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 .شكـر وعـرفان

  
أتوجه بشكري الخالص إلى كل اللذين سـاعدوني إلنجـاز هـذا البحـث ، بالقليـل أو          

الشـعراء الشـعبيين اللـذين جمعـت مـن عنـدهم       : بالكثير، هم كثيرون، وأخص بالـذكر 
  .المادة الشعرية، و من عرفني بهم 

كما أشكر أساتذتي اللـذين درسـت عنـدهم بالقسـم التحضـيري، علـى تـوجيههم لـي         
  . ومساعدتي على تخطي السنة التحضيرية، و الشكر لزمالئي في مرحلة الماجستير

وأخص بالذكر األستاذ المشرف المؤطر الـدكتور خالـد عيقـون الـذي أفـادني وأعـانني       
  .ص الوفيووجهني في هذا البحث، وكان دوما األستاذ المخل

زاهيـة طراحـة علـى مسـاعدتهما     / حورية بن سـالم ، و د / وشكري إلى رئيسة القسم د
  . وتفانيهما في عملهما

  . و الشكر األول و األخير هو لصاحب الفضل علي دوما اللّه سبحانه، الواهب الرازق

  

  .يــوسف      
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:مقدمــــة  

يعكس  ،إن الشعر الشعبي شكل من أشكال التعبير في األدب الشعبي، بل هو وسيلة أعالم األمة
واقعها على حقيقته، وهو صادر من نفس صادقة و عاطفة جياشة، وهو من نظم شعراء يعيشون 

 . ه األشعار في مجالسهم مشافهةذآمال وآالم شعوبهم، و بعفوية يتداول الناس ه

بات األدب الشعبي اليوم موضوعا معاصرا، و يعنى به من قبل الدارسين و النقاد و    ومن هنا
الباحثين ألنه أصبح ال يقل أهمية عن األدب الرسمي، فهو المرآة العاكسة لواقع الناس و يومياتهم 
و قد أدرك الباحثون و المختصون في هذا المجال ذلك الفرق الموجود بين األدب الشعبي و األدب 

  .العامي مبرزين الخلط الذي كان قائما بينهما، و سبب رفض بعض المثقفين لألدب الشعبي

ن لعبوا الدور البارز في وا التراث األجيال المتعاقبة، وهو ملك لها، فالشعراء الشعبيذهرافق  
المحافظة على هذا اإلرث من االندثار والضياع وزادوا عليه وأبدعوا جاعلين من أشعارهم صوتا 

مراحل العبيا يوجه النّاس، ويوعيهم ويعرفهم بقضاياهم الوطنية و االجتماعية، وال سيما في ش
لم يكن اإلعالم على هذا القدر من التطور واالنتشار، والشعر الشعبي جزء من التراث  السابقة

فاألدب الشعبي يضم فنونا وكنوزا التعد وال  ˝الشعبي الذي يجب على الجميع المحافظة عليه،
حصى، وحرام أن تضيع، وإن جمعها وتعميمها هو واجب ثقافي، ذو مضمون إنساني ووطني من ت

  . 1˝الدرجة األولى

من هنا تتجلى ضرورة تدوين التراث الشعبي الشفهي، والنهوض به وإبراز دوره، والشعر الشعبي 
كسة لحياة يرصد الكثير من عادات وتقاليد الشعوب، وهو قيمة فنية وجمالية، إذ هو مرآة عا

الجماهير الشعبية يصور واقعها تصويرا رائعا بكلمات بسيطة شاعرية وأنغام عذبة، ويتميز بالروح 
وسيلة دفاع ضد الظلم  باعتبارهالوطنية، ألنه يتابع الثورات الشعبية المتعاقبة، ويسجل أحداثها 

ذلك، فهو أرخ للثورات  واالستبداد بكل أساليبه وأشكاله، والشعر الشعبي الجزائري خير دليل على
الشعبية الجزائرية، وكان دافع قوي للثوار، ومبعث حماسهم وشعورهم باالنتماء الوطني الجزائري 

في الحفاظ ) الشعر الشعبي(اإلسالمي، وواجب التضحية ومكافحة االستعمار الفرنسي، بل أسهم 
  . على الهوية الجزائرية ووحدة شعبها

                                                             
 .17، ص1994 ت،.د عكا، ، ،2ط زياد توفيق، صور من األدب الشعبي، مطبعة أبو رحمون،:ینظر -1
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على هذ التراث الشعبي واإلرث الحضاري من الضياع و من هنا بات ضروريا الحفاظ 
و أن يأخذ نصيبه من الدراسة .االضمحالل، واالهتمام به، وإعادة بعثه، واإلشادة بالشعراء الشعبيين

و االهتمام لدى الدارسين و المهتمين، فهو يربط ماضي األمة بمستقبلها، وصلة بين السلف 
اليوم، وأصوات التغريب ودعوات التنصل من هويتنا الحقيقية  واألجيال الناشئة، وما أحوجنا إليها

 تتعالى و تنتشر، ولكن هذا اإلرث الحضاري كفيل برسم درب المستقبل المضيء لهذه األمة، ألن
  ''حكمة الشعب''الشعر الشعبي هو 

ثل فيما فتتم.ولعّل ما دفعني الختيار هدا الموضوع، هو دوافع ذاتية وأخرى موضوعية، فأماالذاتية
  :يلي

إعجابي ، وميلي إلى الشعر الشعبي الذي أعتبره األدب الرسمي و الحقيقي األسمى لدى الشعوب
الشديد بالقصائد الشعبية، وكوني ابن المنطقة، وأبنائها يتداولون الشعر مشافهة بكل عفوية في 

  . مجالسهم و مختلف المناسبات

:أما الدوافع الموضوعية فتتمثل فيما يلي  

محاولة التعرف على ونطقة التي تختزن كنزا شعريا هاما ،ه المذا الشأن لهذالدراسات في ه نعداما
إنجاز ، بغية ه المنطقةذشعراء المنطقة وأشعارهم، ولفت انتباه و اهتمام الدارسين في هذا المجال به

في ظّل ازدراء .ندراسة ميدانية للشعر الشعبي بهذه المنطقة،لتكون دعما و تشجيعا للشعراء الشعبيي
  .النّاس لهذا النوع الشعري

ه الدراسة، هو الوقوف على واقع الشعر الشعبي بالمنطقة، ومعرفة مدى اهتمام ذأما الهدف من ه
المنطقة والدة للشعراء الشعبيين،  نأ، خاصة و أن االنطباع األولي لدي هو به سكان المنطقة 

ة يتأتّي لي جمع بعض األشعار، وإبراز ه الدراسذوتعشقه وأرض خصبة له، ومن خالل ه
  .وكشف خصوصياتها ومقارنتها بالقصائد الشعبية في ربوع الوطن. خصائصها الفنية

:وتمثلتفي.غير أن ثمة صعوبات صادفتني أثناء القيام بهذا البحث  

من  بعض القصائد، و تدوين المراجع الخاصة بشعراء المنطقة وال سيما الشعراء القدماء نعداما  



 مقدمة                                  الشعر الشعبي في منطقة سور الغزالن دراسة اثنوغرافية

 د 

 

نقص المراجع األكاديمية التي تختص بدراسة الشعر ،الشعراء األميين اللذين ال يكتبون قصائدهم
صعوبة كتابة لمحة تاريخية عن منطقة سور الغزالن لعدم وجود مراجع كافية حول ، والشعبي

  .تاريخ المنطقة بشكل خاص أو محدد

ما هو واقع الشعر الشعبي بالمنطقة؟،ومدى اهتمام  :ا البحث هيذإن اإلشكالية التي يقوم عليها ه
؟، وما هي الخصائص الفنية التي تميزه عن باقي األشعار في  سكان المنطقة وإقبالهم عليه

  .الوطن؟، وما هي خصوصياته؟

أما المنهج االثنوغرافي فاعتمدته عند التطرق إلى خصوصيات المنطقة وبيئتها االجتماعية،  أما 
وفي الدراسة  ،يات والقصائد والشعراءبئي فقد استعملته في رصد وحصر عدد األالمنهج اإلحصا

  .)القصائد( لنصوصلالتحليلية 

  :أما خطة البحث فكانت كاألتي

مبرزا دورها  التاريخي . تطرقت في التمهيد إلى المنطقة تاريخا وموقعا وثقافة وسكانا -
ومبديا لما تتميز به المنطقة من عادات وتقاليد . وموقعها الجغرافي الهام في وسط البالد، وعراقتها

  .وإرث حضاري

  :فتناولت الشعر الشعبي في بيئته االجتماعية معتمدا فكرتين بارزتين:أما في الفصل األول -

.مفهومه، نشأته وتطوره، خصائصه الفنية، أنواعه :الشعر الشعبي دراسة نظرية  -1  

.......االجتماعي.الديني.الشعر الشعبي الوطني:األغراضالشعرية-2  

، )دراسة تحليلية واصفة(لغويا و اثنوغرافيا) نصين( خصصته لدراسة نموذجين :أما الفصل الثاني
(  و الصوتية، إذ قمت بتقسيم النص إلى مقاطع و شرحه، و الوقوف عند خصائصه اللغوية والفنية،

، ورصد ووصف اثنوغرافية المنطقة من خالل ........)اللي، الصوتيالمستوى التركيبي، الد
  .النص

.، وبعض االفتراحاتأهم النتائج المتوصل إليها في هذا البحث الخاتمة أبرزت في  
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كما أرفقت هدا البحث بمدونة األشعار، وملحق لصور خاصة بالمنطقة،و قائمة المصادر والمراجع 
الرجم بالكالم يتناول : بحري، عنوان المرجع  حمري: من أهمها، والمعتمدة لخدمة وإثراء البحث

، و التلي بن الشيخ، منطلقات التفكير في األدب الشعبي، نبيلة إبراهيم ، أشكال المنطقةفيه تاريخ 
  . التعبير في األدب الشعبي، و عبد المنعم خفاجي، البناء الفني للقصيدة العربية

وإلى كل ،وكل أعضاء اللجنة،المشرفاألستاذقدم بجزيل الشكر إلى وال يفوتني في النهاية إال أن أت
على أمل التوفيق والرشاد في هذه المذكرة التي ، من له عالقة من قريب أو من بعيد بهذا البحث

  . نعتبرها جهدا بسيطا ومحاولة لخدمة البحث العلمي

 

 

 وسف العارفيي                    
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I. موقعا وتاريخا وسكانا :منطقة سور الغزالن.  

  :سور الغزالن موقعا منطقة -1

، وبين خطي طول )ش25-36(في والية البويرة بين خطي عرض" سور الغزالن " تقع منطقة
،يحدها شماال دائرتا الهاشمية وعين بسام، وشرقا دائرة برج اخريص، وغربا )ش ق55 -03(

 102.330.14وهي تتربع على مساحة قدرها  ،)والية المسيلة(والية المدية، وجنوبا سيدي عيسى 
  .ألف نسمة75.195هكتار، وعدد سكانها يقدر ب 

كما تشكل المنطقة الجنوب السهلي لوالية البويرة، مع وجود سالسل جبلية بالمنطقة، أشهرها جبال 
، ويسود المنطقة  مناخ شبه رطب متراوح بين الحرارة الجافة صيفا، والبرودة واألمطار "ديرة"
: تاءا، كما تنتشر بها غابات واسعة وكثيفة، تنمو بها أشجار البلوط والصنوبر، وحشائش مثلش

الحجلة، النسر، الغراب، الذئب، : وتعيش فيها حيوانات متنوعة أهمها..... الرند، الزعتر، القصب
شي، الخنزير، األرنب، وتتخلل المنطقة أودية كثيرة ساعدت الفالحين على الزراعة وتربية الموا

أما األراضي الخصبة فأكثرها نحو الشمال إذ تنتشر زراعة الحبوب " ديرة"وخاصة في منطقة 
  ).القمح والشعير(وخاصة 

  .1كما توجد معالم أثرية في منطقة سور الغزالن، تعود إلى العهد الروماني وما قبل الميالد

لمنطقة على زراعة يفرض الوسط البيئي الزراعي على السكان أسلوب العيش، فيعمل سكان ا
األراضي وتربية الماشية، باإلضافة إلى التجارة، وموقع المنطقة االستراتيجي ساعدهم على امتهان 
التجارة، ألنها تعتبر همزة وصل بين الشمال والجنوب، فهي تربط بين التل والصحراء، ويوجد 

كلم ، وهو 15ة بحوالي بالمنطقة مصنع االسمنت الذي يتوسط مدينة سور الغزالن ومدينة الهاشمي
مصنع وطني، له النصيب األكبر في تمويل الوطن بمادة االسمنت، وكذلك وصنع مواد التنظيف و 

كيلو متر من المنطقة،  الذي يشغل عددا كبيرا من العاملين، وتوجد  15العطور الذي يقع على بعد 
" لخضر سعداوي"ن التقليديين بالمنطقة صناعات تقليدية، كالنسيج وآالت الزراعة، وأشهر الصناعيي

  .صاحب مصنع صغير لتعليم النسيج التقليدي
                                                             

  .المعلومات مأخوذة من أرشيف البلديةه ذه– 1



 تمھید                                                                                     تقدیم منطقة الدراسة

7 

 

تابعة إلى والية المدية وتشمل ) 1974(قبل التقسيم اإلداري الجديد " سور الغزالن"كانت منطقة 
  : الجزء الجنوبي لوالية البويرة، أما مع التقسيم اإلداري الجديد فهي تضم ستة بلديات وهي

  .ر الدائرةمق: سور الغزالن_ 

  .كلم 20تبعد عن مقر الدائرة : ديرة_

  .كلم 14تبعد عن مقر الدائرة ب: الدشمية_

  .كلم 45تبعد عن مقر الدائرة : ريدان_

  .كلم 30تبعد عن مقر الدائرة: المعمورة_

 .1كلم 14تبعد عن مقر الدائرة : الحاكمية_

محروسة، وضعت خصيصا هي أبواب أربعة ترجع للعهد التركي، كانت :  األبواب األربعة
  .لحراسة المدينة من األعداء

  .م1855يوجد في شمال المدينة، بني سنة : باب الجزائر -1

  .م1856جنوب المدينة، بني سنة : باب بوسعادة -2

  .م1557ناحية الشرق، بني سنة : باب سطيف -3

  .م1556غرب المدينة، بني سنة : باب المدية -4

  

  

                                                             
  .منطقة سور الغزالن هي المنطقة التاريخية تمتد من البويرة إلى المسيلة ومن المدية إلى برج بوعريريج -1
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  : المنطقة تاريخيا -2

سور الغزالن منطقة تاريخية وحضارية، ومنطقة إستراتيجية، شهدت الكثير من األحداث 
قاهر الجيوش الرومانية، " تاكفاريناس"التاريخية، فالتاريخ يذكرها بأنها كانت مسرحا لحروب 

سور "القائد الروماني بالقرب من " تيدوس"ملك موريتانيا،ثأرت ألخيها وهزمت " فير موس"وأخت 
  ".الغزالن

تنتسب هذه المنطقة اسمها من السور المحيط بها، والغزالن النوافذ الموجودة بالسور، تظهر بحجم 
كبير من الخارج، وبحجم صغير وضيق من الداخل، ويبلغ طول السور حوالي ثالث 

كلم، وسمكه سبعون سنتمترا، وارتفاعه يتراوح مابين خمسة أمتار إلى عشرة ) 03(كيلومترات
ور يشكل مستطيال يحيط بالمدينة القديمة، له أربعة أبواب، وفي وسط كل جهة نجده أمتار، والس

  .محصنا بنصف أبراج للحراسة قديما، وهو معلم من الحقبة االستعمارية

هدا يعني لها جذور ) م.ق16(يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر قبل الميالد " سور الغزالن"
، وحسب 1ن العهد الروماني انتهاءا بالعهد اإلسالمي التركيضاربة في أعماق التاريخ، بداية م

، أسست من طرف الفينيقيين في القرن السادس عشر قبل "تاسيست"المؤرخ الروماني 
تيمنا بآلهة الخير " أوزيا"، وكانت تلقب قديما بأسماء عديدة عبر التاريخ )م.ق 3605(الميالد

، "فالو نسيا"، "القصر"، "العناصر"توبالبال، :"مياتها،لدى العبيد، وتعددت تس"أوزينوس"والبركات، 
، وتعرضت المنطقة إلى الكثير من الحروب والغارات الرومانية "سور الغزالن"، "اومال"

والنوميدية، والوندالية، والبيزنطية، حتى الفترة االستعمارية الفرنسية، التي عانت فيها المنطقة من 
و 1846(ل على ذلك، إذ بني في الفترة الممتدة ما بين ويالت االستعمار، وسورها خير دلي

، الذي جعل من المنطقة مركزا أساسيا لعملياته العسكرية "دومال"، على يد الدوق )1862
واإلدارية، وعلى غرار باقي مناطق الوطن، فقد حدثت في الواحد والسبعين من القرن التاسع عشر 

بار المغلوبين على دفع غرامة مالية، تقدر بالماليين، انتفاضة شعبية عارمة، وكان من نتائجها إج
لتسديد تكاليف الجيش، فسلبت من السكان عشرات اآلالف من الهكتارات، ومنحت للجنود 

                                                             
 .78:، ص2003، الجزائر، 1بحري، الرجم بالكالم، منشورات إتحاد الكتاب الجزائريين، ط حمري: ينظر-1
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،وهده خطة استعمارية لالستيطان، والبد من إدخال عناصر جديدة 1والمعمرين الوافدين من أوروبا
وبذلك يمكن تحقيق السيطرة الكاملة عن طريق  من السكان، وإخضاع األهالي الوافدين الجدد،

  . 2˝...االستيطان

وكانت عملية توزيع األراضي تتم في حفل بهيج توزع فيه أكاليل الغار، وتدق الطبول، وتعزف 
الموسيقى، لالحتفال بزفاف الجنود، وتسليمهم عقود ملكية األراضي الخصبة المغتصبة، وتقليدهم 

اليمنى ومحراث باليد اليسرى، لتنشأ بينهم روابط قوية تساعدهم على رمزا يتمثل في سيف باليد 
  .3"المتوحشين"االستقرار النفسي، وتمكنهم من الدفاع عن أنسفهم ضد هؤالء األهالي 

لقد عانت المنطقة من ويالت االستعمار الفرنسي وجبروته، وخاصة بعد سقوط العاصمة  المتنقلة 
محمد من ديرة، وابن السنوسي من اإسماعيل : ي المنطقة نذكرلألمير عبد القادر ومن أنصاره ف

  .1945مايو  08المعمورة، وشهدت بلدية الدشمية مجزرة رهيبة في أحداث 

في العهد الفرنسي " اومال"وسميت ب) م1830-1515(في العهد التركي" أوزيا"سميت ب
ومن أشهر زعمائها التاريخيين ". سور الغزالن"االستعماري نسبة إلى أومال الحاكم الفرنسي، وحاليا

كاركالن فرا كسان، سيبيا، سالما، آتيال، الملكة سيرا، دوالباال، تاكفاريناس، ايقماسن، : نذكر
  ........جنسريق

سالم الدبيسي، بن السنوسي، أمحمد ديرة، اسماعيل عوج السكين، : أما قيادات ثوراتها الشعبية نذكر
، الشيخ المقراني، الشيخ سبع بن "الال فاطمة نسومر"ة، ثورةاألمجد عبد المالك المدعو بوبغل

  .............عودة

                                                             
1 - DJILALI SARI, Delossession et resistance à  Bouira , Majallat guarikla , N21, Centre  national d’etude historique,ALGER, 1986, 

p :01. 
ط، الجزائر، .حنفي بن عبد السالم، المؤسسة الوطنية للكتاب، د: مصطفى األشرف، الجزائر األمة و المجتمع، ت -2

 .86:، ص1983
  .241:ن ص1992، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1د اهللا، الحركة الوطنية الجزائرية، ج أبو القاسم سع:ينظر-3



 تمھید                                                                                     تقدیم منطقة الدراسة

10 

 

، وخالل )تيطري(م، وكانت تابعة لوالية المدية1952سور الغزالن سنة دائرة فنشأت: أما حديثا
  . 1أصبحت تابعة لوالية البويرة) م1974(التقسيم اإلداري لسنة

  .ن األجانبهناك أماكن لحد اآلن تحمل أسماء المعمري*

  :السكان - 3

هذا : "يرجع سكان المنطقة إلى أزمنة غابرة، وقد تكون من أصول أمازيغية، يقول ابن خلدون 
الجيل من اآلدميين هم سكان المغرب القديم، ملئوا البسائط، والجبال من تلوله، وأريافه،وضواحيه، 

العناصر العربية، منهم أحد أحفاد ،ولكن بعد الفتوحات اإلسالمية وفدت إليها طالئع 2....وأمصاره،
  .الذي استقر نهائيا بالمنطقة، وحدث االنصهار بين األمازيغ والعرب" جعفر بن أبي طالب"

واستقرارهم بالمنطقة،إلى بروز ثنائية في بنية السكان، ولكن " قبائل بني هالل "كما أدت هجرة  
نظرا لنزوح األمازيغ إلى شمال المنطقة، هده الثنائية لم تعد بارزة في الوقت الحالي بالمنطقة، 

بنواحي سور " أوالد سليمان"و" قبائل أوالد ماضي"بينما استقرت العناصر الهاللية في المنطقة، مثل 
وبالتالي معظم سكانالمنطقة ال يتكلمون واالمازيغية، بل يتكلمون العربية بلهجة جزائرية ،3الغزالن

  .مميزة خاصة بسكان المنطقة

والعرش هو اتحاد مجموعة "المجتمع السكاني في المنطقة، فهو يتكون من عدة عروش،  أما بنية
من الرفق، جمعتها تحديات خارجية، قد تنتهي في أصلها إلى أصل واحد، فتشكل باتحادها قوة 

  :،وأهم العروش في المنطقةنذكر4سواء في عددها أو عدتها، مما يفرض هيبته بين مختلف العروش

يتمركزون في بلدية سور الغزالن في الناحية الشمالية خصوصا، ولهم وجود في : رهةأوالد فا -
 .بلدية ريدان جنوب غرب سور الغزالن والدشمية غربا

                                                             
 .ه المعلومات مأخوذة من أرشيف البلديةذه-1

  .775:ت، ص.ط، بيروت، لبنان، د .، دار الكتاب اللبناني، د11، ج...عبد الرحمن ابن خلدون ، كتاب العبر-2
 .261:، ص1982ط، الجزائر،.، ديوان المطبوعات الجامعية، و2عبد الرحمن الجياللي، تاريخ الجزائر العام، ج-3

4 -  Françaitde Villaret. JALLONS POUR L'HISTOIREde DJelfa. Algérie: centre de 
documentationsaharienne chevalier. 1995. P:105. 
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يتمركزون في بلدية ديرة جنوب مدينة سور الغزالن، والجانب الجنوبي من بلدية : أوالد إدريس-
  .سور الغزالن

، أوالد بوعر يف المتمركزان خصوصا في بلدية جواب أوالد مريم: مع وجود عروش أخرى منها
  .والية المدية، إال أنهما نزحا إلى سور الغزالن واستقروا في الدشمية تحديدا

  .....أوالد خلوف، أوالد فلتان، أوالد قمره: أيضا نجد بعض القبائل الصغيرة مثل

لتوافد، باإلضافة إلى أقليات العمل وا: أما األمازيغ فوجودهم طفيف يعود إلى عوامل مختلفة مثل
  .سكانية وافدة من واليات أخرى

إال أن ظاهرة العروش تبقى رمزية في الوقت الحالي، ولم يعد لها تأثير مباشر على الحياة 
  .االجتماعية لسكان المنطقة، وإنما ظاهرة مؤثرة قديما

ذلك ضعف  ظاهرة التصوف في المنطقة، وجذورها ضاربة في الماضي، وسبب انتشرتكما
اإلدارة المركزية االستعمارية في تلبية متطلبات السكان من أمن ومعيشة، جعلهم يتبعون 

ومع ضعف اإلدارة المركزية، وتعفن األحوال السياسية، وكثرة الظلم، والفساد، "..... المرابطين، 
رياف انتشرت حركة التصوف إلى داخل البالد، وأسس أ تباع أوائل المرابطين زوايا في األ

  .1"أصبحت هي نفسها ملتقى لنشر العلم، وبث األخالق الفاضلة، والتحريض على الجهاد ضد العدو

عموما يعتبر سكان المنطقة مجتمعا حضريا في مدينة سور الغزالن، ومقرات بلدياتها، بينما  يعتبر 
التطور الذي سكان القرى والمد اشر ريفيين، وإن تكاد تزول الفوارق بين المدن والمد اشر مع 

  .تشهده المنطقة من توصيل شبكات الكهرباء والغاز والماء وحتى االنترنيت

  السور˝في قصيدة ˝بن التاتة˝قال الشاعر˝.  

يم لَالَاعحـ  ر ـ وِاك النْرار يـا تْ ـ ي لْاَ وْلة         مطَو ـــن يدلَْلَيررـ ان ى ــــ
جاه.  

                                                             
 .60:، ص1982، وزارة الشؤون الثقافية، تونس،21: الوسط ودورها االجتماعي، مجلة الحياة الثقافية، العدد زوايا -1
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يالَاعلَ محا تْرار يوِاك النْرة ي         وي َأاللهب لَرنَعولُك قُتَايڤْوا مواه.  

ــر ــبِـ ــرتَ اهي ويدي سـ ــتْبرغُ عجـ ــنَـ ــ هذا        هـ ــوِة طْدمـ ة يلَـ
الستْاَورونَــــــشْحاه.  

 أنعيد القصة" قال الشاعر الحاج العموري في قصيدة:" 

    ا خَياويَأتينَْأاوم القَكُيدلْعصة         ويا منَعنْ اههار من السور في العڤْة دداه.  
نَْأ تْـقْوجاكْا الحم لقَالَوَأ اْلا         وقَــــــــــنَّا عصـحاب السـور ي ف

العـــــــــــــــــــة قْدداه.  
ها بِونَزسوفْـيهنْم عهم رهبة          ونَكْلَساا بانَعتَيك يـَلْاَ ــوْلا م   .ـاهج

  وطن المعجزات"قال الشاعر همال عبد الباسط في قصيدة:" 

  من الغُ نِطْوالَزنْ نوه رِجلشَّت        ِلاالَسـُكالْـعب ب ا ـيهف ْلــــــــــ
عــــــــــــــــــــــباتْار.  

     ا خَياوتكْي يفي من الصـراتْاعاللَينَ هبي قَن1اع طْولْاَ نـْعم   .اتْزجِــــــــــ
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .الجميع: قاع   -1
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II.قاليدـادات والتـالع:  

توارثت أجيال المنطقة عادات وتقاليد، لعبت دورا أساسيا في تماسك سكان المنطقة والحفاظ على 
،وممارسة طقوسها هي خصوصياتها وهويتها، وهذه العادات والتقاليد تكاد تكون مقدسة عندهم 

كنهها وطعمها، وال يجرأ أحد من سكان المنطقة تجاوز هذه الطقوس التي يعتقدون فيها خيرا كثيرا 
وبركة، ولهذه العادات والتقاليد أبعاد دينية واجتماعية ونفسية، وهنا يتداخل المعتقد الشعبي كما هو 

  .فلكلور

ثقافة الشعب التي ال تدخل في نطاق الدين الفلكلور يمكن أن يطلق على ما يشمل جميع ... <<
  .1>>..الرسمي ، وال التاريخ ولكن تنمو دائما بصورة ذاتية

ق الصوفية على التفكير أدى إلى اعتقاد النّاس ببعض ائوالملفت لالنتباه هو سيطرة  الطر
الخرافات، وتعودهم على بعض الطقوس والممارسات، وابتعدوا بذلك عن التعاليم القطعية للدين 

لقد سيطرت الطرق الصوفية على ''اإلسالمي، وهذه الظاهرة منتشرة في ربوع الوطن الجزائري
) م19(، والمجتمع المغربي في القرن التاسع عشر الفكر اإلسالمي والمجتمع المغربي في القرن
ألف  295زاوية، وعدد المريدين أو اإلخوان  349سيطرة مذهلة، فبلغ عدد الزوايا في الجزائر 

، وهذا التأثير في فكر اإلنسان الجزائري خلق لديه، ونقصد المعتقدين بهذه الخرافات عقلية  2˝مريد
                                                             

 .16:، ص1965فوزي العنتيل، الفلكلور ما هو؟، دراسة في التراث الشعبي، دار المعارف،مصر،  -1
 .18:، ص1968 الجزائر، ،1ط عمار الطالبي ، كتاب آثار ابن باديس، المجلد األول، -2
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عود خلفياته  إلى ترسبات الحضارات المتعاقبة عبر التاريخ ساذجة، وربما هذا التفكير الساذج  ت
الطويل، وبالمقابل هناك الجانب اإليجابي في هذه الممارسات والطقوس، التي ساهمت في الحفاظ 
على توحد المجتمعات والعائالت، أو ما يعرف بالتماسك االجتماعي، وال سيما بعضها مصدره 

 .تعاليم الدين اإلسالمي

 

  

  

  

:اللبـاس – 1   

تلك العالقة التقليدية بين القبائل األمازيغية والعربية في  ˝يتضح جليا من خالل لباس سكان المنطقة،
، الذي تتعدد ألوانه وتختلف مواد صنعه 1˝مناطق كثيرة من الجزائر، وأبرز هذه األلبسة البرنوس

الرمادي البني المصنوع فهناك البرنوس أبيض اللون المصنوع عادة من صوف األغنام، والبرنوس 
، أو 2من وبر اإلبل، والمعروف أن البرنوس يعود أصله إلى األمازيغ، وكذلك السروال الفضفاض

،  6أو السجادة 5، البلوزة4)المحرمة(والفونارة 3ما يعرف بالسروال العربي، والقبعة والعمامة
ة إلى حضارة عريقة، تستمد ، وهذه األلبسة تكشف عن انتماء سكان المنطق7والقميص،  والقشابية

  .والعروبة واألمازيغية اإلسالمثوابها وهويتها من ثالث عناصر وهي 

                                                             

.لباس يصنع من الصوف، أو وبر اإلبل، يرتديه الرجال للدفء أو الزينة: البرنوس  - - 1 
ألنه يعتقد بأنه على  ،"سروال عربي"وخاصة الشيوخ ويطلق عليه ،يرتديه الرجال  ،سروال عريض  :السروال الفضفاض -2

 .منوال الصحابة

طويل من القماش يلفها الرجل على رأسه هي شريط :العمامة - - 3 
 .قبعة مربعة آو مستطيلة من القماش تضعها المرأة على شعرها :)منديل(المحرمة -4
 .ثوب طويل تقليدي :البلوزة -5
 بساط صغير يستعمل للصالة أو السجود عليه :السجادة -6
 .اثتاء البرودةلباس مصنوع من الصوف يغطي كل جسم الرجل ويلبس خاصة  :القشابية -7
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 2 – الوالدة:            

لعّل أسعد وأعظم أيام العائلة هو يوم ميالد طفل، ألنه بمثابة ميالد روح جديدة، روح مؤمنة 
والسيما أن المنطقة متشبعة بروحانيات الدين اإلسالمي، فالوالدة هي حدث جليل شأنه عظيم في 
المنطقة،  وقديما كانت بعض مداشر المنطقة تجد صعوبة في التنقل إلى المستشفى وخاصة في 

لليل وفي فصل الشتاء، وعند سوء األحوال الجوية فكانت النساء تلدن في البيوت، إذ تلجأن إلى ا
وأجرتها تكون نقدا أو بعض الهدايا من ) القابلة" (مرزاقة"استدعاء عجوز لها خبرة في توليد النساء

دشرة امرأة  ، ولهذا إلى غاية يومنا هذا نجد في كل قرية أو.......قماش أو عطر أو مواد غذائية
  .مشهود لها بالقدرة على توليد النساء وان كن تقدمن في السن

لكن في الوقت الحالي عرفت المنطقة تطورا هاما، ولم تعد قراها ومدا شرها معزولة عن المراكز 
الصحية ، ويضاف إلى ذلك تطور وتوفر وسائل النقل ليال ونهارا مما أصبح بإمكان سيدات  

  . المستشفياتالوالدة في المداشر

:واالحتفال بالمولود الجديد يكون وفق الخطوات التالية  

من المستشفى، تستقبل عند مدخل البيت، وتقوم سيدة برش ) التي وضعت حملها(عند عودة األم   
في ذلك اليوم، ويحضر عشاء  1لمولود الجديد، كما تحضر الطمينةابتهاجا باالماء وتزغرد النساء 

وفي صباح الغد تحضر خبزة " عشاء  المولود الجديد"يدعى إليه األقارب وبعض الجيران ويسمى 
وهي " الباروك"السرة أو الشخشوخة وتدعى السيدات من األهل والجيران إليها الالئي يقدمن لألم 

  :من البركة والمباركة وتتمثل في

، وعند بلوغ الطفل سبعة أيام يقام له ..........يض ونقود بعض الهدايا من دقيق وسكر وب
ويشرع  أهل البيت في  .السبوع، وفي هذا اليوم يلبس الطفل ثيابا جديدة تبخر بالكمون والجاوي

  .إقامة حفل السبوع

:    السبوع– 3  

                                                             
 .أكلة شعبية تحضر من الدقيق المحمص والسمن والعسل والمكسرات :الطمينة -1
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ذبح ( يقام حفل السبوع بعد مرور سبعة أيام من الميالد وأهم مظاهر االحتفال قديما هو الذبح
وتحضير الكسكسى، الذي يعتبر األكلة الشعبية الرسمية للمناسبات في المنطقة، ويتم دعوة ) الكبش

انتشار  األهل واألحباب  والجيران، وقديما كان حفل السبوع يقام للذكر واألنثى، ولكن حاليا مع
العلم والثقافة في أوساط المجتمع،  أصبح السبوع يقام كما تقّره تعاليم الدين اإلسالمي، والسنة 
النبوية الشريفة إذ اصبح يقام السبوع للذكر واألنثى، فتذبح شاتين للذكر ويحلق رأسه، ويخرج وزن 

  .)ص(شعره ذهبا، ويذبح لألنثى شاة، وهذا حسب ما ثبت عن الرسول

كان يفضل الذكر على األنثى فتقام االحتفاالت والزغاريد عند ميالد صبي، بينما ال يعلن  قديما* 
مثال تكون في اليوم الثالث من ميالد صبي ذكر، أما عند ميالد أنثى " السرة"عن ميالد أنثى فخبزة 
  .تكون في اليوم الرابع

" قلم"د محاطة به وتضع أمامه كما يحتفل بالصبي عندما يبدأ في الجلوس إذ تجلسه األم وسط وسائ
، فإذا حمل الطفل القلم فيتوسمون فيه مستقبال، وأما إذا حمل الطفل المصحف "مصحف"و" سكين"و

العملية، وفي هذه المناسبة  حياتهفيقاألانه يصبح إماما، أما إذا حمل سكينا فلعلّه يكون تاجرا في 
  . ويدعى إليهااألهل والجيران ،1تحضر أكلة الروينة

:مرحلة إخراج األسنان -4  

لما يبلغ الطفل مرحلة إخراج األسنان وتظهر أسنانه، تعمد األسرة إلى تحضير أكلة شعبية وهي 
، التي تحضر من القمح والحمص والفول، 2"الشر شم"خاصة بهذه المناسبة وتدعى هذه األكلة 

العائلة بهذه األكلة خيرا، وتطبخ داخل قدر من الماء، وتوزع هذه األكلة على الجيران وتتفاءل 
  .فالقمح يرمز إلى الخير الكثير والخصوبة في كل شيء

:مرحلة الختان -5  

                                                             
وهي أكلة تحضر  ،ويضاف إليها الماء الدافئ والتمر والعسل والزبدة  ،مصأكلة شعبية تحضر من القمح المح :الروينة -1

  ).بداية الحصاد(لعدة مناسبات ومواسم 
 .أكلة خاصة بمرحلة إخراج اآلسنان وتحضر من القمح والحمص والفول :الشر شم -2
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الختان أو الطهارة هي من السنة النبوة الشريفة، وكل مسلم يقوم بهذا، ولكن طقوس االحتفال 
ن في كان في الماضي القريب تتم عملية الختا" سور الغزالن"تختلف منطقة ألخرى، ففي منطقة 

، وشهدت هذه العملية التقليدية الكثير من المخاطر  "الختّان"البيت، والذي يقوم بهذه العملية يدعى 
ولكن مع التطور المعيشي الذي تعرفه المنطقة أصبحت تتم عملية الختان في العيادة، وأغلبها يتم 

لليلة المباركة أو في في فترة الصيف وكثيرها في اليوم السابع والعشرين من رمضان تبركا بهذه ا
  .المولد النبوي الشريف، وهناك من يأخذ بالسنة ويختّن ابنه في األيام األولى من والدته

، وقبعة )القندورة(في ليلة اليوم الذي تتم فيه عملية الختان، توضع للطفل الحنّة ويلبس قميصا أبيضا
ويكون  وضع الحنّاء في وسط  ،"الختانة"حمراء وحذاءا أحمرا مطرزا بخيوط ذهبية وتسمى ثياب 

من النساء اللواتي يتنافسن في ترديد مختلف األغاني واألناشيد المتعلقة بالحناء ويبسط أمام الطفل 
، وهذه التاوسة تكون بين العائالت، وفي الصباح يؤخذ الطفل إلى العيادة في 1منديال لجمع التاوسة

وبعض األغاني، وبعد العودة من العيادة  وسط موكب من السيارات التي تصحبه زغاريد النساء
ويدعي إليه األهل واألحباب " كسكسى مع لحم الغنم"تحضر العائلة طعام العشاء وأشهره 

مملوءة من التراب وضعت فوقها  2والجيران،وفي اليوم الموالي تخرج بعض النساء يحملن قصعة
  .وبعدها تعود النساء إلى البيت ،3تلك القطعة المبتورة من الطفل، وتدفن هذه القطعة في الحد

:بعض المقاطع الغنائية المرتبطة  بعملية الختان والحنّاء  

سـل     انـــــــــــــــــــختـن  ختـن يا الخت
  ديدــــــــــن الحــــــــــالمـوس م

ما تجــرح 
  ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوليــ
  كبيرـــــــــــــــحتى يحضـر خالو ل  

                                                             
 .وتتمثل في النقود أو ألبسة أو أدوات ،هدايا الطفل المختن: التاوسة -1
 .هي فن تشكيلي صحن مصنوع من الطين وهذه العادة لم تعد موجودة  في الوقت الحالي إال نادرا  :لقصعةا -2
 .زراعية وقطعة زراعية أخرىهو الفاصل بين قطعة  :الحد -3
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ي وليدي              فـي ــــــــــــــفرحـي يا فرح
ــط ـــــــــــــــالش
  ـزيزــــــــــــــــــــــــــــــالع

ب              ــــــــــــخوالويتوسـولو بالذه
و ـــــــــــــــــــــامـــــــــــوعم

  ــويــزـــــــــــــــبال
*******  

وليدي قاعد على الكرسي              وليدي 
  ـرة دايرين بيهــــــــحابو عشــــــــــــــــوصــ

وجـه بالنـعمان 
ح وال               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيفـــت

يد ــــــــــــــــــــــــــدم العــ
    ـيهـــــــنـوا بـــــــــــــــــــــــــراش

اجـووافرحيلويالميمة ـــــــــــــــوليدي يا الجـيد يانوارنت
  ولعقوبة لزواجو

ي              ــــــــــى الكـرســـــــــــد عـلـــــوليدي قاع
ي ــــــــــــــــــــــــــــوالكــرس

ـــــــــــــــــــــــــــالدامـــــــــــــــــــب
  ا

ا ــــــظ يــــــــــــــــأحـفـ
ذاك ــــــــــي أو كمل               هــــــــــــــربـــ

ــد ــــــــــــــــــــولي
  ــــهامةــــــــــــــــــــــــــــــالفـ
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رسي                ــــــــــد على الكــــــــــــــــوليدي قاع
دو زوج ــــــــــــوفـي ي

  ــارمــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــم

ـــي ــــــــــظ ياربــــــــــأحفــ
ل                ــــــــــــــــــــــــــــــوكم

ذا ــــــــــه
ــد ــــــــــــــــــــــــــــــوليــــ

  ارمـــــــــــــــــــــــــــــــــــالع
                        *********  

وســال الدم                ختـن ختـن يا الخـــتان       
  ى يديـهــعلـ

دي                     ــــــــــــو ما يجــرح ولـــي
  ــب عليهــوأمـوا ما تغض

ختـن ختـن يا الختـــان                      وختـن 
  .ــت الداليةــــــــــتحــ

  :زواجـال -6

يعتبر الزواج حدثا هاما في حياة اإلنسان، فهو نقطة تحول وانتقال من مرحلة العزوبة إلى      
المسؤولية عن أسرة، ومنطقة سور الغزالن تتحكّم تعاليم الدين اإلسالمي في عالقاتها األسرية، 

ولكن طقوس  ،فالزواج ال يخرج عن نطاق الشرع، من خطبة ومهر وعقد القران، واإلنجاب
حتفال بالزواج لكل منطقة خصوصياتها، وإن تشابهت في وقتنا الحالي، والزواج بوجه عام هو اال

عالقة جنسية مقررة اجتماعيا بين شخصين أو أكثر ينتميان إلى جنسين مختلفين، ويتوقع أن تستمر 
ية هي لمدة أطول من الوقت الذي تتطلبه عملية الحمل وإنجاب األطفال، وتكاد تكون العالقة الثنائ

أهم ما يميز الزواج في مختلف الثقافات، طالما أن الزواج ال يساوى في امتداده مع الحياة الجنسية، 
وطالما أنه يستبعد عالقات البغى والزنا وأي أنواع العالقات الجنسية العارضة، والتي اليقرها 
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حضر لزواجه آو عرسه وكالهما ي ،، والزواج هو عقد بين الرجل والمرأة1القانون والعرف والدين
  .تمهيدا لدخول حياة جديدة بتفاؤل وحذر

:الرجل يحضر لزواجه  -أ  

كباقي المناطق الجزائرية، قديما كان الرجل ال يتعرف على زوجته حتى ليلة الدخلة، وكان الوالدان 
  :هما اللذان يقومان بالخطبة له، واإلشراف على العرس، وهذا يعود لسببين بارزين وهما

. الزواج في سن مبكرة -  

الحياء الذي كان موجودا عند األبناء واحترامهم التام للوالدين، وإن كان لهذا الحياء جانب  - 
  .سلبي

.والعروس المختارة عادة ما تكون من األهل أو الجيران -  

  2)الحولي(الحايك :وتحضيرات العرس قديما كانت بسيطة تتمثل في بعض األفرشة التقليدية مثل 
والزريبة، بينما يوفر األب الذبائح إلقامة الوليمة، وتحضر األم رفقة نساء األهل و الجيران 
الكسكسى، كما تحضر الروينة وتوزع بين الحاضرين وهم يتفاءلون بها أخيرا ويكون ذلك يوم 

، وبعض لوازم العرس والكبش وكيس 3"صرة اللباس"االثنين أما يوم الثالثاء فيأخذ أهل العريس 
من الكسكسى إلى أهل العروس وليلة األربعاء توضع الحناء للعروس وسط طلقات البارود وغناء 
وزغاريد النساء، والحناء تكون للطرفين العريس والعروس ، وهناك اختالف في اليوم الذي تدخل 
فيه العروس بيت زوجها ، يوم الخميس أو يوم الجمعة فلكل قرية يومها المفضل في ذالك 

تدخل بيت زوجها مغطاة الرأس ، ويكشف وجهها طفل صغير من أهل العريس ،و  والعروس
  .إهدائها التاوسة 

                                                             
دار  ،1دراسات ميدانية في مجتمعات ريفية وبدوية،ط ،التراث الشعبي ،محمد عبد محجوب، فاتي محمد الشريف: ينظر -1

  .146: ، ص2007، الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية
  .يصنع من صوف الغنم ويكون مزركش،نوع من األغطية  :)الحولي(الحايك   -   2
  .منديل عريض تجمع فيه األلبسة بمثابة حقيبة لباس:صرة اللباس -3
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أما ليلة الدخلة فكانت ليلة محرجة للطرفين، فيتم فيها اإلشهار عن عذرية الفتاة ليال أو صباحا،   
وهذه ظاهرة لم بطلقات بارود أو زغاريد النساء واالحتفال بها يكون بتوزيع الحلويات و الكاكاو،  

  .يعد مرغوبا فيها في وقتنا الحالي

أما حاليا فالرجل أصبح له كل الحرية في اختيار زوجته ، وقد يتعرف عليها في الجامعة أو أماكن   
وبعد التوافق معها على الزواج، يعرض االبن الفكرة على أفراد األسرة،الذين يرافقونه ،العمل

واج ألجل التعارف الجاد بين الخطيبين والمنطقة ال تسمح لخطبتها،والخطبة هي فترة تسبق الز
يتم يوم الثالثاء أخذ الكبش خلسة عن األهل، وخاصة أهل الفتاة، باختالء الخطيبين، إال ما كان 

وجهاز العروس إلى أهل العروس في موكب من السيارات وطلقات البارود، والبعض يستعمل 
والزرنة والبند ير،  ويوم األربعاء مساءا يذهب أهل العريس  مكبرات الصوت واألشرطة الغنائية

، ) األربعاء ليال(إلى بيت أهل العروس ليوضع لها الحناء ، وتوضع الحناء للعريس  ليلة الخميس 
فيجلس العريس وسط أهله وأصدقائه ، ويقوم أحد األصدقاء المنشدين مرددا مقطوعات غنائية 

لعريس التاوسة وبعض الهدايا ، وتلتقط له صور فوتوغرافية ، أو مرتبطة بالحناء ، بينما يعطى ا
وظهر يوم الخميس يتجه موكب العرس إلحضار العروس إلى بيت زوجها،  .أشرطة فيديو حاليا 

  .ومساءا تقام وليمة العرس 

، احتفاالت األعراس في المنطقة بدأت ) الجماعات السنية(مع انتشار الجماعات المتدينة  :مالحظة
  .شهد غياب الكثير من الطقوس االحتفالية، وأصبحت تقتصر أحيانا على البند ير والمدائح الدينيةت

:بعض المقاطع الغنائية الخاصة بالزواج  

  اليـق بيا 1ن زين              ومشـعشعــــعـرس اخيي زي

ــاتو ــــــــــــــــعم
ن ـــــــــداورين            عامليـــــــــــــــــمـ
  2وبانياــــــــــــــــكـ

                                                             
 .النور باد وواضح على وجهه: مشعشع -1
 .جماعة من الناس  :كوبانيا-2
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********  

ـلوا يا ــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد وصمحمد 
أحبيـبنا ورسولنا ويربـح من األمة عليه      

  لى عليهـــــــــــــــــــــــــــــص

سي ــــــــالحنة يالحنينة في طـب
يحني بها         1الرــــــــــــــــــــــــــــــــالب

  وليدي والصالة على النبي المختار

الحنة يالحنينة والحنة 
وها العرب       يحني ــــــــــــــــــــــــــــــــجاب

بها وليدي على 
  ـــاتم والذهبـــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ

وليدي يا برنوس الحرير وسعد اللي قساتومايتبدل وما يحـــول 
  ا تنقص سومتوــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

*********  

جبني نوارها           هذي ــــــــــــــــعقبنا على ذيك البحيرة وأع
  مرتك ياوليدي من البنات اختارها

جبني فقوسها           هذي مــرتك ــــــــعقبنا على ذيكالوطايا وأع
  سـهادي عنقها بوــــــــــــــــــــــــياولي

                                                             
 .تحويال لكلمة البلور هو من األواني التقليدية ، مصنوع من الفخار ، :البالر- 1
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مشينا طـــريق بعيدة 
ينا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــومش
  رتك  وعشـرة في عينين عدوهاـــــــــينا          هذي مــــــــوعي

 *********  

 

:العروس تحضر لزواجها  -ب  

من  قديما كان التحضير لزواج الفتاة بسيطا وغبر مكلف، فتكتفي الفتاة ببعض الثياب والحلي وأغلبه
الفضة وبعض المفروشات واألغطية التقليدية وكانت تحمل أثاثا في صندوق كبير الحجم، وكانت 

هو كلمات تقولها العجوز على الفتاة حتى   هناك عادة أو طقس غريب ، وهو ربط الفتاة ، الربط
إفقادها تحافظ على عذريتها واالعتقاد السائد هو أن الفتاة إن تعرضت لالغتصاب فال يستطيع أحد 

عذريتها، وعند قرب زفافها تفّك تلك العجوز رباطها بكلمات تقولها، ولكن هذا االعتقاد الساذج  لم 
  .يعد له وجود في وقتنا الحالي إال نادرا

أما في الوقت الحالي ، فالظروف المعيشية تطورت ، وخرجت الفتاة إلى الجامعة والى العمل، 
رسها، ونستعرض أهم التحضيرات التي تقوم الفتاة أصبحت مسئولة عن تحضير مستلزمات عو

بها، فتبدأ يوم الثالثاء بالذهاب إلى صالون الحالقة ، وتلبس أجمل األلبسة ، وأفضلها ما هو 
تقليدي،  وتجلس في البيت تنتظر قدوم أهل العريس ظهرا، وعند وصولهم يفتحون حقائب الجهاز 

الفتاة  1كعادة مباركة، وفي يوم األربعاء تتصدرويفرغونها في حجرها، ويرمون عليها الحلوى 
، وتضع أثمن الحلي )....عاصمي ،سطا يفي ،قبائلي (بأجمل الثياب مع مختلف طبوع األلبسة

منتظرة أهل العريس الدين يأتون مساءا لوضع الحناء لها، ويستقبلهم أهل العروس بالحلوى 
  .والمقروط والتاي ، ورشهم بالعطر

الخميس فتذهب العروس باكرا إلى صالون الحالقة كي تتجمل استعدادا للرحيل إلى بيت أما في يوم 
زوجها، وعند عودتها من صالون الحالقة تقدم للعروس حبة بيض لتكسرها بكعب حذائها حتى 

