن ال ـدراسـة الوصف ـــ ـية ال ـمت ـأن ـ ـيـ ـة ،وم ـــ ن ه ـ ـ ـنا ت ـ ـأت ـي ال ـ ـدع ـ ـوة امل ـ ــلح ـة
إلـ ـى الـت ـزام بـمـنهـج فـي تـحل ـيــل خـطاب الــمحـكـي واضـح الـمعـامل واألدوات وال ـمفاهـيـم للت ـع ـام ـل م ـع اخل ـطـاب
– ال ـظاه ـرة الـمـدروسة – بـمـفاتـيح متكن الدارس من الدخول إىل حضرة اخلطـ ـ ـاب وك ـشف ح ـجـ ـ ـب ـه ومـ ـراودتـ ـه
حىت يبوح مبكنونه ويستسلم عن رضى وطواعية "

1

"

وفـي سـ ـيـاق اهـ ـتــمام ـنا بـ ـتـ ـح ـل ـيـل اخلـطاب نـقـرتح املنهج السيميائي وس ـيلـة علمية ومـنظومة حتـليـلـية ومعـرفـيـة
مـتمكنة مـن آلياهتا اإلجرائية ل ـتفـكـيك مكونات احملكي وحتليل بناه السطحية العميقة وحتديـد وظ ـائـف ـه وأب ـع ـاده
2

ط

ورؤاه"

" "ومـ ـن خالل ه ـــ ذا ال ـت ـصـور نـسـتـ ـش ـف بأن ـه ال يـتـم اسـتـخـ ـراج املعىن ،إال بـكشـف شـبـكة العالقات القائـمة
يف صلب الـنـص،وحـصرها،بـربط الوحدات الـسردية وفـق الغـايات القـصوى املقـصود بلوغـها .ألن جوهر الـداللة
3

وعالقـتـها ب ـاخلـ ـط ـاب األدب ـي عـالق ـــ ة تـول ـي ـدي ـة ،حـيث يكون املعىن رهـي ـن ديـمومـ ـة النـص"

" وتـعـتـبـر أعـ ـمـ ـال ف ــالدم ـيـ ــر ب ـ ــروب  )5891 -5981( rPmdd lV prorPم ـــ ـن خ ـ ـــ الل ك ـ ـ ـت ـ ـ ـاب ـــ ـ ـ ـه "
"مورفـولوجـ ـيا الـحكــايـة الـ ـشـع ـبـ ـي ـة "خـطوة حامسة لتحليل النصوص القصصية باع ـتباره احد ابرز أعضاء املدرسة
4

الشكلية الروسية ،ف ـهـ ـو "أول م ـن شــك ــل ـن الـ ــق ـصة واع ـتب ــرها جمرد وظائـف وختتفي حبسب خصوصية النص"

ك ـما ي ـع ـد م ـن ال ـك ـت ـب الـح ـاس ـمـة فـي تطور الدراسات البـنـي ـوية والسيمـ ـيائ ـيــة والنموذج األك ـثر نض ـجا" .وق ـ ــد
أحدث ه ـذا ال ـك ـت ـاب ت ـط ـورا فـي حتـليل السـرد باع ـتـبـاره دراسة أمل ـت بع ـدد كـبري مـن احلـكايـات حتليـال ومقارنة،
وت ـع ـتـمد هـذه ال ـــ دراسة أساسا الـ ـنـظـ ـرة اهلـيك ـــ ليـة ال ـوصف ـية ،ب ـاعـ ـتـبار أن الـحـكايـة هــيكــل ،بنـية مــركـبة ،مع ـقـدة،
ي ـم ـكـن تـ ــفـك ـي ـكــها واســتنـباط العالقات اليت تربط بني خمتلف وظائـفـها مسار قصصي معني".5

.5
.2
.3
.2

انظر نور الدين السد:األسلوب واألسلوبية دار موفم للنشر،دط ،ج ،5ص.6
املرجع نفسه،ص.22
أمحد طالب،الفاعل يف املنظور السيميائي "،دراسة يف القصة القصرية اجلزائرية"دار الغرب للنشر والتوزيع،ط 2111ص.23
السعيد بوطاجني:االشتغال العاملي،دراسة سيميائية غدا يوم جديد البن هدوقة عينه ،منشورات االختالف ،ط،5اكتوبر،2111ص.52

 .1مسري املرزوقي ومجيل شاكر:مدخل إىل نظرية القصة،ديوان املطبوعات اجلامعية،ط،5اجلزائر،5891ص.23
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إذ سـار بـال ـتحـليـل الشكلي خـطـوة حامسة،تعد بداية مشجعة ملسار املنهج الـبنـي ـوي،الذي يتعامل م ـع األشكال
السردية ،م ـن خالل منوذج التحليل الشكلي ،والوظائ ـفي ،وك ـان ه ـدفـه هـ ـو " وصف احلكاية حـ ـسب أجزائها،
اليت تتكون منها  ،وعالقة هذه األجزاء ببعضها ،وباجملموع".1
" وقد متكـن بروب مـن خالل عـدد احلكايات املدروسة من اس ـتـ ـنـ ـتـ ـاج مـا سـمـاه "بال ـنموذج الوظـ ـائ ـــ في" ،أي
البن ـيـة الشك ـلــية الـوح ـي ــدة،الــيت تـتـفـرع مـنها،عـدد ال ن ـه ـائـي مـن الـح ـك ـايــات،وان كـ ـان ـت م ـخ ـ ـت ـ ـلـف ـة ال ـت ـراكـيـ ـب
واألشـكال .وال ـوظ ـيـفة م ـن وجـه ـة نـظ ـره هي" عمل شخصية ما،وهو ع ـمل حمـدد مـن زاويـة داللته داخل جريان
2

احلبكة"

""

"

" لقد أبعد" بـروب " الـشخصيـات،ومربراهتا النفسانية ،بوصفها وحدات متغرية،ال تسهم فـي اسـت ـن ـتاج الـقـيـمة
الوظيفـية ،واقـتـصر إال ع ـلى األفـع ـال،ال ـتـي مهما تـبدلـت الشخـصيات وتغـيـرت ،تبقى وح ـدات ثابتة،ال تتغـي ـر،
معتربا يف ذلك أن" املعيار الدقيق هو دراسة القصة انطالقا من (وظائف شخصياهتا) باعتبارها قيما ثابتة" ""3
ط استطاع" بروب" حصرها يف إحدى وثالث ـي ـن وظـيف ـة" ت ـتـ ـفـ ـاوت فـ ـي األهــم ــية ،وليست جمتمعة،فـي حـك ـايـة
واحدة،حتوم حول غاية واحدة،هي إصالح اإلساءة ،أو تعويض االفتـقار،من خـالل ال ـتـتابع الفعلي ،والـحـتمي
لعـنـصر الصراع ،الذي غالبا ما يفضي ،إىل هنايات اجيابية ،وسعيدة متوجهة باالنتصار.

4

" كما أنه ليس حكما مطلقا م ـثـالية النصوص والوظائف اإلحدى و الثالثون التـي اسـتـطاع " بروب" ضبطها
من نصوص احلكايات اليت درسها وهي مائة حكاية كمايلي:
 .1وظيفة رحيل أو نأي  Eloignementكأن يتغيب أحد أفراد األسرة عن البيت.
 .2وظيفة منع أو خطر interdiction :هن ـاك حتـذيـر يـوجـه إلـى الـبـط ـل يـدع ـوه كـي يـتـج ـنب
فعل شيء حمدد.

1. Vladimir Proppe – Morphologie du conte – Seuil Paris ; 1970 ; P28 .
 .2محيد احلميداين:بنية النص السردي من منظور النقد األديب،املركز الثقايف العريب،الدار البيضاء/بريوت،ط2111/13ص.22-23
 .3حممد عزام،حتليل اخلطاب األديب على ضوء املناهج النقدية احلداثية،احتاد الكتاب العرب،دمشق،2113ص.25
 .2امحد طالب:املنهج السيميائي:من النظرية إىل التطبيق:دار الغرب للنشر والتوزيع،ط،2112ص.55
.
 .5المرجع نفسه،ص.11
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 .3ارتكاب الـمحظ ـور أو الـمنع أو ال ـخ ـطـر transgression:حيـث يتـمـثـل دور ال ـشخ ـص ـيـ ـ ـة الشريرة
يف تعكري صفو حياة العائلة السعيدة.
 .4وظيفة استدالل أو استخبار Interrogation:الشخصية الشـريرة تقوم مبحاولة استطالعية.
 .5وظيفة إطالع Information:الشخصية الشريرة تتلقى معلومات عن ضحيتها.
 .6وظيفة خداع Tromperie:الشخصية الشريرة حتاول أن ت ـخدع ضحيتها.
 .7وظـ ـيف ـة ت ـواطـئ عـف ـوي  :Complicité involontaireالـبطل الـض ـحـ ـي ـة ي ـسـ ـت ـس ـل ـم ل ـخـ ـداع
الشخصية الشريرة.
 .8وظيفة إساءة Méfait:الشخصية الشري ـرة تسبب األذى ألحد أفراد األسرة.
.11 .9وظيفة الفعل المضاد :L’action contraireالبطل يع ـتزم احلـ ـصـ ـول عـل ـى ض ـالته أو يسعى
للمساومة مع الشخصية الشريرة.
. 11وظيفة انطالق  :départالبطل يرتك أسرته وخيرج للمغامرة.
.12الشخصية املاحنة ختترب البطل،وتـع ـتـبـر ال ـوظـي ـف ـة األولى للمانحpremière fonction du :
performance
.13رد فعل البطل لرضا الشخصية املان ـحة عنهréaction du héros :
.14البطل حيصل على األداة السحرية.
 .11البطل ينتقل إىل العامل اجملهول حيث تكون حاجته.
 . 11وظيف ـة ص ـ ـراع Combat :مق ـاب ـلـ ـة ال ـب ـط ـل ل ـلش ـخ ـصي ـة الـشريرة ونشوب الصراع بينـهما.
.11وظيفة عالمة  Manqueالبطل يصاب بـ ـجرح نتيجة الصراع.
.11وظيفة انتصار  victoireالبطل ي ـهـزم الشخصية الشريرة ،فــتهـرب مـنه أو تـق ـتـل ع ـلى ي ـده.
.11وظيف ـة تـق ـوي ـم اإلساءة réparation:زوال خطر الشخصية الشريرة وحصول البطـل على ح ـاج ـت ـه.
.21وظيفة العودة  retourال ـبط ـل يـتخ ـذ ط ـريق ـه ق ـاف ـال إل ـى ب ـل ـده وبـي ـت ـه.
 .5انظر أولية النص ،طالل حرب ،مرجع سابق،ص.529و سعيدي حممد،األدب الشعيب بني النظرية والتطبيق،مرجع سابق، ،ص.26/23
 .2د :نبيلة إبراهيم ،قصصنا الشعيب من الرومانسية اىل الواقعية،مرجع سابق ،ص.35
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.21الشخصية الشريرة األوىل أو شخصية شريرة أخرى تقتفي اثر البطل.

الدراسة التطبيقية

.22هروب البطل من املقتفني ألثره بعد حصوله على مساعدة.
.23البطل يصل إىل بيته خفية.
.24وظيف ـة تـزيـي ـف أو م ـطـ ـالـ ـبات كاذب ـة prétentions mensongères:جند ف ـــ يـهـا أن ال ـبـطل
املزيف يدعي احلق لنفسه.
.21وظيفة مهمة صعبة tarde difficile:البطل يكلف مبهمة عسرية التحقيق.
.21وظ ـيفة انـ ـج ـاز الـ ـع ـمـل tache a comte:البطل يـنجز األعمال ال ـصـ ـعـ ـب ـة و ي ـنــجح ف ـي حتـقـيقها
وعند ذلك يكون التسليم ببطولته.
.21وظيفة ال ـتعرف على البطـل :reconnaissance du hérosنـتيـج ـة جنـ ـاحـ ـه يف االخـت ـبارات
اليت أجريت عليه.
.21وظيفة البطل المزيف ينكشف أمره le faut héros est démasqué
.21وظيفة تجلي  :transfigurationوفيها البطل احلقيقي يبدو يف وضع جديد.
.31وظيفة عقاب  punitionوفيها تعاقب الشخصية الشريرة.
.31وظيفة ارتقاء ال ـ ـعرش أو الـ ـزواج أو كاله ـم ـا مـ ـع ـا  mariage:ال ـبطل ي ـ ـتـ ـ ـ ـزوج أو يـ ـت ـ ـ ـزوج ويـع ــتـ ـلي
العرش معا.
" وقـ ـد تـ ـوصـل ب ـروب إل ـى هـذه الوحدات الوظيفية بعد دراسة عدد كبري من احلكايات العجيبة الروسية،وليس
بـال ـضـرورة أن جتـتم ـع ج ـمي ـعها ف ـي حـك ـاية واح ـدة،إذ ق ـد تـقت ـصر حكاية واحدة على عدد قليل من الوحدات
الوظيفية.

"

"

"" غ ـيـ ـر أن غـ ـري ـماس ع ـم ـد إلـ ـى تـ ـق ـل ـيـل ع ـدد الوظائف اليت قال هبا بروب عن طريق الربط بينها بعضها
بـبـعـض ،وخ ـــ رج مـ ـن ذل ـك ب ـعـ ـشري ـــ ـن وظـ ـي ـف ـ ـة ف ـــ ـقـ ـ ـط ذك ـــ ـ ـرها فـ ـي كـ ـتـ ـابـ ـه ع ـ ـن (ال ـ ـس ـيـم ـان ـ ـتـ ـي ـ ـكـ ـ ـا ال ـبـنائـية)
) (La Sémantique structuraleإىل أن بعض احلكايات ال ت ـشـ ـتمل عـلى مجيع هـذه الوحدات بل
ت ـنـ ـت ـه ـي ب ـال ـوح ـدة ال ـث ـان ـيـة والع ـش ـري ـن ،لـذل ـك يقرتح عدد آخر من الوحدات الوظيفية ميكن تطبيقه على مجيع
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احلكايات،وتشتمل على ع ـدد مـ ـن ال ـوح ـدات اق ـل بكثري مما ورد يف مجيع هذه املناهج "1وهـ ـي:
 .1فقد التوازن
 .2السعي إىل استعادة التوازن
 .3ال ـمساعدات
 .4العقبات
 .1االنتصار
 .1معاقبة الشرير
 .1استعادة التوازن

2

" ب ـع ـد ه ـذا ال ـط ـرح ال ـم ـل ـخـ ـص لـلـمـنهج ال ـمـ ـورفـولوجي,ال نبالغ إذا ق ـ ـل ـنا أن أع ـمال "ب ـروب"ومـن ـهـج ـ ـه تـع ـ ـد
أحـ ـد الـ ـم ـنـ ـاهج األس ـاس ـية واألك ـث ـر ع ـلمـي ـة ف ـي حب ـث وحتـديد واكتـشاف العـناصر املكونة لنص احلكاية.
" كـ ـما أن ـ ـ ـه ي ـع ـد املنهل األساسي الذي هنل منه أقطاب البنيوية البارزون أمثال":غريماس"",كلود بريمون"
"روالن بارت"",كلود ليفي ستروس".
"" إن هذه الــتـعديالت وهذه االنـتـقادات ال تق ـل ـل" م ـن أهـمية بروب ولن متس يف شيء من قـ ـي ـمـتـه التارخيية،
وسي ـظ ـل هذا ال ـمش ـروع رغم نـق ـائـصه اليت ال ختلو منها أي مشروع طموح قيمة يف تاريخ السيميائيات السردية
""

ومرجعا أساسيا لكــل الــذين يريــدون اإلطالع ع ــلى املـنـجـزات احلديثة للسرديات.

" وي ـمكن الـقول مع غرمياس أن قيمة املشروع الربويب ال يكمن يف عمق التحليالت اليت تسند هــذا ال ــمش ــروع
وال فــي دق ــة الـصياغات وإن ـم ـا ف ــي قـ ـدرتـ ـه ع ـلى إث ـارة الـ ــفـرضـ ــيـ ـات وم ـن هـ ـنا م ــا يـميز السي ـم ـيـائ ـيـات السـرديـة
هـ ـو ت ـجاوز خصوصية احلكاية العجيبة واملهمة امللقاة حـالـيا على عاتق هذا املنهج هي تعميق مفهوم اخلطاطة
السردية".3
""
"
 .5طالل حرب،أولية النص،مرجع سابق،ص.528
 .2املرجع نفسه،ص.531
 .3سعيد بن كراد ،مدخل إىل السيميائية السردية ،دار تينمل للطباعة ،املغرب،ط ،5،5882ص.22
.2
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لـم يتجاوز " بروب" اجملال الضيق ،الذي عـ ـرض فيه منهجه ،إال انه فتح الباب على مصراع ـيه ،وشكـ ـل ـ ـت
إرهاصاته ،ق ـاع ـدة أساسية فـي جم ـال ال ـت ـح ـل ـيل البنيوي ،اذ تزايد اهتمام النقاد والدارسني ،ببنية النص وعــناصـره
املـنــسجــمة ،كما وقفوا ع ـلى ن ـواتـه ووحداتــه الــوظـيفية ورموزه السيميائية،وشحناته الداللية،املتناسقة واملتكام ـلة،
فتعددت الدراسات ،وتنوعت اجتاهاهتا أبرزها:

1

"

االتجاه األول :ميـ ـث ـله "روالن بارت" وي ـه ـدف إىل وصـف ال ـن ـظ ـام البنائي للحكاية ،وآليات ـها الرتابـطـيـة ،ي ـحـي ـل
هذا النوع من الدراسات على اإلت ـجـاه ال ـب ـنـيـ ـوي .lcrutcurtS
االتجاه الثاني :ي ـم ـث ـله " أ.ج.غ ـريـمـ ـاس "( ،)A. J.Greimasويس ـمى االتـ ـجـ ـاه ال ـسـي ـم ـيـ ـائ ـي

2

" است ـوعب " غ ـرمياس " املـن ـهج الـب ـروبـي ،مع ـيدا الـنظر يف بعض املفاهيم الوظيفية وصياغتها" صياغة جـديدة
موسومة باالختزال والتجريد الرياضيـيـ ـن" .3مـنـتـهجا املنهـج البـنيوي "،ولـم يـك ـن هـ ـدف غرمياس دراسة احلك ـاي ـة
الـخ ـراف ـي ـة بق ـدر مـاك ـان يـسع ـى إىل ضبـط آل ـيـات معـاجلة النصوص السردية عامة .وانـطالق ـا مـن الرسم السردي
يشتغل غرمياس على رسم مماثل وأكثر استيعـابا". 4

" "

""

"" مبعىن أن غرمياس قدم مقاربة حلت حمل مقاربة بروب " وعـلى أساس ه ـذه ال ـتـع ـديـالت سنكون أمام صياغة
جديدة للنموذج الربويب وهكذا فبدل احلـديث عن الوظيفة جيب احلديث عن امللفوظ السردي وب ـ ـدل احل ـدي ـث
عن دوائـر الفعل يــجـب ال ـ ـح ـديـث عن العامل كبـؤرة لالست ـث ـمار ال ـداللـ ـي وب ـدل ال ـنظـ ـرة التوزيع ـية جيب التفكري
ف ـي ال ـكشف عـن مستـ ـوى آخ ـر لـتـنظيم السردية وبدل احلديث عن التتابع الوظيفي جيب احلديث عن خطاطة
1

سردية متثل متفصال منظما للنشاط اإلنساين توزيعا واستبداليا"

"" "لـ ـقد اهـ ـتـم ب ـروب ب ـدراسـة أش ـكال الظـواهر لكـل حاالت احلكي ،حىت ي ـتـم اك ـــ ت ـشاف سنن اهليكل العام
هلا ،وانتـه ـى إىل إحصاء احلـكـايـ ـات ف ـ ـي إط ـارها ال ـن ـوع ـي ،باخ ـتـزالـها يف نوع واحد مثايل .وبالفعل أوج ـد عددا
من امل ـتـغـريات ( )strnticaVاملتـم ـثـ ـلة ف ـي الشـخ ـوص وطري ـق ـة أدائـ ـهـ ـا ل ـل ـف ـعـ ـل ،وعـ ـ ـددا م ـن " الـ ـث ـ ـوابـ ـت
 .5أمحد طالب،املنهج السيميائي،مرجع سابق،ص.52
 .2امحد طالب،الفاعل يف املنظور السيميائي،مرجع سابق ،ص.59
 .3حممد الناصر العجمي ،يف اخلطاب السردي ،نظرية غرمياس ،الدار العربية للكتاب ،تونس،5885،ص 9
 .2املرجع نفسه.52،
 .1سعيد بن كراد ،مدخل إىل السيميائيات السردية،مرجع سابق ،ص.22

128

الدراسة التطبيقية
الفصل الثالث
" ( )icaVaiiVcticaVtSittrntوهـي األفـ ـع ـ ـ ـال ( )AtcniiVال ـ ـم ـ ـتـ ـحـ ـص ـ ـل عـ ـل ـيـ ـها م ـن ت ـلك
الشخـوص .إهنا أفـعـال ،يسميها بروب يف اصطالحه الـ ـخ ـاص " ال ـوظـ ـائـ ـف "( )siitcniiVوت ـع ـين تـلك
الوحدات الرتكيبية ،ال ـتـ ـي ت ـبـقـى ثابتة طيلة احلكي ،على الرغم من تنوع مضمونـها ،حيث يشكل تتابعها جممل
1

احلكاية.وقـ ـد ح ـددها كـ ـما أسلفنا الـ ـذك ـ ـر بـ ـواحـ ـد وث ـالث ـيـ ـن( )31وظيفة.

"

"

ط "حـ ـق ـق بروب ع ـمال ه ـاما ومع ـت ـب ـرا ،ح ـني ع ـ ـاين ض ـرورة ال ـتـ ـم ـي ـيـ ـز بني م ـس ـت ـوي ـي ـن للـت ـحليل مها :األفـعال
( )AtcniiVوالوظائف.فكل وظيفة تتعلق بعدد هائل من األفعال املختلفة والع ـ ـكس صحيح،الفعل نفسه
2

ميكن ظهوره يف وظائف متعددة حبسب ورودها يف احلكاية.

"

"ط

" اس ـتـق ـط ـب ه ـذا ال ـعـم ـل اه ـت ـم ـام الباح ـثـي ـن ف ـي هذا امليدان ،فراحوا يشقون طريقهم مت ـقبلني م ـنهـ ـج ب ـروب
للدراسة الشكلية ،مـع م ـحاول ـة إث ـرائـ ـها بـ ـإضاف ـــ ـات قـ ـصـد ال ـــ ت ـطوي ـ ـر واالغ ـتـناء ،من بينهم غرمياس ،الذي سع ـى
إىل إحداث قطـيعـة مـع املمارسة النقدية التقليدية وإعطاء األولوية يف التعامل مع النصوص إىل التفكري العلمي.
"يـعـتـ ـرف غـريـماس بـأن احل ـكاية ال ـشع ـب ـي ـة باخلصوص ،تظل موضوعا خصبا للدراسة ،ل ـما لـها م ـن ب ـساط ـة
فـي االستيعاب وثبات يف النسق وعالـ ـمية ف ـي االنتشار،ت ـحمل أعلى درجة من االستـق ـاللية" 3ل ـذل ـك يـ ـرى أن
الفولكلور هو " املنبع الدائم إلهلامنا".4
" كـ ـان حم ـور غـ ـرمي ـاس ح ـي ـن م ـراجع ـته ألعـمال بروب ق ـصد التوسيع واإلف ـادة ،تركيزه على مبدأين أساس ـييـن،
تتسم هبما احلكاية عموما ومها :البساطة ( )La simplicitéوالشمولية (" .)L’universalité
من ه ـنا جاءت فـكرة البحـث ع ـما وراء تلك البساطة واستجالء أفق تلك الشمولية.إنه م ـشروع تـحر يـتـجـاوز
حـدود الـظـاهـر البـسـيـط ،ليـستـنطـق الـباطـن املـركـب ومـا تـعرتيه م ـن دالالت ،فــتقبل املعلوم م ـن الـظـاهر ال يـع ـين
ط
ط
 .5نادية بوشفرة ،مباحث يف السيميائية السردية،األمل للطباعة والنشر،2119،ص.25
 .2املرجع نفسه،ص.25
 .3املرجع نفسه،ص.25
A.J.Greimas, Un problème de sémiotique narrative :Les objets de valeurs, in Langages .2
n°=31,sept 1973,p17.
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االست ـــ غ ـن ـاء ع ـن الـبحـث فـي خ ـبـايـا الـمج ـه ـول ".1،وحـ ـسب ال ـم ـب ـدأ ال ـذي يـدع ـوا إل ـى االن ـط ـالق م ـن املع ـل ـوم
إلـى الالم ـع ـلـ ـوم ومـن األك ـث ـر ب ـس ـاطـ ـة إلـ ـى األك ـ ـثـر ت ـع ـق ـي ـدا ،نـمـ ـر مـن األدب ال ـش ـفوي إىل األدب املكتوب،
2

ومن احلكاية الشعبية إىل احلكاية العامة"

" " ه ـذه ال ـحك ـاية الت ـي كانـت ق ـبل ق ـرن مـن ال ـزمان ،جمرد حقيقة طبيعية غري قابلة للتح ـلـيـل ،أصبحت اليوم
موضوعا للدراسة ،كيانا مستـقال ،قائما بذاته ،ل ـها نـظ ـام ـها ال ـخاص الذي يـجعلها ترقـى إىل تشييد ن ـماذج لـها
كفاي ـتها العلمية .والنص عموما ،مل يعد رهن إشارة املضمون أو أسري تعبري شكلي منمق ،إمنا هو كل متكامل
ومتناسق.يتماهى الشكل يف املضمون واملضمون يف الشكل.

"

"""هذا النص األوسع هو احملكي الذي يظـل م ـتـنـامي األطراف،ال متـناهي احلدود ،يـضم الــحكـاي ـة واألسط ـ ـورة
وال ـمـلحـمـة والـرواي ـة والـق ـ ـصـة وخمـتـلف أنـماط احلكـي املقـروءة واملسمـوعـة ،أخـبار مـن نسج اخليال أو مسـ ـتمـ ـدة
من الواقع ،قدميا أو حديثا ،مبكان كان أو حيث ما كان" .3باعتبار أن احملكي خيضع لنظام من ال ـمقاطع اليت
تربط ما بني األحداث برباط زمين ومنطقـي ليحـمل معـنـى أو داللـ ـ ـة،إذ يـ ـراه كل ـود بري ـمون ع ـلى ان ـه " ت ـقـارب
لعدد من املقاطع اليت تتطابق ،تتعقد ،تتقاطع وتتداخل فيما بينها مثل ألياف العضالت أو غرائس ضفرية""4
" م ـن الـ ـمؤك ـ ـد أن ك ـل حكاي ـة تـ ـحـمـل خـب ـرا مـا أو رسال ـة ما( )eaVVteaوإال ك ـي ـف ن ـفـ ـسـر صالحـيـت ــها
يف عملية التـواصل( )aittuinttcniiاليت مـن شانـ ـها تــبلـيـغ تل ـك الرسـال ـة والـ ـمـتـب ـل ـورة ف ـي ج ـملـ ـة
من الـمعاين والدالالت،يف اإلمكان دراستها نقديا ،بتبين منطلق منهجي مؤسس علميا،م ـحدد املعامل والقـواعد
الـتـي تساعد على فض بعض اإلشكاالت املطروحة على مستوى حتليل النص السردي.

 .5نادية بوشفرة ،مباحث يف السيميائية السردية،مرجع سابق ،ص.22
A.J.Greimas, Maupassant: La sémiotique du texte, Seuil, paris, p8.
 .3نادية بوشفرة ،مباحث يف السيميائية السردية، ،مرجع سابق،ص.26،29
 .2نادية بوشفرة ،مباحث يف السيميائية السردية،مرجع سابق ،ص.29
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الدراسة التطبيقية
الفصل الثالث
ف ـتحـلـيـل الـقـصة حـسـب " غ ـريـمـاس " يـع ـين تـحـلـيـل مـستـويـات ـه ـا الـمخـتـلفة ،بـمـا فـيها مجـيـع مظاه ـر اخل ـطـاب،
بـاعتبار أن " الـخطـاب هو كـل تـلفظ يف ـرتض متكـلما ومـستـمعا وعند األول هدف التأثري عـلى الـثاين بـطـريـقـة
مـا" 1وأبـعاده الداللية العميقة،بصفة آنية ومنسقة حسب الوحدات ،اليت تتميز بصيغـة لغوية خـاصة ،ومـفردات
ذات معانـي مـنظمة ،حسب عالقات منطق ـيـة ،ق ـد تكـون نواة .تشكل مع مـثـيـالت ـهـا ،الـمـع ـنـى الضـمـنـي الـع ـام
للـقـصـة.2،

"

" " فـالـنـواة الـداللـيـة ( )Vmtaال مـج ـال إلـى استـك ـشـافـهـا إال بـعد التفكيك ال ـدالل ـي للمفـردات الت ـي هي
وحدات داللية معقدة ،تتماسك فيها معان ـي مـخـتـلفـة ،ولكـنـها بسيطة ".3ولـعـل اهل ـدف مـن ه ـذه العملية ه ـــ و
ربـط صري ـح ال ـنص بـباطـنه ،من خ ـالل مـجـموعـة مـن املـلفـوظـات املـتتابعة املكونة من وحدات لغوية متماسكة،
4

مندجمة ضمن اخلطاب بوجود عمليات داللية كامنة يف املستوى العميق.

"ط

" "

" ذل ـك أن ال ـسـرد يـق ـوم عـلى الـتـراوح بـيـن االستـقـرار والـحـركـة والثـبات والتحول يف آن".فهو العملية اليت يقـوم
بـه ـا السـارد أو احلاكي أو الراوي وينتج عنها نص قصصي يشتمل على لفظ أي اخلط ـاب.

"

" والس ـرد بالـ ـمعـن ـى االصطـالحـي ع ـلى حـسـب غريـ ـماس ه ـو ال ـخطـاب الـسردي ذو طبـيـعـة جمازية تنـهـض فـيه
الشخصيات مبهمات اجناز األفعال ويستخلص من تعاريف ال ـس ـ ـرد ان ــه يـعـتـمد عــلى مـوقــع ال ـس ــارد أو احلاكـي
فــيه باعــتبـاره البــؤرة اليت يتم على أساسها حتديد املنظور احلاكي 1.ففيما تتغري مضامني األفعال بصفة مستمرة.
يظل امللفوظ السردي ثابتا .وقد يتشكل النظام العاملي لـ ـ ـ أ.ج.غ ـرمياس"الـذي يعـ ـتـب ـر تـمثـي ــال عــامــليـا مـشروطــا
.1

بطـبـيعة العالقات اليت تقوم بني الشخصيات والوظائف املسندة إليها يف صلب احلكاية أو القصة"
وتبدو جتليات هذا التمثيل يف بعض جوانبها واضحة يف هذا الرسم}

1

 -5نور الدين السد ،األسلوبية وحتليل اخلطاب،دار هومة للنشر،دط،ج،2ص.22
 -2امحد طالب ،الفاعل يف املنظور السيميائي،مرجع سابق،ص.23
 -3مسري املرزوقي ومجيل شاكر مدخل إىل نظرية القصة،مرجع سابق،ص.558،521
 -2امحد طالب،الفاعل يف املنظور السميائي،مرجع سابق،ص.23
 -1انظر بكر امين،السرد يف مقامات اهلمذاين،اهليئة املصرية العامة للكتاب،مصر،5889،ص.32
 -6السعيد بوطاجني،االشتغال العاملي،مرجع سابق،ص.53
 -9أمحد طالب،الفاعل يف املنظور السيميائي،مرجع سابق،ص.22-23
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الدراسة التطبيقية
المرسل إليه

الفصل الثالث
المرسـ ـ ـ ــل
الفاعــل -الموضوع

المعارض

المساعـ ــد
يتأسس الرسم العاملي على ثالثة أزواج من العوامل هي :

"

املرسل /املرسل إليه – الفاعل  /املوضوع – املساعد  /املعارض .

فـكل ب ـرن ـام ـج سـ ـردي ،يـت ـش ـكل م ـن خ ـالل ال ـعـ ـوامـ ـل ،ال ـيت ت ـن ـت ـج الـفعل ،الذي ميارسه املرس ـ ـل ع ـلى الـف ـاع ـل،
لـتـحق ـيـق عمله ،من خالل مجلة من العناصر ،اليت حتاول إجناح أو إفشال الربنامج ،تبعا للعالقات التـي تـنجلي
من خالهلا الوظيفة الداللية للبنية العاملية،على مستوى النص القصصي

"1

"

"

" مـ ـي ـز " غ ـ ـري ـماس " بـيـن الـف ـاعـل ال ـرئـيـس وبـيـن بـق ـيـة الشـخصيات األخرى ،اليت تـقـتسم فيما بينهـا وظـائـ ـف
خمتلفة ،ورأى من الالزم " التمييز بني الفاعل أي الشخصية الواحدة ال ـقـائـمة بالـفـعـل ،وجمموع الفاعلني ،الذين
تربط بينهم وحدة التصرف الوظائفي".2

"

"" إذ ت ـ ـنت ـظم وحـدتا الـم ـساعـد واملعـارض ،ف ـي سياق الـع ـالق ـة بـ ـني ال ـفـاعـل وم ـوضـوع الـق ـيـمة .تـتــحدد وظــيف ــة
الـمساعد ،يف ت ـقدمي ال ـعون للـفاعل،بغـية إجناح الربنامج ،فيما يقوم املعارض حائال دون حتقيق الفاعل موضوعه
""

وعائقا يف طريقه.

" كما حاول غـرمياس ربـط صـريح الـنص بـباطـنـه ،حـيـث يـقــول غـرمياس يف كـتابه "يف املعىن" ()Du Sens
" إن تـ ـولـي ـد ال ـمعـىن ليس له معىن إال إذا كان تغيري للمعىن األصلي"ويف هذا النطاق تصور غرمياس ما أس ـ ـ ـماه
باملربع السيميائي.3.

 -5املرجع نفسه،ص.22
 -2مسري املرزوقي ومجيل شاكر ،مدخل إىل نظرية القصة،مرجع سابق،ص.93
 -3املرجع نفسه،ص .523/ 522
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الدراسة التطبيقية
الفصل الثالث
وقـ ـد خ ـص ـص ـه غـ ـري ـم ـاس لتجـسيد املعـىن الذي ينبين عـلى ثالث عالقـ ـات مـنـطق ـيـة :التضـاد بـيـن [س 1وس]2
وبـ ـ ـيـ ـ ـن [س 2-وس ،] 1-والـ ـتـ ـنـ ـاقـ ـ ـض ب ـ ـيـ ـ ـن [س 5وس ] 5-و[س 2وس ]2-وال ـ ـتـ ـضـ ـم ـ ـ ـن ب ـ ـي ـن [س 1وس]2-
و[س 2وس ]1-والرسم التايل يبني ذلك:1
تضاد

س

1

س

2

تناقض
تضمن
س

تضمن

تناقض

2-

ما تحت التضاد

س

1-

م ـ ـن هـ ـنا فـ ـإن ال ـسي ـم ـي ـائ ـيـة يف اس ـتـن ـاده ـا الـ ـى ق ـواع ـد لـ ـسـ ـان ـيـة ت ـسعـ ـى الـ ـى بـ ـنـ ـاء ال ـداللـ ـة م ـن داخـ ـل ال ـنـ ـ ـ ـ ـص
ومن مس ـتوي ـات حمددة تـح ـكمها مبجموعة من العالقات والعمليات ندركها بكل وضوح يف الصعيد العميق".2
فك ـيـ ـف ن ـحدد هذه االخ ـتـ ـالف ـات؟ وف ـي أي م ـن ـظـ ـور تكـ ـون ال ـدراس ـ ـة؟ و"ان ـطالقا م ـن أي م ـست ـوى طالـما أن
املستويات عمليات هلا قوانينها وأطرها ونظامها العالمي الذي تستند إليه وتتأسس وفقه"

3

من هـ ـذا ال ـ ـم ـن ـظ ـور وض ـع غ ـري ـم ـاس ه ـــ ـيـكـال ع ـــ اما يـ ـسمـى الـمـسار التوليدي eaiartcn itrtiurV
ويشمل ثالثة مستويات متعالقة فيما بينها حتكمها بنيتان:
أ -المستوى المورفولوجي (العميق) :ويرصد البعد الداليل واملنطقي.
ب -المستوى التركيبي :ويرصد التحويل من النظام املنطقي اىل نظام الرتكيب السردي.
 )2البنية الخطابية وتتحدد يف:
مستوى التركيب الخطابي :ويتحقق انطالقا من الصوغ اخلطايب للبنية السيميائية السردية.

4

 -5أمحد طالب،املنهج السيميائي،مرجع سابق،ص.29
 -2رشيد بن مالك ،مقدمة يف السيميائية السردية،مرجع سابق،ص.56
 -3حاج علي فاضل،سيميائية السرد يف رواية فوضى احلواس ،مرجع سابق،ص.52
 -4موقع سعيد بن كراد.مدخل إىل الدراسات السيميائية باملغرب .حماولة تركيبية.من االنرتنيت aP.hPbb.a rpebdiP p //frrd
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الدراسة التطبيقية
الفصل الثالث
"ويـ ـمثـ ـل ال ـصع ـيدان ال ـسردي واخل ـط ـابـي الـبـنـيـة السطحـية للنص وميثل الصعيد املنطقـي الداليل الـبـنـيـة العمـيقـ ـة
للـن ـص ".وي ـعد الـمستـوى اخلطايب أول مستوى ميكن أن يلـفت االنتباه يف أثناء القراءة ويت ـق ـدم ع ـبـ ـره مـ ـضم ـــ ون
الـنص بشكل أكثر تعقيدا ،وف ـي ه ـذا الـمستوى يتقدم مضمون النص كما لو أن صـ ـوره م ـنـ ـظ ـم ـة وم ـرت ـب ـة وفـ ـق
م ـس ـارات (م ـسارات ص ـوريـ ـة) حيـ ـدد ف ـي ـه ـا ال ـت ـمفصل اخلصوصي القيم املوضوع ـاتية.1".
" "أما ال ـمـ ـستوى ال ـس ـردي فيعترب أكثر تـ ـجريدا بالنظر إلـ ـى الـ ـمست ـوى اخلطايب كونه يسعى إىل إعطاء ش ـكـ ـل
"

الن ـت ـش ـار الـوضع ـي ـات واألح ـداث والـحاالت والـتـح ـوي ـالت يف اخلطاب.

"" فـي حني ي ـعـتـبـر الـمـست ـوى الـمـنط ـقـي الـداللـي مـستوى عميق ،فهو يهدف إىل إضفاء متثيل منظم ومنطقي
ع ـلى ش ـك ـل الـم ـضـمون يف إطار النظرية السيميائية".2
" ويتعلق األمر هنا " ب ـدراسـة الـبـنـية العمـيـقة الـيت تـعـد نـواة ت ـشـكـل املعـىن الـذي ينتقل إىل القـارئ م ـن خـالل
ت ـواصل ـه مـع الـتـج ـلي الـسطــحي للـنـص السردي .ودراسة املعىن تقتضي توظـيف جـوانب منطقية جمردة ومـ ـراح ـل
لالفـتـراض واالسـتـنـتـاج قـصد تـتبع التفرعات الداللية" وذلك على أساس أنـها مضمـرة ف ـي ال ـتـنـظ ـيمات الـسردي ـة
والـخ ـطابـيـة اليت يستعملها اخلطاب.3وكـما أسـلفـنا الـقـول فإن األداة املستعملة يف ه ـذا الـمـستـوى ه ـي الـمـربـع
ال ـسـيـمـيائي ال ـمـمـث ـل فـي الـنـحـو اآليت ،والـذي يـعـكس الدورة الداللية العادية املتموضعة يف املستوى العميق.4:
أ

تضاد

ب

تناقض
الب

تضمن
الأ

"" وم ـا نالحظه أن التحليل السيميائي ال يع ـين إبـراز ال ـمس ـتويات الداللية الثالثة بشكل آلـي ولكـنه يقصد به
هذا االتصال املستمر الذي يشغل ضمن ال ـمسـتـويات ،ف ـكـل مـست ـوى لـه ع ـالقـ ـة بـاملست ـوى الـذي يـليه .وهـ ـ ـذا
يـدع ـونا إل ـى الـق ـول أن الـسيـم ـيائ ـية حقـق ـت ق ـفـزة نوعية يف دراسة املستويات الداللية يف اإلطار العام لل ـت ـنظ ـي ـم
 -5ميشال أريفيه وآخرون ،ترمجة رشيد بن مالك،السيميائية أصوهلا وقواعدها ،منشورات االختالف اجلزائر ،2112ص . 551
 -2املرجع نفسه،ص . 553
 -3املرجع نفسه،ص.521
 -4املرجع نفسه،ص .525
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الدراسة التطبيقية
الفصل الثالث
ال ـمنطـقـي وال ـتـجانس للـنـص ال ـموضـوع قـيـد الـتحـليـل وأظـهـرت قدرة كبرية يف معاينته وتقصيه بإقامة مناذج مبنية
1

" "

أساسا على هذا املنهج.
"

"

"وع ــلى هــذا األسـاس ف ــإن الـط ـري ـق ـة الـمـنـهـجـ ـية ال ـت ـي ي ـــ ق ـرتحـها الـتحليـل السيميائي للخطاب السردي تقـوم

على إقامة مناذج منطقية حتكم البناء الشكلي للمسار السردي والنبثاق الداللة.

" "

وسوف نعرض يف حتليالتنا التالية مناذج من اخلطابات السردية أمهها:
 منوذج املسار السردي.– منوذج الفاعلني.
– منوذج املسار الغرضي.
– منوذج البنية الداللية العميقة.2".
وكما أس ـ ـل ـف ـنا الق ـول ف ـبـدل الـ ـحـديث عن الوظيفة ،جيب احلديث عن امللفوظ السرديd PP rrh ndmdan
عند غرمياس.3
وبالتايل تأخذ الوظيفة الربوبية الشكل التايل:
م س = و( ع ،5ع.4*)......2
وبـ ـدل احل ـدي ـث ع ـن دوائر الفعل ،ي ـج ـب الـحـدي ـث عـن الـعـام ـل ( )Atcticكـبـ ـؤرة لـالست ـ ـث ـمـ ـار الداليل.1
وتأسيـسا على هـذا يـتحدد الـ ـم ـلـفوظ الـسـردي ف ـي ال ـس ـي ـم ـي ـائية السردية بوصفه" عالقة /وظيفة بني العوامل".1
"

"

 -5ينظر ميشال اريفيه وآخرون ،ترمجة رشيد بن مالك السيميائية،أصوهلا وقواعدها،مرجع سابق،ص.523
 -2عبد احلميد بورايو التحليل السيميائي للخطاب السردي،مرجع سابق ،ص.1
 -3سعيد بن كراد ،مدخل اىل السيميائية السردية،مرجع سابق ،ص.22
 -2ينظر نادية بوشفرة  ،مباحث يف السيميائية السردية،مرجع سابق ،ص.13
 -1سعيد بنكراد مدخل اىل السيميائية السردية.مرجع سابق،ص.22
 -6رشيد بن مالك،مقدمة يف السيميائية السردية،ص. 31
)*( م س :ملفوظ سردي ،و :وظيفة  ،ع :عامل
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"كـما يـنـتـظم الـملفوظ السـردي  itrrtcn niiitnحسب م ـحـوريـن :نـظ ـمـي واستـبـدالـي ،فلكل قصة
من حـيـث هي ،أوال :منتـجة لقـضيـة ت ـتطور ،وتـؤدي م ـن خ ـالل وحـدات تـوزيعية ،سنسميها أصناف ـ ــا وظائفية،
وثانيا :من ح ـيث كوهنا متثل استثمارا لعدد من الدالالت الـمنتمية لـن ـسـق مرجعـي ومتـجـسد عن طريـق احلوافز
1

(املوت ـيف ـات)"

" " وقد وقع انتباه غريـماس على ضرورة تصنيف الوظائف وفق ثالثة اختبارات يـمر هبا البطل ،ليحقق فيه ـا
مهمة معينة وهي :
*االختبار التأهيلي.iutSn ntica pErauta :
*االختبار الرئيسيprincipale Epreuve :
*االختبار التمجيدي.eSirn ntica pErauta :
تشكل هذه االختبارات تتابعا على ال ـمستوى النظمي ،يصدر عـن إسقاطها على الـمست ـوى االس ـتبـدايل ،مجلة
2

من العمليات القائمة بني عالقات الشخوص يف احملكي عموما"

" باع ـتـبـار أن "ال ـتـتـاب ـع الـبسـي ـط للـمـلـفـوظ ـات ال ـسرديـة ،ال يـعـد مـع ـيارا كافيا لألخذ بنظام احملكي ،ما لـم يتم
كشف اإلسقاطات االستبدالية ،اليت تسمح باحلديث عن وجود البنيات السردية" 3يـ ـقـول غريـ ـماس.
" " كـ ـما أن كـ ـل تـصن ـيف وظ ـائـ ـف ـي يـمـث ـل مكونا من مكونات قضية(حكاية أو قصة) تتطور ،تنتم ـي ملق ـطع
منطقي أويل يـ ـمثـل قاعدة ال ـحكاية،يـمكن حتديده على انه تطور منطقي خطي ب ـيـن ثالثة أزمنة ومخسة مراحل
وهي:

 -5عبد احلميد بورايو التحليل السيميائي للخطاب السردي،مرجع سابق.،ص.9
 -2نادية بوشفرة  ،مباحث يف السيميائية السردية،مرجع سابق ،ص.29
 -3املرجع نفسه،ص .32
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أ -ماقبل

 -5وضعية افتتاحية

" ب -أثناء

 -2اضطراب

الدراسة التطبيقية

 - 3حتول
 -2حل
ج -مابعد

 -1وضعية

وميكن تعيني األصناف الوظائفية القاعدية اخلمسة كالتايل:
ف } ض } ت } ح  +ض } ت } ح +ض } ت } ح } ون".1
 -1الوضعية االفتتاحية :ونرمز هلا بالرمز(ف) :جمموع عالقات تتمتع باستقرار نسيب.
 -2اضطراب :نرمز له بالرمز(ض) :تغ ـي ـيـر يـصي ـب إح ـدى هـ ـذه ال ـع ـالق ـات ع ـلى األقل ،مـمـا خيلق حالة
فقدان للتوازن.
 -3تحول :نرمز له بالرمز(ت) :فعل صادر عن أحد األطراف املسامهة يف الوضع ـيـ ـة االفـت ـت ـاحية ،يؤدي إىل
تغيري العالقات املذكورة سابقا.
 -4حل :ونـ ـرم ـز ل ـه بـالـ ـرم ـز(ح) :وهـ ـو ن ـوع ـية ال ـت ـح ـول الـنات ـج ع ـن تغـيـيـ ر العالقات املذكورة أعاله.
 -5وضعية نهائية :ونرمز له بالرمز(وض) :جمموع عالقات جديدة مستقرة.

" ""

"وانطالق ـا من هذه املعط ـيات السيميائية ،وضمن هذا اإلطار املنهجي تندرج دراستنا التطبيقية ،لبعض
نصوص ال ـق ـصـص الش ـعـ ـيب ،ال ـيت ال تـع ـدو أن ت ـك ـون جم ـرد قـراءة ال تـنـفي إمكانات قراءات أخرى لكنها قراءة
حتاول اكتناه التمفصالت األساسية للنص.

 -5عبد احلميد بورايو،التحليل السيميائي للخطاب السيميائي،مناذج تطبيقية،منشورات خمرب " عادات وأشكال التعبري الشعيب باجلزائر "دار الغرب
للنشر والتوزيع ،ص9
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التحليل السيميائي للحكاية الشعبية:نموذج عن حكاية الحيوان :األرنب واألسد:
 -1تقديم عام للحكاية:
زعموا أن أسدا كان يف أرض كثرية املياه والعشب ،وكان يف تلك األرض من الوحوش يف سعة املياه وامل ـ ـرعى
شيء كثري.إال أنه لـم يـكـن يـنـفـعـها ذلـك لـخوف ـها مـن األسـد،فـاجـتـمـعـت وأتـت إلـى األسـد ،فـقالـت لـه :أنـ ـ ـك
لـتصـيـب منـا الـدابـة بـعـد الـجهـد والـتـعـب ،وقـد رأيـنا لك رأيا فيه صالح لك وأمن لنا،فإن أنت أمـنـتـنـا ومل ختـفنا
فلك علينا يف كل يوم دابة نرسل هبا إليك يف وقت غذائك.فرضي األسد بذلك،وصالـح الـوحـوش عليه ،ووفني
له به.مث إن أرنبا أصابتها القرعة ،وصارت غذاء األسد.فقالت للوحوش :إن أنـتـن رفقت بـي فـي مـا ال ي ـضركـن
أرحتكن من األسد .فقلن هلا :ذلك لك .
" فانطلقت األرنب متباطئة حىت جاوزت الوقت الذي كان يتغذى فيه األسد ،مث تقدمت إليه وحدها رويدا،
وقد جاع ،فغضب وقام من مكانه حنوها .فقال هلا :من أين أقبلت؟ قالت :أن ـا رس ـول ال ـوحـوش إليك،بـعـث ـتـنـي
ومعي أرنب لك،ف ـتـبعـين أسـد فـي ب ـعـض تلك الـطريـق فأخـذها منـي ،وقـال :أنا أولـى هبـذه األرض ومـا فـ ـيـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـا
م ـ ـن ال ـوحش ،ف ـق ـلت ::إن ه ـذا غـذاء الـملك أرسلـنـي بـه الوحوش إليه ،فال تغضبنه ،فسبك وشتمك ،فأقبلت
مسرعة ألخربك .فقال األسد :انـطلـقـي مـعـي ،ف ـأريـنـي م ـوضـع هـذا األسـد .فانـطلقت األرنب إىل جب فيه ماء
غامر صاف ،فاطلعت فيه وقالت :هـذا الـمكان ،فـاطـلـع األس ـد ،ف ـرأى ظـلـه وظـل األرن ـب يف املاء ،فلم يشك
1

فـي قولـها ،ووثـب إليه لـيـقـاتـله فغرق يف اجلب ،فانقلبت األرنب إىل الوحوش فأعلمتهن صنيعها باألسد.
 -2المسار السردي في الوضعيتين االفتتاحية واالختتامية:
تقدم الوضعية األولى :البحث عن األمن
وتقدم الوضعية االختتامية :جناح.