                                                             
 .الثياب التي تمتلكها بارتدائه وسط جمع من النساء تستعرض الفتاة  أنواع: تتصدر -1
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لالنطالق بالفتاة ) أهل العريس(تكون دخلتها سهلة، وعادة بعد صالة الظهر يأتي موكب العرس
تها الجديد، وتخرج العروس من بيتهم تحت جناح أبيها، وكم هي حزينة تلك نحو بي) العروس(

  .اللحظات التي تخرج فيها الفتاة من بيت أهلها

:1بعض المقاطع الغنائية التي تقال في العروس  

محمد محمد وصــلوا يا األمة عليه               أحبيبنا ورسولنا ويربح من صلى  -
  .عليه

ناها من فرنسا             ــــــــــــــــــة جبالحنة يا الحــنين -
  .ةــــــــــــــــــــــــتربطها بنتي العـزيزة وتلمدالتاوس

اري             ــــــــــــــــــــــالحنــينة جبناها من بالحنة يا  -
قوبة ــــــتحنـي بها البــنية ولع

  .ذراريــــــــــــــــــــــــل

ناها حنا              تحني بها بنتـي ــــــــيا لبنية والحنة جب حني حني-
  .حة عليها والهناــــــبالص

ياسة              ــــا بالســــــــــهــــــــمدي يدك للحنة مــدي -
  هاالمسياسةــــــيدك بيضة وسـمينة وتواتي

ا ــــــــــية يــــــــــــــــــــالبنـية ياالبـن -
الر     النحلة عليها تدور ــــــــــد البــــــخــ
  ســـبها نوارةــــــــــــــــــــــــوتح

حنة واتاتو              الخلخال يبان يبقص ــــــــــكراعك بيض ومسلس وال -
  ب الثلج بذاتوــــــصـ

                                                             
 .ليلة الحنّاء في تقال -1
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*********    

انتم    ارة           ــــــــــــــــــمساء الخير عليكم ويا زينين الح 
اء ــــــــــــــــــشـــرف

  .رار وبنتكم نوارةــــــــــــــــــوأح

ي ــــــــــــــــــــــــــــــــربـ
يسة              ـــــــــــي ذي الشـــمــــــلم لــــــــــس

ت ــــــــــــــــــــــــاللـي طــل
  وط الجيرـــــــــــــــــــي حــيــــــــــــف

ن ــــــــــتيحة فتــيحةويا رجليف
امة               اخرجــي لبنات ــــــــــــــــــــــــالحم

  .قيهم بالسالمةـــــــــــمك بـــــــع

ش ــــــماتبــكيشياالبنيةماتبكي
ي              وأنت لويزة ــــــــــــــــــــــبالــــــــق

  .أحالليـافية وِلدك وليد ــــــــــــص

 

 

 

 

 

  :الطقوس الجنائزية - 7
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الموت هذه الكلمة ذات الدالالت الكثيرة، التي ال يحبذها البعض، كانت قديما ظاهرة غير طبيعية 
كان الخوف من الموت قديما، أول أمهات اآللهة، فقد كانت الحياة البدائية محاطة "لإلنسان البدائي، 

ريق الشيخوخة الطبيعية ، فقبل أن تدب الشيخوخة في بمئات األخطار، وقّلما جاءتها المنية عن ط
األجسام بزمن طويل ، كانت كثرة الناس تقضي بعامل من عوامل االعتداء العنيف أوبمرض 
غريب يفتك بها فتكا ، و من هنا لم يصدق البدائي أن الموت ظاهرة طبيعية ، وعزاه لفعل الكائنات 

، والخوف من الموت عبر تاريخ البشرية هو ليسالخوف من العدم وإنّما الخوف  1الخارقة للطبيعة
إن الخوف من الموت لم يكن أبدا خوفا من العدم، بل كان "من المجهول الذي يصير إليه اإلنسان ،

، وظلت الموت ظاهرة 2" خوفا من المجهول،من مغادرة وضع تعرفه إلى آخر نحن به جاهلون
  .يفه منذ بدء الخليفة إلى يومنا هذاتحير اإلنسان وتخ

أما حديثا فالمؤمن أصبح يعرف كنه الموت، وما يكون بعد الموت، مؤمنا ومسلما بما جاء في 
وما تدري نفس :" ، وقال تعالى3"وما كان لنفس أن تموت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال"القرآن الكريم، 

تنوع، حسب دين كل الشعب ومعتقداته، فالموت ، والمعتقدات المتعلقة بالموت ت4"بأي أرض تموت
  .في نظر الكثيرين رحمة، وخاصة إذا ألم المرض باإلنسان وهو طاعن في السن

ينادي في النّاس معلنا موت فالن، 5، إذا مات أحد خرج البراح"سور الغزالن"قديما كان في منطقة 
ث في األقراح، كما هو الحال في فينتشر الخبر من شخص آلخر، والبراح دوره اإلعالن عن الحد

،وهي 6" التمجاد"األفراح، وهذا مقابل أجر، كما كانت هناك ظاهرة منتشرة في وسط النساء وهي 
ندب األموات، إذ تمسك النساء بشعورهن وتذرفن التراب على رؤوسهن، صارخات بصوت عال، 

هل الميت في غسل الميت وحفر وكان الموت حدثا جلال فيسارع الجميع إلى التعزية، والتعاون مع أ
القبر، ودفن الميت، وعلى كل جار أو قريب أن يحضر عشاءا ألهل الميت، وبعد مرور أربعين 

، فتقام وليمة يحضرها الكثيرون، ويدعى إليها قراء للقرآن "األربعين"يوما على دفن الميت، يقيمون 

                                                             
، 3زكي نجيب محمود، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،ط: ، ت1،م1ديوارت ول، قصة الحضارة، ج-1

 .99:،ص1965
 .219:، د،ت، ص15السواح ، مغامرة العقل األولى،  دار عالء الدين، ط -2
 .145: آل عمران، اآلية سورة -3
 .34: سورة لقمان، اآلیة -4
 .شخص يحمل طبل ويجوب الشوارع معلنا عن الفرح أو القرح: البراح -5
 .المبالغة في البكاء مع الكالم بصوت مرتفع: التمجاد -6
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ان يسود اعتقاد في بعض قرى المنطقة، الكريم، والذين يسهرون ليلهم يقرؤون القرآن الكريم، وك
وهو عدم إشعال النار في بيت الميت طيلة سبعة أيام، معتقدين بأن إشعال النّار قد يزيد في عذاب 

  .الميت، أو يؤدي إلى موت شخص آخر

أما حديثا فزالت تلك المعتقدات الساذجة، وأصبحت طقوس الموت مستوحاة من تعاليم الشريعة 
عد البراح له دور، فأهل الميت يسارعون في دفن فقيدهم، ألن إكرام الميت سرعة اإلسالمية، ولم ي

دفنه، ويخرجون الصدقات، ويشعلون النار في البيت لتحضير الطعام دون تشاؤم أو حذر، وال 
  .يقيمون األربعين، بل الموت بالنسبة إليهم ظاهرة طبيعية

ا مثل زيارة المقابر في صباح اليوم الموالي هناك بعض الطقوس والعادات ال تزال إلى يومنا هذو
.المقابر ، وتركها فيوالتمر 1"المذكر"من دفن الميت، وإحضار   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. نوالمواسم واألولياء الصالح:  
                                                             

 .أكلة شعبية، عبارة عن قطع محضرة من الدقيق والسمن -1
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:الوعدة وزيارة األولياء الصالحين -1  

 ،هما من أهم الظواهر االجتماعية واالعتقادية التي لها انتشار واسع في المنطقة 1الوعدة والزردة
ظاهرة اجتماعية وسياسية يتم خاللها عرض  إن الوعدة(:وتعرف صليحة سنوسي الوعدة بقولها 

كل القضايا من زواج وطالق، ومزارعة ،وبيع، وشراء، ورد المظالم وفصل المنازعات بين 
األعراض، ليبث فيها أهل الحل والعقد وكبار الشيوخ، كما إنها ظاهرة اقتصادية وثقافية باعتبارها 

رض فيها المنتجات ويستمع الناس إلى الغناء مناسبة للبيع والشراء حيث تقام سوق لهدا الغرض تع
والشعر الشعبي ويشاهدون عروض الفروسية، وهي موعد سنوي وفي مكان محدد يلتقي الناس فيه 
وهم عادة من أعراش وقبائل تنتمي إلى ولي صالح يتبركون به ، أو يحيون سنة الجد األكبر 

  .2)تكريما له

محمد بن عبد الرحمن األزهري "منتسبة إلى الشيخ وتنتشر في المنطقة الطريقة الرحمانية ال
وأصحاب هذه الطريقة زهدوا في الدنيا وانشغلوا  ،3"1793الزواوي الجر جري المتوفى عام

 .باآلخرة فأقيمت عندهم الزردة أو الوعدة تقربا من اهللا تعالى

بطة بضريح،  تنتشر ظاهرة زيارة الولي الصالح عبر أرجاء الجزائر، حتى أصبحت كل منطقة مرت
وهناك بعض العائالت التي تركز على انتمائها إلى ولي ما،  وتفتخر بذلك على كونها عائلة 

  .شريفة

والمرابطين  ، رجال البالد والدراويش :أما المصطلح الشعبي لكلمة ولي فهو يعني مما يعنيه
 اها باعتبارها شركرغم محاربة اإلسالم ل، وتر سخت هذه الظاهرة بالذاكرة الجماعية  ،والسادة 

وهذا ، ويعود تاريخ هذه الظاهرة إلى الفترة الممتدة مابين العثمانيين واالحتالل الفرنسي .باهللا تعالى
ويعتقد ، يعود إلى اعتقاد النّاس بأن اآلمان والمخرج هو باللجوء إلى الزوايا واألولياء الصالحين

                                                             
ضر فيها الكسكس واللحم، وتمارس فيها طقوس كالرقص حتى اإلغماء، ولمس يجتمع فيها سكان المنطقة، ويح: الزردة -1

 .النار باللسان
، 2005- 2002، األغنية الشعبية السياسية في الغرب الجزائري، رسالة ماجستير، تلمسان، صليحة سنوسي  :ينظر -2

 .06:ص
 .126:الجزائر ، صعبد العزيز الشهبي، الزوايا الصوفية  والقرابة واالحتالل الفرنسي في  -3
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ق وتزويج العوانس وإنجاب األطفال الناس في الولي الصالح الشفاء من األمراض وجلب الرز
.....  

  :ومن األولياء الصالحين في المنطقة نذكر

  :)زاوية العموريصاحب (الولي الصالح شيخ العمر أو سي محمد _أ

كلم  45وعلى بعد " سيدي عيسى"هو ولي من أولياء منطقة سور الغزالن، تقع زاويته بالقرب من
العاصمة ،المسيلة، البويرة (سور  الغزالن،  وهو  مشهور بالمنطقة، وحتى في واليات قريبة من  

فيأتونه زائرين باستمرار،  وزاويته مكتظة على الدوام بالزوار، وقيلت فيه ) ....الجلفة،  المدية،
  :أشعارا كثيرة منها

ربي           ـــــــــــــبلعمــوري طــير م
  ـافــــــــراس الكـن ــــــــساكــ

  يضــــرب بالخلب ويعبي            جرحــوا يعدم ما يبراش

******  

راح 
ــــــب راح           ـــــــــــــــــــــــــــــــــالرك

 طــر والرعدـــــوجات الم

وني  ــــــــــــــــــــهلكـــ
  ليك نغدا ـــوريـــــــــــــاح        ياالعمــــــــــــــلريـ

*******  

ــن           ــــــــــــدي محمد الزيـــــــــســي
  ــوجي قالوا ماتــــــــــيا ح
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بان ــــــــــقوا بيــــــــــش
  1ا          ومطا ير األرض بكاتــــــــالســــم

  

 

 

:الولي الصالح بن عيسى شايب الذراع_ -ب  

غرب سور الغزالن،  يبعد بحوالي ثماني " قعادنجبل بو "ولي صالح يقع ضريحه في منطقة 
وأوالد فارهة عرش ) أوالد فارهة واوالد خلوف(وعشرون كيلومترا ، وهو الجد األكبر لعرشي 

ذو مكانة في منطقة سور الغزالن، وقالت فيه م تونسي ذات الخمس وسبعين سنة أمام المسجد 
  :العتيق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيالمقــدمنــ
ــزم         زيارة لبن عيسى غاديين لبن ــــــــــــــــــوض أتحـــ

  .سالم

*******  

يد          ــــــعيد وأهل التوحــــــــــــأمعمر و ســــ
اوة ـــــــــــــــــعيد خــــــــــــــــأمعمر وســ

  .ةـــــــــشــقي

ــه ــــــــــــيا معمر باباك مات وخـالك ظهره         عس
 .ةــــذاك مخفيـــــــك وحـــــــــــــــــدون

                                                             
 .، ديرةسنة ذات األربعين: فاطمة.ع-1
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عندما يعتزم الناس إقامة وعدة لهذا الولي الصالح يعملون على جمع األموال والسمن والدقيق   
واألغنام وغيرها من المستلزمات، وفي صباح اليوم الموالي تجتمع النسوة لتحضير الطعام 

ي المساء يكون الجمع كبيرا فيبدأ الرقص والغناء ودق الطبول رجاال كأكلة شعبية، وف )يالكسكس(
والنيشان ، والسباق بالخيول وفي الختام يجتمعون  1التو كرين:ونساء وإقامة بعض األلعاب مثل 

مجموعات صغيرة لتناول الطعام في قصعة من الخشب، وهذه الوعدة تقام مرة واحدة في شهر 
المنطقة بعض القصص وبعض األحداث الشخصية لهذه الزاوية  مايو من كل سنة، وينسب سكان

تلك الزاوية،  2ووليها الصالح كأن تعتبر امرأة أن إنجابها لطفل بعد أخواته البنات عطاءا من إخوان
لما يكون الحديث " مسلمين مكتفين"وأن الحصول على وظيفة كان منهم كذلك وحديثا، تقال عبارة 

 .اإلخوانعن هذا الولي الصالح و

  

  

  

:الولي الصالح سيدي عبد القادر─ج  

سور الغزالن، تقتصر زيارته على النساء " حي الحياة"هو ولي صالح يقع ضريحه في منطقة     
فقط، وتكون يومي االثنين والخميس، وتصحب النساء معهن األطفال في جو من الفرح والبهجة،  

 3)الشليل(وال يوجد إخوان لهذا الولي وإنما يحضر الزوار معهم الطعام والشراب وقطعا من القماش
توضع فوق الضريح، اعتقادا منهم بأن الولي يرضى عليهم ويقضي حوائجهم، وتشرع النساء في 
الدعاء واالبتهال والبكاء ذاكرين حوائجهم متلمسين منه اإلجابة، وبعد ذلك يقمن بتبخير تلك القبة 

الح مات بالجاوي والعنبر وتشعل الشموع كما يدعون اهللا تعالى، وهذا تناقض فكيف يدعون ولي ص
  :هو عند ربه؟، وال يدعون ربهم دون سواه، وقد قيل في هذا الولي الصالح

                                                             
 .لعبة عبارة عن  كرات مصنوعة من عشبة اللداد: التوكرين  -1
 .اإلخوان، أشخاص متواجدون بالزاوية لخدمتها وخدمة زوارها -2
 .قطعة من القماش توضع على الضريح: الشليل -3
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 ســيدي عبد القادر الجياللي                   وأنت المدكور في البرين

  ي الزينــــــسـيدي سيديدايرك أعواني                   حن عليا يالوالـ

*******  

 وأنت المدكور في البرين          ســيدي عبد القادر الجياللي         

ـن ــــــــــــــــنندهــــك وتحـ
ـّعلي ا                    ـــــــــــــــــــ

ــن أم ــــــــــــــــيابـ
  .1رـــــــــــــــــــــالخــي

لهذا الولي خدم وخادمات هم دوما في خدمة الزوار، ومواعيد الزيارات تكون أفضل            
أيام االثنين والخميس والجمعة ، ويحرص الزوار على إحضار الخبز والتمر والحنّاء والعنبر 

 قادر والشموع، وهناك من يحضر أغطية وأفرشة وكباش ومبالغ مالية، ويعتقد النّاس بان هذا الولي
على قضاء حوائجهم، واألغرب في ذلك أن بعضهم  يجعله واسطة بينه وبين اهللا تعالى، وهذا 
االعتقاد سائد حتى وسط المثقفين، ويحرص الزوار على مقابلته والتكّلم إليه، والعمل بنصائحه 

المشردين، وإرشاداته، كما تقوم الزاوية ببعض األعمال الخيرية كمساعدة الفقراء والمرضى وإيواء 
وتعمل على تعليم القرءآنالكريم، وهذه أعمال ايجابية للزاوية، وترتفع أصوات التهليل والتكبير 

  ).ص(والصالة على النبي المختار

يت ــــــــــمالقـــ
يـــــــــــــــــــــــــــــــأذم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالقـــي  
 ت أبــــيـ

                                                             
 .الكثير من النّاس أشعار مجهولة المؤلف، يحفظها و يرددها -1
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القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
تـــــــــــــــــــــــــــــــي

دى ــــــــــــــنغــــ  
   وليــــــــــــــــــــــــــونــ

ت ــــــــــــــــــــــمالقــي
ــال      ــــــــــــالرج

  الــــــــيت الجمــــــــــــــــــــــــــمالقـــــ

مالقــــيت 
ـّ اه        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبـ

دى ــــــــــــــــــــــــــــــــنغــــ
  .بـــيــــــــــللن

*******  

اللّه اللّه ال إلـه إال اللّه            
  رينأرواحواـــــــــــــــــــــــــــيالذاكــــ

ال ــــــــــاللّه ال حــ اللّه اللّه و الدايم ربـي             اللّه
  .يدوم

ـونا ــــــخلــكثروا من صالة النبي             و
 .1ــوــــــــــــــــــــــاحــــــنرت

 

 

                                                             
 .الحاج عياش سور الغزالن: الراوي  -1
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:االعتقاد في الجن -2  

في الجن بالمنطقة ، وتتفاوت درجات االعتقاد، فهي مخلوقات مزعومة بين اإلنس  ينتشراالعتقاد
قال " :واألرواح، وهي مستترة ومتخفية عن األبصار، وذكرت في القرآن الكريم، يقول تعالى 
"  ،1..."ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن واإلنس في النّار كلّما دخلت أمة لعنت  أختها

قل أوحي إلي أنّه استمع نفر من الجن فقالوا إنّا : وقال تعالى ،2"ت الجن واإلنس إال ليعبدونوما خلق
  .3"سمعنا قرآنا عجبا

حيث يعتقد النّاس بأن الجن يسكنون بعض األماكن ، فيحذرون المرور أمامها أو حولها، ويتعوذون 
ال بعد البسملة، وعند مرض أحدهم بالقرآن الكريم عند مرورهم حولها، وال يرمون الماء المغلي إ

راق شرعي بالقرآن الكريم، و  :، ليخرج منه الجن، وهناك نوعين من الرقاة 4يأخذونه إلى الطالب
آخر مشعوذ يعالج النّاس بطقوس معينة والتمتمة بكالم غير مفهوم، واالعتقاد هنا بأن الجن سكن 

القرآن الضرب والتعذيب، معتقدا التعامل مع  بداخل اإلنسان،  وقد يستخدم الراقي إلى جانب تالوة
الروح الشريرة، آمرا إياها بمغادرة الجسد، فال يحس المريض المصاب بالآلالم الناتجة عن 
الضرب، والشفاء يكون بعد إغماء المصاب، وبعد استيقاظه، فيقيم أهله وليمة بذبح شاة ويطعمون 

   . اء الصالحين واألضرحة وإقامة الوعدات والزردةالنّاس ، وهناك من النّاس من يلجأ إلى األولي

:االعتقاد بالسحر - 3  
                                                             

 .38:سورة األعراف، اآلية -1
 .56:سورة الذاريات، اآلية -2
 .01:اآلية ،سورة الجن  -3
 .راق يرقي الناس بالقرآن الكريم: الطالب  -4
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يؤمنون بالسحر " سور الغزالن"تنتشر ظاهرة السحر عبر العالم بفضاءات مختلفة، وسكان منطقة
واتّبعوا ما تتلوا ﴿:ومفعوله انطالقا مما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة،  يقول تعالى

الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلّمون النّاس السحر وما أنزل 
وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا كيد ساحر وال يفلح  ﴿:،  وقال تعالى1﴾.....على الملكين

المستقبل ، والسحر عرف منذ القديم، واستخدمه الملوك والكهنة والقادة لمعرفة 2﴾الساحر حيث أتى
سحر، وفي صحيح ) ص(ولم تسلم البشرية عبر تاريخها من السحر وشروره، وحتى الرسول 

 3تروي فيه حادثة تعرض الرسول إلى السحر من طرف يهودي) ض(البخاري ورد حديث عائشة 
"  :قال) ص(،والدين اإلسالمي يأمر باالبتعاد عن السحر وتحريمه، فعن أبي هريرة إن رسول اهللا 

، فالظاهرة منتشرة بشكل كبير" سور الغزالن"أما في منطقة .4"نبوا الموبقات الشّرك باهللا والسحراجت
فقد تلجأ بعض النساء للوقيعة بين األزواج وبين اإلخوة، أو للتأثير على الشّباب، للوقوع في حبل 

في " األحجبة" أو الطالب بلقاسم الذي يصنع" بلقاسم" بناتهن، وفي حي األربعين يوجد رجال يسمى
خدمة الرجال والنساء، معتقدين فيه تلبية حوائجهم ويقضيها لهم، وقد تصدق النساء كل مايقال لهن 

 5"الشوافة"وهي عرافة وبتعبير سكان المنطقة ب" المر وكية" من المشعوذين، وهناك عجوز تدعى 
فقط ،  إذ تدعي التنبؤ بالغيب ، تقارب الخمسين من العمر تسكن بحي الويدان،  تتردد عليها النساء 

، وإذا )سبحة مشعوذة ماتكذبش(، وتشتهر بعبارة "الكتاب والسبحة"وهي كاذبة، وهي تبصر في 
، فتذهب تلك الزائرة مطمئنة البال وكأن حاجتها "روحي راهي حاجتك مقصية"قالت لزائرتها 

  .ر من حوائج الناس العسيرةقضيت فعال،  وما يتردد عن الناس إنها كانت السبب في قضاء الكثي

 افات من نوع آخر وهنالالئي يذهبن إلى بيوت الناس ويجلسن على " القزانات"كما توجد عر
أرصفة الطرقات، طالبين من الناس قراءة الكفّ لهم اوالفنجان أو التبصير في البيض، وأحيانا ما 

بالطرد من أهالي البيوت، وخاصة في قرى المنطقة، ومن العبارات المشهورة بين  تقابل القزانات
تبخرت على الكسبر وفالن " :عند التبخير بالجاوي يقال عليه :الفتيات الراغبات في تبصر الغيب

تبخرت على الكسبر وفالن ولد فالنة " :التبخير بالكسبر".ولد فالنة كيما تشعل أنت في القهاوي

                                                             
 .102 :سورة البقرة، اآلية -1
 .69سورة طھ ، اآلیة -2
 .252 :، عالم الكتب، بيروت، ص7، ج4البخاري، م صحيح: ينظر -3
 .250:نفس المرجع، ص -4
 .العرافة التي تدعي علم الغيب: الشوافة -5
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، وهناك طقوس أخرى لممارسة السحر والشعوذة في المنطقة كإشعال الشموع  "يصبرعليها ما 
والتمتمة عليها، والذهاب إلى المشعوذين ليعطي لهم بعض العقاقير لتوضع في الطعام، أو حتى 

  .سرقة بعض المالبس الداخلية ألحد الرجال أو إحداهن بغية سحره، إما حبا أو كرها

  

:لعيناالعتقاد بالحسد وا - 4  

يعتقد سكان المنطقة بوجود العين، ودليلهم في ذلك القرءآن الكريم والسنة النبوية الشريفة،    
 :وترتبط العين بالحسد، وتفاديا للعين والوقاية منها، يلجأ سكان المنطقة إلى اختيارات كثيرة ومنها

،  إذ تحمل األم مثال تعليق الحجاب، أو الخمسة، أو وضع العجالت على المباني، آو تسبيع الملح
الملح بكفها وتدوره على ولدها سبع مرات، أو الرش بالماء عند مدخل البيت، والعبارة المشهورة 

، والعين كما يقال هي حق، والوقاية منها يكون "خمسة في عينيك" :لرد العين أو اإلصابة منها هي
واسترقوا لهما، فإنّه " :ل بن حنيفبالتوكل على اهللا تعالى وذكره، عن محمد بن أبي أسامة بن سه

، ولما كان الحسد يرتبط بالعين، فهناك من الناس المتعلمين "لو سبق شيء القدر لسبقته العين
  ". ما شاء اهللا ،اهللا يبارك"والمتدينين في المنطقة كلما عجبهم شيء  قالوا 

دينية يميزه عن السحر والشك أن ارتباط الحسد بمعتقدات "والحسد يرتبط عادة بنصوص دينية، 
إذ يكون الحسد في كثرة الرزق أو عدد إنجاب الذكور، أو  .1"الذي يرتبط بالمعتقدات الغيبية

المنصب، أو الشهادة، أو الجمال وخاصة بين الصبية، ولهذا تلجأ األمهات لوضع الملح في يد 
صبيها دفعا للعين عنه حسب اعتقادها، ويعتقد الكثيرون بأن من عالمات اإلصابة بالعين هي 

صبح العالج من العين في المنطقة يكون بالرقية الشرعية بالذهاب ،  والحمد هللا أنه حاليا أ"التابعة"
إلى إمام المسجد أو رجل دين مشهود لهما بالتقوى، أو أن يرقي المرء نفسه بنفسه بالقرآن الكريم، 

، وخاصة "سور الغزالن"، وهذه الظاهرة تزداد انتشارا حاليا في منطقة )ص(كما ثبت عن النبي 
أت تتالشى وتزول تلك المعتقدات الساذجة المتمثلة في الوقاية من العين في أوساط الشباب، وبد

وعالجها، وهذه العقليات هي من مخلفات االحتالل الفرنسي الذي يعمل على تجهيل سكان المنطقة 
على غرار كل الشعب الجزائري ، حتى يسود بينهم كل ما هو سلبي ليعيق نهضتهم و تقدمهم، 

                                                             
 .24 -23 :محمد عبده، محجوب فاتن، التراث الشعبي دراسة ميدانية في مجتمعات ريفية و بدوية، ص -1
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غم انتشار العلم والمتعلمين ووسائل اإلعالم، إال أن المنطقة ال تزال ويبقى مسيطرا عليهم، ور
علقت فوقها ) ذيلة(مسكن رائع  :تعاني من هذه االعتقادات الخاطئة، كأن ترى صورا غريبة مثل

، معتقدة فيه إبعاد "حجاب"، آو خمسة عند مدخل البيت، أو أن تعلق إحداهن )دوالب عجلة(عجلة 
 .العين عنها

  

IV. األدبي الشعبي في المنطقة التراث  :  

للمنطقة تراث أدبي غني، لعبت البيئة دورا كبيرا في إنتاجه، وتناقله ألسنة الرواة          
شفهيا،وهذا التراث األدبي الشعبي يتمثل في أنواع وإبداعات كثيرة، وأنا أركز على أربع منها 

 .البوقاالت واأللغاز، األحاجي، األمثال :وهي

:األحاجي -1 

قديما كانت تجتمع العائلة حول الموقد، وتبدأ الجدة في قص أحداث أحجيتها التي ينصت        
إليها الجميع، ويجدون في ذلك المنفعة والدهشة ، فهي لحظات ممتعة ومشوقة، وهذه األحاجي هي 

دور كبير ، فهذه الحجايات، كان لها " .........الغول"و " لونجا"، كحكاية "حجايات"قصص خرافية
في التسلية والتربية والتثقيف، ولها حاالت نفسية وتاريخية واجتماعية، وهذه القصص وسيلة 
لالعتبار والتسلية ،  وقضاء األمسيات المالح ، حيث يقيمون حلقات حول العجوز التي غالبا ما 

حكاية "ام  تكون الجدة بعد ما يركن الجميع إلى الراحة،  فيستمعون إلى قصصها بكل شغف واهتم
خيالية تستمد نفسها من المخزون الثقافي للمجموعة التي تنبع منها ولذلك نجدها تنقل عقائد هذه 

  .1"المجموعة ومواقفها وقيمها

الكثيرات من " سور الغزالن"كما لهذه األحاجي طقوس وأوقات معينة عند روايتها،  ففي منطقة 
ن إن روايتها نهارا قد يضرهن، وعادة ما تكون النساء ال تروين أحاجيهن إال ليال ، هن يعتقد

                                                             
مصطفى الشاذلي، القصة الشعبية في محيط البحر األبيض المتوسط، ، ج تونس، م البحر األبيض المتوسط، دار  -1

 .35 :، ص1997، أبريل 1الفرجاني ، ليبيا، توبقال المغرب، ط
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عجوزا كالجدة، آو امرأة متعودة على الحكي ، ويلتف حولها أفراد العائلة، وحتى  1)الحجاية(الراوية
حاجيتك ماجيتك،كان يامكان في قديم " :بعض الجيران، وتبدأ أحجيتها بعبارات عديدة منها

  "الزمان،أنخرف عليكم خرايفة

ومن أشهر " هذا ماسمعنا، هذا ما قلنا، هذا ما قلنا ياحضار أو ياسامعين ":قول مثال وفي الختام  ت
بقرة اليتامى، مقيدش، رحلة القط إلى الحج، لونجا بنت السلطان، الشباب السبع،  سي "الحجايات  

  .الخ).......... الذئب(امحمد 

حتى في النهار، إذ تجاوزت أما في الوقت الحالي، فهذه األحاجي ال تروى إال نادرا، وتروى 
النساء ذلك المعتقد المسيطر عليهن بعدم رواية األحاجي في النهار، ولكن يبقى لهذه األحاجي نكهة 

  .مميزة يشتاق النّاس إليها سكان المنطقة ويحنّون إليها

  :األمثال الشعبية - 2

سهلة وبسيطة، تحمل  المثل الشعبي هو مبنى قصير ومعنى كثير، وهو كثير التداول، ألن ألفاظه
فكّل مثل مستودع ذكرى و قصة أجدادنا وأنماط تفكيرهم ووسائل معيشتهم وهي "تناسقا وتناغما، 

لجماعية، التي حفظتها من ، ورسخت األمثال الشعبية في الذاكرة ا2"بالتالي جزء من تاريخنا
السجع، وتستهدف الحكمة المثل عبارة عن جملة أو أكثر، تعتمد على :"الضياع، والمثل الشعبي هو

  .3"والموعظة

إنّه من الصعب معرفة قائله وتحديد تاريخه، وهذا يرجع إلى كثرة تداولها في مناطق 
عذبة على اللسان،مقبولة في القلب، ال يجهلها العامة، وال :" كثيرةوتشابهها، وعدم تدوينها، وهي

                                                             
 .هي راوية األحجية: الحجاية -1
 .05:، ص2002لبنان، ،  دار صادر،الفضل أحمد بن محمد بن أحمد الميداني، مجتمع األمثال، المجلد، األول وأب -2
 .08:، الجزائر،ص1971مجلة الثقافة،ماي : ينظر  -3
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ن اوهناك نوع، 1"ن الزمان على ذلك يتكبر عنها الخاصة، وأكثرها مرسلة ال يعرف أصحابها إلتيا
  :من األمثال الشعبية في المنطقة وهما

  ".المندبة كبيرة والميت فار: "مثل شعبي يرتبط بحادثة أو قصة مثل -أ

وال تزروا وازرة وزر  ﴿: مثل شعبي هو على سبيل الحكمة، مستمد من القرآن، كقوله تعالى - ب
  .2﴾أخرى

إذا تفاهمت العجوز والكنّة "السخرية واالحتقار والتصغير، مثل كما توجد أمثلة شعبية لغرض 
  .، والغرض منه هو تبيان صعوبة التفاهم بين الحماة وزوجة ابنها"إبليس يدخل للجنة

  :ومن األمثلة الموجودة في المنطقة نذكر

احبها ، وهذا تحذير من الغرور والغفلة التي تؤدي   بص˝الواد مديه وهو يقول يا ربي أمطرني" -
  .إلى الهالك، والبد من تقبل النصائح واإلرشاد

، وهذا نوع من الحكمة والتوعية ، وخاصة بالنسبة للشباب المقبلين على "زواج ليلة تدبارو عام" -
الزواج، فالزواج يتم في ليلة، ولكن العاقل من فكّر في قبل وبعد الزواج من نفقة ومسكن  واختيار 

  .الزوجة الصالحة

الغرض منه نبذ الكسل، والتنبيه من الخمول والعجز، ويضرب عند " اء والقربة يابسةسبع نس" -
  .مالحظة إنسان يتكاسل، أو التأخر في القيام بعمل ما ، وخاصة وسط جموع النساء

يضرب لغرض إكرام الضيف، وعدم القلق من طول ": الضيف ضيف لو كان الشتاء والصيف"
 .كما فيه دعوة إلى عدم اإلطالة في الضيافة، ألن ذلك إحراج و إزعاج ألهل البيت مكوثه ،

  : األلغاز - 3
                                                             

موطم النشر، طبع المؤسسة : ، الجزائر)تحقيق محمد حسين األعرجي(أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي ، األمثال،  -1
 . 05 :، ص1994الوطنية للفنون،وحدة رغاية، 

 .164 :سورة األنعام، اآلية -2
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للغز فن قولي شعبي، وفيه تظهر براعة اإلنسان في الوصف الدقيق لألشياء والقوانين التي تحكم ا
األسرة إلى عناصرها، وقديما في المنطقة كانت األلغاز الشعبية تقال في السمر، إذ يجلس أفراد 

  .الجدة التي تطلب منهم حل ألغازها التي حفظتها ممن سبقها

أما في الوقت الحالي، فاأللغاز هي متداولة بين أفراد المجتمع وأطيافه، فتقال في البيت وأماكن 
العمل، ففي البيت يجتمع أفراد العائلة إلى مائدة بسيطة فوقها طبق من المكسرات والشاي، لتكتمل 

تطول السهرة، وعادة ما تبدأ السهرة باألحاجي أوال، ثم يبدأ التنافس في حل األلغاز، المتعة و
وأحيانا يؤدي ذلك التنافس إلى المشاجرة بين األطفال، أو كأن يشترط في بداية التنافس أن الخاسر 

قة، الساخن من المطبخ ، وهناك ألغاز مشهورة في المنط 1يقوم بالرقص أو الغناء، أو تحضير التاي
  :  ومنها

  .2السداية" : وحدة تلبس ووحدة تحلس"  -

  .القدمان" : حاجيتك ما جيتك لوكان هوما ما جيتك" -

  .3القرنينة": تمشي مع الواد الواد وتفرش" -

  .البغلة": تمشي مع الواد وتقول قلة األوالد" -

  :البوقاالت  -4

هذا الفن الشعبي حديث الظهور في منطقة سور الغزالن، وقد يكون نتيجة االحتكاك بسكان        
العاصمة، أو متابعة البرامج التلفزيونية، وممارسة هذا النوع الشعبي تكاد تكون محصورة بين 

يتم  النساء، ووقتها المفضل في السهرات، وخاصة في ليالي رمضان، وليالي األعياد الدينية، كما
التحضير لهذه األلعاب الذهنية والفكرية، بتحضير مختلف الحلويات، كالمقروط، والبقالوة، 
والمشروبات الغازية والشاي، ولهذه البوقاالت جمهور واسع من الفتيات اللواتي يعشقن هده اللعبة، 

                                                             
  .الشاي: التاي  -1
 .آلة النسيج التقليدية:السداية -2
 .نوع من الحشائش به شوك، يطبخ ويؤكل: القرنينة -3
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دده فهي تبعث فيهن المرح والسرور، وتصنع جوا بهيجا ومسليا،والبوقاالت هي شكل شعري تر
  .1النساء في تجمعات نسوية للتسلية و إزجاء الوقت،و ذلك في المدن الساحلية

  :اللعبة تكون كاآلتي

، وتطوى وتوضع في آنية وتبخيرها بالجاوي،  2تُقطع أوراق صغيرة،  وتكتب عليها الفاالت
والعنبر لجلب فأل الخير، ويؤتى بآنية أخرى يوضع فيها الماء لتضع فيها كل فتاة ما تملكه  من 
ذهب وفضة ولكل واحدة منهن أمنيتها، تبدأ هذه العملية وتكون بالنّية والعقد وتخلط األوراق، ويتم 

بها، ثم تغمض عينيها، وتسحب الشيء الذي سكبته من سحب إحدى األوراق وقراءتها والتفاؤل 
اآلنية الثانية، وتتم الزغاريد بصوت منخفض، إذا أمسكت خاتم الذهب، وهوى بشرى لزواجها 

، يقال أن هناك 3اعتقادا منهن ذلك، وستنجب األوالد إن كانت متزوجة، أما إذا سحبت السنسلة
لحياة الهنيئة السعيدة، وهي كلها مجرد تكهنات بشارة وفأل حسن قادم، أما الفضة بشارة على ا

  .وأمنيات

  :بعض البوقاالت

 لــــيْلوالِّ             ـوتْــــــــــــــل تُحــي كُلحكَ
ـُياَ   ـوتْق

ـُيـــوتْميبحي يلِّها وــبحا نْأنَ   ــوتْم

*******  

  .وعاله نحبك قد العسل وحاله      قد الذهب واغاله      وقد السماء

*******  

                                                             
 .61:ت، ص.حورية بن سالم، الحكاية الشعبية في منطقة بجاية، دراسة و نصوص،دار هومة، الجزائر،د: ينظر -1
 .مستقبالجمع فأل، والمقصود بها ما قد يصيب الفتاة : الفاالت -2
  .عقد ذهبي يوضع في الرقبة: السنسلة -3
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لســمر 
  ســمرراهم عايرونــي  بيكــــــــــــــــــــــــــــيال

اللــي       1حةــــــــــــــــــنخــرجوا للبط
  بت تديكــــــــــغــل

شــديت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــ

ضـــت ـــــــــــــــديا           وغمــــــ
  ــينياــع

ولـقـيت 
بي        ــــــــــــــــــــــــــــــــحبــي
ـَى ـــــــــــــــــــــــــــولّـــ

  اــــــــــــــــــــــــليــــ
*******  
ن ـــــــــــــــــالــــزي

ــــــــــيعـــــــــــــــــــــــــــيال
ندو ــــــــــــ

  ـانةــــــــــــــــــــــخــ
يها ــــــــــــــــــــــــــــــســــق

ـريق          ــــــــــبـــ
ــــــــــــــــــــــــــــــلحــــــــ

  نانةـــــــــــــــــــــــــــ
كــم          ــــــــــــــــــــربـــي ايحن علي

  2يا أناــــــــــكـــيما حن عل
  

                                                             
 .الحقل: البطحة  -1
 . على حسب سكان المنطقة فإن  البوقاالت فن حديث، لم يكن قديما موجودا أو معروفا بالمنطقة -2
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اهللا             ـــمــــــــــــــــــــــســـميت باس
  ابــــــــــوفــــتحت الكت

ت ــــــــــــــــوتمــني
ـــــي            ــــــــــــــــــــــرب

  ابــيالقـــيني بلحب
ـــتنيــــــــــــــــــــــــــوســــــــ

ت           ــــــــــــــــــــــــــــ
  ابــــــــــــطــــبطب  الب

اب            وشــــحال ــــــطفــتحت جانــي خ
  ابــــــــــــــشب
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  الفصــل األول
  الشعر الشعبيفـي بيـئته االجـتماعية

 لشعر الشعبي دراسة نظريةا :  

  . مدخل إلى األدب الشعبي - 1

  .  تعريف الشعر الشعبي - 2

  .التسميات و المصطلحات- 3

  .نشأة القصيدة الشعبية، وخصائصها الفنية - 4

II. - وصف المدو نة:  

  .  ميدان البحث - 1

  . طريقة ومدة الجمع - 2

  .أنواع الرواة - 3

  .تصنيف المدونة حسب األغراض الشعرية- 4
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 -الشعر الشعبي دراسة نظرية :  

ن علينا التطرق إلى أشكال التعبير في األدب الشعبي، ولذا يتعيالشعر الشعبي هو شكل من 
  . بشكل موجز قبل تعريف الشعر الشعبي لو، وهمفهوم

:مدخل إلى األدب الشعبي - 1  

األدب الشعبي هو خير وسيلة تلقائية تعبر بها األمم عن ذاتها بكل حرية، وطالقة   
وعفوية، دون أي قيد، فاألدب الشعبي هو التعبير الفطري الصادق عن أحالم األمة وتطلعاتها 

  . وآمالها في الحياة، وأوضاعها المعاشة، فهو لسان حالها في كل األحوال واألماكن

ومصطلحاته، غير أنها تشترك في معنى واحد، فيقال له التراث الشعبي تعددت تسمياته  وقد
أو المأثور الشعبي، أو الثقافة الشعبية، وعرف بمصطلح الفلكلور، الذي هو غربي األصل، وكلمة 

وتعني التراث ، )LORE(ولور  . وتعني قوم أو شعب،) FOLK(فلك : فولكلور تنقسم إلى شقين
ة الفلكلور إلى اللغة العربية ضمن التأثيرات الثقافية التي وفدت من وقد انتقلت تسمي"الشعبي، 

في الصحافة واإلذاعة  االغرب، وال يزال يستخدم من قبل عدد كبير من الكتاب العرب، والسيم
والمسرح، مما أدى إلى انتشار مصطلح فولكلور في الحياة اليومية من قبل العامة في الوطن 

  .1"العربي

الفنون والمعتقدات وأنماط السلوك الجمعية التي يعبر بها الشعب عن : " والفلكلور يشمل
نفسه، سواء استخدمت الكلمة أو الحركة أو اإلشارة أو اإليقاع، أو الخط أو اللون، أو تشكيل المادة 

وهو كذالك يشمل الفنون المادية الشعبية من مباني ومدن وأدوات ومالبس ،  2"أو آلة بسيطة
لفنون القولية هي األشد تأثيرا في الذاكرة الجماعية وأبقاها، وخاصة األشعار وغيرها، لكن ا

سيرة بني هالل وألف ليلة وليلة، واألمثال (الملحونة والقصص الشعبية واألحاجي وغيرها مثل 
  .....).الشعبية والنكت

  
                                                             

 . 71 :، ص1990منطلقات التفكير في األدب الشعبي الجزائري، المؤسسة الوطنية لكتاب، الجزائر،  التلي ابن الشيخ،-1
 .12 :، ص2001أحمد علي مرسي، مقدمة في الفلكلور، عين الدراسات والبحوث اإلنسانية االجتماعية،  -2
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  .أدب وشعب: الشعبي هو مصطلح مركب من شقّين هماواألدب

 ذلك الكالم الفني الجمالي رفيع "هي مصطلح عام يحمل آفاقا واسعة، واألدب هو : كلمة األدب
المستوى، من شعر أو نثر صادر عن أديب كاتب أو شاعر، وخاضع لمنطق لغوي فني 

  1"معين
  وتحيل إلى مفهومين مختلفيين) شعب(من االسم الموصوف  صفة مشتقة):شعبي(كلمة شعب :  

  .في عالمة مماثلة، الدين، الدولة، األصل، األرض مجموع الناس يشتركون-أ

فريق من األمة المعتبر من النقيض من الطبقات األخرى، بتوافر الزيادة في الثروة أو -ب
  .2المعرفة

ولما كان األدب . كلمة األدب وتحصرها في نطاق الشعب وكلمة الشعبي جاءت لتخصص  
أن األدب الشعبي ينبع :"الشعبي وسيلة تعبير عن ذات األمة وكيانها، فترى الدكتورة نبيلة إبراهيم

وتضيف بأن األدب الشعبي هو نتاج جماعة تنتمي إلى شعب ،    3"من الوعي والالشعور الجماعي
عندما ننطق بعبارة األدب الشعبي أو  ˝بأسره مشارك فيه،  معين، وال يشترط بأن يكون الشعب

  .4"التراث الشعبي، فإننا نكون على وعي تام بأننا نعني نتاج جماعة بعينها وليس الشعب بأسره

ولجأ البعض إلى تعريف األدب الشعبي على أنه ذاكرة الشعوب و مرآتها العاكسة لها ، وحافظ و 
صياتها ، وكاتم أسرارها عبر العصور المتعاقبة ، فاألدب الشعبي حامل عاداتها و تقاليدها و خصو

                                                             
، ديوان المطبوعات الجامعية، )باأد(محمد، األدب الشعبي بين النظرية والتطبيق، سلسلة دروس جامعية  يسعيد -1

 .19:ص،1998الجزائر، 
 :، ص2006مجموعة المؤلفين، المورث الشعبي وقضايا الوطن، الرابطة الوالئية للفكر واإلبداع بوالية الوادي، : ينظر -2

04. 
 . 03 :، ص1981، القاهرة،طباعة و النشرنبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في األدب الشعبي، دار غريب لل -3
 .09:المرجع نفسه ، ص -4
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ذاكرة الشعوب ووعيها الشفوي المحكي و المرآة التي تعكس بصدق الماضي بكل ما ينطوي  ˝:هو 
  .1˝عليه من تقاليد و عادات اجتماعية ، وطقوس دينية و مشاعر فردية أو جماعية

دب الشعبي، وذلك يرجع لعدة عوامل وأسباب وقد اختلفت وتعددت اآلراء حول تعريف األ  
  :أهمها

  .طبيعة المادة الشعبية، والحركة المستمرة التي تعرفها الثقافة الشعبية-

اختالف رؤى الباحثين والدارسين، ضف إلى ذلك غنى المادة الشعبية، ألن األدب الشعبي يشمل -
 :على ثالثة آراء وهيكل المجاالت الفكرية واإلبداعية، ونحن في هذا المجال نركز 

 الرأي األول:  

األدب الشعبي ألي "يركز أصحاب هذا الرأي على اللغة دون االهتمام بباقي العناصر األخرى، 
هي، مجهول المؤلف المتوارث جيال فمجتمع من المجتمعات اإلنسانية هو أدب عاميتها التقليدي والش

وارثه أجياله بالمشافهة، وهو أدب مؤلفه أي أنه ذلك األدب الذي ينتجه شعب معين ويت،2"عن جيل
مجهول، أو باألحرى أدب ينتجه أفرد مجتمع معين، ويتوارثه أفراده من جيل إلى جيل مشافهة 

  .ويبقى مؤلفه مجهوال عموما

 الرأي الثاني :  

األدب المعبر :"، أي محتوى النص في األدب الشعبي)المضمون(يهتم أصحاب هذا الرأي بالمحتوى 
هنا نالحظ االهتمام بالمحتوى ال بالشكل، ويدعمون 3"الشعب في لغة عامية أو فصحى عن مشاعر

ذلك األدب المعبر عن ذاتية الشعب المستهدف تقدمه الحضاري : "رأيهم بما قاله أحمد رشدي صالح

                                                             
 .41 :أم سهام، شظايا النقد واألدب، دراسات أدبية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص -1
 .09: سعيدي محمد، األدب لشعبي بين النظرية والتطبيق، ص -2
 .08 :جالوجي عزالدين، األمثال الشعبية الجزائرية بسطيف، مديرية الثقافة، سطيف، ص -3
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الراسم لمصالحه، يستوي فيه أدب الفصحى وأدب العامية، وأدب الرواية الشفهية، أدب المطبعة، 
  .1"المجهول المؤلف، واألثر المعروف المؤلفواألثر 

إذن األدب الشعبي هو الحارس األمين على بقاء واستمرار هوية األمم الحريصة على موروثها 
 .ن الضياع واالندثار والزوال مالشعبي 

 

 

 الرأي الثالث:  

يقوم هذا الرأي على القالب اللغوي الفني العامي، فاألدب المنطوق بلغة رسمية فهو أدب رسمي، 
  .2"تهااألدب الشعبي ألي أمة من األمم هو أدب عامي"واألدب المنطوق بلغة عامية فهو أدب شعبي، 

جموع واألدب الشعبي هو أدب الشعب والفرد، إذ يذوب الفرد في ذاتية الجماعة، والجماعة هي م
األدب الشعبي هو أدب مستمد من " األفراد المشتركين في شيء معين، وتجمعهم عالقات إنسانية

فالتراث الشعبي يعبر  طرف فرد ثم ذاب في ذاتية الجماعة،عمق الشعب وثقافته وأصالته، أنتج من 
حداث وبكل طالقة عن وجهة نظر الجماهير الشعبية تجاه مختلف القضايا التي تمس حياته، واأل

نقصد بالثقافة الشعبية مجموع الرموز : "وفي هذا الصدد يقول عبد الحميد بورايو،3"التي تمر بها
واألعراف،  تقنياتوأشكال التعبير الفنية والجمالية، والمعتقدات، والتصورات، والقيم، والمعايير وال

ي المجتمع، بحكم تكيفها مع والتقاليد، واألنماط السلوكية التي تتوارثها األجيال، ويستمر وجودها ف
  .4"األوضاع الجديدة، واستمرار وظائفها القديمة، أو إسناد وظائف جديدة لها

ن كان أحيانا من إنتاج فرد إعن الخصائص الفنية لألدب الشعبي فهو مجهول المؤلف، و اأم
ره األدب الشعبي هو أدب الشعب، المعبر عن مشاع"ان ما يذوب هذا الفرد في الجماعة،فسرع

                                                             
 .15 -14: ، ص1971، 3أحمد رشدي صالح،األدب الشعبي، مكتبة النهضة المصرية، ط -1
 .11 :سعيدي محمد، األدب لشعبي بين النظرية والتطبيق، ص -2
 . 63 :زكور محمد، توظيف التراث الشعبي من رويات بن هدوقة،  مديرية الثقافة لوالية برج بوعريريج ، ص  -3
 .90 :روث الشعبي وقضايا الوطن، ص، الموعبد الحميد بورايو -4
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أحاسيسه، والممثل لتفكيره واتجاهاته ومستوياته الحضارية، المتداول بين أفراده، البسيط في لغته 
أدب بسيط في ، فهو 1"وصوره، سواء أكان مرويا شفهيا، أو مكتوبا معروف المؤلف أو مجهوله