" وهكذا فقد قدمت الوضعيتان برنامـجني سردييـن فـي الـبدايـة ،تـتـضمـن الـظروف الـطبيعية اليت كانت تعيشها
الوحوش من مياه وعشب وأضحت حمرومة منها بسبب خوفها من األسد.

 -5عبد اهلل بن املقفع ،كليلة ودمنة ،حتقيق يوسف أبو حلقة ،دار املعارف اإلسالمية ،ط ،2بريوت ،5861 ،ص ص .559 ،556
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 -2عودة الوحوش إىل حالة التوازن بفضل ذكاء وحيلة األرنب بقضائها على األسد ورجوعها ساملة " .ط
" وبالتايل حيدث االستقرار الدائم املدعم باالستقرار واألمن والغذاء ،وحيدث إصالح النقص الذي ابتدأت به
احلكاية.

""

" "

ط وميكن أن نبسط هذا التحليل السردي يف شكل منوذج فاعلي وهو كاآليت:
 -3البنية الفـاعلية:
المرسل
األرض
المساعــد
احليلة

األمن والغذاء
موضوع القـيـمــة
اجلهل بالشيء واملعرفة بالصدفة
الفاع ـ ــل
األرنب

المرسل إليه
الوحوش
المعارض
األسد

" نتيجة عملية التواصل التـي تـجري بيـن عامـل الـمرسل واجملسد فـي األرض واملرسـل إلـيـه وهي الوحوش تضغط
على الفاعل[األرنب] لتوفـري األمـن،بـاعـتـبـار أن األرض تـكمـن وظيـفـتـهـا يف مل مشل احليـوانـات ،فـيذهب الفاعل
لـتـنـفـيـذ األمـن فـيـسيـر قاطـعـا مـحور الـصراع هـو اجلـهـل بالشيء لتنفيذ برناجمه والوصول إىل موضوع القيمة لكنه
يواجه عقبات تعرتض سبيله واملتمثل يف عامل املعارض [األسد]،باستفزازه للفاعل وحياول التصدي لـه لـتـحقيق
موضوع القيمة ،وجند أن العامل املساعد له هي احليلة ،وهذا ما جعل األرنب جيرب حظه ويغامر حنو اجملهول،
لـكـنـه فـي األخـيـر اسـتـطـاع الـفـاعـل [ األرنـب] أن يـحقق مـوضـوع الـقـيمة ويسرتجعه ،وبذلك يتجاوز االمتحان
بسالم حيث يتم االتـصال بـموضـوع الـقـيـمـة وهـو الـحصول عـلـى األمـن واالسـتـقـرار بـعد أن ع ـاش حـ ـالـ ـة عـ ـدم
"

االستقرار مع الوحوش واليت تسبب فيها املعارض [األسد].

" بعد رصدنا ألهم الوحدات املؤسسة للنموذج العاملي ،بقي لنا أن نتطرق إىل انتقال احلاالت من طـور آلخـر
بفعل االنفصال أو االتصال ،ليتحقق الربنامج السردي القاعدي الذي تقوم عليه احلكاية:
"

ف ت[ف]

[(

ف1

م)
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وبالتالـي يـحدث االسـتـقـرار الـدائـم الـمدعم باألمـن والـغـذاء وحيدث إصـالح النقص الذي ابتدأت به احلكاية.
وفـي األخري تتغري حالة احليوانات حنو األحسن.
 -4المسار السردي في متن الحكاية:
احتوى مت احلكاية على الوحدات السردية املبينة يف اجلدول اآليت:
ك المقطع أصناف الوظائف الوظائف
اضطراب

.I

ط

نقص

حـاجة الـحيـوانـات إلـى االسـتـقـرار واألمـن والـغـ ـذاء.

حصول افتقار مل تتحصل احليوانات على األمن واالستقرار.

"

عرض

"

تعرض على األسد كل يوم دابة كطعام له كرمز للتفاوض.

القضاء

" ط

يقبل األسد العرض ويباشر يف تنفيذها.

على االفتقار

"
.II

اضطراب

استدعاء

.III

تحول

مواجهة
"تعاقد

"

.V

"

يف اإلبطاء فوافقت احليوانات على هذا الشرط
اضطراب

خدعة

تحول

مواجهة

تدعي األرنب بوجود أسد آخر يف الغابة مما جعلها تتأخر على
على األسد.
تواجه األرنب األسد وختربها مبا حدث هلا و عن سبب
تأخرها.

.VI

حل

.VII

اضطراب

تهديد

تحول

مواجهة

ط

ط
"""

تلقي مساعدة حيلة األرنب.

خدعة

"
.VIII

أمرت احليوانات األرنب بالذهاب إىل األسد.
تـشتـرط األرنــب عـلى الـحيوانـات أن تـمهلـها بـعض الوقت يف

طط
"

تستدعي احليوانات األرنب.
تواجه احليوانات األرنب وختربها بان القرعة وقعت عليها.

تكليف بمهمة

""

.IV

ملخص الجمل السردية

" حل

هدد األسد األرنب بأن تريه هذا األسد الثاين.
التقى األسد احلقيقي باألسد املزيف.
دبرت األرنب حيلة لألسد مكنتها منه.

انتصار

جنت األرنب من التهديد واملوت.

هزيمة

سقط األسد يف البئر ومات" .
ط طكنتتةوةىةةالالرا طك
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يتكون املقطع األول فـي الـظروف الطبيعية التـي كانت تـعـيشـها الـوحوش من مـيـاه وعـشب ،مث أضحـت حمـرومـة
منها بسبب خوفها من األسد،لتأيت مرحلة التفاوض الذي دارت بني الوحوش و األسد والذي استعادت بـعده
بـعـض الـحرية واالسـتـقرار .تـم يـأتـي جوهـر الـنـص يف املـشورة اليت دارت بني األرنب والوحوش ،فمن سوء حظه
وقعت القرعة عليه وأصابته لتكون غذاء له ،إال أن األرنب أبطأ فـي الـذهاب إلـى األسـد وكـان هـذا هو الشرط
الذي اشرتطته عـلى الـوحوش حىت تفكر فـي احليلة الـيت تـقـضي مبوجبها على األسد ،وهذا ما حدث يف املقطع
الرابع تـمت الـمواجهـة بيـن األرنـب واألسـد والـذي دار بـيـنـهما حـوار عادي ،إال أن األسد مبوجب مكانته كان
يف حالة اضطراب وقلق ،كون أن الوحوش مل تف بوعدها بتقدمي الفدية كغذاء له يف الوقت احملـدد ،وم ـن جهة
أخرى حالة األرنب اليت تعمدت التأخر ،مما غامرت بنفسها ومل تفكر أنه ربـما جمازفتها تؤدي إىل املوت احملتوم
""

وستكون بدون شك ألذ غذاء لألسد.

" ليتحول هذا املقطع إىل حتول آخر يدور حول اخلطة واملكيدة واحليلة اليت دبرهتا األرنب لتتخلص من األسد
الظامل.فبالكذب استطاعت أن توهم األسد أن هناك من يـحاول ال ـتـصدي لـه ،وهـو أسـد مـزيـف آخر،مما أدى
إىل غضب األسد وثورته فطلب منها أن ترشده إىل مكان األسد املزيف ليلقنه درسا لن ينساه أبدا.
" أما املقطع األخري فتتحدث عن الوسيلة اليت دبرتـها األرنـب للـتـخـلص مـن األسد ،حيث اعتمدت على ماء
البئر والذي يعكس صورة أي شيء ،وه ـو مـا عكـس فعـال صورة األسـد واألرنـب املزيـفـان ،فـما كان من األسد
الغيب إال اهلجوم على األسد املزيف ،ليغرق نفسه حماوال قتل ظله ،وبالـتـالـي انـتـصر األرنـب عـلى األسـد الظامل،
وانتصرت الوحوش على األسد بفضل حيلة ودهاء وفطنة األرنب.
ط جاءت الـحكاية مكـونـة مـن خـمسة مـقـاطـع مـتـتـابـعة ،كـل مـنـها يـتـشكـل من ثالثـة أصـنـاف وظيـفـيـة ،وه ـ ـي
اضطراب ،حتول ،حل ،وقد ترابطت املقاطـع فيما بينها عن طريق ما احـتوتـه مـن عناصر باعثة على االضطراب
الـموالـي ،ح ـيـث نـجد أن إقـبال األرنـب والـحوار الذي دار بينها وبيـن األسـد ،والـحيلة اليت مـكنتها من القضاء
على األسد ،ميثل الـعنصـر املفجر مبساعدة احليلة ،واستطاع اجتياز هذه املرحلة الصعبة مبساعدة ذكائه وحيلته،
فـاألمر الـعـجـيب هـو االنـقـالبـات والـمفاجـآت غيـر املـتوقعة أثناء سري أحداث احلكاية حيـث أن ك ـل اضـطـراب
يتعلق بوجود عنصر جديد مثري ينبين عليه احلل وميكن تشكيل هذا البناء حسب النموذج التايل:
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ض>ت>ح

-3

ض>ت>ح

-4

ض>ت>ح

-1

ض > ت > ح > ون

" إن مـجموع األصـنـاف الـوظـيـفـيـة هـي عبـارة عـن اخـتـبـارات م ـتـتـابـعـة تـصل فـي طبـيـعـتـهـا ،ويف الــعالقـات اليت
تنسجها فيما بينها حكاية [ األرنب واألسد] ،فاالخـتبارات الثالثة اليت اعتمدها بروب،واعتىن هبا " غرمياس "
وبىن على أساسها تصورا متكامال لكل حكاية.1
" كـما تـتـيـح لـنـا احلكايـة بـعـد القراءة املتكررة هلا ،أن ننظر إىل عنصر الكفاءة أدى الفاعل من خالل عنصرين
اثـنـيـن وإن اخـتـزلـنـا الـقـدرة عـلى ال ـفـعـل والـمعرفـة ب ـه،ذل ـك أن قـ ـدرة األرن ـب ال تـ ـقـاس بـمدى قـدرة وق ـوة األسـد
من الناحية البدنية ،وعلى صعيد الـمعرفة،فـاألرنب جتـهل إىل حد بعيد النتائج اليت قد تؤدي هبا إىل التهلكة إن
هي فشلت،واكتشف األسد حقيقتها ،وعلى هذا األساس يستوي الفاعل " األرنب " مرتبة املقاومة النـشـيـطـة،
بني ضرورة وجوب الفعل والرغبة فيه ،وهذا هو اجلانب االجيايب فـي الـمسار الـسردي للحكايـة.
ك ثـم يأتـي االنـجاز الـذي سيـثـبـت كفـاءة الـفـاعـل [األرنب] مـن خـالل االخـتـبـار الـذي سيـقوم به ضد الفاعل
الـمضاد [األسد] ،فـبـعد أن كـان هـذا مـتـصال بـموضوع القـيـمة ،أصبح منفصال عنه بفعل غرقه ،والسبب راجع
إىل استعمال الفاعل للحيلة ونكتب ذلك حسب الصياغة التالية:2
"

ف ت[ف]

[(

ف2

م)

(ف2

م)]

+
ف ت[ف]

[(

ف1

م)

(ف1

 -5انظر عبد احلميد بورايو،التحليل السيميائي للخطاب السردي " مناذج تطبيقية " دار الغرب للنشر والتوزيع،ص.62
 -2انظر نادية بوشفرة،مباحث يف السيميائية السردية،مرجع سابق،ص.532
 -3ف ت :فعل التحويل  /ف :االرنب  /ف :5الوحوش  /ف :2االسد  /م :موضوع القيمة (االمن والغذاء)
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ونبسط هذه الصياغة على هذا الشكل:
" فت

[(

ف2
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م

ف) 1

(ف2

م

ف])1

فالوظائف األوىل متثل االختبار التأهيلي عندما أصابت القرعة األرنب ليكون غذاء لألسد.
واالختبار الرئيسي جنده يف تضليل األرنب لألسد مستعمال يف ذلك احليلة والكذب ليعرب عن حـدث ال وجـود
له من األساس .
أما املقطع األخري فقد مثل االخـتـبـار التـمـجـيدي حيث تـحول األرنـب إلـى املنتصر على األسد ورجوعها ساملة
دون أن يصيبها أي مكروه.
 -5تنظيم المحتوى:
ط عـرفـت حكـايـة األرنـب واألسـد الـمساريـن الـغرضـيـن الـتـالـيني والذين خيصان مصري الشخصية الرئيسية وهي
شخصية األرنب.
أ tاألرنب احليوان الضعيف الذي مل جيد حال له حيث أصابته القرعة لتكون غذاء لألسد ولـكن حيـلـتـه أنقذته
من ذلك .
ب tيستطيع األرنب تـجاوز الـعـقـبـات والـنـجاح فـي االخـتـبـارات بالـصدفـة وبـفـضـل ذكائه وحيلته حيصل مبوجبه
على األمان الذي افتقدته الوحوش بوجود األسد.
– مثل املسار الغرضي األول (أ) املرحلة األوىل من احلكاية ملا كان احلال معكوسا والـحالة غـري مـرضـيـة ومـصري
الوحوش جمهوال.
– مثل الـمسار الـغرضـي الثانـي (ب) الـمرحلة الـثانـيـة مـن الـحكايـة أيـن حـدث الـتـفـوق والـنـجاح فـي االمـتـحان
وحتسنت مصري الوحوش ،وزال القلق والالأمن والتوتر ،وحالة عدم االستقرار اليت عاشتها الوحوش،وقد حدث
هذا التغيري وفق عالقات داللية متناسبة على الشكل اآلتـي:
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الوحوش

حالة عدم االستقرار مل جتد حال،مغلوبة على أمره راضية حباهلا،قانعة وعاجزة عن املقاومة،
فاقدة لألمن والغذاء
الوحوش واألرنب

ما قبل

مساملة
أرنب يغامر يف اجملهول ،ينجح يف االمـتحان ،استـعداد كــامل

حالة استقرار
وجود األمن والغذاء

" ما بعد

خلدمة الوحوش
=

يـمثل الـطرفـان الـعلويـان الـوضـع فـي املرحلة األوىل من احلكاية ،بينما ميثل الطرفان السفليان الوضع يف املرحلة
الثانية من احلكاية حسب العالقة ما قبل – ما بعد
طوقابلت احلكاية بني قطبني دالليني مها :فقدان األمن والغذاء واالستقرار عكس وجود األمن والغذاء وقـاب ـلت
أيضا االستقرار عكس االضطراب وعدم االستقرار ،وإذا أرجعنا هاتني الـمقولـتـني إلـى املسـتـوى الـداليل الـعـميق
حنصل على املربع السيميائي التايل:
األمن واالستقرار

االضطراب وعدم االستقرار
بداية الحكاية

نهاية الحكاية

ال اضطراب

ال أمن وال استقرار

" حيث انتقل املسار القصصي من موقع فقدان االستقرار إلـى حالـة عـدم االسـتـقرار (عدم وجود الغذاء واملاء)
ثـم االسـتـقرار إلـى حالـة األمـن ،حـيـث انـتـفـى االسـتـقـرار فـي الـمرحلـة األوىل من الـحكاية وحـضر مكانه فقدان
االستقرار وبالتايل صعوبة العيش نتيجة انعدام األمن وعدم وجود الغذاء واملاء.
ط لقد انتفى فقدان االستقرار يف املرحلة الثانية من احلكاية وصعوبة العيش وحتول الوضع إىل األمن واالستقرار
وبالتايل حياة هنيئة تعيشها الوحوش يف ظل األمن ووجود الغذاء.
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التحليل السيميائي للحكاية الخرافية :نـصـف فـضـة ونـصف ذهــب
الراوية :وعلي وردية :السن ،86الجزائر العاصمة،دائرة برج الكيفـان ،الساعة :السادسة مساء
 -1تقديم عام للحكاية:
فـي أحد األيام مر سلطان جبانب حبرية مجيلة ،وسـمــع أحاديـث ثالثة نسوة،قالت املرأة األوىل :عــهدا عـلي
لو تزوجنـي الـسلطان سـأطـعـم كـل سك ـان الـ ـقـري ـة،أم ـا الـ ـثـانـيـة ف ـقـالت،سـأنـسـج من كرات الصوف لكل سكان
ال ـقري ـة .أمـا ال ـثـالـثـة فـقـالـت :سـأن ـجـب ولـدان وبنت  ،نصفهما فضة ونصفهما ذهب،وبالـفـعـل تـزوج الــسلـطان
مـن الـنـساء الـثـالث .إال أن الـزوجـة األوىل والثانية لـم تـحقـق وعـديـهـما للسلطان ،أمــا الـزوجـة الـثـالـثـة فأنـجـب ــت
ولديـن نصـفهم فـضة ونصفهم ذهب ،ونتيجة غرية الضرتان ،ت ـسـتـبـدالن األبـنـاء بـصغـار كـالب الـصـي ـد بـاتـفـاق
مـع الـسـتـوت،ويـتم وضـعهم يف صـندوق ويرموا به يف البحر ،أما السلطان فقد طرد املرأة الثالثة وجعلها خادمة
للكالب.

" "ط "

" "

ط يـ ـعــثــر أحــد ال ـصـيـاديـن عـلى األطـفـال ويـقـوم بـتـربـيـتـهـما ويـستفيد من شعرهم،ومع مرور الوقت يكرب األبناء
ويكتشفان أن أبويهم ليسوا حقيقيني ،فيقرران البحث عن والديهم.

""

" يرحل األبناء للبحث عن أبويهم ،بعد أن يقسم أبوهم معهم الرزق ،ألهنم كانوا سببا فيه،يصل األبناء بـقدرة
قــادر إلــى ب ـلــد أبـ ـيــهــم،ويـ ـشيـدون قـصرا جـميال مـقـابـال بـقـصـره .تـعلـم الـضـرتـان بـذلـك ف ـتــتعاقدان مع ال ـسـتـوت
لل ـتـخـلـص مـن األبـنـاء بـعـد أن تـعرفـوا عـلى حـقـيقـتـهـم.ولل ـتـخلص من االبن ختدع ستوت الـبـنـت ومـن أجـل أن
تتأكد من حب أخـيهـا تطالـبـه بـجلـب "تـفاح النفوخ"،فـتـطـلـب األخـت مـن أخـيـهـا تـفـاح الـنـفـوخ ،يـغـادر األخ
جللبه،فـيلتقي بغول طيب يساعده ،ويـتـلـقى هـو اآلخـر مـساعـدة مـنـه،يــصل األخ إىل مكان تفاح النفوخ ويقوم
جبلبه،ويعود إىل البيت ملبيا طلبها.
ختدع ستوت األخت للمرة الثانية،وتطلب منها جلب أخويها هلا" الـحجرة تتكلم واملاء يتعلق واحل ـوت ي ـلـعـب"
فـتـطـلب األخت من أخيها ما طلبت منها ستوت،فيغادر األخ مرة أخرى لـجلـب ما أمــرت بـ ــه سـتوت،ويتلقى
األخ مساعدة من طرف الغول ويـجـلـب ماـ طـل ـبــت مـ ـن ـه أختـه ،ويـعود إلـيـهـا ومـعـه مـطـل ـب ـه،وللـمـرة الثالـثة ختـدع
ستوت األخت املسكينة وتطلب منها أن تكمل سعادهتا ب ـ ــ" الطري الـغـناي " فيغادر األخ جللب مطلب أخته،
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إال أنه يف هذه الـمرة يـقع فـي احملظـور ويـ ـتــحــول إلـى مجاد مــن طــرف الـغول ،تأخر األخ أقلق األخت فـغـادرت
الـقـصـر حبثا عنه ،فتتلـقى هي األخرى مــساعــدة مــن طرف الغول ،فتصل إىل مكان الطائر وتتمكن من القبض
عليه ،وتطالبه بإعادة أخوها إلـى حالته الطـبـيـعـية فيعدها بذلك ،فيعود الكل إىل القصر ومعهم الطائر الغناي،
ويف أحـد األيـام يـتقدم السلطان لـخـطـبـة األخـت ،ولكنـهـا تـرفـض الـزواج مـنـه،فيـقـوم الـسـلـطـان بإلـحـاق اإلساءة
بأخيها ووضعه يف السجن،عـندئذ توافق األخت على الزواج من السلطان،غري أن الطائر الغناي كشف احلقيقة
عن طريق سرد أحداث قصة زوجة السـلـطان الـثـالـثـة وأم ابنيه بواسطة الغناء،فـريد الـسلطـان اعـتـبـار زوجته الثالثة
ويعينها ملكة يف القصر أمام اجلميع وجيمع مشـل الـعائـلة ويعوضهم سنني احلرمان اليت ذاقوها،أما الضرتان فتلقتا
عقاهبما من طرف السلطان.
 -2المسار السردي في الوضعيتين االفتتاحية واالختتامية:
" تـقـدم الوضعية االفتتاحية مساع السلطان لكالم النسوة الثالث ،اللواتـي ك ـن يـحلـمـن ال ـزواج ب ـه ،مقـابل أن
حتـقـق كل واحدة منهن شرطا يدهش السلطان ،وي ـتـم ال ـزواج مـن ـهن ،ويـ ـن ـتـظـر مـن كل واحدة أن حتقق وعدها،
فكان وعد األولـى والـثانيـة ضـرب مـن الـخيال ،أمـا ال ـثانـيـة فـتـح ـقـقـت أمـنـيـتـهـا ،وأجنبت ولد وبـ ـن ـت ،ن ـ ـصـفـهمـا
فـضة ونصفهما ذهب ،لكن غرية الضرتان تسبب يف دس الـمكيدة للزوجة الثالثة ،حيث قامتا بـتـغـيري الـحـقـيـقـة
بـمساعدة ستوت،حيث أومهتا السلطان بأهنا أجنبت صغار كالب الصيد ،فطردها من القصر ،وجعلها خــادم ـة
"

للكالب.

" أمـا ال ـوضعـيـة االخـتتامية ،فتظهر الـحقيقة كاملة ،وتـشـرق الشمس مـن جـديـد ،ويـنـقـشـع الـضـبـاب عـن أعـني
السلطان،فيعيد لزوجته الثالثة كرامتها واعتبارها أمام اجلميع،ويعيدها ملكة يف القصر ،وجتتمع العائلة من جديد
مع أبنائها،وتنال الضرتان عقاهبما.
ط وهكذا قدمت الوضعيتان برناجمني سرديني ،يف البداية كانت الزوجة الثالثة يف انفصال عن مـوض ـوع ال ـق ـي ـم ـة
األول وهو الكشف عن احلقيقة ،ويف اتصال مبوضوع القيمة الثانية وهو احلرمان والظلم واإلهانة.
أما النهاية فقد اكتشفت فيها احلقيقة ،فأصبحت األم يف اتصال مبوضوع القيمة األول ،وفـي انـفـصال مبـوضـوع
القيمة الثانية ،حيث أعاد هلا السلطان اعتبارها وكرامتها ،ومجع مشلها بأبنائها.
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ما قبل

ف1

ما بعد

ف1

مق
مق

=

ف2

مق

=

ف2

مق

 -3البنية الفـاعلية:
يستند الربنامج السردي للحكاية على البنية الفاعلية التالية:
المرسل

موضوع القيمة
الكشف عن احلقيقة

فقدان الطفلني
ط

المرسل إليه
األم أو الشعب

البحث عن القيم

المساعد
البنت،الولدان،الغول ،الطري الغناي

المعارض
ستوت

الفاعل
األم

نالحظ أن الـمرسل " فـقـدان الطفلني" جيعـل األم تـذهـب للـبحث عن أوالدها ،لكن الضرتان الشريرتان منعاها
مـن ذلـك،حـيـث كانـتـا مـصـدر الـشـر والـحسـد والـغـيـرة،أمــا األم ف ـقـد م ـثـلـت يـنـبـوع الـخري والـصدق واحلب ،وما
ساعدها على الوصول إىل موضوع القيمة ،شجاعة أبـنـائـها وخـوضهم يف اجملهول من اجل كشف احلقيقة ،وقد
ساعدهم يف ذلك الغول ،والطري الغناي ،وكـان هـذا األخري السبب الـمباشر فـي إزالـة الـتـضليـل الـذي عـاش فيه
السلطان ،ومثلت ستوت املعارض الذي استعانت بـه الـضرتـان يف حتقـيـق حقـدمها على الزوجة الثالثة املسكينة.
|ونالحظ أن األم " الزوجة الثالثة" أصبحت على اتصال مبوضوع القيمة ،حيث اجتمع مشلها بأبنائها ،وأع ــاد
لـها الـسلـطان هـيـبـتـهـا وكـرامـتـهـا وعـيـنـهـا مـلـكـة فـي قـصرها،وقد نصرها اهلل على أعدائها ،نتيجة صدقها وتوكلها
على اهلل ،وميكن جتسيد هذا فيما يلي:
ما قبل

ف1

ما بعد"

ف1

مق
مق

=
=

ف2
ف2

مق
مق

وفـي الـنـهايـة حتققت العدالة على يد السلطان الذي مثل السلطة ،كما أفشى عالقات جديدة مستقرة ودائمة،
كلها عدالة واحرتام وحب.
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الفصل الثالث
 -4المسار السردي في متن الحكاية:
احتوى مت احلكاية على الوحدات السردية املبينة يف اجلدول اآليت:
املقطع

أصناف الوظائف
اضطراب

تـحول
حل
اضطراب
حتول
حل

ملخص اجلمل السردية

الوظائف

نقص وافتقار  -عدم حتقيق الزوجة  5و 2وعديهما للسلطان.
 إنـجاب الزوجة  3لولدين وبنت نصفهم فضة ونصفهمعالمة
ط ذهب
 يتم التعاقد بني ستوت والزوجتان،وتستبدل األبناء "تعاقد
بصغار كالب الصيد،ويتم رميهم يف صندوق يف البحر
اإلساءة  -تتأمل الزوجة ملا دبر هلا وألبنائها،وتزداد سوء حينما جيعلها
السلطان خادمة للكالب.
 تقرر األم البحث عن أبنائها.قرار
 متنعها الضرتان من اخلروج للبحث عن أبنائها.منع
 يعثر الصياد على األطفال ويربيهم ويستفيد من شعرهمعثور
اكتشاف  -يكتشف األبناء أن أبويهم ليسوا حقيقيني ،فيقررون ك "
" البحث عن والديهم.
 يرحل األبناء للبحث عن أبويهم ،بعد أن يقسم أبوهمرحيل
معهم الرزق ،ألهنم كانوا سببا فيه.
وصول  -يرحل األبناء بقدرة اهلل إىل بلد أبيهم ،ويشيدون قصرا
مقابال لقصره.
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اضطراب

تعاقد
خداع

حتول

حل
اضطراب

حتول

حل
اضطراب

حتول

طلب
مغادرة
مساعدة
وصول
عودة
خداع
طلب
مغادرة
مساعدة
وصول
عودة
خداع
طلب
مغادرة
مساعدة
وصول
مغادرة
مساعدة
وصول

الدراسة التطبيقية
 تتعاقد الضرتان مع ستوت للتخلص من األبناء بعد أنتعرفوا على حقيقتهم.
 ختدع ستوت البنت بتحديها حلب أخويها هلا،بأن تطلبمنهما جلب " تفاح النفوخ ".
 تطلب األخت من أخويها " تفاح النفوخ ". يغادر األخ جللب ما أمرت به أخته. يلتقي األخ بغول فيساعده،ويتلقى هو اآلخر مساعدة. يصل األخ إىل مكان " تفاح النفوخ "،يقتلع شجرة " "" صغرية.
 يعود األخ إىل أخته مبطلبها. ختدع ستوت األخت للمرة الثانية ،وتطلب منها جلبأخويها هلا " احلجرة تتكلم واملاء يتعلق واحلوت يلعب ".
 تطلب البنت من أخويها ما أمرهتا به ستوت. يغادر األخ مرة أخرى جللب مطلب أخته. يتلقى األخ مساعدة من طرف الغول. يصل األخ إىل املكان املقصود ،وجيلب ما طلبته أخته. يعود األخ إىل أخته ومعه مطلبها. تعود ستوت لتخدع األخت للمرة الثالثة وتطلب منها أنتكمل سعادهتا بالطري الغناي.
 تطلب األخت من أخويها الطري الغناي. يغادر األخ القصر جللب مطلب أخته. يتلقى مساعدة من طرف الغول. يصل األخ إىل مكان الطري ،إال أنه ال يتبع نصائح الغولفيحوله الطائر إىل مجاد.
 يغادر األخ الثاين القصر حبثا عن أخيه. يتلقى مساعدة من طرف الغول. يصل إىل مكان الطري الغناي ،لكنه ال يتبع هو اآلخر149

الفصل الثالث
مغادرة

الدراسة التطبيقية
نصائح الغول ،فيحوله أيضا إىل مجاد.
 -تغادر األخت القصر حبثا عن أخويها.

مساعدة
وصول
قبض
حل
اضطراب

عودة
خطبة

 تتلقى مساعدة من الغول. تصل األخت إىل مكان الطائر. تتمكن األخت من القبض على الطائر ،وتطالبه بإعادةأخويها إىل حالتهما الطبيعية ،فيعدها بذلك.
 تعود البنت وأخويها والطائر بصحبتهم. -يتقدم السلطان خلطبة األخت من أخويها.

حتول

رفض
إساءة
موافقة

حل

كشف

 ترفض األخت الزواج من السلطان. يلحق السلطان اإلساءة بأخويها،حيث يدخلهما السجن. توافق األخت على الزواج من السلطان ،عندما ترى حالةأخويها.
 يكشف الطائر احلقيقة عن طريق سرد أحداث قصة زوجةالسلطان الثالثة وأم أبنائه بواسطة غنائه.
 يرد السلطان اعتبار زوجته الثالثة،ويعيد اعتبارها أماماجلميع،وجيمع مشلها مع أبنائها،ويعوضهم سنني احلرمان اليت
ذاقوها.
 -تلقى الضرتان عقاهبما يف النهاية.

جزاء

عقاب
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جاءت الـحكايـة مـؤلـفـة مـن ستـة مـقاطـع متـتـابـعـة ،وقـد ترابـطت هـذه املقاطـع فـيـما بينهاـ،عن طريق احللول اليت
تفجر االضطرابات الـمتتالـيـة واملـوالـية ،حيث جند أن عثور الصياد على األبناء أدى إىل اكتشاف األبناء حقيقة
أمرهم ،ثـم يـصـل األبـنـاء إلـى بـلـدهـم،ويـشـيـد قـصـرهـم أمـام قـصـر أبـيـهـم بقدرة قادر،مما أدى إىل تعاقد الضرتان
مع ستوت للتخلص من منهم أيضا مثلما فعلن فـي الـسابـق،ثـم أجنر عـن عـودة األخ إلـى أخته بطلبها ،ونتيجة
خ ـداع سـتـوت لألخـت للـمـرة الـثـانـيـة والـثـالـثـة،ولكـن مـع ع ـودة األخ ـوي ـن م ـع أخـ ـتـهـما بـصحـبـة الـطائـر،خ ـط ـب ـ ـة
السلـطان البنته ،وأدى موافقتها على الزواج منه ،إلـى كـشـف الـطائـر حـقـيـق ـة أم ـر األب ـنـاء وأم ـهـم ،التـي ع ـ ـانـت
من احلرمان ،وميكن متثيل املسار اخلطي للحكاية كما يلي:
 -1وف
-2
-3
-4
-1
-1

ض

ت
ض

ح
ت

ح

ض

ت
ض

ح
ت

ض

ح
ت

ح

ض

ت

ح

ون

إن مـجموع األصنـاف الـوظائـفية السابقة ،هي عبارة عن اختبارات متوالية ،حيث شكلت اجملموعة األوىل منها
والـمتواجـدة فـي الـمقطع األول ،اخـتـبارا تأهيليا ،برهنت فيه األم على صدقها وجتسيدها للقيم األخالقية حيث
ح ـق ـق اهلل أمـنـيـتـهـا،أمـا الـمقطـع الثانـي والـثـالـث والـرابـع واخلامس فقد مثلوا االختبار الرئيسي حيث تنوعت فـي ـه
االمتحانات واختلفت وقد برهنت فيه األم على تسليمها للقضاء والقدر.
" أما املقطع السادس مثل االختبار التمجيدي حيث عادت األم إلـى سابـق عهدها بعد أن كشف السلطان
احلقيقة عن طريق الطائر الغناي،فـي مل مشلـها بأبنائها ،ونالت امللكة املكانة االجتماعية املرموقة اليت تستحقها.
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 -5تنظيم المحتوى:

عرفت احلكاية املسارين الغرضيني التاليني واللذان خيصان مصري شخصية الزوجة الثالثة للسلطان:
أ /األم تنجب ولدين وبـنـت نـصفـهـم فضة ،ونصفهم اآلخر ذهب،إذ حقق اهلل وعـدها،أمـا الضرت ـان تـتـعـاقـدان
مع ستوت السـتبداهلا أبـنـائها بـصغـار كـالب الـصيـد،فـتـتـلقـى اإلهانـة مـن الـسلطان،وجيعلها خادمة للكالب،أما
ستوت ف ـقامـت بوضع األطفال يف صندوق ورمته يف البحر،فحاولت األم البحث عنهما ،أال أن تسلط وقـسوة
الضرتان حال دون ذلك.
ب -ع ـثـور الـصـيـاد علـى األبـنـاء فقـام بـرتبـيـتـهـم حيـث جىن مـن ورائـهـم ثـروة طائـلة،لكـن مع مرور الوقت عرفوا
الـحقيقة فـقـرروا الـرحيل للبحث عن والديهم الـحقيـقـيـني،مث بـوصوهلـم إىل بلـدهم،شيدوا قصرا مجيال مقابل قصر
والدهم،وقد تعرفت عليهم الضرتان،فتعاقدتا مع ستـوت مـرة أخـرى للـتـخـلـص مـنـهـم ،إذ حـاولت ستوت خداع
األخت الـمسكيـنـة ثـالث م ـرات ،لكنها مل توفق يف مهمتها ،ومن ضمن ما حاولت ستوت خداع األخت هو
أن يـجلب لـها أحـد أخويـهـا الـطائـر الـغـنـاي ،فـكان هـذا األخـري الـسبب املباشر يف كشف احلقيقة،ورد االعتبار
للزوجة الثالثة،أما الضرتان فقد نالتا ما تستحقانه صنيع عملهما.
"" مثل املسار الغرضي (أ) املرحلة األوىل من احلكاية حيث كانت احلالة سلبية والوضعية سيئة ،بـعد أن حـصل
األذى واإلساءة للزوجة الثالثة،وعانت احلرمان والقسوة واإلهانة.
" أما املسار (ب) فقد مثل الـمرحلة الـثـانية من احلكاية ،حيث مثل األبناء املساعد واملنقذ احلقيقي لألم ،فقد
خاضوا يف سبيلها كل الصعاب من أجل االلتقاء هبا،كما كان الطري الغناي السبب الرئيسي يف كشف احلقيقة
وبالتايل حتول إىل حالة اجيابية ،وتعود املياه إىل جماريها من جديد.
ميكن متثيل التحول يف األحداث وجتسيده وفق العالقات الداللية على الشكل اآليت:
الوضعية السلبية لالم
الوضعية السلبية لألم

تتحقق أمنية الزوجة الثالثة،تتآمر الضرتان ضدها مبساعدة ستوت
فتلحقان الضرر هبا وحترماهنا من أبنائه

لوضعية االجيابية لألم""" أم يعود هلا أبناءها ،ويعيد هلا السلطان مكانتها واعتبارها ويـجمع"""""
"

"

مشلها مع أبنائها
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ما قبل
ما بعد

الدراسة التطبيقية
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ميثل الطرفان العلويان الوضع يف املرحلة األوىل من احلكاية،بينما ميثل الطرفان السفليان الوضع يف املرحلة الثـانية
"

حسب العالقة ما قبل ،ما بعد.
" قابلت احلكاية بني قطبني دالليني مها:

التضليل الذي يـمثل الـشر عـكس مـعرفـة الـحقيقـة التـي متثـل اخلري ،وبالتايل ميكن تركيب هذا التقابل وفق املربع
السيميائي التايل الذي ميثل البنية العميقة للحكاية:
التضليل (الشر)

ضد

معرفة الحقيقة (الخير)

بداية الحكاية

نهاية الحكاية

عدم معرفة الحقيقة

عدم التضليل

" بينت األسهم فـي مـسار احلكايـة فـي جتسيـده للـدالالت الـفاعلـيـة،فـبـعد استبدال أبناء الزوجة الثالثة بكالب
ال ـصيد،ووضعـهـم فـي صنـدوق ورمـيـهـم فـي الـبـحـر ،ثـم تـضـلـيـل الـسلطـان وتـغـيري الـحـقـيـقـة،حيـث أومهته ستوت
والـضرتـان بـأن زوجـ ـت ـه أن ـجـبـت كـالب بـدل أطـفـال عاديـيـن ،ثـم انـكـشفـت الـحقيـقـة وعـرف الـسلطـان ح ـق ـيـقـة
ما حدث لزوجته ،فرد االعتبار هلا.
" وقـد انـتـقـلت معرفة الـحقيقـة عـن الـسلـطان بـفـعل الـضرتـان وستـوت مـما أدى بـاإلساءة للـزوجة الثالثة،وذهب
التضليل عن السلطان مبعرفة احلقيقة ،ورد االعتبار للزوجة الثالثة وعينها ملكة أمام اجلميع.

153

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
" ﻟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﳜﺮج ﻗﺎرئ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻧﻄﺒﺎع ﺑﺎرز ﻫﻮ أﻧﲏ ﱂ أﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ اﳊﻜﺎﻳﺔ
اﻟـﺸـﻌﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن أﺗﻨﺎوﻟـﻬﺎ ،وﺗـﻌـﺪ ﻫـﺬﻩ اﻟـﺪراﺳـﺔ ﺗـﺤﻠـﻴـﻠـﻴـﺔ
ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول ،ﺣﺎوﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﺪد اﻻﲡﺎﻫﺎت وﺗﺸﻌﺒﻬﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ وﻣﺎ
ط

اﺳﺘﺨﻠﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ:

 -1ﻋﻜﺴﺖ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﺎش ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺴﻠﺒﻴﺎﺗﻪ واﳚﺎﺑﻴﺎﺗﻪ ،ﻓﺠﺎء ﻣﺮة ﰲ ﻗﺎﻟﺐ
ﺳﺎﺧﺮ وأﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﳊﻴﻮان ﻟﻴﺆدي ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أﳎﺎدﻫﻢ،

 -2واﻓﻘﺖ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ أﺣﻼم

وﺑﻄﻮﻻت اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻷوﻟﻴﺎء اﻟﺼﺎﳊﲔ ،وﻣﺎ اﻋﱰاﻫﻢ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ وأذى ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﻌﻨﻮي ﻟﻠﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ وﻃﻨﻪ وﻫﻮﻳﺘﻪ .؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظ
اﻷﻟﺴﻦ وﳛﻔﻈﻬﺎ اﻻﺑﻦ ﻋﻦ اﻷب

-3

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وﺗﺘﻮارﺛﻬﺎ اﻷﺟﻴﺎل رﻏﻢ أﺎ ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ.
 -4ﺗﺘﻨﺎول اﳊﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﺸﻬﺎﻣﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.

....؟؟

 -5وﰲ ﳎﺎل اﻟﻀﺤﻚ واﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﳒﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﺤﺎ اﻷﺳﻄﻮرﻳﺔ اﻟﺬي ﲨﻊ ﺑﲔ اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ واﻟﻀﺤﻚ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

واﳊﻜﻤﺔ ﰲ آن واﺣﺪ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮﰊ.

 -6ﻛﻤﺎ ﳒﺪ أن ﺑﻌﺾ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺘـﻲ ﺗـﻜـﺸـﻒ ﻛﻴﻒ ﻳـﺘـﺮﺑـﺺ اﻷذﻛـﻴـﺎء وﳛﺘﺎﻟﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻐﻔﻠﲔ
ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺬﺋﺐ واﻟﻘﻨﻔﺬ أو اﻟﺜﻌﻠﺐ واﳌﻌﺰة...................
 -7ﺗﱪز اﳊﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ دور اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻌﺎﰿ ﻗﺪرة اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼق اﻷﻛﺎذﻳﺐ
ك::ك::ﻛﻆ

واﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ .

؟؟؟؟؟؟؟؟

 -8ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻄﻞ ﻓـﻲ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟـﺨﺮاﻓﻴﺔ ﳝﺘﻠﻚ ﻗﺪرات ﺧﺎرﻗﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮى اﻟـﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺒﻄﻞ ﰲ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻬﻮ إﻧﺴﺎن ﻋﺎدي ﻳﻌﻤﻞ
اﻷﺧﻄﺎر ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮى اﳋﺎرﺟﻴﺔ.

ﻃﻂ"""""ط""ﻃﻂ""ط""""""ﻃﻂ

 -9اﺣﺘﻠﺖ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ ﻣﻜﺎﻧ ـﺔ ﻋ ـﻈـﻴـﻤـ ـﺔ ﻻرﺗ ـﺒـﺎﻃ ـﻬﺎ ﺑـﻤﻮاﻗ ـﻒ اﻹﻧ ـﺴﺎن وﺑ ـﻤـﻌـﺘ ـﻘـﺪاﺗﻪ إزاء اﻟﻜﻮن
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اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
أﻓﺮاﺣﻪ وأﺣﺰاﻧﻪ وآﻻﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﻃﻘﻮﺳﻪ

وﲢﻠﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ آﻣﺎﳍﺎ

؟؟؟؟

وﰲ ﻛﺮاﻣﺎت اﻷوﻟﻴﺎء اﻟﺼﺎﳊﲔ.

 -10ﻛﻤﺎ أن ﻟﻠﻤﺮأة ﺣﻀﻮر ﺑﺎرز ﰲ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﺘﺎرة ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻠﱯ ﻣﻦ ﺧﻼل
إذ ﺗﻜﻮن أﺳﺎس ﻛﻞ ﺷﺮ وﺗﺎرة ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﺴﻠﻤﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ،وﺗﺎرة
ﻷ ﺎ ﻣﻨﺒﻊ

أﺧﺮى ﺗﻜﻮن اﳋﲑ ﻛﻠﻪ ،ﻓﻬﻲ اﻟﺰوﺟﺔ واﻷﺧﺖ واﻻﺑﻨﺔ واﻷم

اﳊﻨﺎن واﳊﺐ واﳋﺼﻮﺑﺔ وأﺳﺎس ﺗﻜﻮن اﺘﻤﻌﺎت ،ﻓﺈذا ﺻ ﻠ ﺤﺖ ﺻ ﻠﺢ اﺘﻤﻊ وإذا ﻓﺴﺪت ﻓﺴﺪ
اﺘﻤﻊ ،ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ أن ﺑﻌﺾ اﳊﻜﺎﻳﺎت ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻗﻮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﲢﺴﻦ اﻟﺘﺼﺮف واﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﺼﱪ
.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ﻋﻠﻰ ﻧﻮاﺋﺐ اﻟﺪﻫﺮ.

 -11ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺣﻜﺎﻳﺎت ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ اﻟﺘﺪاول ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻛﺜﲑا ﻣﻊ اﺧﺘﻼف
ﺑﺴﻴﻂ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ وﻗﺪ ﺗﺘﻌﺪى ﺑﻌﺾ اﳊﻜﺎﻳﺎت ﺣﺪود اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ إﱃ ﻟﻐﺎت أﺧﺮى وﻣﻦ ﻫﺬﻩ
اﳊﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ أﳓﺎء ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ أﺷﻬﺮﻫﺎ :ﻟﻮﳒﺔ ،ﺑﻘﺮة اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ،ﺳﻨﺪرﻳﻼ.1
 -12اﺳﺘﻄﺎع اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﺗﺆدﻳﻬﺎ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻗﺼﺼﻲ
ﻣﻌﲔ،واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺼﺼﻲ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ واﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ واﻟﱵ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺼﻮص
ﻓﺎﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺺ.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 -13ﻛﻤﺎ ان اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أن ﻳﺘﺤﻮل إﱃ إﺳﻘﺎﻃﺎت آﻟﻴﺔ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ
ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻨﺼﻮص ،ﻓﻠﻴﺲ اﳍﺪف ﻫﻮ اﺳﺘﻈﻬﺎر ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻨﺺ ،ﺑﻞ اﻟﻈﺮوف
اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺺ،واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻨﺺ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻨﻴﻮي ﻷن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﻟﻨﻈﺎم واﻟﻌﻼﻗﺎت ،ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ازدﻫﺮت ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮي ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﻊ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺸﻬﲑ ﻏﺮﳝﺎس،ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت ﻣﺎ ﻛﺎن ﳍﺎ أن ﺗﻈﻬﺮ وﺗﺘﻄﻮر ﻟﻮﻻ ﺟﻬﻮد ﻫﺆﻻء
اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺧﺮاج ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ إﱃ اﻟﻨﻮر.وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﳎﺎﻻ ﺧﺼﺒﺎ
ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺧﺎﺻﺔ وان اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ ﺳﻄﺤﻴﺔ ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ ﺳﻄﺢ اﳊﻜﺎﻳﺔ ،وﺑﻨﻴﺔ
ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ ﻣـﺤﺘـﻮى اﻟـﺤﻜﺎﻳـﺔ ،وﺗـﺸـﻤـﻞ اﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺴﻄﺤـﻴـﺔ اﻹﻃـﺎر اﻷﻓ ـﻘـﻲ ﻟﻠﻌـﻼﻗ ـﺎت ﺑ ـﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض ،ﳎﻠﺔ اﻟﱰاث اﻟﺸﻌﱯ،ﻋﺪد ﺧﺎص اﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮر اﳌﻐﺮﰊ ،اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ،1977ﺑﻐﺪاد،ص .14
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واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ،وﻣﻦ ﳑﻴﺰات ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﻠﻮب اﳊﻜﺎﺋﻲ وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺴﺮد ،وﻋﺪد اﻟﺸﺨﻮص وﻧﻮﻋـﻴـﺔ
اﻷﻓﻌﺎل ،أﻣﺎ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﺘﺸﻤﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ،وﻣﻦ ﳑﻴﺰات ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ
إﳚﺎد اﻟﱰاﺑﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﲔ ﳏﺘﻮى وأﻓﻜﺎر وﻓﻠﺴﻔﺔ و ﺑﻨﻴ ﺔ اﳊﻜﺎﻳ ﺔ و ﺑﲔ اﺘﻤﻊ اﻟﺬي أﻧﺘﺠﻬﺎ...1
 -14ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺮﺑﻊ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ أﻫﻢ اﳒﺎز ﺣﻘﻘﻪ ﻏﺮﳝﺎس ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻌﺰل اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻀﺎدة
واﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺘﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ................................................ .2؟؟؟؟؟؟؟؟
 -15ﺗﻘﻮم اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻸﻓﺮاد،ﻓﺎﳊﻖ ﻳﺘﻐﻠﺐ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻃﻞ،
؟؟؟؟؟؟؟؟؟

واﻟﻌﺪل ﻳﺴﻮد داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻠﻢ.

 -16اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻷدب اﻟﺸﻔﻮي،ﺗﻠﻌﺐ دور اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﻻ ﻣﺪرﺳﺔ
ﻓﻴﻪ ،ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﺑﺪء ﻣﻦ ﻃﻔﻮﻟﺘﻨﺎ وﻃﻮال اﳊﻴﺎة ،ﻷن اﻷدب اﻟﺸﻔﻮ ي ﳛﻤﻞ
ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ وذاﻛﺮﺗﻨﺎ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺬاﻛﺮة ﻻ ﺗﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻻﻣﺘﻼء ﻣﺜﻠﻤﺎ أن اﻟﻨﺴﻴﺎن ﻻ ﻳﻌﲏ اﻟﻔﺮاغ
ﺑﺎﻟﻀﺮورة.3

؟؟؟؟؟؟؟؟ "

""""وﺧﻼﺻﺔ ﻛﻼﻣﻨﺎ ﻫﻲ أن اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺻﻮت اﻟﺸﻌﺐ ،وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ ،إﺎ اﻟﺼﻮت اﻟﻨﺎﺑﺾ
ﰲ أﻋﻤﺎﻗﻨﺎ واﳊﻘﻴﻘﺔ اﳌﺘﺨﻴﻠﺔ ﻟﻮاﻗﻌﻨﺎ ،وﻣﻬﻤﺎ ﺗﻨﺎﺳﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺤﺮ واﳋﻮارق واﻟﻌﺠﺎﺋﺐ
واﻟﻐﺮاﺋﺐ ﻓ ﺈﺎ ﳎﺮد اﺳﺘﻌﺎرات واﻧﺰﻳﺎﺣﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﻻ ﲢﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻗﻴﺪ أﳕﻠﺔ ،وﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻜﺎﻳﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ أﺳﻄﻮرة أم ﺧﺮاﻓﺔ أم ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺟﻦ أم ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺣﻴﻮان،ﻓﻤﺤﻮرﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎن،ﻳـﺨﻠﻘﻬﺎ ﻟﻴـﺮﺗﺎد ﻋﻮاﻟـﻤﻬﺎ
.4

 -1د.اﻟﺘﻴﺠﺎﱐ اﻟﺰاوي،ﺑﻨﺎء اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص .358
 -2ﻧﺎدﻳﺔ ﺑﻮﺷﻔﺮة،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.161
 -3ﳏﻤﺪ ﺣﺠﻮ،اﻹﻧﺴﺎن واﻧﺴﺠﺎم اﻟﻜﻮن "،ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت اﳊﻜﻲ اﻟﺸﻌﱯ"ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،،ص.279
 -4اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص.280
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وﻻﺳـﺘﻜﻤﺎل ﺟـﻮاﻧﺐ ﺣ ـﻜﺎﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﺎش ﻧﺴﻮق ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ.ﻣ ـﻀﻤﻮﻧـﻬﺎ اﳌﺮأة اﻟـﺸﺤﻴـﺤﺔ وﻗﺪ روﺗـﻬﺎ
ﻟﻨﺎ اﳊﺎﺟﺔ رﺑﻴﻌﺔ ﺷﻘﺮاﱐ.
"

ط

" ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ر ﺟﻞ ﻏـﻨـﻲ ﻳ ـﺴﻜﻦ ﻣـ ـﻊ زو ﺟ ـﺘـﻪ اﻟﺒـﺨﻴﻠـﺔ,وﱂ ﻳ ـﻜﻦ ﻟ ـﺪﻳـﻬﻢ أوﻻد،وﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﺑـﺒﺨﻞ زوﺟﺘﻪ،

ﰲ أﺣﺪ اﻷﻳﺎم ﺟﺎءﻩ أﺣﺪ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻧﺎﺻﺤﺎ :ﲟـ ـﺎ أﻧـ ـﻚ ﻟ ـﻢ ﺗ ــﺮزق ﺑ ـ ـﺄوﻻد ،ﻓ ـﻠﻤﺎ ﻻ ﺗ ـﺼ ـﺪق ﺑـ ـﺒ ـﻌ ـ ـﺾ ﻣﻨﻪ ﻟﻴﻜﻮن
ﺧﻼﺻﻚ ﻓـﻲ اﻟـﺪار اﻵﺧـﺮة،وﺗــﺪﺧـﻞ ﺑـﻪ اﳉـﻨﺔ .اﻧﺪﻫﺶ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﲰﺎﻋﻪ ﻟﻠﺨﱪ.وﺗﺴﺎءل ﻛﻴﻒ ذﻟﻚ؟ ﻓ ـﻘﺎﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻮا
ﻟﻪ:زوﺟ ـﺘـﻚ ﺑـﺨـﻴـﻠﺔ ﺟﺪا وﻻ ﺗ ـﺘـﺼﺪق ﺑﺸـﻲء ﰲ اﻟﻌ ـﻴـﺪ .ﻓـﻘﺎل ﳍﻢ:وﻛ ـﻴﻒ أﻋـﺮف ﺻ ـﺤـ ـ ـ ـﺔ ﻗـﻮﻟـﻜـﻢ :ﻓـ ـﻘــﺎﻟـ ـﻮ ا ﻟ ـﻪ:
ﻓ ـﻜـﺮ ﻓـﻲ ﺣﻴـﻠـﺔ ﺗـﺠﺮب ﻓ ـﻴـﻬﺎ زوﺟـﺘـﻚ ﻟـﺘـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣـﻦ ذﻟﻚ.
" ﻓﺬﻫﺐ إﱃزو ﺟﺘﻪ وﻗﺎل ﻟـﻬﺎ:ﻫـ ــﻴـﺎ ﺳﻨــﺮﺣـﻞ ﻣ ـﻦ دار ﻧـﺎ ﻫـﺬﻩ وﻧــﺬﻫ ــﺐ ﻟﻠـﺴ ـﻜـﻦ ﻓـﻲ اﳌﻘﱪة.اﻧـﺪﻫ ــﺸ ـﺖ اﻟـﺰوﺟ ـﺔ
ﻋ ـﻨـﺪ ﲰـﺎع ذﻟﻚ ،واﺳـﺘﻔﺴﺮت ﻋـﻦ ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ ﻣﻌـﻠـﻠـﺔ أﻧـﻬﺎ ﻻ ﺗـﺴﺘـﻄﻴﻊ ﺗـﺮك ﻛـﻞ ﻫـﺬا اﻟـﺨﲑ ﻓ ـــ ﺮد ﻋﻠ ـﻴـﻬﺎ زوﺟﻬﺎ
ﻣﻌﺎﺗﺒﺎ:إذا أردت اﻟـﺴﻜ ــﻦ ﻣـﻌـﻲ ﻓــﺎﺗــﺒﻌـ ــﻴـﲏ،وإﻻ ﻓـﺎذﻫـﱯ إﱃ دارﻛﻢ .ﻓﻄﺄﻃﺄت اﻟـ ـ ــﺰوﺟﺔ رأﺳـ ﻬﺎ ﻣﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﻪ.
ط وﻗﺒﻞ اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻠـﻤﻘـﺒ ـﺮة ﺣـﻔ ــﺮ ﺣﻔـ ــﺮة ﻣ ـﻴـﺖ،وﺑﻨ ــﻰ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺧ ـ ـﻴ ـﻤـﺔ.ﺛـﻢ رﺟـﻊ و أﺧــﺬ زوﺟ ـﺘـ ــﻪ ﻣﻌــﻪ.وﺑـ ـﻌ ــﺪ ذﻟـ ـﻚ
ﻗﺎل ﻟﺰوﺟﺘﻪ أﻧﻪ ﺳـﻴﺬﻫـﺐ ﻟـﺮﻋـﻲ اﻟـﻐـﻨـﻢ.و أن ﺗـﺒﻘﻰ ﻫﻲ ﰲ اﳋﻴﻤﺔ ﻓﺮدت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻌـ ــﻢ ﻣـﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﻪ .ﻏ ـﻴـﺮ أن اﻟـ ـﺮﺟـﻞ
دﺧﻞ ﰲ اﳊﻔﺮة ﻟﲑاﻗﺐ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ زوﺟﺘﻪ.إذ ﻗ ـﺎﻣـﺖ ﺑـﺼﻨﻊ ﺧﺒﺰ اﻟﺪار ،وﺑـﻌﺪ ذﻟﻚ أﻋ ـ ـﺪت إﺑ ـ ـﺮﻳـ ــﻖ ﻗﻬ ــﻮة وﺑـﺪأت
ﰲ اﻷﻛﻞ .وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻠـﺤﻈــﺔ أﺧﺮج اﻟﺰوج ﻳـﺪﻩ ﻣﻦ اﳊﻔـﺮة و أدﺧﻠﻬﺎ ﰲ اﳋـﻴﻤﺔ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ:ﺷ ـﺪ ﻳـ ـﺪﻳ ـﻚ أﻋـ ـﻄ ـﻴـﺖ
ﻟﻠﺤ ـ ــﻴﲔ ﺑ ــﺎش ﻧـﻌﻄﻲ ﻟﻠـﻤﻮ ﺗﻰ.ﻫـﻨـﺎﺧـﺮ ج اﻟ ـﺰوج ﻣـﻦ اﳊـﻔ ـﺮة وﺻـﺎح ﻗ ـﺎﺋ ـﻼ :أﻳـ ــﺘـﻬـﺎاﻟ ـﺸـﻤـﻄـﺎء اﻟـﺒـﺨﻴـﻠـﺔ ﺑـﺴـﺒـﺒ ـ ــﻚ
ﻛﻨﺖ ﺳﺄدﺧﻞ ﺟﻬﻨﻢ،ﻓﺄدرك ﺑـﺨﻞ زوﺟﺘﻪ.
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وﺗ ـﻘ ـﻮل اﻟـ ـﺮاوﻳـ ـﺔ ﺷﻘ ـﺮاﻧ ـﻲ رﺑـﻴـﻌـﺔ " وﺣـ ــﺪ اﻟـ ـﻨ ـﻬــﺎر ﻛــﺎﻧ ـﺖ اﻣﺮأة ﻛ ـ ـﻞ ﻣ ـﺎ ﺗ ـﺒﻐـﻲ ﺗـﺘﺰوج ﻣﻦ راﺟﻞ ﺗـﺴـﻘﺴـﻴـ ـﻪ
ﻟﻴﻌﺮف ﻳ ـﻔﺼـﺺ اﻟﻠـﺤـ وﻢ ،ﻛـ ـﺎن ﻫ ـﺬا ﻫـﻮ ﺷﺮﻃـﻬﺎ ﺑ ــﺎش ﺗـﻘـﺒـﻞ ﺑـ ـﻴـﻪ،وﻛ ـﺎﻧ ـﺖ ﻓ ـﻲ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﺮة ﺗ ــﺬﺑــﺢ اﻟــﻤﺎﺷـﻴ ـ ـ ـﺔ
ﺗـﻌــﻄـﻴﻬـﺎ ﻟـﻴــﺠ ـﻲ ﻳـ ـﺨـﻄ ـﺒـﻬﺎ،وﻃ ــﻞ ﻋ ــﻠـﻴـﻪ ﻣ ـﺘـﺎﻗـ ـﺔ،ﺑـ ـﺎش ﺗ ـــ ﻌ ـﺮف ﻟ ـﻴﻨـﺠــﻢ ﻳـﻔـﺼﺼﻬﺎ،وﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﺸﻠﻮا
ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺴـﻤﺔ،واﺣﺪ اﻟ ـﻨﻬﺎر ﻛﺎن ﻓـﺎﻳﺖ واﺣﺪ اﻟﺮاﻋﻲ ﻳﺴﺮح،وﻗﺎﻟـﻬﺎ ﺑﺎﺑـﻬﺎ ﺑـﻠﻲ ﻫــﺬا ﻫـﻮ ﻟـﺘـﺪﻳـﻪ،ﻗــﺒـﻠﺖ ﺷـﺮط
ﺗﺪﻳـﺮ ﻛـﻴـﻤﺎ دارت ﻣـﻊ اﻵﺧﺮﻳـﻦ،ﻣ ــﲔ ﺟــﺎ ﻋ ــﻄﺎﺗــﻪ اﻟـﻤـﺎﺷﻴــﺔ اﻟـﻤ ــﺬﺑﻮﺣﺔ وﺧـﺰﻧ ــﺖ ﺑــﺎش ﻣـﺎﻳﺸﻮﻓ ـﻬ ــﺎش،وﺑـ ــﺪا
ﻳــﻔﺼـﺺ ﰲ ﻟﻠﺤﻢ ،ﺧــﺮج دوارة ودار ﻓـﻮﻗ ــﻬﺎ ﺑـ ــﻮزﻟــﻮف،ﻣﻨﺒﻌﺪ ﺟﺒﺪ ﻟﻜﺒﺪة ودار ﻓﻮﻗﻬﺎ اﻟﻌﻴﻨﲔ،ﻣﻨﺒﻌﺪ ﺧﺮج
اﻟﻘﻠﺐ ودار ﻓﻮﻗﻪ اﻟﺮﻳـﺠﻠﲔ.ﻣ ـ ـﲔ ﺧــﺮﺟــﺖ ﳌـﺮاة ﳐﻠﻮﻋﺔ ﺳﺎﻗﺴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺴﻤﺔ،رد ﻋــﻠﻴﻬﺎ وﻗــﺎﳍﺎ:
دﻳﺮت اﻟ ـﺒﻮزﻟﻮف ﻓ ـﻮق اﻟـ ـﺪوارة ﻻﻧ ــﻪ اﻟ ـﻜـﺮش ﻣﻴــﻦ ﺗ ـﺸـﺒـﻊ اﻟ ـﺮاس ﻳ ـﻐﻨـﻲ،ودرت اﻟـﻌـﻴـﻨـﻴـﻦ ﻓـﻮق اﻟﻜـﺒـﺪة ﻻﻧ ـ ـﻪ
اﻟﻌﻴﻨﲔ ﻣﺎ ﺗﺒﻜﻴﺶ ﺣﱴ ﺗﺒﻜﻲ اﻟـﻜـﺒﺪة ،ودرت اﻟﺮﻳـﺠـﻠﲔ ﻓ ـﻮق اﻟـ ـﻘـﻠﺐ ﻷﻧﻪ اﻟـﺮﺣﺒـﺔ ﻟـ ـﻲ ﻣـﺎ ﻳ ـﺒﻐﻴﺶ اﻟﻘﻠﺐ
ﻳﺮوﺣ ـﻠـﻬﺎ اﻟـﺮﻳـﺠﻠﲔ ﻣـﺎﻳـﺮوﺣـﻠـﻬـﺎش وﻣـﺎﻳ ـ ـﺪوﻫـﺶ ﻟﻴﻬ ـﺎ ﺣﺘـﻰ ﻳـﺒـﻐﻲ اﻟ ـﻘﻠﺐ.ﻓ ـﻬﻤﺖ دروك،وﻓـﻲ اﻟ ـﺘﺎﱄ ﻗﺒﻠﺖ
ﺑﻴﻪ وﻗﺎ ﻟﺖ ﻟﺒ ﺎﺎ :ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺮاﺟﻞ اﻟــﻠﻲ ﻳــﻠﻴــﻖ ﺑـﻴـﺎ وﻳﻮاﳌﲏ وﻳـﻔـﻬﻤـﻨـﻲ.

 -1ﻳﻔﺼﺺ :ﻳﻘﺴﻢ
 -2اﻟﺘﺎﻗﺔ :اﻟﻨﺎﻓﺬة
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ﳌﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﻮﻟـ ـﺪ أﺷـﺪﻩ وأﺻـﺒـﺢ ﺷـﺎﺑ ـﺎ وﺑ ـﺈﻣـﻜ ـﺎﻧـ ـ ـﻪ أن ﻳ ـﺼﺒ ـﺢ زوﺟـﺎ ﻻﻣـﺮأة ،ﻃـﻠـﺐ ﻣ ـﻦ أﺑـ ـﻴـﻪ أن ﻳـ ـﺰوﺟـﻪ
ﻋﻠﻰ ﻋﺎدة ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﺳﺮة اﻟـﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻗﺎل ﻟﻪ أﺑﻮﻩ ،ﻧﻌـﻢ ﻟـﻘـﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻓـﻲ ﺳـﻦ اﻟـﺰواج ﻣـﺎ ﺷﺎء اﷲ،وﳚﺐ
أن أزوﺟﻚ ،وﻟـﻜﻦ ﻫـﻨـﺎك ﺷﺮﻃـﺎ واﺣـﺪا ﻻ ﺑـﺪ أن ﺗـ ـﻘ ـﻮم ﺑﻪ ،و ﻗﺎل ﻟﻪ اﻻﺑـﻦ ﻣﺎ ﻫـﻮ ﻫﺬا اﻟﺸـﺮط؟ وﻗ ـ ـ ــﺎل
ﻟﻪ اﻷب ،ﻫـﺬا اﻟ ـﺸــﺮط ﻫـ ـﻮ " ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺴﺎء " وﻗﺎل ﻟﻪ :وأﻳــﻦ أﺟﺪ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻌـ ـﻠــﻢ.رد ﻋ ــﻠـﻴ ــﻪ واﻟ ـﺪﻩ،اﺑـﺤﺚ
ﻋــﻨـﻪ،ﻓﻌﺎﺷﺮ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ واﻟ ـﻘــﺮ آن وﺣـ ـﻔــﻆ ﻋـﻨﻬﻢ ﻛـ ـﺘـﺎب اﷲ وﺿﻠــﻊ ﻓــﻲ ﻋ ــﻠﻮم اﻟــﺪﻳــﻦ واﻟـﻔ ـﻘــﻪ ،وﺷـﺆون
اﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﰒ ﻗـﻔﻞ راﺟﻌﺎ إﱃ ﺑﻴﺘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪا أﻧﻪ ﻋﺮف ﻛﻞ اﻟﻌﻠﻮم ،وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ،ﺻﺎدف اﻣﺮأة ﺟ ـﻤــﻴـﻠـﺔ
ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﲤﻸ اﳌﺎء ﻣﻦ ﺑﺌﺮ ﻓﻄﻠـﺐ ﻣـﻨﻬﺎ أن ﺗﺴﻘـﻴﻪ و ﺑﻌﺪ أنﺷﺮب وار ﺗﻮى ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﺳﺮ ﻣﺮورﻩ ﻣﻦ ﻫـ ـ ـﺬا
ط

اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻳﺒﺪو ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻦ اﻟﺒﻼد.

ط ﺣﻜﻰ ﻟـﻬﺎ ﺣﻜﺎﻳ ـﺘـﻪ ﻣ ـﻊ أﺑـﻴـﻪ و ﺷـﺮو ﻃ ـﻪ ﻟـﺰواﺟﻪ وﺳﺄﻟﺘﻪ اﳌﺮأة ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﻓﻘﺎل ﻟـﻬﺎ :أﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ أن
ﻳﺘﻌﻠﻢ " ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺴﺎء " ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟـﻪ اﳌﺮأة وﻫـﻞ ﺗـﻌـﻠـﻤﺖ؟ ﻗـ ــﺎل ﻟـ ـﻬــﺎ ﻧ ـﻌـﻢ وﻗـﺎﻟـﺖ ﻣﺎذا ﺗـﻌـﻠﻤـﺖ؟ ﻗـ ـﺎل ﳍﺎ:
ﺣـﻔـﻈـﺖ اﻟـﻘﺮ آن واﳊﺪﻳـﺚ وﻋـﻠﻮم أﺧﺮى....ﻗـﺎﻟﺖ ﻟ ـﻪ و ﻟـﻜﻨﻚ ﻻزﻟﺖ ﱂ ﺗﻌﺮف ﺑﻌﺪ ﻋـﻠﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﺣﻴﻨﻬﺎ
أﺣ ـﺲ ﺑﺎﻹﻫ ـﺎﻧــﺔ وﻇﻬ ـﺮ ت ﻋﻠـﻴﻪ ﻋﻼﻣﺎت اﻟـﻐﻀﺐ واﻻﻧـﺰﻋ ـﺎج ،ﺛـﻢ أﻛﺪت ﻟﻪ ﻗﺎﺋﻠﺔ ،إذا ﻟ ـﻢ ﺗـﻘـ ـﺘـﻨـﻊ ﻓﺈﻧﲏ
أﻗﺘﻠﻚ اﻵن ﺛـﻢ أﺣﻴﻴﻚ،ﺳﺨﺮ ﻣـﻨﻬﺎ وﺑــﺪأ ﻳـﺴﺘﻬ ﺰئ ﺎ ،وﻣﺎ ﺑ ـﻴﺪك ﺗـﻔـﻌﻠﲔ ،ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ اﻵن أﺻﺮخ ﺑﺄﻋﻠﻰ
ﺻﻮﺗـﻲ وﺳـﱰ ى ﺑـﻌﺪ ﳊ ــﻈﺔ ﻛﻞ اﻟﻘ ﺮﻳﺔ ﺠﻢ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﻟﺘﻨﻘﺬﻧـﻲ ﻣﻦ اﻋﺘﺪاﺋﻚ ﻋﻠﻲ وﺻﺮﺧﺖ ﺑـ ـﺼﻮت
اﳌﻨﺠﺪة اﳌﻈــﻠﻮﻣﺔ وﺑﻌـﺪ ﻗﻠﻴﻞ أﻗﺒﻞ أﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻛﻠﻬﻢ إﻟـﻰ ﻧـﺠﺪﺗـ ـﻬﺎ ﻣـﻦ ﻫ ـﺬا اﻟـﺮﺟـﻞ اﻟﻐـﺮﻳﺐ ،وﻟـﻤﺎ أﺣﺲ
ﺑﺎﳋـﻄـﺮ ﻳـﺪاﳘﻪ ،وأﺣﺲ ﺑﺎﻟﻔﻌ ـﻞ أن اﳌـﻮت أﺻﺒﺢ ﻗﺎب ﻗﻮﺳﲔ أو أدﱏ ﻣﻨﻪ ،ﻗﺎﻟﺖ ﻟـ ـﻪ ﻫـﻞ ﺗـﺄﻛـ ـﺪت ﳑﺎ
ﻗ ـﻠﺖ ﻟ ـﻚ ،إذن ،ارﺑ ـﻂ ﻫ ـﺬا اﳊﺒـﻞ ﻋـﻠﻰ ﺧ ـﺼﺮك ،واﻧـﺰل ﺑ ـﺴﺮﻋ ـﺔ إﱃ أﻋﻤﺎق اﻟ ـﺒﺌـﺮ وﻓـ ـﻌـﻞ ذﻟــﻚ ﺑـﺴﺮﻋﺔ
وﺑـﻘﻴﺖ ﻫﻲ ﺗـﺸﺪ اﳊﺒﻞ ﻓـﻲ أﻋـﻠﻰ اﻟـﺒـﺌﺮ وﻋـﻨـﺪﻫﺎ ﻗـﺎﻟﺖ ﻟﻪ أﻣﺎ اﻵن ﻳـﻤﻜﻨﻨـﻲ أن أﻗﺘﻠﻚ ﻛﻤﺎ ﻳـﻤﻜﻨﲏ أن
ط

أﺣﻴﻴﻚ وﺳﺄﻟﺘﻪ ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺴﺎء ،وﻋﻨﺪﻫﺎ اﻋﱰف.

" أﻣﺎ اﳌﺮ أة ﻓﻄـﻠـﺒـﺖ ﻣﻦ اﻟﻨـ ﺎس ﻣﺴ ﺎﻋﺪﺎ ﻋـﻠﻰ إﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ اﻟ ـﺒـﺌـﺮ ،وﻓ ـﻌ ـﻠﻮا ذﻟـﻚ،وﻋ ـﻨـﺪﻫﺎ ﻃﻠﺐ ﻣـﻨـﻬـﺎ
اﻟﺰواج ﻓﻘﺒﻠﺖ ﻃﻠﺒﻪ وأﺧﺬﻫﺎ ﻣﻌﻪ وﻋﺎد إﱃ واﻟﺪﻩ اﻟﺬي أﻗﺎم ﻟﻪ اﻷﻓﺮاح

 -1اﻧﻈﺮ اﻟﺘﻴﺠﺎﱐ اﻟﺰاوي،ﺑﻨﺎء اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ:ص188/187
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ﺣﻜﺎﻳﺔ " اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟـﻠﻲ ﺑــﻐﻰ ﻳﻐﻠﺐ اﻟﻤﻜﺘﻮب "
ط ﺣـ ـﻴﺚ رأى اﻟ ـﺴﻠـﻄـ ـﺎن ﻓـﻲ ﻣـﻨـﺎﻣ ـﻪ أن ﻣ ـﻠ ـﻜﺎ ﻳـ ـﺮ ﻣـ ـ ـﻲ اﻷوراق ،ﻓﺄﺧﺬ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻄﺎن ور ﻗﺔ وﻗﺮاﻫﺎ ﻓﻮﺟﺪ
ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻪ " ﺳﻴﻨﺠﺐ ﺑـﻨـﺘـﺎ وأﺧﻮﻩ وﻟـﺪا وﻳﺘ ـﻮﻟـﻰ اﺑـﻦ أﺧﻴﻪ اﳊﻜﻢ "،ﻓﻘﺮر أن ﻳﻐﻠﺐ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺪر ،ﺣﻴﺚ
ﺧﻄﻂ ﻟﻘﺘﻞ اﺑﻦ أﺧﻴﻪ ﰲ اﳌﺮة اﻷوﱃ ،و ﻇﻦ أﻧﻪ ﲣﻠﺺ ﻣﻨﻪ،إﻻ أن اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺬﺑـﺤﻪ أﺷﻔـﻖ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺮﺿـﻴـ ـﻊ
ﻓﻠﻢ ﻳﻘـﺘـﻠﻪ،وﺑـﻌـﺪ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎن أن اﺑﻦ أﺧﻴﻪ ﻣﺎزال ﻋﻠﻰ ﻗـﻴﺪ اﳊﻴﺎة ﺣﻴﺚ أﺣﺒﺘﻪ اﺑﻨـﺘــﻪ وﺗﻌــﻠﻘـﺖ
ﺑﻪ ،ﻓﺨﻄﻂ ﻟﻘـﺘـﻠـﻪ ﻟﻠﻤـﺮة اﻟـﺜﺎﻧـﻴـﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻨﺠﺢ ﺣـﻴـﺚ ﻏﻴـﺮت اﺑـﻨﺔ اﻟﺴﻠﻄ ـﺎن رﺳﺎﻟﺔ أﺑﻴﻬﺎ اﻟﱵ ﻳـ ـﻄـﻠـﺐ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﺑﻨـﻪ أن ﻳﻘـﺘ ـﻞ اﺑـﻦ أﺧ ـﻴﻪ واﻟﺬي رﺑﺘﻪ اﻟ ـﻌﺠ ـﻮز ،وﻋـﻨـﺪ ﻋ ـﻮدة اﻟـﺴ ـﻠ ـﻄ ـﺎن ﻳﻜـﺘـﺸ ـﻒ أن اﺑـﻨـ ـﻪ زوج
اﺑـﻦ اﻟﻌﺠ ـــ ـﻮز ﺑﺄﺧﺘﻪ ﻓـﻴﺰداد ﻏﻴﻀﺎ ،ﺛ ـﻢ ﳜﻄﻂ ﻟﻘـﺘـﻠـﻪ ﻟﻠﻤـﺮة اﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ ،إﻻ أن اﺑـﻨـﻪ ﻳـﻜـﻮن ﻫ ـﻮ اﻟـﻀﺤـﻴﺔ وراء
ﻫﺬا اﻟـﺘﺨﻄﻴﻂ ،وﺣﲔ ﻳﺮى ﻣﻨﻈﺮ اﺑﻨﻪ ﻣﻘﺘﻮﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﻐﺸﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻳـﻤﻮت ،ﻓـﻴﻌﻮد اﳌــﻠﻚ ﻛــﻠﻪ ﻻﺑﻦ أﺧﻴﻪ
وزوﺟ ــﺘﻪ.
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ﺣــﻜﺎﻳﺔ " اﻟـﻤﺮا اﻟ ـﻠﻲ ﺧـﺬات اﻟـﻤﻴﺖ "
" ﺗـﺮوي أن ﻓـﺘﺎة ﺗﻨﺒﺄ ﻟ ـﻬﺎ اﻟ ـﻌـ ـﺮاﻓــﻮن أﺎ ﺳﺘـﺘ ـﺰوج ﻣـﻴـﺘ ـﺎ ،ﻓ ـﻬـ ـﺮﺑـﺖ ﻣــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟﻨﺒﺄ وﻫﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ،
ﻓﺎرة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺪر اﻟـﻤﺤـﺘـﻮم،ﺛـﻢ ﺗـﻠـﺘﻘﻲ ﺑ ـﺸـﺎب ﻛـﺎن ﻗـﺮب ﻣـﻘـﺒـﺮة ،ﻃﻠـﺐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟـ ـ ـ ـﺰواج وﺣـ ـﻴﻨﻬﺎ ﻗ ـﺒ ـﻠ ـﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ،ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻜﺬﻳﺐ اﻟﻨﺒﺄ ،واﻟﺸﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ أﺎ ﻗﺮب ﻣﻘـﺒـﺮة ﻷن اﻟﻠ ـﻴــﻞ ﻛ ــﺎن ﻗـﺪ ﺣـﻞ.

"

ط أﳒﺒﺖ ﻣﻌﻪ ﻃﻔﻼ ،وﻟـﻤﺎ ﻛﱪ أﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻓﻘﺔ أﺑﻴﻪ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻛﺎن أﺑﻮﻩ ﻳـﺄﰉ ذﻟﻚ،ذات ﻳـﻮم ﺗـﺘـﺒـﻌـﻪ
ﺣﱴ ﺷﺎﻫﺪﻩ ﻳﺪﺧﻞ اﳌﻘﱪة ﻓﻴﻘﺘﺤﻢ ﻗﱪا.
ط أﺧـﱪ اﻟﻄﻔﻞ أﻣﻪ ﲟﺎ رأى ﺣ ــﻴﻨﻬﺎ أدرﻛﺖ أﺎ ﺗﺰوﺟﺖ اﳌﻴﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﺒﺐ ﺧﺮو ﺟﻬﺎ ﻣ ـﻦ دﻳ ـﺎرﻫﺎ.
و ﺗﻘﻄﻊ ﺻﻠـﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗـﺬﻫﺐ إﱃ واﻟﺪﻳﻪ،وﻓﻌﻼ ﻟﺒﺖ ﻃﻠﺒﻪ و ﻇﻞ ﻳﺰورﻫﺎ ﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ
ﻃﺎﺋﺮ.
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ﺣﻜـﺎﻳــﺔ" اﻟﺜﻌﻠﺐ واﻟﻔﻼح" واﻟﺘـﻲ روﺗ ــﻬﺎ ﻟ ـﻨ ــﺎ اﻟﺮاوﻳـ ــﺔ أﻋ ــﻠﻲ وردﻳــﺔ:

ط

ط ﻛ ــﺎن ﻓ ـ ـ ـﻼح ﳝﻠ ـﻚ ﺛـﻮر ﻳﻦ ﻳـﺤﺮث ﺑـﻬﻤﺎ وﻣﺮة ﻣـﺮ أﺳﺪ وﻃـﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻼح أن ﻳﻘﺪم ﻟـﻪ ﺛـﻮرا واﺣـ ـﺪا
ﻟﻴﺄﻛﻠﻪ وﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺼﺮف ﻧﻄﻖ وﻗﺎل " :ﺑﻌﺪ ﻳﻮ ﻣﲔ ﺳﺂﰐ ﻟﺘﻌﻄﻲ ﱄ ﻫﺬا اﻟـﺜﻮر ﻵﻛﻠﻪ أو آﻛ ـﻠـﻚ أﻧﺖ".
" وﻛ ـﺎن ذﻟـﻚ اﻟ ـﻔـﻼح اﻟـﻤﺴﻜـﲔ ﻻ ﻳـ ـﻤ ـﻠﻚ إﻻ ﻫ ـﺬﻳ ـﻦ اﻟـﺜﻮرﻳـﻦ إذا أﻛﻞ ﻟـﻪ اﻷﺳﺪ اﺣ ــﺪﻫـﻤﺎ ﻳ ـﺘـﻮﻗـﻒ
ﻋ ـﻦ ﻋــﻤﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳ ـﺴﺘ ـﻄ ـﻴـﻊ أن ﻳـ ـﺤـ ـﺮث ﻋﻠﻰ واﺣـﺪ.
ط ﻃﻮﺑ ـﻌ ـﺪ أن اﻧـ ـﺼﺮف اﻷﺳـﺪ ﻣ ـﺮ اﻟ ـﺜـﻌـﻠﺐ ،ووﺟـﺪ ذﻟـﻚ اﻟـ ـﻔﻼح ﻣﻬﻤﻮﻣﺎ ﻳﻔﻜﺮ.و ﻋﻨﺪﻣـﺎ اﻗـ ـﺘ ـﺮب ﻣ ـ ـﻨ ــﻪ
اﻟﺜﻌﻠﺐ ﺳﺄﻟﻪ " :ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺮودك أﻳﻬﺎ اﻟﻔﻼح؟ " ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺋﻼ " :اﺳــﻜﺖ ﻓــﻘـﻂ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺸﻜﻞ ﻟﻦ ﺗﻘ ــﺪر
ﻋﻠﻴﻪ" ﻧﻄﻖ اﻟﺜﻌﻠﺐ ":ﻫﻴﺎ ،ﻗﻞ ﱄ ،ﺳﺄﺳﺎﻋﺪك ﰲ ﺣـﻠﻪ ﻣﻬــﻤﺎ ﻛــﺎن ﻧـﻮﻋﻪ" ﻓـﻘــﺎل ﻟﻪ اﻟﻔﻼح ":ﻟـ ـ ـﻘـ ــﺪ ﻣﺮ
أﺳﺪ ﺑﺎﻷﻣﺲ وﻃ ـﻠﺐ ﻣﲏ أن أﻗﺪم ﻟﻪ ﺛﻮرا ﻓﺈذا رﻓﻀﺖ اﻓﺘـﺮﺳﲏ" .ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺜﻌﻠﺐ" ﺳﺄﳒﻴﻚ ﻣ ـﻦ ﻫـ ـ ـﺬﻩ
اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺷﺮط أن ﺗﻜــﺎﻓـ ـﺌـ ـﻨــﻲ ﺑـﺨــﺮوف أﺗﻌﺸﻰ ﺑﻪ " ﻗ ـ ـﺒــﻞ اﻟ ـﻔـﻼح ﺷــﺮﻃ ـﻪ وﺑــﻌـ ــﺪ ﻗ ــﻠﻴـﻞ ﺳ ـﺄﻟـ ـﻪ اﻟ ـﺜـﻌ ـﻠ ـ ـﺐ
" وﻣﱴ ﺳﻴﻌﻮد اﻷﺳﺪ؟ " ﺑـﻌـﺪ ﻳـ ـﻮﻣ ـﻴ ـﻦ " أﺟـ ـﺎﺑ ـﻪ اﻟ ـ ـﻔــﻼح ﺛ ــﻢ أﺿ ـﺎف ﻟ ــﻪ اﻟــﺜﻌ ـﻠﺐ " :اﲰﻊ أﻳﻬﺎ اﻟﻔﻼح
ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻣﺮ أﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻫ ـﻀﺒﺔ واراﻩ ﻫﻨﺎك.ﺳﺄﺳﺄﻟﻚ " :ﻫﻞ أﻧﺖ وﺣﺪك ﻳـﺎ ﻋﻤﻲ ﻟﻔﻼح؟ " ط "
" ﻓ ـﺘﺠ ـﻴـ ــﺒـﻨـﻲ " :ﻧـﻌـﻢ أﻧﺎو ﺣ ـﺪي" .ﻓ ـﻴــﻘﻮل ﻟﻚ اﻷﺳﺪ " ﺗ ـﻤﻬـﻞ ﺣـﱴ أﺧـﺘﺒﺊ ﻛـﻲ ﻻ ﻳـﺮاﱐ ﺣـ ـﱴ آﻛـﻠـﻪ"
وأﻧﺖ ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻳـﻄــﺄﻃـﺊ رأﺳﻪ إﻫـﻮ ﻋ ــﻠﻴـﻪ ﺑــﺸﺎﻗــﻮرك ﺑ ـﻘ ـﻮة ﻓﻴﻤﻮت وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﻧـﻬﺎﺋﻴﺎ".

ط

" وﺑــﻌﺪ ﻳﻮ ﻣﻴـﻦ ،رﺟ ــﻊ اﻷﺳﺪ و ﺳ ـﺄل اﻟ ــﻔـ ـﻼح " :ﻫ ـﻞ ﻫ ـﻴ ـﺄت ﻟـﻲ ذﻟـﻚ اﻟـﺜـﻮر؟" أﺟﺎﺑﻪ اﻟـﻔﻼح ":ﻧﻌﻢ،
و ﻫ ـﻮ ﻛ ـﺬﻟ ـﻚ ،أﻳـ ـﻬﺎ اﻷﺳ ـﺪ" وﺑـﻌـﺪ ﻗ ـﻠـﻴـﻞ أﻗـﺒﻞ اﻟـﺜـﻌﻠ ـﺐ وﻧـﺎدى اﻟﻔﻼح ":ﻫﻞ أﻧﺖو ﺣﺪك ﻫ ـﻨﺎك ﻳﺎ ﻋﻢ
اﻟﻔ ـﻼح؟"" ،ﻧـ ـﻌـ ـﻢ أﻧـ ـﺎو ﺣـﺪي" أﺟﺎﺑﻪ اﻟﻔﻼح ﻧﻄﻖ اﻷﺳﺪ و ﻗﺎل ﻟﻠﻔﻼح ":ﻗﻞ ﻟﻪ أﻧﺎ وﺣﺪي ﺣﱴ ﻳﺄﺗـﻲ
و آﻛ ـﻠﻪ" .وﺣـﲔ ﻃـﺄﻃـﺄ اﻷﺳ ـﺪ رأﺳ ـﻪ ﻛـﻲ ﻻ ﻳ ـﺮاﻩ اﻟ ـﺜـﻌﻠﺐ ﻗﺎم اﻟﻔﻼح وﻫﻮى ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸــﺎﻗ ـﻮرﻩ ﻓﺄرداﻩ ﻗ ــﺘﻴﻼ
وﺑ ـﻌ ـﺪ ﻗ ـﻠـﻴـﻞ ،ﻧ ـﺰل اﻟ ـﺜــﻌـﻠﺐ وﺳــﺄل اﻟـﻔـﻼح " :ﻫ ـﻞ أﻋـﺪدت ﱄ ذﻟـﻚ اﳋﺮوف" رد ﻋـﻠﻴﻪ اﻟﻔـﻼح ":ﻏ ـﺪا
ﺳـﻴـﻜـﻮن ﻟـﻚ ﺟﺎﻫ ـﺰا وﻋ ـــ ﻨـﺪﻣﺎ وﺻـﻞ اﻟ ـﻔـﻼح ﻋـﻨﺪ زوﺟ ـﺘﻪ أﺧـﺒـﺮﻫﺎ ﺑـﺄن اﻟ ـﺜﻌ ـﻠﺐ أﻧـﻘـﺬ ﺛـ ـﻮرا ﻟ ـﻪ ﻣﻦ ﺑﻄﺶ
اﻷﺳﺪ ﻣـﻘﺎﺑـﻞ ﺧـﺮوف اﺷـﱰﻃـﻪ ﻫـﺬا اﻟـﺜﻌﻠﺐ ﻛﻤﻜﺎﻓﺄة ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻴﻌﻪ ﻫﺬا ،ﻗ ـﺎﻣﺖ زو ﺟﺘـﻪ و ﻣﻸت ﻟﻪ ﻛﻴﺴﺎ
ﲜﺮاء ﻛـﻠ ـﺒـﺔ وﰲ اﻟـﻴﻮم اﻟﺘﺎﱄ ﲪﻠﻪ اﻟﻔﻼح وﺳﻠﻤﻪ ﻟﻠﺜﻌﻠﺐ .أﺧ ـﺬ اﻟ ـﺜﻌـﻠﺐ ذﻟـﻚ اﻟـﻜﻴـﺲ واﻧـﺼ ـﺮف وﺣـﲔ
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اﺑﺘﻌﺪ ﻗﻠـﻴـﻼ ،ﻓ ـﺘ ـﺢ اﻟﻜ ـﻴ ـﺲ ﻓـﺈذا ﲜﺮاء ﺮﲣج و ﺗ ـﺘ ـﺤـﺮش ﺑ ـﻪ ﻓ ـﻘـﺎل ﻓـﻲ ﻧــﻔﺴﻪ " :ﻣﺎ ﺗﺪﻳﺮ ﻟﺨﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺠﻴﻚ
اﻟﺸﺮ".
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ﺣﻜﺎﻳﺔ "اﻟﺬﻳﺐ واﻟﻘﻨﻔﺬ" واﻟﱵ ﺣﻜـ ـﺘﻬﺎ ﻟـﻨـﺎ اﻟـﺮاوﻳـﺔ" ﺷ ـﻘ ـﺮاﻧﻲ رﺑـﻴـﻌـﺔ"
"

ذات ﻳﻮم اﻟﺘﻘﻰ اﻟﻘﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﺬﺋﺐ،ﻓﺴﺄﻟﻪ" :ﻛﻢ ﻋﻨﺪك ﻣﻦ ﺣﻴﻠﺔ؟" أﺟﺎﺑﻪ " :ﻋﻨﺪي ﻣﺎﺋﺔ وواﺣﺪة...

وأﻧﺖ أﻳﻬﺎ اﻟﻘ ـﻨﻔـﺬ ﻛﻢ ﻋـﻨﺪك ﻣـﻨﻬﺎ؟" .أﺟﺎﺑﻪ اﻟـﻘـﻨـﻔﺬ  "::ﻻ أﻣﻠﻚ إﻻ واﺣﺪة"....ﻓـﻐ ـﺰا اﻟـﺬﺋـﺐ اﻟـﺸﻌ ـﻮر
ﺑـﺎﻟ ـﺰﻫ ـﻮ ﺑ ـﻨـﻔـﺴﻪ ،واﺳﺘـﺼـﻐـﺮ ﻣـﻌﺎرف اﻟـﻘـﻨـﻔـﺬ ،ﻓ ـﻀﺤ ـﻚ ﻫ ـﺎزﺋ ـﺎ ﻣ ـﻨـﻪ ،وﳌﺎ اﻗـﺘ ـﺮ ﺑ ـﺎ ﻣﻦ ﺑـﺌﺮ ،ﻗﺎل -":ﻳﺎ اﺑﻦ
اﻟﻜﻠﺐ ...ﻟ ـﻴﺲ ﻟـﻚ ﺳﻮى ﺣﻴﻠﺔ واﺣﺪة ،وﺗﻄﻤﻊ ﻓ ـﻲ ﻣﺮاﻓـﻘ ـﺘ ـﻲ أﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﺤﻴﻞ اﻟـﺘـ ـﻲ ﻻ ﺗـﻨﻀﺐ...
ﻫﻴﺎ اﺳـﺘﺪع اﻵن ﺣــﻴﻠ ـﺘﻚ اﻟﻔﺮﻳﺪة ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗـﻨ ـﻘــﺬك ﻣﻦ اﻟﻐﺮق اﳌﺆﻛﺪ؟! ﰒ رﻓﻌﻪ ﺑﻴــﺪﻩ ور ﻣﻰ ﺑﻪ داﺧﻞ اﳉﺐ.
ط ﻟـﻤﺎ و ﺟﺪ اﻟﻘﻨﻔﺬ ﻧﻔﺴﻪ ﻓـﻲ ﻗﻌﺮ اﻟـﺠﺐ...راح ﻳﺒﺤﺚ ﻓـﻲ ذﻫﻨﻪ ﻋﻦ ﺣـﻴـﻠـﺘـﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟـﱵ ﳝـﺘـﻠـﻜﻬ ـﺎ،
ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗ ـﻨ ـﺠ ـﺢ ﻓـﻲ إﻧﻘﺎذﻩ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻤﻮﻗﻒ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺬي وﺿﻌﻪ ﻓـﻴﻪ اﻟـﺬﺋـﺐ.ﻓﻜـﺮ ﻣﻠـﻴﺎ ،وﻧـﻈ ـﺮ ﺣ ـﻮاﻟـﻴﻪ،
ﰒ ﻃﻔﻖ ﻳﺼﺪر أﺻﻮاﺗﺎ ﻳﻘﻠـﺪ ﻓ ـﻴـﻬﺎ ﻛﻼم اﻟﺮﻋﺎة وﻧـﺪاءات اﻟﺒﺎﻋﺔ وأﺻﻮات اﻟﻐﻨﻢ واﻟـﻤﺎﻋـﺰ– " :ﻛﻢ ﻋﺮﺿﻮا
ﻋـﻠ ـﻴـﻚ ﲦﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟ ـﻨـﻌـﺠ ـﺔ؟ ...ﺑـﻜﻢ ﺗـﺒـﻴـﻌـﻬـﺎ؟...ﻫ ـﺎك ﺧـﻤﺴﺔ ﺻﻮردي ﺛـﻤﻨﺎ ﳍﺎ " -".زدﱐ ﻗﻠﻴﻼ وأﺑﻴﻌﻬﺎ
ﻟﻚ -"."...ﺑﻜﻢ ﻫـﺬﻩ اﻟ ـﻤﻌ ـﺰة؟ ...ﻛـﻢ ﻫـﻮ ﺟﺪﻳـﻬـﺎ ﺳــﻤ ــﻴـﻦ وﺻﺎﻟــﺢ ﻟـﻠـﺬﺑ ــﺢ ! -"."...اﻹﺛــﻨـﺎن ﺑ ـﻜ ـﺬا
وﻛﺬا ...واﻟـﻤﻌﺰة ﻟـﻮﺣ ـﺪﻫﺎ ﺑﻜﺬا "..أﻃـﻠـﻖ ﺻﻔـ ــﻴ ـﺮا وﻛـﺄﻧـﻪ ﻳــﺴـﻮق اﻟـﻐـﻨـﻢ ،ﺛــﻢ وﺟ ـﻪ اﻟ ــﻜﻼم ﻗﺎﺋﻼ -":أﻳﻬﺎ
اﻟﺮاﻋﻲ ﺑﻜﻢ ﺗ ـﺒــﻴـﻊ ﻗــﻄﻴــﻊ اﻟـ ـﻐ ـﻨــﻢ ﻫــﺬا؟ ...ﻫــﺎﻫــﻲ واﺣــﺪة ﺗ ـﺮﻳ ـ ـﺪ أن ﺗ ــﻬ ـﺮب..اﺟـ ـﺮ ردﻫـ ـﺎ "...وﻳ ـ ـﻀـ ـ ـﺮب
ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻋﺪة ﻣﺮات ﻓﻴـﺼﺪر ﺻﻮ ﺗﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺻـﻮت ﺟــﺮي ﺷﺨـﺺ !...ﺷﻐـﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻷداءات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
ذﻫﻦ اﻟﺬﺋﺐ ،واﻗـﱰب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳉــﺐ ،وﻣﺪ ﻋـ ـﻨﻘـﻪ ﻳ ـﻄـﻞ ﻋﻠﻰ ﻗـﻌـﺮﻩ .ﻧـﺎدى اﻟـﻘـﻨﻔـﺬ - ":ﻳﺎ اﺑـﻦ اﻟـﻜـﻠﺐ
ﺎج و ﻛـﺒﺎش و ﺧﺮاف و ﻣﺎﻋﺰ وﺟﺪﻳ ـ ــﺎن ...واﻟ ـ ـﻨ ـﺎس ﰲ ﻫـ ـ ــﺮج
ﻣﺎذا ﻫ ـﻨـﺎك؟! "...أﺟﺎب -":إﻧﻪ ﺳﻮق ...ﻧﻌ
و ﻣﺮج ﻳﺒﻴ ـﻌــﻮن وﻳــﺸﱰون،و ﻳﺘﻌﺎرﻛﻮن وﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻟﺘﺤﺎﻳﺎ"...ﻗﺎل اﻟﺬﺋﺐ ﻟﻨ ـﻔــﺴﻪ -" :ﻟ ـﻘﺪ أردت ﻫـﻼﻛ ـﻪ...
ﻓﺈذا ﺑ ــﻪ ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق ﻓـﻴﻪ اﳌﺎﻋﺰ واﻟﻐـﻨﻢ ...وأﻧﺎ أوﱃ ﺎ ﻣﻨﻪ ،ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﱂ أﺷﻢ
ﻓﻴﻬﺎ راﺋﺤﺔ ﺷﺤﻢ وﻻ ﳊﻢ ...ﻟــﻴﺘـﲏ ﻛ ـــ ﻨ ـﺖ ﻣ ـﻌ ـﻪ ،ﻟ ـﻌـﻠـﻲ أﻓ ـﻮز ﺑـﺒـﻌـﺾ ﻣ ـﻨـﻬ ـﺎ "...ﻧـﺎدى ﻋ ـﻠﻰ اﻟـﻘﻨﻔﺬ-":
ﻳﺎ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻗﻞ ﱄ ﻛﻴﻒ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻟ ـﺘﺤﻖ ﺑﻚ؟.ﺑﺎش ﻧﻮﺻــﻞ ﻟﻠﺨﲑ اﻟﻠﻲ راك ﻓﻴﻪ ،أﺟﺎب اﻟـﻘـ ـﻨ ـﻔــﺬ-":
ﻋـﻠﻴﻚ ﺑﺪﻟﻮ ﻣﺸﺪود ﲝﺒﻞ إﱃ اﳋﻄﺎرة ¹ﲡ ـﺪﻩ ﰲ اﻷﻋـﻠﻰ ﻋ ـﻠﻰ ﺣـﺎﺷـ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺒــﺌــﺮ ،اﺟـﻠـﺲ ﻓﻴﻪ وﺳﻮف ﻳﻨﺰل
ﺑﻚ ﺑﻜﻞ ﻫﺪوء ﻓﺘــﺼﻞ ﰲ اﻟﻮ ﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔـﺘـ ـﺮق رواد اﻟـ ـﺴــﻮق "..ﻛﺎن ﻫــﻨﺎك دﻟ ـﻮان ﻣـﻘ ـﺮو ﻧﺎن
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ﺑﺒﻌـﻀﻬﻤﺎ ﲝﺒﻞ ﻣﺸﺪود إﱃ اﳋ ــﻄﺎرة ،ﻋــﻠﻰ ﺣــﺎﻓــﺔ اﻟـﺒﺌ ـﺮ ،أﺣﺪﻫـﻤﺎ ﻓ ـﻲ اﻷﻋﻠﻰ ،واﻵﺧﺮ ﻓـﻲ ﻗـ ـﺎع اﻟ ـــ ﺒﺌـﺮ،
ﻳـﺘﻢ ﺟـﻠﺐ اﳌﺎء ﺑـﻬﻤﺎ ﻣﺪاوﻟـﺔ .ﻳـﻨـﺰل اﻷول ﻟـﲑ ﺗـﻔﻊ اﻟـﺜـﺎﻧ ـ ـﻲ ،وﻫ ـﻜــﺬا...ﺟﻠﺲ اﻟﺬﺋﺐ ﻓـﻲ اﻟــﺪﻟﻮ اﻟﻌـﻠﻮي،
وﻛـﺎن اﻟﻘــﻨﻔﺬ ﻗــﺪ أ ﺧــﺬ ﻣــﻜﺎﻧﻪ ﻓـﻲ اﻟـﺪﻟــﻮ اﻟــﺴﻔــﻠﻲ.
ط دﻓـﻊ اﻟﺬﺋﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ داﺧﻞ اﻟﺪﻟﻮ ﳓﻮ أﻋﻤﺎق اﻟﺒﺌﺮ وﻛﺎن أﺛﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻨﻔﺬ ،ﻓﺎرﺗﻔﻊ اﻟﺪﻟﻮ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻴ ـﺠﺪ
اﻟ ـﻘ ـﻨﻔ ـﺬ ﻧـﻔ ـﺴـﻪ ﺧـﺎرج اﻟـﺒـﺌـﺮ .وﻋـﻨـﺪﻣ ـﺎ ﺗ ـﻘـﺎﻃـﻌﺎ ﰲ اﻟـﻄﺮﻳـ ـﻖ ﺧ ـﺎﻃـ ـﺐ اﻟـﺬﺋ ـﺐ اﻟـ ـﻘ ـﻨ ـﻔـﺬ ﻣـﻨﺪﻫـﺸـ ـﺎ -":أراك
ﺻﺎﻋﺪا؟! ".رد اﻟﻘﻨﻔﺬ ﻗﺎﺋﻼ -":ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﺣﺪ ﻃﺎﻟﻊ واﻵﺧﺮ ﻫﺎﺑﻂ! "...و ﺑﻌﺪ أن ﻗﻔﺰ ﻣﻦ اﻟﺪﻟﻮ
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟـﺒﺌﺮ،أﻃﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎ ـ ع اﻟـﺒﺌﺮ اﻟـﻤﻈﻠﻢ .وﻧﺎدى ﳐﺎﻃﺒﺎ اﻟﺬﺋﺐ -":أﻳﻬﺎ اﻟﺮﻓﻴﻖ اﻟﻌﺰﻳﺰ!...ﻫﺎ أﻧﺎ ﻗﺪ
ﻛﺸﻔﺖ ﻟﻚ ﻋﻦ ﺣﻴﻠﱵ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ أﻣﺘﻠﻜﻬﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﺣﻴﺎﰐ وﻟﻴﺲ ﱄ ﻏﲑ ﻫﺎ! .ﻻ ﺷﻚ أﻧﻚ ﺳﻮف ﺗـﺠﺪ
ﺣـﻴﻠـﺔ ﻣـﻨـﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺣﻴﻠﻚ اﻟﻜﺜﲑة اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﳌﺎﺋﺔ وواﺣﺪة؟!.ﻃﺎب ﻳﻮﻣﻚ...
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ﺣﻜﺎﻳﺔ " اﻟﻘﻨ ـﻔــﺬ واﻟﺜـﻌــﻠﺐ