ي الشعب دبواأل"لغته وصوره الفنية كما أنه أدب عفوي جماعي متوارث جيل عن جيل مشافهة، 
يشمل مجموع الرموز الناتجة عن الجزء الشعبي من ثقافة األمة، وهو نتاج جماعي عفوي يعبر 

وحاجاتهم وضمائرهم بشكل عام، وينتقل من جيل إلى جيل  معن شعور أبناء الشعب وعواطفه
عامة  لىوهو أدب يسهل ع، 2بشكل عفوي مشافهة، أو عن طريق التقليد والمحاكاة والمالحظة

الناس حفظه وروايته والمحافظة عليه كما يسهل اكتنازه في الذاكرة، ويسهل على جمهوره روايته 
  .3وإنشاده، وعلى مستمعيه متابعته

إذن فاألدب الشعبي هو أدب نابع من الشعب، وهو مرآته العاكسة له، ويتفاعل معه بصورة عفوية، 
  .ترسم مالمحه بدقة دون تكليف

بي نابع من الشعب يصور حياته ويتفاعل معه بصورة عفوية، ويمثل الجماعة أكثر إنما األدب الشع"
للفن من إمكانيات لغوية وتصويرية، وهو في نفس الوقت فن يوجه الفرد  ما كللنه فن إمن الفرد، 

وأما عن أشكال التعبير في األدب الشعبي .4"الذي يعيش في إطار الجماعة نحو وحدته وتماسكها
  :  منم كالضفهو ي

. ، والحكايات الشعبية بأنواعهاحمالسير الشعبية واألساطير والمال-  

األغاني الشعبية بأنواعها والمواويل بأنواعها، والمدائح النبوية واالبتهاالت الدينية، والرقى، -
 ، واأللغاز،) ت الباعة المتجولينءادان(واألمثال الشعبية، والتعابير واألقوال المأثورة والنداءات 

  .وادر والقصص والفكاهةنوالنكت وال

                                                             
 .09 :جالوجي عزالدين، األمثال الشعبية الجزائرية بسطيف، ص -1
كناعنة شريف، دور التراث الشعبي في تعزيز الهوية، مجلة التراث و المجتمع، جمعية إنعاش األسرة، البيرة ، المجلد 2

 .22:، ص09السادس، ع
 .55 :أحمد رشدي صالح، األدب الشعبي، ص -3
 .15 :نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في األدب الشعبي، ص -4
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.1الخ........األعمال الدرامية والمسرحية الشعبية-  

خصائصه الفنية، ال وبعد هذا العرض الوجيز لمفهوم األدب الشعبي وطبيعته وأشكاله التعبيرية و
جيال ننوه بوجوب االهتمام به ودراسته والبحث فيه، ألنه أمانة األجيال الماضية لأل يفوتنا إال أن

إذ يسجل األدب الشعبي هموم الجماهير وتطلعاتهم وآمالهم حاضرا ومستقبال وهو ليس . الحاضرة
من األدب الخاص، ولكننا  ىة باالحترام، وكان ينظر إليه باعتباره درجة أدنراج ثقافة غير جديتن
  .2وإبداعا اظر إليه باعتباره فنا جديرا بالدراسة أداءنن

:يتعريف الشعر الشعب   - 2  

فهو إبداع شعبي شفوي،  ،الشعر الشعبي هو شكل من أشكال التعبير في األدب الشعبي  
يتضمن األدب الشعبي الشعر "ونمط من األنماط الثقافية الشعبية، كباقي الفنون الشعبية األخرى،

والغناء واألحاجي والقصص، والمعتقدات الخرافية والتقاليد،وغيرها من عناصر التراث، حتى 
األمثال والشعبية واألغاني "مفهوم األدب الشعبي يضم مجموعة من الفنون القولية مثل أصبح 

، سيما أن األدب الشعبي 3"والنكت والحكايات الشعبية، ولعل على رأس هذه الفنون الشعر الشعبي
األدب الشائع في الطبقات التي تسمى عادة بشعب أو عامة، وله مميزات خاصة به في بعض ˝: هو

يان و مشابهات مع األدب الكالسيكي ، ويستعمل اللهجة المحلية أو لغة شبه فصيحة، سهلة فيها األح
  4˝تعابير كثيرة باللغة العامية

: والشعر الشعبي يتكون من شقيين أو كلمتين هما  

 شعرت به بمعنى علمت به، ومن " علم"فالشعر هو أقدم الفنون األدبية يعني في األصل : الشعر
 .5شاعر بمثابة العالمثم يكون ال

                                                             
، اسكندرية، مصر، 2001، 1دراسات في الثقافة الشعبية، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، ط مرسي الصباغ -1

 .20- 19:ص
 .105 :ص ،1995ط، عين الدراسات واألبحاث اإلسالمية، مصر، .د/مرسي أحمد علي، مقدمة في الفلكلور -2
 .196 :، ص1989ي، بيروت، باراف، ال1سالم رفعت، بحث عن التراث الشعبي، نظرة نقدية منهجية، ط -3
 .182 :، ص1980، نيسان 06مجلة التراث الشعبي العراقية، بغداد ، العدد -4
 .409 :ابن منظور، لسان العرب، ص -5
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كل نص نتج عن نبض شعوري في قالب لغوي موسيقي سليم، وحرك خياال في : "والشعر هو
 .1"الملتقي

 هي  ، ووتحصرها في نطاق الشعب ،انية جاءت لتخصص الكلمة األولىلثالكلمة ا: الشعبي
  :، وتحيل إلى مفهومين مختلفين)الشعب(صفة مشتقة من االسم الموصوف 

.لناس يشتركون في عالمة مماثلة، الدين، الدولة، األصل، األرضمجموع ا-أ  

فريق من األمة المعبر عن النقيض من الطبقات األخرى، بتوافر الزيادة في أحد الشقين الثروة -ب
  .أو المعرفة

الشعر كالم موزون مقفّى، معبرا عن األخيلة البديعية  ا، قالت العرب قديما إنئمحول الشعر دا
  . والصور المؤثرة البليغة

هو كالم مفصل قطعا قطعا متساوية في الوزن، متحدة في الحرف : "أما ابن خلدون فعرفه كاألتي
األخير من كل قطعة وتسمى كل قطعة من هذه المقطعات عندهم بيتا، ويسمى الحرف األخير الذي 

رويا وقافية، ويسمى جملة الكالم إلى آخره قصيدة وكلمة، وينفرد كل بيت منه بإفادته في  تتفق فيه
تراكيبه، حتى كأنه كالم وحده، مستقل عما قبله وبعده، وإذا أفرد كان تاما في بابه في مدح أو 

  .  2"نسيب أو رثاء

إن من الشعر ): "ص(ل ونظرا لمكانة الشعر الهادف في حياة األمم وتأثيره فيها، قال فيه الرسو
بعض الشعر ولم يعمم، وهو أصدق ) ص(وهنا حدد الرسول ".لحكمة وإن منه البيان لسحرا

  .الناطقين

نأتي إلى تعريف الشعر الشعبي، " وبعد هذا التعريف البسيط للشعر، وتبيين مفهوم كلمة الشعبي
  .لدارسين في هذا المجالوالتطرق إلى مختلف المفاهيم والتعاريف التي أوردها الباحثين وا

                                                             
 .10 :، ص2003، 1، جوالشاعرية أيمن البلدي، في الشعرية -1
 .09- 08 :أيمن البلدي، في الشعرية والشاعرية، ص -2



 الفصل األول                                                  الشعر الشعبي في بيئته االجتماعية

46 

 

يرى بعض الدارسين أن الشعر الشعبي ما ظهر إال بعد أن فسدت اللغة العربية، ودخلها اللحن 
إن الشعر الشعبي يطلق "والتعريف، وانتشرت العامية انتشارا واسعا وابتعد الناس عن الفصحى، 

ر عن وجدان الشعب على كل كالم منظوم من بيئة شعبه بلهجة عامية، تضمنت نصوصه التعبي
أمانيه، متوارثا جيل عن جيل عن طريق المشافهة، وقائله قد يكون أميا وقد يكون متعلما بصورة 

  . 1"أو بأخرى مثل المتلقي أيضا

ولما كان الشعر الشعبي نابع من وجدان شعبي ومعبرا عن ذاته مالزما له في يومياته أصبح بذلك 
والشعر الشعبي معلم من معالم الثقافة الشعبية "ن معالم ثقافته، لسانه ومرآته العاكسة له، ومعلما م

وسيلة لغوية عميقة التأثير يصور جميع نواحي الحياة الصغيرة منها والكبيرة، وهو بشكل عام 
  2"يغطي مختلف تفاصيل الحياة اليومية للفرد والجماعة

جموع عامة النّاس تكمن في وقوة الشعر الشعبي في االنتشار وجلب اهتمام الناس به، والسيما 
عفويتة وبساطة لغته وتعبيره عن همومهم دون تعقيد أو تزييف، فهو صورة حقيقية لهم كحالهم، 

أن الشعر الشعبي يعرف بين الناس وينتشر لتعبيره عن أحوالهم اليومية وهمومهم في مناسباتهم "
عامية تتضمن نظرة شمولية تمتد والمالحظ أن مؤلفات المبدعين من شعراء ال....العامة والوطنية،

إلى اإلنسان والحياة ومشاكلها، والتاريخ، والمواقف الوطنية، واالرتباط باألرض، والطبيعة، 
وتمجيد الرجالت الوطنية والعلمية والفكرية، واالهتمام بآثارهم وبطوالتهم ومؤلفاتهم، ودون اعتقال 

  .  3"اء النخبللفنون األدبية األخرى يشارك فيها جميعها مع الشعر

وهنا تتضح عوامل أسباب اهتمام الجماهير العريضة بالشعر الشعبي واإلقبال عليه إنتاجا وحفظا 
إن الشعر الشعبي يتناسب ومسماه فهو "ومالزمة شعرائه، ألنه يعد غذاء روحهم وملكهم الخاص، 

  .   4"شدتهغذاء روحي للجماهير الشعبية تتمتع به في مشواره، إذا هي التي أنشأته وأن

                                                             
 .395:، ص1977، مخطوط1945الى 1980بن الشيخ، دور الشعر الجزائري في الثورة من  التلي-1
 .01:، ص2003، السويد، 1عبود زهير كاظم، قراءة في كتاب مدخل إلى الشعر الشعبي العراقي، ط -2
بين الهوية المحلية ونداءات الحداثة، نبيلة سنجاق، الرابطة الوطنية لألدب  الشعر الشعبي: نقال عن مقال في كتاب -3

 .168:ت، ص.الشعبيـ د
، أعمال المهرجان الوطني الثاني للشعر الشعبي واألغنية البدوية، األغواط، من "أصالة الشعر الشعبي"سالم علوي،  -4

 .  26 :، ص1999نوفمبر  21الى 17
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ف العامة أغانيهم الشعبية وتغنوا بها في أفراحهم التي ال تكاد تقام إال ومن الشعر الشعبي ألّ
تعبر األغاني الشعبية عن الحالة النفسية للشعوب، وتعكس عاداتهم "، )األغنية الشعبية(بحضورها 

األغاني حلقة ربط بين الماضي األبناء عن آبائهم و أجدادهم، وتشكل هذه وتقاليدهم التي يتوارثها 
 .1"والحاضر، فتشد اإلنسان إلى أرضه وتراثه وتحفظ  شخصية الشعوب

ودائما الشعر الشعبي هو ذاكرة األجيال المتعاقبة، فهو يسجل تاريخهم المليء باألحداث 
والبطوالت، فهو همزة وصل بين ماضيهم ومستقبلهم القائم على قيم الماضي التليد، وهذا هو سر 
حفاظ األجيال على هذا الموروث الشعبي، كما أنه نتاج جماعي من  إنتاج الشعب كله، فالفرد 
يذوب في الجماعة على الفردية، وكذلك فهو لم يصمد لمرحلة معينة فحسب، بل ساير األجيال 

  .المتعاقبة وواكبها مستلهما منها خيراتها، وحافظ على مضمونه وشكله األساسيين

أكبر الفنانين والشعراء ورجال الفكر اللذين قدموا إنتاجا خالدا، كان سرهم ˝: أنويرى توفيق زياد 
األساسي ارتباطهم بجماهير الشعب، والنظر إلى تجربتهم الذاتية كجزء من التجربة العامة، 

  2˝وباستطاعتهم التعبير بانسجام عن ظروف العمل والحياة وكفاح الناس المحيطة بهم

اآلراء السالفة الذكر حول الشعر الشعبي، نخلص إلى أن الشعر الشعبي هو ومن خالل التعاريف و
كالم موزون مقفى، بلغة يغلب عليها الطابع العامي، وهو نتاج الجماعة والفرد، ولكن الفرد يذوب 
في الجماعة ، وبالتالي تضمحل الفردية وتطغى الجماعية، وأنه ذاكرة الشعوب ولسان حالها 

  .ها، وأغراضه كأغراض الشعر الفصيحوالمرآة العاكسة ل

الشعبي، النبطي، : إال أنه تستوقفنا إشكالية مفادها ما الفرق بين هذه التسميات والمصطلحات
  .الملحون، العامي؟

  : هذا ما سنحاول اإلجابة عنه تحت العنوان التالي

                                                             
، دار األسوار، عكا، مؤسسة الثقافة الفلسطينية، 1ع والتراث في فلسطين، قرية البصة، طحداد يوسف، المجتم: ينظر-1

 . 75 :، ص1985
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1الجيوش سلمى الخضراء، موسوعة األدب الفلسطيني المعاصر، ط -2

 .91:، ص1997
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  :إشكالية المصطلح وتعدد التسميات - 3

تصادفنا أشعار نفسها، ولكن تسمياتها تختلف من باحث أو دارس آلخر، فالبعض يسميها شعر  
،  وإن كانت 1شعبي، وآخر شعر ملحون، بينما طرف آخر هي عنده شعر نبطي أو شعر عامي

هذه األشعار من شكل واحد وفد يكون لها مضمون واحد، وكل التسميات أصحابها لهم الحق في 
ه األشعار إلى اللغة أو المصدر أو المكان الذي قيل فيه هذا النص، أو ذلك، وينسبون هذ

  ).الموسيقي(اللحن

وكل اصطالحات الشعر الشعبي العامي والملحون والنبطي وحتى البدوي، ما هي إال اصطالحات 
إقليمية غير مستقرة في الثقافة العربية، إذ تختلف هذه المفاهيم أو مفاهيم هذه اإلصطالحات  من 

  .لمغرب إلى الجزيرة العربيةا

إن الشعر الشعبي مصطلح متكون من كلمتين، الكلمة األولى شعر، والثانية شعبي جاءت لتخصص 
الكلمة األولى وتحصرها، والشعبي هنا ال تعني الرخيص أو الدنيء، وإنما تحيل إلى مفهومين 

  :رئيسين وهما

  .األمي نظم الشعر بلغة شعبية مهذبة، يفهمها المتعلّم و -1

  .يعبر هذا الشعر عن وجدان الشعب و مكنوناته، فهو نابع من روحه و كيانه، وهو لسان حاله -2

  :الشعر الملحون -أ

شاع مصطلح الشعر الملحون في بلدان المغرب العربي، وخاصة ليبيا وتونس الجزائر، وهذا    
التي تنظم هي "ألزجال راجع إلى الهجرة األندلسية التي أثرت في الشعر الشعبي عن طريق ا

األخرى بلهجة العامية، ودون مراعاة القواعد النحوية والصرفية، فالشعر الحضري الذي تحدثه 
الموشحات واألزجال كان بلغة مستعجمة تختلف عن لغة الشعر البدوي الذي تطغى عليه اللهجة 

وصيات الشعر العامية الممزوجة بتراكيب عربية أصال، والزجل والشعر الملحون أثريا خص
إن الشعر الملحون «: الشعبي المحلي  الجزائري بشكل عام، وفي الشعر الملحون  يقول المرزوقي 

                                                             
 .هذه المصطلحات خاصة بالثقافة العربية -1
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الذي نريد أن نتكلم عنه اليوم فهو أهم من الشعر الشعبي، إذ يشمل كل شعر منظوم بالعامية سواء 
و كان من شعر كان معروف المؤلف أو مجهوله، وسواء دخل في حياة الشعب فأصبح ملكا له، أ

الخواص، وعليه فوصف الشعر بالملحون أولى من وصفه بالعامي، فهو من لحن يلحن في كالمه 
  .1»أي أنه نطق بكالم عامي أو بلغة عامية غير معربة

  :الشعر العامي -ب

شاع مصطلح الشعر الملحون في بلدان المغرب العربي، وخاصة ليبيا وتونس الجزائر، وهذا    
التي تنظم هي "راجع إلى الهجرة األندلسية التي أثرت في الشعر الشعبي عن طريق األزجال 

األخرى بلهجة العامية، ودون مراعاة القواعد النحوية والصرفية، فالشعر الحضري الذي تحدثه 
ات واألزجال كان بلغة مستعجمة تختلف عن لغة الشعر البدوي الذي تطغى عليه اللهجة الموشح

العامية الممزوجة بتراكيب عربية أصال، والزجل والشعر الملحون أثريا خصوصيات الشعر 
إن الشعر الملحون «: الشعبي المحلي  الجزائري بشكل عام، وفي الشعر الملحون  يقول المرزوقي 

نتكلم عنه اليوم فهو أهم من الشعر الشعبي، إذ يشمل كل شعر منظوم بالعامية سواء الذي نريد أن 
كان معروف المؤلف أو مجهوله، وسواء دخل في حياة الشعب فأصبح ملكا له، أو كان من شعر 
الخواص، وعليه فوصف الشعر بالملحون أولى من وصفه بالعامي، فهو من لحن يلحن في كالمه 

  .2»عامي أو بلغة عامية غير معربةأي أنه نطق بكالم 

  :الزجل -ج

   لقد حملت الفنون الشعبية القولية، وغيرها من خالل حامليها وورثتها في الماضي و الحاضر هم
نظم كالم العوام على " شعبي، ومن هذه  الفنون القولية الزجل، وكل ما يعرف عن الزجل هو أنه 

ر بلسان الجمهور، يصور العواطف والمعاني التي تمر اإليقاع، وأشكاله عديدة ال تعد، وهو شع
بالمخيلة، بريشة اللسان على نسج الكلمات العامية المنتقاة وإرسالها حمال ذات نبرات موسيقية 

ويعلل بعض الباحثين في األدب الشعبي عودة الشعر الملحون من جديد في كل من . 3" شجية

                                                             
 .45:، ص1967، 01محمد المرزوقي، األدب الشعبي، الذر التونسية للنشر، ط   -  1
 .45:، ص1967، 01محمد المرزوقي، األدب الشعبي، الذر التونسية للنشر، ط   -  1
  .11:، ص1952الخازن، منير وهبة، الزجل تاريخه أدبه أعالمه قديما وحديثا، المطبعة البوليسية، حريصا، لبنان، :-3
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سبب الهجرة األندلسية التي أثرت في الشعر المغرب األقصى والجزائر على وجه الخصوص ب
، التي تنظم هي األخرى بلهجة العامية، ودون مراعاة القواعد النحوية "األزجال"الشعبي عن طريق 

والصرفية، واألزجال تنظم بلغة عامية مستعجمة تختلف عن لغة الشعر البدوي الذي تطغى عليه 
الزجل يختلف عن الموشح الذي يعتبر نوعا اللهجة العامية ممزوجة بتراكيب عربية أصال، و

مما الشك فيه أن الزجل أيسر نظما من الموشح إلمكانية استعمال اللغة العامية ولبساطة "غنائيا، 
خليط من ) الموشحات(، والفرق بين الموشح والزجل هو أن األول 1"أوزانه ومسايرتها للغة الشعبية

ما األزجال فهو شعر عامي محض، ومن ثم يكون الفصحى والعامية، ويلتزم ببعض القواعد، أ
الشعراء الشعبيين قد اهتموا بفن الزجل وقلدوه في نظم القصائد المتعددة المضامين منها القصيدة 

  .البدوية

  : الشعر النبطي- د

ن، ونبطي بفتح النون و الباء و كسر الفاء بعدها ياء مشددة ، وهذه التسمية اختلف حولها الدارس
  :ثالثة آراء، و هي ونتج عنها

سكنه العرب، وهو بناحية المدينة المنورة،  »نبطا «يقال أنه سمي نبطي نسبة إلى واد يسمى  -1
، وبالتالي يستبعد "وادي الدواسر: "ولكن العرب عادة تنسب األماكن إلى ساكنيها وليس العكس مثل

  .هذا الرأي

نسبة إلى جيل قدموا من بالد فارس من العرب المستغربة ، ونزلوا بالبطائح بين العراقين،  -2
يعرفون باألنباط وهذا شعرهم،وهذا أمر مستبعد ألن الشعر النبطي ظهر عند العرب و بالبالد 

  . العربية

لعربي، وهذا استنباط الشعر النبطي من الشعر العربي وسمي بالنبطي ألنه مشتق من الشعر ا   -3
الرأي األكثر صوابا، ألن القبائل العربية لما  ابتعدت كذلك عن لغتها الفصحى، إذ أصبح الشعراء 

أما في القديم وبالذات في العصر الجاهلي فلم يحدث أن سند "ينظمون أشعارهم بلهجة القبيلة، 
                                                             

  .14:، ص1983الحميد حاجيات، الجواهر الحسان في نظم أولياء  تلمسان، ش، و، ت، ت، عبد : - 1
و المزجل هو المكان الذي يطلق ) الرمح القصير(زجل، زجال، رشقه ورماه بالرمح، الزجالون هم الذين يرمون بالزاجل *

 .17ص 270،1973العربي، عدد : ينظر -منه الحمام، الزجل نوع من الشعر المحدث
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عصرنا بالجزيرة شعر شاعر عن الجماعة ونظم بلهجة قبيلة أشعاره، وأما في الحديث فانه يعم في 
في الشمال والشرق والغرب والجنوب، وجميعه : نبطي ينظمه الشعراء في أرجاء الجزيرة المختلفة

الواضح هو أن الشعراء النبطيين . 1"بلغة نبطية واحدة تخالف لغات القبائل أو أقل لهجاتها المحلية
، والطريف إن "لقبائل األخرى أصبح شعرهم بلهجة قبائلهم، ولكن أشعارهم كانت مفهومة عند كل ا

، والشعر النبطي هو شعر شعبي رغم اختالف 2"الناس هنا وهناك يفقهون عنهم ما يقولون
نشيد الزمان وقصيدة الماضي وغناء السلف وتأريخ ) الشعر الشعبي(الشعر النبطي "التسميات، 

  .4ألبجدية الكتابة العربية كما نجد أيضا الدكتورخليل نامي يشير إلى أن النبط هم األصل،3.الحقيقة

إن التسميات التي أطلقت على الشعر الشعبي هي كثيرة ومتعددة، فهناك الشعر البدوي نسبة إلى 
البادية، وهناك الشعر اللهجي نسبة إلى اعتماد اللهجة كاللغة في تنظيم هذه األشعار، وان تعددت 

الشعب وبلغة الشعب تنظم  المصطلحات والتسميات فالمضمون واحد، هو شعر يعبر عن روح
  .أبياته

  ).البيئة( كما أن التسميات في الشعبي تختلف لدى الدارسين وفقا للبنية الفنية أو اللغة وحتى المكان 

أو ) منظم بلهجة(أو شعر لهجي ) الحضر(كأن نقول شعر بدوي نسبة إلى البادية أو شعر شعبي 
  .شعر عشاري أو خماسي نسبة إلى مقاطعه الفنية

ناك من  يسميه تبعا لطبيعة عالقته باإلنسان الناطق به، والى قوة وجوده، وتأثيره في الجماعة وه
  : المنفعلة به، وهو ثالثة أقسام هي 

، كتابة تجدد هوية الوطن ويدخل 5يكون على مستوى الوطن أو األمة : شعر وطني أوأموي -أ
حية  ألجله، كشعر هوميروس اليوناني ذاكرة التاريخ، ويحمس أبناء الوطن لخدمة وطنهم والتض

في ملحمتي االلياذة واالوديسية وشعر فرجيل اليوناني في ملحمة اإللياذة، وشعر دانتي اإليطالي في 

                                                             
  .09:ت، ص.، القاهرة،د2شوقي ضيف، الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور، دار المعارف، ط -1
  .09:المرجع نفسه، ص -2
  .09:المرجع نفسه، ص  -3
  .01:، ص1935، ماي 1، ج3مجلة كلية اآلداب ، جامعة القاهرة، م: ينظر -4
 .245:داثة، صية المحلية ونداءات الحوجاق، الشعر الشعبي بين الهسننبيلة  -5
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وهذا الشعر يطول ....... الكوميديا اإللهية، وشعر لوثرت الفيلندي في ملحمة الكاليفاال، وغيرهم 
  .وتحفظه األجيال المتعاقبة

تولد منه األغنية الشعبيةألنه وليد عواطف الناس، مثل غناء الحصادين، الدلعونا،  :شعر غنائي -ب
وهي أشعار سهلة الحفظ لدى الجماهير الواسعة من الناس، فهم يرددونها في ..... األعراس، 

  .سمرهم ومرحهم

 الكثير من الجمهور، ولغته سهلة، كماوهو شعر خاص بالمناسبات، يستقطب: شعر المناسبات -ج
ة عند كل مناسبة لها أهمية بين يأنه سهل الحفظ، وهو شعر جمهوره كمي ال نخبوي، وينظم بعفو

  .    الناس
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:نشأة القصيدة الشعبية في الجزائر - 4  

اختلف الباحثون حول نشأة القصيدة الشعبية في المغرب العربي عموما والجزائر خصوصا، 
ويرى أصحابها بوجود قصيدة شعبية في الجزائر قبل الفتح فهناك ثالثة أصناف من الرأي، 

اإلسالمي تنحدر أصولها من الشعر األوروبي، والرأي الثاني يعتبر وجود شعر شعبي سابق 
للزحفة الهاللية، وهذا الشعر همش ألن الثقافة الجديدة والمعتقدات تغيرت بعد الفتح اإلسالمي،بينما 

والرأي الغالب هو أن . هرت تزامنا مع الفتح اإلسالمي في الجزائررأي آخر أن القصيدة الشعبية ظ
القصيدة الشعبية هي واحدة من إنتاج أو ثمرات الحملة الهاللية على الجزائر، التي أدت خدمة جليلة 

  .1للعربية ولسكان شمال إفريقيا الذين عربتهم بسهوله

، بينما هناك من يذهب بعيداً 2»في الجزائر إن الشعر كان موجوداً دائما«: فيقول " ألبرت قيمي"أما 
بقوله أنّ القصيدة الشعبية الجزائرية كانت قبل االحتالل الروماني بلهجة بربرية حسب العالم 

، كما أن األعراب الوافدين تمركزوا في مناطق ذات مناخ يشبه "جوزيف ديبا رمي" الفرنسي 
للمحافظة على الروح الشعرية للقصيدة مناخهم األصلي ذو الطابع الصحراوي، مما ساعدهم 

مصطفى بن "العربية الجاهلية، وكذلك من حيث الصورة والموضوع، إذ نجد الشاعر الشعبي 
  :الفرس والصيد) مطْوْل ذاَ الليل( يذكر في قصيدته " إبراهيم

ـْ ـَتْ الفـ واْل        ـــــــــــــــــــيا بن تْراي
ـِن و لَج ريد   .يَأهْل لقفاط

                                                             
 .32: ص ،م،و،ك،1ج.وراسة الكبرى بمنطقة األيالعربي دحو، الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحرير: ينظر -1
 .39:، الجزائر،ص76جاهد األسبوعي، عدد الم" ففالديمير، سكورويوغانو: " نقالً عن مقال -2
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واْل          يحلْفُواألبــراس ـــــمن بكْريِ يركْبوا ط
يــــــــــــــــعدو  

نصدع الوحشَ و الغزاْل        نَاكُْل من جــابها 
  1اديـــــــــزن

لخضر بن " مثلما  هو الحال عند الشاعر : كما طبعت بعض القصائد الشعبية بالطابع الصوفي
أقدم مدونة شعرية بالعربية الدارجة لهذا النوع الشعري، يعود إنتاجها إلى القرن السادس "، " خلوف

، وقد نشرت في الخمسينيات من طرف محمد بخوشة منسوبة لألخضر بن )16(عشرميالدي 
خلوف الفارس الشاعر الذي كان من بين المجاهدين الذين خاضوا معارك المقاومة العسكرية 

نئ المنطقة الوهرانية، وهو رجل متصوف جمع بين العلوم الدينية و الشعر، اإلسبانية حول موا
وقضى فترة حياته يتلقى قواعد التصوف الطرقي  في مدينة تلمسان التي عرفت في هذا القرن 

، وهذه أبيات يمدح فيها بطولة المجاهدين الذين شارك معهم ضد  2"ازدهارا علميا وثقافيا هاماً
  :د الميناء الجزائري في الغرب مطلعهاالغزاة األسبان عن

ران ـــــــــيا فارس من ثم جيت اليوم         غزوة مــزغ
  .ةــــــــــــــــــمعلوم

ـوم         رأيت أجنان الشلو ـــــــــيا عجالَناَ ريض الملح
  .ومةـــــــــمش

وم         ـــــــــــــياسايلني عن طـراد الي
ران ـــــــــمزغــة ـــــــــقص

  .ةـــــــــمعلوم

                                                             
 .110-576العربي،  ةشريط أصلي للفنان أحمد وهبي ،نادي األسطوان -1
 .11ص،دار أسامة للطبع والنشر،1ورايو، في الثقافة الشعبية الجزائرية، التاريخ والقضايا والتجليات طعبد الحميد ب -2
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ة ـــــــــيا سايلني عن طراد اليوم          قص 
  .1ومــــــــــــران معلــــــــــــمــزغ

أما التلي بن شيخ يرى انطالقا من رأي عبد اهللا الركيبي بأن الشعر الشعبي جاء إلى الجزائر مع 
وبالنسبة للجزائر يمكن القول بأن الشعر غير " ن،الفتح اإلسالمي، انتشر أكثر بعد مجيء الهالليي

في الفترة  المعرب جاء مع الفتح اإلسالمي، ثم انتشر بصورة قوية واضحةبعد مجيء الهالليين
إلى الجزائر حاملين معهم لهجاتهم المتعددة،حيث تغلغلوا في ) هـ 1047/هـ460( الممتدة مابين

بصورة جلية اعترف بها كثير من الدارسين بحيث  األوساط الشعبية،وساهموا في تعريب الجزائر
، وما القصيدة الشعبية 2"أصبح األدب الشعبي منذ ذلك الوقت ثمرة من ثمار الثقافة العربية

الجزائرية إال تال قح ثقافي وتزاوج لغوي بين القبائل العربية والحضرية والبدوية والتأثير األندلسي 
قع الذي يغرف منه القوالون والطلبة لتغذية سامعيهم، هذا هو واقع هذا هو الوا" والقبائل األمازيغية،

  .3"العائالت العربية القبائلية بشمال إفريقيا  مالثقافة التي تتغذّ منها معظ

الشعر " كما سميت هذه القصائد الشعبية بالزجل والملحون، وأشهرها الملحون في الجزائر ،
  .4"الملحون يشمل كّل شعر منظوم بالعامين سواء كان معروف المؤلف أو مجهوله

أما ظهور القصيدة الشعبية في الوطن العربي، فهناك من يرجع ذلك إلى عصر الجاهلية، ، بغض 
، وإنما من حيث الموضوع، وتجلّى ذلك بصورة أوضح عندما )صحى أو عاميةف( النظر عن اللغة 

انتشر اللحن بشكل واسع منذ العهد األموي، فالعباسي فاألندلسي ليعم بذلك كافة البالد اإلسالمية 
والعربية أي منذ بداية القرن الثالث الهجري، وقد زاد في انتشار اللحن تداخل القوميات،واألجناس 

األسفار والحج والتجارة والزواج، وهناك نماذج تعود إلى القرن الرابع للهجرة، وهذا عن طريق 
  .5عن طريق األعراب الوافدين من القبائل الهاللية أو بني سليم التي استقرت في تونس

                                                             
 .12-11المرجع نفسه، ص -1
 .39:، ص1945- 1830التلي بن الشيخ،دور الشعر الجزائري، في الثورة  -2

3 -  mohammed belhafaoui, la poésie arabe maghréline d’éspression populaire, ed, fm,paris, 
1973,p:25. 

 .54:، ص5،1967، ط، الدب الشبي، الدار التونيسية للنشرمحمد المرزوقي -4
 .33:ائرية في األهازيج النسوية، لوالية تلمسان، جامعة تلمسان، صبن عمر يزلي، صدى الثورة الجز: ينظر -5
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:مقومات الشعر الشعبي وخصائصه الفنية- 5  

االمتداد واالنتشار و االستحواذ يختص الشعر الشعبي بمقومات وخصائص فنية مكنته من   
على قلوب الجماهير الواسعة من المتلقين له، فهو يقوم على أسس لغوية وفنية جعلته شكال تعبيريا 
قائما بذاته، بعضها هي خصائص فنية تشترك فيها كل أشكال التعبير الشعبية، و الشعر الشعبي 

البحث مكنني من فتح عيني على كنز من إن "كنز من الحكمة والكلمة المعبرة والقول المستساغ،
عظيمة متمثلة في القصائد الشعرية الشعبية زكنوز البحث، مكنني من فتح عيني على كنو

 .1"األلمانية

                                                             
1 -voir –Alohammed Belhalfaoui,la poésie Arabe,Maghribine d’escpression poupulaire, librairrie, 
 F. Maspere, 1973,p :31.  
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ومن خالل بحثنا في هذا الموضوع استخرجنا بعض الخصائص الفنية التي تميز الشعر 
  :الشعبي،ويمكن تلخيصها فيما يلي

يعبر الشعر الشعبي عن ثقافة الشعب وآماله وتطلعاته، وهو نابع من :دياإلبداع الشعبي التقلي - 1
فهو تجسيد يمثل ثقافات مجموعات من السكان " الشعب، الشاعر يبدع انطالقا من بيئته الشعبية، 

  .1تتتفاوت من حيث األهمية وتذوب فيها الفر ديا

ة وطابعها الخاص الذي ألفه أماّ التقليد فهو يكمن في شفوية هذه القصائد أو النصوص الشعري
المتلقي، فالشاعر الشعبي يجد نفسه مقيدا ملتزما بالطابع القديم للنصوص، كما أن الذاكرة الشعبية 
تقحم نفسها في إيداعاته من خالل تداخل النصوص الشعرية و االقتباسات التي يلجأ إليها الشاعر 

أن صلة النص  «: دت جوليا كرستيفا ذلك دون قصد، وهذا ما يعرف بالتتاص عند اللغويين، إذ أك
الجديد بالنص القديم، تتسم بالتكرار و التوزيع أي صلة هدم وبناء،وهي أيضا صلة تبدل وتغير في 
النصوص، أي تناص ، ففي حيز نص محدد ثمة ملفوظات مأخوذة من نصوص أخرى ، تتداخل 

    .2››وتتشابك

د األبعاد تتمازج فيه كتابات متعددة أو هو نسيج التناص عند روالن بارث هو النص فضاء متعد
  .3"من االقتباسات تنحدر من منابع ثقافية متعددة

بمعنى أن النّص الشعري يزخر بشبكة من االقتباسات، وانفتاح الشاعر على الذاكرة البشرية وفق 
منوال  مجموعة من القوانين، فالشاعر الشعبي الجزائري مثال ال تخلو قصائده من النسج على

القرآن الكريم أو الشعراء الجاهليين، وحتى أشعار مزامنة لها، وتوظيف بعض النصوص األدبية 
  .األخرى كالمثل الشعبي

موضوع الشعر الشعبي هو موضوع عام وموضوع خاص، فاألول  :التراثية في الموضوع - 2
ي الذي يهمه وحده، يمس كل فرد من أفراد األمة، والثاني إذ يحس كل فرد بأنه موضوعه الشخص

وهذا الموضوع له اتصال مباشر مع الشعب ، وتناول هذه الموضوعات يمتاز بالعفوية والتلقائية، 
                                                             

 .50:جورج نبيل سالمة، التراث الشفوي، ص  -1
 .66 -65 :ينظر، باقر جاسم، في التناص، ص -2
 .85، ص1986، 2العالي، دار توبقال، الدار البيضاء، ط بنعبيد: روالن بارث، درس السميولوجيا، ت -3
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ويقصد بها الفطرية في ال منطقية السرد والربط بين األحداث، كما يمتاز باالنتشار والتداول ألنه 
والشعر الشعبي . مة المثقفةأدب كل طبقات المجتمع عكس الشعر الفصيح الذي يخص الطبقة المتعل

شعر متجدد وحيوي، يساير األجيال المتعاقبة وتطوراتها الفكرية والحياتية، ومن هنا كانت الشعبية 
هي تراثية التداول، أي االنتشار والخلود، االنتشار على مستوى األمة، والخلود بالنسبة للزمن من 

  .عصر إلى عصر

:ة واألسلوباللغ- 3  

بمعنى هي الكالم المصطلح " لغوت"و" لغات"و" لغي"وجمعها " لغو"وذ من اللغة هي اسم مأخ  
، ولغّة الشعر 1"عليه بين كل قوم، وهي األصوات التي تعبر بها األقوام، ويقال لغوت بمعنى تكلمت

لها أصول من الفصحى،وبعضها كلمات أجنبية دخيلة ناتجة عن ) شعبية ( الشعبي هي لغّة عامية 
الثقافي، وأحيانا تختلف األلفاظ الشعبية عن الفصحى إال في النطق فقط، يرى  االستعمار والغزو

األدب الشعبي يمتاز بلغّة معينة من الصعب وصفها، ولكنها على  «:محمود ذهبي ذلك في قوله
كما يغلب .2»وجه القطع ليست عامية، على أساس الترجيح فصحى راعت السهولة في إنشائها

القرآن الكريم على لغّة الشعر الشعبي وخاصة الملحون الجزائري، وذلك الطابع الديني وأساليب 
إن ارتباط السكان بالعقيدة اإلسالمية جعلتهم يتعلقون " يرجع إلى ارتباط السكان بالعقيدة اإلسالمية، 

بلغّة القرآن لكريم واألحاديث النبوية الشريفة ويعظمونها، حيث طبعوا كثيرا من األلفاظ بأسلوبهم 
  .3"لعامي الخاصا

فهي لغّة ألفاظها متداولة بشكل يومي وشعبية بسيطة، تجمع بين اللّفظ العامي والفصيح واألجنبي، 
ومنها يتولد الرمز والصورة والفنية واألسلوب، إذ هي مجموعة من األلفاظ لها خصائص متغيرة 

ا التحريف واإلدغام في المعنى حسب مصدرها وقوة معانيها، ولغّة الشعر الشعبي هي لغّة دخله
بمعنى أن الشعر الشعبي يوظف مفردات الجماعة التي تتحكم بها يوميا فتأتي . 4والتحوير واللّحن

                                                             
 .رفوح،15ور، لسان العرب، المجلدظابن من -1
 .81ص ،1972ي، األدب الشعبي العربي، مفهومه ومضمونه، مطبوعات جامعة القاهرة، محمود ذهن -2
 .11 ص ، م،س،ذ،1962- 1955العربي دحو، الشعر الشعبي والثورة التحريرية، بدائرة مروانة، -3
  .94ينظر، يزلي بن عمر، صدى الثورة التحريرية في األهازيج، ص -4
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أشعاره أقرب إلى ما في أذهانهم من مفاهيم التي أنتجتها عفويتهم وبساطتهم في العيش، وهي 
  .مفردات حية متطورة

  : األلفـــاظ -أ

صادق وواضح للبيئة التي ينتمي إليها الشاعر بكل  ألفاظ الشعر الشعبي هي انعكاس  
مكوناتها وأنواعها، فالشاعر البدوي يوظف الخيمة والرمل والفرس،والحضري يوظف البحر 
والطبيعة في أشعاره، كما هي ألفاظ ذات إيحاء وجداني أكثر من مدلولها الفكري والحسي 

وهي ألفاظ تتسم بالجزالة وكثرة .ت مختلفةالمجردين، وهي نظام من التعليمات واإلشارات لها دالال
الغريب، إذ يعنى  بالصناعة اللّفظية، بحيث تتعدد المعاني من الكلمة الواحدة، وهذا ما يعمده 

  لمتلقي من خالل اللّغة المستعملةالشاعر الشعبي ليؤثر في ا

أسلوب الشعر الشعبي هو أسلوب بسيط إذ هو أسلوب الكالم الجاري في حديث :األسلوب-ب
النّاس، وهو أسلوب حواري يتعدى فيه الشاعر ويتجاوز ضمير المتكلم إلى التعبير بضمائر أخرى، 

  .1"هنا يستفيد الشعر الشعبي من القصة التفصيالت المثيرة الحية

  

  

 :الصورة الفنية -ج

هو مجموعة من العينات يوظفها الشاعر بدقة من  معنى وموسيقى وصورة البناء الفني للقصيدة 
أسلوب يجعل الفكرة :"فنية حتى يتّم البناء الشعري الذي يعالج موضوعا ما، والصورة الفنية هي

تظهر بكيفية أكثر شموال تمنح الشيء الموصوف استعارات من أشياء أخرى تشكل مع الشيء 
، والشاعر الشعبي رغم عصاميته وأحيانا كونه أميا وابن 2"قاربالموصوف عالقات التشابه والت

                                                             
 .301،د،ت،ص3عز الدين اسماعيل، الشر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، مصر، ط -1
 :،ص1،1985محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية،دار الغرب اإلسالمي، بيروت،ط -2

422. 
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والشاعر "بيئته وواقعيته إال أنه يجيد استعمال األساليب البالغية ، والتنويع في الصور الفنية، 
الشعبي لم تمنعه الواقعية من استخدام األساليب البالغية من جناس وطباق وتشبيه واستعارة 

نية نجد صور االستشهاد و البطولة في نصوص الشعر الشعبي والملحون ومن الصور الف.1"وتورية
الخ، وواقعية النصوص الشعبية وصدق ...الجزائري،وصور النضال في الشعر الشعبي الفلسطيني

عاطفة شعرائها تؤثر في المتلقي ، ألنها تخاطب الوجدان البشري، وتصور حقيقة الفرد 
ى اختيار عنوانا لنصه ليكون رمزا لموضوعه، فالشاعر كما يلجأ الشاعر الشعبي إل.والمجتمع

الشعبي فنان يعتد بموهبة أن يجعل عنوانا رمزا في قصائده للهروب من كل القيود و التخلص من 
كل الرقابات ، ألن واقعنا عبر الفنانين هو صورة، ولذلك إذا أردنا أن يتحول واقعنا إلى صور و 

  .2رموز يجب أن يمر عبر الفنان

:الــــالخي- 4  

الخيال عنصر من عناصر البناء الشعري الذي يساعد على نقل األثر النفسي من الشاعر   
  :إلى المتلقي، والخيال نوعان

  .خيال نابعا أو معبرا عن حدث أو تجربة يضعه الشاعر أمام وجدان القارئ دون تصنع أو تعمل-

  

ام الوجدان والبحث عن آثاره في العبارات خياالً منتجا بمعنى إبداعي قائم على التوسع في استخد-
واأللفاظ واستخدام الكلمات ذات الذكريات، والمواقف الخاصة لدى المبدع يتلقاها المتلقي متأثرا 
بها، إال أن بعض الدارسين والباحثين والسيما الرافضين لألدب الشعبي ينفون الخيال عن الشاعر 

يرون أن األدب الشعبي تخلف وجهل ألنه يصور تعابير إذ " الشعبي ألنه حسبهم من عامة الناس، 
، أو باألحرى هو عند بعضهم أدب فقير اللّغة بسيط 3"وأحاسيس ومشاعر قائليه من عامة الناس

                                                             
 .143:العربي دحو، بعض النمازج الوطنية في الشعر الشعبي األوراسي، ص -1
عادل العامل، منشورات وزارة الثقافة و : ميخائيل خرايحنكو، األدب و قضايا العصر ، مجموعة مقاالت نقدية ، ت -2

 .36:، ص1981اإلعالم، الجمهورية العراقية، بغداد، 
 :، ص1981ية،ت،خلمي شعراوي ورفيقه، الهيئة المصدرية للكتاب، القاهرة،يوري سوكولوق، الفلكلور قضاياه تاريخ -3

13. 
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، فهؤالء ينقصون من قيمة الشعراء الشعبيين بحجة انتمائهم إلى عامة النّاس، وعدم درايتهم 1المعنى
الشعر بلغة عامية شعبية، ولكن الشعر الشعبي قادر على اإلبداع باألدب ومجاالت إبداعه، وقولهم 

في رؤية الشعر الشعبي لم يكن وليد تصور " والتخيل وتوليد المعاني  وابتكار الصور الفنية، 
، فهو صادق في خياله 2"خيالي اكتشفه الشاعر الشعبي، وإنما كان جزءا من الممارسات التي عاشها

لدة من تجاربه الحياتية في مجتمعه الشعبي، على عكس الشاعر الفصيح النابع من رؤيته المتو
الذي قد يتكلّف في خياله، بخالف األدب الرسمي الذي توخى عالم الواقع، فإن ) األدب الرسمي(

، وشاعر الملحون وظف في كثير من أشعاره مصطلح الخواطر، 3"األدب الشعبي أغرق في الخيال
كما ورد مصطلح خواطر في الشعر الملحون الجزائري، وهي داللة " هاته الخواطر تمثل الخيال،
هذه الوساوس هي حاالت تعيسة، كما أنها جانب من التخّيل، أما .4"على الهواجس والوساوس

، 5الخيال عند العلماء فهو من األشياء الغامضة التي يصعب تفسيرها، وإن كانت تعرف بآثارها
الصورة هي أداة "بين الخيال والصورة التي يتخيلها الشاعر،وهنا نستنتج أن هناك عالقة قوية 

  .6"الخيال ووسيلته، ومادته الهامة التي يمارس بها، ومن خاللها فعاليته ونشاطه

  

  

:الموسيقى - 5  

يستمد الشعر الشعبي موسيقاه من اهتمام الشعراء الشعبيين باأللفاظ من ناحية الرنين   
في النص الشعبي الذي يتجلى كذلك في تناسب األجزاء والجرس، وهو االستخدام الموسيقي 

وتوزيع القافية وتواتر الحروف المتشابهة الرنين بوصفها دعامة من دعامات السياق الموسيقي 
كما يلعب . للعبارة الشعرية، كما تستلزمه تلك الموسيقى من وجود تناسب بين أجزاء العبارة

                                                             
 .93:، ص)دراسة وتحليل( محمد حسن عبد المحسن، األدب الشعبي في حلب  -1
 .80: التلي بن الشيخ، منطلقات التفكير في األدب الشعبي الجزائري،ص -  2
 .129:، ص490مجلة المعرفة، العدد   -3
 .348:، القاموس المحيط، باب الراء، فصل الخاء، صآبادي روزيالف -4
 .412: دبي في القرن الخمس من الهجري،صمنصور عبد الرحمان، اتجاهات النقد األ :ينظر-5

 .14:جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب،ص -6
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في موسيقى النص الشعري وهذا غير متاح في النص  التكرار الصوتي صفة جوهرية ودوراً كبيرا
الشعري، وهذه الصفة تؤدي وظيفة جمالية تكثيفية لإليقاع، كما تشد انتباه المتلقي والتكرار ينتج 

  .موسيقى داخلية تدعم إيقاع النص العام

للشعر  أما عن الوزن والقافية فالشعر الشعبي له أوزانه الخاصة، أي عدم صالحية البحور الخليلية
النسج بمعنى : الشعبي، بل اجتهد بعض الدارسين في وضع عبارات عروضية خاصة به، مثل

عيار الميزان، والقافية في الشعر الشعبي هي الحروف األخيرة من البيت، وقد تتعدد القافية في 
  .النص الواحد

: الشكل والبنية - 6  

ب من حيث مقدمتها وخاتمتها، تبدأ تتوافق القصيدة الشعبية مع القصيدة الجاهلية في الغال
، أو الشكوى، وغالبا ما )ص(بمقدمة طاللية أو بيت من الحكمة أو الحمد هللا و الصالة على النبي 

  ).ص(تكون خاتمتها بالصالة على النبي 

كما تتوافق معها في الصور التي يقربون  بها المعاني، ويرسمون بها حركة مكوناتها إذ نجدها 
ببيئته ) الشعبي(بيئة المعاشة، ويرجع ذلك إلى شدة ارتباط وانتماء الشاعر العربي مستوحاة من ال

  .وعشقه لها

أما عن شكلها، فيبدو عليها تأثرها بالقصيدة العمودية الفصيحة، ونذكر بعض أشكالها،   
  .1مسندين في ذلك أمثلة عن الشعر الملحون الجزائري

    :    المريوع-أ

لخضر بن .  ( الشفاعة عادت إليه*اللّى فالبطن اتكلّم*اللوا والخاتمصاحب *الصالة على بلقاسم
  ).خلوف

                                                             
دب الشعبي، مقال لخضر اثة، الرابطة الورقية لألونداءات الحدجاق، الشعر الشعبي بين الهوية ة سنبيلن-1

  .140 - 137: ،ص2009لوصيف،
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،سهاموا *رامي قياس* شاد في لبطاح ما احبس*تبعتو ماالن ماارخس* تايه مياس:  الخماسي-ب
  ).محيوباسطميولي .    ( فالقلب غايس

  :المشطور-ج

( موالنا  * قبل أن يعلم صلي على نبينا وسلّم  *يامن سبق باالسم * سيد األتراك واعرب واعجم 
  ).عيسى اللغواطي

  ).لخضر بن خلوف( باهللا اسألتكابخير الورى      ياهللا وتشي في ليلة القبر       :الميت- د