طط

":ﻓـﻲ ﻗ ـﺪﻳ ـﻢ اﻟـ ــﺰﻣ ــﺎن ﻛ ـﺎن اﻟــﺜـﻌـﻠـﺐ واﻟــﻘـﻨــﻔـﺬ ﻳ ـﻌﻴﺸﺎن ﰲ ﺑﻴﺖ واﺣﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺗﻰ ﻣﻮﺳﻢ اﳊﺮث ،اﺷ ـﺘــﺮﻛﺎ
ﰲ زرع اﻟﻘﻤﺢ وﳌـﺎ أﺗﻰ اﻟ ـﺼﻴــﻒ ﺣ ـﺼـﺪاﻩ وﲪـﻼﻩ إﱃ اﻟﺒﻨﺪر ﻟﺪرﺳــﻪ وﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠـﻴﺎت اﻟـﺪرس
واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ وﺿﻌﺎ ﻛﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ وﻛﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﱭ ﺟﺎء اﻟﺜﻌﻠﺐ ﻟﻠﻘـﻨـ ـﻔـ ـﺬ وﻗ ــﺎل ﻟ ـ ـ ـﻪ ":ﻫـ ــﻴﺎ اﻵن ﻧـﺠـ ــﺮي
ﺻﻮب ﻛــﻮﻣـﺔ اﻟﻘﻤﺢ ،ﻓﻤﻦ وﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻷول ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﺼﻴ ـﺒــﻪ" ﻓـ ـــ ـﺮد ﻋـ ـ ـﻠـ ـﻴـﻪ اﻟ ــﻘ ـــ ـﻨﻔـﺬ ":ﻫـﻴﺎ إن ﻃـﻠﺒــﻚ
ﻣﻘﺒﻮل ﻋـﻨﺪي" وﻛﺎن اﻟ ـﻘـﻨ ـﻔﺬ ﻗﺪ دﺑﺮ ﺣﻴﻠﺔ ﻟﻠﺜﻌﻠﺐ -و أﺧ ـﺬ ﻛ ـ ـﻞ واﺣ ـﺪ ﻣ ـــ ـﻨ ـﻬ ـﻤـﺎ ﻳـ ـﺠـﺮي وﺣ ـﻴ ـﻦ و ﺻـ ـ ـﻞ
اﻟﺜﻌ ـﻠﺐ إﱃ اﻟـﺒﻴﺪر و ﺟﺪـ اﻟﻘﻨﻔﺬ ﻳـﻨﺘﻈﺮﻩ ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﻪ إﱃ ﻫـﻨﺎك،ﻓﺎﻧـﺪﻫ ـﺶ اﻟـ ـﺜـﻌﻠﺐ ﻟﺬﻟـﻚ وﺳﺄﻟﻪ ﻣﻨﺪﻫﺸﺎ:
" آﻩ ﻛ ـﻴ ـﻒ ﺣـ ـﺪث ذﻟ ـﻚ" ﺑ ـﻘ ـﻲ اﻟ ـﺜ ـﻌ ـﻠﺐ ﺣ ـﺎﺋ ـﺮا ﻣـﻦ أﻣ ـﺮ اﻟ ـﻘـ ـﻨـﻔـﺬ اﻟـﺬي ﻇـﻞ ﻳـﺴﺨـﺮ ﻣــﻨـﻪ -أﺿﺎف ﻟﻪ
اﻟﺜﻌﻠﺐ ":ﻻ ﺑ ـﺄس ،ﻟــﻢ ﻳـﻜــﻦ اﻟ ــﻘﻤـﺢ ﻣﻦ ﻧـﺼﻴﺒــﻲ".
ط وﻣـ ـﺮة أﺧـﺮى اﺷ ـﱰﻛﺎ ﰲ زرع اﻟﻠﻔـ ـﺖ وﳌﺎ اﺳﺘ ـﻮى ﰲ اﻟ ـﻨـﻀـﺞ ﻧـﻄـﻖ اﻟ ـﺜـﻌﻠﺐ وﺧﺎﻃﺐ اﻟﻘﻨﻔﺬ ":اﻵن
ﺧﻴـﺮﺗﻚ ﺑﲔ أﺧﺬﻫﺎ ﻓﻮق اﻟﺪﻧﻴﺎ أو ﲢﺘﻬﺎ" .ﻓﺮد اﻟﻘـﻨﻔﺬ ﻗﺎﺋﻼ ":أﻧﺎ،أﻧﺎ أﻳﻀﺎ ﺧﲑ ﺗﻚ إذا أردت أن ﺗـﺄﺧ ـﺬ
ﻣﺎ ﲢﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ،أو ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻓـﺨــﺬ ،اﻟـﺬي ﻳﻌــﺠﺒﻚ ،ﻓــﻄﻠـﺒـﻚ ﻣﻘـﺒﻮل ﻋﻨﺪي" .ﻓﺮد ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻟـﺜـﻌﻠﺐ:
" ﻓ ـﺄﻧ ـﺎ آﺧ ـﺬ ﻣـﺎ ﻓـﻮق اﻟـﺪﻧـﻴـﺎ" ﻓـﻘـﺎل ﻟـﻪ اﻟـﻘـﻨـﻔـﺬ ":ﺑـﺎرك اﷲ ﻓـﻲ اﺧ ـﺘ ـﻴـﺎرك" ﻗـﺎم اﻟـﺜـﻌﻠـﺐ وﺣـﺼﺪ ﻣﺎ ﻓﻮق
اﻷرض وﻫـﻮ اﻷوراق وﻟـﻤﺎ اﻧـﺘـ ـﻬﻰ ،ﻗـﺎم اﻟـﻘ ـﻨ ـﻔـﺬ و أﺧﺬ ﻳﻘﻠﻊ ﺣﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﻠﻔﺖ ﺗﺴﺎوي اﻟﺮأس ﺿﺨـﺎﻣﺔ-
ﻓـ ـﻠﻤـﺎ رآﻫــﺎ اﻟ ـﺜـﻌـﻠـﺐ ﻗ ـﺎل اﻟ ـﻘـﻨـﻔـﺬ ":آﻩ ،أﻇـﻦ أﻧـﻚ ﻗـﺪ ﺧﺪﻋ ـﺘـ ـﲏ ﻫ ـﺬﻩ اﳌـﺮة ﻛ ـﺬﻟـﻚ" ،ﻓ ـﺮد ﻋ ـﻠـﻴﻪ ":ﻟـﻘــﺪ
ﺧ ـﻴـﺮﺗـﻚ وﺟـﺌـﺘـ ــﻚ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ" ﰒ أﺿﺎف ﻟﻪ ":ﻫﺬا ﺣﻈﻲ ،ﻓﺎﳊﻆ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳـﻘـﺒ ـﻞ وﻳﺪﺑ ـﺮ".1

-1

اﻟﺮاوﻳﺔ ﺷﻘﺮاﱐ رﺑﻴﻌﺔ 63،ﺳﻨﺔ.
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وﲢﻜﻲ ﻟﻨﺎ اﻟﺮاو ﻳﺔ أﻳﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴـﻼم ﺣﻮر ﻳﺔ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻜـﺎﻳﺎت " اﻟﺬﺋﺐ " 4ﺗﺮوي ﺣـﺎدﺛﺔ ﺟـﺮت ﻟـ ـ ــﻪ
ﻣﻊ " اﻟﻤﻌﺰة".

"

" ﳛﻜﻰ أﻧﻪ ﰲ أﺣﺪ اﻷﻳﺎم ﻛﺎن ﻟﻠﺬﺋﺐ واﳌﻌﺰة أ رﺿﺎ ﳝ ﻠﻜ ﺎﺎ ،وﻛﺎن ﻳﻘﻮﻣﺎن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓـﻴ ـﻬﺎ ﻃ ـﻮال اﻟ ـﻌ ـﺎم،
ﻗﻤﺤﺎ وﺷﻌﲑا  ،وﰲ ﻣـﻮﺳﻢ اﳊﺼـﺎد وﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺪرس ﳚﻠﺐ اﻟﺬﺋﺐ ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ
اﻟﻐﻠﺔ ،وﺑ ـﺬﻟﻚ ﳛـﺼ ـﻞ ﻫ ـﻮ ﻋ ـﻠﻰ ﺛ ـﻼﺛ ـﺔ أرﺑـﺎع اﶈـﺼﻮل اﻟﺴﻨﻮي ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ اﻟـﻤﻌﺰة اﳌﺴﻜﻴﻨﺔ إﻻ رﺑﻌـﻪ
ﻓﻘﻂ .وﻫﻜﺬا ﻛﺎن اﳊﺎل ﻛﻞ ﻋﺎم.
ط ذات ﻣﺮة ﻟـﻤﺎ ﺣﺎن وﻗﺖ اﻻﻗـﺘـﺴﺎم ،أﺣﻀﺮت اﳌﻌﺰة اﻟﺴﻠﻮﻗﻲ ﻣـﻌـﻬﺎ وأﺧـﻔـﺘـﻪ ﲝـﻴـﺚ ﻟ ـﻢ ﻳ ـﻌـ ـﺪ ﻳ ـﻈـﻬﺮ
ﻣـﻨـﻪ إﻻ اﻟ ـﺬﻳـﻞ ،وﺟ ـﻠـﺴﺖ ﺗـﻨـﺘـﻈﺮ ﻗﺪوم اﻟﺬﺋﺐ اﻟﺬي ﻟـﻢ ﻳﺘﺄﺧﺮ إذ أﻗﺒﻞ ﻟﻴﺤﺘﺎل ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﻌﺰة ﻣﻦ ﺟـﺪﻳﺪ
وﳛﺮﻣﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ واﻟﺸﻌﲑ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎ إن أراد اﻟﺒﺪء ﰲ ﻗﺴﻤﺘﻪ اﻟـﻤﻌﺘﺎدة ﺣﺘـﻰ ﳌﺢ ذﻳـﻞ اﻟﺴﻠﻮﻗﻲ
ﻓﻌﺮف أﻧﻪ ﻫﻨﺎ ﻟﺬا أﺧﺬ ﳚﺰئ اﶈﺼﻮل وﻫـﻮ ﻳـﻘـﻮل " :ﻫﺬي ﻟﻠﻤﻌﺰة ،وﻫﺬﻩ ﻟﻠﺒـﺮﻳﺸـﺔ ،وﻫﺬﻩ ﻷم اﳉﺪﻳﻦ،
وﻫﺬي ﻟﻠﺬﻳﺐ" .ﻓﺘﻈﺎﻫﺮت اﳌﻌﺰة ﺑﺎﻟـﺪﻫ ـﺸ ـﺔ وﺳـﺄﻟ ـﺘـﻪ ":ﻫـ ـﺎوراك؟ ﻫـ ـﺎ ﻗ ـﺴﻢ ﻛـﻲ ﻣـﻮاﻟ ـﻒ"،ﻓ ـﺮد ﻋ ـﻠﻴﻬﺎ":
ﻛﻌﺎﻟﺔ اﳊﻖ ﺑﺎﻧـ ـﺖ ".

169

ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت
ﺣﻜﺎﻳﺔ " اﻟـﻌﻨ ـﺰة اﻟـﺘﻮﻧـﺴﻴـﺔ
ﻓــﻬﺬﻩ اﻟـﻌـﻨـﺰة رﻣـﺰ ﻟـﻸم أو اﻷب اﻟﺬي ﻳﻜﺎﻓﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﻐﺎرﻩ ،إذ ﺗﺬﻫﺐ ﻛﻞ ﻳﻮم ﲡﻤﻊ اﻟﻐﺬاء وﺗ ـﻌ ـﻮد
ﻋ ـﻠﻰ ﻇﻬ ـﺮﻫﺎ ﺑـﺤﻤـﻞ ﻣ ـﻦ اﻟـﺤـﺸـﻴـﺶ ﻟﺼـﻐـﺎرﻫﺎ وﺛـﺪﻳ ـﺎﻫـﺎ ﳑـﺘـﻶن ﺑـﺎﳊـﻠـﻴﺐ.ﻓـﺘـﻄـﻌﻢ ﺻﻐﺎرﻫﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺒﻮن
ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﳍﺎ ﺑﻔﺮﺣﺔ ﻏﺎﻣﺮة .وﻳـﻌـﻠـﻢ اﻷﺳـﺪ وﻫـﻮ ﻫـﻨـﺎ رﻣـﺰ ﻟﻠﺸﺮﻳـﺮ اﳌﻔﱰس اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼس أﻣﻮال
اﻟﻨﺎس ﺑﻐﻴﺎب اﻟﻌﻨﺰة اﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﺬﻫﺐ ﰲ ﻏـﻴـﺒـﺘـﻬﺎ وﻳـﻘﻠﺪ ﺻـﻮت اﻟﻌﻨﺰة ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ اﻷﺑﻨﺎء أن ﻳﻔﺘﺤﻮا.رﻏﻢ
ط

ﲢﺬﻳﺮات اﻻﺑﻨﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب وﻳﺒﺘﻠﻊ اﻷﺳﺪ أﺑﻨﺎء اﻟﻌﻨﺰة .ط

ط وﺗﻔﺎﺟﺄ اﻟﻌﻨﺰة ﺑـﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﺘﺬﻫﺐ ﻟﺘﺒﺎرز اﻷﺳﺪ ﺑﻘﺮﻧـﻴـﻬﺎ وﻳـﻬﺰم اﻷﺳﺪ ﰲ ﻛ ـﻞ ﻣـ ـﺮة ﰲ اﻟـ ـﻤـﺒـﺎرزة ﻷﻧﻪ
ﻛ ـﺎن ﻓـﻲ ﻛﻞ ﻣﺒﺎرزة ﻳﻀﻊ ﻗﺮﻧﻴـﻦ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ ﺛـﻢ ﻣﻦ ﺧﺸﺐ ﺛـﻢ ﻣﻦ ﻃﲔ ،ورﻏﻢ أن اﻷﺳﺪ ﻳـﺴ ـﺘ ـﻄـﻴﻊ أن
ﻳـﻬـﺰم اﻟـﻌﻨﺰة و أن ﻳﻔﱰ ﺳﻬﺎ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﻓـﻲ دﻧﻴﺎ اﻟﻮاﻗﻊ ،إﻻ أﻧﻨﺎ ﻧ ـﺠ ـﺪ أن اﻟـﻌﻨـﺰة ﻗ ـﺪ ﻫ ـﺰﻣ ـﺖ اﻷﺳ ـﺪ وﺑـﻘـﺮت
ﺑﻄﻨﻪ ﺑﻘﺮﻧﻴ ﻬﺎ و اﺎر ﻗﺮﻧﺎ اﻷﺳﺪ اﳌﺼﻨﻮﻋﲔ ﰲ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﲔ واﻟﻌﺠـﻴـﻦ.وﺑﺬﻟﻚ ﻫﻲ ﻣﻮاﺳﺎة ﻟﺼـﺎﺣـﺐ
اﳊﻖ وﺗﺄﻛﻴﺪ ﳌﻘﻮ ﻟﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺑﺄن اﳊﻖ ﻣﺂﻟﻪ اﻟﻨﺼﺮ و أ ن اﻟﺒ ﺎﻃﻞ ﻣﻬﻤﺎ ﻗﺎ ﺗﻞ ،ﻓ ﻨﻬﺎﻳﺘﻪ اﻻﺰام.

 -1اﻟﺮاوﻳﺔ أﻳﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺣﻮرﻳﺔ،اﻟﺴﻦ،65داﺋﺮة ﻋﲔ اﳊﻤﺎم،وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺰي وزو،اﻟﺴﺎﻋﺔ  10ﻟﻴﻼ

170

1

ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت
ﺣﻜﺎﻳﺔ " اﻟﻨﻴﺔ واﻟﺤﻴﻠﺔ "

1

ﰲ ﻳﻮم ﻣﻦ أﻳﺎم ﻓﺼﻞ اﻟـﺨﺮﻳ ـﻒ وﻗـﺖ اﻟـﺤﺮث ،ﻗـ ـﺎﻟـ ـ ـﺖ اﻟـﺤـﻴﻠﺔ ﻟﻠﻨﻴﺔ واش راﻳﻚ ﰲ ﻣ ـﺸ ـﺮوع اﻟ ـﻔ ـﻼﺣﺔ،
ﻗﺎﻟﺖ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻛﺔ اﷲ .ﻧﺒﺪا ﻧﻔﻠﺢ اﻟﺒﺼﻞ ،ﻳﺎ ﺳﻴـﺪي ﻏـ ـﺮﺳـﻮ اﻟﺒﺼﻞ،ﻣﺸﺎت أﻳﺎم وﺟﺎت أﻳﺎم ،اﻟﺒـﺼـﻞ
ﻧﺒﺖ،ﻓﻘﺎﻟﺖ اﳊﻴﻠﺔ ﻟﻠﻨﻴﺔ وﻫﻲ ﺗﺴﺘﻐﻔﻠﻬﺎ ،أﻧﺎ ﻧﺎﺧﺬ اﻟﻮرق اﳌﻮﺟﻮدة ﻓـﻮق اﻷرض وأﻧﺖ ﺧـﺬي ﻣـﺎ ﲢـﺖ
اﻷرض ،ﻗـﺒـﻠـﺖ اﻟـﻨـﻴـﺔ ﺑ ـﻬـﺬﻩ اﻟ ـﻘـﺴـﻤـﺔ ،اﳊﻴـﻠـﺔ ﺣـﺼﺪت أوراق اﻟﺒﺼﻞ وﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠـﺔ ،ﻧﺸـﻔﺖ وﺟﻔﺖ
ﻛـﻞ ﺗـ ـﻠـﻚ اﻷوراق و ﺗ ـﻼﺷـﺖ ﻛﻠـﻬﺎ.أﻣـﺎ اﻟـﻨـﻴ ـﺔ ﻓـﺒـﻌـﺪ أﻳـﺎم ﺟـ ـﻨﺖ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﲢـﺖ اﻟــﱰ اب ﻣﻦ ﺑﺼﻞ وﻫﻜﺬا
اﻧﺘﺼﺮت اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﻠﺔ .ﰲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم ﻗﺎﻟﺖ اﳊﻴﻠﺔ ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻟﻘﺪ ﺧﺴﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ اﻟـﺸﺮﻛـﺔ
ﻣﻊ اﻟﻨﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻳـﺠﺐ أن أﻋﻮﺿﻬﺎ ﻫـﺬﻩ اﻟـﺴـﻨـﺔ ،واﻓﻘﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮة ،ﻗﺎﻟﺖ ﳍﺎ اﳊﻴﻠﺔ ﻫ ـﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ
ﻧﻔﻠﺢ اﻟﺸﻌﲑ واﻟﻘﻤﺢ ،ﻗﺎﻟﺘﻠـﻬﺎ اﻟـﻨـﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻏﻴـﺮ ﺧﺎﻃﺮك ﺟﺎء وﻗﺖ اﻟـﺤﺮث ،زرﻋﻮا اﻟ ـﺸﻌ ـ ـﻴ ـﺮ واﻟﻘﻤﺢ
ﻛﺎﻟﻌﺎدة ،وﺑﻌﺪ ﺷﻬﻮر ﺟﺎء وﻗﺖ اﳊﺼﺎد .اﳊﻴﻠﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟـﻤﺮة ﻣﺎ ﺗﻔﻮﺗﺶ ﻋﻠﻲ ﻛﻲ اﳌﺮة
اﻟﻠﻲ ﻓﺎﺗﺖ.ﻣﺸﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻴﺔ وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ أن ﻳﻘﺴﻤﻮا اﶈﺼﻮل .واﻓﻘﺖ اﻟﻨﻴﺔ وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻠﺤﻴﻠﺔ ﻣﺎ ﻳـﻜـﻮن
ﻏﻴـﺮ ﺧﺎﻃـﺮك .وﻫـﻨـﺎ اﳊﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﺪة ﻃﺮﻳﻘـﺔ اﻟﻘﺴﻤﺔ .وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻠﻨﻴﺔ :أﻧﺖ اﻟﻌﺎم اﻟـﻤﺎﺿﻲ ﺧـﺪﻳـﱵ ﻣـﺎ
ﲢﺖ اﻟﺘـﺮاب وأﻧﺎ ﺧﺪﻳﺖ ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﺘـﺮاب،وﻫـﺬا اﻟـﻌـﺎم ﻧـﺒـﺪﻟـﻮ اﻟﻘﺴﻤﺔ ،أﻧﺖ ﺗﺎﺧﺪي اﻟ ـﻔـﻮق وأﻧﺎ ﻧ ـﺎﺧـﺪ
اﻟـ ـﺘ ـﺤ ـﺖ .ﻓﻮاﻓﻘﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺴﻤﺔ.
ط و ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﺟﺎﺑﺖ اﻟﻨﻴﺔ آﻟﺔ اﳊﺼﺎد وﺣﺼﺪت ﻛﻞ اﻟﻘﻤﺢ واﻟﺸـﻌﲑ.وﺟﺎءت اﳊﻴ ـﻠـﺔ ﲢﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺟ ـﺬور
اﻟﻘﻤﺢ واﻟﺸﻌﲑ ،وأﺣـﺴﺖ ﺑـﺎﳋﻴﺒﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى.ﻓﻐﻀﺒﺖ اﳊﻴﻠﺔ وﻗﺎﻟﺖ ﰲ ﻗﺮارة ﻧﻔﺴﻬﺎ :داﳝﺎ ﻫﻲ اﻟﺮاﲝﺔ،
ﳚﺐ ﻋﻠﻲ أن أدﺑﺮ ﻟـﻬﺎ ﻣﻜﻴﺪة ﺑـﺤﻴﺚ ﻻ أراﻫﺎ أﺑﺪا ﻓﻮق اﻷرض .ﻗﺎﻟﺖ ﻟـﻬـﺎ ،أﻧـﺖ ﻧـﺎﻣﻲ ﻓـﻲ اﻟﻄﺮﻳ ـﻖ،
وأﻧ ـﺎ ﺳـﺄﻧ ـﺎم ﻓـﻲ اﳊـﺼﻴـﺪة.ﻓ ـﻮاﻓ ـﻘـﺖ اﻟ ـﻨـﻴـﺔ ﻋ ـﻠـﻰ ذﻟ ـﻚ.ﺟ ـﺎ وﺣـﺪ اﻟ ـﻘـﻮم ﻓ ـﻮق ﺑﻐـﺎﻟـﻬﻢ،ﺻﺎﺑـﻮا اﻟـﻨـﻴﺔ راﻗﺪة
ﰲ وﺳﻂ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﺑـﻐـﺎوش ﻳـﻨـﻮﺿـﻮﻫﺎ ،وﻓـﺎﺗـﻮا ﻓـﻲ اﻟـﺤﺼﻴﺪة ﻣﺎ ﺷﺎﻓﻮش اﻟـﺤﻴﻠﺔ ،ﻋﻔﺴﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﺎﺗﻮا،
ﻓـﻲ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺒﺎﻛﺮ ﻧﺎﺿﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﲢﻮس ﻋﻠﻰ اﳊﻴﻠﺔ ﰲ اﳊﺼﻴﺪة ﻟﻘ ﺎﺎ ﻣﻴﺘﺔ".

.

 -1اﻟﺮاوﻳﺔ اﻋﻠﻲ وردﻳﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،داﺋﺮة ﺑﺮج اﻟﻜﻴﻔﺎن ،اﻟﺴﺎﻋﺔ 10ﻟﻴﻼ.
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ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺟﺤﺎ وﺣـﻤﺎرﻩ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻔﺎرﻗﻪ أﺑﺪا وﻟﻪ ﻣﻌﻪ ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ:
"ﻛﺎن ﳉﺤﺎ ﲪﺎر ﻳ ـﺮﻛـﺐ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﰲ ﻛﻞ أﻣﻮرﻩ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ  ،وﰲ أﺣﺪ اﻷﻳﺎم ﺳﺄﻟﻪ أﺣﺪ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ :
ﺑـﻤﺎ أﻧﻚ رﺟﻞ ﻓﻠﻤﺎ ﻻ ﲤﺘﻠﻚ ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬا اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻗـﺎم ﺟ ـﺤـﺎ ﺑـﺒـﻴﺘﻊ ﲪـﺎرﻩ واﺷـﱰى ﺑ ــﻨﺪﻗﻴﺔ،
وأﺻﺒﺢ ﻳـﻘـﻮم ﺑﻜـﻞ ﻣـﺎ ﻳـﺤ ـﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﺑـﻨـﻔﺴﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻛ ـﺎن اﳊﻤﺎر ﻳﺮﻳـﺤﻪ ﻣﻨﻬﺎ .ﻋـﻨﺪﻫﺎ أدرك ﺟﺤـﺎ ﻣـ ـ ـ ـ ـﺪى
أﳘﻴﺔ ﺣـﻤﺎرﻩ ﻓـﻲ ﺣﻴﺎﺗ ـﻪ  ،ﺑـﻌﺪ أن أدرك ﺧﻄﺄﻩ  ،ﻓﻘﺎل ﰲ ﻗﺮارة ﻧﻔﺴﻪ ".ﻫـﺬا راي ﺻﺤﺎﺑـﻲ ﻋﻠـﻲ ﺑ ـﻌ ـ ـ ـﺖ
اﻟﻠﻲ ﻳﺮﻓﺪﱐ واﺷﺮﻳﺖ اﻟﻠﻲ ﻧﺮﻓﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮي "
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ﺟـﺤ ـﺎ واﻟـﺒـﺼـ ﻞ
ط " وﺣﺪ اﻟﻨﻬﺎر ﺟﺤﺎ دﺧﻞ ﻟﻮ ﺣ ـﺪ اﻟـﺒﺤـﲑ ة ﻏﺎرس ﻓـﻴﻬﺎ ﻣﻮﻻﻫﺎ اﻟﺒﺼﻞ ،ﻗﻌﺪ ﻏﲑ ﻳﻨﺜﺮ اﻟ ـﺒﺼﻞ و ﻳﻌـﻤﺮ
ﻓـﻲ اﻟﺸﻜﺎرة ،ﻏﻴـﺮ ﻳﻨـﺜـﺮ وﻳﻌﻤـﺮ ،ﺣﺘـﻰ ﺧﺮج ﻣﻮل اﻟﺒﺤﲑ ة ﺷﺎﻓﻪ ،ﻗﺎل ﻟﻪ :ﺻﺎر أﻧﺖ ﻟﺮاك ﺗﺴﺮق ﺑ ـﺤـ ـﻴـ ـﺮة
اﻟـﻨﺎس ﻗﻮﻟـﻲ ﺷﺎراك ﺗﺪﻳﺮ ﻋﻨـﺪك؟ ﻗـﺎل ﻟـﻪ ﺟﺤﺎ :اﻟـﺮﻳﺢ راﻩ ﺑﺰاف وﱃ ﻳﺪﻳﻨـﻲ وأﻧﺎ ﻧﺸﺪ ﰲ اﻟﺒﺼﻠﺔ ﺗـﻄﻴـﺮ،
وﻳـﻦ ﻣـﺎ ﻳﺒﻐﻰ ﻳﺪﻳﻨـﻲ ﻧﺸﺪ ﰲ اﻟﺒﺼﻠﺔ ﺗﻄﲑ.ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻔ ـﻼح واﻟﻠﻲ ﻋﻤﺮﺗﻪ ﻓـﻲ اﻟﺸﻜﺎرة؟ ﻗ ـﺎل ﻟ ـﻪ ﺟﺤـ ـ ـﺎ:
1

ﻫﺎ ﺗـﻢ ﺻﺒﺘﻨـﻲ ﻧـﺨﻤﻢ"

 -1اﻟﺮاوﻳﺔ :اﻳﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ 58،ﺳﻨﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ،ﺑﺮج اﻟﻜﻴﻔﺎن ،اﻟﺴﺎﻋﺔ 9.00،ﻟﻴﻼ
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ﰲ أﺣﺪ اﻷﻳﺎم اﺷﱰى ﺟﺤﺎ ﲪﺎرا و أﺧﺬ ﳚﺮﻩ أﻣﺎﻣﻪ.وﻟ ــﻤﺎ ﺗ ـﻌﺐ ﻣﻦ ذﻟﻚ رﺑ ـﻄ ـﻪ ﺑ ـﺬﻳـﻞ ﺟﻠـﺒﺎﺑﻪ و أﺧـﺬ
ﻳ ـﺠ ـﺮﻩ ﻋـﻠﻰ ﻫـﺬا اﻟـ ـﻨﻮع ﻓـﺠﺎء ﺑـﻌـﺾ اﻟﻠﺼـﻮص وﻓﻜﻮا رﺑﺎط اﳊﻤﺎر وﻋﻠﻘﻮﻩ ﻓـﻲ رﻗﺒﺔ أﺣﺪﻫﻢ ،ﺛـﻢ أﺧﺬوا
اﳊﻤﺎر وﻫﺮﺑﻮا .ﻓﻠﻤﺎ اﻟﺘﻔﺖ ﺟﺤﺎ وراءﻩ وﺟ ـﺪ رﺟ ـﻼ ﺑ ـﺪﻻ ﻣـﻦ اﻟـﺤﻤﺎر .ﻓﻠﻤﺎ ﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ اﻟـﺤﻤﺎر ،أﺧ ـ ـﺒـﺮﻩ
ﺑﺄﻧـﻪ ﻫـﻮ اﻟ ـﺤﻤـﺎر ﺑﻌـﻴـﻨـﻪ و أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻣـﺴﺤـﻮرا ﻷن أﻣـﻪ ﻛـﺎﻧ ـﺖ ﻗـ ـﺪ دﻋﺖ ﻋﻠـﻴـﻪ أن ﻳﺼﺒﺢ ﺣـﻤﺎرا ،ﻹﺳﺮاﻓﻪ
ﰲ اﻟﺸﺮب ،وﻳﺒﺪو أن أﻣـﻪ ﻋ ـﺎدت ورﺿـ ــﻴﺖ ﻋـﻨـﻪ ﻓـﺪﻋ ـﺖ إﻟـﻰ رﺑـﻬﺎ أن ﻳ ـﺮﺟ ـﻌﻪ اﻧ ـﺴـﺎﻧ ـﺎ ،ﻓـﺎﺳـﺘـﺠﺎب اﷲ
ﻟﺪﻋﺎﺋﻬﺎ ،ﻋﻨﺪ ذاك أﻃﻠﻘﻪ ﺟﺤﺎ وذﻫﺐ ﻟﻴﺸﺘـﺮي ﺣـﻤﺎرا آﺧﺮ ﺑـﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﻮد.

"

وﻟﻜﻨﻪ ﻋـﺜـﺮ ﻋـﻠﻰ ﺣ ـﻤﺎرﻩ اﻟـﺜﺎﻧ ـﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗـﺪ ﺳﺮق ﻣﻨﻪ .ﻓ ـﺪﻧﺎ ﻣﻦ اﻟـﺤﻤﺎر وﻗﺎل ﻟﻪ ﻓـﻲ أذﻧﻪ " :ﻳـﺒـﺪو
أﻧ ـﻚ ﻋ ـﺪت إﱃ اﻟﺴﻜﺮ ﻓﻤﺴﺨﻚ اﷲ ﺣـﻤﺎرا ﻣﺮة أﺧﺮى .واﷲ ﻟـﻮ أﻋﻄﻮﱐ إﻳﺎك ﺑﺪون ﲦﻦ ﳌﺎ أﺧﺬﺗ ـﻚ"
ﰒ اﺷﱰى ﲪﺎرا آﺧﺮ ورﺣـ ـﻞ.
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ﺣـﻜﺎﻳـﺔ اﻟ ـﻨـﺒﻲ أﻳ ـﻮب وﺻﺒـ ﺮﻩ.
"ﺣﻴﺚ ﺗﺮويﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻛﻴﻒ أﻳﻮب ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺰ اﻟﻜﺎﻣﻞ ،وﻛﻴﻒ ﺻﱪ ﻋﻠﻰ ﺑﻠـﻮاﻩ ﻃﻮال اﻟـﺴﻨـﲔ.و ﻗـﺪ
ﻧـﻔـﺮ ﻣـﻨـﻪ أﻫﻠﻪ وأﺣﺒﺎؤﻩ وﻟـﻢ ﻳﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟـﻮﻓﺎء ﻟﻪ إﻻ زوﺟﻪ.وﻛ ـﺎن إﺑـﻠـﻴـﺲ ﻳـﻠﻌﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ دورا ﻛﺒﲑا إذ
ﻃـﻠـﺐ ﻣـﻦ اﻟـﺮب أن ﻳـﺴـﻠﻄـﻪ ﻋـﻠﻰ أﻫـﻞ أﻳـﻮب وﻣـﺎﻟﻪ وﻣﻮاﺷﻴﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ذﻛـﺮ اﷲ و ﺷﻜـﺮﻩ .ﻓـﻘـﺒﻞ
اﻟـﺮب ﻷﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻳ ـﻌﺮف ﻣـﺪى إﳝﺎن أﻳـﻮب ﺑـﻪ وﻗـﻨـﻮﺗ ـﻪ ﻟﻪ .ﻓـﺴﻠـﻂ اﻟـﺒﻼء ﻋـﻠﻰ ﺟـﺴﺪ أﻳـﻮب ﻻ ﻋﻠﻰ ﻗـﻠـﺒﻪ
وﻟﺴﺎﻧﻪ .أﻣـﺎ زوﺟـﺘـﻪ ﻓـﺨﺮﺟـﺖ ﻣـﻌـﻪ إﻟـﻰ اﻟـﱪاري واﻟ ـﻘـ ـﻔ ـﺎر ﺣﻴ ـﺚ اﺿ ـﻄـﺮ أن ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻨﺎس وﻗﺪ
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺸﺪة ﺑﺰوﺟﻬﺎ وﺑـﻬﺎ ﺣﱴ أﺧﺬت ﺗـﺘـﻠـﻤﺲ اﻟﻘﻮت ،واﺿﻄﺮت أن ﲡﺰ ﺷﻌﺮﻫﺎ اﳉﻤﻴﻞ وﺗـﺒﻴﻌﻪ ﳋﺒﺎز
"ﻳﻬﻮدي" ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮﺻﲔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﲑ .ﻓـﻼﻣ ـﻬﺎ زوﺟـﻬﺎ ﻋـﻠﻰ ذﻟـﻚ وﻛـﺎن ﻳـﻘـﻮل ":ﻛـﻲ روﺣـﺖ ﻟـﻲ اﻟـﺤﺮﱘ
ﻣﺎﺑﻘﺎش ﺻﱪي ﻳﺎ رﰊ ﻳﻌﻄﻴـﻨﺎ اﻟﻘﻮة ﺑﺎش ﻧﻘﻴـﻢ"،وﻳـ ـﻀـﻴـﻒ" ﻫ ـﺬا ﻣـﻦ اﻟـﻨﺎس اﻟـﻠـﻲ ﺻﺒـﺮ ﺷﺪﻳـﺪ ﻳـﺤﺘـﺮﻣﻬﻢ
اﷲ ﺗ ـﻌـﺎﻟـﻰ ﻳ ـﻌ ـﻄﻮﻫ ـﻢ ﻣـ ـﺮض ﺷﺪﻳـ ـﺪ وﻳ ـﺼﺒ ـﺮوا ،ﺟـ ـ ـﻮع ﺷـ ـﺪﻳـ ـﺪ وﻳ ـﺼـﺒـﺮوا ﻋـ ـﺮا ﺷـﺪﻳـﺪ ﻳـﺼﺒـﺮوا.ﻣـ ـﺎ ﻳ ـﺼـﺒـﺮوا
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﻒ ﻧ ـﺘـﺎع اﻟـﺰاوج" و ﻛﻠﻤﺎ راودﻫﺎ ﺷـﻴﺎﻃﲔ اﻹﻧﺲ ﻋﻦ ﻧـﻔـﺴﻬﺎ أﺑﺖ وﺑﻘﻴـﺖ ﻋﻠـﻰ اﻟﻮﻓـﺎء ﻟـﺰوﺟـﻬﺎ
وﻛـﺎن ﺻﺒ ـﺮ أﻳﻮب ﻳﺰداد ﺑﻘﺪر ﻣﺎ اﺷﺘﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ .وﻟـﻤﺎ أرﺳﻞ اﷲ ﺟﱪاﺋﻴﻞ إﻟﻴﻪر أى اﻟﺪود ﻳﻨﺨﺮ ﳊـﻤـ ـﻪ
وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ دودة ﺗﺒـﺘـﻌـﺪ ﻋـﻨﻪ ﻛﺎن أﻳﻮب ﻳﺮدﻫﺎ إﱃ ﺟﺴﺪﻩ .وﺑﻔﻀﻞ اﻟﺼﺒـﺮ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻔﺎرﻗﻪ ﻃﻮال ﺑﻠ ـﻮاﻩ
اﻟﺸﺪﻳﺪة أﺧﺬﻩ ﺟﺒـﺮاﺋـﻴـﻞ ﻛـﻤﺎ أﻣﺮ ﻩ اﷲ ﻣﺎء ﺣﻲ اﻏﺘﺴﻞوﻗﺮ ﺑﻪ إﱃ ﻋﻴـﻦ أﻳﻮب ﺑﻪ ﻓـﺸـﻔﻲ.
1

ﻓﺎﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ ﻣﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳ ـﻢ"

 -1ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء.
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ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت
ﺣﻜﺎﻳﺔ "ﺧﻠﻖ ﺳﻴﺪﻧﺎ ادم "،ﺣـﻴﺚ ﻳـﻘـﻮل اﻟـﺮاوي

1

" أن اﷲ ﻗـﺎل ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ ،أﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳـﺨﻠﻖ ﺧﻠﻴﻔﺘﻪ ﻓـﻲ اﻷرض،ﻓﺎﺣـﺘـﺞ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺧـﻠـﻖ اﳋﻠﻴﻔﺔ
اﻟﺬي ﻳﺴـﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء ،وﳓﻦ ﻧﺴﺒﺢ ﲝﻤﺪك وﻧـﻘـﺪﺳـﻚ،ﻓ ـﻘـﺎل اﷲ :إﱐ أﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻻ ﺗـﻌـﻠـﻤﻮن،وﻗ ـﺪ ﻛ ـ ـﻠـﻒ
اﷲ ﺳﺒـﺤﺎﻧـﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻣﻠﻜﺎ ﻣﻦ ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﺑﺄن ﻳﺄﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻃﻴـﻦ ﻋﺠﻨﺔ ،ﺛــﻢ ﻳــﻜــﻤـﻞ اﷲ ﻋــﺰ وﺟـﻞ ﺻﻨـ ـﻊ
ﺑﺎﻟﻄﲔ ﺷﻜﻞ إﻧﺴﺎن ،وﻧـﺰع ﻗ ـﻠﻴ ـﻼ ﻣ ـﻦ روﺣ ـﻪ وﻗ ـﺎل ﻟــﻬـﺎ :ادﺧﻠـﻲ ﻓــﻲ آدم،ﻓ ـﺮﻓـﻀﺖ،ﻓﺄﻣﺮﻫﺎ،ﻓ ـﺪﺧ ـ ـﻠــﺖ
ﻋـﻨﺪﺋﺬ" ﻗﻌﺪ آدم وﻋﻄﺲ وﻗﺎل :اﳊﻤﺪ ﷲ ،ﻗﺎل ﻟﻪ رﰊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺧﻠﻘﺘﻚ،ﻣﺎﻛـﻠـﺘـﻚ وﺷﺮاﺑـﻚ وﻟـﺒﺴـﻚ
ورزﻗـﻚ ﻋﻠﻲ،أﻧﺎ ﺧﻠـﻘـﺘـﻚ ﺑﺎش ﺗﻌﺒﺪﻧـﻲ وﲢﻤـ ــﺪﱐ وﺗـ ـﻄـﻴﻌﲏ" ﺛـﻢ ﻳ ـﻜﻤـﻞ اﻟ ـﻘـﺼـﺔ اﻟـﻤﻌ ـﺮوﻓ ـ ـﺔ ﻓـﻲ اﻟ ـﻘــﺮآن
اﻟﻜﺮﱘ،ﺣﻴﻨﻤﺎ أﻣﺮﻩ اﷲ ﺑﺄن ﳜﱪ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﺑﺄﲰﺎﺋﻬﻢ،ﻓﺄﺧﱪﻫﻢ ﰒ أﻣﺮ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮد ،ﻓ ـﺴﺠ ـﺪ اﳉـﻤﻴﻊ
إﻻ إﺑﻠﻴﺲ ،ﻓـﻘـﺪ اﺣـﺘـﺞ ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ ﺧﲑ ﻣﻨﻪ ،ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﺎر وﺧﻠﻖ آدم ﻣﻦ ﻃﲔ ،ﻓﻄﺮدﻩ اﷲ ﻣﻦ رﲪﺘﻪ إﻻ
أﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ أن ﳝﻬﻠﻪ إﱃ ﻳﻮم اﻟﺒﻌﺚ.
"

ﻧﻼﺣﻆ ان اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ ،ﻏﲑ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﺎل اﻟﺸﻌﺐ.

 -1ﻓﻮاﺗﻴﺢ ﺳﻲ ﻣﻴﻠﻮد 60:ﺳﻨﺔ ﺷﻴﺦ ﺑﺎﳌﺴﺠﺪ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻨﻮر،ﻏﻠﻴﺰان،ﰲ ،2011/06/12ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ 11ﺻﺒﺎﺣﺎ.

176

ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت
ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺠﻴﻼﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﺮاﻋﻲ
وﻗــﺪ روت ﻟـﻨـﺎ اﻟـﺤﺎﺟﺔ ﳝﺎ ﺑـﺪرة ﻫﺬﻩ اﻟـﺤﻜﺎﻳـﺔ " واﺣﺪ اﻟـﻨﻬـﺎر اﻟـﺮاﻋـﻲ ﺗـﺎع ﺳﻴــﺪي ﻋـﺒﺪ اﻟـﻘـﺎدر اﳉﻴﻼﱐ
ﺧﺮج ﻳﺮﻋﻰ اﻟﻐﻨﻢ ،ﺗﻼﻗﻰ ﻣﻊ ﺳﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﰲ ﻫﻴـﺌﺔ راﻋﻲ ،ﻗﺎل ﻟﻪ :ﻏﺎدي ﻧﻌﻴـﺶ ﻣــﻌﺎك ،ﻗ ـﺎل ﻟ ـ ــﻪ
اﻟﺮاﻋﻲ :ﺻﺢ ،ﻗﻌﺪ ﻣﻊ اﻟﺮاﻋﻲ ﻳﺎﻛﻞ وﻳﺸﺮب ﻋﻨﺪﻩ وﻳﺮﻋﻰ ﻣﻌﺎﻩ.
" "ﺟﺎت أﻳﺎم وراﺣﺖ ﻣﺮت اﻟﺮاﻋﻲ ﻣﺎﺗﺖ،وﻧﻘﺼﺖ اﳌﺎﻛﻠﺔ،ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﺮاﻋﻲ ،ﻳﺎ اﻟﺮاﻋﻲ :ﻣﻦ ﺣﻴﺖ ﺟـﻴﺖ
ﺟ ـﺒــﺖ ﻣ ـ ـﻌـﺎك اﻟــﻔـ ـﻘـﺮ واﻟ ـﻘـﺤــﻂ واﳉـﻮع،ﺣـﺘـﻰ اﳌﺮا ﻟـﻲ ﺗـﻄـﻴـﺐ ﻟﻴﻨﺎ ﻣﺎﺗﺖ،ﻣﺎﺷﻲ ﺧﲑﻟﻚ ﺗﺮوح ﺗﺒﻌﺪﱐ،
ﻗـﺎل ﻟﻪ:روح اﺧﻄﺐ ﺑﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻗـﺎل:واﷲ ﳌﻠﻴﺢ راك ﺑﺎﻏﻲ ﻳـﻨﻘﻄﻊ راﺳﻲ وﺗﺮﻳﺢ ،ﻗﺎل ﻟﻪ :ﰲ ﺧـﺎﻃﺮ
ﺳﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر روح اﺧﻄﺐ ﺑﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎن،ﻗﺎل ﻟﻪ:ﻣﲔ ﺟﺎﻫـﺘﲏ ﺑﺴﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻧﺮوح ﳔﻄﺒﻬﺎ
.راح ﻋـﻨـﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻪ اﳊ ﺮاس :ﺷـﺎﺑـﻐﻴﺖ ﻳﺎ اﻟﺮاﻋﻲ ،راك ﺟـﻴﻌﺎن ﻧـﺸـﺒﻌﻮك ،راك ﻋﻄﺸﺎن ﻧـﺮووك،
وﻻ راك ﺑﺮدان ﻧﻠﺒﺴﻮك ،ﻗﺎﻟـﻬﻢ:إﻻ ،ﺳـﻘـﺴﺎوﻩ :راك ﲢﻮس ﻋـﻠﻰ اﻟـﺰواج ،ﺿﺤﻚ وﻗﺎل ﻟـﻬﻢ :ﻧـﻌﻢ،ﻓــﻘـﺎﻟـﻮا
ﻟﻪ :ادﺧﻞ وﺟﺮب ﺣﻈﻚ ،دﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن ،وﻗﺎل ﻟﻪ :ﺑﺎﻏﻲ ﻧـﺘـﺰوج ﺑـﻨﺘﻚ ،ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎن،ﺟـﻴـﺐ
ﻟﻴﺎ زوج ﺣﺒﺎت ﻳﺎﻗﻮت ﻛﻴﻤﺎ ﻫﺎدوا وﻧﻌﻄﻴﻚ ﺑـﻨﺘـﻲ .ارﺟﻊ اﻟـﺮاﻋﻲ وﻗﺎل ﻟﻪ ﺳﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟـﺠﻴﻼﱐ:
ﻳﺎدرا ﻋـﻄﺎك ﺑﻨﺘﻪ؟ ﻗﺎل ﻟﻪ :واﻩ ﻋﻄﺎﻫﺎ ﱄ ،ﻣﺎراﻛﺶ ﺗﺸﻮف ﰲ ﺟﺎﻳـﺒﻬﺎ ﻣﻌـﺎﻳﺎ ،ﻳﺎو ﻗــﺎﱄ:ﺟـﻴـﺐ ﻟـﻲ زوج
ﺣﺒﺎت ﻳﺎﻗﻮت،ﻗﺎل ﻟﻪ:ﺣﺎﺟﺔ ﺳﺎﻫﻠﺔ،وداﻩ ﻣﻌﺎﻩ ﻟﻠﻮاد ،وﻗﺎل ﻟﻪ :ﺟـﻴـﺐ ﺣـﺠـﺮك ،وﺑـﺪا ﻳ ـﺮﻓـﺪ ﻟﻪ ﻓﺎﻟـﺤﺠﺮ
ﻣﻦ اﻟﻮاد وﻳﺪﻳﺮﻫﻢ ﰲ ﻋـﺒﺎﻳﺘﻪ،ﺑﺼﺢ اﻟﺮاﻋﻲ ﻣﲔ ﺷﺎف ﻫـﺎﻛـﺪا ،ﻗـﺎل ﻟـﻪ :راك ﺗـﺰﻋـﻖ ﺑ ـﻲ ،ﻛـﻔـﺎﻩ ﻫ ـﻮ ﻗـﺎﻟـﻲ
اﻟﻴـﺎﻗﻮت وأﻧﺖ ﺗﻠﻢ ﱄ ﰲ اﳊﺠﺮ،وﻻ اﻟﺮاﻋﻲ ﻣﻴـﻦ ﻳﻐﻔﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻳـﻘﻴﺲ ﻣﻨﻪ اﻟـﺤﺠﺮ اﻟﻜﺒﺎر ،ﺑ ـﺼﺢ ﻛ ـ ــﺎن
ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة " ﺳﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳉﻴﻼﱐ" ﻳــﻌﺎود ﻳـﺮﺟ ـﻌ ـﻬـﻢ ،وﻳ ـﻘـﻮل ﻟـﻪ ﺧـﻠـﻴﻬﻢ وادﻳﻬﻢ ﻟﻠﺴﻠـﻄـﺎن ﻛـﻴـﻤﺎ
راﻫـﻢ،ﻣﺎ ﺑﻐﺎش اﻟﺮاﻋﻲ،ﻗﺎل ﻟﻪ :ﰲ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳉﻴﻼﻧـﻲ ﺗـﺪﻳـﻬﻢ ﻟﻠـﺴﻠﻄﺎن ،ﻗــﺎل ﻟ ـﻪ :ﻣـﲔ
ﺟﺎﻫ ـﺘ ـﻨــﻲ ﺑ ـﻴــﻪ ﻧــﺮوح ،راح اﻟـﺮاﻋــﻲ وادﺧـﻞ ﻋـﻨـﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻗ ـﺎل ﻟ ـﻪ اﻟـ ــﺴـﻠـﻄــﺎن،ﺟ ـﺒﺖ ﺷﺎ ﻃﻠـﺒـﺖ ﻣﻨﻚ؟
ﻗــﺎل ﻟ ــﻪ ﺟ ـﺒــﺖ ﺑ ـﺼـﺢ ﻗــﻮل ﻟﻠـﺤـﺮاس ﻧ ـﺘـﺎوﻋ ـﻚ ﻳـﺒـﻌﺪوا ﻋـﻠـﻲ،ﻗـﺎل ﳍـﻢ :ﺑﻌـﺪوا،ﻓﺮغ ﳊﺠﺮ اﻟﻠﻲ ﻛﺎن داﻳﺮﻩ
ﻓـﻲ ﻋـﺒﺎﻳـﺘﻪ وﻫ ـﺮب،ﺗـﺤﻮل داك ﳊﺠﺮ ﻟـﻴـﺎﻗـﻮ ت،اﻟـﺴﻠـﻄﺎن ﳔﻠـﻊ ﻣـﲔ ﺷﺎﻓـﻪ،وﻻ ﻳـﻘﻮﻟﻪ:أرواح ﻳ ـﺎ راﻋﻲ ﻣـﲔ
ﺟـ ـﺒـﺖ ﻫﺬا اﳋﲑ،ﻣﲔ دار ﺻﺎب ﻗﺎع ﳊﺠﺮ وﻻٌ ﻳﺎﻗﻮت ،وﻻ ﻳﻘﻮل ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن :ﻻ ﻣﺎﺷﻲ ﻗـﺎع ﻫـﺬا ﻟﻴﻚ،
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أﻧﺖ ﺷﻮﻳﺔ وأﻧﺎ ﺷﻮﻳﺔ،أﻋﻄﺎﻟﻪ ﺑﻨﺘﻪ ودار اﻟﻌﺮس،

ﺎ ﻗـﺼﺮ ا،ﻗ ـﺎل

ﻟﻠﺮاﻋﻲ ﺷﻔـﺖ ،ﻗـﺎل ﻟـﻪ :واﻩ ﺷـﻮف ﺧـﺎﻃﺮ ﺳﻴﺪي ﻋـﺒﺪ اﻟـﻘﺎدر اﳉﻴﻼﻧـﻲ وﻳـﻦ وﺻــﻠﲏ ،وﻣ ــﺎﻓ ــﺎﻗ ــﺶ ﺑ ــﻠﻲ
اﻟـﺮاﻋـﻲ ﻫـﻮ ﺳﻴـﺪي ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻘﺎدر اﳉﻴﻼﻧـﻲ،ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻗﺎل ﻟﻪ :دروك أﻧﺎ ﻧﺮوح وﻧـﺨﻠﻴﻚ ﻫـﻮ ﻛﺎن راﻳﺢ ﻳﻌﺒﺪ
رﺑـﻲ ﻓـﻲ اﻟﺒﺤﺮ أرﺑﻌﲔ ﻋﺎم ،ﻗـﺎل ﻟـﻪ اﻟـﺮاﻋﻲ :ﺻﺢ وﺗـﻬﻠﻰ ﻓـﻲ روﺣـﻚ.

" "

ط راح ﺳﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳉﻴﻼﻧـﻲ ﻟﻠﺒﺤﺮ ،وﻗﻌﺪ ﻳﻌﺒﺪ ﻓـﻲ رﰊ،واﺣﺪ اﻟﻨﻬﺎر ﺟﺎت ﻟﻴﻠﺔ ﺑ ـﺎردة واﳌـﻄـ ـ ـﺮ
ﻳﻨﺰل ،و اﻟﺮﻋﺪ واﻟﻌﻈﻠﻢ ،ﻗﺎل أﻧﺎ واﷲ ﻻ رﺣﺖ ﻟﻠﺮاﻋﻲ ﻓـﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﻛﻴﻤﺎ ﻫﺎدي ،ﻧـ ـ ـﺸﻮف ﻟﻴﺪﻳﺮ ﻓـﻲ ﳋﻴـﺮ وﻻ
ﻻ،ﻣﲔ وﺻﻞ ﻟﺒﺎب دارﻩ،ﺑﺪا ﻳﻨﺎدي ﻟـﻴﻌـﺎون ﺧـﺪام ﺳـﻴﺪي ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻘـﺎدر اﳉـﻴـﻼﱐ،ﲰﻌ ـﻪ اﻟـﺮاﻋـﻲ وادﺧـ ـﻠ ـ ـﻪ
ﻟﻠﺪار،وﻟـﻔـﻪ ﰲ ﺣـﺎﺟﺔ ﺣﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎش ﻳﺪف،ﺧﺘﺎش ﻗﺸﻪ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺎع ﻣﺒﻠﻮﻟﻴـﻦ،وﻗﺪام ﺑﺰاف،وﺑﺎش ﻳـﺘـﺄﻛـﺪ ﻋﺒﺪ
اﻟﻘﺎدر اﻟـﺠﻴﻼﻧـﻲ ﺑﻠـﻲ اﻟ ـﺮاﻋﻲ ﻗ ـﺎع ﻣ ـﺎ ﺗـﺒـﺪﻟﺶ ،وﻗـ ـﺎﻋـ ـﺪ ﻫـ ـﻮ ﻫــﻮ،ﺑــﺎﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ اﻟـﻐـﻨــﻰ ﻧﺘـﺎﻋــﻪ،ﺑــﺪا ﻳﺘﺤـﻮل
إﱃ ﺻﻮر وﻫﻴﺌﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ،ﺑﺎش ﳜـﺘﱪ اﻟﺮاﻋﻲ ،وﻛﺎن ﻓـﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة اﻟﺮاﻋﻲ ﻳﺘﻔﻮ ق ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات،وﰲ اﻟﺘ ـ ـﺎﱄ
ﺗﻌﺮف اﻟﺮاﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟـﻲ اﻟﺼﺎﱀ ﺳﻴ ــﺪي ﻋﺒ ـﺪ اﻟ ـﻘﺎدر اﻟـﺠﻴﻼﻧــﻲ،وﻗــﺒﻞ ﻣـﺎ ﻳﺮوح دﻋ ـﺎ ﻟﻪ ﺑﻠﺨ ـﻴـﺮ،ووﺻـﺎﻩ
ﻳـﻜﻮن داﻳـﻤﺎ ﻣﻠﻴﺢ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس وﺧــﺎﺻـﺔ ﻣـﻊ اﻟـﻔ ـﻘ ـﺮاء واﻟـﻤﺴﺎﻛﲔ.1

 -1اﻟﺴﻴﺪة:اﳊﺎﺟﺔ ﳝﺎ ﺑﺪرة 80 ،ﺳﻨﺔ،ﻏﻠﻴﺰان،زﻣﻮرة ﰲ  ،2011/08/18ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ 17:00
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وﻣـﻦ ﻛﺮاﻣﺎت اﻷوﻟﻴﺎء أﻳﻀﺎ ﻧـﺠﺪ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻮﻟـﻲ اﻟﺼﺎﻟـﺢ اﻟـﺸـﻴـﺦ اﻟﺼﺤﺮاوي ﻣ ـﻮﻻ ﻗــﺮﻃـﻮف ﺑـﻮﻻﻳــﺔ
ط

ﺗـﻴـﺎرت ﺗﻘﻮل اﻟﺮاوﻳﺔ:1

 :ﰲ اﻟـﺴﻨـﻮات اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋـﺮ أراد اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ ﺑﻨﺎء ﻣﺴـﺘﻌـﻤـﺮة ﺑﻘﺮب ﻣـﻦ ﻣﻘـﺎﻣﻪ
ﻓﺪﻋﻰ رﺑﻪ أن ﻻ ﳛـﺪث ذﻟﻚ ،ﻓﺈذا ﺑـﺎﻟـﺒﻨـﺎء اﻟـﺬي ﻳﺸﻴـﺪ ﻓـﻲ اﻟـﺼﺒﺎح ﻳـﻬﺪم ﻓـﻲ اﻟ ــﻤـﺴﺎء ﺑ ـﻘ ــﺪرة ﻗ ـ ــﺎدر،
ﺗﻌﺠﺐ اﻟـﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺠﺎء ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻜـﻬﺎن ﻟﻼﺳﺘـﻔـﺴـﺎر ﻋـﻦ ﻫـﺬا اﻷﻣﺮ،ﻓـﻘـﺎل ﻫـﺬا اﻷﺧﲑ ":أن
اﻟﻮﱄ اﻟﺼﺎﱀ رﻓـﺾ ذﻟـﻚ وﻓﻌـﻼ ﻗﺎم اﻟـﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﺑــﻮﺿـﻊ أﺳﺲ اﻟـﻤﺪﻳﻨﺔ ﺧﻠﻒ اﳉﺒﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﺎرف ﻣﺪﺧـﻞ
وﻻﻳـﺔ ﺗﻴـﺎرت وﻗـﺪ ﻗﻴـﻠﺖ ﺑـﻌﺾ اﻷﺑـﻴـﺎت ـﺬا اﻟـﺸـﺄن :اﻟـﻜـﻔﺎر ﻓﺎﺗـﺖ ﻟـﺒـﻼدو ،وﺑـﻨـﺎت دﻳـﺎر،ذاك اﻟـﺒـﻨﻴﺎن
ﻳـ ـﺘـﻬـﺪم وﻗــﻊ ﻓـﻴــﻪ اﳍﻢ ،وﻣﺪاﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﺈذن اﻟﻘﻬﺎر،ﺧﱪﻧـﻲ وراك راﻳـﺢ،ﻗـﻠﺖ:ﻧـﻮﺻﻴـﻚ ﺑﺎﻟـﻌـﺰم ﺗـﺪي اﻟﻌﻨﻮان.

 -1اﻟﺮاوﻳﺔ :ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ اﻟﻨﱯ80 ،ﺳﻨﺔ ،ﺳﻴﺪي اﻟﺒﺸﲑ.اﻟﺴﺎﻋﺔ  5.00ﻣﺴﺎء.
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أﻣﺎ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻻﻻ ﺳﻴﱵ ﻓ ﺈﺎ ﺗﺮوي ﺣﻴﺎة اﻣﺮأة ﺻﺎﳊﺔ ﻗـﺪﻣـﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻟﺴﻜﺎن ﺗـﻠـﻤـﺴﺎن ﺣـﱴ أﻗـﻴـﻢ ﺿﺮﳛﺎ
"

ﻋﻠﻴﻬﺎ وأﺻﺒﺢ اﻟﻨ ﺎس ﻳﺰورﺎ وﻫﻢ ﻳﺮددون ﻫﺬا اﻟﻘﻮل:

ﻻﻻﺳﻴﱵ ﻳﺎﻻﻻﺳﻴﱵ راﱐ راﻏﺐ أﻧﺸﻮﻓﻚ

1

ط "

" "
"

ﺑﺼﺎح ﺟﻴﱵ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺑﺰاف

"

رﻛﺎﰊ وﺟﻌﻮﱐ ﻣﻦ اﳊﺠﺮ واﳉﺒﺎل
ط

ﻻﻻﺳﻴﱵ ﺳﺎﻛﻨﺎ اﳉﺒﺎل اﻟﺼﺎﻋﺒﺔ
ﺧﺪودك اﻟﻮردﻳﲔ ﳐﺒﻴﲔ ﺑﲔ ﳊﺠﺎر ﺳﺎﻛﻨﺔ

ط

أﻋﻄﻴﲏ ﻗﻮة اﻟﺮﻳﺢ ﺑﺎش ﻳﺮﻓﻌﲏ وﻳﻮﺻﻠﲏ ﻟﻴﻚ

ط "

ﻻﻻﺳﻴﱵ ﻻﻻﺳﻴﱵ راﱐ اﻧﺸﻤﻮك ﻛﻠﻮردة

 -1اﻟﺒﻄﻞ ﰲ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ،ص64
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ﺣﻜﺎﻳﺔ " ﻏﺎﻧـﻢ ووﻟـﺪ اﻟـﺮاﻋﻲ" ﺗــﺤﻜﻲ اﻟـﺮاوﻳـﺔ"1
" ﺗﻘﻮل أن ﻏﺎﻧـﻢ ﻟـﻢ ﻳ ـ ـﺘـﺰوج ﻣــﺜـﻞ ﺑﺎﻗـﻲ اﻟـﺸـﺒـﺎب،ﺣﻴـﺚ ذﻫـﺐ ﺑـﻨـﺎﻗـﺘـﻪ
ﻫﻼل ،وﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﺘﺸﺮب وﺣﺪﻫﺎ وﺟﻠﺲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﺎذا ﳛﺪث ،ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ أﺣـﺪ ﺑ ـﺬﻟـ ـ ـﻚ،
ﺣﺘـﻰ ﻗﺪم رﺟﻞ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳـﻤـﺎت اﻟ ـﺮﺟـﻮﻟ ــﺔ واﻟﺸﻬﺎﻣﺔ،ﻓﻘﺪم اﻟـﻨـﺎﻗـﺔ ﻟـﻠﺸﺮب ﺛ ـﻢ ﺳ ـﻘﻰ إﺑــﻠﻪ واﻧـﺼـﺮف.
" ﻓ ـﺴــﺄل ﻋـﻦ اﻟـﺮﺟ ـﻞ وأﺳ ـﺮﺗـﻪ وﺑ ـﻴـﺌ ـﺘـﻪ وﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﻋـﻠـﻢ أن ﻟـﻪ اﺑـﻨـﺔ ﰲ ﺳﻦ اﻟﺰواج ﺗﻘﺪم وﺧﻄﺒﻬﺎ ﻣﻨﻪ،ﻓـﻮاﻓﻖ
اﻟﺮﺟﻞ وﺟﻬﺰ اﺑﻨﺘﻪ،ورﺣﻞ ﺑـﻬﺎ ﻋﺎﺋـﺪا إﱃ ﺑﲏ ﻫﻼل.

"

ك أﻧـﺠﺒﺖ زوﺟـﺘﻪ وﻟـﺪا ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗــﺖ اﻟـﺬي أﳒﺒـﺖ زوﺟـﺔ اﻟـﺮاﻋـﻲ وﻟـﺪا،ﻓـﻄـﻠـﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻣ ـﻦ ﺳــﺘﻮت
أن ﺗﺴﺘﺒﺪل اﻟﻮﻟﺪان ﺣﱴ ﻳـﻌـﻴـﺶ اﺑـﻨـﻬﺎ ﻋﺰﻳﺰا ﻛﺮﻳـﻤﺎ ﻓـﻲ رﻏﺪ اﻟﻌﻴﺶ ﻋﻨﺪ ﻏﺎﻧـﻢ وزوﺟـﺘـﻪ،وﻳـﺘﺠ ـﻨﺐ ﻋـ ـﻴﺸﺔ
اﻟـﻔﻘﺮ اﻟ ـﻤـﻀﻨـﻴـﺔ  ،ﻓـﻔـﻌﻠﺖ ﺳﺘﻮت ذﻟﻚ دون أن ﻳﺘﻔﻄﻦ ﻏﺎﱎ وزوﺟﺘﻪ إﱃ ذﻟﻚ.
" ﻛﱪ اﻟﻮﻟﺪ،ﻓﺄﺧﺬ ﻳﻄﺮح ﻋﻠﻴﻪ أﺑﻮﻩ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓـﻲ ﺷـﻜـﻞ أﻟﻐﺎز،وﻳـﻨﺪﻫﺶ ﺣـﻴـﻨﻤﺎ ﻳـﻌـﺠـﺰ ﻋـﻦ ﺣـﻠ ـﻬـﺎ
ﺣـﺘـﻰ أﺧﺬ ﻳﻨﻌﺘﻪ ﺑﻨﺴﺐ أﻣﻪ .
ط ط وذات ﻳـﻮم،ﻣــﺮ ﻏﺎﻧـﻢ ﺑـﺠﺎﻧـﺐ اﺑـﻦ اﻟـﺮاﻋـﻲ وﻫـﻮ ﻳ ـﺮﻋﻰ اﻹﺑـﻞ وﻳـﺄﻛﻞ اﳋﺒﺰ وﻳﻔﻠﻲ اﻟﻘﻤﻞ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
ﻏﺎﱎ:ﻣـﺎذا ﺗﻔﻌﻞ؟ ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ اﺑﻦ اﻟﺮاﻋﻲ:راﱐ:

ﻧﺎﻛﻞ ﰲ ﻏﺬاي

"

وﻧﻘﺘﻞ ﰲ ﻋﺪاي

"

واﺑﻠﻲ راﺗﻌﺔ ﺣﺪاي

ﻓﺘﻌﺠﺐ ﻏﺎﱎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﺪﻳﺪة،ﰒ ﺗﻮﺟﻪ إﱃ زوﺟﺘﻪ وﻃﺮح ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﺛﻼث أﺳﺌﻠﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ أﻟﻐﺎز:
ط

ﻣ ـ ــﺮ ﻣ ـ ـ ـﻨـ ـ ﺎش

"

وﺣـ ـﻼ ﻣـﻨـ ـﺎش

"

وﻛﺤﻞ ﻣ ـﻨ ـﺎش

وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﺬﻫﺐ إﱃ أﻫﻠﻬﺎ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪوﻫﺎ ﻓـﻲ ﺣﻠﻬﺎ.
"

 -1اﻟﺮاوﻳﺔ :اﻟﺴﻴﺪة:اﳊﺎﺟﺔ ﳝﺎ ﺑﺪرة 80 ،ﺳﻨﺔ،ﻏﻠﻴﺰان،زﻣﻮرة ﰲ  ،2011/08/18ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ . 17:00
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ذﻫﺒﺖ زوﺟﺔ ﻏـﺎﱎ إﱃ أﻫﻠﻬﺎ،وﻋﺎدت ﲝﻞ اﻷﻟﻐﺎز ﻣﻌﻬﺎ،وﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟـ ـﺘ ـﻘ ــﺖ ﺑــﺎﺑﻦ اﻟ ـﺮاﻋــﻲ،ﻓــﺄرادت أن
ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﳊﻞ،ﻓﺄﺧﱪﺗﻪ ﺑﺎﻷﻣﺮ وﲝﻞ اﻷﻟﻐﺎز ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ:
"

أﺣﻠﻰ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺴـﻞ

"

وﻣـ ــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺪﻓ ـ ـﻠـ ــﺔ

ط "

وﻛـﺤﻞ ﻛﻲ اﻟﻘﻄﺮان

ﻓﺄﺧﱪﻫﺎ أن ﺣﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻐﺎز ﻫﻮ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
ط

أﺣﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺼﺒﻴﺎن ﻳﻠﻌﺒﻮا ﰲ اﻟﻔﺮاش.

"

وﻣ ــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟـﺨــﻮف ﻓـﻲ اﻟﻨﻌﺎش.

"

ط

وﻛ ـﺤـﻞ ﻣـﻦ اﻟـﺒـﺎرود ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻨـﺪﻗـﻴـﺔ.

وﻃﻠ ـﺐ ﻣﻨ ـﻬ ـﺎ أن ﺗـﺨﻔـﻲ ﺳ ـﺮ إﺧ ـﺒـﺎرﻩ ﻟـﺤﻞ اﻷﻟـﻐـﺎز،ﻓــﻌﺎﻫﺪﺗــﻪ ﻋـﻠﻰ ذﻟـﻚ ،ﰒ ﻋ ـﺎدت إﱃ ﺑـﻴﺘﻬﺎ وأﻋﻄﺖ
اﻹﺟـﺎﺑﺔ ﻟ ـﺰوﺟـﻬـﺎ،ﻓـﺸﻚ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ وأﻫﻠﻬﺎ ﳍﺬﻩ اﻷﻟﻐﺎز،ﰒ ﺳﺄﳍﺎ ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﺮاﻋﻲ ﻓﺄﻧﻜﺮت رؤﻳﺘﻪ،ﻋـﻨـﺪﺋـﺬ
ﺧــﺮج ﺛـﻢ ﺻﺎح ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﻪ أن اﺑﻦ اﻟﺮاﻋﻲ اﺧﺘﻄﻔﻪ اﻟﻠﺼﻮص،ﻓـﺨـﺮﺟـﺖ ﻣـﺴـﺮﻋـﺔ وﻫـﻲ ﺗﻘﻮل ﻻ ﻳـﻤﻜﻦ
أن ﳛـﺪث ﻫﺬا ﻷﻧـﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﻌﻪ اﻵن ،ﻓـﻌﺮف ﻏﺎﻧـﻢ اﻟﺴﺮ وأﻗـﺴـﻢ أن ﻳـﺮﻣﻲ اﺑـﻦ اﻟﺮاﻋﻲ ﻓـﻲ اﻟﻨﺎر.
ط

ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻓﻮﺟﺪﻩ ﻣﻊ إﺑﻠﻪ ﻓﻨﺎدى:
ط

ﻳـﺎﻟـﻠﻲ ﻗـﺪام اﻹﺑﻞ

" ط

ﻳـﺎﻟـﻠﻲ ﻣـﻮر اﻹﺑﻞ

ط

ﻳﺎﻟﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺮف اﻹﺑﻞ

"
ط

ط

ﻳﺎﻟﻠﻲ ﲢﺖ اﻹﺑﻞ
ﻳﺎﻟﻠﻲ ﻓﻮق اﻹﺑﻞ

ﻓﻠﻢ ﳚﺒﻪ اﺑﻦ اﻟﺮاﻋﻲ وﻇﻞ ﻣﻨﻬﻤﻜﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺎداﻩ ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــ:
ط

ﻳ ـ ــﺎ ﻣــﻮل اﻻﺑـ ــﻞ

اﻟﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ ،وﻗﺎل ﻟﻪ :ﻧﻌﻢ ﺳﻴﺪي ،ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻏﺎﱎ ﻋﻦ ﻋﺪم ردﻩ ﻣﻨﺬ ﻧﺎداﻩ ،ﻓﺄﺧﱪﻩ ﺑﺄن:
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" ط

اﻟﻠﻲ ﻗﺪام اﻹﺑﻞ رﻗﺎﺑـﻬﺎ

ط

اﻟﻠﻲ ﻣﻮر اﻹﺑﻞ ذﻧـ ـﺒ ـﻬـﺎ

"

اﻟﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺮف اﻹﺑﻞ ﺟﻨﺎﺑـﻬﺎ

ط

اﻟﻠﻲ ﲢﺖ اﻹﺑﻞ ﻛﺸﺮوﻫﺎ

"

اﻟﻠﻲ ﻓﻮق اﻹﺑﻞ دراﻋﻬﺎ

ط

وﻣـ ــﻮل اﻹﺑﻞ ﻫ ــﻮ أﻧ ـ ـ ـ ــﺎ

ازداد ﻏﻀﺐ ﻏﺎﱎ وﻗﺮر أن ﻳﺮﻣﻴﻪ ﰲ اﻟﻨﺎر ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ وﻟﺪ اﻟﺮاﻋﻲ :راك راﻳﺢ ﺗﻘﻴﺴﲏ ﰲ" اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ واﳌﻐﻠﻮﺑﺔ"
ﻗﺎل ﻟﻪ ﻏﺎﻧـﻢ :ﺷﻜﻮن اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ؟
ط

ﻗﺎل وﻟﺪ اﻟﺮاﻋﻲ :اﻟﻨﺎر

ط

ﻗﺎل ﻟﻪ ﻏﺎﻧـﻢ :ﺷﻜﻮن ﻳﻐﻠﺒﻬﺎ ؟

ط

ﻗﺎل وﻟﺪ اﻟﺮاﻋﻲ :اﳌﺎء

"

ﻗﺎل ﻏﺎﱎ :واﳌﺎء ﺷﻜﻮن ﻳﻐﻠﺒﻪ

ط

ﻗﺎل وﻟﺪ اﻟﺮاﻋﻲ :اﻟﻌﻘﺒﺔ

ط

ﻗﺎ ل ﻏﺎﱎ :واﻟﻌﻘﺒﺔ ﺷﻜﻮن ﻳﻐﻠﺒﻬﺎ

ط

ﻗ ﺎل و ﻟﺪ اﻟﺮ ا ﻋﻲ :ﻓﺮﺳ ﺎﺎ

ط
"

ﻗ ﺎل و ﻟﺪ اﻟﺮ ا ﻋﻲ :ﻧﺴ ﺎﻢ

ط
ط

ﻗﺎل وﻟﺪ اﻟﺮاﻋﻲ :وﻻدﻫ ـ ــﻢ

ﰒ رﻣﺎﻩ ﻓـﻲ اﻟﻨﺎر ﻓـﺨﺮج ﻣـﻨﻬﺎ ﺳﺎﻟـﻤﺎ.
ﻋ ـﻨـﺪﺋــﺬ اﺳ ـﺘـﺪﻋﻰ ﻏـﺎﱎ زوﺟــﺔ اﻟ ـﺮاﻋـﻲ ،وأﺟــﱪﻫﺎ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺒـﻮح ﺑﺎﳊﻘ ـﻴـﻘـﺔ ،ﻓــﺎﻋﱰ
اﳊﻘﻴﻘﻲ ،ﻓﺴﺮ ﺑﻪ وﺣـﻤﺪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر وﺻﺎر ﻳﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺑﲔ ﺑﻦ ﻫﻼل.
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" ودﻋﺔ ﻣ ـﺠﻠـ ـﻴـﺔ ﺳﺒ ـﻌ ـﺔ "
:

1

.

ﺗﺮوي ﻫﺬﻩ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻗﺼﺔ اﻣﺮ أة ﻻ ﺗﻨﺠﺐ إﻻ اﻟﺬﻛﻮر وﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺎ ﲪﻠﺖ ﲪﻼ ﺟﺪﻳﺪا ﻳﺘـﻤﲎ أوﻻدﻫـﺎ

أن ﻳﻜﻮن اﳌﻮﻟﻮد اﳉﺪﻳﺪ أﻧﺜﻰ ،ﺣﱴ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ﺳﺒﻌﺔ.وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷم ﰲ ﲪﻠﻬﺎ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﺟـﺘﻤﻊ أوﻻدﻫ ـﺎ
وﻗﻌﻮا ﻋﻬﺪا ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢنأ ﻳﱰ ﻛﻮا اﻟﺒﻠﺪة ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ إذا و ﻟﺪت أﻣﻬﻢ ذﻛﺮا آﺧﺮ ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﳌﻮﻟﻮد أﻧـﺜـﻰ
ﻓـﺈ ﻢ ﺳﻴﺘـﺮاﺟﻌﻮن ﻋـﻦ ذﻟﻚ وﻋـﻨﺪﻣﺎ ﻗـﺮب ﻣﻮﻋـﺪ اﻟـﻮﻻدة ﺣـﺰم ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺘﺎﻋﻪ ،وﻗﺒـﻞ أن ﻳﺘﺠﻬﻮا
إﻟـﻰ اﻟـﺼـﻴـﺪ أوﺻﻮا ﺟـ ـﺎرﺗـﻬﻢ اﻟـﻌﺠﻮز ﻗﺎﺋـﻠـﲔ" :إذا ﺷـﻔـﺖ ﻣـﻨـﺎ ﺟﺎﺑﺖ وﻟﺪ رﻳﺸﻲ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﳌﻨﺠﻞ ﳒﻠﻮا ،و إذا
ﺟﺎﺑﺖ ﺑـﻨﺖ رﻳﺸﻲ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﳌﻨﺪﻳﻞ ﻧﻮﻟﻮا".
ط وﺿـﻌـﺖ اﻷم ﻃـﻔـﻠﺔ ﲨﻴﻠﺔ ﻟـﻜـﻦ اﻟـﻌﺠـﻮز اﻟـﺸﺮﻳـﺮة ﱂ ﺗـﻒ ﺑـﻮﻋـﺪﻫﺎ وراﺣـﺖ ﻣﺴﺮﻋﺔ إﱃ ﻣﻨﺠﻠﻬﺎ دون
ﺗﺮدد ،وﳌﺎ ر أوا اﻹﺧﻮة إ ﺷ ﺎرﺎ ﻫﺠﺮوا اﻟﺒﻠﺪة وﻓﺎء ﺑﻌﻬﺪﻫﻢ.
" "ﲤﻀﻲ اﻟﺴﻨﲔ وﺗﻜﺒـﺮ " ودﻋﺔ " وﺗـﺰداد ﺣﺴﻨﺎ وﲨـﺎﻻ ،وﰲ أﺣﺪ اﻷﻳﺎم ﻛـﺎﻧﺖ اﻟﻌﺠﻮز ﰲ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻓـﺈذا
ﻨﻄﻠﻘﻮا ﻫﺎر ﺑـﲔ ،ﻓـﺘـﺨـ ﺮج ﻛ ﺎـﻨﻮﻧﺔ

ﺑﺒﻌﺾ اﻷ ﻃﻔ ﺎل ا ﻟﺬ ﻳﻦ ﻳﻜﺮﻫﻮﺎ ﻳﺴﺘـﻐ

ﻟﺘﺠﺪ أﻣﺎﻣﻬﺎ " ودﻋﺔ " اﻟﺘـﻲ ﻛﺎﻧـﺖ ﻣـﺎرة ﻣـﻦ ﻫـﻨـﺎك ﻓـﺘـﺒـﺪأ ﰲ ﺷﺘ ـﻤـﻬﺎ وﺑـﺪون ﺷﻌـﻮر ﻗـﺎﻟﺖ ﻟـﻬﺎ " :اﷲ
اﷲ ﻳﺎ ودﻋﺔ ﻳﺎ ﻣﺸـﺘﺘﺔ اﻟﺴﺒﻌـﺔ !" ﻓﺸﻐﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺒـﺎرة ﻓﻜﺮ اﻟﻔـﺘﺎة ﻟﻴﺎﱄ ﻃﻮﻳﻠﺔو ﻗﺮرت ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺣـﻘـﻴـﻘـﺔ اﻷﻣـﺮ ﻓ ـﺘـﺪاﻋـﺖ اﻟـﻤﺮض وﻃﻠـﺒـﺖ ﻣـﻦ أﻣ ـﻬـﺎ أن ﺗـﺤﻀـﺮ ﳍﺎ ﺣـﺴﺎء وﺗﺪﻋﻮ اﻟﻌﺠﻮز ﻟﺘﺄﻛﻞ ﻣﻌﻬﺎ،
وﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﺟ ـﺎءت اﻟﻌﺠﻮز أﻟـﺤﺖ ﻋﻠـﻴـﻬﺎ اﻟـﻔـﺘﺎة ﺑﺄن ﺗـﺨﺒـﺮﻫﺎ اﻟـﺤﻘـﻴـﻘـﺔ ،وﻟـ ـﻤـﺎ ﻋ ـﻠـﻤـﺖ " ودﻋـﺔ " ﲝﻘـﻴـﻘ ـﺔ
إ ﺧﻮﺎ أﺧﱪت واﻟﺪﻳﻬﺎ وﻗﺮرت اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﻢ.ﻓﺠﻬﺰ اﻟﻮاﻟﺪ ﻻﺑﻨﺘﻪ زادا وﲨﻼ ،ﻛـﻤـﺎ أرﺳ ـﻞ ﻣ ـﻌ ـﻬ ـﺎ
ﺧـﺎدﻣـﺎ وﺧ ـﺎدﻣـﺔ.
" ﺑـﻌـﺪ اﳌﺴ ـﲑ ﻟ ـﻌـﺪة أﻳ ـﺎمو ﺟـﺪوا ﻓـﻲ ﻃﺮ ﻳـﻘـﻬﻢ ﺳﺎﻗـﻴﺘﲔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻗﻄﺮات و أﺧﺮى ﻣﻦ ﺣﻠﻴﺐ ،ﻓﺄدﺧﻞ
اﻟﻌﺒﺪ " ودﻋ ـﺔ " ﰲ ﺳﺎﻗﻴﺔ اﻟـﻘـﻄـﺮات ﻓـﺄﺻﺒـﺤـﺖ ﺳ ـﻮداء و أﻣ ـﺎ اﳋﺎدﻣـﺔ ﻓـﻘـﺪ أدﺧﻠـﻬﺎ ﻓـﻲ ﺳﺎﻗﻴﺔ اﻟـﺤﻠﻴﺐ
ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺑـﻴـﻀﺎء.
ط
 -1اﻟﺮاوﻳﺔ أﻳﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺣﻮرﻳﺔ :ﺗﻴﺰي وزو ﻋﲔ اﳊﻤﺎم،اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﻴﻼ.
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ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑ ـ ـ" دوار " اﻹﺧﻮة اﻟﺴﺒﻌﺔ ،ﻧـﺰﻟـﻮا ﺿﻴـﻮﻓـﺎ ﻋﻨـﺪ أﻫﻠﻪ وﺗـﻘﻤﺼﺖ اﳋﺎدﻣـﺔ دور "ودﻋﺔ"
وأ

ﻢ ﺑﻘﺼﺘﻬﺎ ﻓﻔﺮﺣﻮ ا ﻟﺴﻤﺎﻋﻬﻢ ذﻟﻚ ﻛﺜﻴـﺮا ور ﺣ ﺒﻮا ﺎ أﳝﺎ ﺗﺮﺣﺎب ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻹﺧﻮة ﱂ ﻳﺘﻌﺮﻓﻮا

ﻋـﻠﻰ " ودﻋـﺔ " اﳊﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ إﻻ أﻧـﻬﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﰲ ﻗﺮارة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺟﺪا ﻟﻌـﺜﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ورؤﻳـﺘﻬﺎ ﳍﻢ ﻷول
ﻣ ـﺮة ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟـﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﲣﺮج ﺑﺎﻹﺑﻞ إﱃ اﻟـﻤﺮﻋﻰ ﻛـﻞ ﺻـﺒﺎح وﺗـﺠﻠﺲ وﺣﻴﺪة ﻳـﻐـﻠﺒﻬﺎ اﳊﺰن وﺗﺒﺪا ﺗـﻔـﻜـﺮ
ﰲ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﻌﻴﺴﺔ وﻛﻴﻒ أﻧـﻬﺎ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺑﲔ أﻫﻠﻬﺎ وذوﻳﻬﺎ ،ﻓﺘﺠﻬﺶ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء وﺗـﻄـﻠـﻖ ﺻﻮﺗ ـﻬـﺎ ﺗـﻐـﻨـﻲ ﳘﻮﻣﺎ،
وﰲ أﺣﺪ اﻷﻳﺎم ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ إذ ﲰﻌﻬﺎ أﺧـﻮﻫﺎ اﻷﺻﻐـﺮ ﻓﺎﻧﺘﻈـﺮ ﺣﱴ اﻧـﺘﻬﺖ ﻣﻦ اﻟﻐـﻨﺎء ﰒ دﱏ ﻣـﻨـﻬ ـﺎ
وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﺼﺎر ﺣﻪ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﻘﺼﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،و ﺑﺪون اﻧـﺘﻈـﺎر اﻧﻄﻠﻖ ﺑـﻬﺎ إﱃ اﻟﺪوار وﲨﻊ ﻛـﻞ إﺧـﻮﺗـﻪ
و أﻃﻠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺎﻣ ﻛﺎن،وﺑﻌﺪ ذﻟـﻚ ﻋﻮﻗـﺐ اﳋﺎدﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﺘﻬﻤﺎ وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻤﺎ أن ﻳﻌﻮدا إﱃ اﻟﺴﺎﻗﻴﺘﲔ
وﻳﺮﺟـﻌـﺎ ﻟ ـ ـ" ودﻋـﺔ " ﺻﻮرﺗـﻬﺎ اﻷ وﱃ.
ط ﻗـﺮرت "ودﻋـﺔ " اﳌـﻜـﻮث ﻋ ـﻨـﺪ إﺧـﻮﺗـﻬﺎ واﻟـﻌـﻴﺶ ﺑﻴـﻨـﻬـﻢ ﺣﻴـﺚ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗـﺤـ ـﺒـﻬﻢ أﻛـﺜﺮ ﻣﻦ أي ﺷﻲء
آﺧﺮ،وﻫﻢ أﻳﻀﺎ أﺣﺒﻮﻫﺎ ﻛﺜﲑا ﻷ ﺎ أﺧـﺘـﻬـﻢ اﻟ ـﻮﺣﻴﺪة ،وﻟﻜﻦ ﻧﺎر اﻟﻐﲑة ﺑﺪأت ﺗﺸﺘﻌﻞ ﰲ ﻗـﻠ ـﻮب زوﺟـﺎت
إﺧﻮﺎ،وﰲ أﺣﺪ اﻷﻳـﺎم ﻋﺜﺮت إﺣﺪاﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻀﺔ ﺛﻌﺒﺎن ﻓﺤﻤﻠﺘﻬﺎ إﻟـﻴـﻬـﻦ ﻓﺎﺟﺘﻤﻌﻦ ﻋﻠﻰ و ﺿـﻊ اﳋـﻄ ـ ـﺔ
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻦ " ودﻋﺔ " دون ﻋـﻠـﻢ زوﺟـﺔ اﻷخ اﻷﺻﻐـﺮ اﻟﱵ ﻛـﺎﻧـﺖ ﲢﺒﻬﺎ ،وﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ
دﺧـﻠـﺖ " ودﻋـﺔ " ﻓـﻘـﺎﻟـﺖ ﻟـﻬﺎ إﺣـﺪاﻫـﻦ أﻧـﻬﺎ ﻗـﺪ أﺣﻀﺮت " روﻳﻨﺔ " ﻟﺬﻳﺬة و أﺧﺬت ﺑﻴﺪﻫﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻨﻬﺎ
وﻛﺎن ﺑﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺒـﻴﻀﺔ وﻗﺎﻟﺖ ﺑﺼﻮت ﻣﺮﺗﻔﻊ " :اﻟﻠﻲ ﺗﺒﻐﻲ ﺧﻮﺎ ﺑـﺼﺢ ﺗﺴـﺮط ﻫـﺬﻩ اﻟـﻜﻮﻳ ـﺮة اﻧ ـﺘ ـﺎع
اﻟـﺮوﻳـﻨـﺔ ﺑﻼ ﻣﻀﻴ ـﻎ " وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل أﺧﺬت " ودﻋﺔ " ﻛﻮﻳﺮة اﻟﺮوﻳﻨﺔ واﺑﺘﻠﻌﺘﻬﺎ.
" ﻣ ـﺮت اﻷﻳـ ـﺎم و ﻓـﻘ ـﺴﺖ اﻟ ـﺒـﻴ ـﻀﺔ ﰲ ﺑﻄﻦ " ودﻋﺔ " و أﺧـﺬ اﻟـﺜﻌـﺒﺎن ﻳﻜﱪ ﺷـﻴـﺌﺎ ﻓﺸـﻴـﺌﺎ و ﻳﻌﱰض ﻃـﺮ ﻳﻖ
أي ﻟﻘﻤﺔ ﺗﺄﻛﻠﻬﺎ ﺣﱴ أﺻﺒﺤـﺖ ﺻﺤـﺘﻬﺎ ﺗﺘﺪﻫﻮر ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم وﺑ ـﻄـ ـﻨ ـﻬﺎ ﻳ ـﻨـ ـﺘ ـﻔـﺦ ﻓــﺄذاﻋﺖ اﻟ ـﻨﺴﻮة ﺧـﺒـﺮا
ﺑــﺄن " ودﻋﺔ " زاﻧﻴﺔ وﻫﻲ ﺣﺎﻣﻞ ،وﳌﺎ وﺻﻞ اﳋﱪ إﱃ آذان اﻹ

 .و أﺧ ـﺬوﻫ ـ ـﺎ

إﻟـﻰ ﻃﺮ ﻳ ـﻖ ﻣـﻘـﻔـﺮة و أﻟـﻘـﻮا ﺑـﻬﺎ ﻓـﻲ ﺟـﺐ ﻋﻤـﻴـﻖ،ﻓـﻤﻜـﺜﺖ اﻟـﻔـﺘﺎة اﳌﺴﻜﻴﻨﺔ ﰲ ﻗﻌﺮ اﻟﺒﺌﺮ ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ ﳍﺎ أن
ﲤﻜﺚ ﰲ ﻇـﻠﻤـﺎت ﻳﺘﺨﻴﻞ إﻟﻴﻬﺎ أ ﺎ ﺗﺒﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﺷﺒﺎﺣﺎ ﻛﺄﺷﺒﺎح اﳉﻦ.
" و ﻓـﻲ أﺣـﺪ اﻷﻳ ـﺎم ﻣ ـﺮ ﻣـﻦ ﻫـﻨ ـﺎك ﻓ ـﺎرس ،ﻓــﺄﺧـﺮﺟـﻬﺎ ﻣ ـﻦ اﻟـ ـﺒ ـﺌـﺮ وﻫـﺪأ ﻣـﻦ روﻋـ ـﻬﺎ ،ﻓـ ـﻘ ـﺮر ﻣـ ـﺴﺎﻋـﺪﺗ ـﻬـﺎ
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وﲣﻠﻴﺼﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟـﺜـﻌـﺒﺎن ﺑـﻌـﺪﻣﺎ ﻋـﻠـﻢ ﺑـﺘـﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻜﺎﻳﺘﻬﺎ،ﻓﻄﺒﺦ ﳍﺎ أﻛﻼ أﻛـﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺑﻞ اﻟـﺤﺎرة ،ﺛـﻢ
ﻋﻠـﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜـﻞ ﻣﻘﻠﻮ ب ﲝﻴﺚ ﺟﻌﻞ رﺟﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻷﻋﻠﻰ ور أﺳﻬـﺎ ﰲ اﻷﺳﻔﻞ ووﺿﻊ ﲢﺘﻬ ـﺎ إﻧـ ـﺎء ﻛﺒـﲑ ﳑﻠﻮء
ﺑﺎﻟـﻤﺎء ،وﱂ ﻳﻄﻞ اﻧﺘﻈﺎرﻩ ﲝﻴﺚ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﳊﻈﺎت ﺣﱴ ﺧﺮج اﻟﺜﻌﺒﺎن ﻻﻫﺜﺎ ﻳـﺒـﺤـﺚ ﻋﻦ اﻟـﻤﺎء ﻓ ـﻘ ـ ـﺘـ ـﻠ ـﻪ.
ﺑﻌﺪ أن ﺷﻔﻴﺖ " ودﻋﺔ " أﺧـﺬﻫﺎ اﻟ ـﻔـﺎرس إﻟـﻰ ﻗﺒـﻴـﻠـﺘـﻪ أﻳـﻦ ﺗـﺰوج ﺑـﻬﺎ وﻋـﺎﺷـﺎ ﰲ ﺳﻌﺎدة وﻫﻨﺎء .و أﳒﺒﺖ
ﻟ ـﻪ ﻃـﻔـﻼ ﺟـﻤـﻴـﻼ،ﻋﻴـﺮ اﻟـﻮﻟـﺪ ﺑﻜـﻮﻧـﻪ ﻻ أﺧﻮال ﻟـﻪ ،ﻓـﻨـﺼﺤـﺘـﻪ أﻣﻪ ﺑﺄن ﻳ ـﻠـﺢ ﻋﻠﻰ أﺑﻴﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﻋـﻨـﺪ
أﺧﻮاﻟﻪ ،وﺻﻠﺖ اﻷﺳﺮ ة إﻟـﻰ ﺑﻴـﺖ اﻷﺧـﻮال ،وﻋـﻨـﺪ اﻟـﺴﻬـﺮة ﻃﺒـﻖ اﻟـﻮﻟـﺪ ﺗـﻌـﻠﻴـﻤﺎت أﻣـﻪ ،ﻓﺄﻟـﺢ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺑـ ـ ـﺄن
ﲢﻜﻲ ﻟﻪ ﺣﻜﺎﻳﺔ ،ﻓﺮوت ﻗﺼﺘﻬﺎ ،وﻛﺸﻔﺖ اﳊﻘـﻴـﻘـﺔ ،ﻓﻘﺎم اﻹﺧﻮة ﲟﻌﺎﻗﺒﺔ
اﻟـﺮﺟـ ـﻞ ووﻟـﺪﻳ ـﻪ وزوﺟﺘﻪ " ودﻋﺔ " و إﺧﻮﺗـﻬﺎ اﻟـﺴـﺒـﻌـﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻣﻌﺎ إﱃ اﻷﺑﺪ.
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ﺑ ـﻘـ ـﺮة اﻟـﻴـﺘ ـﺎﻣ ـﻰ " ﺛﻔﻮﻧﺎﺳﺖ ﻧﻲ ﭬو ﺟﻴﻠﻦ "
" ﲢﻜﻲ اﻟـﺤﻜﺎﻳﺔ ﻋـﻦ أﺳﺮة ﻣـﺘﻜﻮﻧـﺔ ﻣﻦ اﻷب واﻷم واﺑﻦ وﺑﻨﺖ ،ﻳﻌﻴـﺸـﻮن ﰲ ﺳـﻌﺎدة وﻫﻨـﺎء ،وﻟ ـﻜـ ـ ـﻦ
ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﻧﻘﻠﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻌﺎدة إﻟـﻰ ﺣـﺰن و أﺳـﻰ ﺑ ـﻌ ـﺪ وﻓ ـﺎة اﻷم اﻟـﺤﻨـﻮن وزواج اﻷب ﻣ ـﻦ اﻣ ـﺮ أة ﺛ ـﺎﻧ ـﻴﺔ
ﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ واﻟﺒـﻨﺖ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻤﲎ اﻷب وﺑ ـﻌـ ـﺪ ﺳ ـ ـﻨـﺔ
ﻣ ـﻦ زواﺟﻬﻤﺎ ﺗﻠﺪ ﺑﻨﺘـﺎ،و ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﺘﻜـﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻘـﻴﻘﺔ أﻣﺮﻫﺎ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﲤﻨﻊ ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻷﻛ ـﻞ واﻟ ـﺸﺮب
وﺗﻔﻀﻞ ﻓـﻲ ذﻟﻚ اﺑـﻨـﺘﻬﺎ وﺣﱴ اﻷب ﱂ ﻳﻨﺞ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺌﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﻴﺘﻴﻤﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﳍ ـﻤـﺎ
ﺑـﻘﺮة ﺣﻠﻮﺑﺎ ﻳﺬﻫﺒﺎن ﺑ ـﻬـﺎ ﻛـ ـﻞ ﻳ ـﻮم إﻟـﻰ اﻟـﻤﺮﻋﻰ وﻳـﺘـﻐﺬﻳﺎن ﻣﻦ ﺣﻠﻴﺒﻬﻤﺎ وﻳﺬﻫﺒﺎن إﱃ ﻗﱪ أﻣﻬﻤـﺎ ﳚﻠـﺴﺎن
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣ ـﻨـﻪ وﻳﺒﻜﻴﺎن ﻃﻮﻳﻼ وﻳﺸﻜﻴﺎن ﺣﺎﻟـﻬﻤﺎ ﻓﺈن أﺛﺮ اﻟـﻨﻌﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ،ﺻـﺤﺘـﻬـﻤﺎ ﻛـﺎﻧ ـﺖ
ﺟﻴﺪة و ﺟـﻬﻬﻤﺎ ﻛ ـﺎن ﻳ ـﺰداد ﺣـﻤـﺮة وﺗـﺄﻟ ـﻘـﺎ ﻳـﻮﻣـﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم  ،ﻓﺎﺳﺘﻐﺮﺑﺖ زوﺟﺔ اﻷب ﳍﺬا اﻷﻣﺮ وﻇﻨﺖ أن
ﰲ اﻷﻣﺮ ﺳﺮا.
وﻓـﻲ أﺣـﺪ اﻷﻳـﺎم أرﺳﻠـﺖ اﺑـﻨـﺘـﻬﺎ وراءﻫـﻤﺎ ﻟـﺘـﻌـﺮف اﳊﻘﻴﻘـﺔ ﻓـﺮ أ ـﻤـﺎ ﻳـﺮﺿﻌـﺎن اﻟـﺒـﻘـﺮة ﻓـﺄرادت أن ﺗﻔﻌﻞ
ﻣـﺜـﻠـﻬـﻤﺎ و ﻟـﻜـﻦ اﻟـﺒـﻘـﺮة اﻧـﺰ ﻋـﺠ ـﺖ ﻣـﻨﺎـﻬـور ﻛـﻠـ ـﺘـﻬـﺎ و ﻧـﻄـﺤـﺘـﻬـﺎ و ﻓـﻘـﺄت ﻋﻴـﻨـ ـﻴـﻬـﺎ ،ﻓـﺜﺎرت زو ﺟﺔ اﻷب ﻏﻀﺒـﺎ
و أﺻـ ـﺮت ﻋ ـﻠﻰ ﺑـﻴـﻊ ﻫـﺬﻩ اﻟـﺒـﻘـﺮة و ﺣـﺎول اﻷب أن ﻳـﻘـﻨـﻌـﻬﺎ ﺑﺄن ﺑﻘﺮة اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻻﺗﺒﺎع و ﻟﻜﻦ اﻟﺰو ﺟﺔ أﺻﺮت
ﻋﻠﻰ ﺑ ـﻴـﻌـﻬـﺎ وﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻋـﻠﻰ اﻷب إﻻ أن ﻳـﺮﺿـﺦ ﻟﻠـﺰو ﺟـﺔ اﻟـﺸﺮ ﻳـﺮة و ﻳﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺒﻘﺮة إﱃ اﻟﺴﻮق و ﻟﻜﻨ ـﻪ ﻛـﺎن
ﻳﻨﻬﻰ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﻷ ﺎ ﲢﻠﺐ اﻟﺸﻘﺎء وﳌﺎ ﻋﻠﻤﺖ اﻟﺰو ﺟﺔ ذﻟﻚ ذﻫﺒﺖ ﻋﻨﺪ اﳉﺰار و أﻗﻨﻌـﺘﻪ ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ
ﺐ و ﻛـﺎن ﻳـﺸﺮب ﻣـﻨ ـﻪ
وﻟﻜ ـﻦ اﻷب اﺳـﺘـﻄـﺎع أن ﻳـﺤـﺼ ـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺿﺮ ﻋ ـﻬﺎ اﻟ ـﺬي ﻛـ ـﺎن داﺋ ـﻤﺎ ﻣـﻤﻠﻮءا ﺑـﺎﳊﻠـﻴـ
اﻟﻴﺘﻴﻤﺎن وﳌـﺎ أرادت ﺑـﻨﺖ اﻟﺰو ﺟﺔ أن ﺗﺸﺮب ﻣﻨﻪ اﻣﺘﻸ ﻓﻤﻬﺎ دﻣﺎ و ﻗﻴﺤﺎ ﻓـﻐـﻀﺒﺖ زوﺟﺔ اﻷب وﺻﻤﻤﺖ
ﻋﻠﻰ ﻃﺮدﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ وﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻋـﺎدا ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻘﺮرت أن ﺗﺘ ـﺮك ﻫـﻲ وزوﺟ ـﻬـﺎ واﺑـﻨـﺘـﻬ ـﺎ اﻟـﺒـﻴـﺖ وﺗ ـﺮﻛـ ـ ـﻮا
اﻟﻴﺘﻴﻤﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻏﺎدرا اﻟﺒﻴﺖ ﳘﺎ ﻛﺬﻟﻚ و ﺑـﻴـﻨﻤﺎ ﳘﺎ ﳝﺸﻴـﺎن ﰲ اﻟﻐﺎﺑﺔ وﺻﻼ ﻋﻨ ﺪ ﺮ ﻓـﺎﻟ ـﺘـﻘﻴﺎ ﺑﺮاع ﺗﻈـﻬـﺮ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻼﻣﺢ اﻟـﺨﲑ واﻟـﺤﻜﻤـﺔ أوﺻﺎﻫـﻤﺎ أﻻ ﻳـﺘـﻨـﻔـﺴﺎ ﺗـﻨـﻔﺴﺎ ﻗـﻮﻳﺎ ﺑـﻌﺪ اﻟـﺸﺮاب ﺣﱴ ﻻ ﻳﺘﺤﻮﻻ إﱃ ﻏﺰال
ﻓ ـﺸـﺮﺑـ ـﺎ ﻣـﻦ اﻟ ـﻨـﻬـﺮ وﻟـﻜـﻦ اﻟ ـﻮﻟ ـﺪ ﺗ ـﻨـﻔـﺲ ﻃﻮﻳ ـﻼ ﺑـﻌـﺪ اﻟ ـﺸﺮب ﻋـﻜـﺲ ﻣـﺎ أوﺻـﺎﻩ اﻟـﺮاﻋـﻲ وﲢـﻮل ﰲ اﳊﲔ
إﱃ ﻏـﺰال ﻓﺒﻜﺖ اﻷﺧﺖ وﺣﺰﻧﺖ ﻃﻮﻳﻼ وﺑﻘﻴﺖ ﻣﻊ أﺧﻴﻬﺎ ﻗﺮب اﻟﻨﻬﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻳﺎم.
187

ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت
وذات ﻳﻮم ر آﻫﺎ اﳌﻠﻚ وﻫـﻮ ﻳﺘـﺠﻮل ﰲ اﻟﻐﺎﺑﺔ وﻳﺼﻄﺎد ﻓﺄﻋﺠﺐ ﲜﻤﺎﳍﺎ وﺻﻤﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ﻣـﻨـﻬﺎ ﻃﻠﺐ
ﻣﻨﻬﺎ ذﻟﻚ،ﻓﻘﺒﻠﺖ اﻟﻄﻠﺐ ،واﺻﻄﺤﺒﺖ ﻣﻌﻬﺎ )اﻟﻐﺰاﻟﺔ( أﺧﺎﻫﺎ ،و أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻔﺘﺎة ﺗﻌـﻴﺶ ﰲ ﻗﺼﺮ اﳌﻠﻚ
ﻣ ـﻌـﺰزة ﻣﻜﺮﻣـﺔ ﺳﻌـﻴـﺪة ،وﺣـﺪث ﻳ ـﻮﻣﺎ أن ﻣـﺮ رﺟـﻞ ﻳـﻄـﻠﺐ اﻟ ـﻤـﺴﺎﻋﺪة ﻓـﻌﺮﻓ ـﺘـﻪ اﻟـﻔـﺘﺎة ﻓﻤﺎ ﻫﻮ إﻻ أﺑﻮ ﻫﺎ،
اﻟـﻤﺴﻜﲔ ﻓـﺄﻋﻄـﺘـﻪ اﻷﻛـﻞ واﻟﻠـﺒـﺎس وﺧ ـﺒـﺄت ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻗـﻄﻌـﺔ ﻣـﻦ اﳋﺒﺰ ﻗـﻄﻌ ـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺬﻫﺐ دون أن ﲣﱪﻩ
ﺑﺬﻟﻚ ،وﳌﺎ وﺻﻞ إﱃ ﺑـﻴـﺘـﻪ و أﺧﱪ زوﺟﺘﻪ ﺑﺎﻷﻣﺮ،ﺷﻜﺖ ﰲ اﻷﻣﺮ وﻃﻠﺒﺖ ﻣـﻨـﻪ اﻟﻌـﻮدة إﱃ ذﻟـ ـﻚ اﻟ ـﻘﺼﺮ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺮ أة ،وﳌﺎ ﻋﺎد اﻟﺮﺟﻞ إﱃ ذﻟﻚ اﻟﻘﺼﺮ ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﺑﻨﺘﻪ اﻟﱵ ﺳﺎﳏـﺘﻪ وﺳﺎﳏـﺖ زوﺟـﺔ أﺑـﻴـﻬـﺎ
ﻟﻘﺼو ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻨﺖ ﺗﺘﺤﲔ اﻟـﻔﺮﺻـﺔ ﻟﻠـﺘـﺨﻠـﺺ ﻣﻦ اﳌﻠﻜﺔ ﺑﺈﻳﻌﺎز
وﻗﺒﻠﺖ أن ﺗﺄﰐ اﺑﻨﺘﻬﺎ ﻟﺘﻌﻴﺶ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ ا ﺮ
ﻣﻦ أﻣﻬﺎ و أﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧـﻬﺎ وﺣـﺪث ﻣ ـﺮة أن ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟـﻤﻠـﻜﺔ ﺟـﺎﻟﺴـﺔ ﻋـﻠﻰ ﺣﺎﻓـﺔ اﻟـﺒـﺌـﺮ و ﻫـﻲ ﺣ ـﺎﻣ ـﻞ دﻓـﻌـﺘـﻬﺎ
اﻟﺒـﻨـﺖ إﱃ ﻗـﺎع اﻟـﺒﺌﺮ وﺗﻨﻜﺮت ﰲ ﻣﻼﺑﺴﻬﺎ ﺣﺎﻻ وذﻫﺒﺖ إﱃ اﳌﻠﻚ ﻛﺄ ﺎ زوﺟﺘﻪ ،وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ أن ﻳﺬﺑﺢ
اﻟﻐﺰال ،ﻓﺎﺳﺘﻐﺮب اﳌﻠﻚ ﻟﻄـﻠـﺒﻬﺎ ،وﺗﻌﺠﺐ ﳊﺎﳍﺎ ور ﻓﺾ ﻃﻠﺒﻬﺎ أول اﻷﻣـﺮ ﻷﻧﻪ ﻳﺪرك ﻣـﺪى ﺗﻌـﻠـﻖ اﳌﻠﻜﺔ
ﺑـﺤـﺐ اﻟ ـﻐـﺰال أﺧـ ـﻴـﻬﺎ ،و ﻟـﻜ ـﻨـﻪ أﻣـﺎم إﳊﺎﺣـﻬﺎ ﻋـﻠﻴﻪ ﻣـﺎ ﻛ ـﺎن ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺳﻮى أن ﻳﻠﱯ ﻃﻠﺒﻬﺎ وﻟـﻤﺎ ﺟـﺎء وﻗﺖ
اﻟ ـــ ﺬﺑ ـﺢ ﻃ ـﻠﺐ اﻟ ـﻐ ـﺰال ﻣ ـﻦ اﳉﺰار أن ﳝـﻬـﻠـ ـﻪ وﻗـﺼﺪ اﻟـﺒـﺌـﺮ ﺣـﻴـﺚ ﺗ ـﻮﺟﺪ أﺧـﺘـﻪ ﰲ ﻗـﺎﻋـﻪ وﻛـﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﳒﺒﺖ
وﻟﺪا ﻓﻨﺎدى وﺷﻜﺎ ﳍﺎ ﺣﺎﻟﻪ وﻣﺎ ﺳﻴﺆول ﻣﺼﲑﻩ :ﻫـﺨ ـﻴـﺘـﻲ ﺑـﻨـﺖ ﻣ ـﺎ ﻟـﻤﻮاس راﻫـﻲ ﺗ ـﺘـﺴﻦ وﻟ ـﻘـ ـﺪور راﻫﻲ
ط

ﺗﻐﻠﻲ.

ﻓﺮدت ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺸﺪة ﻛﻼﻣﻪ ﺗﺸﻜﻮ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﻓـﻲ ﻗـﺎع اﻟﺒﺌﺮ إذ ﺗـﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻌﺒﺎن ﻛﺒﲑ و أﺻﺒﺢ ﻻ ﻳ ـــ ﻐـﺎدر
ﺣﺠﺮﻫﺎ.واﺧﻲ ﻫﺎﺧﻲ ﻛﲔ ﻧﺪﻳﺮ ووﻟﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن راﻩ ﻓـﻲ ﺣﺠـﺮي واﻟ ـﺜـﻌ ـﺒﺎن ﺑـﻮﺳﺒـﻊ رؤوس ﻋـ ـﻠﻰ رﻛ ـﺒـﺘ ـﻲ.
وﲰﻊ ﻫـﺬا اﻟـﺤﻮار أﺣـﺪ اﻟـﺨﺪم اﻟـﺬي أﺧﺒـﺮ اﻟـﻤﻠـﻚ .وﻫﻜـﺬا ﻋـﺮف اﳌﻠﻚ اﳊﻘـﻴـﻘـﺔ و أﺧﺮج زوﺟﺘﻪ واﺑـﻨ ـ ـﻪ
ﻣﻦ اﻟﺒﺌﺮ.ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﺎن اﳌـﻠـﻚ ﺑﺴﺎﺣﺮ ﻋﻠﻰ إرﺟـﺎع أخ اﻟـﻔـﺘـﺎة إﱃ ﺣﺎﻟـﺘـﻪ اﻹﻧـﺴﺎﻧـﻴـﺔ.و أﻣﺮ ﺑﻌـﻘـﺎب اﻟـﺒ ـﻨـﺖ
اﻟﻌﻮراء ،ﻓﺬﺑـﺤﻬﺎ ووﺿﻊ ﻟـﺤﻤﻬـﺎ ﰲ ﻃـﺒـﻖ و أرﺳﻠﻪ ﻣﻊ ﺧﺎدﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻫﺪﻳﺔ ﻣ ـﻦ اﳌـﻠﻚ ﻓ ـﻔـ ـﺮﺣ ـ ـﺖ اﻷم،
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻼب واﻟﻘﻄﻂ ﺗﺘﻘﺮب ﻣﻨﻬﺎ وﺗﻮاﺳﻴﻬﺎ ﻟﺘﻌﻄﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ ،ﻟـﺘﺸﺎرﻛﻬﺎ ﰲ ﻣـﺼﻴـﺒـﺘـﻬﺎ وﺑ ـﻌـﺪ
أن ﻓـ ــﺘﺤ ـﺖ اﻷم اﻟـ ـﻄـﺒـﻖ ﻟﱰ ى ﻣـ ـﺎ ﻓ ــﻴﻪ ﻣ ـﻦ ﻫ ـﺪاﻳـﺎ ﻓ ـﻮﺟ ـ ـﺌ ـﺖ ﺑﻠـﺤـﻢ اﺑـ ـﻨ ـﺘـﻬﺎ اﳌﺬﺑـﻮﺣ ـﺔ ،أﻣـﺎ اﻟـﺒﻨﺖ اﳌﻠﻜﺔ
ﻓﻌﺎﺷﺖ ﰲ ﻋﺰ وﻫﻨﺎء ودفء ﻣﻊ وﻟﺪﻫﺎ وزوﺟﻬﺎ وواﻟﺪﻫﺎ.
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ﺣﻜ ـﺎﻳﺔ " ﻋـﺸـﺒـﺔ ﺧـﻀﺎر"أو " اﻟـﺨﻼﻟـﺔ اﻟـﺼﻔـﺮاء"
" ﺣـﻴﺚ ﻛﺎن ﰲ ﻗﺪﱘ اﻟﺰ ﻣﺎن رﺟﻞ ﻣﺎﺗـﺖ زو ﺟـﺘﻪﺗﺮو ﻛـﺖ ﻟﻪ اﺑﻨـﺔ راﺋ ـﻌـﺔ اﳉﻤ ـﺎل ﻋـﺸﺒﺔ ﺧـﻀﺎر ﰒ ﺗﺰوج
ﻣﻦ اﻣﺮأة أﺧﺮى وأﳒﺒﺖ ﻟﻪ اﺑﻨﻪ ﺗﺪﻋﻰ " ﻣﺤﺒﻮب اﻟﺬﻫﺐ" ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﰲ ﻣـﺴﺘـﻮى ﲨﺎل أﺧ ـ ـﺘـﻬﺎ،
وﻛـﺎﻧﺖ زو ﺟﺔ اﻷب ﻫﺬﻩ ﺗﻜـﺮﻩ ﻋﺸﺒﺔ ﺧﻀﺎر وﺗـﺮﻳـﺪ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﺻﺒﺎح ﺗـﻄـﻠـﻲ وﺟـﻬـﻬـﺎ
ﺑـﺎﻟﺮ ﻣﺎد ﺛـﻢ ﺗﺴـﺄل اﻟـﺸﻤـﺲ ﻗـﺎﺋـﻠـﺔ  " :أﻳـﺘـﻬﺎ اﻟـﺸﻤﺲ :ﻣ ـﻦ اﻷﺟ ـﻤـﻞ أﻧـﺎ أم أﻧـﺖ أم ﳏـﺒـﻮب اﻟـﺬﻫـ ـﺐ أم
اﻟ ـﻤـﻄ ـﻠـﻲ ﺑ ـﺎﻟ ـﺮﻣـﺎد ،ﻓ ـﺘ ـﺮد ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ اﻟ ـﺸﻤـﺲ أﻧ ـﺎ ﲨﻴـﻠـﺔ و أﻧـﺖ ﲨـﻴـﻠـﺔ وﳏﺒﻮب اﻟﺬﻫﺐ ﲨـﻴﻠﺔ أﻣﺎ اﻟـﻤﻄﻠﻲ
ﺑـﺎﻟﺮﻣﺎد ﻓﺄﺟـﻤـﻞ ﻣﻨـﻲ وﻣـﻨـﻚ وﻣﻦ ﳏﺒﻮب اﻟﺬﻫﺐ ،ﻓﻴﺰداد ﻛﺮﻩ زوﺟﺔ اﻷب ﻣﻦ ﻋﺸﺒﺔ ﺧﻀﺎر وﺣﻘﺪﻫﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻓـﻲ اﻟﻴـﻮم اﻟﺘﺎﻟـﻲ ﺗـﻄﻠﻲ وﺟـﻬـﻬﺎ ﺑﺎﻟﱰاب ﰒ ﺗﺴﺄل اﻟﺸﻤﺲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﺆال ﻓﺘﺘﻠﻘﻰ ﻧـﻔﺲ اﳉﻮاب.
ط وﺑ ـﻌ ـﺪﻣﺎ أﻋـﻴـﺘـﻬـﺎ اﳊﻴـﻠـﺔ ﰲ ﺗـﺸـﻮﻳـﻪ ﲨﺎل ﻋﺸﺒﺔ ﺧﻀﺎر ،ذﻫﺒﺖ إﱃ اﻟﻌﺠﻮز " اﻟﺴﺘﻮت " ﺗﺴﺘﺸﲑﻫﺎ
ﰲ اﻷﻣﺮ ،ﻓﺄﺷﺎرت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲝﻴـﻠـﺔ ﲣـﻠﺼـﻬﺎ ﻣﻦ اﳋﻼﻟﺔ اﻟﺼﻔﺮاء ﻓﻘﺎﻟﺖ ﳍﺎ :اﻏﺰﱄ ﻏﺰل ﺳ ـﻨ ـﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮف
ﰒ ﺧـﺬي اﻟـﺨﻼﻟﺔ اﻟﺼـﻔـﺮاء إﻟـﻰ ذﻟـﻚ اﻟـﺠﺒﻞ اﻟ ـﻌﺎﻟـﻲ وﻗـﻮﻟـﻲ ﳍﺎ ﺗـﻌﺎﱄ ﻧﺼﻨﻊ " ﺑﺮﻧﻮﺳﺎ" ﻷﺑﻴﻚ ﰒ اﺗﺮﻛﻲ
ﻛﺮة اﻟﺼﻮف ﺗﻨﺤﺪر واﻃﻠﺒـﻲ ﻣ ـﻦ اﻟـﺨﻼﻟـﺔ اﻟـﺼﻔـﺮاء أن ﺗـﺘـﺒﻌﻬﺎ وﻛﻠﻤﺎ ﺗﺘﻌﺐ أو ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻗﻮﱄ ﳍﺎ :ﺑﺮﻧﻮس
أﺑﻴﻚ ﻃﻮﻳﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﺣﱴ ﺗﺼﻞ إﱃ ﺑﻼد اﻟﻐﻴﻼن اﻟﺴﺒﻌﺔ.
" " وﻓﻌﻠﺖ زوﺟﺔ اﻷب ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻗـﺎﻟﺖ ﻟـﻬﺎ اﻟـﺴﺘـﻮت،ﻓﻠﻤﺎ اﳓﺪرت ﻛـﺮة اﻟـﺼﻮف وﺗ ـﺒﻌﺘﻬﺎ اﳋﻼﻟﺔ اﻟﺼﻔﺮاء
ﺣﱴ اﻧﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮت ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ زوﺟﺔ أﺑﻴﻬﺎ،ﻓﻮﺟﺪت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﺑﻼد اﻟـﻐﻴـﻼن اﻟـﺴﺒﻌﺔ وﺑـﻴـﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﲤﺸﻲ
ﺧﺎﺋﻔﺔ ﻣﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ أرﻧﺐ ﺧﺎﺋﻔﺔ وﻛﺎن ﻳﻼﺣﻘﻬﺎ اﻟﻐـﻴﻼن ﻫﻲ ﺗﻘﻮل :ﻣﻦ ﻳـﻨﻘﺬﱐ أﻧﻘﺬﻩ ﻓﺨﺒﺄ ﺎ اﻟـﺨﻼﻟـﺔ
اﻟﺼﻔﺮاء ،وﻋﻨﺪﻣﺎ اﺑﺘﻌﺪ اﻟﻐﻴﻼن ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟ ـﻮﻓ ـﺎء ﺑ ـﻮﻋ ـﺪﻫﺎ وﻣ ـﺴﺎﻋـﺪﺗـﻬﺎ ﺑـﻌـﺪﻣﺎ ﺣـﻜﺖ ﻟـﻬﺎ ﻗـﺼـﺘـﻬ ـﺎ
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﳍﺎ اﻷرﻧـ ـﺐ :ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺖ ﻳﻌﻴﺶ ﻓـﻴـﻪ ﺳﺒـﻌﺔ ﻏﻴﻼن وﻫﻢ ﻳـﺨﺮﺟـﻮن ﻛـﻞ ﺻﺒـﺎح ﻟﻠـﺼﻴـﺪ وﻻ ﻳـﻌﻮدون
إﻻ ﺑـﻌﺪ اﻟـﻐﺮوب ،ﻓـﺘـﺮﻗ ـﱯ ﺣﺘـﻰ ﻳـﺨ ـﺮﺟﻮ ا ﻣـﻦ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﺎذﻫـﺒـﻲ وﻛـﻠﻲ ﺛـﻢ ﻋـﻮدي إﻟـﻰ ﻫ ـــ ﺬا اﳊ ـﺠ ـﺮ ﻋـ ـﻨﺪﻣﺎ
ﻳـﻘـﱰب اﻟـﻐﺮوب ،وﻓـﻌـﻠﺖ اﳋﻼﻟ ـﺔ اﻟ ـﺼ ـﻔـﺮاء ﻣـﺜـﻠﻤـﺎ ﻗـﺎﻟـﺖ ﻟ ـﻬـﺎ اﻷرﻧـﺐ ﻛ ـﻞ ﻳـﻮم وﻛﺎن اﻟﻐﻴﻼن ﻳـﺘـﻌـﺠﺒﻮن
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻮدون إﱃ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻴﺠﺪو ﻧﻪ ﻧﻈﻴﻔﺎ وﻣﺮﺗﺒﺎ وﳚـﺪون اﻷﻛـﻞ ﺟﺎﻫﺰا ،وﰲ ﻳ ـﻮم ﻣـﺎ ﻗﺮر اﻟﻐ ـﻮل اﻷﻛﺒـﺮ
أن ﻳﻌﺮف ﻣـﻦ ﻳـﻔﻌـﻞ ﻫـﺬا ﻓﺎﺧﺘﺒﺄ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻴـﺖ ﺣﱴ ﺣﻀﺮت اﳋﻼﻟﺔ اﻟﺼﻔﺮاءور أى ﻣﺎ ﺗـﻔـﻌﻠـﻪ ﺣﺘـﻰ ﻋـﻨﺪﻣﺎ
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ﺟ ـﺎء ﻣـﻮﻋ ـﺪ ذﻫﺎﺑـﻬﺎ ﻇﻬﺮ ﳍﺎ ﻓﺨﺎﻓﺖ وﻇﻨﺖ أﻧﻪ ﺳﻴﺄﻛﻠﻬـﺎ ﻟﻜـﻨـﻪ ﻗﺎل ﻟـﻬﺎ :أﻋـﻄـﻴـﻚ اﻷﻣﺎن ﻋـﻠﻰ ﺷ ـﺮط
أن ﺗﻘـﺼﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﻜـﺎﻳـﺘـﻚ،ﻓﻘـﺼﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺣـﻜـﺎﻳـﺘـﻬـﺎ ﻣﻊ زوﺟـﺔ أﺑـﻴـﻬـﺎ ﻓـﺘـﺄﺛـﺮ ﻓﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻌﻬﻢ
ﻓـﻲ اﻟ ـﺒـ ـﻴﺖ ﻣـﻊ إﺧـ ـﻮ ﺗـﻪ ،ﻓـﻠـﻤـﺎ ﻋ ـﺎد إﺧـ ـﻮ ﺗ ـﻪ ﻋﺮ ﻓﻬﻢ ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ،وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﻌﺎﻣﻠﻮﻫﺎ ﻛﺄﺧﺘﻬﻢ ،ﻓﻌﺎﺷﺖ
ﻣﻌـﻬﻢ ﺳﻌـﻴﺪة إﱃ أن ﻣﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣـﺎ دﻻل ﺑـﺎﻟـﺒـﻴـﺖ ﺑـﻴـﻨـﻤﺎ ﻛـﺎن اﻟـﻐـﻴـﻼن ﻓـﻲ اﻟـﺼﻴﺪ ﻓـﺄﺧـﺮﺟﺖ ﻟـﻪ ﻃﺒـﻖ ﻓـﻴـﻪ
اﻟﺬﻫﺐ وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ أن ﻳﺬﻫﺐ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺄﰐ إ ﺧﻮﺎ اﻟﻐﻴﻼن وﻳﺄﻛﻠﻮﻩ ﻓﺬﻫﺐ ذﻟﻚ اﻟﺪﻻل إﱃ أن وﺻﻞ
إﱃ ﺑـﻴﺖ زوﺟﺔ أﺑـﻴﻬﺎ ،ﻓﺘﺨﺮج ﻟﻪ ﻃﺒﻖ ﻓﻴﻪ ﻗﻤﺢ ﻓﻴﺴﺨﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﺋﻼ" :اﳋﻼﻟﺔ اﻟﺼﻔﺮاء أﺧﺮﺟﺖ ﱄ ﻃـﺒ ـﻖ
ﻓـﻴـﻪ ذﻫﺐ ،و أﻧﺖ أﺧﺮﺟﺖ ﻟـﻲ ﻃﺒـﻖ ﻓـﻴﻪ ﻗﻤﺢ".

" "

ﻓـ ـﺘ ـﻌﺠـﺒﺖ زوﺟﺔ اﻷب وﻫﻲ اﻟﺘـﻲ ﻇﻨﺖ أن اﻟـﺨﻼﻟﺔ اﻟـﺼﻔـﺮاء أﻛﻠـﺘـﻬﺎ اﻟـﻐـﻴﻼن ﻣـﻨـﺬ ز ﻣـﻦ ﺑ ـﻌـﻴﺪ ،ﻓﺘﻄﻠﺐ
ﻣﻦ اﻟﺪﻻل أن ﻳﺄﺧﺬ ﻟﻠﺨﻼﻟﺔ اﻟﺼﻔﺮاء أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻮد إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد ﻓﺘﻌﻄـﻴﻪ ﺧﺎﰎ ﺗـﻐـﻤﺴـﻪ ﰲ اﻟـﺴﻢ
وﺗﻘﻮل ﻟﻪ ﺑﺄن زوﺟﺔ أﺑﻴﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻬﺎ أن ﺗـﻀـﻊ ﻫـﺬا اﻟـﺨﺎﺗـﻢ ﻓ ـﻲ ﻓﻤـﻬـﺎ ﻋﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻨـﺎم.
ﺑـﻌـﺪ ﻣـﺪة ﳝﺮ اﻟ ـﺪﻻل ﻓـﻲ ﻃﺮﻳﻘـﻪ ﺑﺎﻟـﺨﻼﻟـﺔ اﻟـﺼﻔـﺮاء وﻳـﺒـﻠﻐﻬـﺎ اﻟﻮﺻﻴﺔ وﺗﻨﻔﺬﻫﺎ .وﰲ اﻟﺼﺒﺎح ﻳﺄﰐ إﺧﻮﺗـﻬـﺎ
ﻹﻳـﻘ ـﺎﺿﻬﺎ ﻓ ـﻼ ﺗـﻨـﻬـﺾ ﻓـﻴـﻈـﻨـﻮا أﻧـﻬﺎ ﻣ ـﺎﺗ ـﺖ ﻓـﻴﺤـﺰﻧـﻮا ﻛ ـﺜـﻴـﺮا ﺛـﻢ ﻳـﻘـﺮروا أن ﻳـﺪﻓـﻨـﻮﻫـﺎ وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ
إ

ﻢ ﺗﺎﺟﺮ ﻏﲏ ﰲ اﻟـﻄﺮﻳـﻖ ،ﻓـﻴﻔـﺘـﻦ ﺑـﺠﻤﺎﻟـﻬﺎ و ﻳـﺴﺄل ﻋﻨﻬﺎ ﻓـﻴﺨـﺒـﺮوﻩ ﺑﻘﺼﺘﻬﺎ وﻛﻴﻒ أ ﺎ

ﻣﺎﺗﺖ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺸﺘـﺮ ﻳﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ إﱃ ﺑﻴـﺘﻪ ﳛﻴﻂ ﺑـﻬﺎ اﳋـﺪم واﳉـﻮاري و ﻳﺘﻔﺤﺼﻨﻬﺎ ،وﺑﺎﻟـﺼﺪﻓـﺔ
ﺗﻔﺘﺢ ﺧﺎدﻣﺔ ﻓﻤﻬﺎ ﻓﺘﺠﺪ اﻟـﺨﺎﺗـﻢ ﻓﻴﻬﺎ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﲣﺮﺟﻪ ﺗـ ﺴﺘ ﻴ ﻘﻆ اﳋﻼ ﻟﺔ ا ﻟﺼﻔﺮ اء ﻣﻦ ﺳﺒ ﺎﺎ ﻓﻴﻔﺮح اﻟﺘﺎﺟﺮ
وﻳﺘﺰوﺟﻬﺎ وﺗﻌﻴﺶ ﺳﻌـﻴـﺪة ﻣـﻌﻪ.
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ﺣﻜﺎﻳﺔ " اﻣﻘﻴﺬش واﻟﻐﻮﻟﺔ " أو" اﻣﻘﻴﺪش ﺑﻮﻟﻬﻤﻮم"

1

ﲢﻜﻲ ﻋﻦ أخ ﻣﻦ ﺳـﺒـﻌـﺔ إﺧ ـﻮة ،أراد واﻟـﺪﻫـﻢ أن ﻳـﻘـﺴﻢ ﺗـﺮﻛ ـﺘـﻪ ﻗـﺒـﻞ وﻓـﺎﺗـﻪ ،اﺧ ـﺘ ـﺎر اﻹﺧ ـﻮة اﻟ ـﺴﺘـﺔ ﺑـﻴﻮﺗـﺎ
ﻣﻦ ﻃﲔو ﺧﺸﺐ ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻐﻮﻟﺔ أﻛﻠﺘﻬﻢ ﲨﻴﻌﺎ أﻣﺎ اﻣﻘﻴﺪش ﻓ ـﺎﺧ ـﺘـﺎر ﺑـﻴـﺘـﺎ ﺣ ـﺪﻳ ـﺪﻳ ـﺎ
وﻣـﻔـﺘـﺎﺣﻪ ﺣـﺪﻳـﺪﻳ ـﺎ ،وﻛﺎن ﻣـﺠـﺎورا ﻟﻠﻐـﻮﻟﺔ وﻛـﻞ ﻣﺮة ﺣـﲔ ﻳـﺬﻫﺐ ﳉﻠـﺐ اﳌﺎء ﻳـﺄﺧـﺬ ﺟﺤـﺸﻬﺎ ﰲ ﻏﻔﻠﺘﻬﺎ
وﻳﺜﻘﺐ ﳍﺎ ﻗﺮﺑﺔ اﳌﺎء ،وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﺗﻴﻪ وﺗﻘﻮل ﻟﻪ  " :ﻳﺎ ﻣﻘﻴﺬش ﻫﻴﺎ ﳒﻠﺐ اﳌﺎء " ﻳﻘﻮل ﻟـﻬﺎ ردا ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ :
" ﻛﻴـﺘـﻚ وﺷﻴـﺘﻚ أﻧﺎ ﺳﻘﻴﺖ وﺟﻴﺖ " وﻫﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻌﻞ ﻫﺬا ﻻﺳﺘﺪراﺟﻪ إﱃ ﺧﺎرج ﺑﻴﺘﻪ ﺣـﱴ ﺗ ـﺄﻛ ـﻠ ـﻪ،
ﻓﺘـﺬﻫـﺐ اﻟـﻐﻮﻟﺔ وﲤﻸ ﻗـﺮﺑـﺔ اﳌﺎء وﻣـﺎ إن ﺗﺼﻞ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﺣـﺘـﻰ ﻳﻜـﻮن ﻗـﺪ ﺧـﺮج وﺳﺎل ﻓـﻲ اﻟـﻄﺮﻳـﻖ ،ﺛ ـﻢ ﺗـﺴﺄل
أن ﻳﺬﻫﺒﺎ ﻟﻴﺤـﺘﻄـﺒﺎ .ﻓـﻴﺬﻫـﺐ اﻣـﻘ ـﻴﺬش ﻟﻴﺤﺘﻄﺐ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﻄﻊ ﻟﻠﻐﻮﻟﺔ اﳊﺒﻞ.وﻳﺘﻜﺮر ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺊ ﳉﻠﺐ
اﳌﺎء ،ﻓﺠﻨﺖ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺗـﺼﺮﻓـﺎت اﻣﻘـﻴـﺬش وﺳﻌﺖ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎم ﻣﻨﻪ .
ﻓ ـﺬﻫ ـﺒـﺖ إﻟ ـﻰ ﺷ ـــ ﻴ ـﺦ " اﻟـﻤﺪﺑ ـﺮ " وﻫ ـﻮ ﻃـﺎﻋـ ـﻦ ﻓـﻲ اﻟ ـﺴـﻦ ،وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻣﻘﻴﺬش
ﻓ ـﻨ ـﺼﺤ ـﻬﺎ ﺑـﻤﺦ ﺷ ـﻴـﺦ ﻃﺎﻋ ـﻦ ﻓـﻲ اﻟــﺴﻦ ﻣـﺜـﻼ ﻓـﻮق ﻇ ـﻬـﺮ اﳉـﺤ ـﺶ ﺣﺘـﻰ إذا ﺟ ـﺎء اﻣﻘﻴﺬش ورﻛﺒﻪ ﻟﺼﻖ
ﻣﻊ اﳉﺤﺶ وﻓﺮﺣﺖ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﺑﻨﺼﻴﺤﺔ اﳌﺪﺑﺮ،ﻓﺄول ﻣـﺎ ﻗـﺎﻣـﺖ ﺑـﻪ أﻧـﻪ ﻗـﺘﻠﺘﻪ و أﺧﺬت ﳐﻪ.

" "

وﻧ ـﺠـﺤـﺖ اﻟـﺨﻄﺔ ووﻗـﻊ اﻣـﻘـﻴﺬش أﺳﻴـﺮ اﻟـﻐـﻮﻟـﺔ.وﻟـﻤﺎ ﻫـﻤﺖ ﺑﻘ ـﺘـﻠـﻪ ﻧـﺼﺤﻬـﺎ أن ﺗـﺘـﺜـﺎﻗـﻞ ﻟـﺒ ـﻌـﺾ اﻷﺷ ـﻬـﺮ
ﺣـﱴ ﺗـﺄﻛﻠﻪ ﺟﻴﺪا وﻳﺼﺒﺢ ﺳـﻤﻴـﻨـﺎ ،ﺛـﻢ ﺗـﺪﻋـﻮا ﲨﻴﻊ أﻗﺎرﺑـﻬﺎ ،وﺗـﺠﻌﻞ ﳍﻢ ﻣﻦ ﳊـﻤﻪ وﻟﻴﻤﺔ ﻛﱪى ،واﻓﻘﺖ
اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻋـﻠﻰ ر أي اﻣـﻘﻴﺬش و أودﻋ ـﺘـﻪ ﺟـﺤـﺮا ﻓـﻲ اﻷرض.ﻓـﻜـﺎن ﳜﺮج ﳍﺎ أﺻـﺒـﻌﺎ ﻣـﻦ أﺻﺎﺑـﻌﻪ،ﻛﻠﻤﺎ أرادت
اﻟﻐﻮﻟﺔ أن ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﲰﻴﻨﺎ.ﻏﲑ أﻧﻪ ﰲ أﺣﺪ اﻷﻳﺎم ﺗﺄﻛﺪت أﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟـﻴﺪة ﻓ ـﺄﻣـ ـﺮت
اﺑﻨﺘﻬﺎ ﺑﺄن ﺗﺬﻫﺐ ﻟﺪﻋﻮة اﻷﻫﻞ و ﻫﻲ ﺗﺘﻜﻠﻒ ﺑﺬﺑﺢ اﻣﻘﻴﺬش،وﻟﻜﻨﻪ ﲢﺎﻳـﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ و أﻗﻨﻊ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟـﺬﻫﺎب
ﻟﺪﻋﻮة اﻷﻫﻞ واﺑﻨﺘﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﺘﺘﻜﻔﻞ ﺑﺬﲝﻪ ،وﳌﺎ ﻏﺎدرت اﻟﻐﻮﻟﺔ اﻧﻘﺾ اﻣﻘﻴﺬش ﻋﻠﻰ اﺑﻨﺘﻬﺎ وذﲝﻬﺎ وﺟﻌﻞ
ﺷﻌـﺮﻫﺎ ﻓـﻮق ر أﺳـﻪ وﻟـﺒـﺲ ﺛﻴﺎﺑـﻬﺎ واﺳ ـﺘـﻄـﺎع أن ﻳﺘـﻨـﻜـﺮ وﻟـﻤـﺎ ﻋـ ـﺎدت اﻟ ـــ ﻐ ـﻮﻟـ ـﺔ وﺟ ـﺪت ﻛـﻞ ﺷـﻲء ﺟ ـﺎﻫـﺰ،
ﻓــﺄﻛـﻠﻮا ﻛ ـﺜﻴـﺮا واﺳـﺘـﻌـﺪ اﻣـﻘـﻴـﺬش إﱃ اﻟـﻔﺮار ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎل ﳍﻢ " ﻛﻴﺘﻜﻢ وﺷﻴﺘﻜﻢ ﻛﻠﻴﺘﻮا ﳊﻢ ﺑﻨﻴﺘﻜﻢ "
وﻋـﻨﺪﻣﺎ ﻏﻀـﺒﺖ اﻟـﻐﻮﻟﺔ و أﻫﻠـﻬﺎ ،و ﻗـ ـﺎﻣ ـ ـﻮا ﲨـﻴـﻌـﺎ ﻳـﻼﺣـﻘﻮن اﻣـﻘﻴﺬش ،إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن أﺳﺮع ﻣـﻨـﻬـﻢ واﺳـﺘـﻄـﺎع
أن ﻳﻔﻠﺖ ﻣﻨﻬﻢ ودﺧﻞ ﺑﻴﺘﻪ اﳊﺪﻳﺪي وﻗﺎل ﳍﻢ ﻣﻦ داﺧﻠﻪ " اﺣـﻀـﺮوا ﺣـﻄـﺒـﺎ ﻛﺜـﻴـﺮا وﺿﻌـﻮﻩ ﺣـ ـﻮل اﻟ ـ ـﺪار
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وأﺷﻌﻠﻮا اﻟﻨﺎر ﺣﺘـﻰ إذا اﺣـﻤﺮ اﳉـﺪار اﳊﺪﻳ ـﺪي ﺿﻌ ـﻮا ﻳ ـﺪا ﻓـﻲ ﻳـﺪ واﻫـﺠـﻤـﻮا ﲨـﻴﻌﺎ واﺿﺮﺑـﻮﻩ ﺑـﺮؤوﺳﻜﻢ
ﻳﺴﻘﻂ ﰒ اﻗﺘﻠﻮﱐ " ﻓ ـﻔـ ـﻌـﻠﻮا ذﻟ ـﻚ ﺑـﺴـﺬاﺟ ـﺔ وﻏﺒـﺎوة  ،وﻣ ـﺎ إن ﺿﺮﺑـﻮا اﻟ ـﺠﺪران اﻟ ـﺤﻤﺮاء ﺣ ـﱴ اﻟ ـﺘﺼـﻘﺖ
أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ ﻣﻌﻬﺎ واﺣﱰﻗﻮا ،وﻛﺎن اﻻﻧـﺘﺼﺎر ﻓـﻲ ﻧـﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻤﻄـﺎف ﻟ ـﻤﻘـﻴـﺬش.
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ﺣﻜﺎﻳﺔ " ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﻢ "
ـﺎﻛـﻞ وﻫـﺮوﺑـﻪ ﻣـﻦ اﳊـﻴـﺎة اﳍـﻨـﻴـﺌـﺔ،
ﻟـﺪرﺟ ـﺔ أن ﺣﻴـﺎﺗـﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣـﻦ ﺟـﺮاء ذﻟـﻚ ﳘﻮم وﻣ ـﺸﺎﻛـﻞ ﻻ ﺗـﻔﺎرﻗـﻪ أﺑﺪا،ﳑﺎ ﺟﻌﻞ واﻟﺪﻩ ﻳﻜﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ واﳌﻬﺎم اﻟﺼﻌﺒﺔ.وﰲ أﺣﺪ اﻷﻳﺎم ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ واﻟ ـﺪﻩ أن ﻳــﺄﺧ ــﺬ اﻹﺑـﻞ إﱃ اﻟـﺘـﻞ وأﻋ ـﻄـﺎﻩ
ﻓﺮﺳﺔ ﺣﺎﻣﻞ .وﺑـﻌﺪ أﻳـﺎم وﻟـﺪت اﻟـﻔـﺮﺳـﻪ ﻣﻬـﺮة ،اﻟـﱵ ﲢـﻮﻟـﺖ ﺑـﺪورﻫﺎ إﱃ ﻏ ـﻮﻟـﺔ ﻫـﺬﻩ اﻷﺧ ـﻴ ـﺮة اﻟ ـﱵ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗـﻠـﺘﻬﻢ ﻛـﻞ ﻣﺎ ﲡﺪﻩ أﻣﺎﻣﻬﺎ .واﺳﺘـﻤﺮت ﺣﺎﻟـﺘـﻪ ﻋـﻠﻰ ﻫـﺬﻩ اﻟ ـﺤﺎل ﻣ ـﺪة ﻣ ـﻦ اﻟـﺰﻣـﻦ ،وذات ﻳ ـﻮم ﻋـ ـﺎﺻـ ـ ـﻒ
ﻛ ـﺎﻧـﺖ اﻟـﺮﻳ ـﺢ ﺗـﻬﺐ ﻓـﻴـﻪ ﺑـﻘـﻮة ،ﺗـﺴﻠ ـﻖ ﳏﻤﺪ اﳍـﻢ ﺷﺠ ـﺮة وﻫـﺮب ﻣ ـﻦ اﻟﻐـﻮﻟﺔ اﻟﱵ ﻛـﺎﻧﺖ ﺗﻼﺣﻘﻪ ﻟﺘﻘﻀﻲ
ﻋﻠﻴﻪ ،وﻟـﻠﻨـﺠ ـﺎة ﻣـﻨـﻬﺎ ﻧـﺰع ﻋ ـﺒﺎءﺗـﻪ ﻓ ـﻄﺎرت ﻓـﻲ ﻣـﻬـﺐ اﻟـﺮﻳـﺢ ،ﻓ ـﻈـﻨﺘﻬﺎ اﻟﻐﻮ ﻟﺔ ﻫﻮ ﻓﺘﺒﻌﺘﻬﺎ وﻣﺎ إن اﺑﺘﻌﺪت
ﺣﱴ ﻧﺰل ﳏﻤﺪ اﳍﻢ واﻧﻄﻠﻖ ﺻﻮب أﻫﻠﻪ وذوﻳﻪ.
ﺑ ـﻌـﺪ أﻳـﺎم ﻣ ـﻦ ﻋـﻮدة ﻣـﺤﻤﺪ اﳍـﻢ أﻗـﻴﻢ ﻋﺮ س ،وﺑـﻴـﻨـﻤﺎ اﻟـﺮﺟﺎل ﺟـﻠﻮس إذ دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻣﺮ أة ﲨـﻴﻠﺔ ﻫـﻲ
اﻟﻐﻮﻟﺔ ،اﻟﱵ ﺟﺎءت ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺼﻮرة ﻟﺘﺒﺤﺚ ﻋﻦ

أراد ﻛـﻞ واﺣـ ـﺪ ﻣـ ـﻨ ـﻬـ ـﻢ

أن ﺗـﻜﻮن زوﺟﺔ ﻟـﻬﻢ ﻓﻘﺎﻟـﺖ ﻟـﻬﻢ " :ﻧـﺘـﺒـﺎرزوا زوج واﻟﻠﻲ ﻳ ـﻐﻠﺒـﲏ وﻃﻴـﺤ ـﲏ ﻳـﺪﻳﲏ" ﻓ ـــ ـﻮاﻓ ـــ ـﻘـ ـ ـﻮا ﻋ ـﻠﻰ ذﻟﻚ
ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﻣﺮ أة ﺿﻌﻴﻔﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻫﺰﻣﺘﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ إﻻ ﳏﻤﺪ اﻟـﻬﻢ ﻓ ـﻘـﺪ ﺗ ـﺮﻛـﺘ ـﻪ ﻳـﺘـﻐﻠﺐ
ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳـﺪ.
ﻋ ـﺎﺷ ـﺖ اﻟـﻐﻮﻟـﺔ ﻣـﻊ ﻣـﺤﻤﺪ و أﳒﺒـﺖ ﻟـﻪ ﻃﻔﻠﺔ ،وﱂ ﻳﻜﺘﺸﻒ أﻣﺮﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ أﻣﺎم زوﺟﻬﺎ و أﻣﺎم اﻟﻨﺎس
ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺼﻮرة اﻣﺮ أة ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻷﺧﺮﻳـﺎت ،وﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﺤﻞ اﻟﻈﻼم ﺗﻨﻘﻠﺐ إﱃ أﺻﻠﻬﺎ وﺗﺬﻫﺐ
ط

إﱃ اﻟـﻤﺮﻋﻰ أﻳﻦ ﺗﻨﻘﺾ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻌﺎم.