  :المشحر- ه

يا شفيع الخلق امنعني من الحشر و اللهيب النيران * بالعدنان* من هرب في حرمك المان  
  ).لخضر بن خلوف .    ( اهللا سلكني يا رسول* بالعدنان * 

:توظيف المثل الشعبي في الشعر الشعبي  - 7  

يعبر المثل الشعبي عن  حكمة أو رأي أو تجربة أو عبرة، ويكون له شكله الخاص به، يعبر     
المثل الشعبي في شكله األساسي عن حقيقة مألوفة صيغت في أسلوب مختصر سهل، حتى يتداوله 

وعرفه فوزي العنتيل بأنه قول مأثور تعليمي يمتاز بجودة السبك و  1جمهور واسع من النّاس
، والمثل الشعبي ال يجوز تبديل ألفاظه عند توظيفه في النص الشعري، وكثير من الشعراء 2ازاإليج

الشعبيين يلجئون إلى المثل الشعبي في أشعارهم، ألنه يقوي المعنى ويدعم الفكرة ويشد انتباه 
وضاعها، إال أن األمثال ال يجوز تبديل ألفاظها، وال تغيير أ" المتلقي كما له دور جمالي في النص،

 .3"ألنها بذلك عرفت واشتهرت

: مجهولية المؤلف- 8  

                                                             
 .235:الكزائى كراب، علم الفلكلور، ص-  -1

 .311:، ص1977فوزي الفسيل ، الفلكلور ما هو؟، دار النهضة العربية للنشر ، مصر -  -2
 .302:،ص1913عة األميرية، مصر بح األعشى في صناعة اإلنشاء، المطبص القلقشندي -  -3
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تنسب القصائد إلى قائليها، وقد تشتهر القصيدة بقائلها وإن كانت آلخر، وهناك قصائد قديمة   
أن أغلب القصائد  ،تراثية نسبت لشعراء رواة حسبهم أنهم حفظوها ورووها، ويرى بعض الدارسين

 ،نظّمت باللّغة العامية وتوارثت عبر األجيال عن طريق المشافهة الشعرية الشعبية مجهولة المؤلف،
  .الخ...وعادة ال يذكر الشاعر الشعبي، بل تذكر القصيدة أو بيئتها، صحراوي، بدوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. وصــف المــدو نة:  

  :مجتمع البحث-1

في منطقة سور الغزالن عديد القرى ) الملحون(شمل البحث الميداني للشعر الشعبي   
كبرج أخريص، الدشمية، ديرة، عين اعمر، أوالد طاعن،حي جلول لوصيف وسط (واألحياء 
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، وشملت هذه الدراسة عددا من الشعراء والرواة الشعبيين رجاال .......)المدينة وشعبة بن خاوة
ا وإن اختلفت وتفاوتت مستوياتهم الثقافية،إال أنهم يلتقون في صفة واحدة وهي ونساءا كبارا وصغار

قول الشعر وحفظه وعشقه، ودفاعهم ومحافظتهم على التراث الشعبي الذي في اعتبارهم يرمز إلى 
  ".سور الغزالن"نسبة إلى ) الصوري(الصورة الحقيقية للمجتمع 

  :فترة الدراسة -2

من ( لمدونة الشعر الشعبي في منطقة سور الغزالن ما يقارب سنة استغرق الجمع الميداني   
، وعرف هذا الجمع الميداني تجاوب الشعراء الشعبيين والرواة )2012إلى فيفري  2011جانفي 

وتعاونهم معنا، ما هذه المدونة إال جزء بسيط من كنوز الشعر الشعبي بهذه المنطقة التاريخية 
  .العتيقة 

:نةطريقة جمع المدو-3  

البحث الميداني عموما، والجمع الميداني خصوصا، يستند إلى طرق وأسس علمية تمكّن   
الباحث والدارس من إنجاز بحثه، ونحن اجتهدنا في تطبيق هذه الخطوات قدر المستطاع، ووفقا 

  :للظروف المتاحة لنا، إذ عملنا على

والحصول منها على معلومات تخص االتصال بمختلف الجمعيات الثقافية الناشطة بالمنطقة،  -
  .الشعراء الشعبيين بالمنطقة

.االتصال شخصيا بهؤالء الشعراء أو الرواة واالستماع إليهم -  

  .جمع المادة من هؤالء الشعراء بالكتابة أو التسجيل في شريط ثم إفراغه أو تسلّم لنا مكتوبة -

.منطقةانتقاء القصائد للوقوف عند مختلف األغراض الشعرية بال -  

أخذ معلومات شخصية عن هؤالء الشعراء كاالسم الكامل، العنوان، المستوى الثقافي، دواوينه،  -
  ... الملتقيات و المهرجانات التي شارك فيها
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:   أنواع الرواة -4   

فن من فنون القول، وهو تراث شعبي ملك لجميع الشعب، ) الملحون ( إن الشعر الشعبي   
ن الناس، فيقبلون على حفظه و قوله وروايته في مختلف المناسبات، وهناك ويلقى اهتماما واسعا م

في منطقة سور الغزالن من ال يفوت مناسبة إالّ بحضور شاعر شعبي أو مجموعة من الشعراء، 
، إذ إجابة الشاعر عن كل موضوع تكون شعرا،إذ يقول ) رة شعرية ظمنا( تكون المنافسة بينهم 
الشعراء المبدعين أنفسهم الذين يلقون قصائدهم، وقسم من : أقسام من الرواة األستاذ بورايو بثالثة

الرواة والحفظة الذين يقولون لغيرهم، ثم أضاف إليهم قسما ثالثا يتمثل فيمن يجمعون بين اإلبداع 
  .1الخاص بهم و الرواية لغيرهم

: وينقسم الرواة إلى ثالثة أصناف   

هؤالء هم شعراء يقولون الشعر ويجيدونه، إذ يقولون شعراً محكما ويروونه : رواة شعراء –أ 
  .2ويبدعون فيه متحكمين في اللغة واألسلوب

هؤالء يملكون صوتا جميال وأداءاً رائعا لمختلف القصائد الشعرية، وحتى  :رواة مغنون -ب
واألعراس، وهم أول من ويحيون الحفالت  روالبند ي) الجواغ(استعمال آالت موسيقية كالشبابة 

  .3يدعون إلى الحفالت لكي يقومون بإضفاء البهجة على العرس سواء كانوا رجاال أو نساء

هؤالء كثيرون، وهم من عامة النَّاس، يهتمون بقول الشعر وحفظه وترديده، رجاال : رواة هواة -ج
تخفيفا ...العمل والحقول ونساء، يلتزمون بالنصوص الشعرية في المناسبات و اللقاءات العائلية وفي

ويختلفون عن المغنيين كونهم غير مجبرين ...لشدة التعب والمتعة والتفريج عن اآلخرين و المواساة
  . 4على حفظ كل األغاني ومتابعتها وال تؤدى في الحفالت أمام الناس

                                                             
 .71:، ص2006عبد الحميد بورايو، في الثقافة الشعبية الجزائرية، منشورات رابطة األدب الشعبي، الجزائر  -1
 .90 :العربي دحو، الشعر الشعبي والثورة التحريرية،بدائرة مروانة، ص -2
 .89 :المرجع نفسه، ص -3
 .90:التحريرة،بدائرة مروانة، صالعربي دحو، الشعر الشعبي و الثورة : ينظر-  -4
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الغزالن المذكورين في  على هذا األساس، تم تصنيف شعراء الشعبي الملحون في منطقة سور -
  .المدونة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :قائمة الشعراء الشعبيين والرواة -5

 صاحب الخمس وخمسون سنة، ولد بالدشمية، عضو الرابطة الوطنية لألدب : عمر بوجردة
 .-سور الغزالن تاريخ وحضارة –الشعبي، موظف، يسكن حاليا بسور الغزالن، له كتاب 

 اخريص، خمس وسبعون سنة، له ديوان شعري، يقيم ببرج عبد الرحمان حيدب. 
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  م، عن عمر يناهز سبع وسبعون سنة، مقره السكني بعياش 1986أحمد خوجة، توفي سنة
 .رابح

 فاطمة ر، خمس و أربعون سنة، تسكن بديرة، تقول الشعر مشافهة. 

  م، يسكن بقرية أوالد طاعن، قصيدته جاءت مشافهة1982التخي بن كريو، من مواليد. 

  م، بسور الغزالن، يسكن بحي أوالد فارهة1926بن بوشيبة خليفي، ولد عام أحمد. 

 ربيع تواتي، موظف، عضو الرابطة الوالئية لألدب الشعبي، يسكن بديرة. 

 عبد الباسط همال، خمسون سنة، معلم، عضو الرابطة الوطنية لألدب الشعبي ، يسكن بديرة. 

  عربي، عازب، يسكن بديرةمصطفى العيفاوي، ثالثون سنة، ليسانس أدب. 

 نور الدين بوداود، اثنان وثالثون سنة، جامعي، يسكن بديرة. 

 علي بن زينب، خمس وثمانون سنة، القاطن بحي شعبة بن خاوة بسور الغزالن، متزوج. 

 ساعد ب، ثمانون سنة، يسكن بحي شعبة بن خاوة بسور الغزالن، يقول القصائد مشافهة. 

 ،يسكن بسور الغزالن، قصائده مدونة العيد بوشارب، خمسون سنة. 

  الحاج عياش، أربع وثمانون سنة، يسكن بحي جلول لوصيف بسور الغزالن، يقول قصائده
 .مشافهة

  ،لخضر ع، ست وخمسون سنة، يسكن بحي جلول لوصيف، بسور الغزالن، قصائده مشافهة
 .يحفظها بعض الرواة

 وثمانون سنة، قصيدتها مشافهة، يحفظ شعرها الكثيرون، على اختالف  أم ساعد ن، أربع
 .أغراضه

 

  :ومقاطع لشعراء آخرين

 وهي تسع مقطوعاتمقطوعات مجهولة المؤلف ،. 

  .مقطوعة لعلي بن زينب -
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  .مقطوعة لمسعودة ج -

  .يامنة ق: مقطوعتين ل -

  .حدة ف: مقطوعة ل -

  .مسعودة بوطريق: مقطوعة ل -

  .زوينة خ: مقطوعة ل -

  .مرزاقة: بيتين ل -

  .ربيحة خ: بيتين ل -

  .الحاج محمد: بيتين ل  -

  .رابح ك: بيت ل -

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

.تصنيف المدونة حسب األغراض الشعرية  -6  
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ن في شعرهم جلَّ الموضوعات والقضايا المتعلقة بحياتهم، ألن الشعر ويتناول الشعراء الشعبي
أفئدتها في مختلف العصور، فهو دائما يصور حياتها يصدر من قلوب شعوبه ومن " الشعبي 

والشعر الشعبي لسان حال . 1"وآمالها وآالمها، سواء في عصور االبتهاج أو في عصور االبتئاس
األمة وترجمانها، فكان الجاهليون يحدون به اإلبل في سراهم ليالً، ويرددونه في قتالهم وغزوهم، 

كلّما شهروا " م األبيات السادة والصعاليك، ولما جاء اإلسالم وفي السقي من اآلبار، ويشترك في نظ
وعندما انقسم المسلمون أحزابا . 2"سيوفهم في معركة استلّوا معها ال يحصى من األناشيد الحربية

وشيعا، كان لكل حزب شعراءه الذين يناضلون عنه نضاال عنيفا، ومع تطور نظام الحياة عند 
سلية وقطع أوقات الفراغ،وتحول من هجاء قديم إلى فن النقائض، فن للت) الشعر(العرب جعلوه 

غزل ومدح ورثاء ووصف للخمر والفخر، والزهد والتصوف والفكاهة، والشعر بذلك كان صورة 
، وأما في العصر الحديث اقتحم الشعر 3"لمشاعر الشعب وحياته االجتماعية والسياسية والدينية

اياهم وموضوعاتهم وما يتعلق بهم من وجدان وعاطفة الشعبي كّل جوانب حياة الناس وقض
  :، وفي منطقة سور الغزالن نقف عند األغراض الشعرية التالية...واجتماع وسياسة و دين 

  ):الثوري( الشعر الشعبي الوطني -أ

يرتبط هذا الشعر بثورات الجزائر وتاريخها، وبالهوية الوطنية، وبطوالتها وأمجادها 
أبنائها إبان ثورة التحرير المجيدة، كما يشيد بتالحم الشعب وتماسكه، ورموزها، ونضال 

وهو بذلك يعتبر وثيقة وذاكرة تحافظ على عراقة المجتمع وأصالته، إلى جانب الوظيفة 
اإلعالمية التي تؤديها باعتباره يسجل مختلف مراحل الصراع الجزائري ضد أعدائه، من 

  .ته واستقالله، وبداية ثورة البناء والتشييدثورات شعبية وسياسية، حتى نيلة لحري

  

  :ويقول الشاعر الشعبي عبد الرحمان حيدب

                                                             
 .05: ،د، ص2العصور، دار المعارف، القاهرة ، ط رينظر ، شوقي ضيف، الشعر وطوابعه الشعبية على م-  -1

 .247:المرجع السابق، ص-  -2
 .248:نفس المرجع، ص -3
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ـَم االستعمار ــــــــــفي ربعة وخَمسين ثَورةْ التَ حرير         حكـ
انَاــــــــــــــــــــشَعنَا هب  

ا هو ال\ه          ر ِلينَا بشَارا لينَا نُوفمبج تْ وحبص  ائر بِهزج
  رحانَا ــــــــــفَ

:أما الشاعر علي بن زينب يقول  

ارـينَا اإلستعمف ارا دنسال تاريخ ماضي وثورتنا          ونتفَكَر م لَو  

لَو نْساْل ثَمن     يه عزتْنَا  ـــــــــــــــلَو نْسـاْل َأشْـكون ب
اــــــــــشُهراء األبدر.  

:يقول الشاعر خليفي أحمد بن بوشية  

جاناَ خْـــبر ــــــــــــاهللا كَــ
ـِين       الرحلَة فــي اِللّيْل ـــــــــــــــــــــــــــــش
شْرِةَـــــــــا تَـــــــــــــــمقَى دب  

ـَلْناَ ببغَاْل ما شْ ياهودي كَهّان فنَا ِليساْل       ــــــــــــرحــ
  ـَريكَانــــــــــــــــــــــَالَك مـــــــــــــــــخ

  .1"طَلْعك الشَان دور تْربـح الثَورة        حنَا عرض قُريشْ نوضوفي الجيشْ

: الشعر االجتماعي -ب  

ويصور طبيعة حياة تتعدد مواضيع الشعر الشعبي االجتماعي، ألنه مرآة عاكسة لحال المجتمع 
اإلنسان وواقعه ،وهو منبر للنصح واإلرشاد والتوعية والدعوة إلى تماسك المجتمع والتحامه، 
ونسج الروابط والعالقات االجتماعية، وكذلك االهتمام بمختلف شرائح المجتمع والتعبير على 

                                                             
 .مقطع من المدونة -  -1
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وفي هذا الغرض مختلف مظاهر األفراح والحفالت وهموم الناس واهتماماتهم وحياتهم اليومية، 
  ".بأساليب حديثة ولغة عامة عصرية...نجد الغزل والفخر والهجاء

  
إذ كتبت الشاعرة فاطمة تتحدث عن معاناتها بكلمات حزينة تعبر عن حسرتها آالمها في قصيدتها 

  : آهات امرأة معذبة
ذَا كْالَمــهِإذَا ــــــي ي ا نَاس

رِيتوه اهللا الَ يبليكُم بِضر هذَا ـــــــــــــــــــــــــــــــقْ
اسساإلح  

ـْتُوب ـــالرحمة موجودة و الصــبر هو ال كَاس           وهذا مكـ
ـِفَط   اســـــــــــــيمة دريـــــــــــ

  
  ":والديه"أما الشاعر التخي بن كريو يقول عن 

وحــشْ الولدين ما 
ـْـــــــــــــــــعن ـْباب           ــــــــــــــــــ دو طـ

سكُن ِلي واـْأسواجِي رشَاهطْ الج  
مشهاب            ْأســهْل ِلي يا **1حب ْأمه فيِ خَاطْرِي قَادي

  القي في ملقَاهاــــــــــــخَ
بِــي ــــــــــــــــمتْوحشْــها راه قَل

اذي ــــــا طَاب           هـَـــــــــــــــــــعنْه
ة طــايلة مــــــــما ريتَاهاــــــــــــــد  
  
 في الرثاء يقول الشاعر عمر بوجردة:  

مقَــــادير اهللا لَبدا  -
ـَتوص ــْل            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـََأهالَ وسْهالَ باللي أعط   .اهُأموالَياَــــ

                                                             

  1.مشتعل: قادي -**
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-اهللا و القض ــرْل            و ــــــــــــــــــَأمفْعبِينَا ي ــاء
  .اح النهايةـــــــــــــــــــــدين شْبـــــرِضى الوال
  

 أما الشاعر الراوي نور الدين بوداود يقول في ربط الحناء ووضعها للعروسين:  
ديت          اهللا ــــــــــــــــــــبِسـم اهللا بِسـم اهللا بِسـم اهللا اب

ا تَحمو سليياَ ب لكنعـَرفــــــــــــــــــــي   يِ هذيـــــضـ
الَر          تْحني بِها البنية و الصالَةَ على النبِي ـــــحني حنييالْبنية في طُبسي البـ

  المخْتَار
  

 اش يقولمناسبة الحج نجد الراوي الحاج عي:  
سر ا شْفْتوبِيـــتْ اهللا              م اججاحــول اهللاـــــي.  

ـَة  ـِي مكّــ كـــي شْفْنَاه َأورِينَاه             ف
  .لينَاهـــــــــــــــــــــــــخ

ـْرى في كُت ـَى ويصلي             ويقـ   .ب اهللاـــــويتْوضــ
  
  
  
  

  :الشعر الديني -ج
الشعر الشعبي في عمومه ال يخلو من مقاطع أو أبيات دينية، وهذا يعود إلى شخصية شعراء     

، التي تمدح و تشيد 1المنطقة المرتبطين بالعقيدة اإلسالمية، ومنهم المنتمون إلى الطريقة الصوفية
عالى و ذكره ذاته يتحدث الشاعر عن نعمة اإلسالم و عبادة اللّه تباألولياء الصالحين، وفي الغرض 

، وخصال الصحابة األطهار و أتباعهم من العلماء األتقياء ، والزهاد )ص( الدائم ، ومدح رسوله 
  :   العابدين، ومرامي هذا الغرض تتمحور فيما يلي

  .تذكير النّاس بدينهم و دعوتهم إليه و التشبث به -
  .بها ودعوة الناس إلى اإلقتداء) ص(وسيرة الرسول ذكر اللّه تعالى -

                                                             
 .طريقة منتشرة في المنطقة  -1
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  .وأتباعهم) ص(بالفتوحات اإلسالمية ورموزها من صحابته التغني  -
  .النصح و الوعظ و اإلرشاد -
  .و تمجيد األولياء الصالحين و األضرحة و الزوايامدح  -
  ص(يقول الشاعر حيدب عبد الرحمان في مدح الرسول:(  

   دـَى النبِــي الع ـَلُوا صــلُوا يا لْحضار       عل   .الَنيصـ

ـْوار      هو ـــــــــــــــــــــــــمحمد شَــارق لَنــ    ـ
ـَه اَلعدالَنيـــــــطـ   .  ـــ

 أما الشاعر خليفي أحمد بن يوشية بقول:  

اتْمة      محمد شَارِقْ ــــــــــــصلُوا صلُوا يا لَخْوان علَى زِيـن الخَ  
ا فاطْنَةـــــــــــــــــلَـنْوار سيدي باب  

 دـــعالَتُه       سنَا غير صير عليه تنفَعلُوا غتْ تْصيلي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإلِّــ

  .اب وصـــلَىـــــــــــــــــي تَـــــ

ومختلفة تتضح لنا أغراض الشعر الشعبي من خالل وصف المدونة، فموضوعاته متعددة 
الفقر، الظلم، ( ومتداخلة، وأنه وطيد الصلة بحياة النّاس، تكثر المواضيع االجتماعية وتطغى 

إلى جانب مواضيع سياسية ووطنية ودينية،وهذا يدل على أن الشعر بهذه ...) التهميش، الوالدين،
  : المنطقة يؤدي وظائفه األساسية التي ميزته عبر العصور

ن هذا الشعر تجلّي اجتماعي لحياة األفراد والجماعات وليس ترفا فكريا وال يقصد بها أ :الوظيفة-
  .إيداعاً لإلبداع و التالعب باللغّة والصورة، ودائما يعبر عن الناس وأحوالهم

الشعر سواء كان إبداعاً فنيا أو خانته اللمسة الفنية، فهو شديد الصلة بواقع النّاس وال : الواقعية -
هو نابع من واقعهم المعاش، وهمومهم وأحوالهم، يساير حياتهم اليومية بكل  ينفصل عنهم، بل
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تفاصيلها، والشعر الشعبي هو منبر الشعب ولسانه وإعالمه، وهو أكثر أشكال التعبير التحاما 
 .  بالواقع ومعبرا عنه
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  الفصـل الثـاني

 .الشعر الشعبيدراســة اثنوغــــرافية

 

  ):تحليل نصين(دراسة نموذجين  -

I.  -  أول نوفمبر أربع و خمسونقصيدة ( نص.(  

II. - مقادير قصيدة( نص(.  
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كان الشعر دائما لسان حال العرب، وديوانهم وجنسهم األدبي األول واألمثل، وشهد التاريخ   
ثم في المربد بالبصرة، و بعد ذلك إالّ " عكاظ " تعقد في سوق  بأن مجالس األدب التي كانت

استمرار النشاط الشعري الذي كان قائما في أعماق البوادي و القبائل العربية، وكان في نفس 
المرتبة عند قدماء اإلغريق، إذ كان هو لغة العواطف و التراجيديا والمالمح، وكان قديما يحتفل 

، ألنه سيصبح إعالمي القبيلة و لسان حالها يمدحها وينود عنها ويمثلها بنبوغ الشاعر في القبيلة
لدى الحكام واألمراء و في المجالس األدبية، ألن الشعر هو أجمل وأبلغ الكالم وأشده تصويرا 

، واستمر الشعر محافظا  1للعواطف وأقدره على التعبير والكلمة البليغة، تصل حتما إلى النفوس
ر أن اللغة لم  تعد محصورة في الفصحى نظرا لما شابه من اللّحن، وظهر ما على مكانته، غي

تحليل ( بالدراسة و التحليل ) قصيدتين ( يعرف بالشعر الشعبي، وفي دراستنا هذه نتناول نصين 
( آخذين بعين االعتبار توزيع عناصر التحليل عل النصين، ونقصد بعناصر التحليل ) نموذجي 

، وكما ...)ل، الحروف، اإليقاع الموسيقي، اللغة، الخيال، البعد اإلعالمي للنص،شرح النص، األفعا
الغاية من الدراسة األدبية ليست هي األدب كله، وإنّما هي أدبيته، أي ما يجعل منه « :قال ياكبسون
  .2»إيداعا أدبيا 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                             

.59:، ص6وري، تاريخ األدب العربي، المكتبة البوليسية، بيروت ، طحنا الفاخ -  1 
2-R. Iakobson. In la sémitique littéraire, in sémiotique d’école de Paris, Adition Hachett, paris, 
1982, P: 134. 
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  : تحليل نموذجي

I.  - عبد الرحمان حيدب، للشاعر )قصيدة أول نوفمبر أربع و خمسون( نص.  

 :و تقسيمه إلى مقاطع )القصيدة ( النص تحليل  - 1

نظمت هذه القصيدة بعد االستقالل مباشرة، لم يجد الشاعر ما يعبر به عن فرحته و ابتهاجه   
  .سوى نظم هذه األبيات المعبرة عن مشاعره اتجاه شعبه ووطنه بهذا النصر المؤزر

التحرري، والغرض منه تمجيد ثورة التحرير من يندرج هذا النص ضمن الشعر الثوري   
خالل رجالها وبطوالتها، وإبراز أهميتها في حياة اإلنسان الجزائري، واإلنسان المتحرر المناضل 
عموماً، وتاريخ أول نوفمبر ألف وتسع مئة و أربعة و خمسين هي ذكرى اندالع الثورة التحريرية 

الثورة التي حررت الجزائر بعد ما يقارب مئة و ثالثين الجزائرية ضد االستعمار الفرنسي، هاته 
سنة من االستعمار، الذي تفنن في تجهيل وتفقير وتجويع الجزائريين ونهب خيراتهم، ومسخ 

  .وطمس هويتهم الجزائرية اإلسالمية األمازيغية العربية،، ومحاولة فرنسة الجزائر

ندالع ثورة التحرير، واالستقالل، و في هذا النص يتناول الشاعر حدثين جليلين وهما، ا  
الحدث الثاني هو نتيجة حتمية  للحدث األول بعد الكفاح والعذاب واآلالم جاءت الفرحة و اآلمال، 
فالشاعر يفتتح النص بذكرى أول نوفمبر، ويصف حرب الثوار وبطوالتهم، وانتقام االستعمار من 

وصف اليوم الموعود الذي كان حلماً الشعب الجزائري وبطشه وظلمه، لينتقل بعد ذلك إلى 
للجزائريين، ولكن اهللا القادر فرج كربة هذا الشعب المكافح الحر، وجاء يوم االستقالل، الذي خرج 

  .إلى الشوارع والساحات محتفال بهذا النصر الغالي

  :و يمكن  تقسيم أو تقطيع النص إلى أربعة مقاطع أساسية هي 

تحدث الشاعر في هذا المقطع عن ): االستهالل( ل إلى البيت الثالثمن البيت األو :المقطع األول-
اليوم الذي انطلقت فيه الثورة التحريرية الجزائرية، فهي بشرى ونقطة تحول في حياة الجزائريين، 
الذين فجروا ثورة التحرير ضد االستعمار الفرنسي الظالم الذي حول الجزائر إلى مكان مخيف 
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، وجعل !ن عذاب وجوع ودمار منه، وحولهم من أسياد إلى خدام على أرضهمألهلها لما القوه م
من المعمرين أسيادا على أهل األرض، وفي هذا المقطع يدعوا الشاعر الجزائريين إلى االحتفال 
بهذه الذكرى الغالية إلى يوم الدين، واالستفادة منها فهي تذكرهم بوجوب المحافظة على الوطن و 

  .النهوض به

  .يا بــدر البـدور يرمز للثوار              نحتفلوا بيك فــي كل ســنا -

في هذا المقطع يسرد الشاعر أنواع : من البيت الرابع إلى البيت الثاني عشر :المقطع الثاني - 
العذاب و األهوال التي القاها الشعب الجزائري إبان االحتالل الغاشم، الذي نهب خيرات الجزائر، 

ها كرامتهم وحريتهم، وعمل على طمس شخصية الجزائري ومحو ومسخ هويتها، وبذر وسلب أبنائ
الشقاق والتفرقة بين جموع أهلها، ومن أساليب االستعمار في مواجهة الثوار عمل على حشر 

سكنية محروسة، ال دخول إليها وال خروج منها إال بإذنه، قصد عزل 1*الجزائريين في محتشدات
ومحاصرتهم، لمنع عنهم المدد والمئونة والعدة والمال، ولم يكتف بذلك بل  السكان عن المجاهدين

وحشيته تجعله يدمر بطائراته ودباباته ومدافعه مداشر آهلة بالسكان لمجرد إشاعة عن تردد أحد 
المجاهدين إليها ولكن تجلد الجزائريين وصبرهم وعنفوانهم ورباطهم واتحادهم خيب االستعمار 

وغ مراده، ولم يزد ذلك الثوار و الشعب الجزائري إال عنفوانا و إصرارا على الفرنسي في بل
  .تحقيق االستقالل

  .عثــبونا بزاف وحرقونا بالنار        و الحــمد هللا فــرج موالنا -

و نصف .بعد أكثر من سبع سنين: من البيت الثالث عشر إلى البيت السابع عشر: المقطع الثالث
والكفاح والجهاد أشرقت شمس الحرية معلنة استقالل الجزائر ورفرف العلم السنة من الحرب 

علم لونه أخضر وأحمر وأبيض رسم عليه نجمة وهالل . الجزائري خافقا شامخا بين رايات األمم
يرمز إلى سيادة الجزائر، وفي يوم االستقالل وما تاله من أيام توافدت جموع المباركين، المهنئين 

فأثّر ذلك المشهد الرائع في نفس الشاعر ونفوس كل . ا ومحيين للعلم الجزائريللجزائر حريته
الجزائريين بمختلف أعمارهم ومستوياتهم الثقافية، ويشيد الشاعر بجيش الجزائر، ورجال أمنها فهم 

                                                             

.حاول االستعمار الفرنسي جعل الجزائر والية فرنسية، وجزء ال يتجزأ من فرنسا *  
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من رحم الشعب وحراسه األوفياء، ولجميع الموتى و الشهداء نسأل اهللا لهم الرحمة والغفران 
  .جنة دار الخلدوالفوز بال

  .أرحم يا ربــي الشهداء األبرار       وارحم يا ربــي جمل موتانا -

على غرار باقي الشعراء الشعبيين إذ جرت العادة أنه ): االختتام( البيت األخير: المقطع الرابع
 .يجعل الشاعر البيت األخير للتعريف بشخصه وعنوانه

،هي مسقط 12األبيات وقائلها ، وأن برج أخريص في هذا البيت يذكر الشاعر بأنه هو ناظم هذه
  .رأسه ومقره و يوجه دعوة إلى كل من أراد النهل من شعره فهو مرحب به عنده

 .ولـي جاب القــول في ليلة ونهار        أقــصد برج أخريص ثم تلقانا -

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

.بلدية فتية في منطقة سور الغزالن: برج أخريص  - 1 
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  : مستوى بنية اللغة - 2

غته وتتحكم في خطابه،والعنوان رمز تضمن النص رموزاً ودالالت و خصائص تطبع ل     
  :للقصيدة،  ونستشف من النص قيمتين هما

يعتبر هذا النص كشهادة أو وثيقة تاريخية لرجل عاش أحداث الثورة، و شهد : قيمة تاريخية-أ
االستقالل، فهي تاريخ للثورة التحريرية، ووصف لها، و إشادة برموزها وأبطالها، فقد تزاوجت 

( اللهجة العامية واللغة الفصحى ـ يرضى لنا غير الموت والدمار ومعمرينا لحباس لغة النص بين 
لفظتين عاميتين، وإن كان هنا اللفظ العامي ) لينا ومليانا ( فصيحتين، أما  *1لفظتين) الموت والدمار

، وقد يكون االختالف أحيانا مقتصر على )لنا = مليئة، لينا= مليان( مقتبس من اللفظ الفصيح 
. النطق، وهذا ما يميز لهجة المنطقة إذ أغلبها مقتبسة من الفصحى، مع استعمال ألفاظ دخيلة أجنبية

  .وهذا الجدول يوضح ذلك

تتمثل في معانيها السهلة الدالة على تفكير الشاعر المعبر عن عفويته وتلقائيته  :قيمة فنية - ب
  .وصدق عاطفته

  .ألفاظ عامية وما يقابلها بالفصحى

 الحروف األسماء األفعال

  جاء= جا
يلْكُمكنحكي لكم= نَح.  

  إذا لم تنس= ِلمتَنْساَشْ 
 يبتْصال تجد= م  

  األعمال= لَعماَْل 
  إخوتي= خَوتي 
  الحنان= لَحنَاناَ 
  جياع= جِيعاَناَ 

  إلينا= ِلناَ 
 بك = بِيك  

  معنا = معانَا 
 كل= قَاع  

                                                             

.البيت من المدونة*   



لشعر الشعبي في منطقة سور الغزالن دراسة اثنوغرافيةا                          الفصل الثاني   

79 

 

 بّير= ردم  
  شددو الرباط= زيروناَ 

 

  أحواش= َأحواَشْناَ 
 حرّاس..... =  

  

يا، أ، و، وهي أدوات تبدأ بفتح وتنتهي بسكون إال : أما أدوات النداء المستعملة في هذا النص فهي
  .الهمزة، وحروف المد في اللغة العربية يمتد به الصوت وتدوى به الحنجرة بعيدا فيسمع من بعيد

  .بينا مساريا خوتي نحكيلكم  -

إن استعمال هذه االمتدادات اإليقاعية المتتالية في البيت الواحد فهي تعبر عن بركان هائج متأجج 
وهي صورة بالغية تشبيهية لحالة البركان الذي ال " من اآلهات و اآلالم النابعة من صدر مهموم، 

  .)1("يلقى بحممه الملتهبة إالّ إلى األعلى 

  .الدمار       و معمر لحباس بــينا مليانايرضى لنا غير المـوت مع  -

 .البيت مليء بحروف المد من ألف مد وياء و الواو

  : طبيعة البنية في النص - 3

عبر الشاعر في هذا النص عن آالمه التي عاشها إبان ثورة التحرير، فضاق صدره، ولم    
إن  " ها من انفعال الشاعر، يجد إال هذه األبيات متنفسا له، ولهذا كانت بنية النص تستمد طبيعت

، وانفعال الشاعر تواتر من غضب إلى هدوء إلى ابتهاج وفرحة 2" البنية في النص هي قهرية 
 .3حالة من االبتهاج والرضا والفرح،، وهذا االنفعال صاحب الحالة الشعورية للشاعر

  .يدي فــي خيراتنا من كل ثـمار             ذا الوطــن أهـــلو جيعانا -
 .يا النجم والهالل تضـــيء كالبنار             رايتنا هـــي العليا مـزيانا -

                                                             

.56: أرض بالدي ، م، ق، ت، ص" ينظر، عبد المالك مرتض، أ، يا، دراسة سيمائية تفكيكية  لقصيدة  - 1 
....... ، المنجد في اللغة و األعالم " صار أمره إلى الذل و القهر: " قهر، يقهر، قهرا، و المراد : قهرية  - 2 
.األبيات مأخوذة من المدونة*   
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 :  األلفاظ الدخيلة -أ

جاءت مفردات النص سهلة وبسيطة، هذا أمر طبيعي بالنسبة لشاعر شعبي ال يتكّلف في   
ي نظم أبيات شعره، فهو عفوي يعبر عن ما يراه ببساطة دون تكلف، ولهذا جاء شعره مؤثرا ف

نفوس الجماهير المتلقية له، وأسلوبه كان مباشرا بعيداً عن التجريد و التأويل، ألنه شاعر شعبي من 
العوام يوجه شعره لعوام الناس من الشعب، ولذلك لم يكن في حاجة إلى استعمال الرموز المجردة، 

والبساطة  تسهل  و األساليب غير المباشرة،حتى يسهل على جمهوره التحليل و االستيعاب الجيد،
عملية التواصل أو التوصيل للمعاني و األفكار، و في هذا النص األلفاظ األجنبية الواردة فيه قليلة 

) قلة األلفاظ األجنبية ( جدا، رغم أن لهجة المنطقة هي مزيج من العربية والفرنسية، وتفسر ذلك 
  :المية، ومن هذه األلفاظ نجد، وثقافة الشاعر العربية اإلس)أبيات قليلة ( إلى قصر النص 

ـّا هو محتشد أو تجمع  سكاني فرضه االستعمار الفرنسي على السكان الجزائريين  :1الكـ
ليحشرهم فيه، ويفرض عليهم حراسة مشددة، ليعزلهم عن المجاهدين وثورتهم المجيدة، ويقطع 
( عنهم الدعم والمدد والمال والمئونة والسالح والمساعدات واألخبار، ويحصر ويرصد تحركاتهم 

  .إلى يومنا هذا بالمنطقة) الكّاوات ( تزال مثل هذه المحتشدات ، وال )المجاهدين 

التي تعني الدبابة، وهي سالح ثقيل مدمر، يستعمله )  CHAR( هي كلمة فرنسية : ارــالش-
المشاة أثناء المعارك، ترمي مدافعه بقذائف ثقيلة تمهد لتقدم الجنود في المعارك، وقصفه يدمر 

سائر فادحة، كما يسهل عليه السير في األماكن الوعرة والغابات المباني والمنشآت، ويحدث خ
وما ) مصفّح ( بسالسل عجالته، وكان المجاهدون يخشون هذا السالح نظرا لصعوبة إصابته 

  .يلحقه بهم من إصابات، ولكن عزيمة المجاهدين كانت أقوى من دمار الدبابة

                                                             
 .إذ يجتمع كل سكان القرية في محتشد واحد تحت حراسة االستعمار الفرنسي" الكّا"المحتشد  يسمى في المنطقة بــ -1
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  : حقل الزمن في النص -ب

الزمن ( االستقالل مباشرة، لهذا طغت األفعال الماضية على النص  نظمت هذه األبيات بعد  
، وهو من تقنيات الخطاب األدبي الذي سرد الشاعر من خالله أحداث وقعت فعالً، )الماضي

ويصف معاناة الشعب، وكفاح مرير طال أمره، إذ يتحدث الشاعر عن إعالن واندالع الثورة 
ونضاله وحربه الضروس، وبطوالت المجاهدين التحريرية، وعن كفاح الشعب الجزائري 

األشاوس، ثم ينتقل للحديث عن حالة الفرحة واالبتهاج التي عاشها الشعب الجزائري بعد 
يرضى لنا غير الموت والدمار، : االستقالل، وهناك أزمة أخرى تمثلت في الزمن المضارع كقوله

لهم، والزمن الحاضر أو المستقبل هو  والقصد منه استمرار االستعمار في بطشه وتعذيبه وإبادته
مرتبط بأحداث النص ال بواقع الشاعر أو اللحظة اآلنية للشاعر، ألن النص كله  وصف ألحداث 
ماضية، أما األمر و الدعاء فتمثّل في الدعاء و التوسل والدعوة للمتلقي  بزيارة الشاعر و تمثل 

  :ذلك في قوله

رار        ـــــــــــــــــــــــــ أرحـم يا ربي الشهداء األب
  .اـــــــــــوأرحـم يا ربي جمل موتان

  .*1ـ ولي جاب القول في ليلة و نهار        أقصد برج أخريص ثم تلقانا

  :اختزال الكلمات -ج

كما قلنا سابقا بأن اللهجة العامية للمنطقة هي في عمومها فصحى شابها اللّحن و االقتباس ،        
تختلف عن الفصحى إالّ في النطق، والشاعر اختزل في هذا النص بعض  ال وأحيانا هي كلمات

                                                             

.مدونةالبيتين من ال*   
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( ، و )حذف الهمزة ( جاء = جا : الكلمات حتى يسهل عليه نطقها أو لضرورة إيقاعها مثل 
  ) إلينا=لينا

، نالحظ هنا اختزال واضح للكلمات مع )الذي جاء بـ = ولي جاب ( و ) مليئة = مليانا ( و 
الحفاظ على الشكل العام للكلمة الفصيحة مع حذف حرف أو بعض الحروف، وهذه األلفاظ متداولة 

 .في االستعمال الشعبي اليومي

  

  :األساليب الفصيحة - د

باللهجة الدارجة في الشعر الشعبي، مما ينشأ عنه تعدد مستويات تتداخل اللغّة الفصيحة   
إن اللغّة في شعر العامية تتألف من ثالث مستويات، مستوى " اللغّة، وحضورها في النص، 

فصيح، مستوى عامي، أو دارج، مستوى دخيل، وفي هذا المجال ينبغي اإلشارة إلى أن شعراء 
يومية، فقط بل أخذوا كذلك من لغة المعاجم ولغة الشعراء الذين العامية لم يأخذوا من لغة الحياة ال

،وفي هذا النص نجد تعابير كثيرة باألسلوب الفصيح، إذ يطرأ تغيير طفيف على مستوى 1سبقوهم
،مع  احتفاظ الكلمة بحروفها األصلية، وبعض التعابير أو )لحذف بعض الحروف مثال(شكل األلفاظ 

حكم االستعمار شعبنا، أما البناء  –يا بدر البدور و -: مثل قولهالعبارات جاءت بأسلوب فصيح 
اللغوي والجمل الفعلية و االسمية فنهج الشاعر نهج شعراء الفصيح، كورود المبتدأ في أول الجملة 

  :كقوله

  .أبانا وجــدادنا عاشو لمرار          والكافــر ما تصيب فيه لحنانا -

 :األصلية كقوله كذلك ورود الفعل المضارع في حالته

  ).6البيت ( عاشو لمرار  -

  : أما الجمل تعددت بين الجمل االسمية والجمل الفعلية مثال

                                                             
 .218:عبد العزيز المفالح، شعر العامية في اليمن، ص -1
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  .شـمس الحرية اضوات على األصوار -:       جملة اسمية في قوله -

  .زارونا جـــيرانا من كل أقــطار -:        جملة فعلية في قوله -

  .وطــن العـــزيز أهلو جيعاناذا ال -: استعمال أسماء اإلشارة مثل 

  .الحــمد هللا فــرج موالنا:    كما ارتقى الشاعر إلى األسلوب الفصيح كقوله

كّل هذه األساليب و المستويات اللغوية تنّم عن ثقافة الشاعر الواسعة، وعلى معرفته باللغة 
لغوي مناسب  الفصيحة، التي فرضت نفسها في هذا النص إلى جانب الدارجة، مما أوجد أسلوب

  .   1*من العوام) المتلقي ( للمتلقي باعتباره 

بالنجم الهالل  –البنّار بدل المصباح : استبدال كلمات فصيحة بكلمات عامية لها نفس المعنى مثل
، والحوش في المنطقة يعني "حواشنا " رايتنا هي العليا وكذلك استبدل مساكننا بـ2*تضيء كالنار

وفناء، والحراس بالعسا جمع عساس، وغيرها من االستبداالت بما حوى من غرف وساحة 
  .األخرى

  :النظامان الفعلي و االسمي - ه

طغت األسماء على األفعال في هذا النص، مما يعني طغيان السكون على الحركة، والثبوت     
و  على الحدث، وهذا داللة على االنفعال و عدم الرضا مما هو كائن، واالنطالق نحو التحرر

  : التغيير، و نوضح ذلك في الجدول التالي

 األفعال األسماء
56 36 

  .رصد األسماء و األفعال مرة واحدة في حالة تكرارها -

                                                             
. يقصد به عامة الشعب وثقافته و لغته المتداولة يوميا، يدخل فيها األميين و المثقفين: العوام*  

.مصباح يستعمل لإلضاءة ووقوده البنزين: البنار** 2 
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كلمات فصيحة بكلمات عامية لها كما استعمل الشاعر كلمات مكان كلمات أخرى ، بمعنى استبدال  
رايتنا هي العليا وكذلك 1*تضيء كالناربالنجم الهالل  –البنّار بدل المصباح : نفس المعنى مثل

، والحوش في المنطقة يعني بما حوى من غرف وساحة وفناء، "حواشنا " استبدل مساكننا بـ
  .والحراس بالعسا جمع عساس ، وغيرها من االستبداالت األخرى

هذه هي بعض الخصائص التي تميز بها النص في استخدامها من زيادة و حذف على مستوى 
بحيث هذا االستعمال أدى إلى تغيير صورة الكلمة الفصيحة من ناحية الرسم و الصرف و النص، 

  .النحو

  :    نظام الحروف -و

تعد منطقة الدراسة منطقة ريفية وحافظت على لهجتها المتميزة  في نطق بعض الحروف   
بالجزالة والقوة تتّسم ) اللهجة ( هذا ما جعلها : وحركاتها، وهي لهجة تقترب كثيرا من الفصحى

المعبرعنها  بالحروف المجهورة والمفخمة وبالحركات الممدودة، وحسب عبد المالك مرتاض فإن 
البدوي أو الريفي يستعمل كثيرا الفتح والضم،  عكس الحضري الذي يستعمل الكسر،وهو عالمة 

عبد الرحمان " يها الشاعرو لغة الشعر الشعبي هي وليدة وأسيرة البيئة التي يعيش ف.2الرقة و اللّيونة
هو ابن المنطقة وعاش أحداث الثورة عبر عنها بتلقائية وعفوية، فكانت الحروف أو " حيدب 

دون  تنميق أو تكّلف أو تقليد، ومن هذه   3**" سورية" مخارجها تعكس حالته النفسية بلهجة 
  :الحروف نجد

ه يستعمل في  أغراض لغوية كثيرة حرف الهمزة يتميز عند باقي الحروف األخرى، كون:الهمزة-
كالنداء واالستفهام ، ومزاياه الصوتية القوية في هذا النص اقتصر الشاعر على استعماله في 

  .إضافته لبعض األسماء واألفعال والحروف، وذلك إلحداث قوة في الصوت ولفت انتباه المستمع

  . َأرحم وأٌَقْصد بدل ارحم واقصد: مثال

                                                             

 
 :11-.25:الجزائر،ص. ج .م.دينظر عبد المالك مرتاض، األلغاز الشعبية الجزائرية،  -2

.هذا صوري وهذه السلعة صورية: نسبة إلى سور الغزالن يقال: الصورية *** 3 
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اك حروف استعملت لغرض تحقيق اإليقاع الذي يضمن الوزن للنص، وتسهيل النطق، كما توجد هن
 ˝:تغيير الصوت، إذ يري عبد العزيز مطر: ومن بينها حروف المد وحروف اللّين، ومن وظائفها

تغيير أحد الصوتين المضعفين إلى صوت لين، طويل أي واو المد، أو ياء المد، أو ألف المد،أو 
واستعمال الشاعر .  12˝ت الشبيهة بأصوات المائعة و الالم، النون ، الميم ، والراءإلى أحد األصوا

  :لهذه الحروف في هذا النص  نلحظه في اآلتي

  ".و"بدل " ُأو" و النطق بها مضمومة " الواو" إثبات الهمزة قبل حروف العطف  -

  " .جاء"بدل " جا"حذف الهمزة في آخر بعض األفعال الماضية مثل  -

  ".اُوزيروناَ: "زيادة ألف المد في أول الفعل مثال  -

  " احنا"في أول بعض الضمائر مثل ) الهمزة(زيادتها  -

  "عاشُوا"بدل " عاشُو: "حذفها من الفعل الذي آخره واو الجماعة نحو -

  .ولي جاب بدل الذي جاب : حذفت من االسم الموصول مثل قوله: الذال

  ألي بدل الذي: ي االسم الموصول مثلاستعملت بدل الذال ف :الالم

  ".ال"استعملت في النص بدل  :الميم

  .أبــانا وجــدادنا عاشـو بمرار         والكافــر متصـيب فــيه لحنانا-

  :أضافه الشاعر إلى الضمائر وأسماء اإلشارة وحروف الجر مثل :الياء

 وِليناَ = بِيك به، ميش= لَنا ، بيه = بِك.  

                                                             
عبد العزيز مطر، لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة،  -1

 .205 :،  ص1967
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  :الخياليةالصور  - ز

ينقل لنا الشاعر في نصه صورة، وللفصل بين أجزاء الصورة و تفكيكها، وتمييز الصورة    
الحقيقية عن الصورة الوهمية، نحتاج إلى الخيال، إن الشعر هو فن رسم الكلمات، و الصورة 

ولغة  تتضمن وسائل بالغية على غرار الصورة في النص أو القصيدة العربية العمودية القديمة ،
الشاعر الشعبي دائما تعكس الواقع الذي يعيشه هو و المتلقي، وشاعر هذا النص هو ابن المنطقة و 
عاش الثورة ، وعانى من ويالت االستعمار الغاشم، واحتفل باالستقالل إلى جانب أبناء و طنه ، 

له بأن جرائم وأفعال ينقل لنا صورة حقيقية مضفيا عليها من خياله الواسع ليؤثر في المتلقي، ويبين 
االستعمار كانت فوق الوصف العادي، وأبلغ مما يتوقعه أو يتخيله من لم يعش تلك الفترة، وتلك 
 فرحة الشاعر و كّل الجزائريين ال توصف باالستقالل ، فال يحس األحداث المزرية الموجعة، وأن

  .لك جاءته الحريةبها ويعرف لوعة الحرية إال من عاش الظلم و العبودية ، وبعد ذ

  1ذا الوطـن العزيز ماتت عليه األحرار           مـيش االســتقالل بالســهلة جانا -

  : الحالة النفسية - 4

النص هو مجموعة من األبيات ينظمها الشاعر، و النقاد يحكمون على صدق الشاعر وكذبه   
ومن يجلس إليه وهو يلقي من خاللها، ونحن هنا أمام نص لشاعر شعبي بسيط في فكره وحياته، 

شعره ليس بمقدوره بعد ذلك تن يشكّك في صدق عاطفته، كونه شاعرا عاش ويالت ومرارة 
االستعمار، ونكوى بنيران القهر والجوع والحرمان والذّل، وبعد هذا كلّه يعيش أسعد لحظات عمره 

ورها األرض بما رحبت، مبتهجا فرحا باالستقالل، إذ تالمسه أشعة شمس الحرية الدافئة، وتغطي بن
  .فأكيد أنه صادق في قوله الفتراء على ذلك

أما حالته الشعورية فهي تعكس حالة طبيعية إلنسان عادي، فهو انتقل من الحسرة والحيرة واأللم 
إلى االبتهاج والفرح واألمل، ونفس الحال عاشها أبناء مجتمعه، والحالتين االنفعاليتين تعكسان 

يسه وتعبيره عن حال الجماعة التي ينتمي إليها،إذ نلمح تضاد في الحالتين صدق الشاعر في أحاس

                                                             

.البيت من المدونة  1 
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، تضاد بين الموت )االستقالل ( و الحرية ) الحرب( الشعوريتين وهو تضاد يعبر عن الثورة 
  .والخوف و الحزن و األلم وبالمقابل الحياة و األمان والسعادة و األمل

  .حفــيان ُأعــريان كرشو خويانا    يبكي في كّل نهار   1تســمع في اليتم -

يصف الشاعر في هذا البيت حال اإلنسان الجزائري وما يعانيه من قتل وتعذيب وجوع وخوف 
  .وفقر

  شــمس الحرية ضوات على األصوار       عــدنا فــرحانين احنا بنســانا -

الجزائر، وتخلصهم من  البيت يصور لنا فرحة الجزائريين واحتفالهم وابتهاجهم بإعالن استقالل
  .بطش االستعمار وظلمه

  : الرمزوداللته - 5

يتوفرالنص على نوعين من الرمز، الرمز الطبيعي و الرمز التراثي، ذلك انطالقا من تحديد      
الرمز التراثي " أنواع الرمز التي استخدمها أعالم الشعر السوري الحديث هي  «:أحمد بسام ساعي

، ومن خالل دراستنا لهذا النص واعتمادا على تحديد 2»" الرمز الطبيعي"، و"الرمز الخاص"و " 
  :العديد من الدارسين وجدنا نوعين من الرموز في هذا النص وهما

ل مفردات من الطبيعة ليرمز بها إلى حاالت انفعالية لجأ الشاعر إلى استعما :الرمز الطبيعي-أ
، فهي يحتفل بها في كّل سنة، ة، والجميع  - يابدر البدور -يعيشها هو وشعبه، فيرمز إلى  الثورة، 

ينتظرها مبتهجاً، وذكراها تمأل التقوس بهجة وطمأنينة، وكذلك البدر بضيائه يمأل األرض بما 
تقالل والحرية يرمز  لهما بالشمس التي أضاءت الدنيا بعد ليل رحبت نورا وطمأنينة،و أما االس

ويقول .حالك شديد الظالم، ويعني به االستعمار وبطشه الذي جعل حياة الجزائريين ظالما وتعاسة
  :الشاعر

                                                             
 .اليتامى -1

.337 :بسام الساعي، حركة الشعر الحديث في سورية من خالل أعالم ، ص أحمد  - 2 
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  1*....شــمس الحرية ضوات على األصوار      عــدنا فرحانــــين احنا  

  :الرمز التراثي -ب

تتعدد الرموز في هذا النوع نظرا لتشبع الشاعر بتراثيات مجتمعه والعقيدة اإلسالمية، إذ معاني     
النص لها عالقة وطيدة بيوميات أفراد المجتمع الذي يعيش فيه الشاعر وباإلسالم، فهو نص منبثق 

النجم والهالل، من ثقافة محلية للشاعر، ومن أهم هذه الرموز االحتفال، الكافر، الموت، الدمار، 
  ... الشهداء، الرحمة

 الثورة من ثار يثور، و الثائر طالب لحق ضائع، وهي حرب شرعية لمظلوم ضد :  الثورة
ظالم مستبد غاشم، والثورة التحريرية الجزائرية هي تلك الثورة الممتدة من أول نوفمبر أربع 

ولكن المجاهد في  مفهوم  "وخمسين إلى إعالن االستقالل في الخامس جويلية اثنان وستين، 
الثورة الجزائرية، يقف مفهومه على محاربة االستعمار الفرنسي جيشا، وغلى أرض الجزائر 
وطنا، وعلى الفترة الواقعة بين فاتح نوفمبر ألف وتسع مئة وأربع وخمسين، والتاسع عشر 

ين اإلسالمي وحب ، لعل الحافز الكبير للشعب الجزائري في الجهاد هو الد2"مارس اثنان وستين
  .تدوي  الجبال معلنة عن بداية المعركة" اهللا أكبر " الوطن، فكانت 

 الشهداء :  

الشهيد هو من مات في سبيل اهللا أو الوطن أو دفاعا عن نفسه، وكتب اهللا تعالى للشهداء   
وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا أموات  لقوله عز وجل، ﴿) اهللا(ما شاء هو األبرار الخلود إلى 

وال تقولوا لمن يقتل في سبيل اهللا أموات بل  ﴿: وقوله تعالى .  3﴾بل أحياء عند ربهم يرزقون 
، نزلت هذه اآليات في بدر، وكلمة شهيد أطلقه الجزائريون على كّل 4﴾أحياء ولكن ال تشعرون

سمي بذلك ألنه حي، فإن أرواح الشهداء  إنه«:شميلمجاهد قتل في ثورة التحرير، وقال النصر بن 

                                                             

من المدونة**   
 .207 :،ص1983،د،م،ج،يةلثورة التحريرل عبد المالك مرتاض، المعجم الموسعي-2

.169 :سورة آل عمران، اآلية - 3 
.154 :سورة البقرة، اآلية - 4 
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، وفي عادة الجزائريين ال 1)شهدت وحضرت دار السالم، وأرواح غيرهم إنّما تشهدها يوم القيامة
يبكون عن الشهيد وهو ميت بل يزغردون عليه، وعدد شهداء ثورة التحرير مليون ونصف المليون 

جاهدين بالشهداء، ويسأل اهللا تعالى أن يرحمهم ويدخلهم شهيد، والشاعر في هذا النص يسمي الم
جناته،فهم الذين اصطفاهم سبحانه للموت في سبيله وسبيل الوطن، فيتقبلّهم بال حساب و ال عقاب، 

  .وإنما تسبقهم  رحمته، ووعدهم بالخلود ما شاء سبحانه وتعالى

  .مل موتاناأرحــم يا ربــي الشهداء األبرار       وارحــم يا ربــي ج-

 الكفار أو اآلخر:  

المعنى الظاهر للكافر هو ضد المسلم، والكافر من جحد نعم اهللا تعالى ولم يؤمن به، والكفر   
ن أطلقوا هذا االسم على الفرنسيين المستعمرين باعتبارهم أعداء للدين وخالف اإليمان، والجزائري

عند الجزائريين بالفسق  ونكفار معروفاإلسالمي، وعدم إيمانهم باهللا تعالى،وهم النّصارى، وال
والفجور والقسوة والنجاسة، وأنّه عدو لدود، وفي هذا النص يصور الشاعر قسوة المستعمر الكافر 

  :في ظلمه للجزائريين وتعذيبه لهم، فيقول

  .23أبانا وجــدادنا عاشــو بمرار      والكافــر متصــيب فيه لحنانا-

االستعمار الفرنسي في الجزائر، أبانا وجدادنا، أي تعاقب صدر البيت يؤكد طول فترة   
أجيال، واالستعمار مستوطن متحكّم في حياة الجزائريين، وسالب لخيراتهم دون عدل أو رحمة بل 

  .بكل قسوة وجبروت

 المــوت:  

للداللة على كره االستعمار الفرنسي للشعب الجزائري، و " الموت " استعمل الشاعر لفظ   
، والسعي إلبادته، والموت يعني الفناء واالنقراض والزوال، يرمز هذا اللّفظ إلى مدى البطش به

  .تمادي االستعمار في القتل والتدمير والتخريب
                                                             

.540:الجيل، بيروت،صأحمد الشرياصي، يسألونك في الدين والحياة،دار   - 1 
 .من المدونة -2

 



لشعر الشعبي في منطقة سور الغزالن دراسة اثنوغرافيةا                          الفصل الثاني   

90 

 

  يرضـى لنا غـير الموت مع الدمار     ومـعمر لحباس بـــينا مليانا-

ي قتل الجزائريين تعرض الشاعر في هذا البيت إلى إسراف وتمادي االستعمار الفرنسي الغاشم ف
والجزائريين المساندين لهم،  الثواربكّل الوسائل ودون رحمة، غايته الوحيدة هي القضاء على 

  . ليبقى في الجزائر ناهبا لخيراتها وعابثا بشعبها األمي المسالم

 الرحمة:  

المقصود بالرحمة في الدين اإلسالمي، العفو على ذي الزلة والمغفرة لصاحب الخطيئة   
وإغاثة الملهوف، ومساعدة الضعيف، وإطعام الجائع، وكسوة العاري، ومواساة الحزين، ورقّة 

ثم كان من اللّذين آمنوا وتواصوا  ﴿:القلب، وغيرها من مظاهر الرحمة، وجاء في القرآن الكريم
مثل المؤمنين في توادهم  «):ص(،  و يقول 1﴾بالصبر وتواصوا بالرحمة أولئك أصحاب الميمنة

احمهم، وتعاطفهم  كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر وتر
هذه الرحمة المقصودة بها رحمة الدنيا، رحمة اهللا بعباده وتيسير لهم الحياة وسبلها، . 2»والحمى

ي وتراحم الناس فيما بينهم بالتعاون والتكافل وشد األزر بينهم، أما الرحمة التي يقصدها الشاعر ف
هذا النص هي رحمة اآلخرة، غفران اهللا وعفوه، والجنة هي الجزاء للشهداء األبرار وجّل موت 

  .الجزائر والمسلمين

  .3أرحم يا ربــي الشهداء األبرار       وارحم يا ربــي جمل موتانا-
 النجمة والهالل :  

خلفية تراثية مرتبطة ن من الطبيعة، ولكن استعمالهما في هذا النص له االنجمة والهالل لفظت  
بعلم التنجيم والعقيدة اإلسالمية والثقافة الجزائرية، والعلم الجزائري مرسوم عليه النجمة والهالل، 

ن لهما دالالت في حياة اإلنسان الجزائري، ومن خاللهما يرمز الشاعر إلى الراية ان الرسماوهذ
سيادة الوطنية والحرية، وتخلص الجزائرية وهي ترفرف خفّاقة بين أعالم األمم، وهي رمز ال

الجزائر من حكم االستعمار الفرنسي وقيوده، وحصولها على استقاللها التّام، واعتراف األمم 
 :، ويصف الشاعر ذلك بقولهوالدول بها، دولة مستقلّة

                                                             
 .18 -  17: سورة البلد، اآلیتین -1
 .رواه مسلم -2
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  .تضئ كالبنّار         رايتنا هي العليا مزيانا بالنجم والهالل  

لهالل إلى الراية الجزائرية، ليستعمل هذا الرمز في الفخر بتمييز إذ تجاوز الشاعر الرمز بالنجم وا
  . الراية الجزائرية بين الرايات وما أضفاه النجم والهالل من جمال عليها

  

  

  

 

  :  البعد اإلعالمي في النص - 6

كانت وسائل اإلعالم قليلة و منحصرة في بعض ) زمن ( كتبت هذه القصيدة في وقت   
وكان الشاعر الشعبي والبراح والقوال والقاّص والخطيب لهم دور فعال في المناطق الحضرية، 

توعية الجماهير الشعبية ووسيلة اتصال بينهم، وهذه النصوص بمثابة وسائل اإلعالم الحالية في 
نشر األخبار ونقل األحداث وإعالم الناس عما هو كائن ولهم، والشاعر في هذا النص يذكر من 

ف الجيل الجديد بثورة أبائه وأجداده، ويصور لهم معاناة الشعب الجزائري أثناء عايش الثورة ويعر
الثورة المجيدة، ويصف فرحة االستقالل، التي غمرت قلوب الجزائريين ولم تسعهم األرض بما 

وقد لعب الشعراء الشعبيين دوراً . رحيت، وهم يحتفلون بهذا النصر المتمثل في استقالل الجزائر
وأثناء ثورة التحرير في تعبئة الجماهير الشعبية وتحميسهم على الجهاد والثورة في وجه هاماً قبل 

العدو الفرنسي، وخاصة القواّلون الذين كانوا يمشون إلى األسواق داعين الناس إلى صفوف 
المجاهدين األشاوس و االلتحاق بهم في الجبال، ومدح المجاهدين ونقل بطوالتهم األسطورية، 

الشعر الشعبي، قام بالدعوى لثورة التحرير والذود عليها وتهيئة الجماهير الواسعة وحثّهم بمعنى أن 
وبذلك كانت القصيدة الشعبية رسالة إعالمية تبليغية ذات أهداف معينة، وهذه . على االنضمام إليها

ذاكرة األهداف منها ما هو ظرفي متعلّق بالثورة وأخرى مستقبلية، وهي التأريخ للثورة وتشكيل 
ثورية لدى األجيال الشعبية القادمة، والكلمة ال تمحى من ذاكرة البشر، وخاصة إذا كانت شعرا 

  .شعبيا تتداو له الجماهير الشعبية الواسعة في يومياتها وتترنّم به دون عناء
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  :تحليل نموذجي

II.  -  قصيدة مقادير( نص.( 

في هذه الدراسة التحليلية على تميزه بخصائص لغوية و إيقاعية و  ˝مقادير˝وقع اختيارنا لنص 
  .شعرية، تمثل تعبيرا عن تجربة في حياة الشاعر، و هو من مشاهير شعراء منطقة سور الغزالن

أما عن سبب نظم الشاعر لهذه القصيدة، فهو يرجع إلى تأثره بمصابه الجلل في فقده لولده، بعدما 
يال، وهو في مقتبل العمر، طفال صغيرا يتدلل على والده، ورحيله ترك أن أصابه حدث أرداه قت

أن  ىفراغا مروعا لديه، فساءت حالته النفسية، ولم يعد له طعم في الحياة، فاحتمى بالشعر عس
  .يكون متنفسا له، وبوحا بما ضاق به صدره

  :شرح النص، وتقسيمه إلى مقاطع - 1

لقصيدة، ألن موضوعاتها تتداخل ، كما هو الحال في قد يصعب التحديد الدقيق لمقاطع هذه ا
القصيدة العربية الطويلة الجاهلية، إال أن اجتهادنا في تحديد مقاطعها ، مكّننا من تحديد إحدى عشر 

  :مقطعا و هي
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  :افتتح الشاعر نصه بمقدمة افتتاحية متمثلة في البسملة: المقطع األول

  .........بسم اهللا مفتاح....بسم اللّه أبديت 

عبد اهللا كريو و : نجدها عند فحول الشعر الشعبي نذكر منهم ˝البسملة˝هذه المقدمة االفتتاحية 
 غيره، كما أن الشعراء القدامى من اإلغريق كانوا يستهلون شعرهم بذكر اآللهة المزعومة لديهم

في نظم هذه األبيات،  ، وهذه المقدمة االفتتاحية تعني للشاعر التفاؤل بالتوفيق)هوميروس(  آنذاك
  . ونيل البركة

، يبدي الشاعر في هذه األبيات مدى إيمانه بقضاء )من البيت الثالث إلى السابع: ( المقطع الثاني
اهللا تعالى و قدره، و االستسالم لمكتوب اهللا عز و جل، ويسلّم على شيوخ منطقته و يحييهم، كما 

، )ص(ثير، وبعد ذلك يصلي ويسلم على الرسول الك يلتمس رضا الوالدين، ورضاهما فيه الخير
  .مخلص أمته يوم القيامة، وشفيع أتباعه عند رب العالمين

يبدأ الشاعر بذكر شكواه بتمهيد يلفت به انتباه المخاطب ليعرفه ) : 15___08: (المقطع الثالث
كونه شاعرا فحال، بسب نظمه لهذه األبيات، كما يأتي بعد ذلك إلى التعريف بنفسه واالفتخار بها، 

  .كالمه أشد من رماح الرماة فعال وتأثيرا في عقول ونفوس الناس

يبدأ  الشاعر هذا القسم بشكواه بما أصابه من مصاب جلل، وهو ): 28____16: (المقطع الرابع
فقدان ولده، هذا المصاب الذي جعله حزينا مريضا، جريحا، ثم يصف حال ولده وهو ميت، وإقبال 

ن إلى بيته من أحباب وأقارب، كما يصف حال زوجته التي تجهش بالبكاء طويال ال جموع المعزي
تنقطع عنه، ويصف الشاعر حاله التعيس الذي آله إليه بعدما أن غدرت به الدنيا وتبدلت عنه  من 

  .دنيا مقبلة الى دنيا مدبرة عنه

ناصحا له ) المتلقي(ب يتوجه الشاعر في هذا القسم إلى المخاط): 35___29: (المقطع الخامس
من الدنيا التي تتبدل من حال إلى حال، فالكيس من كان فطنا فيها ال غافال عنها، فإن أقبلت عليك 
فال تأمن غدرها وعلى أي حال  فالدنيا في نظر الشاعر هي بالء للعبد، وال يصيبه إال ما كتبه اهللا 

  .عزوجل له
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ي هذا القسم تفاصيل الحادث الذي أردى ولده ينقل الشاعر ف): 46____37( المقطع السادس 
قتيال، ويذهب بعد ذلك إلى وصف حاله السيء الذي صار إليه، كما ينقل أدق تفاصيل الوضع الذي 

  .صار إليه ولده، وهو ميت موجه نحو القبلة بارد سارد ال حركة فيه، ال يجيب أبدا أبيه

لقسم بذكرياته إلى الماضي السعيد، عندما يعود الشاعر في هذا ا): 56___47: (المقطع السابع
كان برفقة ولده الذي كان يستأنس به ويالعبه ويأمل فيه أن يكون الحاضر في غيابه، والسائر معه 

  .في كل درب يسلكه، والحامل ألبيه، والوارث لماله بعد موته

حاضره التعيس يعود الشاعر في هذا القسم من ماضيه السعيد الى ): 67____57: (المقطع الثامن
الذي صار فيه جريحا مريضا ضعيفا موسوسا حديث الناس، منهم مشفقا عليه، ومنهم متشفيا فيه، 

  .ويعتذر للناس على حاله هذا ألن المصاب جلل فوق قدرته

يتوجه الشاعر في هذا القسم إلى اهللا تعالى مسبحا له،ومعظّما ): 70___68: (المقطع التاسع
فرج كربته، ويرح ابنه في قبره ويجعل فيه وسعا له، وأن يالقيه به في يوم لشأنه، سائال منه أن ي

  .اآلخر

يستخلص الشاعر من تجاربه في الحياة بأن الدنيا تتبدل من عز وشره وأمان ): 71( المقطع العاشر
إلى ما هو أصعب وأمر، وزهو الدنيا يمر سريعا ال يشعر به المرء، وكأنه لم يكن فالدنيا 

  .ةكاألحجي

بعرف في هذا القسم الشاعر باسمه، وواليته سور الغزالن ): 73____72: (المقطع الحادي عشر
" سور الغزالن"وإن لم تصبح والية بعد، ويقصد بالوالية المنطقة، كما يفتخر بوطنه أي منطقته 

  .الشائعة في التّل، وهذه المنطقة التي يفتخر بها هي وكره وشأن ومجد له

  .تقنية من النهايات النمطية في الشعر الملحون، وهي بمثابة توقيع من طرف الشاعركما تعد هذه ال

بإمالء الحروف : ذكر االسم واللقب وتاريخ التأليف، وإما غير مباشر: اهذا التوقيع يأتي مباشر
  .المشكلة السم الشاعر
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استسالم الشاعر ، محاورها تتجسد في اإليمان الشديد باللّه تعالى، و)مقادير(وفضاءات النص  
لقضائه و قدره، متوكال عليه في تحديه للحياة و همومها، مبديا حزنه الشديد وشوقه البليغ لولده 
الراحل عنه، الذي ترك أثرا بليغا في قلب محبيه ، وأفجعهم أمه التي صارت باكية منتحبة ال 

ر اآلخرة، حيث دوام تستطيع صبرا على فراقه، ولكن األمل الوحيد لهم جميعا هو لقياه في دا
  .الحال، وبلوغ المنال

بالتطرق إلى عدة  ،نأتي إلى تحليل القصيدة ،"مقادير"وبعد هذا الشرح الموجز لمضمون قصيدة 
  .الخ.......مستويات التحليل، الجمل، الضمائر، األفعال، التقديم والتأخير : عناصر منها

  

 

  

  :مستويات التحليل - 2

  :المستوى الداللي. أ

الشاعر رؤيته في القصيدة على ثنائية تضادية، وتتجسد هذه الثنائية في الماضي  بنى  
ن والحاضر، أي بين فضاء السعادة وفضاء الحزن، ولعه بابنه ومصابه فيه، هذين هما الحقال

  .ن لرؤية الشاعر في هذه القصيدةيااألساس

  :حقل األلفاظ الدالة على السعادة. 1

  .يقجم، خوايا، ما ضناتوا، دالل، اتعزز، متيقن، أصاحب، الجيب يتونس،يشتى ملقايا، إقابل،  

  : حقل األلفاظ الدالة على الحزن. 2

جرحي، كوايا، الكيات، الضر، قاهر، مستفحل، بالد، شفايا، مجروح، غير صابر، العزاية،   
بكاية، تشهل، الدمعة، كواية، انكاية، راح، رواية، مصايب، مبلي، أعرايا، صماطت، شفيت، 
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دموعي، ذرايا، ما حنا، مدار عرس، أتمس، طفات، ماهوس، ما شبع، اوجل، مانيش داري، 
  .انهترف، مهموم، لهب، الجفاء، اشفايا، أضرير، مذبوح، مسجون، أمكبل

ما يالحظ من هذين الحقلين أن الشاعر كان في أغلب أبيات القصيدة حزينا باكيا على فقدانه   
  .ألفاظ الحزن على ألفاظ السعادة تغلب، ولهذا لولده، ولما لم به من مصاب جلل

والشاعر كان سعيدا في زمن الماضي، أما في زمن الحاضر فهو حزين جريح مشتاق   
  .البنه، وهذا ما جعله يستعمل ألفاظا مشحونة بالعاطفة سواءا أكانت دالة على الحزن أو السعادة

أو وصف للحال في الحاضر،  وهذه األلفاظ كانت كلها صفات أو وصف للحال في الماضي  
وعبرت األلفاظ الدالة على السعادة في زمن الماضي بالنسبة للشاعر على ولعه بابنه المدلل، 

  .وسعادته العارمة حين يعود إلى البيت فيقابله الولد مفتشا جيوبه، مالعبا إياه

لشاعر على أما األلفاظ الدالة على الحزن في زمن الحاضر، فعبرت عن مدى وشدة حزن ا  
اه قتيال، فترك هذا الحادث الشاعر حزينا، ضائق الصدر دولده الذي رحل عنه إثر حادث مفاجئ أر

  .من الوساوس ولوعة الفراق

وحال الشاعر على غرار سابقيه من الشعراء، الماضي بالنسبة إليهم هو زمن السعادة   
عاقب على الناس بخيرها وشرها، والكمال، أما الحاضر فهو بالء ومعاناة ،  رغم أن األزمات تت

وإنما نظرة الناس إلى األمور هي من تحدد هذه القيمة، وتصدر هذا الحكم على األزمات، فالماضي 
رحل ولم يعد، أما الحاضر فهو  واقع نعيشه، والذي نعيشه ليس كالذي مضى، ومن هنا تتمثل 

  .هواجس النفس البشرية

فحاله حقيقة أنه حزين تعيس متألم، وهل يستوي ماضيه ولكن في هذا المقام، نعذر الشاعر،   
مع ابنه المدلل، يحاضره وهو يفتقده، يفتقد فلذة كبده، وقرة عينه، ولكن رغم ذلك فهو يسلّم أمره هللا 

  .تعالى، ويسأله الفرج واللطف في مصابه



لشعر الشعبي في منطقة سور الغزالن دراسة اثنوغرافيةا                          الفصل الثاني   

97 

 

الحاضر وفي كل األحوال، يبقى الماضي يمثل السعادة لإلنسان، ويجعله يحن إليه، ويظل   
رمزا للشفاء والمعاناة، ألن الحاضر يمثل الواقع الذي نواجهه ونعيشه، أما الماضي وكأنه يعود إلى 

  .زمن أسطوري رحل ولم يعد

  :المستوى التركيبي. ب

  :األفعال. 1

  :وظف الشاعر في هذا النص ثالثة أزمنة عن األفعال وهي كاآلتي       

 الزمن الماضي.  
  الحاضر(الزمن المضارع( 

 زمن فعل األمر 

  :اآلتيونوضح هذه األفعال في الجدول 

 أفعال األمر )الحاضر(أفعال المضارع  أفعال الماضي

 -أعطاها -الفضتها –أبديت 
 -سهلت -اترادفوا -مالقيتوا
 -فرقت -أعطاه -فوضلي
 –جابوه  - جات -دركت
 -حاملته -رفداته -اكالتوه
 –ناديتك  –هزوك  -أمالت

والت  –سالت  –ماسمعتس 
 –اداه  –اداه  –ضحيت  –

 –عكست  –راح  –ماودعته 
 –ضربت  –طوقه  –بادت 
 –جاوليه –ظل –جاء –بالت 
 -ظهرت –خليت 

-نهديها -انقولها-نتوكل
-تشمل-نبرا- يفعل-توصل
- نجهل-يجبر-نعمل-انزيد
-صابر-أنبوح- يقعد-نبخل

-تشهل- انقابل-تعجل-نتوسل
-يعرف-نجوال- تقفل-تعفل

 -يداول-تقبل-تفهم-نتماثل
- يمل-تتبدل-مايفعل -إصوط
-تتأمل-يعجل-قطم-أدالل
-نتوسل-أنادي- اباصد-تتحزم
-يشتى-إحس-يتونس-يغفل
- يبخل-يقجم -افركت- نلقاه

-أغفر- أعدم-سهل-سهل
-أعذر-أطل-لقي-يعرض
 -نعطيك- تلقى -أسعى-اتمهل

-أجعل- فرج ومنع-اعذروا
 اتالقينا
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-اتخلخل –هبل –اترعرعت
  -اتركلت -الي -صماطت

 -أوصلت -شقيت - مشيت
 -عييت -لقيت -تبيت
 -سولته -طفات-أتمس

-ماحلى–ارحل  -ضناتوا
-نهب-السهل-عدت-خبل
-غروه-هبل-أخرج-عاد

-ارحل-سند-ظاق-حطوه
- قبل-قاسم-ماعدا-أتمس

 جل -عز-اخرف

ماني -اطل-ادماع-يقعد
-يتبهالل- مايمل-إقابل-داري
-انقد-إقبل-نسأل-أتغيب
- اتغيس-مانيش داري-انطبل
- انتلف-يتبدل-إموت-يشعل
-اتخايل-أنبات- اتعزز-نقوم

 أداللل

األفعال بكثافة و تراكم ،   وظفأن الشاعر نكتشف ة، من خالل إحصاء أفعال هذه القصيد  
،  تتوزع بين أفعال ماضية وأفعال مضارعة "فعال 173"ما يفوق مئة و ثالث و سبعون فعال 

وأفعال األمر، إن األفعال الماضية جاءت  ثمانون مرة، بينما األفعال المضارعة  وردت ست و 
  .عالسبعون مرة، أما أفعال األمر فهي سبعة عشر ف

لقد تقارب توظيف الشاعر في هذه القصيدة لألفعال الماضية واألفعال المضارعة، ألنه كان   
ينتقل بين الماضي والحاضر، فالشاعر استعمل أفعال زمن الماضي ليصف ماضيه السعيد برفقة 

  .ولده الذي كان يؤنسه ويمأل حياته سعادة وحبا

  :ونورد أمثلة عن ذلك كقوله

والمكـــتوبة *** ــل ـــــــــــــــــــينا تعجالمكتوبة كاتبة ل
  ........جاية

  ....في رمشة العين اكالتوه *** في رمشة العين جابوه أمنفل 
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  .1لحباب ولقراب عنك بكاية*** أتمالت كبدي أوكان أطل ....

  :استحضار الماضي -أ

  .أفاد الفعل وقوع الحدث المفجع المحزن، موت الولد: جات لبني* 

  .أفاد الفعالن وصف حال  الولد وهو ميت منقول على األلواح:جابوه،أكالتوه* 

الشاعر يصف حارة بيته، وهي مليئة بالمقربين مما يالحظ في هذه األبيات : الحارة أتمالت* 
الثالثة هو أن استعمال الشاعر لهذه األفعال الماضية لغرض وصف الحال الذي آل إليه بعد موت 

  .وهول الفاجعة التي ألمت  بهولده، وإبراز شدة 

بينما األفعال الماضية قي أبيات أخرى، أفادت مدى سعادة الشاعر في ماضيه برفقة ابنه   
  :المدلل كقوله

  يتونس وإحـــس يشتي ملقايا***  موالف مـوحال عني وال يغفل   

  وســط حبابي كان يقعد حذايا***  يا ضمي كـيفاه ذا المرة يبخل   

  وما خلــى لوالد عنوابكــايا***   ومدار عرس وال سهل  ما حناء 

  .2منه صـرت أهليك معلول أبدايا***  كان أمداللني دالل اللي إهبل    

  :زمن الحاضر -ب

أفادت األفعال المضارعة معاني كثيرة، وهي تعكس واقع الشاعر المرير ، أحيانا أفادت   
وأحيانا أخرى أفادت الحزن و الحسرة من الحال الذي الرضا بقدر اهللا تعالى واالستسالم لمشيئته، 

  :صار إليه الشاعر ومن أمثلة ذلك قوله

                                                             

.البيت من المدونة -  1 
.، المدونةأحمد خوجةينظر، - 2 
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ر اهللا ــــــــــــــــمقادي       
ولو سهلت باللي ***  دا توصــــل ـــــــــــــــــــــــــلي

  أعطاها مواليا

*** ياذا الوقت أضحيت مكار وتغفل        
ك والت ـــــــــــــــــــــــــوأيامــــ

  ا كوايةـــــــــــــــــــلي

عدت *** ـلـــــــــــــــــــــانهترف مهموم نمشي نتختـ       
  .أنقيس على طريق المشايا

أفاد هذا الفعل إيمان الشاعر بقضاء اهللا تعالى وقدره، والرضا الكامل ": توصل"الفعل المضارع * 
  .بهما

  .أفاد الفعل استمرار الصفة إلى الحاضر فاأليام تتداول وال آمان فيها:"أضحيت مكار* "

كلها أفعال مضارعة أفادت سوء الحالة النفسية : أنقيس/ انتختل / انهترف : األفعال المضارعة* 
  .للشاعر واضطرابه النفسي، وضيق الدنيا به

 .لشاعرأفادت األفعال المضارعة في عمومها، وصف الحاضر التعيس المضطرب ل

 

  

  :صيغ الدعاء -ج

  اــــــرحمتك هــذيك عزي وأهناي*** أعذرلي بالك في قولي نجهل    

  أســـغي مني راك تفهم مغزايا*** ل ـــــــــــيا سامع للقول أعذر واتمه  
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فرج عنــي بجاه ذوك *** لــــــــــــــــصبحانك أخالقــي عزوج  
  الصاليا

يوم تقــوم الخلق حفاة *** ل ــــــــــــوااتالقينا به في يوم المحف  
  .1اعرايا

اإليمان باهللا : جاءت أفعال األمر في صيغ الدعاء واالستغفار والنصيحة لتفيد معاني كثيرة منها
  .تعالى واليوم اآلخر، وطلب المغفرة من اهللا تعالى، والمالقاة بابنه يوم يقوم الناس حفاة عراة

  .ارأفاد الدعاء واالستغف: أغفر* 

  .الرجاء، تقديم النصيحة: أسغي/أتمهل/اعذر* 

  .الدعاء: اتالقينا/فرج

  :الضمائر. 2

مما يالحظ في هذا النص، هو توظيف الشاعر بكثرة للضمائر المضمرة والضمائر   
  .أنا، هو، هي، نحن:  المنفصلة، إذ تمثلت  هذه األخيرة في الضمائر التالية

  لــــــــــــــــــــشــاعر قوال عمري ال نبخ أنا  
  بالكالم المــوزون شباح الرماية  

  مــوال ديـن أداه انكاية هوما     الي بوغظي اداه على الشؤ معوال  

 احناالســوق و هي  ل   ـــــــــــــريح أدهر إصـوط معاها ما يغف  
  فيه الشرايا

  أناياوأصراوات وين اترعرعت     المهاميد الواعــرة بطاح واجبل  

                                                             

.من المدونة -  1 
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  ناياوماعدا المحان مثلــي كي     شبع منها وارحل ما حــوس ما  

أنا ضمير منفصل : ، ففي البيت األول"أنا"نجد الشاعر استعمل ثالث مرات الضمير المنفصل 
  .استعمله الشاعر ليعرف بنفسه، ويفتخر بها، إذ يفخر بشعره، ويصفه بالرماح التي ال تخطأ هدفها

  .اءت ليبين المكان الذي ترعرع فيه الشاعرج'' اترعرعت أنايا''في قوله " أنا"أما   

فدلت على معنى الحزن والتحسر على '' ما عدا لمحان مثلي كي نايا''في قوله " أنا"أما   
  .العمر القصير الذي عاشه ولده، كما دلّت على تعاقت المحن على الشاعر في حياته

الموت المفاجأ،أما الضمير  على'' ماهو موال دين '': في قوله" هو"ودل الضمير المنفصل   
  .         فدل على حقيقة الدنيا التي ال يؤمن جانبها" هي"المنفصل 

من الدنيا التي ال تثبت على ) الشاعر والمتلقين(على غفلة الجميع " 1نحن"ودل الضمير المنفصل 
  أمر

  كما استعمل الشاعر الضمائر المضمرة، وهي ضمائر تدرك من سياق الكالم  

  :عن ذلك في قوله أمثلة

  وبسم اهللا مفتاح ولسـان أشنايا  بسم اهللا أبديت قولــي نتوكل        -  

  الذي أفاد المخاطب، أي أنا الشاعر صاحب هذا القول" أنا"الضمير المضمر في هذا البيت هو 

  :ويظهر الضمير المضمر في قوله

  ولو سهلت بالي أعطاها مواليا    مقادير اهللا لبا توصـــــل -  

                                                             

 1 - أحنا: نحن
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استنبطناه من السياق، أي العاطي هو اهللا تعالى، أما الضمير المضمر " هو"الضمير المضمر هو 
  :فيظهر في قوله" أنت"

  اعدم عنــي مالقـيتوا كوايا  يا ربي يا خالقي جرحي طوال       -  

  .بمعنى أنت يا ربي أعدم عني الضر

  :كذلك نجد في قوله

  رمشة العين اكالتوه حداية في  في رمشة العين جابـوه امنقل      -  

، وبقصد به الشاعر الناس الذين "هم"من خالل الشطر األول من البيت يظهر لنا الضمير المضمر 
  .أتوه بولده ميتا

وما يالحظ في هذه القصيدة هو كثرة استعمال الشاعر للضمائر المضمرة التي أفادت معاني   
  .كثيرة ودالالت مختلفة

  :المنفيةالجمل الشعرية . 3

  :نجدها في قوله

ر ــــــــوال عشَّــاب اليوم يجب    ال طالب، ال طــبيب قاهر مستفعل  
  اــــــأدواي

بالكـالم     لــــــــــــأنا شـــاعر قوال عمري ال نبخ  
  اح الرمايةــــــــالموزون شب

هذا ولدي كــبدتي الزم 
عـته راح من ماود          لــــــــــــــــــــــــــــتفـــع

  غير وصاية
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ه ـــهي الســوق واحنا في    ريع أدهر إصوط  معاها ما يغفــل
  اـــــــــــالشراي

الساجـــي فيها عـــمره ال 
ومايا مـن   ل    ــــــــــــــــــــــــــــــــــيم

  ةــضـحكات هذا العياي

سـولته مارد     أعييت أنادي فيه  بأسمـــو نتوسل
  ي بوصايةـــــــــــــــــــعــن

  ي وال يغـــفلـــــــــــــــــمـوالف موحال عن
  اــــــــــــــــــيتـــونس وإحس يشتي ملقاي  

         لـــــــــــــــــــــاصــقير مــزال ال سع  ما يم
  ولدي ولـدي ما ضناتو ضناية           

ما خـــلي لوالد     لـــــــما حناء ومدار عـــرس  وال سه
  اـــــــوا بكايــــــــــــــــــــعـن

ب على الدار عمر وال نس متيقــن   ألــــــــــــــكي أنغـي
  . 1ةـس اورايـه تراــــــــــــــــــــعـلي

 :وفي هذا الجدول نوضح ذلك كاآلتي

الجملة 
 المنفية

 معنى الجملة نوع الجملة أداة النفي

 يكون بمقدور أحد كشف ضدهنفى الشاعر أن  اسمية قصيرة ال ال طالب

 نفى الشاعر أن يقدر أي طبيب على مداواته اسمية قصيرة ال ال طبيب

                                                             

.ينظر، خوجة أحمد، المدونة -  1 
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 نفي الشاعر لوجود دواء لداء اسمية قصيرة ال ال عشاب

 تبين مكانة الشاعر وجوده      الشعر اسمية قصيرة ال ال يبخل

ال اللي مو 
 فضل

  اسمية قصيرة ال

تبين معاناة الشاعر وضيق صدره باألحزان  اسمية قصيرة ما ماهو قرضي
 فأنفجر بقول الشعر ليخفف عن نفسه

 )مفاجىء(نفيد سرعة وقوع الحدث  اسمية قصيرة ما ما طوال

 تفاجأ الشاعر بمصابه وصدمته اسمية قصيرة ما مافي داري

تبين هو ما آل اليه الشاعر قصار ينادي ولده  اسمية قصيرة ما ماسمعتش
 يردوهو ميت ال 

ماهو موال 
 دين

 تبين استسالم الشاعر لصاحبه وقضاء اهللا اسمية قصيرة ما

 تبين موت الولد على حين غرة، مفاجأة اسمية قصيرة ما ما ووعته

اقرار الشاعر بأن األجل     في أية لحظة  اسمية قصيرة ما ما يقفل
 ونحن في الدنيا غائبون غافلون

 من ال نقره الدنيا فهو يقظ لهاالكيس هو  اسمية قصيرة ال ال يمل

 تبين مصاب الشاعر في ولده يناديه فال يرد اسمية قصيرة ما ما ردعني

 أفاد النفي ولع وقرب الولد من أبيه في حياته اسمية قصيرة ال ال يغفل

 أفاد النفي حركة الفتى وحيويته في حياته اسمية قصيرة ما ال يمل

 النفي بشأن الولد وتميزه عند أبيهأفاد  اسمية قصيرة ما ماضناتوا

 أفاد النفي قصر عمر الولد اسمية قصيرة ما ما حناء

 أفاد النفي موت الولد وهو قبل سن الزواج اسمية قصيرة ما مادار عرس

  اسمية قصيرة ال ال سهل

ما خلى 
 لوالد

  اسمية قصيرة ما

 رجعةأفاد النفي رحيل الولد بال  اسمية قصيرة ما ما عاد اطل

  اسمية قصيرة ما ما حوس
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أفاد النفي موت الولد في عمر قصير ولم  اسمية قصيرة ما ما شبع
 يسعفه الحظ لفعل الكثير من األمور في الحياة

ما عد 
 المحان

أفاد النفي أن الولد لم تتواللى عليه محن  اسمية قصيرة ما
 الحياة، فهو كان معزز مدلل عند والده

تبين اعتما الشاعر على ولده في غيابه وأنسه  قصيرةاسمية  ال ال نسأل
 به

ما نيش 
 داري

أفاد النفي الحالة النفسية الت آل اليها الشاعر،  اسمية قصيرة ما
 فهو هائم تائه ال يعي أفعاله

أفاد النفي تبدل حالة الشاعر من سعادة  اسمية قصيرة ما ما ضنيت
 عارمة الى انسان مصاب  حزين

ال كلن 
 أحكاية

  اسمية قصيرة ال

  :آليات التواصل و الربط - 4

لقد استعمل الشاعر في قصيدته حروف الجر، وحروف العطف، وذلك إلفادة معنى يريد   
  .الشاعر التعبير عنه

على، في، من، عن، الالم : وظف الشاعر في هذا النص حروف الجر التالية :حروف الجر -أ
  :والياء، ويظهر ذلك في األبيات التالية

    نهـــديها األهلي وناسي وأخوايا  كلمـــة الفضــتها في ذا المـحفل  

  .......شــــفيع العصـاة يوم   بحـــاه حــبينا النــــبي لوال  

ل       ــــــــــــــــــــــــــأغفرلـي بالك فــي قولــي نجه  
  اـــــــــــــــرحمـــتك هذيك عزي وأهناي
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 أنا شـــــاعرقوال عمري ال  
  ل     بالكــالم الموزون شباح الرمايةـــــــــــــــــــــــــــنبخ

تــراث لألجيال   والقــولي ذا المئثور في المخ امسجل  
  عد أحكايةــــــــــــــيقــ

ا يـــداول      ـــــــــــــــــــــــــزاد الوقت أصــعيب عن  
  ا ردايةـــــــــــــــــوالدنيا مـن اقــبيل راه

 .1خالت أكــتافي من الجاه أعرايا  ضربت رعدة في الصمايم قبل الفصـل  

  :دلت حروف الجر في هذه القصيدة على معنيين وهما

توجبه الشاعر رسالة منه إلى المخاطب أو المتلقي بغرض لفت انتباه السامع لسماع هذه  -*
  .البيت األول: القصيدة، مثال

إلى وجود المحفل، وإهدائه هذه القصيدة إلى أهله وأحبابه إذ يلفت انتباه السامع أو المتلقي   
  .وأصدقائه، وكل السامعين جميعا

دلت حروف الجر على االضطراب الشديد الذي يعانيه الشاعر داخل نفسه، وهذا يدل على شدة  -*
  .حزن الشاعر وتأثره بفقدانه لولده

يعد هناك طعم أو معنى لحياته، بعدما  إذ يقر الشاعر سوء حاله واضطرابه ولم: البيت الثامن: مثال
  .أن فقد ولده

  :آليات الربـط-ب

استعمل الشاعر في هذه القصيدة كثيرا من حروف العطف، وحروف العطف في الشعر   
و،أو، لكن، حتى، : كاالختيار والشك واإلباحة، فحروف العطف هي: الشعبي تؤدي معاني كثيرة

                                                             

.أحمد خوجة، المدونة - 1 
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القصيدة هيمن حرف الواو، ووظفه الشاعر لتأدية معاني كثيرة إما، الفاء، أم، ال، بل ، وفي هذه 
  ".وال"في لهجة سور الغزالن الحرف " أو"وما يقابل حرف 

  :ويظهر هذا الحرف جليا في قوله: حرف الواو -

رضا الوالــدين شباح و  ل      ــــــــــأمــرالخالق والقضاء بينا يفع  
  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالنهايـ

  الكبر أعلى الضبر خوضني ماياو  اترافدوا الكيات عني كـي نعمل  

ـبيب قاهر مستفح ـَّــاب و  لــــــــــــــــالطالب، ال ط ال عش
  اــــــــوم يجبر أدوايــــــــــــــــــــــــالي

أعطاه اهللا وراه   لـــــــــــــــــهدية مـــني ال الي مو فض  
  ي غايةــــــــــــــــــــــــــــمنـــتهن

ا تعجلـــــــــــــــــــــــــالمكتــــوبة كاتبة لين  
ات لبني ــــــــــــــــــالمكـــتوبة جو  

  اـــــــــــــــــــــــــجراي

لحباب   الحارة تمالت كبدي لوكان أطل        
ـراب عنك ـــــــــــــــــــــــــــتولقـــ

  ايةــــــــــبك

أنتلف لوقات   امسرسر وضرير انظال انخايل         
  .1ة وعشاياــــــــــــــــــــصــبيح

في هذه القصيدة، إذ جاءت الواو الجامعة، فهي " الواو"اختلفت وظائف استعمال الشاعر لحرف 
  :تجمع بين المعاني في األبيات التالية

                                                             

.من المدونة - 1 
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انه واستسالمه لقضاء اهللا وتعالى وقدره أمر الخالق والقضاء، ليبين الشاعر شدة إيم: البيت األول
، فهو يؤكد أهمية رضا الوالدين في حياة الفرد، و ما يضفيه هذا الرضا  من "ورضا الوالدين"

  .سعادة وارتياح في حياة المطيع لوالديه

 التعبير عن الحالة التي آل إليها الشاعر من معاناة، إذ جمع بين" الواو"أفادت : أما في البيت الثاني
  .الكيات المتعاقبة عليه و الكبر

  .معنى التأكيد لعدم وجود دواء لدائه" الواو"أفادت : وفي البيت الثالث

، جاءت تصف حال من عافاه اهللا تعالى، وفضله ورزقه "وراه متهني غاية: "أما في البيت الرابع
  .من الخير الكثير

، وهي نفسها في البيت "بة جات لبني جراياتقرير حقائق، والمكتو" الواو"أفادت : وفي البيت الخامس
  ).حضور المأتم(، أفادت حقيقة، وهي خبر تجمع لحباب ولقراب"لحباب ولقراب"السادس 

أضحيت مكار وتغفل، وأيامك والت ليا (التأسي والحزن والتأنيب " الواو"أفادت : وفي البيت السابع
  ).كواية

لتقرير حقائق، فال مفر من قضاء اهللا تعالى وقدره، وهذا " الواو"جاءت : وفي البيتين الثامن والتاسع
في البيت " الواو"هو حال الدنيا تارة تدلل المرء وتعزه، وتارة تأتي عليه المحن واألحزان، أما 

  .العاشر فأفادت تأكيد حال الشاعر وهو يعاني من فاجعته، حتى صار ضريرا موسوسا متألما

، وظفها الشاعر ليعبر عن حاله ووضعه، فهو "األبيات في هذه " الواو"وكل هذه الحروف   
 .يصف حالته النفسية المضطربة أحيانا وأحيانا يقرر حقائق ويؤكد أشياءا باتت حقيقة عنده

  

  :وال"يقابلها في العامية  ما"أو: "حرف العطف. 4
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صماطت عني معيشتى     لـــــــــحالي حال اللي أهبل وال اتـخلخ  
  ياقربايا

  .وال شمعة طفات كانت ضواية    ي كي القمر ما عاد إطلأتمسى عن  

في " وال"في البيت األول عن شدة اضطراب الشاعر وحزنه عن ولده الذي فقده، وأما " وال"عبرت 
البيت الثاني فأفادت مدى تأثر الشاعر بخسارته لولده الذي كان في قمة الجمال وحيوية الصبيان، 

المنيرة للظالم، ولكن موته كان بمثابة الشمعة التي انطفأت، فساد فهو كالقمر ضياءا أو كالشمعة 
  .الظالم بعد الضياء

  :التقديم والتأخير . 5

حفاظا من الشاعر على موسيقى القصيدة، وانسجام إيقاعها ولضرورات شعرية أخرى، قد   
  .يلجأ  إلى التقديم والتأخير في القصيدة

م في كثير من األبيات الفاعل عن الفعل، وذلك نجد أن الشاعر قد" مقادير"وفي قصيدة   
ليتناسب مع حروف القافية الداخلية، لتأتي القصيدة بنفس الروي، وهذا ما يفرضه  الوقع الموسيقي 

  :لهذا التقديم والتأخير، ونورد أمثلة عن ذلك، مثل قوله

  والمكــتوبة جات لبني جرايا    المكـــتوبة كاتبة لينا تعجل  

  :قدم الشاعر الفاعل عن الفعل في موضعين مختلفين وهما  ففي هذا البيت

، وهنا تقديم الفاعل عن الفعل جاء "تعجل المكتوبة"المكتوبة كانت لينا تعجل، واألصل فيها  -
  .لضرورة شعرية

  ).المكتوبة"عن الفاعل ) جات(فهنا أخر الفعل " جات المكتوبة"األصل فيها: المكتوبة جات -

 

  :كذلك في قوله
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  أعدم عنــي مالقــيتوا كوايا    ربــي ياخالقــي جرحي طوالبا  

  طوال جرحي: األصل فيها" جرحي طوال"

  :وفي قوله

  .1رحمتك هذيك عــزي وأهنايا    أغفرلـي بالك في قولــي نجهل  

والفعل " أنا"األصل هو أنا أجهل في قولي، الفاعل ضمير مضمر تقديره " في قولي نجهل: "قوله
  .جار ومجرور" ليفي قو"، و"أجهل"

مما يالحظ أن الشاعر لجأ إلى تقديم الفواعل التي جاءت في صيغة ضمائر مضمرة عن   
  .األفعال، حفاظا منه على موسيقى القصيدة وتناسب إيقاعها والروي الواحد

  :الشعرية الوصفية الصيغ. 6

، لوصف حاله بكثافةجليا لنا استعمال الشاعر للجمل الشعرية الوصفية  يتضح    
ينتقل بين ماض سعيد عاشه مع ابنه،  ففي هذا النصالمزري التعيس الذي آل إليه بعد فقده لولده، 

    :،  ويظهر ذلك في قولهفلذة كبدهإلى حاضر تعيس بعد موت 

  فرقت كبدي أمتي أدركت أحشايا  رانــي مجروح غير صابر نتوسل  

فـي رمشة العين   لـــــــــــــــفــي رمشة العين جابوه امــنق  
  وه حدايةــــــــــاكالت

فـي صــندوق   رفــداته غي ألحين خبره ما طوال  
  املته طوايةــــــــــــــــــــوح

                                                             

.أحمد خوجة، المدونة - 1 
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لحباب   ألحارة تمــالت كبدي لو كان أطل    
  ةــــــــــــراب عنك بكايــــــــــــــــــولقــ

الت الدمـــعة منها س    أميمـــتك راها كي الوعلة تشهل
  ايةــــــــــــــــــــــــــــــدرب

عدت نقيس على طريق     تلـــــــانهــترف مهموم نمشــي نتخ
  .المشاية

  :ذلك من خالل الجدول التالي نوصحو

 معناها نوعها الجملة الوصفية

جملة اسمية قصيرة  راني مجروح
 وبسيطة

الشاعر يصف حاله بالجريح جراء ما لم به 
 من حزن وشوق لولده

جملة اسمية قصيرة  راني مجروح
 وبسيطة

الشاعر يصف حاله بالجريح جراء ما لم به 
 من حزن وشوق لولده

جملة اسمية قصيرة  جابوه امنقل
 وبسيطة

الشاعر يصف وضع ولده وهو ميت على 
 األلواح         

جملة اسمية قصيرة  في صندوق
 وبسيطة

جملة شعرية تصف وضع الولد الميت في 
 الذهاب به الى المقبرة صندوق قصد

جملة فعلية بسيطة  حاملته طواية
 قصيرة

 الذهاب بالولد الى المقبرة

جملة اسمية قصيرة  ألحارة أتمالت
 وبسيطة

 الحارة امتألت بالمقربين

جملة اسمية قصيرة  عنك بكاية
 وبسيطة

المعزين يبكون وهذا يدل على المأتم الذي 
 يعني الحزن

أميمتك راها كي 
 تشهل الوعلة

الشاعر يصغ حال األم التي من كثرة بكائها  جملة اسمية طويلة
 أصبحت ضعيفة كالعصفورة المصابة
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جملة فعلية بسيطة  سالت درباية
 قصيرة