ﺑﺪأت أﻧﻌﺎم اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺗـﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑـﺸﻜـﻞ ﻣﺮ ﻳﺐ،ﻓﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎس ﰲ ﺷﻚ ﰲ أن ﺗﻜﻮن زوﺟﺔ ﳏﻤﺪ اﳍﻢ ﻏـﻮﻟـ ـﺔ،
إﱃ أن اﻛﺘﺸﻒ أﻣ ـﺮﻫﺎ ،ﻣـﻤﺎ أدى إﻟـﻰ ر ﺣﻴـﻞ اﻷﻫـﺎﻟـﻲ ،ﻓـﺤﻤـﻠﻮا ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻳ ـﻤﻠﻜﻮ ﻧـﻪ ،وﱂ ﻳـﱰﻛ ـﻮا إﻻ اﳋﻴـ ـﺎم
ﻣـﻨـﺘـﺼـﺒـﺔ ﺧـﺎوﻳـﺔ.وﺑ ـﻌﺪ أن ﺗـﺮﻛـﻮا ﻟـﻮﺣﺪﻫـﻢ أﺻﺒـﺤـﺖ اﻟـﻐﻮﻟـﺔ اﻟﺘـﻲ ﲢﻮﻟﺖ إﻟـﻰ ﻧـﺎﻗـﺔ،ﻛ ـﻞ ﻳـﻮم ﻣﻨﺬ اﻟﺼﺒﺎح
ﺗﺬﻫﺐ ﻟﺘﺼﻄﺎد وﺗﱰ ك اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﳏﻤﺪ و ﺗﻘﻮل ﻟـﻪ  " :إذا ﺑﻜﺎت ﻧﺎﻛﻠﻚ ،و إذا ﺿﺤﻜﺖ ﻧﺎﻛﻠﻚ،و إذا
ﺳﻜـﺘﺖ ﻧﺎﻛﻠﻚ" وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻮد ﻓـﻲ اﻟـﻤﺴﺎء ﻳـﺴـﺘـﻘﺒﻠﻬﺎ ﺣ ـﺎﻣ ـﻼ اﻟـ ـﺒ ـﻨ ـﺖ وﻫ ـــ ﻮ ﻳـﻘﻮل ﻟـﻬﺎ " :أﻻ ﻻ! ﺑـﻨﺘﻚ
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ﻣﺎ ﺑﻜﺎت ﻣﺎ ﺿﺤﻜﺖ ﻣﺎ ﺳﻜﺘﺖ أﻻ ﻻ ".
ط

ﻣﻀﺖ ﺳﻨﻮات وﺣﻴﺎة ﳏﻤﺪ اﳍﻢ ﻻ ﺗﺘﻐﲑ وﰲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟـﻐﻮﻟـﺔ ﺗـﺼﻄـﺎد ،ﻣـﺮت ﻗـﺎﻓـﻠـﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﺠﻮز ﺣﻜ ﻴﻤﺔ ﺗ ﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﺟﺮوﺎ ،ﻓﻮﻗ ـﻔـﺖ ﺑـ ـﺎﻟـﻘ ـﺮب ﻣ ـﻦ ﳏﻤﺪ وﺳﺄﻟ ـﺘﻪ ﻋ ـﻦ ﺳﺒـﺐ ﻋﻴﺸﺘﻪ وﺣﻴﺪا ﰲ ﻫﺬا

اﳌﻜﺎن اﻟﻘﻔﺮ،ﻓﻘﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺼﺘﻪ ،ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ أﻧﻪ إن ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ أن " ﻳـ ـﻔ ـﺮ ﺳ ـﺒـﻊ
أﻳﺎم وﳛﻄﺐ ﺳﺒﻊ أﻳﺎم ،و ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺷﻌﻞ اﻟﻨﺎر ،وﻛﻲ ﺗﻮﱄ ﻏﲑ ﲨﺮ،ﻏﻄﻲ ذﻳـﻚ اﳌﻄﻤـﻮرة ﺑﺎﻟـﺠﺮﻳﺪ وﻓ ـ ـﺮش
ﻓـﻮﻗﻬﺎ ﺑﺮﻧﻮﺳﻚ ،وﻛﻲ ﲡﻲ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻗﻮل ﳍﺎ أرواﺣﻲ رﻳـﺤﻲ ﻫﻨﺎ ،راﻫﺎ ﻏﻲ ﺗﺮﻳـﺢ وﺗـﺠﻲ ﰲ اﻟﻘﺎع ".
" أﺧﺬ ﻣـﺤﻤﺪ اﻟـﻬﻢ ﺑـﻨـﺼﻴﺤـﺔ اﻟـﻌـﺠ ـﻮز ،ﺣ ـﻴـﺚ ﻻﻗـﺖ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺣﺘـ ـﻔـﻬﺎ.و أﺧﺬ اﺑﻨﺘﻪ ﻣﻌﻪ إﱃ اﻟﻘﺮﻳﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ
اﻛﺘﺸﻒ ﰲ اﻟـﻄﺮﻳﻖ أن ﻫـﺬﻩ اﻷﺧﻴـﺮة ﰲ ﻛـﻼﻣ ـﻬﺎ ﻣـﺎ ﻳـﺪل ﻋـﻠﻰ أﻧـﻬﺎ ﻳ ـﻤﻜـﻦ أن ﺗ ـﺘـﺤﻮل إﻟـﻰ ﻫﻴ ـﺌ ـﺔ أﻣـﻬﺎ
ﻓﺄ ﻟ ﻘﻰ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺨﺮة ﻓﻘﺘﻠﻬﺎ ،ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺣﱴ وﺟﺪ ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ وﺣﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎل ﻷﺑﻴﻪ " :ﺧـﻼص ﻳـﺎ ﺑﺎ راﱐ
ﺷﺒﻌﺖ ﻫﻢ "
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ﺧﺮاﻓـﺔ " أم ﻃﻴﻨﺔ "
ﻗ ـﻴـﻞ ﻟـﺮﺟﻞ ﻋـﻦ ﻓ ـﺘـﺎة ﺑﺄﻧـﻬـﺎ ﺻﺒﻮرة ﻓﺄﻋﺠﺐ ﺑـﻬﺎ وﻣﺎل إﻟﻴﻬﺎ ﻗـﻠـﺒـﻪ ،ﻓﺘﺰوﺟﻬﺎ ،وﻣﺎﻛـﺎد ﳛﺒ ـﻠﻬـﺎ ﺣﺘـﻰ أزﻣ ـﻊ
ﻋـﻠﻰ اﺧـﺘﺒﺎر ﺻﱪﻫﺎ ،ﻓﺴﺎﻓﺮ ﻋﻨﻬﺎ و أﻃﺎل اﻟﻐـﻴـﺒﺔ ،ﻓـﻠﻤـﺎ أﺣﺲ أ ﺎ وﺿﻌﺖ ﺟﺎء إﻟﻴﻬﺎ و ﻣﻜﺚ ﻣﻌﻬﺎ زﻣـﻨـﺎ
ﻗﺼﲑ ا أﺣﺒﻠﻬـﺎ ﻓﻴﻪ ،وﺧﺮج ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ وﻏﺎب ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻠﻤﺎ ﺷﻌﺮ ﺑﺄ ﺎ و ﺿﻌـﺖ ﻋﺎد إﻟـﻴﻬﺎ و ﻗﺎل ﻟـﻬﺎ،
إﻧـﻤﺎ ﺟ ـﺌـﺖ ﻣﻦ أﺟ ـﻞ اﻟ ـﺬﻫ ـﺎب ﺑﺎﻟﻄـﻔ ـﻞ اﻟـﺜـﺎﱐ ،أﻣـﺎ اﻷول ﻓـﻘـﺪ ﻣـﺎت ،ﻓـﺠﺎرﺗـﻪ دون أن ﺗﺒﺪي ﲤﻨـﻌـﺎ أو
اﻣﺘﻌﺎﺿﺎ و ﻣﻜﺚ ز ﻣﻨﺎ ﻃﻮ ﻳﻼ ﻣﺘﻐـﻴـﺒﺎ ﻟﻴـﻌـﻮد وﻳـﺨـﺒـﺮﻫﺎ ﺑـﻮﻓﺎة اﺑـﻨـﻬﺎ اﻟـﺜﺎﻧـﻲ ﻛـﻞ ذﻟـﻚ وﻫﻲ ﺗﺒﺪي ﺻﱪا راﺋﻌﺎ
وﺳـﺎﻓﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻠﻢ ﺗـﻤﺎﻧﻌﻪ وﺗﻐﻴﺐ زﻣﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﺑـﺎﻟﻘـﺼﻴـﺮ وﻟـﻤﺎ ﻋﺎد إﻟﻴﻬﺎ أﺧـﺒـﺮﻫﺎ ﺑـﺄﻧـﻪ ﻗ ـﺮر اﻟ ـﺰواج
ﻋـﻨﻬﺎ ،ﻓﻄـﻠـﺐ إﻟﻴﻬﺎ أن ﲣـﺘـﻄﺐ ﻟـﻪ ﻓـﺘـﺎﺗ ـﻴ ـﻦ ﻓ ـﻘﺎﻟﺖ  :ﺳـﻤﻌﺎ وﻃﺎﻋـﺔ ،ﺛـﻢ ذﻫـﺒﺖ ﻓﺎﺧـﺘﻄـﻔﺖ ﻟ ـﻪ ﻓ ـﺘ ـﺎﺗـﲔ
وﻫﻴﺄت ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺣـﻔـﻠـﺔ اﻟـﺰﻓﺎف وﻫـﻲ ﺑـﺎﺳـﻤـﺔ اﻟﻮﺟﻪ ﺳﻌﻴﺪة اﻟﻘﻠﺐ ...وﻟﻜﻦ اﻟـﻤﻔﺎﺟﺄة اﻟـﺴﻌﻴﺪة ﺗـﺤﺼﻞ
ﻓﺈﺑﻨﺎﻫﺎ ﱂ ﳝﻮﺗﺎ ،وزوﺟـﻬﺎ ﱂ ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻴﻬﺎ اﺧﺘﻄﺎب اﻟﻔﺘﺎﺗﲔ إﻻ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺑﻨـﻴـﻬﺎ اﻟﻠـﺬﻳـﻦ ﻋـﺎدا إﻟـﻰ أﻣ ـﻬـﻤﺎ
ﻣـﻊ أﺑـﻴـﻬـﻤـﺎ ﻓﺴ ـﻌ ـﺪت ﻫ ـﺬﻩ اﻷم ﻓـﻲ أواﺧ ـﺮ ﺣﻴـﺎﺗـﻬﺎ ،ﺑ ـﻌـﺪ أن ﻋ ـﺎﻧـﺖ ﻛ ـﺜـﻴـﺮا ﻣ ـﻦ ﻗـﺴﺎوة زوﺟـﻬﺎ ﰲ ﻫـﺬا
اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮﻫﻴﺐ اﻟﺬي ﺻﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺪون ﺷﻔﻘﺔ وﻻرﲪﺔ.1

 -1اﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض :ﳎﻠﺔ اﻟﱰاث اﻟﺸﻌﱯ،ﻋﺪد ﺧﺎص اﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮر اﳌﻐﺮﰊ ،اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ ،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ،1977،ﺑﻐﺪاد،ص .15،16
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ﻟﻮﻧـ ـﺠــﺔ واﻟــﻐﻮﻟــﺔ
اﻟﺮاوﻳﺔ :اﻟﺤﺎﺟﺔ ذﻫﺒﻴﺔ53،ﺳﻨﺔ وﻻﻳﺔ ﺗﻴﺰي وزو داﺋﺮة ﻋﻴﻦ اﻟﺤﻤﺎم.
ﺑﺴﻢ اﷲ ﺑﺪﻳﺖ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻴﺖ،ﻛﺎن ﻳﺎ ﻣﻜﺎن ﰲ ﻗﺪﱘ اﻟﺰﻣﺎن وﺳﺎﻟﻒ اﻟﻌﺼﺮ واﻷوان ﻛﺎن ﻟﺮﺟﻞ
زوﺟﺘﲔ ،واﺣﺪة ﳍ ﺎ اﺑﻦ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء واﻟﻔﻄﻨﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳍﺎ اﺑﻨﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻐﺒﺎء،ﳌﺎ ﺟﺎء وﻗﺖ
اﻟﻐﺮس ﻃﻠﺒﺖ اﻟﺰوﺟﺘﺎن ﻣﻦ زوﺟﻬﻤﺎ أن ﻳﻐﺮس ﳍﻦ اﻟﻔﻮل ﻛﺒﻘﻴﺔ اﻟﻨﺎس،ﻓﻠﻢ ﻳﱰدد ،ﻓﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻦ إﺣﻀﺎر
اﻟﻔﻮل ﻟﻠﻐﺮس،واﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳋﺒﺰ واﻟﻔﺄس،ﻓﻨﻔّ ﺬت إﺣﺪاﳘﺎ اﻷﻣﺮ،ﻓﺄﺧﺬ أﻣﺘﻌﺘﻪ وﺗﻮﺟﻪ إﱃ ﻣﻜﺎن ﺑﻌﻴﺪ
وﺟﻠﺲ ،وأﺷﻌﻞ اﻟﻨﺎر ،وﺑﺪأ ﻳﻀﻊ اﻟﻔﻮل ﻓﻮﻗﻬﺎ وﻋﻨﺪ ﻧﻀﺠﻪ ﳜﺮج اﳋﺒﺰ وﻳﺒﺪأ ﰲ اﻷﻛﻞ،وﻋﻨﺪ ﻏﺮوب
اﻟﺸﻤﺲ ﻳﻀﺮب اﻟﻔﺄس ﰲ اﻷرض ﻟﻴﺘﺴﺦ ﺑﺎﻟﱰاب وﻳﻮﳘﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ ﻣﻨﺰﻟﻪ
ﳚﺪ ﻛﻞ واﺣﺪة ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ راﺣﺘﻪ ،ﻓﻮاﺣﺪة ﺗﻐﺴﻞ ﻟﻪ رﺟﻠﻴﻪ،واﻷﺧﺮى ﲢﻀﺮ ﻟﻪ اﻟﻌﺸﺎء،وﻳﺮﻓﺾ اﻷﻛﻞ
ﲝﺠ ﺔ اﻟﺘﻌﺐ واﻹرﻫﺎق،وﻫﻜﺬا ﻛﻞ ﻳﻮم،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪا اﻟﻨﺎس ﻳﺬﻫﺒﻮن إﱃ ﺣﻘﻮﳍﻢ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ زوﺟﺘﻪ أن
ﺗﺬﻫﺐ ﻣﻌﻪ ﻟﱰى ﻣﻜﺎن ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻳﺮﻓﺾ ذﻟﻚ ﲝﺠﺔ أن اﻟﻔﻮل ﱂ ﻳﻨﻀﺞ،وﺳﻮف
ﻳﺄﺧﺬﳘﺎ ﻣﻌﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻀﺞ ،وﺣﲔ ﻧﻀﺞ وﺑﺪا اﻟﻨﺎس ﻳﻘﻄﻔﻮﻧﻪ ﻃﻠﱭ ﻣﻨﻪ اﻟﺬﻫﺎب ﻓﻘﺎل ﳍﻤﺎ ،ﱂ ﻳﻨﻀﺞ
ﺑﻌﺪ ،وﻧﺘﻴﺠﺔ إﳊﺎﺣﻬﻤﺎ ﻗﺎل ﳍﻤﺎ :اﻟﻔﻮل اﻟﺬي ﲡﺪوﻧﻪ ﻧﻔﺲ ﻃﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺼﺎ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻓﻮﻟﻨﺎ ،ﻛﻞ
واﺣﺪة أﺧﺬت ﻃﻔﻠﻬﺎ وﺗﻮﺟﻬﻦ ﻳﺒﺤﺜﻦ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﺣﻘﻠﻬﻤﺎ ﻓﻤﱴ ﳚﺪن اﻟﻌﺼﺎ ﻃﻮﻳﻞ وﺣﱴ اﻟﻔﻮل ﻳﻔﻮق
ﻃﻮل اﻟﻌﺼﺎ وﻫﻜﺬا ﺣﱴ وﺻﻠﻮا إﱃ ﻣﻜﺎن ﻃﻮﻟﻪ ﻳﺴﺎوي ﻃﻮل اﻟﻌﺼﺎ،ﻓﺪﺧﻠﻦ اﻟﺒﺴﺘﺎن وﺑﺪأن ﻳﻘﻄﻔﻦ
اﻟﻔﻮل،وﻛﺎن ا ﳌﻜ ﺎن ﻣﻜ ﺎن ا ﻟ ﻐﻮ ﻟﺔ ﻓ ﺄﺣ ﺴﺖ أن ﻫﻨ ﺎك ﻣﻦ ﻳﺴﺮق ﺑﺴﺘ ﺎﺎ ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻣﺴﺮﻋﺔ وﻫﻲ ﺗﻘﻮل
أﻫﻼ وﺳﻬﻼ ﺑﺒﻨﺎت ﺧﺎﻟﱵ ،ﺗﻔﻀﻠﻮا ،ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻤﺎ اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻓﺮﻓﻀﺖ اﻟﺪﺧﻮل ،وﻹﳊﺎﺣﻬﺎ
دﺧﻠﺘﺎ إﱃ ﻣﻨﺰﳍﺎ ،ﻓﺒﻤﺠﺮد ﺟﻠﻮﺳﻬﻤﺎ أﻛﻠﺖ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﲪﺎرﳘﺎ وﺗﺮﻛﺖ ﻟﻪ رأﺳﻪ ﻳﻄﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻟﺘﻮﳘﻬﻢ
أﻧﻪ ﻣﺎ زال ﺣﻴﺎ ،وﻟﻜﻦ اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻓﻄﻨﺖ ﳍﺎ ،ﻓﻘﺎﻟﺖ ﳍﺎ أﻧﻨﺎ ﰲ ﻣﻨﺰل اﻟﻐﻮﻟﺔ ،وﻗﺪ أﻛﻠﺖ اﳊ ــﻤﺎر
ء ،ﻓﺬﻫﱭ إﱃ اﻟﻐﻮﻟﺔ
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ﻟﻜﻨﻬﺎ رﻓﻀﺖ وﻗﺎﻟﺖ أﻧﻜﻤﺎ ﺿﻴﻔﺘﺎن ،وﻟﻜﻦ اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻗﺎﻟﺖ أن ﻫﺬﻩ ﳎﺮد ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﺴﻴﻄﺔ ،وﻟﻜﻦ
اﻟﻐﻮﻟﺔ ذﻛﻴﺔ ﻓﻘﺎﻟﺖ إذن اذﻫﺒﺎ واﺗﺮﻛﺎ أﻃﻔﺎﻟﻜﻤﺎ ،وﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﺑﺪأت اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﻗﻞ ﺗﻠﺪغ ﻃﻔﻠﻬﺎ،
وﻫﻮ ﻳﺼﻴﺢ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﻪ ،ﻓﻘﺎﻟﺖ ﳍﺎ أن ﻃﻔﻠﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﻜﺖ ﻷﺣﺪ ،ﻟﻜﻦ اﳌﺮأة اﻟﻐﺒﻴﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﳍﺎ أن اﺑﻨﺘﻬﺎ
ﻻ ﺗﺒﻜﻲ ،وﻻ ﺗﺰﻋﺞ أﺣﺪا ،ﻓﺎﻗﱰﺣﺖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ أن

وﳌﺎ اﺑﺘﻌﺪﺗﺎ

ﻗﺎﻟﺖ اﳌﺮأة ا ﻟﻌﺎ ﻗﻞ ﻟﻀﺮﺎ ﳌﺎذا ﺗﺮﻛﺖ ﻃﻔﻠﺘﻚ؟ﻓﺴﻮف ﺗﺄﻛﻠﻬﺎ ،إﻧﲏ اﻗﱰﺣﺖ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻬﺮوب ﻓﻘﻂ،
ﻓﺨﺎﻓﺖ اﳌﺮأة ﻋﻠﻰ اﺑﻨﺘﻬﺎ ،وأرادت أن ﺗﺮﺟﻊ ﳍﺎ ،ﻟﻜﻦ ﺿﺮﺎ ﻣﻨﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻨﺰﻋﻮا
اﳊﺒﻞ ﻋﻠﻰ أرﺟﻠﻬﻤﺎ ورﺑﻄﻮﻩ ﺣﻮل ﺻﺨﺮة ﺿﺨﻤﺔ وﻓﺮوا ﻫﺎرﺑﲔ ،وﳌﺎ أﺣﺴﺖ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﺑﺘﺄﺧﺮﳘﺎ ﺑﺪأت
ﺗﻨﺎدي ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺣﻴﺎة ﳌﻦ ﺗﻨﺎدي وﳌﺎ ﺟﻠﺒﺖ اﳊﺒﻞ ﱂ ﲡﺪ إﻻ ﺻﺨﺮة ﺿﺨﻤﺔ،ﻓﻘﺎﻟﺖ " :ﻟﻴﻮم
داروﻫﺎ ﰲ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻧﺪﻳﺮﻫﺎ ﻓﻴﻬﻢ " ﻓﺘﻮﺟﻬﺖ إﱃ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﺼﻐﲑة ﻓﻘﺎﻟﺖ ﳍﺎ ﻣﺎذا أﻓﻌﻞ ﺑﻚ اﻵن " ﻏﺎدي
ﻧﺪﻳﺮ ﳊﻤﻚ ﰲ ﻟﻘﻤﺔ ،ودﻣﻚ ﰲ ﺟﻐﻤﺔ ،وﻋﻈﺎﻣﻚ ﻧﻘﻲ ﺑﻴﻬﻢ ﺳﲏ " ﻓﻘﺎﻟﺖ ﳍﺎ إذا أﻛﻠﺘﲏ ﻻ ﺗﺸﺒﻌﲔ
ﻷﻧﲏ ﻧـﺤﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺴﻦ أن ﺗﱰﻛﻴﲏ وﲡﻌﻠﻴﲏ ﻃﻔﻠﺘﻚ ﻣﺎدام ﻟﻴﺲ ﻟﻚ أﻃﻔﺎل ﻓﺴﺄﺧﺪﻣﻚ ،واﻋﻤﻞ
ﻋﻠﻰ راﺣﺘﻚ،وأﺳﺎﻋﺪك ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻧﲔ ﺧﺎرﺟﻪ،ﻓﻌﻤﻠﺖ ﺑﺮأﻳﻬﺎ ووﺟﺪﺗﻪ ﻫﻮ اﻟﺼﻮاب،
وﻣﺸﺎت أﻳﺎم وﺟﺎت أﻳﺎم وﻣﺸﺎو ﺷﻬﻮر وﺟﺎوا ﺷﻬﻮر وﻣﺸﺎوا ﺳﻨﲔ وﺟﺎوا ﺳﻨﲔ وﺻﺒﺤﺖ ﻟﻮﻧـﺠﺔ
ﻣ ـ ـ ـ ـﺎ ﺷﺎء اﷲ ﻓـﺘـﺎة ﺟـﻤﻴﻠﺔ ﺟـﺪا ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟـﻐﻮﻟ ـﺔ ﺗ ـﺬﻫﺐ ﻛ ـﻞ ﻳ ـﻮم إﱃ ا ﻟﺼ ﻴﺪ ،وﻋ ﻨﺪ ﻋﻮدﺎ ﺗﻘـﻮل ﻟﻠﻮﳒﺔ:
ﻟﻮﳒﺔ ﻳﺎ ﻟﻮﳒﺔ
ﻛﻠﻴﺖ ﺳﺒﻊ رﺟﺎﻟﺔ

واﻟﺜﺎﻣﲏ ﻫﺠﺎﻟﺔ

ﻏﺰﻳﻠﻚ ﻳﺎ ﻻﻟﺔ

أﻋﻄﻴﲏ ﺳﺎﻟﻔﻚ ﻧﻄﻠﻊ

ﻓﺘﻌﻄﻴﻬﺎ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﻌﺪ إﱃ ﻣﻨﺰﳍﺎ وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻌﻞ ﻫﺬا ﻛﻞ ﻳﻮم.
ﻛ ـﺎن أﺧ ـﻮ ﻟﻮﻧـﺠـﺔ ﻳ ـﻠ ـﻌـﺐ ﻣـﺮة ﺑـﺎﻟـﻜـﺮة ﻣـﻊ أﺻ ـﺪﻗ ـﺎﺋـﻪ ﻓـﻲ اﻟـﺸـﺎرع،ﺿـﺮب اﻟـﻜﺮة ﻓـﻲ ﻋﺠ ـﻮز دون ﻗ ـﺼـﺪ،
ﻓﺎﻧﺰﻋﺠﺖ ﻣﻨﻪ ،وﻗﺎﻟﺖ أﻧﺖ ﺗﻠﻌﺐ ﻫﻨﺎ وأﺧﺘﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﻮﻟﺔ،ﻓﺎﺿﻄﺮب اﻟﺸﺎب ﻧﻔﺴﻴﺎ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌ ـﻠ ـﻢ ﻫﺬا
اﻟﻜﻼم ،ﻓﻠﻤﺎ دﺧﻞ اﳌﻨﺰل ،زﻋﻢ أﻧﻪ ﻣﺮﻳﺾ،وﻻ ﻳـﻤﻜﻦ ﻷﺣـﺪ ﻣﻌﺎﻟـﺠﺘﻪ إﻻ ﺗـﻠـﻚ اﻟـﻌﺠﻮز ﻓﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﻣﻪ
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أن ﺗﺪﻋﻮﻫﺎ ،وأن ﻧﻄﺒﺦ ﳍﻢ ﻛﺴﻜﺲ ﺑﺎﳊﻠﻴﺐ و ﺗﻘﺪﻣﻪ ﳍﻢ ﺳﺎﺧﻦ،وﺻﺤﻦ آﺧﺮ ﻣﻦ اﳊﻨﺔ ﺑﺎرد،ﻓﻔﻌﻠﺖ،
وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﻮز أن ﺗـﺄﻛــﻞ ﻣـﻌـﻪ ،وﺑـﻤﺠـﺮد أن ﻣﺪت ﻳﺪﻫﺎ ﻟﻠﺼﺤﻦ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ ذراﻋﻬﺎ وأدﺧﻞ ﻳﺪﻫﺎ
إﻻ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺧﱪﺗﻪ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﻳـ ﺨﻔﻮﺎ

ﰲ اﻟﺼﺤﻦ اﻟﺴﺎﺧﻦ ،وﻫﻲ ﺗﺼﻴﺢ ﺑﺄﻋﻠﻰ

ﻋ ـﻠﻴـﻪ ووﺿ ـﻊ ﻳ ـﺪﻫﺎ داﺧ ـﻞ ﺻﺤ ـﻦ اﻟـﺤﻨـﺔ.ﻛﻲ ﺗ ـﺸﻔـﻰ ﻣﻦ اﳊﺮق ،ﻓﺄﻣﺮ أﻣﻪ أن ﺗﻌﺪ ﻟﻪ اﳊﺼﺎن وﻣﺎ ﻳﻠﺰم
أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻔﺮ ،ﻣﻦ أﻛﻞ وﻏﻄﺎء وﻏﲑ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺔ واﻟــﺪﻩ وواﻟــﺪﺗﻪ اﻟﻠﺬان أﻛﺪان ﻟﻪ أن أﺧﺘـ ــﻪ
ﻗ ـﺪ أﻛـﻠ ـﺘـﻬـﺎ اﻟ ـﻐـﻮﻟ ـﺔ،ﻟﻜ ـﻨـﻪ ﺻـﻤـﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺬﻫـﺎب ﻟﺘﺨﻠﻴﺺ أﺧﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﺣﱴ وﻟﻮ ﻛﻠﻔﻪ ذﻟﻚ ﺣﻴﺎﺗﻪ،
ﻓﺒﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ ﺳﺎﻓﺮ وﰲ ﻛﻞ ﻗﺮﻳﺔ أو ﺑﻠﺪ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ إﻻ وﻳـﺴـﺄل ﻋـﻦ ﻣـﻜـﺎن اﻟـﻐـﻮﻟـﺔ ،ﺣـﱴ وﺻـﻞ إﻟﻴﻪ ،وﻫ ـ ـﻮ
ﻳـﺘـﻤـﺸﻰ ﺣﺘـﻰ رآﻫـﺎ وﻫـﻲ ﺗ ـﻘـﻮم ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻻﺻـﻄـﻴـﺎد ،ﻓ ـﺘـﺘـﺒـﻊ ﺧـﻄـﺎﻫـﺎ ﺣـﱴ وﺻـﻠﺖ ﻣـﻨـﺰﳍﺎ وﲰﻌﻬﺎ ﺗﻘﻮل:
ﻟﻮﳒﺔ ﻳﺎ ﻟﻮﳒﺔ
ﻛﻠﻴﺖ ﺳﺒﻊ رﺟﺎﻟﺔ

واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻫﺠﺎﻟﺔ

وﻏﺰﻳ ﻠﻚ ﻳﺎﻻﻟﺔ

اﻋﻄﻴﲏ ﺳﺎﻟﻔﻚ ﻧﻄﻠﻊ

وﻓـﻲ اﻟـﺼـﺒـﺎح اﻟـﺒـﺎﻛـﺮ ﻏـﺎدرت اﻟـﻐـﻮﻟـﺔ اﻟـﻤﻨﺰل ﻛـ ﻌ ﺎدﺎ ،وﻗﻒ اﻟﺸﺎب أﻣﺎم اﻟﻨﺎﻓﺬة أي ﻣﻜﺎن اﻟﻐﻮﻟﺔ وﻫﻮ
ﻳﻘﻮل:
ﻟﻮﳒﺔ ﻳﺎ ﻟﻮﳒﺔ
ﻛﻠﻴﺖ ﺳﺒﻊ رﺟﺎﻟﺔ

واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻫﺠﺎﻟﺔ

وﻏﺰﻳﻠﻚ ﻳﺎﻻﻟﺔ

أﻋﻄﻴﲏ ﺳﺎﻟﻔﻚ ﻧﻄﻠﻊ

ﻓ ـﻘـﺎﻟـﺖ ﻟـﻪ ﻟـﻴـﺲ ﻣـﻦ ﻋـﺎدة ﺣـﻨـﺔ ﻏﻮﻟﺔ ﺗﻨﺎدي ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ،وﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ اﻵن ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وﻟﻜﻦ اﻟﺸﺎب
ﺣﻜﺎ ﳍﺎ ﻗﺼﺘﻪ اﻟﱵ ﺣﻜﺘﻬﺎ ﻟﻪ أﻣﻪ ،وأﻧﻪ أﺧﻮﻫﺎ وﺟﺎء ﻟﻴﺨﻠﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺪ اﻟﻐﻮﻟﺔ وﻟﻜـﻨـﻬـﺎ ﱂ ﺗـﺼﺪﻗﻪ ،ﻷﺎ
ﻻ ﺗـﻌـﺮف أﺣـﺪا ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟـﻮﺟﻮد إﻻ اﻟـﻐـﻮﻟـﺔ اﻟﺘـﻲ رﺑـﺘﻬﺎ ،ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻛﻴﻒ أﺻﺪﻗﻚ،ﻓﺄﻧﺎ ﻟﻴﺲ ﱄ أب وﻻ
أخ ،ﻓ ـﻄـﻠﺒﺖ ﻣﻨـﻪ أن ﻳـﺬﻫـﺐ وإﻻ أﻛ ـﻠـﺘـﻪ اﻟـﻐـﻮﻟـﺔ ﺣﻴـﻦ ﺗـﺮاﻩ ،ﻓـﻠـﻢ ﻳـﺒـﺎﻟـﻲ ﺑﻜـﻼﻣـﻬﺎ ،وﻗﺎل ﳍـﺎ ﻻ ﻳـﻬـﻢ إذا
أﻛﻠﺘﲏ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺧـﺎﻓـﺖ ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا اﻟـﺸﺎب اﳌﺘـﻬﻮر ،وﻟﻜﺜﺮة ﻃﻴﺒﺘﻬﺎ أﻋﻄﺖ ﻟﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﻓﺼﻌﺪ إﻟﻴﻬﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ
ﻣـﺰق ﻟـﻬﺎ ﺷﻌـﺮة ﻣـﻦ ﺷـﻌـﺮﻫﺎ ،ﻓـﺸـﻌـﺮت ﺑﺎﳋﻮف ﻣـﻦ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺄﳍﺎ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻓﻘﺪان ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﺮة،
 -1ﻏﺰﻳﻠﻚ :ﺷﻌﺮﻫﺎ اﻟﻄﻮﻳﻞ
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ﻟـﻜـﻨـﻬﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻓ ـﺘـﺎة ذﻛـﻴـﺔ ﺣـﻴﺚ ﺑـﺤـﺜـﺖ ﻋﻨـﻬﺎ ورﺑﻄﺘﻬﺎ ﺣﻮل ﺳﺎق دﻳﻚ ،وﻋﻨﺪ رﺟﻮع اﻟﻐﻮﻟﺔ ﰲ اﳌﺴﺎء
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺧﺒﺄت اﻟﺸﺎب ﰲ ﻗﻔﺔ ﻛﺒﲑة ﺑﺪأت ﺗﻨﺎدي:
ﻟﻮﳒﺔ ﻳﺎ ﻟﻮﳒﺔ
ﻛﻠﻴﺖ ﺳﺒﻊ رﺟﺎﻟﺔ

واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻫﺠﺎﻟﺔ

وﻏﺰﻳﻠﻚ ﻳﺎﻻﻟﺔ

أﻋﻄﻴﲏ ﺳﺎﻟﻔﻚ ﻧﻄﻠﻊ

وﻟـﻤـﺎ أﻋ ـﻄـ ـﺘـﻬـﺎ ﺷﻌـﺮا ﻟ ـﺘـﺼﻌـﺪﻩ وﺟـﺪت ﻧ ـﻘـﺺ ﺷﻌـﺮة ،ﻓ ـﻘـﺎﻟـﺖ ﻻ ﻟـﻘـﺪ ﺧﺪﻋـﺘـﻨـﻲ ﻓـ ـﻘ ـﺎﻟـ ـﺖ ﳍـﺎ ﻟﻮﳒـﺔ ،أﻧﺎ
أﺧـﺪﻋــﻚ ،ﻓـﻤـﺎذا ﻓـﻌـﻠـﺖ؟ ﻓـﻘـﺎﻟـﺖ اﻟـﻐـﻮﻟـﺔ :ﻓـﺄﻳـﻦ إذن اﻟـﺸـﻌـﺮة؟ ﻓـﺮدت ﻋـﻠﻴﻬﺎ ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺎرك دﻳﻜﲔ وﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺣـﺎوﻟـﺖ أن أﻓـﺼـﻞ ﺑـﻴـﻨـﻬﻤﺎ ﻃـﺎر ﻋـﻠﻲ دﻳـﻚ ﻓﻠﺮﺑـﻤـﺎ ﻣـﺎزاﻟـﺖ اﻟـﺸﻌـﺮة ﺣـﻮل ﺳﺎﻗـﻪ ،ﻓﻠﻤﺎ ذﻫﺒﺖ ﻟﺘﺘﺤﻘﻖ،
وﺟﺪﺗـﻬﺎ ﻣﻠـﺘـﻮﻳـﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻗـﻪ ،ﻓـﺼﺪﻗـﺘـﻬﺎ و أﻣﺮﺎ أن ﺗﺬﲝﻬﺎ وﺗﻄﺒﺦ ﳍﺎ اﻟﻌﺸﺎء ،وﳌﺎ دﺧﻠﺖ اﻟﺒﻴﺖ ﻗﺎﻟﺖ"
ﻣـﻦ دﺧـﻞ داري ﻓـﺄﻧـﺎ أﺷـﻢ راﺋـﺤـﺔ دم آدﻣـﻲ ﻓـﻘﺎﻟـﺖ ﳍﺎ ﻟﻮﳒـﺔ :ﻣـﻦ ﻳـﺪﺧـﻞ دارك ﻓﺄﻧﺎ ﻻ أﻋﺮف أﺣﺪ وﻻ
ﻳﻌﺮﻓﲏ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻳﺄﺗـﻲ ﻋﻨـﺪي ﻫﻞ ﻟـﻲ أب ،أو أم أو أﺧﺖ أو أخ ﻓﺈﻧـﻨـﻲ ﻣـﻘـﻄﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ ﺷﺠ ـﺮة ﻟﻜ ـﻦ ﻣـ ـﺎ
ﺻﺪﻗﺖ ﻛﻼﻣﻬﺎ وﻋﻨﺪ اﻟﻌﺸﺎء وﻣﻦ ﻋ ـﺎدة اﻟـﻐـﻮﻟـﺔ أن ﺗـﻨـﺎدي ﻋـﻠﻰ ﲨﻴﻊ أدوات اﳌﻨﺰل ﻣﻦ ﺧﺰاﻧﺔ ،ﻛﺮاﺳﻲ
وأﺳﺮة وﻃﺎوﻻت وﻛﻞ ﺷﻲء ﻳﺪور ﺣﻮﳍﺎ ﻟﺘﻘﺪم ﳍﻢ ﻏﺬاﺋﻬﻢ ،وﻓـﻲ ﺗـﻠـﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﻘﻔﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎب ﱂ
ﺗ ـﺘـﺤـﺮك ﻓـﻘـﺎﻟـﺖ اﻟـﻐـﻮﻟـﺔ :ﻟـﻤﺎذا ﻟـﻢ ﺗـﺘـﺤـﺮك ﺗـﻠـﻚ اﻟـﻘـﻔـﺔ؟ وﻓـﻲ ﺗـﻠـﻚ اﻷﺛـﻨـﺎء ﻗﺎﻣﺖ ﻟﻮﳒﺔ ﺑﻀﺮب ﻣﺴﻤﺎر
ﻋﻠﻰ أﻟﺒﺴﺔ اﻟﻐﻮﻟﺔ ودﻗﺘﻬﺎ ﰲ اﻷرض ،ﻓﺄﺟﺎﺑﺘﻬﺎ ﻟﻮﳒﺔ ﻟﻘﺪ ﻛﱪت ،ﻓـﻠـﻢ ﺗـﺴﺘـﻄـﻊ أن ﺗـﺘـﺤـﺮك ،ﻓـﺄﻧـﺖ ﻣﺜﻼ
ﻛﱪت ،وﻗﺪ أ ﺻﺎ ﺑﻚ اﻟ ﺘ ﻌﺐ ﻓ ﺎﻀﻲ ﻫﻞ ﺗﻘﺪرﻳﻦ أن ﺗـﻨـﻬـﻀﻲ دون ﻣـﺴﺎﻋـﺪﺗـﻲ،ﻓـﻘـﺎﻟـﺖ ﻟـﻬﺎ ﻋـﻨﺪك ﺣﻖ
ﻓﻬﺬا ﺻﺤﻴﺢ ،ﻓﺄﻣﺮﺎ أن ﺗﻘﺪم ﳍﺎ اﻟﻄﻌﺎم ﻓـ ﻲ ﻣﻜ ﺎﺎ ﻓﺄﻛﻞ اﻟﺸﺎب ﺣﱴ ﺷﺒﻊ.
وﻟـﻤﺎ أرادت اﻟـﻐﻮﻟـﺔ اﻟـﺬﻫـﺎب إﻟـﻰ اﻟـﻨـﻮم،ﺳﺄﻟﺘﻬﺎ ﻟﻮﻧـﺠﺔ ﻋـﻦ اﻷﺷﻴـﺎء اﻟﺘـﻲ ﲢﻤﻠﻬﻢ ﺣﻮل ﺣﺰاﻣﻬﺎ ،ﻓﻘﺎﻟﺖ
اﻟﻐﻮﻟﺔ:ﳌﺎذا ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ،ﻓﺄول ﻣﺮة ﺗﻄﺮﺣﲔ ﻋﻠﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻓﺒﺪون ﺷﻚ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ﺧﺪاﻋﻲ ،ﻓـﻘـﺎﻟـﺖ ﳍـﺎ
أﺧـﺪﻋـﻚ وأﻳـﻦ أذﻫـﺐ ﻓ ـﺄﻧـﺖ أﻣـﻲ وأﺑـﻲ وﻛـﻞ ﺷﻲء،ﻓـﻌـﺪت ﻟـﻬﺎ أﲰـﺎء ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﲢﻤ ـﻞ ﻣ ـﻦ ﺿﺒﺎب ،إﺑﺮ،
ﻣﺴﺎﻣﲑ واﻟـﺮﻣـﺎد وﻏﻴـﺮﻩ ﻣـﻦ اﻷﺷـﻴـﺎء .ﺛـﻢ ﻗـﺎﻟـﺖ ﻟـﻬﺎ :ﻣﺘـﻰ ﺗـﻨـﺎﻣـﻴـﻦ؟
ﻓ ـﻘﺎﻟﺖ ﻟـﻬﺎ اﻟـﻐـﻮﻟـﺔ :إﻧﲏ أﺷﻢ راﺋـﺤـﺔ ﺧﻴﺎﻧـﺔ ،ﻓـﻬـﺬا ﻟـﻴـﺲ ﻋﺎدﺗ ـﻚ ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗـﺪل ﻋـﻠﻰ أﻧﻚ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ
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ﺧﺪاﻋﻲ.
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻮﳒﺔ :أﺧﻮﻧﻚ وﻟـﻤﺎذا ،وأﻳﻦ اذﻫﺐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
ﻓ ـﻘـﺎﻟـﺖ اﻟـﻐـﻮﻟـﺔ :أﻧـﺎم ﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﺗﻨـﺒـﺢ اﻟـﻜﻼب ﻓـﻲ ﺑـﻄﻨـﻲ ،وﺗـﻤﻮء اﻷﺑـﻘـﺎر ،وﺗـﺼﺒـﺢ اﻟﺪﻳﻚ وﺑﺪأتﺗﺴﻤﻲ
ﻛﻞ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﱵ أﻛﻠﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻐﺎﺑﺔ.
وﻫﻲ ﻫﻜﺬا ﺣﺘـﻰ ﺳـﻤـﻌﺖ ﻟﻮﻧـﺠﺔ أﺻـﻮات اﳊـﻴـﻮاﻧ ـﺎت ﺗـﻨـﺒﻌـﺚ ﻣﻦ ﺑﻄﻦ اﻟﻐﻮﻟﺔ،ﻓﻨﻬﻀﺖ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺄﻛﺪت
ﻣ ـﻦ ﻧـﻮم اﻟـﻐﻮﻟـﺔ،ﻓـﺄﺧـﺬت ﻛـﻞ ﻣﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗـﺤﻤﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺣﺰاﻣـﻬﺎ ،ﺛـﻢ أﻳـﻘـﻈـﺖ أﺧـﻮﻫﺎ ،ﳌﻐـﺎدرة ﻣـﻨـﺰل اﻟ ـﻐﻮﻟﺔ
ﳑﺘﻄﻴﺎن ﺣﺼﺎن ،وﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻮﳒﺔ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻘﻤﺮ وﺗﺴﺄﳍﺎ  " :ﻗﻤﲑة ﻳﺎ ﻗﻤﲑة ﺧﱪﻳ ـﲏ واش ﺣ ـﻨﺔ
ﻏﻮﻟﺔ ﻧﺎﺿﺖ ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻬﺎ وﻻّ ﻣﺎزال " .ﻓ ـﺘﺠـﻴـﺒـﻬﺎ :ﺗﺎﺑﻌﻲ ﻃﺮﻳﻘﻚ ،ﻣﺎ ﺗﺰال ﻧﺎﺋﻤﺔ ،ﰒ ﺗﺴﺄﳍﺎ وﲡﻴﺒﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ
اﳉﻮاب ،ﺛـﻢ ﻳﺴﻴـﺮان ﻗـﻠـﻴـﻼ و ﺗـﻌـﻴـﺪ اﻟﻜـﺮة ﻗـﺎﺋﻠﺔ :ﻗﻤﲑة ﻳﺎ ﻗﻤﲑة ﺧﱪﻳﲏ واش ﺣﻨﺔ ﻏﻮﻟﺔ ﻧﺎﺿﺖ ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻬﺎ
وﻻّ ﻣﺎزال " .ﻓﺄﺟﺎﺑﺘﻬﺎ :إّ ﺎ ﺗﻨﻘﻠﺐ ﰲ ﻓﺮاﺷﻬﺎ.
ﻓﺰاد اﻟـﺸﺎب ﻣـﻦ اﻟـﺴﺮﻋـﺔ ﺧﻮﻓـﺎ ﻣـﻦ اﻟـﻐﻮﻟـﺔ ،ﰒ ﺳﺄﻟﺘﻬﺎ ﻓﺄﺟﺎﺑﺘﻬﺎ ،ﻟﻘﺪ ﻓﺘﺤﺖ ﻋﻴﻨﺎﻫﺎ وﻫ ـﻲ اﻵن ﺗـﺒﺤـﺚ
ﻋﻨﻚ ،ﻓﺎﻧـﺘـﺎﺑـﻬﻤـﺎ اﳋـﻮف واﻟـﻔـﺰع ﻓـﻠﻤّ ﺎ ﱂ ﲡﺪ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻟﻮﳒﺔ ﺑﻌﺪ ﲝﺚ ﻃﻮﻳﻞ راﺣﺖ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﻢ إﱃ أن
اﻟ ﺘﺤ ﻘﺖ ﻤﺎ ،وﳌﺎ ر أﺎ ﻟﻮﳒﺔ ،أﺧﺬت ﺣﺰﻣﺔ اﳌﺴﺎﻣﲑ وﺷـﺘـﺘـﺘـﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض ،ﻓﺎﻟﺘﻘﻄﺘﻬﺎ اﻟﻐﻮﻟﺔ ﻣـﺴﻤﺎر
ﻣﺴﻤﺎر ،ﺛـﻢ أرﺟﻌـﺘـﻬـﻢ إﻟـﻰ اﻟـﻤﻨﺰل،ﺛ ـﻢ ﻋـﺎدت وﻟـﺤﻘﺖ ﺑـﻬﻢ ﺑﺴـﺮﻋﺘﻬﺎ اﻟﻔـﺎﺋﻘـﺔ ،ﰒ ﺷـﺘـﺘﺖ ﻟﻮﳒﺔ اﻹﺑﺮ،
ﻓﺎﻟﺘﻘﻄﺘﻬﺎ إﺑﺮة إﺑﺮة  ،ﰒ ﺗﺮﺟﻌﻬﺎ إﱃ اﳌﻨﺰل وﻫﻜﺬا ﺣﱴ ﻧﻔﺬت ﻛﻞ ﻣﺎ ﲤﻠﻚ ،ﺣﱴ وﺻﻼ إﱃ ﺮ ﻋﻈﻴﻢ
ﻓ ـﻘـﺎﻟـﺖ ﻟـﻪ ﻟﻮﻧـﺠﺔ :ﻳـﺎ واد اﻟـﺴﻤـﻦ واﻟـﻌـﺴﻞ دﻋـﻨﺎ ﻧﻔﺮ" ﻓﻬﺪأ ﻣﻦ ﻫﻴﺠﺎﻧﻪ وﻣﺮّ ا ﺑﺴﻼم ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎء دور
اﻟﻐﻮﻟﺔ ﺻﺎر ﻫـﺎﺋﺠـﺎ ﻓﻘـﺎﻟـﺖ ﻟﻪ اﻟﻐﻮﻟﺔ :ﻳﺎ واد اﻟﺴﺨﻂ واﻟﻨﺨﻂ دﻋﲏ أﻣﺮ" ﻓﺰاد ﻫﻴﺠﺎﻧﺎ،ﻓﻠﻢ ﺗﻘﺪر اﳌﺮور،
وﻳﺌﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﻤﺎ ،ورﻏـﻢ ﻫـﺬا ﻓـﺈن اﻟـﻐـﻮﻟـﺔ ﻛ ـﺎﻧـﺖ ﻃﻴـﺒـﺔ ﻣـﻊ ﻟﻮﻧـﺠﺔ اﻟـﱵ ﺧﺪﻋـﺘﻬﺎ ﻓﺄﻋﻄﺖ ﳍﺎ
ﻧـﺼـﻴـﺤـﺔ ﻓـﻘـﺎﻟـﺖ ﻟـﻬﺎ " إذا وﺟﺪﺗـﻤﺎ رﺟﻠـﻴـﻦ ﻳ ـﺘـﺨﺎﺻﻤﺎن ﻓﻼ ﺗﺼﻠﺤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،واذا وﺟﺪﲤﺎ اﻧﺴﺎن ﻳﻄﻠﺐ
ﻣﻨﻜﻤﺎ ﻓﻼ ﺗﻠﺒﻮا ﻃﻠﺒﻪ ،ﻓﺎﻟﻐﻮﻟ ـﺔ ﺗـﻨـﺼـﺢ وﻟﻮ ﳒﺔ ﺗـﻨـﺼﺖ إﱃ ﻗـﻮﳍﺎ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﳍﻤﺎ وإذا وﺟﺪﲤﺎ ﻧﺴﺮﻳﻦ
ﻳـﺘـﺨـﺎﺻﻤـﺎن،ﻓـﻼ ﺗـﻔـﺮﻗـﺎ ﺑـﻴـﻨـﻬـﻤﺎ،ﻟـﻢ ﺗـﺴﻤﺢ ﻟﻮﳒﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ" وﳘﺎ ﻳﺴﲑان ،وﺟﺪا رﺟﻠﲔ ﻳﺘﺨﺎﺻﻤﺎن
ﻓـﺄراد اﻟـﺸـﺎب اﻹﺻـﻼح ﺑـﻴـﻨـﻬـﻤـﺎ ،ﻟـﻜ ـﻦ ﻟﻮﻧـﺠـﺔ ﺣـﺬرﺗـﻪ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ،ﻋ ـﻤـﻼ ﺑ ـﻜ ـﻼم اﻟ ـﻐﻮﻟ ـﺔ ،ﺛـﻢ ﺣ ـﺬرﺗـ ـ ـﻪ
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ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ ،ﺣﱴ وﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻳﺘﺨﺎﺻﻤﺎن،ﻓـﻬـﺐّ اﻟـﺸﺎب ﻓـﻔﺮﻗﺎ
ﺑ ـﻴـﻨـﻬـﻤـﺎ إﻻ أنّ أﺣ ـﺪ ـّاﻟﻨ ﺴـﻮر ﻗـﺪ ﺑـﻠـﻌـﻪ ،ﻓـﺒـﻘـﻴـﺖ وﺣ ـﻴـﺪة ﻓـﻲ ﻣﻜ ـﺎن ﳎﻬﻮل وﺣﺎﺋﺮة ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻞ وﻣﺎ اﻟﺬي
ﺳﻴﺤﻞ ﺑـﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺗـﻤﺸـﻲ ﺷﺎردة اﻟ ـﺬﻫـﻦ،ﻓـﺠﺄة رأت ﻛـﻠـﺒـﺔ ﻣـﻴـﺘـﺔ ،ﻓـﺴﻠـﺨﺘـﻬـ ﺎ و ار ﺗ ﺪت ﺟ ﻠﺪﺎ ،ﻓﻮﺟﺪت
أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﻨﺰﻻ ﻓﺪﺧﻠﺘﻪ ،واﻧﺒﻄﺤﺖ ﻗﺮب اﻟـﻤﻮﻗﺪ،دون أن ﻳـﺄذوﻫﺎ أﻫـﻞ اﻟ ـﺪار ﻇـﻨـﺎ ﻣﻨﻬﻢ أﺎ ﻛﻠﺒﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ،
ﻓﻜﺎن ذﻟﻚ اﻟﻨﺴﺮ اﻟﺬي ﺑﻠﻊ اﻟﺸﺎب ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻓﻮق ﺳﻄﺢ اﳌﻨﺰل وﻳﺴﺄﳍﺎ ﻗﺎﺋﻼ:
"

" ﻟﻮﳒﺔ ﻳﺎ ﺧﱵ ﺑﻨﺖ ﺑﻮﻳﺎ

ﻓﺘﺠﻴﺒﻪ ﻗﺎﺋﻠﺔ:

ﻋﺸﺎي اﻟﻨﺰاﻟﺔ

واش أﻋﺸﺎك وﺑﻴﺎﺗﻚ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻴﻠﺔ.
1

وﺑﻴﺎﰐ اﻟﺮزاﻣﺔ

2

وﻛـﺎن ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻳﻮم وﻳﺴﺄﳍﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﺆال وﲡﻴﺐ ﻧﻔﺲ اﳉﻮاب ،وأﺻﺤﺎب اﻟﺪار ،ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﻤﻌﻮن ﻛﻞ
ﻳﻮم ﻫﺬﻩ اﳌـﺤﺎور،ﻟﻜﻨـﻬﻢ ﻟـﻢ ﻳـﺸﻜـﻮا ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﳊـﻴـﻮان ،وﻟـﻜﻦ ﺻﺎﺣـ ﺒﺔ ا ﻟﺪ ار ﻋ ﻨﺪ ﻣﻐ ﺎدرﺎ ﻟﻠـﻤـﻨـﺰل ﺗـﱰك
أﺷـﻴـﺎء ﻣ ـﺜـﻞ اﻷواﻧـﻲ ﻣﺘـﺴـﺨـﺔ،وﻋـﻨـﺪ رﺟـﻮﻋـﻬﺎ ﺗـﺠﺪﻫـﺎ ﻣﻐ ـﺴﻮﻟـﺔ واﻟـﺒـﻴـﺖ ﻧـﻈـﻴـﻒ،ﻓـﺴﺄﻟﺖ اﺑﻨﻬﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ
ﻓﺘﻌﺠﺐ ،وﺟﺎءت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﺨﺮج اﳉﻤﻴﻊ إﻻ أن اﻻﺑﻦ اﻷﻛﱪ ﺻﻤﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﺛﻪ ﰲ اﳌﻨﺰل ﺑـﻌﺪﻣ ـﺎ اﺧ ـﺘـﺒﺄ
ﻓـﻲ ﻣ ـﻜـﺎن ﺑ ـﻌـﻴـﺪ ﻋ ـﻦ اﻷﻧ ـﻈـﺎر ،وﻛ ـﺎﻧ ـﺖ أﻣــﻪ ﺗ ـﺮﻛ ـﺖ اﻟ ـﻘﻤـﺢ ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل ﻣﺒﺴﻮﻃﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎط ﻟﺘﺠﻔﻴﻔﻪ
ﻣﻦ اﻟـﻤﺎء،ﻓـﺮأت ﻟﻮﻧـﺠﺔ ﺑـﻘﺮة ﻓ ـﻮق اﻟـﺒـﺴﺎط وﻫ ـﻲ ﺗـﺄﻛــﻞ اﻟ ـﻘـﻤـﺢ ،ﻟـﻢ ﻳ ـﻌـﺠﺒـ ﻬﺎ ذ ﻟﻚ ﻓ ﻨ ﻬ ﻀﺖ ﳌﻄ ﺎردﺎ
وإرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟـﻰ ﻣﻜﺎﻧـﻬﺎ ،ﻓﺎﻧــﺪﻫــﺶ اﻟـ ـﺸـﺎب ﻋ ـﻨــﺪ رأﻳ ـﺘـﻬ ـﺎ ﻓ ـﺮاﺣـ ـﺖ ﺗ ـﻨ ـﻈـ ـﻒ اﻟـﻤ ـﻨـﺰل ﻷﻧــﻬﺎ ﻟ ـﻴـﺲ ﻣ ـﻌﺘﺎدة
ﻋﻠﻰ اﳉﻠﻮس،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻴﻞ ﻧـ ـﻬﺎر ﻓـﻲ ﻣ ـﻨـﺰل اﻟ ـﻐـﻮﻟ ـﺔ ،وﻋ ـﻨـﺪ ﻋ ـﻮدة اﻟـﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻷﺧﻮات ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ
أن ﻳﺰوﺟﻮﻩ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﺒﺔ ،ﻓﻀﺤﻚ اﻟـﺠﻤﻴﻊ،وﻇﻨ ـﻮا اﻧﻪ ﻳـﻤﺰح ،ﻓ ـﻨـﻬـﺾ وﻫ ـﻮ ﻳ ـﺼـﻴـﺢ ﺑﺄﻋــﻠﻰ ﺻﻮﺗـﻪ ،أﻧﺎ ﻻ
أﻣﺰح ،وﻟﺴﺖ ﳎﻨﻮﻧﺎ ﻓﺄﻧﺎ ﻓـﻲ ﻛ ـﺎﻣ ـﻞ وﻋـﻴـﻲ،ﻓ ـﺘـﻌـﺐ اﻟـﺠﻤﻴـﻊ ﻹﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟـﻌﺪول ﻋـﻦ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻟﻜﻨّﻪ أﺻﺮّ
ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻣﻪ،ﻓﻠﻤّ ﺎ رأﺗﻪ اﻷم ﻣﺼﻤّﻤّ ﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ :ﻫﺎﻫﻲ اﻟﻜﻠﺒﺔ ﻓﺘﺰوﺟﻬﺎ وﻫﻲ ﻏﺎﺿﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ أﺷ ـﺪّ اﻟـ ـﻐـ ـﻀﺐ.
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أدﺧﻠﻬﺎ إﱃ ﺑﻴﺘﻪ ،وﻧﺰع ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺒﺎس اﻟﻜﻠﺒﺔ ،وﻫﻲ ﺧﺎﺋﻔﺔ ﻣﻨﻪ  ،وﺳﺄﻟﺘﻪ ﻛﻴﻒ ﻋـﺮﻓـﻬﺎ ﻓﻘﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻗﺼﺘﻪ ،ﻓﺎﻧﺒﻬﺮ ﲜﻤﺎﳍﺎ ،وﻗﺎل ﳍﺎ ﻟﻘﺪ أﺗﻴﺖ ﺑﻚ إﱃ ﻫﻨﺎ ﻷﻋﺮف ﻗﺼﺘﻚ ﻛﺎﻣﻠﺔ،ﻓﺤﻜﺖ ﻟﻪ ﻗﺼﺘﻬﺎ ﻛﺎﻣـﻠﺔ
وﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻷﺧﻴﻬﺎ وﰲ ﺗﻠﻚ اﻷﺛﻨﺎء ﺟﺎء ﻋﻨﺪﻫﺎ اﻟﻨﺴﺮ وﺳﺄﳍﺎ:
 -1اﻟﻨﺰاﻟﺔ :ﳔﺎﻟﺔ أي ﻗﺸﻮر اﻟﻘﻤﺢ او اﻟﺸﻌﲑ
 -2اﻟﺮزاﻣﺔ :ﻣﻜﺎن ﻳﺒﻴﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻼب.
-3
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ﻓﺄﺟﺎﺑﺘﻪ:

ﻋﺸﺎي ﳊﻠﻴﺐ

واش أﻋﺸﺎك وﺑﻴﺎﺗﻚ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻴﻠﺔ
وﺑﻴﺎﰐ ﰲ اﻟﺴﺮﻳﺮ

ﻓــﺴﺄﻟـﻬﺎ زوﺟ ـﻬﺎ ﻋ ـﻦ ﻣ ـﺼ ـﺪر اﻟ ـﺼـﻮت ،ﻓــﺄﺟــﺎﺑ ـﺘـﻪ أﻧ ـﻪ اﻟ ـﻨﺴﺮ اﻟﺬي ﺑﻠﻊ أﺧﻲ ﻓﺪﺑﺮ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻜﻴﺪة ﻟﻠﻘﺒﺾ
ﻋ ـﻠﻰ ﻫ ـﺬا اﻟـ ـﻨـﺴـﺮ وإﻧﻘﺎذ أﺧ ـﻴ ـﻬـﺎ ،وﻓـﻲ اﻟ ـﺼـﺒـﺎح أﻣـﺮت اﻷم اﺑـﻨـﺘـﻬﺎ اﻟـﻜﱪى أن ﺗ ـﺪﺧ ـﻞ إﱃ أﺧـﻴﻬﺎ ﻏﺬاء
اﻟﺼﺒﺎح ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﳍﺎ اﻟﺒﺎب أﺳﻘﻄﺖ اﻟﺼﺤﻮن ﻓـﻲ اﻷرض وﻫـﻲ ﺗ ـﻘـ ـﻮل " ﺳـﻴـﺪي زﻳـ ـﻦ وﻫ ـﻲ ﻟ ـﺒـﻴـ ـ ـ ـﺔ "

1

ﰒ ﺑﻌﺜﺖ اﻟﺒﻨﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺣﺼﻞ ﳍﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻸﺧﺖ اﻟﻜﱪى ،ﰒ اﻟﺒﻨﺖ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ واﳋﺎﻣـﺴـﺔ
واﻟﺴﺎدﺳﺔ ﰒ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ وﰲ اﻷﺧﲑ ﻗﺮرت أن ﺗﺪﺧﻞ ﻟ ـﻪ اﻟ ـﻐﺬاء ﺑـﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﻓﻠﻤﺎ دﺧﻠﺖ اﻧﺒﻬﺮت وﻫﻲ ﺗﻘﻮل
ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ ﻣﺎ ﻫﺬا اﳉﻤﺎل ،وﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ،ﻓﻬﻞ أﻧﺖ ﺟﻦ أم اﻧﺲ ﻓ ـﺘـﺒﺴﻤﺖ ﻓ ـﺰادت ﺣ ـﺴ ـﻨﺎ وﲨﺎﻻ،
ﻓ ـﻘ ـﺺ ﻟـﻬﺎ اﺑـﻨـﻬ ـﺎ ﻗ ـﺼـ ﺘﻬﺎ ،وﻛﻴﻒ ﻋﺮﻓﻬﺎ ،ﻓﻌﺎﻧﻘﺘﻬﻤﺎ وﲤﻨﺖ ﳍﻤﺎ زواج ﺳﻌﻴﺪ ،وﰲ اﻟﻐﺪ ﺟﺎء اﻟﻨﺴﺮ ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﻓﺴﺄﳍﺎ ﻗﺎﺋﻼ :ﻟﻮﳒﺔ ﻳﺎ ﺧﱵ ﺑﻨﺖ ﺑﻮﻳﺎ
ﻓﺄﺟﺎﺑﺘﻪ:

دﻳﺖ

وﻟﺪ

ﻏﻴﺶ

واش أﻋﺸﺎك وﺑﻴﺎﺗﻚ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻴﻠﺔ

2

وﺑﻴﺎﰐ

ﰲ

اﻟﺮﻳﺶ

وﻫﻜﺬا ﻗﺪ دﺑﺮت اﳌﻜﻴﺪة ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ذﺑﺢ ﺷﺎة ،وﺷﻮاﻫﺎ ﺧﺎرج اﳌﻨﺰل ﻋﻠﻰ اﻟ ـﻨ ـﺎر ،ووﺿ ـﻊ ﻋ ـﻠﻴﻬﺎ
ﻣ ـﻠـ ـﺢ ﻛ ـﺜـﻴـﺮ ﻓﻠ ـﻤـﺎ ﺷﻢ اﻟ ـﻨ ـﺴﺮ ﺗ ـﻠﻚ اﻟ ـﺮاﺋ ـﺤﺔ اﻟﻄ ـﻴـﺒـﺔ ،را ح ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺪرﻫﺎ ،ﻓﻠﻤﺎ وﺟﺪﻫﺎ ﺑﺪأ ﻳﺄﻛﻞ
ﺑﺸﺮاﺳﺔ ،وﳌﺎ اﻧﺘﻬﻰ وأراد اﻟﻄﲑ ان اﻟﺘﺼﻘﺖ رﺟﻠﻴﻪ ﲟﺎدة وﺿﻌﻬﺎ زوج ﻟﻮﳒﺔ ،ﻓﺄﺣﺲ اﻟﻄﲑ ﺑﻌﻄﺶ ﺷﺪﻳﺪ
وأراد أن ﻳﺸﺮب ،ﻟﻜ ـﻦ اﻟ ـﺰوج ﻃ ـﻠـﺐ ﻣﻨـﻪ أن ﳜـﺮج ﻣـﺎ ﰲ ﺑﻄﻨﻪ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻄﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻪ ،ﻓﺄﺧﺮج ﻛﻞ ﻣﺎ
ﰲ ﺑﻄﻨﻪ وﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ أخ ﻟﻮﳒﺔ ،ﻓﺰادت ﻓﺮﺣﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ رأﻳﺘﻪ ﻓﺘﻌﺎﻧﻘﺎ ،وﺑﺘﻠﻚ اﻟﻔﺮﺣﺔ ،ﻗﺮرت اﻷم أن ﲢﺘﻔﻞ
ﺑ ـﺰوا ج اﺑ ـﻨـﻬـﺎ اﻟ ـﺬي دام ﺳ ـﺒـﻊ ﻟـﻴـﺎﻟـﻲ ،وأﺛ ـﻨـﺎء اﻟـﻌﺮس رأى اﺑ ـﻦ ﻋﻢ زوج ﻟﻮﳒﺔ اﻟﻌﺮوس ﻓـﺎﻧـﺪﻫـﺶ ﳉﻤﺎﳍﺎ،
ﻜﻨ ـﻪ أﺻـﺮّ وﺗﺰـوّ ج اﻟـﻜﻠـﺒـﺔ وﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﺟـ ـﺎءت
ﻓﺎﺷﺘ ـﺮط ﻋﻠ ـﻰ أﻣــﻪ أن ﻳ ـﺘـﺰوج ﻫ ـﻮ اﻵﺧ ــﺮ ﺑﻜ ـﻠـﺒـﺔ،ﻓ ـﺮﻓـﻀـﺖ وﻟـ ـّ
اﳋﺎدﻣﺔ ﰲ اﻟﺼﺒﺎح ﺣﺎﻣﻠﺔ إﻟﻴﻬﻤﺎ اﻟﻔﻄﻮر وﻃﺎر ﻋﻘﻠﻬﺎ ﺳﻘﻄﺖ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺪﻫﺎ ورﺟﻌﺖ إﻟـﻰ ﺳﻴـﺪﺗ ـﻬﺎ
ﻟﺘﻘﻮل ﳍﻤﺎ أن اﻟﻌﺮوﺳﺔ اﻟﻜﻠﺒﺔ أﻛﻠﺖ ﺳﻴﺪﻫﺎ اﻟﻌﺮﻳﺲ وﻧﺎﻣﺖ ﰲ ﺻﺪرﻩ.

 -1ﻟﺒﻴﺔ :ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﺑﺰوﺟﺔ اﻟﺴﺒﻊ ﳉﻤﺎﳍﺎ اﻟﻨﺎدر
 -2ﻏﻴﺶ :ﻳﻌﲏ اﺑﻦ ﻏﲏ ،وﻫﻲ أﺻﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .riche
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ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت
ﺣ ـﻜﺎﻳ ـﺔ ﻧـﺼـﻒ ﻓـﻀـﺔ وﻧـﺼﻒ ذﻫ ـﺐ
اﻟﺮاوﻳﺔ :وﻋﻠﻲ وردﻳﺔ :اﻟﺴﻦ ،86اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ،داﺋﺮة ﺑﺮج اﻟﻜﻴﻔﺎن ،اﻟﺴﺎﻋﺔ :اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎء
ﻓـﻲ أﺣﺪ اﻷﻳﺎم ﻣﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﲜﺎﻧﺐ ﲝﲑة ﲨﻴﻠﺔ ،وﺳـﻤ ـﻊ أﺣﺎدﻳـﺚ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﺴﻮة،ﻗﺎﻟﺖ اﳌﺮأة اﻷوﱃ :ﻟﻮ
ﺗ ـﺰوﺟـﲏ اﻟـﺴﻠـﻄﺎن ﺳـﺄﻟــﺪ ﻟـﻪ وﻟـﺪﻳـﻦ،وﻟـﺪﻳـﻦ ﺑﻘﺮن ﻓﻀﺔ وﺑﻨﺘﺎ ﺑﻘﺮن ذﻫﺐ ،وﻗ ـﺎﻟﺖ اﻟـﺜﺎﻧـﻴـﺔ:ﻋ ـﻬﺪا ﻋـﻠﻲ ﻟﻮ
ﺗﺰوﺟﲏ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺳﺄﻃﻌﻢ ﻛﻞ ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺮﻳﺔ،أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺎﻟﺖ،ﺳﺄﻧﺴﺞ ﻣﻦ ﻛﺮ ات اﻟﺼﻮف ﻟﻜﻞ ﺳﻜﺎن
اﻟﻘﺮﻳﺔ.وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗ ـﺰوج اﻟ ـﺴﻠـﻄﺎن ﻣـﻦ اﻟـﻨـﺴﺎء اﻟـﺜـﻼث .إﻻ أن اﻟـﺰوﺟـﺔ اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟـﻢ ﺗـﺤﻘـﻖ وﻋـﺪﻳـﻬـﻤﺎ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن ،أﻣــﺎ اﻟـﺰوﺟـﺔ اﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ ﻓﺄﻧـﺠﺒـﺖ وﻟـﺪﻳـﻦ ﻧﺼـﻔـﻬـﻢ ﻓـﻀـﺔ وﻧـﺼﻔـﻬـﻢ ذﻫﺐ ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﲑة اﻟﻀﺮﺗﺎن،
ﺗ ـﺴـﺘـﺒـﺪﻻن اﻷﺑـﻨـﺎء ﺑـﺼﻐـﺎر ﻛـﻼب اﻟـﺼـﻴـﺪ ﺑـﺎﺗ ـﻔـﺎق ﻣـﻊ اﻟـﺴـﺘـﻮت،وﻳـﺘـﻢ وﺿـﻌـﻬﻢ ﻓـﻲ ﺻـﻨﺪوق وﻳﺮﻣﻮا ﺑﻪ
ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ،أﻣﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻓﻘﺪ ﻃﺮد اﳌﺮأة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺧﺎدﻣﺔ ﻟﻠﻜﻼب.

"

" ﻳ ـﻌـﺜـﺮ أﺣـﺪ اﻟـﺼـﻴـﺎدﻳـﻦ ﻋـﻠﻰ اﻷﻃـﻔـﺎل وﻳـﻘـﻮم ﺑـﺘـﺮﺑـﻴـﺘـﻬـﻤﺎ وﻳـﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻫﻢ،وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻜﱪ
اﻷﺑﻨﺎء وﻳﻜﺘﺸﻔﺎن أن أﺑﻮﻳﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﺣﻘﻴﻘﻴﲔ ،ﻓﻴﻘﺮران اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ واﻟﺪﻳﻬﻢ.
ﻳﺮﺣﻞ اﻷﺑﻨﺎء ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺑﻮﻳﻬﻢ ،ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﺴﻢ أﺑﻮﻫﻢ ﻣﻌﻬﻢ اﻟﺮزق ،ﻷﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻴﻪ،ﻳﺼﻞ اﻷﺑﻨﺎء
ﺑـﻘﺪرة ﻗـﺎدر إﻟـﻰ ﺑـﻠـﺪ أﺑـﻴـﻬـﻢ،وﻳـﺸﻴـﺪون ﻗـﺼﺮا ﺟـﻤﻴﻼ ﻣـﻘـﺎﺑـﻼ ﺑـﻘـﺼـﺮﻩ .ﺗـﻌﻠـﻢ اﻟـﻀـﺮﺗـﺎن ﺑـﺬﻟـﻚ ﻓ ـﺘ ـﺘﻌﺎﻗﺪان
ﻣﻊ اﻟ ـﺴـﺘـﻮت ﻟﻠ ـﺘـﺨـﻠـﺺ ﻣـﻦ اﻷﺑـﻨـﺎء ﺑـﻌـﺪ أن ﺗـﻌﺮﻓـﻮا ﻋـﻠﻰ ﺣـﻘـﻴﻘـﺘـﻬـﻢ.وﻟﻠ ـﺘـﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻻﺑﻦ ﲣﺪع ﺳﺘﻮت
اﻟﺒﻨﺖ وﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣـﺐ أﺧـﻴـﻬـﺎ ﺗـﻄﺎﻟـﺒـﻪ ﲜﻠـﺐ "ﺗﻔﺎح اﻟﻨﻔﻮخ"،ﻓﺘﻄﻠﺐ اﻷﺧﺖ ﻣﻦ أﺧﻴﻬﺎ
ﺗﻔﺎح اﻟﻨﻔﻮخ ،ﻳﻐﺎدر اﻷخ ﻟـﺠﻠﺒﻪ،ﻓـﻴﻠﺘﻘﻲ ﺑﻐﻮل ﻃﻴﺐ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ،وﻳـﺘـﻠـﻘﻰ ﻫـﻮ اﻵﺧـﺮ ﻣـﺴﺎﻋـﺪة ﻣـﻨـﻪ،ﻳــﺼﻞ
ﻳﺼﻞ اﻷخ إﱃ ﻣﻜﺎن ﺗﻔﺎح اﻟﻨﻔﻮخ وﻳﻘﻮم ﲜﻠﺒﻪ،وﻳﻌﻮد إﱃ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻠﺒﻴﺎ ﻃﻠﺒﻬﺎ.
ﲣﺪع ﺳﺘﻮت اﻷﺧﺖ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻠﺐ أﺧﻮﻳﻬﺎ ﳍﺎ" اﳊﺠﺮة ﺗﺘﻜﻠﻢ واﳌﺎء ﻳﺘﻌﻠﻖ واﳊﻮت
ﻳﻠﻌﺐ".ﻓـﺘـﻄـﻠﺐ اﻷﺧﺖ ﻣﻦ أﺧﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺘﻮت،ﻓﻴﻐﺎدر اﻷخ ﻣﺮة أﺧﺮى ﳉﻠﺐ ﻣﺎ أﻣـﺮت ﺑـ ـﻪ
ﺳﺘﻮت،وﻳﺘﻠﻘﻰ اﻷخ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻐﻮل وﳚـﻠـﺐ ﻣﺎ ﻃـﻠـﺒـﺖ ﻣـﻨـﻪ أﺧﺘﻪ ،وﻳﻌﻮد إﻟﻴﻬﺎ وﻣﻌﻪ ﻣﻄﻠﺒﻪ،
وﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﲣﺪع ﺳﺘﻮت اﻷﺧﺖ اﳌﺴﻜﻴﻨﺔ وﺗـﻄـﻠـﺐ ﻣﻨﻬﺎ أن
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ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت
ﻓﻴﻐﺎدر اﻷخ ﳉﻠﺐ ﻣﻄﻠﺐ أﺧﺘﻪ ،إﻻ أﻧﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟـﻤﺮة ﻳـﻘﻊ ﻓـﻲ اﶈﻈـﻮر وﻳـﺘـﺤـﻮل إﱃ ﲨﺎد ﻣـﻦ ﻃـﺮف
اﻟﻐﻮل ،ﺗﺄﺧﺮ اﻷخ أﻗﻠﻖ اﻷﺧﺖ ﻓـﻐـﺎدرت اﻟـﻘـﺼـﺮ ﲝﺜﺎ ﻋﻨﻪ ،ﻓ ـﺘـﺘـﻠـﻘﻰ ﻫﻲ اﻷﺧــﺮى ﻣ ـﺴﺎﻋ ـﺪة ﻣ ـﻦ ﻃﺮف
اﻟﻐﻮل ،ﻓﺘﺼﻞ إﱃ ﻣﻜﺎن اﻟﻄﺎﺋﺮ وﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ  ،وﺗﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺈﻋﺎدة أﺧﻮﻫﺎ إﻟـﻰ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻄـﺒـﻴـﻌـﻴﺔ
ﻓﻴﻌﺪﻫﺎ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﻴﻌﻮد اﻟﻜﻞ إﱃ اﻟﻘﺼﺮ وﻣﻌﻬﻢ اﻟﻄﺎﺋﺮ اﻟﻐﻨﺎي ،وﻓـﻲ أﺣـﺪ اﻷﻳـﺎم ﻳـﺘﻘﺪم اﻟﺴﻠﻄﺎن ﳋـﻄـﺒـﺔ
اﻷﺧﺖ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺰواج ﻣﻨﻪ،ﻓﻴﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﺈﳊﺎق اﻹﺳﺎءة ﺑﺄﺧﻴﻬﺎ ووﺿﻌﻪ ﻓـﻲ اﻟـﺴﺠـﻦ،ﻋـﻨﺪﺋﺬ
ﺗﻮاﻓﻖ اﻷﺧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻏﲑأن اﻟﻄﺎﺋﺮ اﻟﻐﻨﺎي ﻛﺸﻒ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳـﺮد أﺣـﺪاث
ﻗـﺼـﺔ زوﺟـﺔ اﻟـﺴـﻠـﻄﺎن اﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ وأم اﺑﻨﻴﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻐﻨﺎء،ﻓـﲑد اﻟـﺴﻠﻄـﺎن اﻋـﺘـﺒـﺎر زوﺟﺘﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻳﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻠﻜﺔ
ﰲ اﻟﻘﺼﺮ أﻣﺎم اﳉﻤﻴﻊ وﻳـﺠﻤﻊ ﺷـﻤـﻞ اﻟـﻌﺎﺋـﻠﺔ وﻳﻌﻮﺿﻬﻢ ﺳﻨﲔ اﳊﺮﻣﺎن اﻟﱵ ذاﻗﻮﻫﺎ ،أﻣﺎ اﻟﻀﺮﺗﺎن ﻓـﺘـﻠـﻘـﺘﺎ
ﻋﻘ ﺎﻤﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎن.
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 -1اﻟ ـ ـﻘـ ـ ـﺮآن اﻟ ـ ـﻜﺮﻳ ـ ـﻢ.
 -2اﺑـ ـﻦ ﻣ ـ ـﻨـ ـﻈﻮر اﻟـ ـﻔـ ـﻀ ـ ـﻞ ﺟـ ـﻤـ ـ ـﺎل اﻟـ ـ ـﺪﻳـ ـ ـﻦ :ﻟـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـﺎن اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـ ـﺮب ،دار ﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎدق ،ﺑـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ـﺮوت .1994
-3اﻟﺘﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ :دور اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ اﻟﺜﻮر ة ،1945-1930دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟـﺠﺎﻣـﻌ ـﻴـﺔ .1990
 -4اﻟﺘﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ :ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟـﺘـﻔﻜـﲑ ﻓـﻲ اﻷدب اﻟـﺸﻌـﱯ ،اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟ ـﻮﻃﻨ ـﻴـﺔ ﻟﻠﻜـﺘـﺎب ،اﳉـﺰاﺋ ـ ـﺮ .1990
 -5أﲪﺪ ﻃﺎﻟﺐ،اﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ" دراﺳﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ"،دار اﻟــﻐﺮب ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ط.2000
 -6أﺣـ ـ ـﻤ ـ ـﺪ ﻃ ـ ـﺎﻟـ ـﺐ،اﻟ ـ ـﻤ ـﻨـ ـﻬـ ـﺞ اﻟـ ـﺴـﻴـﻤـﻴـ ـﺎﺋـ ـﻲ:ﻣـ ـﻦ اﻟـ ـﻨﻈﺮﻳـﺔ إﱃ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،دار اﻟﻐﺮب ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ط.2002
 -7أﺣـ ـﻤﺪ رﺷـ ـ ـ ـ ـﺪي ﺻﺎﻟـ ـ ـ ـ ـﺢ :اﻷدب اﻟ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـﱯ،ط ،2ﻣ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـﺔ اﻟـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـﺔ اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺎﻫـ ـ ـﺮة.1955،
 -8أﺣـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـﺪ ﻋـ ـﻠ ـ ـ ـﻲ ﻣ ـ ـ ـ ـﺮﺳ ـ ـﻲ ،ﻣ ـ ـﻘ ـ ـﺪﻣـ ـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔ ـﻮﻟﻜـ ـﻠ ـﻮر،ط،3دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﺎﻫﺮة.1987
 -9اﻟـ ـ ـ ـﺴﻌ ـ ـ ـﻴ ـ ـﺪ ﺑـ ـ ـﻮﻃـ ـ ـﺎﺟـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻦ :اﻻﺷ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ـ ـﺎل اﻟ ـ ـ ـﻌ ـ ـﺎﻣـ ـ ـﻠـ ـ ـﻲ،ﻣﻨ ـ ـﺸ ـ ـﻮرات اﻻﺧ ـ ـﺘﻼف،ط1

أﻛﺘﻮﺑﺮ.2000،

 -10ﺑﻠﺤﻴﺎ اﻟﻄﺎﻫﺮ:أﺛـ ـ ـ ـﺮ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺮاث اﻟ ـﺸﻌﱯ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺘﺒﻴﲔ اﳉﺎﺣﻈﻴﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ.2000
 -11ﺑﺮوﻧﻮ ﺑ ـ ـﺘـ ـﻠﻬﺎﻳـﻢ،اﻟﺘ ـﺤﻠـﻴـﻞ اﻟ ـﻨـﻔﺴﻲ ﻟﻠﺤﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ،ﺗﺮﲨﺔ ﻃﻼل ﺣﺮب ،دار اﳌﺮوج ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﺑﲑوت

.1985

 -12ﺑـ ـ ـﻜ ـ ـﺮ أﻳ ـ ـﻤ ـ ـﻦ،اﻟ ـ ـﺴـ ـ ـﺮد ﻓ ـ ـ ـﻲ ﻣـ ـ ـﻘـ ـ ـﺎﻣ ـ ـﺎت اﻟـ ـ ـﻬ ـﻤـ ـﺬاﻧ ـﻲ ،اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،ﻣﺼﺮ.1998
 -13ﺣ ـ ـﺒـ ـﻴ ـﺐ ﺑ ـﻮﺣـﺒـﻴﺐ ،ﻣـ ـﺪﺧـ ـﻞ إﻟ ـﻰ اﻷدب اﻟـ ـﺸـﻌـﺒـ ـ ـﻲ ،ﻣـ ـﻘـﺎرﻧـ ـﺔ أﻧ ـﺜ ـﺮوﺑـﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ، ،دار اﳊﻜﻤﺔ ،دت.
 -14ﺣـ ـﻤـ ـﻴ ـﺪ ﳊﻤ ـﻴ ـﺪاﱐ ،ﺑﻨـﻴـﺔ اﻟ ـﻨـﺺ اﻟـﺴـﺮدي ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ،ﺑﲑوت،ط،3
" .2000
 -15رﺷ ـ ـﻴ ـ ـﺪ ﺑ ـ ـﻦ ﻣـ ـ ـﺎﻟ ـ ـﻚ،ﻣ ـ ـﻘـ ـ ـﺪﻣ ـ ـ ـﺔ ﻓـ ـ ـﻲ اﻟﺴـ ـﻴـﻤ ـﻴ ـﺎﺋـ ـﻴـ ـﺔ اﻟ ـ ـﺴﺮدﻳـ ـ ـﺔ ،دار اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﺼـ ـﺒـ ـﺔ ﻟﻠـ ـﻨ ـ ـﺸﺮ،ط.2000
 -16رﺷ ـ ـﻴـ ـﺪ ﺑ ـﻦ ﻣـﺎﻟﻚ،ﻗﺎﻣﻮس " ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟﻠﻨﺼﻮص "،دار اﳊﻜﻤﺔ،ط.2012
 -17روزﻟﲔ ﻟﻴﻠﻰ ﻗـﺮﻳ ـﺶ :اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ذات اﻷﺻﻞ اﻟﻌﺮﰊ ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ،اﳉﺰاﺋﺮ
" .1980
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 -18ﺳـ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ـﺪ ﺑـ ـﻨـ ـﻜـ ـﺮاد،ﻣ ـ ـﺪﺧ ـ ـﻞ إﻟـ ـ ـﻰ اﻟـ ـﺴ ـﻴ ـ ـﻤ ـﻴـ ـﺎﺋ ـ ـﻴ ـ ـﺔ اﻟﺴـ ـ ـﺮدﻳـ ـ ـﺔ ،ﻣـ ـ ـﻨـ ـﺸﻮرات اﻻﺧ ـﺘﻼف،ط1994 ،2
 -19ﺳـ ـﻌـﻴﺪي ﳏﻤﺪ :اﻷدب اﻟﺸﻌﱯ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،اﳉﺰاﺋﺮ.1998 ،
 -20ﺳـﻤﻴـﺮ اﳌﺮزوﻗﻲ وﺟـﻤﻴ ـﻞ ﺷﺎﻛـﺮ :ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺼﺔ ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،ط ،1اﳉﺰاﺋﺮ
" . 1985
 -21ﻃ ـﻼل ﺣ ـ ـﺮب :أوﻟ ـﻴﺔ اﻟﻨﺺ،ﻧﻈﺮﻳﺎت ﰲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺼﺔ واﻷﺳﻄﻮرة واﻷدب اﻟﺸﻌﱯ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ط.1999 ،1
 -22ﻋ ـﺒ ـﺪ اﻟـ ـ
" ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن .1980
 -23ﻋﺒﺪ اﳊﻤ ـﻴ ـﺪ ﺑـﻮراﻳﻮ:اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺴﻜﺮة،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﳉﺰاﺋﺮ .1986
 -24ﻋﺒ ـﺪ اﳊـﻤـﻴ ـﺪ ﺑ ـﻮراﻳـ ـﻮ :اﳊﻜﺎﻳـ ـﺔ اﳋﺮاﻓ ـﻴ ـﺔ ﰲ اﳌﻐ ـﺮب اﻟﻌﺮﰊ ،دراﺳﺔ ﰲ ﻣﻌﲎ اﳌﻌﲎ،ط ،1دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ
" ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،ﺑﲑوت .1992
 -25ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ :اﻟﺒﻄﻞ اﳌﻠﺤﻤﻲ واﻟﺒﻄﻠﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﰲ اﻷدب اﻟﺸﻔﻮي ،اﳉﺰاﺋﺮ ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت
" اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ .1998
 -26ﻋـﺒـﺪ اﳊﻤـﻴـﺪ ﺑﻮراﻳﻮ،اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺴﺮدي،ﳕﺎذج ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ،دار اﻟﻐﺮب ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
 -27ﻋ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﺪ اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻼم اﻟـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺴﺪي:اﻷﺳـ ـ ـﻠـ ـ ـﻮب واﻷﺳ ـ ـﻠﻮﺑـ ـﻴـ ـ ـﺔ ،ط،4دراﺳ ـ ـ ـﺔ ﺳـ ـ ـﻌﺎد اﻟ ـ ـﺼﺒ ـ ـﺎح.1993،
 -28ﻋـ ـ ـﺒ ـ ـﺪ اﻟ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﺪ ﻳ ـ ـ ـﻮﻧ ـ ـﺲ:دﻓـ ـ ـ ـﺎع ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ اﻟ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـ ـﻮﻟـ ـﻜﻠﻮر،اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب.1973،
 -29ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـﺒﺪ اﻟـ ـ ـﺤـ ـﻤ ـ ـﻴـ ـ ـﺪ ﻳـ ـ ـ ـ ـﻮﻧـ ـ ـ ـﺲ :اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻳـ ـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،دت.
 -30ﻋ ـ ـﺒـ ـﺪ اﷲ ﺧـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﺔ اﻟـ ـﺮﻛﻴـﱯ،اﻟ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟـﺠـ ـ ـﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻘﺼﲑة،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب1983،

.

 -31ﻋ ـﺰ اﻟ ـﺪﻳﻦ إﲰﺎﻋ ـﻴـ ـﻞ ،اﻟ ـﻘﺼﺺ اﻟﺸﻌﱯ ﰲ اﻟﺴﻮدان"دراﺳﺔ ﰲ ﻓﻨﻴﺔ اﳊﻜﺎﻳﺔ ووﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ،اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ
ط اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 -32ﻋﻤﺮ ﻣﻬﻴﺒﻞ،اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ،ط1993 ،2
 -33ﻏ ـ ـﺮاء ﺣﺴـ ـ ـﲔ ﻣﻬـ ـﻨـ ـﺎ ،أدب اﳊﻜﺎﻳ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،دار ﺑﻮﻧﺎر ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط.1997 ،1
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 -34ﻓﺮﻳﺪﻳﺮﻳﻚ ﻓﻮن دﻳﺮﻻﻳﻦ :اﳊﻜﺎﻳﺔ اﳋﺮاﻓﻴﺔ،ﺗﺮﲨﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،دار اﻟـﻘﻠــﻢ،ﺑــﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن ط.1،1973
 -35ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮزي اﻟﻌ ـ ـﻨ ـﺘ ـﻴـ ـﻞ :اﻟ ـﻔ ـﻮﻟﻜـ ـ ـﻠﻮر ﻣﺎ ﻫ ـﻮ؟ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷدب اﻟﺸﻌﱯ،دار اﳌﻌﺎرف ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،دت.
 -36ﻓ ـ ـ ـﺎروق ﺧـ ـ ـﻮرﺷـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـﺪ،اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻤﻮروث اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺸﻌ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ،دار اﻟـ ـ ـ ـ ـﺸﺮوق،ط،1اﻟـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻫ ـ ـ ـ ـ ـﺮة.1992،
 -37ﳏﻤﺪ ﺣﺠﻮ:اﻹﻧﺴﺎن واﻧﺴﺠﺎم اﻟﻜﻮن "،ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت اﳊﻜﻲ اﻟﺸﻌﱯ "،ﻣـﻨـﺸ ـﻮرات اﻻﺧﺘﻼف ،ط1
" .2012،
 -38ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـﻤـ ـ ـﺪ اﻟ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻮﻫ ـ ـ ـﺮي،ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻢ اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـﻮﻟﻜ ـ ـ ـ ـ ـﻠﻮر،ج،1ج،2ط،1دار اﻟـﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌـﺎرف.1980،
 -39ﳏﻤـﺪ ﻋ ـﺰام،ﲢﻠ ـﻴ ـ ﻞ اﳋﻄﺎب اﻷدﰊ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ،اﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب ،دﻣﺸﻖ
" .2003
 -40ﳏﻤﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﺠﻤﻲ ،ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﺴﺮدي ،ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻏﺮﳝﺎس ،اﻟـ ـﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،ﺗﻮﻧﺲ1991

.

 -41د.ﻣﻴﺠﺎن اﻟﺮوﻳﻠﻲ و د :ﺳﻌﺪ اﻟﺒﺎزﻏﻲ ،دﻟﻴﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷدﰊ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء،ط 2
،

.2000

 -42ﻣﻴـ ـﺸـ ـﺎل أرﻳ ـﻔـﻴ ـﻪ وآﺧـ ـﺮون،اﻟ ـﺴـﻴـﻤـﻴـﺎﺋـ ـﻴـ ـﺔ أﺻﻮﳍﺎ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ،ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺧﺘﻼف،اﳉﺰاﺋﺮ،ط.2002
 -43ﻧـ ـﺎﺟﻲ ﻣـ ـﺼ ـﻄ ـﻔﻰ:ﻧـ ـﻈ ـﺮﻳـ ـﺔ اﻟ ـﺴﺮد ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﺒﺌﲑ،ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻮار اﻷﻛﺎدﳝﻲ واﳉﺎﻣﻌﻲ،
" ط ،1اﻟﺪار اﻟﺒﻀﺎء.1989
 -44ﻧـ ـ ـﺎدﻳـ ـ ـﺔ ﺑ ـ ـﻮﺷﻔـ ـﺮة،ﻣـ ـﺒـ ـﺎﺣ ـ ـﺚ ﻓ ـ ـ ـﻲ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻴ ـﺎﺋ ـ ـﻴـ ـﺔ اﻟ ـ ـﺴﺮدﻳ ـ ـﺔ،اﻷﻣ ـ ـ ـﻞ ﻟﻠ ـﻄـ ـﺒـ ـﺎﻋ ـﺔ واﻟﻨﺸﺮ،ط.2008
 -45ﻧ ـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـﻠـ ـﺔ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ :أﺷ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ـﺎل اﻟ ـ ـ ـ ـﺘـ ـﻌـ ـﺒـ ـ ـ ـ ـﲑ ﻓـ ـ ـ ـﻲ اﻷدب اﻟـ ـ ـ ـﺸﻌ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻲ ،دار اﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻬﻀ ـ ـ ـﺔ،ﻣ ـ ـﺼﺮ،دت.
 -46ﻧـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـ ـ ـﻠـ ـ ـﺔ إﺑـ ـ ـ ـﺮاﻫـ ـﻴ ـ ـﻢ :ﻗ ـ ـ ـﺼ ـ ـﺼﻨﺎ اﻟ ـﺸﻌﱯ ﻣﻦ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ إﱃ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ،دار اﻟﻌﻮدة ،ﺑﲑوت.1974 ،
 -47ﻧـ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻠـ ـﺔ إﺑ ـ ـﺮاﻫ ـ ـﻴـ ـﻢ :اﻟ ـ ـﺪراﺳـﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﺮﻳﺎض.1985،
 -48ﻧﺒـ ـ ـﻴ ـ ـﻠ ـ ـﺔ إﺑ ـ ـ ـﺮاﻫـ ـﻴـ ـﻢ :اﻟ ـﺒ ـ ـﻄﻮﻟ ـ ـ ـﺔ ﻓـ ـ ـﻲ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﺼـ ـﺺ اﻟ ـ ـ ـﺸـ ـﻌﺒ ـ ـ ـﻲ ،دار اﻟ ـ ـ ـﻤﻌ ـ ـ ـ ـﺎرف ،اﻟ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺎﻫﺮة.1977،
 -49ﻧ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻴ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺔ إﺑـ ـ ـ ـﺮاﻫـ ـ ـﻴ ـ ـﻢ،ﺳﻴ ـ ـ ـﺮة اﻷﻣﻴ ـ ـ ـ ـﺮة ذات اﻟ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺔ،دار اﻟـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺎب اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌﺮﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ.
 -50ﻧـ ـ ـﻤـ ـ ـﺮ ﺳـ ـ ـﺮﺣـ ـﺎن :اﻟـﺤﻜﺎﻳ ـ ـﺔ اﻟﺸـ ـﻌـ ـﺒ ـﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﲑوت،دت.
 -51ﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮر اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺪﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـ ـﺪ،اﻷﺳـ ـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـ ـﻮب واﻷﺳـ ـ ـﻠﻮﺑـ ـ ـﻴ ـ ـﺔ،دار ﻣ ـ ـ ـﻮﻓ ـ ـ ـﻢ ﻟﻠ ـ ـ ـ ـﻨﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮ،دط،ج.1
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 -52ﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮر اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ـ ـﺪ ،اﻷﺳ ـ ـ ـﻠﻮﺑـ ـ ـﻴـ ـ ـﺔ وﺗ ـ ـ ـﺤﻠـ ـﻴـ ـﻞ اﳋ ـﻄ ـﺎب،دار ﻫﻮﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ،دط،ج.2
 -53ﻳﺎﺳﲔ ﻧﺼﲑ:اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﺨﺘﻔﻴﺔ " ﻗ ـﺮاءات ﰲ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ" ﻃﺒﻌﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ1995،
 -54ﻳ ـ ـﻮﺳﻒ ﻧ ـ ـﺴـ ـﻴﺐ،ﺣـ ـﻜﺎﻳـ ـﺎت ﺟ ـﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺟﺮة،اﳌﻨﺸﻮرات اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺑﻮﺑﻠﻮد ﺑﺎرﻳﺲ
" .1992
 -55ﻳـ ـﻮري ﺳﻮﻛﻮﻟ ـ ـﻮف :اﻟ ـﻔ ـﻮﻟـ ﻜﻠﻮر ،ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ وﺗﺎرﳜﻪ ،ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺣﻮاس ورﻓﻴﻘﻪ ﺣﻠﻤﻲ ﺷﻌﺮاوي،
" اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﻨﺸﺮ .1971
 -56ﻫـ ـﻴﺠﺮﻳﱵ ﻛـ ـﺎب :ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻮﻟﻜﻠﻮر ،ﺗﺮﲨﺔ اﲪﺪ رﺷﺪي ﺻﺎﱀ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة .1967
 -57ﻣـ ـ ـ ـﻦ اﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺮﻧـ ـ ـﻴ ـ ـﺖ:ﻣـ ـ ـﻮﻗ ـ ـ ـﻊ ﺳـ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ـ ـﺪ ﺑـ ـ ـﻦ ﻛـ ـ ـﺮاد،ﻣـ ـ ـﺪﺧﻞ إﻟـ ـ ـﻰ اﻟـ ـ ـﺪراﺳ ـ ـ ـﺎت اﻟـ ـﺴـﻴـﻤـﻴـﺎﺋ ـﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮب
ﻃﻂ"ﻃﻂ""ﻃﻄﻄﻄﻄﻂ " http//saidbengrad.free.sr

رﺳﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ:
 -1ﺣ ـ ـ ـﻮرﻳ ـ ـ ـﺔ ﺑ ـ ـ ـﻦ ﺳـ ـ ـﺎﻟـ ـ ـ ـﻢ :اﻟـ ـﻘـ ـﺼـ ـﺔ اﻟـ ـﺸ ـ ـﻌـ ـﺒ ـﻴـﺔ ﰲ ﻣـﻨ ـﻄﻘﺔ ﲜﺎﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن ،اﳉﺰاﺋﺮ.1993 ،
 -2ﺣـ ـﺎج ﻋ ـﻠﻲ ﻓـ ـﺎﺿ ـﻞ:ﺳﻴـ ـﻤ ـﻴﺎﺋ ـﻴﺔ اﻟﺴﺮد ﰲ رواﻳﺔ ﻓﻮﺿﻰ اﳊﻮاس ﻷﺣﻼم ﻣﺴﺘﻐﺎﳕﻲ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان.2002/2001 ،
 -3ﺷ ـ ـﺮﻳ ـ ـﻂ ﺳـ ـﻨ ـ ـﻮﺳـ ـﻲ،ﺑ ـ ـﻄـ ـ ـﻞ اﻟـﺤﻜﺎﻳ ـ ـﺔ اﻟ ـﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺮح اﳌﻐﺎرﰊ،دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ.2009/2008،
اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ:
-1

Vladimir Propp – Morphologie du conte – Seuil Paris ; 1970

A.J.Greimas, Un problème de sémiotique narrative : Les objets de -2
valeurs, in Langages n°=31, sept 1973.
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗـﻌـﺘـﺒﺮ اﻟﺤﻜﺎﯾـﺔ اﻟـﺸـﻌـﺒـﯿـﺔ ﺷﻜﻞ ﺗـﻌـﺒـﯿﺮي ﻗﺪﯾـﻢ ﻋﺮﻓـﺘـﮫ اﻟﻤﺠﺘـﻤـﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،واﺣﺘـﻠﺖ
ﻣﻜـــﺎﻧـــــﺔ ﻋﻈﯿﻤﺔ ﻻرﺗﺒﺎﻃﮭﺎ ﺑﻤﻮاﻗﻒ اﻹﻧﺴﺎن وﺑﻤﻌﺘﻘﺪاﺗﮫ اﺗﺠﺎه اﻟﻜﻮن ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺘﻨﻔﺲ
اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻵﻣــــــــﺎﻟﮫ وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﮫ وﻣﺨﺎوﻓﮫ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎن.ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮت ﻓﻲ ﻓﺘﺮات اﻟﻈﻠﻢ
واﻻﺳﺘﺒﺪاد ﻣـــﻼذا أﺳـــﺮع إﻟــﯿــﮭـﺎ اﻟﻨﺎس ﻟﻼﺣﺘﻤﺎء ﺑﮭﺎ.ﻛﻮﻧﮭﺎ أﻛﺴﺖ اﻟﻨﺎس ﺑﺒﺎﻗﺔ أﻣﻞ.إذ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ذاﻛﺮة اﻟﺸﻌﻮب واﻟـﺤﺎﻓـﻈـﺔ ﻟـﻌـﺒـﺮھــﺎ وﺗﺠﺎرﺑﮭﺎ وﻛﻔﺎﺣﮭﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ وﻗﺪ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ
ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻨﺎ ھﺬا إﻟﻰ ﺑﻨﯿﺔ اﻷدب اﻟﺸﻌﺒﻲ وﺗﻌـﺮﯾـﻔـﮫ ﻟـﻐـﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ،وأھﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
واﻟـﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓـﻲ اﻻھـﺘـﻤﺎم ﺑـﮫ ،ﻟـﻨـﺘﺤﺪث ﻓـﻲ اﻟـﻔـﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ
اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ وﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﺪارﺳﯿﻦ،وأﻧﻮاﻋﮭﺎ وﻣﻤﯿﺰاﺗﮭﺎ.ﻟﻨﺼﻞ ﻓﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﻟﻰ ﺗﺤــﻠﯿﻞ ﺑﻌﺾ ﻧﻤﺎذج اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﺑـﺘـﻄـﺒـﯿﻖ اﻟﻤـﻨﮭـﺞ اﻟـﺴـﯿﻤﯿﺎﺋﻲ إذ
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ﺑﻌﺾ اﻟـﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟـﺴـﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ وﺗـﺤﺪﯾﺪ أﺻﻮﻟـﮭﺎ وﺣﻘﻮﻟﮭﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ.ﻟﻨﺼﻞ ﻓﻲ
اﻷﺧﯿﺮ ﻷھﻢ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻤﺴﺘﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ .وﺧـﻼﺻـﺔ ﻛـﻼﻣـﻨﺎ ھـﻲ أن اﻟـﺤﻜﺎﯾﺔ
اﻟـﺸـﻌـﺒـﯿﺔ ﺻـﻮت اﻟـﺸـﻌﺐ وﺣﻘـﯿﻘـﺘـﮫ،وﻣـﮭـﻤﺎ ﺗــﻨﺎﺳﻠـﺖ ﻓـﯿﮭﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺤﺮ واﻟﺨﻮارق
واﻟﻌﺠﺎﺋﺐ ﻓﻤﺤﻮرھﺎ اﻹﻧﺴﺎن ،ﯾﺨﻠﻘﮭﺎ ﻟﯿﺮﺗﺎد ﻋﻮاﻟﻤﮭﺎ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ.

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ :
اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ؛ اﻟﺴﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ؛ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺴﯿﻤﯿﺎﺋﻲ؛ اﻟﺴﺮد؛ اﻟﺴﺎرد؛ اﻟﺒﻨﯿﻮﯾﺔ؛ اﻷدب اﻟﺸﻌﺒﻲ؛
اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺴﯿﻤﯿﺎﺋﻲ؛ اﻟﺤﻜﺎﯾﺔ اﻟﺨﺮاﻓﯿﺔ؛ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
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