تواصل الدمع من عيني األمر كالحجر 
 المتساقطة من المنحدر

جملة اسمية قصيرة  المهاميد الواعرة
 وبسيطة

 المشياألراضي الجبلية التي يصعب فيها 

فعلية بسيطة  1جملة نضت اندهكل
 قصيرة

من شدة اضطراب الشاعر تعيسا وحزينا لم 
 يستطع حتى المشي سويا

جملة اسمية قصيرة  لعزيز أمقبل-
 وبسيطة

 وضع الوالد اتجاه القبلة

جملة اسمية قصيرة  بارد سارد
 وبسيطة

 الميت يصبح جسمه باردا ال حركة فيه

قصيرة جملة اسمية  حديدة صداية
 وبسيطة

 جسد بال روح

جملة فعلية بسيطة  عشي نتختل
 قصيرة

كثرة األحزان والوساوس جعلت الشاعر 
يفزع من كل شيء وال يثق في أي شيء 2

 وتختله دليل على اضطرابه النفسي

من خالل هذه الجمل الشعرية الوصفية، يتجلى لنا انتقال الشاعر من وصفه لحاله السعيد رفقة     
  .ابنه في الماضي السعيد، إلى حاله التعيس في الحاضر المليء باألحزان

  :الصورة الشعرية. 7

الخيال و نتاجا له، إذ تعد عنصرا تجميليا في القصيدة  بنتتعتبر الصورة الشعرية   
  .الشعرية، إذ تسهم في نقل المعاني، وبناء القصيدة بمشاركة كال من الموسيقى واللغة الشعرية

سمعا أو ( النص بمجرد تلقي يزخر بالصور الشعرية، ونستشعر ذلك والشعر الشعبي  
ستعارة والكناية والتشبيه، هذا ما يؤكد أن الصورة ينكشف التعبير المجازي المتمثل في االف، )قراءة

                                                             
 .قصيرة: بسيطة، ق: اسمية، ب: فعلية، ا: جملة، ف: ج -1
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وإنما هي موجودة في الكالم  -القصيدة العمودية-الشعرية ليست حكرا على اللغة الفصحى أو
  .الدارج العادي

لجأ الشاعر إلى الخيال، إذ عمد إلى استحضار الماضي السعيد من " مقادير"وفي قصيدة   
برفقة ولده المدلل، كما نجد الصور الشعرية عند وصفه  خالل األوقات السعيدة التي قضاها

  .لحاضره التعيس

  :وسنستعرض بعض الصور الشعرية الواردة في هذا النص مثل قوله

  بالكالم المــوزون شباح الرماية    أنا شاعر قوال عــمري ال نبخل  

جل       ـــــــــــــــــــــــــالمكـــتوبة كاتبة لينا تعــ  
  ي جراياـــــــــــــــــة جات لبنــوالمكـتوب

وأمري عاد أحديث     قلبــي لهب من الجفا وحشو شعل  
  ة وأحكايةــــــــــــــــقص

) شعره(لجأ الشاعر في البيت األول الستعمال الخيال، مفتخرا بنفسه،  إذ شبه كالمه الموزون 
وهذه الصورة الشعرية هي بالسهام التي تنطلق من القوس، أو كرماح الفارس في المعركة، 

استعارة مكنية ألن الشاعر شبه كالمه الموزون بالرمح فحذف المشبه به وهو الرمح، و أبقى          
  .على صفة من صفاته وهي الرماية

باإلنسان، ومن صفاته المشي وهنا حذف " المكتوبة"شبه الشاعر : أما في البيت الثاني  
، فهي استعارة مكنية، استعملها "المشي"صنفة من صفاته  المشبه به وهو االنسان، وأبقى على

  .الشاعر ليبرز شدة فاجعته بولده

البنه بالنار التي تشعل، وهي استعارة مكنية تدل على  شوقهشبه الشاعر : وفي البيت الثالث  
  .مدى لهف وشوق الشاعر البنه، وشدة افتقاده له

  :كما تظهر الصورة الشعرية في قوله
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الدمــعة منها     ا كــي الوعلة تشهلأميمتك راه  
  ـالت دربايةــــــــــــــــــسـ

          ا تداللــــــــل عنــــــــــــــــــحـــورية تمــثي  
  مثل الريـح واحناء وراها جرايا

  وال شمعة طـفات  كانت ضواية    أتمسى عني كي ألقمر ماعاد إطل  

  وار الصحراء راه خبل اسماياش         رانـي هايم كــي ألقيم اللي فبل  

  .1رانــي مثل اللي مذبوح أشفايا          ماضـــنيت الوقت عني يتبدل  

: فالمشبه هو" أميمتك راها كي الوعلة تشهل:"يظهر التشبيه في قوله: في البيت األول
 ، المقصود به هنا الضعف)تشهل(البكاء : الكاف ووجه الشبه: ، أداة التشبيه)الوعلة(العصفور 

أصبحت ضعيفة ) األم(إذ شبه الشاعر األم وهي تبكي بالوعلة، أي وهي باكية ) ضعف العصفور(
  .واهنة كالعصفور و الذي فقد فراخه، أو كالعصفور الذي بللته األمطار

شبه ولده بالقمر الذي 2إذ": أتمسى عني كي ألقمر: "التشبيه في قوله: أما في البيت الثالث  
ه وسواده، ودلت هذه الصورة الشعرية على مكانة الولد في حياة أبيه، غاب فخلفه الظالم برهبت

  .فبعدما كان حيا كانت حياة أبيه مضيئة، فهو يمأل عليه حياته ويضيئها

  :أما الكناية فجاءت في قوله

وألكبر أعلي   لـــــــــــــــــــاترافــدو الكيات عني كي نعم  
  الضـر خوضني مايا

فرقـت كبدي أمتي دركت   لــــــــــنتوس رانـي مجروح غير صابر  
  أحشايا

                                                             
.من المدونة - 1 
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  وأمـري عاد أحديث قصة وأحكاية  قلبي لهب من الجفاء وحشوا يشعل  

فهي كناية عن تعاقب " اترافدوا الكيات"نجد الصورة الشعرية تتمثل في الكناية : ففي البيت األول
مرضه،  ساءت حياته ولم يعد األحداث األليمة على الشاعر من فاجعته في ابنه وكبره في السن و 

  .يقدر عليها

، فهي كناية عن األثر البليغ الذي تركه موت ''راني مجروح'"قوله : أما في البيت الثاني  
  .ولده في نفسه، فقلبه جريح، وهنا الجرح معنوي

، فشدة الشوق البنه هي كالنار ''قلبي لهب'':والكناية في البيت الثالث تمثلت في قوله  
برا من اهللا تعالى ص: ن وهماافقلبه يلتهب من جراء فراق ولده، وال يطفأ هذه النار إال اثنالملتهبة، 

  أو لقاء بابنه

  المستوى اإليقاعي-ج

  :الوزن - 1

  :البحر الشعري -أ

بالنسبة إلى الوزن، بنظام خاص به، أي أن  للشعر الشعبي ) الملحون(يتميز الشعر الشعبي   
الباحثين الدارسين في البحث عن القواسم المشتركة بين عروض خاص به، واجتهد بعض 

العروض الخليلي واألوزان الشعبية إال أنهم لم يتوصلوا إلى نظرية شاملة للشعر الشعبي فيما 
  )système syllabique(يخص الوزن واإليقاع،  فارتأى بعضهم اعتماد النظام المقطعي 

ب عدد المقاطع الصوتية في كل بيت شعري، ومنه يعتمد هذا النظام على حسا: النظام المقطعي-ب
  .، وغيرها من األوزان)10(تتحدد األوزان، كأن تقول  وزن سباعي، وزن عشاري 

على ضوء هذا التقسيم نجد أن القصيدة مشكلة من " مقادير"إلى دراسة قصيدة  جئناأما إذا   
ي أن تساوى األسطر في المقاطع، أبيات مزدوجة األسطر، على شاكلة القصيدة العربية التقليدية، أ

  : إذ يختلف الشطر األول عن الشطر الثاني في القافية والروي، أي على النمط التالي
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  ب_____________ أ__________                                    

  ب____________ أ __________                                    

ي عمومها ال تملك بنية داخلية خاصة بها، إذ تتداخل المواضيع وقصائد الشعر الشعبي ف  
فيها، وينتقل الشاعر فيها من موضوع أو فكرة إلى أخرى، فهي على نمط القصائد الجاهلية 

  .المطولة

كما أن أغراضها تتعدد في النص الواحد، فهي تفتقد إلى الوحدة الموضوعية، بينما تتواجد   
  .الوحدة العضوية بشكل ضعيف

  .جاءت على نحو قصيدة تراكمية،  فهي ال تملك بنية داخلية خاصة بها" مقادير"وقصيدة   

إذ يعتمد الشاعر على وحدة البيت، وكل بيت فيها يشكّل وحدة داللية وإيقاعية ونحوية   
مستقلة تجعله في غنى عن البيت الموالي، إال نادرا، إذا استدعت الضرورة أي عندما يكون البيت 

  .على ما سبقه أو يكون جواب الشرط، وهذا ما يسمى بالتضمينمعطوفا 

  :إذا جئنا إلى دراسة األوزان نجد

  وبسم اهللا مفتاح ولسان أشنايا    بسم اهللا أبديت قولي نتوكل  

ســهل يا إله     بسم اهللا أنقولها ربي يسهل  
  راء من داياـــــــــــــــــنب

  .المقاطع الصوتيةالبيت يتكون من شطرين متساويين في عدد * 

  . لكل شطر قافية وروي خاصين به * 

  بس   مل    اله    أب   ديت     قو   لي    نت   وك   كل      

      1     2     3     4     5      6    7     8      9    10  
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  بس   مل    اله    مف   تاح  ول   سان    أش     نا     يا      

      1     2     3     4     5    6    7       8      9    10  

مقاطع صوتية، ونفس الشيء بالنسبة للشطر الثاني ) 10(نالحظ أن الشطر األول يتكون من عشرة 
  .من نفس البيت

شطران كل شطر (ومن خالل هذه الدراسة يتبين لنا أن القصيدة هي من نمط األراجيز    
، أي  كل شطر يتكون من )décasyllabe(، والبيت عشري )أشنايا_____  نتوكل_____ بقافية 
  .مقاطع صوتية) 10(عشرة 

أحيانا ال تتساوى األشطر في عدد المقاطع الصوتية نظرا لوجود كسور عروضية، فهي  :مالحظة
  .مقطعا) 12(أو أثنا عشر) إحدى عشر( 11تصل إلى 

آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك : "القافية بأنها" الخليل"يعرف  :القافية - 2
  .، والقافية هي أبرز سمات الشعر العربي  والشعر الشعبي1"الذي قبله

  :على النحو التالي" مقادير"ونأتي إلى دراسة القافية في قصيدة 

  ، وايا_____ أخوايا ، دايا         ______ ، نايا        دايا ______أشنايا 

                /0/0                      /0/0                         /0/0  

 ، وايا____ هماية            الزوايا ___ ، اليا         النهاية ____ مواليا 

  /0/0    /0/0    /0/0   

 صبايا____ __وايا              مايا ____ حاية          كوايا ___ الجعاية 

  /0/0                    /0/0        /0/0   

                                                             
 .91ت، ص.ط، زهراء الشرق، القاهرة، د.شكري محمد عياد، موسيقى الشعر العربي، د  -1
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 مايه____ نايا               الرماية ____ وايا           أهنايا ___ أدرايا 

  /0/0    /0/0       /0/0   

 أحكايةــ كاية          غايةــــ  غايه               أشقاياــــ  قايا

  0ا  0ا                  0ا  0ا                0ا  0ا        

  أحشاياــ  شايا         جراياـــ رايا             حدايةـــ  داية

                                        0ا  0ا                  ا  0ا              0ا  0ا        

  ـــ  زايه         بكاية ـــ كايةطواية ـــ  طوايه      العزاية

                                     0ا  0ا              0ا  0ا            0ا  0ا          

  لنداياـــ   دايا         دربايةـــ   باية          كوايةـــ  وايه

                                                             0ا  0ا         0ا  0ا              0ا  0ا         

  انكايةـــ كايه         اوصاية ـــ  صايه        معنايةـــ  نايه

                                    0ا  0ا               0ا  0ا                 0ا  0ا       

  اياــــ  زايا         مرضاياـــ  ضاياسداية ــ دايه          مغز

                                           0ا  0ا                0ا  0ا               0ا  0ا       

  ردايةـــ  دايه       الشراياــــ   رايا        جراياــــ  رايا

                                          0ا  0ا            0ا  0ا             0ا  0ا       

  كوايا ــ  وايا         العياياــــ  يايه         لحكاياـــ  كايا
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  0ا  0ا    0ا  0ا 0ا  0ا   

  أعراياـــ رايا       الكراياــــ   رايا        لساياــــ  سايا

                                         0ا  0ا             0ا  0ا               0ا  0ا   

  أنايا ــ   نايا          قرباياــــ  بايا         أهناياـــ   نايا

                                        0ا  0ا              0ا  0ا               0ا  0ا      

  أنايةـــ  نايه       دراياــــ   رايا        صدايةــــ  دايه

                                         0ا  0ا               0ا  0ا          0ا  0ا       

  بوصايةــ صايه          ملقاياــــ  قايا         معاياـــ  عايا

                                        0ا  0ا            0ا  0ا               0ا  0ا         

  بحداياـــ  دايا       ضنايةــــ   نايه        بكاياــــ  كايا

                                        0ا  0ا            0ا  0ا              0ا  0ا      

  ضواية ــ وايه          ناياــــ  نايا         فاياـــ  فايا

     0ا  0ا           0ا  0ا            0ا  0ا     

    أورايةـــ  رايه       أبراياــــ   رايا        بهواياــــ  وايا

                                          0ا  0ا            0ا  0ا            0ا  0ا       

  المشاياــــ  شايا         أحكاياـــ  كايه      مايا أسمايا ــ  

                                         0ا  0ا             0ا  0ا          0ا  0ا 
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  أشقاياـــ  قايا       أهناياــــ   نايا        أنكاياــــ  كايا

  0ا  0ا             0ا  0ا           0ا  0ا          

  أشقايا ــ قايا          أعداياــــ  دايا         ألوشاياـــ  شايا

                                          0ا  0ا               0ا  0ا              0ا  0ا       

  عشاياـــ  شايا       الصالياــــ  اليا        شهايةــــ  هايه

                                         0ا  0ا               0ا  0ا             0ا  0ا        
  أعرايا ــ رايا          أحجايةــــ  جايه         أسماياـــ  مايا

     0ا  0ا             0ا  0ا                  0ا  0ا      

من تناغم وتجانس الموسيقى لحرف الروي والوصل، بعد تحديدنا للقافية في " القافية"يتحدد معنى 
  :توصلنا إلى" مقادير"قصيدة 

  :هذه القصيدة أخذت نمطين و هماالقافية في  -

متحركا بالفتح وتنتهي بحرف مد ناتج عن إشباع حركة الفتحة، 1حرف الروي: قافية مطلقة -أ
.يتحرك بالضم أو الفتح أو الكسر: حرف الروي-:مثال 1 

 أشنايا ـــ   نايا

  0ا  0ا                    

  دايا ــــ   دايا

    0ا  0ا                    

  .مرة في القصيدة) 46(وهذا النمط من القافية جاء ستا وأربعون 
                                                             

 .يتحرك بالضم أو الفتح أو الكسر: حرف الروي  -1
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قافية تنتهي بهاء منقلبة عن تاء التأنيث، أو هاء السكت، وهي قافية مطلقة موصولة بالهاء،  - ب
  :مثال

 .1أمـرالخالق والقضاء بنا يفعل         ورضـا الوالدين شباح النهايه -

وال        ـــــــــــــــــــــــــــبــجاه حــبيبنا الني ل -
 .ـاة يوم الحيحايهــــــــــشفـيع العص

هايالنهاية ـــ  ه 

  0ا  0ا                

هايالحيحايةـــ ح  

  0ا  0ا                

، وما يميز هذه القوافي أن معظمها النصمرة في ) 27(وعشرون  اسبع وردوهذا النمط من القافية 
بالفتحة الطويلة،  جاءت مالئمة لبوح الشاعر بآالمه ومكبوتا ته، فجعلها متنفسا له، فراحت  تختم

  .أنفاسه طليقة ترمي بما في داخلها من أحزان ومعاناة
  :القافية والمقطع - 3

يتشكل المقطع الصوتي من أكثر من صوت، صوتين أو أكثر، كما يشترط في كل مقطع صوتي    
  .أن يكون مدا قصيرا أو طويالً

  :، نبين ذلك في اآلتي)0ا0ا(مفتوحة : ولقد جاءت قوافي القصيدة بمقاطع طويلة     
 كل         وبسم اهللا مفتاحـي نتوــــــــــــــــبسم اهللا أبــديت قول -

  اـنايـــــــــــــشولسان أ
هل         سـهل يا إله ــــــي  يســــــــــــبسم اهللا أنقولها ربـ -

  .دايان ــــــــــــــــــــــــنبــراء م
ـي ـــــــــكلمة حق لفظتها في ذا المحفل         ونهديها األهلي ناس -

 . اوايــــخوأ

                                                             
 .الهاء في هذه القصيدة هي ها منقلبة عن تاء التأنيث -1
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دا ــــــــــــــــــــــمقادير اهللا لب -
ــــل        ولو سهلت باللي أعطاها ــــــــــــــــــــصتو
 .ياـوالـم

 1.2يةـهاــــــــالنأمر الحالق والقضاء بينا يفعل          ورضــا الوالدين شباح  -

= يا  مقطع طويل مفتوح + نَا مقطع طويل مفتوح = أشنايا ــــــــــــ نَايا   
  مقطعين طويلين مفتوحين  

                                                                 0ا            0ا    0ا  0ا 

مقطعين طويلين = ياَ مقطع طويل مفتوح+ دا مقطع طويل مفتوح = دايا ـــــ  دايا 
  . مفتوحين

  0ا                     0ا   0ا  0ا 
  مقطعين طويلين مفتوحين = ياَ +     واَ   =    أخوايا  ــــ  وايا  -

   0ا +    0ا    0ا  0ا       
  .مقطعين طويلين مفتوحين= ياَ + الَ = الَياَ     واليا ـــ   -

    0ا   0ا    0ا  0ا   
  .مقطعية طويلين مفتوحين= يه + ها =      النهاية ــــ هايه  -

 0ا    0ا       0ا  0ا        

وإنما القافية هي انعكاس صادق للحالة الشعرية للشاعر، ومما ال شك فيه أن الشاعر كان في حالة 
حزن شديد، وألم مستمر، و في حاجة إلى  كلمات تكون بمثابة المتنفس له، ولهذا جاءت القافية 

وكلما كان المقطع "مطلقة، وتميزت بكونها قوافي تتكون من مقطعين صوتيين مفتوحين طويلين،

                                                             
 .المدونةمن  -1
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هوائية  مغرقا في الطول كلما توافق مع اآلهات الحسية التي يخرجها األديب في شكل دفقات
  .1شعورية صوتية، تتجسد في الصيغة اللغوية للمقطع و تتراضى مع المقاطع الصوتية األخرى

الماضي  استرسل الشاعر في البوح بمكنونات ومكبوتات نفسه فصار ينتقل بين: وبعبارة أخرى
السعيد والحاضر التعيس، فوافقت القافية للحالة النفسية للشاعر، فامتازت القافية بالطول والفتح، 

  .لتالءم حالته النفسية الهائجة المضطربة

  

                                                             
، دار الوفاء لدنيا الطباعة ) 1ط(مراد عبد الرحمان، من الصوت إلى النص نحو شتى منهجي لدراسة النص، العرب  -1

 .54 :، ص 2002، بيروت، ، )د،ت(والنشر، 
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  :القافيةالحركات في  - 4

  :وهي: حروف) 06(حروف القافية هي ست     

  .حرف الروي-1

  .حرف الوصل-2

  .الخروج-3

  .الردف-4

  التأسيس-5

  .الدخيل-6

  :سنتناول في هذا التحليل حرفين أساسيين هامين في هذه القصيدة وهما

  .حرف الروي-1

  . حرف لوصل-2

  :حرف الروي- 1

ويتكرر إلزاماً في كل بيت من القصيدة، وإليه تنسب وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة،   
  .قصيدة ميمية، قصيدة نونية مثالً: القصيدة، فيقال

وحرف الروي في هذه القصيدة هو الياء، وجاء مطلقا،ألنه أطلق بألف المد والهاء المنقلبة على تاء 
  :التأنيث، وكالهما إشباعا له، كقوله

رحمتك هذيك عــزي          أغفر لـي بالك من قولي نجهل    -   
  .اياــــــــــــــــــوأهن
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  .أنا شاعر قوال عمري ال نبخل              بالكالم المـوزون شباح الرماية -   

كما سبق وأن ذكرنا، بأن حرف الروي هو الياء، والياء في هذه القافية هي حرف أصلي   
  ".يائية"تنسب إليه القصيدة، فهي قصيدة 

  :حرف الوصل- 2

  :لنتأمل هذين البيتين في قوله  

مقاديــر اهللا لبدا - 
ل            ولو ــــــــــــــــــــــــــــــــــتوصــ

  .سهلت باللي أعطاها مواليا

أمر الخالق والقضاء بينا يفعل            ورضــا الوالدين - 
  .اح النهايةـــــــــــــــــــــــشب

  .كالهما ُأشبع بحرف الوصل: القصيدةإن حرفي الروي في هذه 

  . 0ا   ياحرف مد، فجاء المقطع طويال مفتوحا : في كلمة مواليا أشبع الروي بألف  -

  . 0في كلمة النهاية أشبع الروي بهاء منقلبة عن تاء التأنيث يه ا  -

البوح بمعاناته ولهذين الحرفين داللة على حالة االنفعال الذي كان فيها الشاعر، فراح مسترسال في 
  .وآالمه المكبوتة، فجاءت أنفاسه طويلة مشبعة بحركات المد الطويلة

  :وحركات القافية تتميز بـ-

  . 0حركة الروي في هذه القصيدة هي الفتحة الطويلة ا :المجرى-أ

  :وهو الحركة السابقة للروي سواءا أكان مقيدا أو مطلقا، نالحظ البيت التالي :التوجيه-ب
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  .دايا أنقولها ربـي يسـهل             سـهل يا إله نبـراء من بسم اهللا -

  .الياء: داياَ ـــ   الروي هو

  .ألف المد: الوصل هو -     0ا  0ا 

  :الحركة

  .الفتحة: المجرى-أ

  .السكون: التوجيه- ب

  :كذلك في قوله

-بجاه حيينا النبي لوال   شفيع العصاة يوم الحيحايه  

  الياء: رويالحيحايه ـــ  ال 

  .هاء منقلبة عن تاء التأنيث: الوصل-                  

  .الفتحة: المجرى-أ: الحركة

  .السكون: التوجيه-ب         

إن حركة القافية في كل األبيات دلت على انطالق الشاعر في البوح بما ضاق به صدره   
  .األبيات الشعرية متنفسا له من أحزان شديدة، جعلته ضريرا، حزينا يبحث عن متنفس، فكانت هذه
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  :المستوى الصوتي - د

  :1دراسة الصوت المنفرد- 1

يصاحب جرس األصوات نغما معينا، وها النظم ينتج من الحرف كونه حرفاً مجهورا أو   
  .مهموسا أو انفجاريا وغيرها من الصفات

الموقف الذي يريد الشاعر ولكل صوت معنى، فالشاعر يختار األصوات التي لها داللة معبرة عن 
  .التعبير عنه

والشاعر اختار لقصيدته هذه حرف الالم الصوت المجهور االنفجاري ألنه يكون في آخر الكلمة -
  .كل كلمات الشطر األول من كل بيت

  :وهذا االختيار جاء لثالثة أسباب وهي

محاولة التخلص من الالم صوت مجهور انفجاري يوافق معاني االنطالق في البوح بالمعاناة و-
  .هذه المكبوتات واألحزان

  .الالم صوت له صدى في نفوس المستمعين أو المتلقين-

اختيار الشاعر لهذا الحرف وتكراره في آخر كل كلمة من الشطر األول من البيت، حتى تكون -
كل األشطر على حرف روي واحد، ويكون لها وقع سمعي جميل، والالم  صوت قوي يعبر عن 

  .الشاعرقوة 
                                                             

 .صفاتها و مخارجها و عالقتها بالمعاني: تهتم بدراسة األصوات من حيث : الدراسة الصوتية -1
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  :كما اختار الشاعر حرف الياء ليكون حرف الروي في قصيدته، وحرف الياء يتميز بكونه-

  .حرف مجهور مكسور حنكي: الياء -

  .تكرارها يعبر عن قوة الشاعر وتماسكه: الياء-

ناهيك عن حروف أخرى تكررت بعمد ويغير عمد نظراً لما لها من معاني تخدم غرض الشاعر 
  .وتعطي القصيدة وقعا موسيقيا جميال تطرب له اآلذان في هذه القصيدة،

  :وإذا تأملنا البيتين التاليين نجد 

مقاديــر اهللا لبدا -  
ــل         ولو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتوص

  .سـهلت باهللا اعطاها مواليا

أغفر لي بالك في قولي نجهل         رحـمتك هـذيك عـزي -  
  .اياـــــــــــــــــــــــأهن

  :صوت مجهور قوي عبر به الشاعر عن" الالم"أن حرف 

رضاه بقضاء اهللا عز وجل وقدرته، وترحيبه به، وهذا األمر يستوجب قوة اإليمان الذي ال تملكه -
  .إال شخصية قوية

عن يسأل الشاعر ربه الغفران عماّ يكون منه من جهل في القول، وهذا يدل : في البيت الثاني  -
  .حال الشاعر المنفعل

فهو تصوت مجهور قوي حنكي، إذ دّل على تماسك الشاعر في مواجهة مصابه " الياء"أما حرف 
  .الجلل بالرضا و االستسالم لقضاء اهللا تعالى وقدره، ويتجلى ذلك من خالل البيتين السابقين

  :الحركات اإلعربية - 2
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ركات إعرابية طويلة تمثلت خاصة في تنوعت الحركات اإلعرابية في هذه القصيدة، من ح  
الفتحة الطويلة،ما يعرف بحرف المد الذي يزيد اإليقاع بطئاً،ويومئ إلى حالة الحزن الشديد وانفعال 

  .الشاعر

  :الفتحة الطويلة - أ

 .ال طالب،ال طبيب قاهر مستفحل         وال عشـاب اليـوم يجـبر أدوايا-

رحمـتك هـذيك عـزي          لـــــــــــأغفر لـي بالك في قولي نهج-
  .اــــــــــــــوأهناي

  .أمانا المكــتوب وأدهر إحوال         ما هو غرضي أنبوح بسري وأشقايا-

إن الحروف التي سبقت حرف الروي كلها جاءت بحركات الفتح الطويلة، وكلّها دلت على   
  .معاني استرسال الشاعر في وصف معاناته،وفي البوح بسر شقائه

  :الكسرة الطويلة -ب

جاءت حركات الكسرة الطويلة في األبيات التي يكون فيها الشاعر في حالة انكسار وتضرع 
 :لربه تعالى، ويظهر  ذلك في قوله

ي طوال         أعدم عـني ما ـــــــي جرحقيا ربـي يا خال-
  .اـــــــــــــــــــــوا كوايـــــــــــــــــلقـــيت

  .ي أمتي دركت أحشايادصابر نتوسل         فرقـت كب راني مجروح غير-

ي الزم تهذا ولدي كــبد
ـل        ما ودعته راح ــــــــــــــــــــــــــــــتعقـ

  .من غـير أوصاية
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هذه الحركات المكسورة الطويلة عبرت عن حال الشاعر المنكسر الحزين على ولده، فتولد عن هذا 
  .  مر الخالق سبحانهاالنكسار التضرع و الخضوع أل

  :الضمة الطويلة-ج

  :تظهر في قوله

وا الـكيات عني كــي ــــــــــــفاتراد-
  .ل        والكــبر أعلى الضر خوضني ماياـــــــــــــــــــــــنعم

ال يقعــد ـــــــــــور في المخ امسجل         تراث لألجـــيثو القولي ذا المأ-
  ايهــــــــــــــــــــــــأحك

ن ــــــــــــــــــــــفي رمشـــة العـي-
ل         فـي رمشــة العين اكالتوه ـوه أمنقـــــــــــــــــبجا

  ةــــــــاحداي

عبرت الضمة الطويلة عن األثر البالغ الذي تركته الفاجعة في نفس الشاعر، فكلما ذكر   
: لمات ذات الضمة الطويلة، ليبين هول الحادث وتأثره به مثلحادث من هذه األحداث، وظفت الك

  .جابوه وغيرها من الحركات المعبرة عن معنى التأثير البليغ: اترادفوا

  : السكون- د

جاءت كلمات ألشطر األولى ساكنة في كل أبيات القصيدة،ألن الشاعر كان بصدد نقل   
  :المعاني، مثل قولهأخبار أو تقرير حقائق، وحركة السكون أنسب لهذه 

  .وأخوايا 1كلمة حق الفضـنها فـي ذا المجفْل         ونـهديها األهلـي ناسي -
ْل          بالكــالم الموزون  ـــــــــــأنا شــاعر قوال عمري ال نبخ -

 شباح الرماية

                                                             
 .أهلي -1
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ل         ــــــــــــــــــــأميـميك راهاكي الوعــلة تشه -
الدمـــعة منها ســالت 

  .ةــــــــــــــــــــــــــــيدربا

 :التكرار - 3

تختلف دالالت األلفاظ عند تكرارها، فلكل مفردة داللة معينة خاصة بها، سواءاً جاءت   
لوحدها أو في سياق مختلف وردت فيه، والتكرار قد يلجأ إليه الشاعر عمداً أو يأتي عفوياً، وهذا 

  .التكرار له دور بارز في شعرية القصيدة

  :عن استعمال التكرار فهو يأتي في صورة شتّى، ومن أمثلة ذلك قولهأما 

  :التكرار الواقع في الشطر األول-أ

ي طوال             ـــــــــــــــــــــخالقي جرح ياا ربــي ي-
  .اــــــــــأعــدم عنـي ما لقيتوا أكواي

  .طبيب قاهر مستفحل             وال عشــاب اليوم يجبر دوايا الطالب،  ال-

  .خل             صـماطت عني معيشتي قرباياــــــل اللي أهبل وال تخلحالـي حا-

ل            وما خلـى لوالد عــنو ـــــدار عـرس وال سهمحناء و ما-
  .اـــــــــــبكاي

  .وســاعة ما نيش داري بهوايا   ت أنطـبل          ساعاة انقد الراي ساع-

النداء، وهنا الدعاء والتوسل هللا تعالى، عسا أن يخفف عنه " يا"أفاد التكرار في البيت األول   
أداة النداء دليل على شدة كرب الشاعر، وحاجته " يا"معاناته، ويفرج عنه كربته، وهنا تكرار 

  .الملحة الستجابة اهللا عز وجل لدعائه
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النافية للجنس الوضع المزري، والحالة النفسية التي يعيشها " ال"أفاد تكرار : لثانيأما في البيت ا
التكرار أفاد تأكيد سوء حال : الشاعر، واستفحال دائه وانعدام الدواء لشفائه، وفي البيت الثالث

  .الشاعر

صغيرا لم يبلغ  النافية أفاد قصر العمر الذي عاشه الولد، فهو مات" ما"تكرار : أما في البيت الرابع
  .سن الزواج بعد

لتفيد اضطراب حال الشاعر الذي ال يستقر حاله على " ساعة"وفي البيت الخامس تكررت كلمة 
  .شيء

  :التكرار الواقع في الشطر الثاني-ب

  :يظهر في قوله

  .نوض لقي ألعزاية ولدي ولديمانـي داري أوباه اليوم انقابل               -
 .ما ضنا توا ضناية ولدي ولديـل              ــــــيماصغير مزال السـع ما  -

بقصد اإللحاح في النداء، لغرض االستجابة لندائه، والشاعر " ولدي" تكرار كلمة: في البيت األول
 .بتكراره هذا أراد أن يؤكد حقيقة موت ولده

المتلقي لمكانة الولد  أراد الشاعر بهذا التكرار لفت انتباه" ولدي"فتكرار كلمة: أما في البيت الثاني
  .عند أبيه، وشأن الولد بين أبناء عمره

  :التكرار الواقع في شطري البيت -ج

  :يظهر ذلك في األبيات التالية

ـديت قولي ــــــــــــأبـــ م اهللاـــبس -
مفتاح  وبســم اهللال           ـــــــــــــــــــــــــنتوك

  .اـــــــــولسان أشناي
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أنقولها ربــي بسم اهللا  -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسي

راء من ــــــــــــــــــــــيا إله نبــ ـهلســهل
 .اــــــــداي

يوم ـــــــــــعشــاب ال الطبيب ما هو مستفحل            و الطالب،  ال -
 .اـــــــــيجبر دواي

ا ــــــــــــــــــــــــــــكتابة لين المـكتوبة -
 المكــــتوبةـــل            وـــــــــــــــــــتعجـ

 .اـــــــات لبني جرايـــــــــــــــج

العين جابوه  رمشــةفـي  -
ل            في ــــــــــــــــــــــــــــــــــأمنق

 .العين أكالتوه احداية رمشـة

 فـي      وال       ـــن خبره ما طــــــــــــــــالحي فـيرفداته  -
 .ةـــــــــــــــــصــندوق وحاملته طواي

على شر معوال           ما هــو موال  اداهي ــــــــالي بوغظـ -
 .ةــــانكـاي أداهن ــــــــــــــــــدي

أنطبل            اتــــــــــــــــــساعانقد الراي  ســاعة -
 .اـــا نيش داري بهوايـــــــــــــــة مســاعو

في شطري البيت األول إبراز روحانية الشاعر الذي استهل بها كالمه، فهو " البسملة" أفاد تكرار
أفاد تأكيد : في البيت الثالث" ال"يتوكّل على اهللا تعالى، ويلتمس في البسملة البركة، أما النفي بـ

 .استفحال داء الشاعر، الذي لم يجد ال طبيب وال دواء لدائه

لتدل على سرعة وقوع الحدث " في رمشة العين" كررت الجملة االسمية وفي البيت الخامس ت
  .الموجع الذي أصاب الولد

أما التكرار في البيت األخير فإنه أفاد اضطراب الحالة النفسية للشاعر الذي لم يعد يدري على أي 
  .أمر يستقر
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ضٍ سعيد وحاضر تعيس، أما التكرار الوارد في هذه األبيات، إنما يدل على انتقال الشاعر بين ما
  .ولهذا لجأ الشاعر إلى التكرار قصد التأكيد أو النفي ليبرز مدى معاناته في مصابه

  

  

  :  الترديد - 4

  .1"أن يأتي الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى آخر ثم يرددها بعينها آخر في البيت نفسه" الترديد هو   

  :نجد ذلك في قوله

  .ل يا إله نبــراء من داياســهل             ســهبسم اهللا انقــولها ربي ي

في شطري البيت، قصد باألولى أن يسهل له اهللا تعالى قول الشعر، وأما " سهل" الشاعر كلمته ردد 
الثانية قصد بها التضرع هللا تعالى بأن يشافيه من دائه أي أن يفرج كربته، ويذهب عنه أحزانه التي 

   .اشتدت عليه

                                                             
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )1ط(محمد عبده، -رشيق القيرواني، كتاب العمدة في محاسن الشعر وآدابه،تإبن  -1
 .333:ت، ص.د



  
  

  خاتمة
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  :خاتــــمة

إلى فترة ما قبل الميالد،وقد تعاقبت عليها حضارات مختلفة ''سور الغزالن''يمتد تاريخ منطقة 
ومتعددة، هذا ما جعل منها منطقة تزخر بتراث شفوي هام، ولها خصوصياتها الثقافية 

تنصهر في الكيان الثقافي واالجتماعية، وعاداتها وتقاليدها وقيمها االجتماعية و الثقافية،التي 
  .الوطني الجزائري

إن دراستنا هذه تنصب حول الشعر الشعبي الذي هو جزء أو فرع من األدب الشعبي، وقد اتضح 
لنا من خالل هذه الدراسة أن هناك التقاء بين األدب الشعبي واألدب الرسمي في طبيعته ومفهومه 

وهو يشمل مجموع ،فروع تراث األمة وخصائصه ومضامينه، ويبقى األدب الشعبي واحد من
الرموز الناتجة عن الجزء الشعبي من األمة،ويسهل تخزينه في الذاكرة، كما يسهل على جمهوره 

  .روايته وإنشاده،وتداوله في مختلف المناسبات والمجالس شفويا

عميقة كما بينت الدراسة أن األدب الشعبي معلم من معالم الثقافة الشعبية ووسيلة لغوية 
التأثير،يمتاز بسهولة حفظه وسرعة انتقاله،وهناك فرق بين األدب العامي واألدب الشعبي، فاألول 
يستخدم لهجة دارجة تجعله إقليميا محليا،والثاني نابع من الشعب يصور حياته ويتفاعل معه بصورة 

ينا أن نسعى جادين عفوية ويمثل الجماعة أكثر من الفرد،ومهما اختلفت ألوان التعبير الشعبية،فعل
الجزائري أو السوري، )رصد الوجدان(ال أبالغ إذا قلت بأن ''للمحافظة عليها من الضياع واالندثار،

ي،ومنذ قرون محفوظ في الفنون الشعبية، وأنه لكي نقيم صرح ثقافة وطنية فالبد من أو التونس
، ثم وضعها بين أيدي جمع هذه الفنون، واآلداب الشفوية في مكتبات على مستوى كل والية

 .    1''الباحثين والمؤلفين والفنانين يستلهمون كنوزها

ومن خالل هده الدراسة اتضح لنا بأن الشعر الشعبي ظّل دوما لسان الشعوب معبرا عن حالها 
ويومياتها وطموحاتها، وسجل عبر العصور المتعاقبة تاريخ األمم وأحداثها،والشعر الشعبي بمنطقة 

ن رافق الشعب الجزائري في ثوراته الشعبية،وكان ملهما لهذا الشعب ومحمسا له سور الغزال
ومؤرخا ،وبعد االستقالل راح الشاعر الشعبي يغرس القيم والثوابت الوطنية والدينية في نفس 
جمهوره، إال أن هذا الشعر لم يستوف حقّه من الدراسات والبحوث األكاديمية، واألكثر من ذلك 

                                                             
 .128:، ص1982عثمان سعدي ، عروبة الجزائر عبر التاريخ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  -1
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راء الكثير من المثقفين والعامة له، رغم أن الشعر الشعبي أهم فروع األدب الشعبي، وهو يتلقّى ازد
سجل وطني وحضاري، يعكس األحداث السياسية واالجتماعية والنفسية ألي شعب في هذا 
العالم،ودوره يتمثل في توعية الجماهير الواسعة وتوجيهها، وغرس فيها حب الوطن ، وتحميسها 

  .ال والبناء والتشييد، والتشبث بالهوية الوطنية، والتّمسك بالقيم الدينيةللكفاح والنض

  :تيويمكن رصد نتائج البحث في اآل

اختالف اآلراء في أصل الشعر الشعبي، وتاريخ نشأته وتسمياته،وهل ينسب إلى اللغة المستعملة  -
  .؟في أشعاره ، أم إلى مضمونه،وهل كان موجودا في العصر الجاهلي

- في العصر الجاهلي اعتمادا على المضمون، ال على اللغة القول بوجود الشعر الشعبي  إن
  .المستعملة

تميز الشعر الشعبي بخصوصية عروضيه، يختلف بذلك عن عروض الشعر الفصيح، أو القصيدة -
  .العربية العمودية القديمة الخاضعة للبحور الخليلية

لشعبي كسر كّل القيود األخالقية واألدبية، وتبدو تلقائية تعدد أغراض الشعر الشعبي، فالشّاعر ا -
  .وعفوية واضحة في نظم أشعاره

تزاوج اللغة الفصيحة مع اللهجة الدارجة في نظم األشعار، ووجود ألفاظ غريبة وأجنبية ، مع  -
  .توخي السهولة في األسلوب، ومراعاة العالقات اإلعرابية في التركيب

ماهير على الشعر الشعبي، نظرا لمالءمته الذوق العام لجمهور المتلقين اإلقبال الواسع للج -
  .واستعماله للغتهم المتداولة يوميا

بتراث شعري هام، وعدد كبير من الشعراء الشعبيين، وعشق سكان  ''سور الغزالن''تزخر منطقة 
  .به وتحافظ عليهالمنطقة لهذا الشعر، يستوجب على السلطات المحلية تأسيس جمعيات ثقافية تهتم 

لقد كان هدا البحث كمحاولة شخصية لتسليط الضوء على أهمية أخد هدا اإلرث الحضاري بعين 
االعتبار، والعمل على تكريس الجهود إليجاد آليات عملية لجمع هذه المادة الشعبية وتدوينها 
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ألنها ملك تراثي للمنطقة يجمع بين ماضيها و حاضرها ، ومعلم من معالمها الثقافية، وتصنيفها،
الذي ال يليق بنا التهاون في الحفاظ عليه من الضياع والزوال ، ويبقى األدب الشعبي، والشعر 

  .الشعبي أحد فروعه هو صدى  الماضي وصوت الحاضر ولسان المستقبل
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  : 1المصطلحات الشعبية

  الكلمة                        شرحها  الكلمة                      شرحها
 Chemin de fer.....................بابور

 Poudre à tirer.....................بارود

 Figue fraiche...................بخصيص

 Couscous grossier..............بربوشة

  Burnous...........................برنوس
  Pantoufle..........................بشماق

  Grêle..............................تبروري
  sans argent.......................مزلوط
 Grande jarre.......................شبرية

 Soupe de pain.................شخشوخة

    

 Jouet d’enfant....................قراوج

  Joueur de flute................ڤصاصبي
 Grande gamelle...................قصعة

ordinairement en bois              
  fête...................................وعدة
 Blouse étroite.....................قشابية

 En laine à capuchon.  
 Mars.................................مغرس

  Filer de laine.........................غزل
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .2009، 07الثقافي، رقمالحاج ملياني بلقاسم بومدين، تراث أغاني شعبية، سلسلة التراث  -1



 ملحق الخرائط و الصور               الشعر الشعبي في منطقة سور الغزالن دراسة اثنوغرافية

136 

 

  .حمراألوالیة البویرة باللون 
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  :صور تراثية

بناها الرومان، كلم، توجد بمكان يسمى األقواس،  02تبعد عن مركز المدينة بحوالي:الحنية المائية
وهي عبارة عن بائكة عددها سبعة أقواس، بقي منها عقد واحد، أين يجري الوادي، يبلغ ارتفاعها 

 .م1.80م،وسمكها5.20حوالي

  

  

 

 

 

 

 

  الحنية المائية                                     

 

    

  

  

  ضريح القائد األمازيغي تاكفاريناس
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م، تقع جنوب المدينة، بها سكنات للجنود و زنزنات و مخازن 1850بنيت عام  :الثكنة العسكرية
 .للعتاد و األسلحة، مساحتها أربع هكتارات

 
 

 

 

   

    

  الثكنة العسكرية                                             

 

كأبراج هي عبارة عن أبراج من طوابق ، بناها الرومان ، واستعملت : غرفة أوالد سالمة
  .للمراقبة، تقع في الحاكمية

  

 

 

 

 

 

 غرفة أوالد سالمة                       
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 05سم، وارتفاعه مابين 70كلم، وسمكه 03غ طوله ، يبليحيط بمدينة أومال سابقا: سور المدينة
  ). م 1862 – 1846( م، وله أبواب و أبراج، بني 10إلى 
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  1''شْيوخ بالَدي''

قال  دولع وياَـن    ـــــــــــــــــــارجاْل ذاك الوقْــت الزِينركذا
 يدالَــــــــــــــوخ بـــــــــــيـشْ نـيوِ

ود ـعآه لو تْ
نامــــــــــــــــــليـنـــــــــــــــــــوالس             ــين

 يادجمْأ طْـــــــــــــسوفيَ  اتْدعقَ رونتْفكََّ

وم ـْال القَجرِ      دو الصـحراويين    ـــــما ناس البـه ينوِ
ع ــــــــــــــجـْـوالنَ

 يادوـــــــــــــــــــــــــــــجلْ

ة ادــــــــمــح   ابعينــــــــريو والسـماتي من الطَـبن كْ
خ ـــــــــــــــــــــــــــــــــيـوش
 يالدــــــــــــــــــــــــالخ

بخَ نيـــــــــــــــة شـاعر الغَر       ينكسل مــز وبطَ نية لْبياد ـَس
ـْرَ  يادوــــــــــــــعب  لَــــــــــــــكْ

بــ ةانَقَ نالْعالو نـَْل م            ين     ــــــــــــــــــــــوبوطْب
وميطو قَشوِإه كي وتُال بصصياد 

الحاوي نَس            زينو احمنَضرِي بجرالج  نَّوالميخْاعي ش 
ـْصع  يادوور الْفُـــــــــــــــــــــــ

                                                             

بالدشمية بأوالد خلوف بسور الغزالن، موظف،عضو هو صاحب الخمسة والخمسون سنة، ولد : الشاعر عمر بوجردة1-
 .، و هو بصدد إصدار ديوانه الشعري"سور الغزالن تاريخ و حضارة"الرابطة الوطنية لألدب الشعبي، له كتاب 
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َتحشْة لْيــوخ الشَّيي والقََّبِع              ْاْ واليـنللَأوا الْانُـي صة انَم
ــــــــــــــــمـَالتَ نيراد 

ي َأذية انَمـنسا على المــــــــــــــــــــــنْقُــولْه    ن           
  .ـالّديـــــــــــــــــــــــة بمـيق تْاعـشمهلي بِِلاْ
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  :''َلْانْميس''  

        ا ساداتْ      ــــــــــــــــكَلَامـــي يادبنَ هاللَ مِسبِ
لْى اَــــــــــــــــــــــــعل الةْــوالصيب ــبِح

 يــــــــــــــــــــــــاِلالغَ

ممد شَحـــيفن  ناعيز
ـَّ     ـاتْ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْهم

ـْنعد ـــــــــــــــــــــاهللا هلَ وْلو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِلتاَّــوال
 ي

ـَّامعين على ذُو لَبياتء        ال  حمستَسنَ     س
 اْلـَــــــــــذا ح مـــــــــاهـــــــــجرتْـونَ
 يــــــــــــــــــــــــــــــــاِلودبــال

مي قَانال والَوة جبالس يرغ يهاتْ      ـــــ فَق      بــــــــْـيتغ 
 يـــــــــــــــــاِلوحي وَأــــــي على قلبـــــــــاجِـفَنَْأ

م يا خاالَكَى الْتَّحفْ نَوبدهي يتاتْ ــــــــو           ا شْو ة ـَبالس
ـَجه  يـــــــــــــــــــــاِلدغْي وَأرِـكْف رــــــــ

    اتْ       ــــــــــــــــــــمزيلَفْ ممحون راها اَلْعـين َأبكَ
ي لَوِلـهاضــــــجارـــــــــضضنَحقَْأ تُميـــــاِلو 

ـُقْ َألَفْتح ةُملكَ       كُم وأََبـدْأتْ      ــــــــــــــــــــــــــها ِليــ
ا هــــــــــــــــــــــيدهنَ
 مـــــــــــهفْي يــــــــــــــــــــــــلالَ
ياِلـــــــــــــــــــقَم 



المدونة                                     الشعر الشعبي في منطقة سور الغزالن دراسة 
 اثنوغرافية

144 

 

اـــــــــاِْللي يربا يهزيف مراتْن الذَــــــــــــــم ع      
ـَـغتْيود ـــــــــــــــــــُـعس وِإر
 يـــــــــــــــاِلوِإ عـــــــــــــــــــــــجنْلَ

تْيبـى بِاهقْصــــــــــــــــــالسين يقـُاب د ــــــــــ
ـَباتْ        لَم     ـتْيـــــــــــــــــــكُب وِإــــــــــــتَّرون 

 يـــــاِلـَثس مارِـــــــــــــــــــفَ

الي اِلوتَسهىز وخْ أنْقُولُوا ماتْ      ـــــــــــــبِالْشُي      يى فَقَبي ارغ ك
 يـــــــــــــــاِلي خَـــــــــلِلاْ وشْـحالْ

       تَ بالذَّاتْ      ـــــــــي ِإلَا كُـنْتُ َأنْــــــــــــــــــرنذَعوا
ي مـــــــــــــــظْنَ وفْـشُ رسـفْتَسَأ

 يــــــــاِلرـــــــــــــــــــــــقْوَأ

 عفَـشْي            اتْ ــــــي معايا خَاْلقي على الدرجعدأَْ
ي توــــــــــــــــعا دـَّيــــــــــــــــفَ
قْيلْــــــــــــــبيـــــــــــــــاِله 

ونْيتَي بِـــــــــــفعنـُـو ف     ي ذي الحياةْ         ـــــــــــــــــوبت
ة يــــــــــــــصعم اشْـَوك
 يــــاِلهرفَـغْةيـــــــــــــــنَايكَ

ويا حسراه لَعى زماني عهدـعكَ             اتْــــــــفَ اني ـــــِل تْس
 يــــــاِلالتَّ نم تْارام دـــــــــــــيلَ

زانُمو عودتْي كان مـَبثَن بِكَّم ي نفْوخْـمو اتْـــــــــــــــــــــ
 يــــــــاِلـدـــــــــــــــهي ماراعوـــــــعلى ال
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سيرجالْو بِشُـــــــــــــــاتْي نَاوِــــــــو ضتْماتْر              
لْاوجـــــــــــامــــــــــــــــــــطْوا مرلْلْ وزبــعد 
 يــــــــــِلالَِإ

             اتْــــــــــــــــــوحنُج انب دقَالْه وـــــــــــبكْالر ينزِ
ـــــــــــــــــــــــــظُنْـي تَكلِْل ربـْشـنَلِْل عد د ــــ
 يـــــــــــاِلوِإ

الْوبارود الْ ِلــــــــــــــــــــــــمج1بع در غَايباتْر    
والحاتْر  يغَزتُرـو يا سيـــــــــــــــــــــاِلو 

اِلوالْبِ عفَلْـعْلــــــــــــاكُة ي مال ني ــــــــــــــــل
اتْجـتْوير بِتَخْبالْ ينموري جيِلالَا د 

 نــــــــــــــــــــــــيكـْـسم ربدَأ
النَّوــــــــــــيواعِإ رعَأاتْيحـببِسيـِني ثْا ف  يــاِلدـهَأة وـَّيـــــــــ

 نذا مكَ يهي فاننَج انكَ
ف رخْزموَأ           اتْريــــــــــــــــــــــــــــــــطَ
 يــــــــــــــِلالَوار تْنْاه وَأيـمبِ

دتْار ــــــــــــــــنو شَعها وِاريدان 
 ياِلبقُْأ تْرــــــهظَ ربكُلْاَ يسـاقووالنَّ           تْاَـــــــــــــــــفجَأ

بِلْا قَيي عيتْينْي َأـــــني ـــــــــــــــــس
وخَ           اتْا فَـــــــــــــــملـيني يهديك ــــــــــيزِا تَمد 
 ياِلبهَأ

                                                             
 .مصورة البندقية:  الجعب -1
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            اتْي مـــــــــــــــــــــلِلاَ َلعـشُ تْدي عران وميلْاَ
انْوصبِ طْمالنَّ ينالَ اس مياِلقَلَ ن 

  اتْبنْاَنْــــــــــــــــــيوِ الَ رجــح ة والَـــــــــينِّح الَ
رَأ اهـصالْي كَاِلرـعلْد اَبــــــــــــــــــــبياِلوه 

بي نَــــــــاقافْـــــــــــــــــــــَــتكْوالَى نَّس 
ـَعتَْأ  مه ينايزلة وال عالَـطَ الَ           اتْرـــــــــــــــ
 ياِلوــــــــــــتَْأ

رتْاح فَي لْــــــــــــــــــــــنِّمةايلَ دــــحَأ اْلباتْشَر            
 ياِلوا حافُشَ  يببِطَ والَ افْرع الَ

موفَ ة والَنَّات ظَقَا بقَا الْذَ اءونَْأ ماتْس            الَو موم ـس
 ياِلـــــــــــــقَزَأ دح اضـــــــــــــــــنَ

يـَـــينْالد  ـتنْك َأنَّـــــــــا منَا الَـــــــــــــــ
ـَّـذب  ياِلدَأ اشْو ابرمن  ذاك التُّ ناَالَو  اتْـــــــــــــــــــــــ

تْيمحـــــــــــــــيي النِّرِـاطْــــــــــــــح خَمران 
ـَّكـــــفَتْنَ    اتْدقَْأ  رـــــــــــــــــــ
 يــاِلح امـَــــــــــــــــــــــــــــصرلَ

ساعة سقَة َأاعلُــــــــــبوني قَــــــــــــــــي شعاتْد 
 ياِلبهَأ دـــــــــــــــــــــيزِنْاَو هـيـِتنْأ، روخَــتْنَ

يا مضتْي ِإتونلْحتْفَو من بد َأعاتْفَص  وهذالْ هبهة تَالَدـضحك ـــــمياِلتَ ن 

 ركَولْاَ اكذَ            اتْــــــــــــفَجو تْبلْا غَهمه طْاوصنَْأ تْييعَأ
 ياِلـو خَتُالَخَ نــــــــيلزاَ
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ي اهز تُنْي كُابِبشَْأ اوشَ
 يِلجاَري وَأاسنَيتْدا صم ينوِتْاَــــــــــــــــــــــــــــبكْرالْبِ

ى لَلَعقَعشَْأ ابتْفْر زلْاَ ادعَأ ينعاتْم  وي نَكهدلْاَ ريالَ وم من  ـْسي  يِلغاَـ

يخْا وذىلَي ع ــــــــــصحتا غَاذَى ماتْاد    ويا حصراه على عي ز
 يــــــــِلالَدوَأ

ا اذَــــــــــــــــــــي متمــيمي ُألحمستَ
راتْــــــــــــــــــــــب  حقْفَـنْبابا َأ تى عي و ن
 ياِلطَــــــــعَأ

وثْرني من هــــــــــمنذا ــــــــــــــــــــكَ ه
ـَفــــص ـْانفَلْاَ ْلايـَصخْو  اتْـــــــــ ا ـاهر ة ويــــــــ

 يــــــــــــــــــــــِل

يا بهنْه َأالَداتْعبك خَلْى اَـــــــــــــــــلَعتْالَـص  عيب عليك وم الي
 يــــــــاِلتَ  نم دـعقْنَ

اتْيــــــــــــــــــــــــشَملْاَ وكا ذُهاحبشَْأ ومالقُ اوشَ
  ـالصحقُلِْل وْلــــــــــــــلُاء والتُرريــواِلتَْأ ب 

ما ضــــــــيتَنطَاقْك  سنْــــــة مفَلْم اَهتُـنْلي كُِلا اَنََأ   تْالَض 
ياِلــــــــــموَأ بياِلـَمج 

ـَّشـَـعتْنَ يتْدا صم ينوِ ى ـــــــــ
ما  ينوِ  اتْــــــــــــــــــــــــــــبنْوَأ
نْاَ اتْــــــــــتَورِ طْــــــــــــــحيــــــــــاِلـح 

 نم دصقْلي نَاِلو   اتْحطْالنَّ دهــــــــــــــــــم مرة والكَوخْالنَّ  ُلهَأ
الرزَأ قياِلـــــــــــطَع 
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   اتْغَبود َأــــــــــــــــــــــــــجللْو ردقْة والَمهلْاَ اسنَ
ةُلَالَس عربــــــشُ انافْر يِلالَـــــــــــــــــــيوه 

ينَــــــــــــفْا شَا ما من 
 الَو اتْدهو ســـــــــــــــــــــــــيارِرتَ
ـينَوِــــــــــــــــــنَنْملْمن اَ اههيـــاِلـكَشَْأ م 

ـَذا ص روفَعــــــــة مياشْغَ اتْا موذَ دـــــــــــــــــــ
  ـِسـنْوهذا م  ياِلحدود بِماك مي وذَــــــــــــــ

لْة اَفَشْكَلْاَ تُقْوــــــــــــــــــوم لُــــــــــــيوجوه 
 ياِلجسَأ سرغَ الَ يفْن ة الَمشْح الَ  اتْرعتَْأ

رق لْـفَلْا اَذَهقْـــــــــــــــــــــــــــــــــــح 
   اتْـَبمــــــــــــــــــــف لَلَّتَ
وقْنُمـــــــــــــــعتُد ـــــــــــــــبواهللا َأ ورـعيــاِلز 

لُثْملِلاَ َلثْو مي ضحك ـــــــــــــــلَعى الساتْاد  مرمرا ـه
ــــــــــــــملْى ِلـقَا بز َأــــــــــــــــعياِلثَم 

ه تَلَغُ رمحتَْأ اتْتَبس الَ
ة طَبس الَ    اتْجــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَأ

ـْغَ الَ  ياِلود 1يربِز س الَـــــــــــ

 رهم نَهلْلي َأِلاَ قاشْشْقَا الْذَ
ام الشَّ نم  راتْـــــــــــــــــــــــــــــالفُ
داد طَــــــــــــغْللبرَأ تْبياِلـَمج 

                                                             
 .تنظيم أغصان األشجار: زبِير -1
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اة ـــــــــــــــــــــنَقَمع الْ رصم ضرَأ
ـــــــــــــــــــــــــتَاساتْو  يا صم رق نَى الشَّلَعي وَأاسحياِلو 

د عقْنَ كــــــــــــــــــــــحـرياد ِإيعــــــــــم الَ
ـَبـثَْأ  رــكْة الذُسالْة جومملْم الَ  اتْـــــــــــــــــــــــ
 يــــــــــــــــــواِلتَْأ

اك م ذَدقَـتْي َأللو  اتْرفِْإ كراد ضجاء الحص زمرت مانَكَ
ـــــــــــــــــهــــــــــــــــــكَ وياِلي 

يا ميموني رالقَ تْـــــــــــــاحوان م
 ياِلالح ْليى الجلَعاهينَصو نم الَ    اتْدـــــــــــــــــــغَْأ

ى ما ــــــــــــــــي علـــــــــــــــقالْـي يا خَنقْتَعَأ
ى ـــــــــــــفَوَأ اها رنَفْشَـكْتَ الَو  اتْـــــــــــــفَ
ـــــــــــــــــيتياِلج 

َأورــــــــــم يــــــــــــــحا ران ــــــــــــمح
ة يلَايا ِلعم ونكُو  اتْــــــــــــــــــمذ اُألقُنَْأ

ــــــــــــــالبياِلـَـــــــــــشق ِإر 

ــــــــــيم َأون ـــــــــــفَنْيون ـــــــــــــنُع ال ب
الَ    ناتْـــــــــــــــوال ب اه ال رِــــــــــجـق ال كَزير ث

ميـــــــــــــــاِلو 

ا ـــــــــــــينْي الدقلْاَــــــــــــــي يا خــــــرنتُسَأ
ا نهـْية زـباقْــــــــــــــــــي بالعلمـتَخْوَأ    اتْــــــمتْـخَ
 يــــــــــــــــِل
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 زدوـــــــــــنْقَ وْلــــــــذا القُـــــه تْانَكَ
ــــــــــــــــــالساتْاد    رـــــــظَنَي َأانم 
ـَا ضذَكْــــــــــــــهقْاي ياِلح 

او حـــــــــــضا اهللا نَــــــــــــا يينَع فــــــــــفَشَْأ
ا ــــــــيهه وفاللَ ةبــــــــــــــلْــي الطُذـَـهو    واتْــــــمَأ
 يــــــــــِل

طْوني مزالن ــــــــــــــــزالن والغُـــــالغُ ن
ـَنفَْأ ـْعة مردوجب   اتْـــــــــــــ  ياِلور العن السروف مـــــــ

بقَا لَرــــــــــــــه والقَــــــــــــــنَمر د
ـْكو ـْخـلنَاَْرـــــ وف ـــــــــلُوالد خْاح ُأرم   واتْـــــــــــــ
رِبي وح1ياِلي.  

  

  

 

 

 

 

 ين نَشْكِلم  

ـَكَشَلْاَي وـكشْن نَمِل ـْڤـي عانا ج   بيس عارِــــــفَلْا ِلكَبلْي وَأكبـن نَـمو ِلاُ 2ةبــ

                                                             
 .نفس الشاعر  -1
 .ق في الفصحى: ڤ -2
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ـُا ِلكَي وألحكحن  نَموِلُأ  ي  والَــــــافون وكُِإ يـسونيه ُأوِلة         ُأبـحــيه ألص
بِحيب  

ن ايحــمالْة  فَربخ والَة          مـبــــــجولْف ِلرعي يـــنح زِارِقَ والَ
ـِطْاَ َلـــــــثْم   ـيبب

  بــــريـجف والتَارِعمالْوا فَرمس  عرة         كَيهه ودنْع صصي القاوي فألر تْعنَ

 ادـوا عاسوه نَانُي خَلِلَأ كيبِة        َ ــــبسوم  أبــــــطــلْملَْأ يكوا بكــيلُبنَ
  بــــــيـرِغَْأ

بلِلي َأكطُي حــوه من ـــــــاِلعتْي ربِة       َ بيك ألرم كَاهان دوا  قَكُريلْر َأضشيب  

بلى َأكلطُشْي مون موف َأـُـــصرلْقَبه    ب    مازوه  َأرنَ حبابسا  ة والَـب
  ـبــــــريـقْ

ف  اعسة         ِإـبـــــكَمــاش َأالقَاه موڤْي مـــــــجِالَِإ
  يبعــــصَأ هياشـــة غَنَايــــكَألْفَ

زرنْف عغَ هيطْم مون َأـــــعبـرــْحبة        سهلَألَ مُأ ة الَنَسوراه مر ــيـغَْ ن
  يبعلَْأ

تْيمحمح مضوس  َأـــــيقْـروب مبحتْة        َأبكَّمن ألوجنَـه  مــاه ــــواج
  بــــــــيـرِقَْأ

تْيثَـْحرب موم ِلــــتُحاتُشَـــــــمه جربارف كَال الشَّة        حار َأان جعيه ل
  بــــــيـنلْاَ

  يـبرِغْر َأكَوالْوا علتُْوح في حاَحوتْى        يبخَى وتْــــنَجَأابڤََعۤى لَلَاه عوتَُأ

م وـي َلا كُنَتقْي وق فــاِئة       وألطَــبــــــــسة حــيشَعملْت وَأالَايا دنْدلَْأ
  بــــــــيـجِِإ

 يـطــــــخْنا يــاتْينَل بِاقعلْة        َأبغْو شَات  ُأــنَوحاب شُبحاالَر يمعلَْأ
  ـبـــــيـصوِإ



المدونة                                     الشعر الشعبي في منطقة سور الغزالن دراسة 
 اثنوغرافية

152 

 

يا منُضوني  رَأ تْاحايـْصي قَم  شْلـــــاد كَوعز ُأـعلْاح َأورة        ُأـبـــ
  يـبرِـــــستَبِ

يد عنَْأوــة         لَبجي عـــــــــاميَأ ـتْــــيـدا عاينََأ
ـَلْي ِلــــــــحايرقَْأ   يـبرِاف ِإـــــك

ة ربـير غَـــــــــصر وتَثَنَثْو تَاُ        باري تُيلوِلتَْأور خُـــصي  ِلكحنَ ولَ
واهــباهيـب  

 اـن هاذا منَـتي وقْم فلكَتْة             يبرالزق بِطنْـم  يــــــصي ِلـكحنَ ولَ
  بــــــيــالرِ

يَلأه ـيز المعنُاوــــــونا قُي يروـة             نَبهجر بان و كَاء لَفَخَالْفَ  ىر
  يـبــصانَ

ونْيهم عقَالْ زـَرسـفُ وم ـَولْة واَنَالض ُلهَأـة             ــبقْان الرـــ اء ف
لْقَلْاَوَأـبحــــليب  

 ُلها َأنَطْـلَو صف َأارِعمة             َأبــــسالنَ زع مهتُرـاشَعمهِتقْي وفَ
  بـــــيرِجالتَّ

ى قَلْنَ دـصانْ ينة              وِـــــــبتْي ردنْـــــم عهاتْنَـيي بِرِدقَبَأ
  بــــــيحرتَي بِـــلهَأ

ـْجا عي فْخَـــسنَ اتْافَر مكَّفَتْنَ  طْقَلْنَ يتْحضة اَفَلْعلْاَ ابقَعة             اَبـــــ
  بـياقرــعلَ

 اهي رــــــلـمشَ ْلتَرشَة            َأبري خَــــــــــِلالَم وولقَاْ ركْو الَخَْأ
  بـــــــيلعثِْل والَ

ثْ الساءـــــــــغَوأَتْرِبر وي أَلْجطَف كُأ  يل َأعولَو مى هلْة عاد كُمي ِلشـــــيرِقَْأيهب  

وال  اهة رــميخَالْ وَلا           منبـَتْا وَأـــــــــــل عنَّهـلجاْبف رـجعتْاَ
  بــيرِِإ تْـــــــــعنَ

ان كَلب وعان الثَوكَة            ُأبهرـــــــال اميانت َأيد وكَان الصكَ
  بـــياِلخَمَأعــــبسلَ
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 زوالع رامــكلْاَينا وة فمشْحلْة            اَبخْـراش النُعانت َأوكَ عجنَان ألْوكَُأ
  يبـــــصاتْ

  بسكَْأ اْلــــالما وهيرخباَ است نَانَو كَة             ُأبتْـالع واشْحت َأانَوكَ يفْان النوكَُأ

ة فَخْا وألسنَاحــــتَفْر مبو كان الصة             ُأــعبة شَحطْت النَانَر وكَقْان الفَو كَُأ
عيب  

  يبالشِّم مشَحا ينَيربِكْير ِلغان الصو كَى             ُأتربَ ة اعطَّـــانت ألر وكَدقْان لَكَ

 ايـــها جـــالمكْس َأاِلجة              ومـبجوالْـــــر بخَفْراس تَعانت َأو كَُأ
  بــــــيترتَبِ

الْومڤْان ُأيدارِــــــڤلْار ِلحكْح رــبالْة             عـلمجتْوم يان ـــــوا كَـنافس
مـيرِاــــحب  

الْوملحقَّون عارهالقَ كيا ذـــــصـُة              شبوالْــــقْراء بِعا تَهـــــمدح 
  يبـــــجِواتْ

 فْحــــجن يهاديعات ميبرِة              عبــــــــقْت راوفَتْتَ يرـِصمر بِايرحاَ
ـــألطَبيب  

ا ا منَدالََي وي فاصعألْة              وبـــــــخَتَايا مــــــــنَاتْينَبِ بـــاجِولَْأ
َأ وشْهصعيب  

ا اهادي وــــنابا ينَّع تْفَرة             خَبذْا عــــــينْألد تْــانوكَ انان وكَكَ
ـــــــْـيألسب  

دار َأ شْـــــــــلَكُ اْلــــــــألحدرىب             شْشَّع بلَ ارـضو ع ُأب
ـــــجـــــيو ألذَرب  

يا ضمي كي جاح لْبألَ وثْـهـــلبة               عاد ارــمرالَأِلـــم مر ــــعاش ب
  نــــــيبِتْ

ا قَمعدت روز الَم حـة خَجـَبص  داز قْــــي الحلِلَأ اشْقَشقَلْة               َأـ
  بــــــيرِخْتَ
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ـَبكْات ألرادـَان عموالقَ يارخَْأ ة ــــفَذْية ألعلكْت عـَبكْو رة               ُأــــ
  بــــياِلقَمبِ

يا عودي يب اتْلْديك القَهى              اَـــــــبِعتَسد ِلفَرو ــــا لَنَءادــــَيس
  يبـــصتْان اَكَ

ا نَاروشْم دانهى الملَة              عـــــــــبلْجا الْذَك هلَاتْقَبا اَيبِ قْفَراَ
ال ِإـــــَوحمـيخب  

ياِلح ال َأحــتَ نُأ رضِي َأه فقْموة             ُأبن هي َألْخَالْقي  مي نَشْكانـرببذا َألْس  

ـُــودي كُــــك الطُلْبـــــياربِــي يا خَالْقي ِلي ون ـــة               ُأو يا معب
ســـِلينَا متَجِيب  

ل ـــــن كُـا مينَجِو نَة               ُأبــــــهللَا َأا ذَـــاد عنَّوـا جي يفطَْأ
نَتْـفة ومصــياعب  

ياِلاعظَألْم باهرقْلي تَأِلة وبى يا متَ     نــــــكُي بِرِدــــل مجرودخَْأة وـــيصب  

ْلح عــينَلـــــا باب ـعزـألتَك بوو الَة             ُأب غنَكْفُك ِإيرن ــــــا م
ـلْعلَْأ مــــيغب  

يي بِـــــــبِا رـــاه طَـجكَلْوَأ هبــــعينَة              أتا مابِـــــن ب 
رحك نْــــــــتَمــــيصب  

َأ وجنَــلْعا في زــمرألنَ  ةــــــبـَسة                يجِا ملَْأ يبيث فَقك لَــــض
رـيرِقَْأ  اه1ب.  

  

  

  

 

                                                             
 .نفس الشاعر -1
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 1''مقادير'':قصيدة  

 سمِوبِ             ْلــــــكَّوــتْي نَــــولقَ تْـــــــيدبَأ هم اللَــــسبِ
 ااينَـــــــــــــــــــــشْان َأسِلاح وتَفْه ماللَ

             ْلهـــــــــسيبا رـَـهـــــــولْقُه نْــــــــاللَ مِسبِ
سـَه ن ـــــــــــاء مربنَ هــــــــــلَا ِإي ْلــــــــــ
داــــــــاي 

قَمه لَــــــــــــــــر اللَــــــــــــيادبا د
ا اهــطَعي اَلاِلة بلَهس ولَو             ْلـــــــــــــــــصوتَ
والَــــــــــــماـــي 

              ْلـــــــــعفْا يــــــــــــــــينَاء بِضقَالْه واللَ رــمَأ
رِولْاء اَضوالدشْ ينـــــــــــــاح النَــبهةـــاي 

ح الَـيد الصزِـانْو             ْلمـــــــــشْم تَهتْوعوخ وديلشْم ِلالَّسنْاَ
 اــــايوزــــــــــــــــل الـــــــــــهَأ

يـبِارالْا خَي يقْي جـــــــــي طْرحَأالْوـــعدم ي ـــــــــــــــنِّع
ا لْــــــــــــموا كْتُــيقاواــي 
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ـْعي نَي كنات عيكو الْفُادرتْاَ لى عاَرــبكُالْو             ْلـمـــــــــــــــ
الضخَ روضني ماـاي 

وم اليابــشَع والَ              ْلحفْتَسر ماديب قَبِطْ الَ بالَطَ الَ
يـــــــــــــــجر َأبدواـــاي 

ك ــمتْحر              ْلهجـــــــي نَوِلـْي قَك فالَلي بالَفَغَْأ
هــــــــــــــذـــــــــــــيك عزاي ونَهاــاي 

اح بـــــــــون شْوزــالم مالَكَالْب     ْلخَبنَ ري الَــــــمال عور قَاعا شَنََأ
ـَايمالرِ  ةـــــ

قَالْوي ذَـــــــِلوور اَثُأــــــــا الممتُ ْلـَّـجــــــسَألِْل اثْرجال ــي
ــــــــــــقْيد اَـعكَحةـــــــــــــاي 

هدةٌـــــــي ـــــــلِّي ِلـــــــنِّـمو ــــي م
اه ره واللَ اهــطعاَ              ْلـَّــــــــــــضفَ
تْمــهي غَــــــــــــنةــــــــاي 

وح ــيبِإ ضِرو غَاهم                اْلوحر ِإـــــــــــهدـلْاَوب وتُكْا المانَمَأ
قَي واشْرِساـاي 

راني مجروح غتْر نَبِاير صوفَ               ْلسكَ تْقَرــبي اُدمتى دا ـكَر
 اـايــــــــــــــــشَحاَ

ا ينَــة ِلـباتْة كَوبتُكْملْاَ
ة ــــوبـُـتكْمالْولْعـجـــــــــــــــــــــــــــــــتَ
ِل اتْــــــــــــــــــــجبني حدةــــــــــــــاي 
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في رة الْشَمـَـين جعاباَ وهْلقَنَـــــــــــــــم في رـَـشملْ ةين ع
 ةـَـايدح اوـتُالَــــــــــــــــــــــــــكْ

فْراتُدي الْه فين خَحبرا طَه ماْلو    فنْــي صدوق وه تُلَـْـامــح
 ةــايوــــــــــــــــــــــــــــــــــــطَ

 نُوض ديـلْدي وــلْو               ْلابتقَــــــــــــنْوم اَاه اليُأوبمانَب دارِي 
 ـةــايزي العقِالَ

اب رــقْولَ ابـَـبحلّ   ْلطُّان ْأو كَي لُدبت كَالَمة تَارحلْاَ
ـَع  ةـــــــــــــــــــــايكَك بنَّـــــــــــــــــ

راني دشْاه يفْك ــــهاَ وكزْلفَّقَم  ـَــيتنادا ك وم
ســــــــــــــــــــــــــــــــــمنْش ِلتَـعداـــــاي 

ـَهشْة تَعلَوي الْي كاهك رتَيممُأ ا ـهنْة مـَــعمالد  ْلـ
ت الَــــــــــــــــــــــــس
دربةـــــــــــــــــــــاي 

ت الَّك وـــاميَأو   ْلفَـغْـــــتَار وكَّم يتْحت ضقْوا الْذَ
ا ـــــــــــــــــــَــينِل
 ةـــــــــــــــــــــــــــــايوكَ

  اْلوــــــــــعر مــى الشَّلَاه عدَأ اَِللي 
ــــــــــــــــــــــــــماهوالَـــو م ن َأــيدكَنْاه اَدةـــاي 

ذَهلْا وي كَدبدي الَـــــت ارتَ هْلـــــــقَــع                 ما ودتُـعه راح  ن م
ــيغُأرـــــــوصااي 
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ـَّوجي نَــا كهانْمزم اَوقَلْاَ اوشَ                  اْلـــــــ
وادي ِلـَــــــــــــصقْالميه يـعرف مـَنع  اــايـــــــ

وككْي عت لَسيام عتْتَ تْادقْ  ْلاثَـمبرِـْـهالي زي راه 
 ةـايدسهتْوــــــــــــــــــــــطَ

يا سمالقَ عل اَوذَعـــــــــــاتْ ر وَأ                 ْلـَّـهمى ـغَس
ـــــــــنِّمـــــــــفْاك تَي رعنَــــــــم مهاـاي 

منَ يادورعـيطكْلك فقْـــــــتَ الَة ِإرْلب      بعن ــظُنْز اُلغْالُ د
 اــايـَـــــــرضى مــــــــــقَلْتَ

زالْ ادت َأقْوصعيب ــــنَّعـا ياوْلد   والدنيْلـــــــــبيقْن ُأا م 
رـــــــاها ردةــــــــــاي 

نا فيه ــوق واحــالس يها ما يغفل       هاصوط معإدهر أريح 
 اــــــــــــــــرايــــــــــــــــــالش

ا ــــــــــــــــــورية وتتمثل عنـح
ا وراها ـح واحنـدالل          مثل الريــــــــــــــــت
 اــــــــــــــرايـــــــــــــــــــــج

اف ـبدل         وآخر المطــتــــــــــــــــــحربية من صليها كي ت
 اـــــــــــــــــوايـــــــــــــــحى كـتض

ل           ومايا من ـــــــــــــــــــي فيها عمر وال يمــالساج
 ةـذا العيايــــــــــــات هــضحك
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د منا ــاس أكل        وكل واحــــمصايب ربي رايدة عالن
 ةـكايــــــــــــــــــبلي بحـــــــــــــــــم

ل      ـــــــــــــــــــــقبل الفص ةدــــــــــــضربت رع
 اـاه أعرايــــــــــــتافي من الجــخالت اك

ه ـم جاو ليـن تحطاء الزرع  طل       قبل ألــــــــــــــرمز جـكانت م
 اـرايـــــــــــــــالك

ي ــوكل أن خليت بعدي صار أنكل          والمقاسم الل
 اـسايــــــــــــــــــرت نــــــــــــــــظه

وأصرأوات وبين  بل          ـــــالمهاميد الواعرة بطاح و اج
 ياات أنـــــــــــــــــــــــــاترعـرع

ا ـــــــــتي يـاطت عني معيشـحالي حال اللي اهبل وال اتخلخل        صم
 اـربايـــق

ن اتكون ــجل        وتتحزم في الحيــــــخبر ان جاني قالي الزم تع
 اـنايـــــــــــــــــــــــــــأه

ف شقيق ــهكل        ومشيت على الريــــــــاتوكلت على اهللا نصت انت
 ايةــــــــــــاثن

حين وصلت بقيت داهش نتامل          وانباصر باعبن 
 اــــــــــــــوعي ذرايـــــــــــــــــدم

حديدة ـيـرارد  غسارد بل           بـــــــــزيز امقـلحت بعيني لقيت لع
 دايةـــــــــــــــــــــــــص
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ته ــتوسل          سولـــــنادي فيه باسمو نـتأعييأ
 ـــنيارد عـــــــــــــــــــــــــــم

 ايةــــــــــــــــــبوص

  اــتى ملقايــــــــس يشــبتونس وإح     لف موحال عني  وال يغـفل  موا

  

  

جياب لت ــوإفرك           ـباب  نلقاه إقابل       ــــــــــالـفي العادة ع
  اـعايـــجم مــيق

بابي كان يقعد  ـــوسط ح        خل       ــــــــــاه ذا المرة يبفــيا ضمي كي
  ايـاحذـب

دي ما ضناتو ـدي ولـول          ـمل       ــــــــما زال  ال سـع  ما ياصقير 
  ةــنايـض

و ـى لوالد عنـوما خل    هل    ـــــــومدار عـرس وال سحـناء ما 
  ـــةـــكايـــب

  ةــفات كانت ضوايـوال شمعة أط         اد إطل        ـــي كي ألقمر ما عـعن ىسمأت

اين مثلي كي ــل                  و ما عد المحــــــــبع منها وارحــما حوس ماش
  اـناي

  اـي قايللأ بيب ـوالح أصحابالل مثل ـــــــحني بطبيعة كي يتهـــمجيما

  ةـــــــــقن أعليه تراس أورايــالدار عمريوال نسأل                متي ب علىينغكي 

رت أهليلك ــي إهبل                منه صـــــــــدالل الل اللنـــيكان أمد
  اـلول أبدايـمع

ش داري ــاعة ما نيــوس      ل          ـيــــــطاعات أنــساعة أنقد الراي س
  واياــــبه
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حراء راه خبل ـــي قبل               شوار الصــــــيم اللـي ألقـــايم كــراني ه
  اسمايا

س على طريق ــل                عدت نقيـتخـــــشي نتـــــــانهترف مهموم نم
  اـايـــالمش

  ةـث قصة وحكايـوأمري عاد أحدي  عل               ــــقلبي لهب من ألجفاء وحشوا يش

وه ــــروه حطــل                 يوم اللي نحـــأخرج عقلي صار لي كي فحل ألب
  اــأشفاي

اق الحال في البر ضـــ خايل                 بياــــــبات أنـرير أنـأموسوس أض
  اياــــأهن

موت إف ــح على النيل                 والقارـــــرف سند وارحـهذا حال اللي أخ
  اـــأنكاي

ي ـــــدل                راني مثل اللـــــــي يتبــــــنيت الوقت عنــماظ
  اـشفاياوح ـــــمذب

ل                 راني صرت أهليك ــــــد الي هامـــباس العــأعذروا يان
  اـيداوب أعـــمغل

ث الناس ذوك ـبياحدي   بل               ــجون أمكــــــمس هودس عـلعام ان
  اــــايـــألوش

  

بحة ـات صقـف لوــايل                   أنتلــخنظل انوضرير أ مرسرسا
  اـايــــــوعش

ي بجاه ذوك ـــل                   فرج عنــــــالقي عزوجــبحانك أخـــص
  اـاليــــــالص

ثواهه روضة ــوأجعل مزل                  ـــــه باهللا نعم المنـــــــوسع عن
  ةــايــــــشه
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لق ــل                  يوم تقوم الخـــــحفـــــوم ألمـي هـالقينا بيــوات
  اـــرايــــفاة أعـــح

  وفي لعقاب  تضحـى ال كان أحجاية                   زوا داللعزاو اتــوالدنيا من الش

 كذاــوان هــــردة عنـبوج جل                  ـول عمن  امســكاتب هذا الق
  اــمايـــأس

  .اــــور المشهور وكري واشنايــل           والســائع في التـالشالن واليتي العز
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 ''َلْاالْود1''ين  

وشْــح ــيالوالدن نْما عد 
ي لنْكَسِإ   ابـــــــــــــــــــــــــــــبطْ
والْ طْــــــــــــسحي ـــــــــــــــــــــــاجِو
اهشَّر 

ــحُأبة في خاطري قَمادشْي مَأ             هابسهي ل
ي في ـــــــــالقا خَـــــــــــــــــي
قَـــــــــــلْمااه  

اب            ــــــــــــــي عنْها طَــــــــــــها راه قلبــمتْوحشْ
ـُـــــــــهاذي م ا ـــــــــــدة طْويلَة مــ

ـَرِين   اــــــــاهـــــــــــ

قَاتْلا بهــم يرلَحـــي غ نـْي م باب             ــــــــــــــــــ
ا ْأبـــــــــــــــــأمتُو منَازا ـــــــــــــوي ج
اــــــــشْفْنَاه 

ـَـــبــي الْدنْيا قَاع سغَى زوج َأحفــ اب            ــــــــــ
نــسم تْ ـــــــــــــــــــيندعا تْو
ـْــــــــــــفَيه  ام نَشْهـ

ابحفُوقْنَا غَطَّاها س شَعشَع ـْرِى أََن  ااهمست ْأحتَنْمس مات الشَّسمتْوا             قَم

اء م جطَحتَنْل اَبوفْ             ْ جا  زرعها ضرك طَاب1كَانْت مرمز
 ااهدبا ادـصــــــــــحلْاَ

                                                             
م، ينحدر من قبيلة أوالد طاعن التابعة إقليميا إلى منطقة سور 1892من مواليد  ":التخي بن كريو"الشاعر الشعبي  -1

 .الغزالن، وهو معروف بقصائده الشعبية االجتماعية آنذاك، حيث لقي محبة كبيرة لدى محبي وعشاق الكلمة األصيلة
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من غيرك يا ميمتي مَأا رـــــــيت حباب             الزرِيتْة ْأينَزِاة بوتْـشْح 
ـَطغْاُ  .ااهـــــــــ

  

  

  

  

  

 2''54أول نوفمبر '':قصيدة  

حرير             حكم ــــــــــــــــــي ربعة وخمس ثورة التــف
 اـانــــــــــــــا هـعبنــــــــار شــــــتعمـاالس

بر ــــــــــــــنا نوفمـهاهو جالي
زائر بيه ـار                 والجــــــــــــــــــــبش
 ةـرحانـــــــــــــبحت فـــــــــــص

ز ــــــــدور يرمــدر البـيا ب
وا ــوار                  نحتفلـــــــــــــــــــــــــــللث
 اـنـــــــل ســـــــــــي كــــــــــــــيك فــــــب

                                                                                                                                                                                                    
 ).شُربة( تحصد السنابل خضراء ليصنع منها دقيق خشن : مرمز -1

سنة، عصامي، جد، فالح، الساكن حاليا بمنطقة برج اخريص، صدر  75البالغ من العمر : الرحمانالشاعر حيدب عبد  -2
 .له ديوان شعري مؤخرا
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سار                 ــــــــــــــينا مــــــم بـوتي نحكيلكــيا خ
 اـعانــــود مــــــدث من كان موجـونح

نا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـنساش تتــلمتت
ال ـــــــــار                 تبقى لألجيــــــــــــــــلعم

 اـعانـــــــــــــي مــأتــــــــــــــــت

و ـا عاشـا وجدادنـأبان
رار                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبم

 اـنانـــــــحـــــــيه لـــــــــيب فـر متصفاــوالك

اس ــــــــــــر لحبــل غير الموت مع الدمار              ومعمنيرضى ل
 اـــــــــليانـــــــنا مـبي

ار                 ــمــــــــــــــــــــــــن كل ثـيدي في خيراتنا م
 يعاناج وا ـــــــــن العزيز أهلــذا الوط

       اش دار           ــــــــــــــــــقـا مبـب قاع احوشنـري
 اـنانـــــــــــدم سكــــــــــــدفع والشار هــبالم

حشرونا فلك اوزيرونا 
ار                 داروا ـــــــــــــــــــــــــــــــــتزي

 السلك او زادوا عسا محذانا

و ـار               حفيان أو عريان كرشـتسمع في اليتم يبكي في كل نه
 ناـويــــــــــــــــــخ
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نار                 ــــــــــــــــــــــــــــــونا بزاف وحرقونا بالـــعثب
مد هللا ــــــــــــــــــــوالح

 اـوالنــــــرج مــــــــــــــــــــــــــف

نا ـنين احـادنا فرحــسمش الحرية ضوات على األصوار           ع
 اـسانــــــــــــــــــــــــــــــبن

نا ـبنار               رايتــالـــــــــــــــــيء كـو الهالل تض بالنجم
ليا ـــــــــــــــــي العــــــــــــــــه

 اـــــــــــــــمزيان

ل ـــــــــــــــــــــــــــن كـيرانا مــزارونا ج
 اـش واقفين معانـار              األمن مع لجيــــــــــــأقط

قالل ـش االستـذا الوطن العزيز ماتت عليه األحرار          مي
 اـهلة جانــــــــــــبالس

هداء ــــــــــي الشـــــــــــم يا ربــأرح
ي ـاربـم يــرار               وارحـــــــــــــــاالب
 اـوتانــــــــــــمل مـــــــــــــــــــج

ار               ــــــــــــــونه ةـــــــــول في ليلـي جاب القـول
  .اـص ثما تلقانــــــــد برج أخريـأقص
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 قصيدة دينية  

لوا ـــلوا صـــص
ضار                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح

 يــي العدالنـــــــــــــعلى النب

ارق ـــــــــــــــــــــــــــمحمد ش
اه ـــــوار                 هو طـــــــــــــــــــــناأل
 يــدالنــــــــــــــــــــــالع

وا ــــــــــــــــــد مخطــــــــــــــــــق
ي ـــــــــــــــطار                 فــــــــــــــلس
 يـــــــــــــــــة القرانـــــآي
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خر ــــــــــــــــــــــد الصـــــــــق
ار                  قد ــــــــــــــــــــووع
 يـــــــــــالو كيفانــــــــــــــــــــجب

رة ــــــار                  الحــــــــــالق  األسجخــصلوا قد م
 يــــــــــــــرطانــــــــــــــوالح

ق ــــــفـــــيار                 وتخـطصلوا عنو قد ما خلق األ
 يـحانـــــــــــــــــــبالجن

 ـــبتـــمصـــد ـــــــــــق
ت ارـــــار                  بها جـطـــــــــــــــــــــــماأل

 يـدانـــــــــــــــالوي

اه ــــــــــــــــــيـــــــد مـــــــــــــــــق
ا وش ــــــر       وحــــــــــــــــــــحــالب

 يـــــــــــــالنـــــــــــــــلدخ

اذن ـــــــــــشو بـــــــــــــــــــــوعي
ل ــي كـــار                 رزاق فـــــــــــــــالقه
 انيــــــــــــــــــمك

اج ــــــــــــد الحجــــــــــــــــــــق
ار                ـــــــــــــــــــــــالزي
ع ـــــــــال مــــــــــــــــرج

 يــــــــــــــنـنسوا

وا ـــــــــــــــــــظــــــــــولحف
رار                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبتك



المدونة                                     الشعر الشعبي في منطقة سور الغزالن دراسة 
 اثنوغرافية

169 

 

راو ــــــــــــــــــــــــــولق
 يـــــــــــــــــــــــــالقرآن

لوا ــــــــــي صـــــــــــول
 اوــــــار                  قامـــــــــــــــــــــــــفجاأل

 ن الثانيـــــــــــــــــــــــــبالرك

رار                  ـــــــــحيح ولمضـــــــــــــــــــــــقد لص
ير ــــد الفقــــــــــــــق

 يــــــــــــــــــــــــــوالغن

الق ــــد ماخـــــــــــــــــــــق
ار                  كل ـــــــــــــــــــاألعم

 يـس عليها فانـــــــــــــــــــــــنف

ح أو ـــــــــــــــد الريــــــــــــــــق
دار                  على ـــــــــــــــــــــــم

 يــانــــــاع تركـــــــــــــــــــاألرب

جوم ـــــقد الن
اــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواألق

 يـانـــــــــرش الرحمـــــر                 قد ع

د ــــــــــــــــــــــــــــق
ار                   ـــــــيم وأبقـــــــــــــــغلاأل
د ــــــــــــــــــــــوق
 يــــــــــــــزالنـــــالغ
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لك ـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــق
لق ـــــار                   وما خــــــــــــــــــــــالقه

 يـاالكوان

ن ــــــــــــــــــــد زيـــــمحم
ول د األــار                   سيــــــــــــــــاألبش
 انيـــــــــــــوالث

م ـــــــــــــــبأس
                 ك دوار  ــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــف

 يــدالنـــــــــــــــــــد العــــــــــــمحم

داح ــــــــا مــــــــــــــــــأن
داح ــيش مـــار                 منـــــــــــــــــــــــالمخت

 يـانــــــــــالف

 يـالنــــــــي دخـــــيهنا قلب نشاء اهللا يمنعني نت صهد النار

ار                  ـــهـــــــــــــــــــــل نــــو كــــنمدح عن
  .1يــانـعياش لســـــــــــــأو مي

  

  

  

  

                                                             
 .الشاعر نفسھ -1



المدونة                                     الشعر الشعبي في منطقة سور الغزالن دراسة 
 اثنوغرافية

171 

 

  

  

  

  

  المأساة الوطنية'':قصيدة''  

ــال               ـــــــــــــــــدنا همـــــــــخرجنــا من ديارنا ع
  ربـي ينظر في الخاليق و شتاهـا

ــال               حوس وين تصيـب ـــــع راس المــــراحت قاع الفايدة م
  ـاـــــــخربة تلقاه

ل المال                و الفقراء حــامال الواد ـــسلكو فيــها غير قواشي أه
  ـاـــــــــــالهــــــك

وال               ـــــــــــــــرة فيها لهــــــتخير الزمان  كـــث
  اهـاـوكساحـت القلوب على بعض

ا ـــــلخير من بالدنا عادت رحـال                كل يوم  تصيــب بدعأهل ا
  اــــمعتاهـ

ـاس ــــــــتـوبـوا هللا يا ن
ـــقال                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـ

 اــــا وهواهـــــــــــــــــيو الدنـــيمـــن جربـت
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ال                 ــــــــــاق الحـــــــــــــــيا وضـشة غالــالمعي
 اــــــــتاهــــــنة معــــــــشيــوالت الحية خ

زال                 أو ما ــــــــــص أو مـــــــــواألسعار تزيد بالن
 اـاية غير موالهـيعلم بالج

وان                 ـــال ونســــــــــــــة ال رجــــــوالعباد مه
 اـاهــــــــــــــايعة سال دمــوالخالئق ض

ال                 ـــــــــــــى األفعـــــــي عاد قاسينا علـــرب
 اـناهــــــالفــــــــــــــــريعة كاينة وخـــوالش

يش ـمال                عــع الـــــــــــي النفس مـــوالديلنا تزك
 اـــــــالهـــــــــــالل الدنيا محــبالح

ال                ـــجــــــى للمــــــوالرزق مع الروح حت
و ـــــــــــــــت ساعتـالــــــــولط
 ناهاـــــــــــــــيست

اس ـــــــال                 نــــــفي الغابة قداها ماتت من رج
 اــــــــــون وال تنساهــــــــالمظلم

ال مسنيا ــــــال                 والرجــثل المــــــمائة وميتين مذبحة كم
 هاــــــى بعضــــــــعل

ال                 ــــــــال واد أو ســـــــــــــــــدم المسام س
 اــي مقساهــــــــــــــــــف عباد ربــيا لطي
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ال                 ـــــــــــــــــــبـــا في لجــــكين لمالوه الذياب
 اـداهــــــــــــي وهــــــــــن خلـولي مفقودي

ال                  أو ــــــــــــو همــــكانوا من خالو وليدات
وا ــــــــمتـال مـــــــــــــــلخ

 اـاهــــــــــــــموص

 اـي عنو هاهو راح او خالهـي التذالل                   تبكـــــكاين من خال عيالو ف

اع ــــــــــــــصـم ودالل               والحاج لـه أو كانت تعيش معاها
 اــــــــــــــــــــــــــما يتواله

او ــال                   وعاله الخـــــــــي كالبا هذا الحــنظر يا ربأ
 اهاـاتل بعضــــــــــــــــــتق

ي ـــشعال                   وتولـطفي يا ربي علينا هذا الم
 اـــــــــــــستواهــــــة في مـــــــــــــماأل

زل                  أقصد برج ــــــــــــمـــر اـوالم يشعــموال هذا الك
 اهاـــــو تلقــــــأخريص ناس

ال                  ـــــــا أرض األبطــــالبويرة وأرجاله
رة ــــــــــا جرجــــــــــــــبتهــومسم

 اـــــــــــــيمعاله

  .1يف العفو معاهاـونحي شعب الجزائر نسا ورجال                  وباب الرحمة ك
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 عن األم'':قصيدة''  

اه                 ـــــــــــــــــري كفــــــــــيش عارف ليتيم بكـمان
 ال الحال وهب ريحو أو قطانيـط

بدا ــجرجا لك
وش ــــــــــــــــــــــــــــنالــــــــــــملقي

رب ــــــــــــــه مجـــدواه                   سأل علي
 يــانــــــــــــــــلمح

ا ــــــــــت أمــــوحد الليلة مات
اله                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــيم

 يــــــــــى جيرانــــــــــــو لحباب حتــوتالم

ت ــــــــــــب الليــلة
ــــــــــــــــــــــنويأيـــــــــــــــــــــنبك

 يـــدي دخالنــــــــــن يقــاه                  وحش الوالديـــــ
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واه                  ــــــــــــــــــــــي مقــــــة ما تتحضر الغاشليلـ
 يـــــــــــجانــــــاس لمــــــــــك في النــنتفك

حذاه                وجه أما العزيز ـــــدورها في النعش نخزر غير م
 يــفانــــــــــــت لكـــــــــــلبس

اه                ـــــــــــــــــــــــاش اوبـراحت عني ما لقيتاله
 يــها دوزانــــــــد عنـــــــــــــال نمـــــــــلو بالم

وش دواه                 من عند ــــــــــــــر صعيب ما نلقـهذا ض
 يــين األول والثانــــــــــجرح

س ــــــــــــــــــــا عزهم ليــي وبيــأم
هم ــش مثلها قاه                 ما تلقــــــــــــــــــــــــنل

 يـك هانــــــــــكون

د ـــــــــــــــــل الدار واحــــــــــــــــــكندخ
اه                  و قعد غير ــــــــــــــــــــمنلق

 يــبانــــــــهم منــــــــــــــبالص

اط العيش ليس ــسم
اله                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــنست

 نانيــــــن أســــــــة بيـلة ساكنــمثل الدف

ة ـــــــــــــي من الفريســـــــــــهمل قلب
اه ــــــــــــــــفـر كيــجناه                 نتفكـــــــــــم
 يـوانــــــــــري زهــــــــبك
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تاه                 ـــــــــو معـــــــــل بطالمـــــاح الليـعني ط
 النيــــــــمر أو خــــــــي القـــوتمسى عن

ه                  والــــــــعدش مـــــــــــــــــــمشي الظلمة ما يس
 يـــــــــــــــــــاهل ودانــــــي في واد جــطيحن

واله                  ــــــــــــــــــــــــــــــى في الملك سوى مــما يبق
 يــــــــوهم حنا ثانــا ماتو نلحقــــــــــــــــكم

    ه اهللا              ـــــــــــــــتفنى قاع الناس ويبقى وج
و ــــــــوك هـــــــــــــــــلك الملــــــــم

 يـــــــــــــــــــــالحقان

س ــــتعبوا عنا وخيرهم لي
اه                  من ــــــــــــــــــــــــــــــــننس

 يـــوي دخالنــــم راه مكــــــــــــــفارقه

اه                  ــعــــــم مي األب واألــــــــــــا ربــــــــــأرحم ي
  .1يــاهر عدالنــــــــــوار طــــــــــجـوجعلهم م
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 فلسطين'': قصيدة''  

ا                 ــيــــــــــــــال سرش هذه القصــيا لبط
دث بها الناس ــــــــــــــــــــــــوانح

 ارــــــــــــالحض

ربا                 ـــــــــــــي األم العـــــــرق هـي الشـف
 ارـفــــــــــش الكـــــــــــــطين احتلها جيـوفلس

ا                ــــــــــــــهيونيــــــــــرائيل الصسا واكأمري
ي ــــــــــــــــداتنا وعلــــــــوعدينا لس

 دارـــــــــــــحي
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الربيا              واحتلوه  لــــــــــدام أهـن كان صــمني
يش ــــــــــــــــوم بجــــــــــــالي

 ارــــــــــــــالكف

ا                  ـربيــــــــــد الغــــــــــــــالرعـواريخو كـبص
 راوــــــــــــــور مع لصـــــــــــــوماذا هدم بقص

وارفرف               ريا    ــــــــــــــــح الحـين تربــوقلهم فلسط
 وارــــــــــــــوق األصــــــــــــــــــها فــعلم

يوج ــــــــــــــــالعزاجا والش
للدفاع                ا ذريـــــــــــــــــــــــــــــوال

 علىالنفس يرموا في االحجار

اال ماتو     ى العليا           ــــــــــو علــــــاتــنة فــباب الج
 رارــــــــــــــــــــــى دبنهم هذوك حــعل

دس وين رجالو ـربيا                و اين القـل الحــــهأوين رجال النيف و
 صارــــــــــــــــناأل

اتليا               ــــــــــــــــــال والمـــــــــيش ال هال المـم
 بارــــــــــــــــــــــــــاالخ عدة تسمـاس الراقـوال الن

رب ـــــــــــــــت المقدس للعــــــــبي
ن ــــــــــــــيـــا وفلسطــــــــــــــــــكلي
 هارــــــــــــــوت كل نــــــــــــــــــــتم

ن دول غربيا                سكنت في وسط ــــــــــــــهذه لفعة جات م
 العرب دخلت الدار
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دوا ـــــــــــــــــل نتحــــــــــــــــــــــيترض
 ارـــــــل نحطموها أو نخلف الثـا               واسرائيــــــــبالجملي

ي ــــــــــــــــارنا راهـــــــادام عمــــــــــــيم
ا ــــــــــــــــوا على قلوبنــا               ونحــــــــــحي

 ارــــــــــــــــــــــــــــــــــالدم

د قويا                ــــــــــــــــــــــــــت شوف عبـــقبلنا مات
ات والت ـــــــــــــــــــــــــــــــت ورشـوراح

 ارـــــــــــغب

 ي في ذيك الدارـيا                  وارحمهم يا خالقـهداء سماهم ديما حــغير الش

  .1اه المختارــول اهللا طـأحمد أب رقيا                   محمد رس الة  علىــوالص
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 شفاء رئيس الجمهورية'':قصيدة''  

اه                  وتوكالن علـى اهللا ــــــــــالبي جاب ــبسم اهللا ابديت قول
 في كل األوقات

نحــمد إله  طابيب 
ة                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطـــب

اة ــــــــــــــذي بيدو الحـــيــــــــول
 ــاتـــــــــــوالمم

وبة                  ــــــــــــــــــــــــالبد من الكتابة و المكـــت
 ـــل بثباتـــــــــــــــــــا توصــــــــــولـي هيا الزم

يـبة                   واحتفل الشــعب ــــجا الرايس من الغفرحنا كي 
 ـاتـــــــــــــــــــــــــــل الواليــــــــك
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والحجاج كطــافو 
عبة                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــبالكـــ

 الةـــــــت الصـــــــيدعملو بالخــير في وق

ـر ــــــة                   وشفا ريسنا من الضاطلبنا ربي  رحمتو أوجات قريب
 حـناتــــــوالم

درتو ــــا هـــــليوم انقاب ونقابتو جـات صعيبة                   وتوحـشن
 ــراتــــض المـــــــبع

ابة                  ساكنا من ــــــــــــــكل الشــعب يقول عوض  ب
 الضـيق عدد من المرات

ــربة                  سجـل ــــــــــــــــو خير أول تجدار السلم أ
 ـاةـــــــــــــــذي الحيــــــفـي التاريخ هـ

بة                   ــــــــــــــــــــــــكجا للعالم يمشـــي بالقص
العيون ـــــــــــــــــم عنـــوا  كــــــــسل
 ـــاتـــــــــــــبك

راقبة                  والوزارة حاضــرة ــــــــــبالمومضـى على التمويل 
ه ـــــــــــــــــــل

 ـــاتـــــــــــــــــــــــــتح

ربة                   ــــــــــي في الغــــــــــــــوالمهاجرين ولــ
 اتــــــن البـرقيــــــــــــــــــمد ول كـثرة باعثـي
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ا ــــــــــــــــــــــــــــــالجــزائر أمن
 ة                   قداش مليونــــــــــيــــبــــــــــــالحب
 اتــــــــــحــا ضــــــــــــــــهــعلي

وا في بنلشعب في الريف يا  رايس سبة             ــــــــاب الخير والجربي 
 الفيالت

ان والت ــــــــــــــــــــــح الطرقــوافت
ي ـــــــــــلق اهللا متنقلنا فــة             خــــــــــقريب
 اراتــــــــــــــــــالسي

التربة                 ـيــــــــــــــــــيبني في السدود لسق
ل ــــــــــــــالح فارحــــــــــــــالف

 اتـــــــــــــــزروعــــبالم

عات يقرو ـــوبنا لجام
لبة               ــــــــــــــــــــــــــــــــــلط

 اتــــــــــــــــــــــي كل األنعـدة فـواعمل متوج

راء ــــــــــــــــوبة         والفقنوقضى على القصدير نوع ال
 اتــمـــــــــــــامنين البطــــــــــــــــــس

ا ـقة نح عنـــبوتفلي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبـالغ

 ن وسا خصالتـة                  وبوتفليقة في الوط

روبة             ــــــــــــــــــــــــــــــقة اليق رايس لعـــبوتفلي
ا ـــــــــــــــــــــــــــيا يــفريقإمن شبا 

 اداتــــــــــــــــس
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مثلو      حبة          ــــــــــــــــــن والمـخونا من اهللا والوط
 اتــــــــــــال هيهـــــــــــــــــهش أصـمتالق

عر ـــي نوبة          والشـــــــما انطولش ونمد لصاحب
ال ال ـــــــــــــــــــــلط
 اتــــــــــــــــــــــــــرفــخ

وعبد القادر هاجو جايب هذه  وهبة          ــــــــــحيدب جاب القول عندو م
 األبيات

يبة                 أو محمد ـــــــــــــــــــالصالة على أحمد يا بوط
  .1مواترسول اهللا شافع األ
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يد ـــالوح ابسم اهللا نبد
د             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألح
ق ـــــــــــــــلــلك يخـــــــــــــــــلك المـيم  
 كواناأل

ي ـــــــــــــــــــــــت تأتــنأو
دد              ـــــــــــــرزاق جــــــــــــــــــــــب

 وانــــــــــــــــــر والهوارب والحيـرزقت البش

اء ــــــــــمــع الســــــــيمراف
د              ـــــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــــب

 يانــــــــــــطن األــــرة موــوخلقت آدم ص

هد              ــــــــــك شــــــــــــــروح بأسمــزرعت فيه ال
وب ــــــــــــــــــــــــــد هللا لــــــــــــــوالم

 ي القرآنـف

دوا ـــــزول عنـــــــكل أمر ي
وعد              بقدرة موالنا ـــــــــــــــــــــــــــــم

لك ــــــــــــــــالم
 منـــــــــــــــــــــــــالرح

ش ــــــــــــــــــــــــــــــــين وثالثة كلـــألف
خ ــدد             والتاريـعــــــــــبال
ل ـــر كــــــــــــــــــــــافك

 انــــــــــــــــــنسإ
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افية ــــــــــــــرة طــفي واحد وعشرين ماي انهار أسود           ليلة م
 يرانــــــــــــــــــــــقاع الن

زال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزل
د ـــد              كل واحــــــــــــــــــــــبنا بالواحــــره

 انــــــــــــــــــــــوا راه خلعــــــــــــمهزت

مد             ــــــــــــــــــــــــــــقعدة مدة مقعدة األرض ته
 تطاع تهبط كي رشحة في الميزان

هد              ــشــــــــــــــــــــي وتـــــــــــوالخاليا عادت تبك
 ربانزا ــــــــــــربت والفنا جـاألرض غ

ا بق ـة مــــــــــــــــــــلــكاين من عائ
وه بقاه ـــوال من ودع خ  د             ـــــــــــــــــح

 انــــــــــــــــــــــــــبلم

دم ــــــــــــــــــاه في الــــــــــــــــــــغير تلق
 انــــيبإد              وآخر صبولوا رجل وذراعوا ـرمـــــــــــم

ود              ـــــــــــــــــــــــزال في األرض مهـــــــكين لم
 رابت عليه الحيطانقاشي غاوي  

ي وعدد               ــــــــــــــــــــم يبكـــــــــــع في اليتــتسم
د ــــاتوا قعــي ما مــول
 طشانــــــــــــــــــــــــــــــع
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ل ــــــــــــــأوى وال دار أهـــــــــــــــــــالم
اد ـــــــــي ايجبلو عبــادر ربــــــد              قـــــــــيقع
 انـــــنـح

هيد                 ــــــــــــــــــــــــــن تصــلق في القواطــالخ
 انــــــوم تهـولي يسكن في القصر الي

عد                 سعدو من زكا ـشي الخطف روح حاجا ما تق
 انـــــــــــــــــــوا فرحــــــــــــأموال

اود             ــــــــــــــــــــــــــزال إعـبرناش نــوال مص
 بانــــــــي من أفعالنا راهو غضـأو رب

ي ـــــــــــــــوبوا هللا يموتـــــــــــــــــــــــت
 سانــي وصانا على العدل واإلحـمد                 ربـــــــمح

او ــــــــــــــــــــــــــلمة هـــموال الك
يدة قالها عبد ــوذي القص                  دـــــــــــــــــــواج
 منــــــــالرح

وناس عد                  القرية األــــــــــــق للبرج للمزدور اصلحكت
 نانــــــــــــــــــذاك السكـــــــــه

ن ـــدوار بنطاســد                  والـــــــــحيدب معرفو من األب والج
  .1وانــــــــــلخاــــــــــــــــــــــــــي
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 عن لبنان''" قصيدة''  

ة                 ــــــــــــــــــــوا هذي القصيــيلبطال اتسرش
 ينــــــوجودــونحدث بها الناس الم

ة                  ــــــربيــالد العــــــــــــــــماذا يجري في الب
 نــــــــــــــــــع فلسطيـــومجازر لبنان م

ي ـــــــــا عينــــــــــــــــــمننساها م
ية                   ولو اتطوال ـــــــــــــــــــــــــح
 نينــــــمر مدة وســالع
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ا ــــــــــــــويف عنــريكا وجـأم
ت ــة                   ومشبوع بقتيلــــــــقديــــــــــــــح
 نـــــــــــــواطنيـــــــالم

ر من نسا ــقتلوا ياس
ة                   ــيــــــــــــــــــــــــــــــــــوذر

 دفنينــــــــــــــــراب مــــــــــــــــتــوما تحت ال

شية                    ـــــــــــــــــحا وعــــورة صبــشاهدنا ص
 نــــــــبيان بانوا محروقيــنا صفوش

ية                    ــــــــــــــــوت حـــــــــب المـقادر يقلربي 
 نـــطيـــي لبنان حتى فلســأو يحم

فل ـن من كل جاهل في الدنية                    وطلع من كان أسـواهبط
 افلينـســـــــــال

 ربـجاعة للعـل ثنية                    والشــــــــــزب اهللا موجود في كــح
 ينـــــــــجاهدــــــــم

حبية                     وارهب اسرائيل من ــــــحسن نصر اهللا تمثل للص
 نــــــــانيـــــــلعـخ

د ــــــــوا واجـــــــــــواريخــص
ف زاد ــربية                     واقصــحــــــــــــــــلل

 رينــــــــــــــا أخــــــبالده

برربية                    ــــــــــــــــــــــنات العـــــــاهللا ما ض ك
 حاب الكفاح أبطال مزيانينـأص
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ش ـــــــــــــــــــــــالم ميــــهذا ك
دية                     وقيلها كتاب رب ـــــــــــــــــــــزه

 ينــــــــــــــــــــــــــالعالم

العقلية                     حزب اهللا مذكور هم ــــب ل القرآن غيرــاسأل أه
  .1ونـالمفلح

  

 2بيوت اللّه 

ردوهــم بعض الجع ـوام
ي ــكو                 اتْدــــــــــــــــــــــــــــــقعـلِْل

  رازـــــخَتْى الغواشي تَلقَل تَتدخُ

روا ـــوا ربعة يديــيتلم
عات                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـجم

  رـــــــــــــــــــيسى مع عبد الناصــويشايخ ع

ات                 واحد بالقادوم ــــــــــــح على التقطاع تالقـــجماعة ص
  ارـــــــــــــــــــــــي بالمنشـــوالثان

ي ــاتسامات                 وتتكلم غوء على المساوئ ــجماعة بس
  رــــــــــــــش ومناكـفواحــــــــــــعال

وات               ـــــــــــخطـــــــرع بالـــــــــــمن قبل اآلذان يس
  ذت الخاطرـــــــــومكانو معروف بما خ

                                                             
 .الشاعر نفسھ -1
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  صرات              ـــــــــــــــــــــــــــلي ركعتين ولهي بالقــــص
  ادرــــــــــــــــض لقنــــــــــــفرة مبيــــولعمامة ص

يط ــالحــــــــــــــوم اإلشتغال عــــق
ديث بيه ــــات                 وتسمع فالحــــــــــــــــــــاتك

  اهرــــــــــــــــــــــــــوتتج

رف اسخاخن ــت الرياشات                  وفالشتوة طــفصل الصيف القعاد تح
  رخاـــــــــتتش

ات                 ـــــــــــــــــــت الحيط مرة عالعرصــمرة تح
ق عينيه للخلق ـــومرش
  رـــــــــــــــــــــــــــــــــيباص

ات                 ومعروفة ذا الناس ـــــــــرجــوف الدخلة والخـعساسين تش
  رــــــــر تماصـــفالش

ات                 ـــــــــــــــــــبح داخل القاعـــوم صـحتى الن
وح نيقة ــوالسجاد يف

  رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوغباب

ام تحسبهم ـــــــــــــــــــــــم نيـــتلقاه
ي عينيه ـــزرات                  ويغطـــــــــــــج

  اورــــــــــــــــــــمة بمشـــــــــــــزع

ن ــــــــــــة ماتخفاه وتظـحاج
ات                ويعمر ـــــــــــــــــــــاتنس
رغ ــــــــــــــــــــوا يفــــــــــراس
  رــامــــــــــــــــــــالع
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وات                عمدة ذوك ــــــــــــــــة بكالمهم عالو اصضــفالمي
  رـــــــــــعاســـــر تــالناس عالده

رات                   ـــــــــــــــــــــــجد قالها عدة مـيخ المســش
  احب ذا العمالت فالدنيا خاسرـوص

ي تزيد ــلقات        آفة راهـنها شحال كذا من حــدرس ع
وى ـــــــــــــتق

  اثرـــــــــــــــــــــــــــــــتتك

ح ـات    قالوا عاللي ربـــــــر مــت والخـقالوا فالنة تزوج
  رـــــــالخاســـــو عـــــــــــقال

وا ــات    وقالـــــــــــــــــــــوا عالزوجـقالوا عالبنات قال
  رـــــعالمخزون حتى عالظاه

ر ـــــــوه الفقيــات    وغشــوقالوا ذاك مشى وقالوا هذي ج
  رــاجــــــــــــــوه الفــــــــــــــــــحب

يم ـــوه اليتــيارات   وذمـــــــوقالوا عرس فالن خمسة س
  اجرـــــــــــــــــــروه التــــــــــــــشك

ات    هما نفس الناس ــــــــــــــــــري هم،بعد التسليمــز يجــيقف
  1رــــــــــــــم وتعاســداي

لة ة للمقيـي ساحـات     وماهــــــاعـر وطــبيوت اهللا تبنات للذك
  ايرــــــــــــــــــــــــوبح
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اد ـــــــــعبـات    وقدام الـــــــمعوا فالبلغــطماعين طـحتى ال
  رـــــــــــن يتظاهــــــــــــموم

ديه ات  ونعالك يــــــــــــــــرمـها حــبيوت اهللا في دنيا لي
  ايرــــــــــرك الحــــــــــــــــــــيت

  

  

  

  

  

  

 عيد االستقالل 

سة ــــــــــــــــوم الخمــعيد االستقالل ي
  ت لفراحـــل                     يوم الخمسة جويلية عمـــــــــــــــــه

عل                     ــــــــــــــــــــــــــابيحو تشــــــوشعاع البسمة مص
  رف ع لسطاحــورايات بالدي ترف

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــرة والمدينـط الدشــوس
اهر فوقها بللها ــل                      الدم الطــــــــــــــــــتتدل
  احـــس
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جابوه األبطال من نفسوا 
بل                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

  الدنيا راح.م.روا عالوطنــهون عم

ن ما ـــــــــــــــــوحنا عن حب الوط
ن أرجالنا قوة ـدل                     ومعروفيــــــــــــــــــنتب

  حاحــوص

دودي ــــــأتعلمنا على ج
ول                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمال
  حرابين أرماـاربين السيوف ضـض

ي ــركي شعببعد سنين الم
ل                   وبعد وـــــــــــــــــــــــــــــــــع

  راحــاتلمت لج.رــسنين الح

ه ــــــــــــــــــــلـعاونا ربي بفض
ل ـطاحتل                     شاف البــــــــــــــــــــــــعالم

  احــار مدنا مفتـج

ل                      بعزيمة ــــــــــــــــــعدونا حاو زناه حان وقت أوص
  فاحـــــا كادوـثوارنا ق

ا روح لبره فتبن لمـل                      مــــــسنين جاء ذا اليوم ارح ةمدة سبع
  الحــــتت

شنا ـــــــــــــــــخ ما عـــــــــــاشهد تاري
ألحمنا  من لب أشبعـل                     حتى الكـــــــــاطـــــــــــب

  حسربا
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ارل                     ــــــــــــــــالك وموريس وشــــــزرب باألس
  لة وسالحـــل قنبــوجرب فينا ك

بلة رقان ــقن
ت ــــــــــــــــــــــــــلـازاــــــــــــــــم
دت ــتل                     ومن شدة مفعولها حصـــــــــــــــــــتق

  أرواح

ها والت ـــــــــــــجرة وفناتـــــالح
ل                     والفج اللي ـــــــــــــــــــــــــــــأرم

  به الكدية طاحـــكان ش

زل                      والخمسة ـــــــــــب أعـــــطائرات أتحوم فوق الشع
  احوــبعين والهاون لـوس

    عل            ــــــــــــــــــــار وتشـــــــــــدات بنـات قـوزر وع
  الحــــــــــط اقمح أتـــوأنواع الحبوب وس

ذل                 واشهد يا ـــــــــــى وأنـــــــشوف الشعب الحر ماقاس
  ى الجياحـــــــــــد علــتاريخ عي

ول               ــــــــــــــــــــــــــّـدنا مللــنار الماضي قبيل ع
  ادر سفاحـايص الغـماذا ماذا  قص

دون ـجل                 ومــــب أمســـــــــي كان قبيل فالقلــماض
  واحـــــــــــــــــــــــــــــــلْم لَـرة ماهــفالذاك

ى ــــــــــــــــــحـــواح يتمــــــــي فاأللــه
  احــــــــــي تسأل ترتـل                 واسأل يا من راك كــــــــــيبط
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فل                 ــــــــــــــــــفلة وال أطــــــــــــــوانعيدوه على الط
  زاحــــــــــــــــــــــــــــو تمــالنا ماهـوانشيد وبخص

ر خير عالنعمة ــل                 هذا ناكـكيف أمضى زاط" ديغول"من قالوا 
  احــــــــــــــــــــــــــــشط

ي ــــــــــــالط مالقى لكالمغـــاللي 
ي  ـــــــل                والسر إلـــــــــــــــــــــح
  ر زاحــــــــــــــــــــا والناكــــــــــبين

ق ـــــــــــي عالحـــــــــــــإلي بين شوارب
رين ــل               بيا غيض آخــــــــــــــأثق
  احــــــــــــــــلم لمـــــــــــــــــــــنتك

ل                ــــــــــــواس البطــــــــــي الحـــــــــــوش وسعمير
ن ــــاريــــــــــــــــــــــيـــثرة ثوار طــبالك
  احــــــــــــــــأشب

ل                  ماخافو ويدان ـغربطـــــــــرات عند المـأنمر في الزه
  فاحــــــــــــــــاب وصــــــــــوشع

وات ـــــــــــــــدعــــي و للــــــــــــــربأدعينا 
ت ـــــــــويلية عمـسة جـبل                 يوم الخمــــــــــأق
  راحــــــــلف

ل                 ــــنا طـــــــــــــــــرى عــيوم الفرحة هذي ذك
  1باحــــــــأصشاو رية طلعتــوشمس الح

                                                             
 .، قرأت في القناة اإلذاعية البويرة2008جويلية  5في يوم  -1
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 ال تخجـل  

زم                 محو ـــــــــــــــــعاي وـأمشل عاهللا خف ـأتوك
  اداتــــــــــــت نــــــــك أنـية عليــاألم

لم                 ــــــــــــــــخنا روح أتعــــيـــل نفسك شسج
  اتــــــــيــــيك اتهــــــــة لـــــــــدارس فاتحـوالم

قدم                 ــــــــــــب وأتر قرــــــوة غيـوة خطــخط
  توراـــــــــلم ســــــــــــــظ بإذن اهللا وتتعــتحف

ــدم                  ــــــــــس وال تنــــــــــــــــى النفــواعتمد عل
  راتــــــــي خيـنــــــلفايدة تجتتحصل عـــا

بقالي عالقراية شم                  واش ــــــال تخجل وتقول ذا عيب وتح
  اتـــــــــري فـــــمـع

اجم                  يا ــــــــــــــــــي نـبرت و تحنيت مارانــأك
  غر عشناها جاتـلوكان مع الص

يفك ياسرناس ـهم                 كــــــــح وتفـالك رجال تنصــعلى ج
  اتْــيـــــــــــــــــمد بـــــــــــــــــــــعـتت

لم               وفتحلو ــــــــــــــــى يحــروم يتمنـي محـكان الل
  واتــــــــــــر بالنور ضـربي البص
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اهم                  ــــــــــــــــــــــــــــــقرأ بالمال أتسإمعية ــج
  اتــــــــــل الجهــــروع في كـــــك فــــــــوهبتل

لم                 ــــــــــــــــــــســمرك تستــهل عـيابابا للج
ف ـــاأللـــــــــروف الهجاء بـــوح

  داتــــــــــــــــــبا

هم                  ـــــــــــــــــــــــملة تفـتعود للجارف ـبالح
وتركبها غير 

 اتـــــــــــــــــــــــــــيقأمشـــــــــبالتنس

اه ــــــــــــــــــــــــمع راس وزيدــالك
كتاب ولوحة                  ــــمـــــــــــالقل

  محاةــــــــــــــــــــور ومــــــــــــــــــالطبش

قم                 ــــــــــني يتســــــــــــــــلوه وطـــــــبالعلم نع
وا ـــــــــير يعاونـــوأهل الخ

  ياتــــــــــــــــــــــــفالجمع

م                  ــــــــــايــــب قــــــــى وبالواجـورايسنا وفّ
ال ــــــــــــــــــــــــحـب كررها شــفالخط

  راتـــــــــم

  

م لْــــــــــــــــــــــــعلْتهد ِلــاقرأ واج
ن وـروف وتكــحفظ الحالم                 وـــــــــــــــــأتع
  اتــــــــــــــكلم
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سلم               ــــــــــــــــــــــف على دينك يا مرـتعاو
  الةـى الدعاء بعد الصـواتحافظ عل

را ــــــــة تقـلها للمدرسـم                وصــوزتك سجلها ثـوخوذ معاك عج
  اعاتـــــــــــــــــس

الها ــــــــــــــــــــــلغة القرآن مح
تي ــــــــالها لغــم                 يا محـــــــــــــــفالف
  لغاتــــــير الــــــخ

م                  محمد ــــــــــــالة عن أبا القاسـنختم بالص
  التــــــــــصــن اــــألفيعنا ــــــــــيـشف

ن شفيع ر تكوــاتم                  يوم الحشــن الخــــــــصلى اهللا عليك يازي
  العصات

يد ــــوار ســي لألب وأم   وأسكنهم بجـــــــــــــــوالرحمة يا خالق
  لوقاتــــــــــالمخ

م                  ــــــــــــــــــــــــر يااله لعبادك وأرحــواغف
  ناتـســوامسح كل الذنوب تتبدل ح

             لم      ــــــــــــــــــــــــــب نتكـيد واجـألفت القص
  1اداتـــي تواتي ياسـنعرف باسماو

  

  
                                                             

 .، سور الغزالن2008أفريل  20ربيع تواتي، كتبها يوم  -1
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 1الصلح  

او ــــــاوعك نلقـــــــــــــــطاوعنــي وانط
  انةــــــــــــــل يزي من الخالف اشبعنا بركــــــــــــــالح

وات ــــــــــــــــاذي سنــه
لول ما ــب أمهول   حاير فالحـــــــــــــــــــــــــعــالش
  اب أدوانةــــــــــــص

جل     ـــــــــــــــــــــــــب بالشفاء يعــالب ال طبيــالط
  رانةــــــــــــــــــــــــــــــي نيـراح أنطفــانداوي لج

اء ــــــــــــــــــــــو جـهاه
زيز ــل   فالعـدر الح أوطـــــــــــــــــالب
  انةــــــــــــنك عــــــــــــزيز مــــــــــــــأع

                                                             

الشعبي، خمسون سنة، يسكن بديرة، شاعر شعبي، ومهتم بالتراث معلم، عضو الرابطة الوطنية لألدب : همال عبد الباسط -1
 .الشعبي
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زون ـير امـرات الخـبش
ل   من كل ــــــــــــطوـــــــــــــــــــــــــاته

  انةـــــــــــــــــــــراش وادو دهمــاألع

ي أبرور اللي كانت ـب الكل  يسقـــــيـياولفي المزن الهوطال أيص
  شانةــــــعط

حراء ــــــــــــملة صـتتليمو ج
مد ــل   وانصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالت

  بانةـــــــــــــــمة تعـــــــــجراح ال مي

ي ال ـــــــــــــــربـي و غــشرق
لح في كتاب رب ــل    والصــره ال غــــــــــــــــــــك
  والنةـــــــــــــــــــــم

ول ــــــــــــــــــــــــــــــــو الذي قال فالقـه
  ة مغزانةــــــــــلح خير والمصالحـنزل    الصـــــــــــــــــام

رج ــــــــــــــــــبـي ــــــــــواللي يتنازل ف
ه ـــــــــــــى عند اإللــل  يلقــــــــــــــأمفض

  ةــــثوانـة مــــــــــنـج

ل   ـضــــــــــــــــــــــــوشي سم أمنحـالف ماهـوالخ
  عانةـــــــــــر أمـــــــود بالخيـل مرشـوالعاق

وار ـــــــــــــنا بنـعــــــــــع ربيـعشـاش
زول ـــــــــــمان وايـفح بنعـرنفل   يطــــــــــــــــــــواق
  ةـقانـــــــــش



المدونة                                     الشعر الشعبي في منطقة سور الغزالن دراسة 
 اثنوغرافية

201 

 

امن ــــان يـــــيما أزمـو كـوانول
دون ـــــــــــــخ أمـأل    تاريـــــــــــــــــــــــتس
  ةـــــــــانـروي قصـــــــــــي

ين ـاوي بين وبــي سـجل   اللــــــــــن جيل المبـة لألجيال عـقص
  1يانةـأخ

  وانةــــــوا ضـيخرل األشراف تاـحيح من النسل األول      نســزيز أصـالع

ن ذياب ـاب ظـحل    ماخـــــــــــمى الفـول يسـحـاشر الفـعماا
  ةــانــــــــــــربـالع

هم ـدوب تفـرأ للمجــول  واقـول ما يتحـب ماايحـلك الذهـس
  نانةـــــــــــــــمع

بعة ـي سـل    فــكــــــــــــــن المليون نهديها للــفي وط
  انةــــــــــــــــــنة رنــين ســألف

  .انةـلح أبقــر همال ع الصـهر السادس أكمل   الشاعــاء والشـيوم الخ
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 الربعة وخمسين  

ال   ـــــــــــــــــــــــــــين هزوها أبطـة وخمسـاربع
ال نزلوا ـاء ورجـنس
  دانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللمي

ا ـوا راية اهللا زادوهـرفع
ال     ـــــــــــــــــــــــــــــعــبأف
  رهانـــــــــاو البدان ورــــــــيـوا للمــــــــــــــــلـدخ

ال    ـــبـــــــــــــــــاف والجــــرى والمدن لريــفالق
  انـــــــــبـم جــــــــــــدهم مفهوم ما فيهــقص

وها ـدــــــــــــــــثار قــات كــــركـــمع
  انــال   أصحاب الخصالت دليل أو برهــــــــــرج

د ـــــــــــــــــــــــواح ــىول ةدرـمهيش ه
وه ــــــــــافـــــب شــــــــذيـل وتعـال    قتـــــــق

  نــــــاالعدي
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ال    ــــــــــــــــم ذوك األبطــــــــــنهـهداء عــالش
ازو ـــــــــم اهللا فــــــــــــمهـيرح
  رفانـــــــــــــــبالع

اوه ــــــــــــم وفــــــــــــــبهـداروا واج
  امل الميزانـوص كــــــــــي منقــــــماهوش مال   ـــــــــبأك

تقالل لعروس ـحوا أعال الوطن افداوه أشحال    جابوا لإلسـض
  انــــــــــــــاألوط

ات ــــــــــــــنــاهم اهللا حسـأعط
نهم بالحق في جنة ـال   واسكـــــــــــــــــــــقــأث

  وانــــــــــــــــرض

اس ـــــــرفان للنـهادة عـالمجالش ى الحيين في هذاـوأما نس
  عانــــــــــــالشج

ؤال ـــــــــــــــــــــروف بداية سـالمع ا اليومفي
ا ـــــــوم أوزيا يـــــــــعلـخ المـاريــــــــــت
  النــــــــــف

داد ــــــــــــراد والعــــــــــــــت المـــــــبلغ
  زالنـــــــــور الغـــــــــي سرى واحتفال فـال  ذكــــــــــأقب

ال  المسكن اصحيح في ــــــــاعر همــــــــيد الشــم ذا القصـنظ
  .1حوش الوصفان
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 لــروبال  

ى ذا ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ادواك فنكـمس
بوع ـرة                   ذا مقابل ذاك متــــــــــــالدش
  نــــــــــــــــــــــــهيــبوج

رينا ـــــــــــــــــــــــــى دارت ليام اشـك
اعة فير اربع ـرة                   ســــــــــــــــــــــــــع

  قرعينا مشيوحين

ر ــــــــــــــمــقى ايعـد ميشـواح
ه ـرة                   ليـفوــــــــــــــــــــــــــــبال
  نــــبوعيـسأى ــــــــــــــــــتنــا نســــــــــــنـاح

و ــــــــــــــــــــاطـض الشـتش فــمدري
ه ــــــــرة                  ذا رزق اللــــــــــــــــــــــــم
  ينــــــــــــــوعــنو ممنــــــــــــم

             رة      ــــــــــــــــــــــفن ذا الحــــــي مـي يا ويلـيا ويل
  ودينـــــــها محســــــــيمة ماء منـى جقـف

رة                   حنا ــــــــــا من الكفــــــــعلنا حروب مانـما ش
  نـــــــى مغبونيـــــــــراء واللـهم الفقـس

ا ــــــــــــــــــــــور مطلبنــمطلبنا قص
روع ـــــــــــــرة                  مطلبنا مشــــــــــهـش

  افينــــــا خطــــــــــمان
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رة                 ــــــــــــــــــــــــــن ذا الدشـي يا ويل مـيا ويل
  نـــــــير الماء منو محروميـمطلبنا غ

صورة                    سلط عنك ــــــــــــيام يا شين الأوف فيك ـنش
  نـــرض مدى من سنيـم

 ـينيــــــــــــــــبعول ـــوفك معلـانش
راء ــــــــرزاق فقأرة                     يا قطاع ـــــــــــــظن

  نــــــــــــمعوزي

ب ـجراح عطأى ـتعان                   ورة  ــــــرض المعمفيأمتهناش خالص 
  قومينــــــالمس

              وراء      ـــــــــــــــد او عشــــــــــــــعنك عي ـيندع
  حة وال زينـــــــــما يهنى بالك ال ص

رأ                    بجاه ـــــــــــــــى تقــول والطلبة اللـبجاه الرس
  تينـــــــــــــــــــاه الســـــــــــادات بجــالس

لة فى ـــــــــــمـى اله رانا جـخي
ك ــدوة باه اتقابل ربـرة                  قـــــــــــــــــــــــقف
  نــــــــــيكـــــــــــــــسمَأ

ورة                 ـــــــــــــــــــــمسط يى غير اللى فعلتـتلق
  ينــــــــــل شــــــــــــــــى فعـــــنات ولـفعل حس

  الشكامينر اشنى مـرة                  والنمامة فالقفـال حضارة الفين او عش وال قودر
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رة                   ـــــــــــــــاذا المـــــــــــى هـروع فـمطلبنا مش
  نــــــى ترعى حييـمثل المخلوقات الل

                   ةرـا ديـــــــك يــــــــــــــــى دارت ليام واينـك
  ينــــــــــــام الزينــــــرينة والقمح ليــواين الف

ري ـرة                 امياة انز قلب تيــــــــعين صدى فخردون ــاين يا س
  ينينـــــــــن العــــــــــم

فرة                   ــــــــــجة الصـــــــــــــــــــران والنعـين البقأ
  ولينـــــــــية مقفــــــــــــــارة دهان ملـواين بش

راء                   ـــــــــــــرة الحمــــــــين لعود واين المهأ
  رنينــــــــم بوعــــــــــــــــة لدهـى مرمامـمتشات

رة                  ـــــــــــــنا مـــــــــتفلك امعيشــواش يوص
  نوكينـــــــــــــــال المضــــة ضنكه حـامعيش

        درة           ـــــــــــــــــــــى هــما بق كنت ساكتما 
م ــــــــــــــــــــــيل هـــفح بيا كـاط

  ومينــــــــــــالمهم

نا اكتب أبرة                   وـــــــــــــير اللى كلمنى بالنــما بيا غ
  نــــــم زيــــــــــيفه ي الليبطريق

رة                    ـــــــــــــرول الحــــــــــــــر همال جــالشاع
  نيرــــــــــــى ذا السطــــــــوج خطونـرفدوا اع
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يد معنى ـت القصيرة                   عن بـــــــيدة من هاذا الحقــدونت القص
  رفينــــــــــــــــــــــح ـف

دورة                 ــــــــــــــــــــــــراد اهللا ادور ال أ ذاإو
  نييـــسنوا مـــــــــــــكان ـيافيض الماء عالل

رة                   ــــــــــــــــــــالحق ا ا ذــــوارفع يا ربي عن
ر ــــــــــــــــــــنجينا يا خالق وانص

  نــــــــــــــــــــالدي

رة             ـــــــــــثـة كـــــــــشايع الـــــــــبـى لروـاتول
د ــــول جــــــــاه الرســــــــبج

  ينـــــــــــــــــــيينــالحس

ربعمئة ألف أورة                    عام ـفــــــى محـالثامن ذو الحجة راه
  .1الثينـــــــــد وثــــــــــوواح

  

 رةــالعش  

ام ــــــــــــــــش ليــيـرة ماهـالعش
ى ـقيمها الل ـيار                   ولــــــــــــــــــــــــــقصأ

  وزونـــــــــــــــــــــــــعقلوا م

ة ـــى ليلـــــــــهـاــــــــرة مـالعش
 ـيهار                   ال هــــــــــــــــــــــــــــــوان
  ونــــــــــــــــــــتــها ســــــــــــاعة بدقيقـس
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ها نــــــــــــــــــــــيزـرة علفة مـالعش
ة بال فرسان شعر بال ـوار                   علفــــــــــــــــــمش
  ونــــملح

وفة ـــــــــيمة متحــــــــــــــــــــــــــــرة خـالعش
ق ـوقة جاملة  للعشقــدار                     مر

  ونــــــــــــــــــــــــــــفنأ

             طيار        ــــــــــــــــــــل عــــــامير يحلق ــرة طـالعش
  سجونــــــواللى اخرج من الفرق يسمى م

 ـيـــــــــــــــــــــزن دهمـرة مـالعش
ى ـار                     عام اعال لدراب ما خلـــــــــــــــــــمط
  ونـــــــــــــــــــــبـمغ

لة ــــــــــــــــرة جامـرة دشـالعش
رسان ـار                   من رحم الفـــهــــــــــــــــــــام

  ونــــــان القيطـــــــــفرس

ار                      ـــــــــــــــــــــلف لزهــــــــتـة مخـيرة وطـالعش
ارو ـان ال قـــــــــــــــــــــل ابنعـف
  ونـــــــــــــــــــــليـــغ

ة قيـرة مسـرة زهـالعش
قار                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

  عيونـــــــــــــــــــــاللى م يو حجيب يبرــما ه
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وار                     ـــــــــــنأـــــــــيج بــــــمسأن ـــرة وطـالعش
 يـــــــــــــن اللــديب فمسرح األ

  ونـــــــــــــــــــــمفن

ار                     ـــــــــــــــت لسفـــــــــــــــى وقـزاد فرة ـالعش
وة ـــــــــــــــــدة اتحاد قــوالوح

  ونــــــــــــــــــــــــــــــوتـــوم

ر الفصيح من صلب ـمار                    شاعـــول فى لعـاط صحبةرة ـالعش
  لحونــــــالم

ود يا زرياب ذا الوتر ـقار                       عــــــــن اللو قرار موسيـرة فـالعش
  نونــــــــــــــــــــــــمسال

ار                     ــــــــــــــــــــــلبة لذكــرة كتاتيب طـالعش
  ونــــــــــــــــــــــــالعي بـرـــــــة عقليات مشعامــج

رار                       ـــــــــــلو ق ر الـــــــبحأرةــــــــــــــــــالعش
ول ــــــــــــــــــــــذا تهإو
  ـنونـــــــــع المكــــــــــــــــــــــــــــيبل

ار                       ــــــــــــــــــــــــــــــــنية وقالترة وــرة سـالعش
  جنونــاب يزي يا مـــــالراس اذا ش

ب القارح ـر                       راكطاــــش ـيالل رة  تاج ملكـالعش
  رونــــــــالمقــــع بـــــــمرض

اح ـطوى انبـحرار                       ما يهق األــــــــــن يعشــرة وطـالعش
  فيطون يما يبغ
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  مليونـرض الي أع فصرـما صار                      تاريخ ام ى تسوأة ـرة لحظـالعش

اجوا ـذا هإار                      وـــــــــــلفك يوـرة قنديل ايضـالعش
  ونــــــــــرح الممحــــــــــــــــــــــس

  .1عقلوا موزون ــير                      وما يفهما فى اللاوــرض الثأى ـف واقاررة ـالعش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اتـلميس  
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 ىــــــــــــــــــــــلـايلني عــيا س
مورة                سوق الجمعة ــــــــــــــــــــــــعـــالم

ي ـــــــــــــــــــــــــــــدهم
  اتـســــــــــــــــلمي

ي حجر د يرة                   اعراش متاليمة م ـسوق الجمعة جات ف
  اتــــــــــــــــــــل الجهـــــــــــــــــك

ول أحمد ـن هيلـهورة                   بــــــــشي كانت مـوق الجمعة اللـس
  راتــــــــــــعــاح النــــــــــــــــــــنج

ها ـــــــــــــــــــــــــقية زادتبرقة المراـف
رة من ــــــــى شهلــهرة عـخرة                   شــــــــــــف
  ل ثنياتــــــــــــــــك

جرة ـبر حــركتها شـف
جرة                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح
ي ـــــــــــــــــة وهــن ذراع الناقـم

  ياتــــــــــــــــلوعل

انزور    جرة                 ــــــــــــــش ذاك البر شجرة شــمتوح
  اوالد سيدي جلول نخطف ساعات

شرة                     ــــــــــــــــــــــــــروه اتزول الكــولي مشـان
  اتــــــــــــــــــــــــــــــي للدالالت نعمل جلسـاندهم

                     جلسة عند السادات في ذا الحضرة
ــــــــركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنس

  ل دوراتــــــــــــــــــــــب نعمــــــــ
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ي ـــــــــــــــــــــرة لقنـــــــــريـريرة اعال مـم
ي ـــي يازروط معالـاتمـدورة                      ياس

  .1اتـــــــــــــــــف

  

 

 

 

 

 

 اسعيد بن مسعود  

نّوا ما ـي راح عـلب مني كلمة                   ع اللـعود اطمحمد بن مسـ
  اشــــــــــــــــــقســس

ي ــــــــــــــــــــذا عنـول هــقال مط
  ولفى ماوالش عربوا شاـي مضـة                     اللــــــــــــــــظلم

جل ــــــــر نعــاطــــــــيت انشـج
عيد ــونى اسـة                    بورطابل ســــــــــــــــــــبالهم
  قاشــــــــــــماب
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مة                     ــــــــــي نعـي فــــــــــــال خير رانــأبقاو ع
  اشـــــــــــــــي فتّـــــــــــــــــــي يا أمة هانـيا أب

مة                      ــــــــــــها وليــــــــعروض مزينـــجيتلكم م
  فراشــــــــي مسبوق وامعايا لــواعوين

وان ــجنّة رضي ـى و سهلى بيك يا بن أمة                   فـقالوا أهل
  عاشــــــــــة لمــــــــزين

مة                     ــــــــــــنقوش ثــــــــــــي مــر من الحلــقص
قاشـــــــــــــوا ما يشــــــلـالح قاــخلق الص  

مة                      ــــــــــــــــدوا نسـعود ما تهــجنان المس
  الشــــــي خاف ربي ما قال اعــالل

يفة معلم طول احياتي ــمة                     وظــــيظ همال النقــقال أنا عبد الحف
  هقّاش

اودو ا بالمال و ة                     ــــــــــي جاء لي واقصدني هو همــالل
  الراي اللي ما يفناش

امتياز  هادةــة                     شــــــــــتة او سبعين راهي مرشومــالس
  اشــــــــــــــــــي ما يعيـمازال

 اغرافيــي وقتوا معلومة                   درس التاريخ جـمصطفى لشرف ف
  الشــا خــــــــــم
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مة                     ــــــــــــــــن الهــــــــــــعود زيــعيد بن مسـس
ك ـــر قول حقــأحض
  اشــــــــــــــــــــــــــــــــأهشه

ق ما ـم انتومة                   الخير بالخير و السابـي دونكـياعمومي ياخاوت
  اشــــينس

مة                     ــــــــــــــــــــــــــــــت رحــالزارع اللّه و الناب
  اشــــــــون عدد اربعطـعت هذا الكـوس

ة                     ــــــــــــــــــــي المزوزية اسم أمــالو فــته
ما ــــــــــو كـــــــــــــــــــــي هـم عمتـواس

  اشــــــــــــك

ة                     ال تفرط ــــــــــــــمــبير نحاج الغــعادل أنت لك
  في خاوتك ظنّي ما تهواش

                مة      ــــــــــــــــــريـــام أو أيوب لينية كـعص
  راشــــــــــــــــت لعـنة رويــــــــــــــو الزوجة أمي

سيدي عيسى شمال المسيلة     مية                 ــــــور بانت نجـدرسة الذكــفي م
  ما طولناش

عم ـــــال الـة                  اعــــلمـط همال تم ذا الكــعبد الباس
  .1يناشـــــــــــــــماسقسيد ـــــــــــــعـاس
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 الربعينية  

ي ذا ــــــــــــــــــــــلب منـــــط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــالمط

ا ــــــــــوا مــــــــــــــــــــوالت أ يام عنّـب             ط
  رديت

لب                ــــــــــــــسي نغــــــــــــــي نفـل يوم نحاول فـك
  يتـــــــــي وصـــــــــــــــــــانراود فيها واش الل

ي نوفي ـكتب            لعلــــــــــــــيك أنخط و نـي اعزيز اعلـع الل
  تــــــــــيـا وفــــــــي مـــــــــــللغال
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ر من ضرك أنزولقني راك        رب    ـــــــــاللي راح اعليك بن اعزيز المض
  ريتــــأب

ر ــــــــــــذيــف نـــــــــــــسـن يوـمحمد ب
  يتــــــــــرش الزهادم المسجد للبـب                  من عـــــــــاملق

ز ـز األب أوعـــــــــــــأنت ع
  حب                اللي جا شاورك في نصحو وديتــــــــــــــــــالمص

  اذا البيتـح هــــــــــــليهم انت قاع فاتاجد طامع ف الرقاد ال خر في المشرب و

ي ــــــــى غانـــــــــماتهون أفقير ولّ
م ليهم قاع هالذراك ـرهب              تتبســــــــــــــمش
  يتـــــــــــــأبغ

   ب         ــــــــــني مسركـــــــــــــــــــي في وطـك عالـبرج
  ز النّاس عال دارك أشقيتـبن ع

ية ـروــرة مــــــــــــــــك عامـــــــــــــــــأرض
ون ــب                 أوزرب الزيتــــــــــــــــــال ق
  نيتــــع ابـــــــامــــــــللج

ان ـــــــــــــــان مليــــــــــــان الرمـــــــــواجن
 1بةــــــــــلــار للطـب                  عامر باألذكــــــــم الح
  تـــــقري

                                                             
 .طالب الزاوية لحفظ القرآن الكريم: الطُلبة -1
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زاوية ـــــــــــــوري للــقندوز بلعم
ب            وانتلي ــــــــــــــــــــــــــــــــينس

  يتــــــت أوعلــــها أبنيـحيوط

ي ــــــــــــــــــــــــــي مانــب ربانــهاذا قط
  سيتككل شي ظاهر ابنان شّاي و            ذب ــــــــــــــنك

وكب            م جميع ــــــــــــــــدين المـك قاصـجاوك في عرس
  يتــــم توفــــــات خيرهــــهـالج

ه ــــــــــــــــــــــــــر دفانـــــــــعب عسكــش
ة وزراء ع ـزرب                   سلطــــــــــــــــــــت

  ة نبيتــــــــــــــــالحكوم

ر ــاطــــــــل الخر اشــذا اوص
ب                   لعلى شوفتك شهوة واش ــــــــــــــــــــــيقص
  يتــأضح

مر ــــــفي عرش اوالد سي اع الح و الزوي طعم تجلب       ـفي بر الص
  يتـــــحط

وري الح ــبلعم
وا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجناح

  زيتــــــــــــــــــزي والي اغـزرب                  تنده السادات ع

اورك ــــــعيد جـي سـأوالد س
رب                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

  يتـــــــكرامين الضيف عندهم راك سع
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ن ــــــــــــــــــــــــــوال زيــاخترت األخ
ب                  ذا حسن ـــــــــــــــــــالمنس

  هم راك أديتـــــوار منــــــــــــــالج

عيد ليهم ـي سـرقة سـمن ف
ب                 ـســــــــــــــــــــــــــــــتن

ي ــــــــــفــري حاـــــــــرداية بــــــــــــــبوم
  تـــــــــــجي

رب              أم ــــــــــــــــــغ ر حجر الزرقاء للزاويةــالوك
  طيتــــصفية سردون كان أنت ح

بة ــــــــــــــــــــــــــال ع الزريـّمة همـالنق
  وب                  و الحاج المسعود قي حضنوا تربيتــــــــــــــــــــل

يت ـوم وفـين يـف الربع
                  لبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمط
 .1يتــــــاي أبطــــــــمح ف التأخير أنـواس

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .الشاعر نفسھ -1
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 1يلـــالرح.  

صلوا صلوا يل لخوان على زين الخاتمة           محمد شارق لنوار سيدي بابا 
 ةـــــــــــــــــمـفاط

عنا ــفــــــــــير عليه تنـوا غصلـيليق ت
عد ـالته سـير             صــــــــــــــــــــغ
 ىـــــــــــــــــــــي تابوصلــــــــــــــــلـال

ي ــــــــــــــــــــــــذير يورينا فـير ونـجا بش
 بعثو رب العالمين بالمومنين حارس علينان      ــــــــالدي

ام               وأدى ــــــــــــــولي وملولــعام ومات وك 63عاش 
 ةــــالـــــــــــــــــــــسرضوا بالتمام وبلغ الرـف

وليلة ندخل في لكفان    ري           ــــــــبــفكر ليلة قتكي نسمع قالوا مات ن
 نرحل ويجلي أهلي

زيد و ــوة              تــــــــي كتاب جديد من ذيك الكســجابول
ل ــــــــــــــغسيال ــــــــــــــــــــــــــالغس

 يدــــــــــــبال

ي ــــــــــــــــــــد اهللا جانــوع
و              ــــــــــري راحــــــــــــــــــبــوق
وا ــــــــــــــــروه قالــــــــــــــــــحف
 وهــنــــــــــــــــاتوا ندفــــــــــــــــــه

                                                             
 .سنة 82عمره ) منطقة أوالد فارهة(م بسور الغزالن 1926من مواليد :الشاعر خليفي أحمد بن بوشية -1
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بر ثم ـر حطوني فالقضيعة من الدار ويناضر وعليا      تناري ـينقلون
 الو علياــــــــص

 ال شمعة ال ضو يبان مقابل اهللا للرحمة  صمةداروني فوق الحيطان والحجار فوقي 

داروا فوقي تراب ويروحوا يصدوا لحباب   يا اهللا سهل  العقاب باهللا انت 
 يــــــــــــترحمن

هود ــي زوج شــداروا فوق
رة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـالح

 القيــــــــــــــــو خـــــــــــــعبود واهللا هــلمنعبد اهللا ا

ير ـة غــــــــديت مديتش حاجــن الدنيا راني صـم
ف عديت اهللا ــــــــــــي وكفــــــــــــــــــــــعمل
 اهللا

يا رب أوالدي عني أبكاو والعزاية ليهم جاو       داوسوههم وال وزودهم 
 ـيــــــــــــــــــــمة غيــــــــــــــــبالرح

ا ــــــجبت كالمـي بالليف وألطف بينا يا لطيف          والدنيا ضاعف الضعيف في الدني
 ةــــالفاني

و ـفور وهـلبوا اهللا الغـش العقلية            نطـنت صغير منعرفـلعبت بيا وك
 الم بياــــــــــــــــــــــــــــــالع

ي ـــــــالمي بالباء و المومن كي يدربا            طاح وهو للشعبة وربــجبت ك
 دنيـــــــــــــــــــــهو يقع
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كل من  ـىي الدنيا يبطـالمي بالطاء والي عايش بالغلطة         فـجبت ك
 يــــــــــــافـــــــــلق قـــــــــخ

يخدموا غير بالعناء أرواح ليا     اد      ـجبت كالمي بالصاد والخاوة راهي تض
 امينيــــــــــــح

ون عايش ـيفاه يكـروق             ما كــــــــجبت كالمي بالنون نتبع الدنيا مق
 ىـهنــــــــــــا متــــــــــــــــــفيه

دارة          دور وترجع لمرارة يندم ـجبت كالمي بالراء في ذي الدنيا الغ
 انيـــــــــوالها ثـــــــــــــــم

ن             ـديــــــــــــــــــى فالوالـيك دير الخير وتهلـونوص
 والناـــــــــوأمك وأبوك لثنين وصلى عليهم م

ي             ــــــــنك الليالــــــــــــــــــهرت عــأمك ما ربات وس
ي ـــــــــــي تبكـــــــــــــــــــك
ولوا ــــــــــــــــتق
 اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وة زينة              ـســــــــــــاكم كـــــــــوك نقل الدين وكسـوأب
ال ــــــــــــهم تنـــــــــــــــن للوالدين نـــأحس
 نةــــــــــــالج

ف ـوم الموقـمان           يأها ــــــــلوا صلوا يلخوان والدنيا ما فيـص
 انــــــــــــبيخ ــــــــــزان الشيـــــــــوالمي

ارق لنوار سيدي بابا ـيوم الموقف والميزان والي هو الشيخ يبان         محمد ش
  .مةــــــــــــقاط
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  :كما يقول في إحدى المقطوعات

ه ال لّم الــــبس
إال اهللا                   هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإل

ك يا ــــــــــــالة عليـوالص
 ول اهللاــــــــــــــــــــــــــــــرس

لم ـــــــــــــل وســــــــــــــــــــــــــاللهم ص
ير ـاح الخـــــــــه                   يا مفتــــــــعلي

 ناىــــــل هـــــــــي كــــــــــــف

يل ما ــــــجانا خبر شين                  الرحلة في الل نأربعة و خمسـو
 رةــــــــــــــــــقى دشـــــــــــــــتب

نا ــــــــــــــــــا شفــــــــــــــــلنا مـرح
ودي ــال                 يا هــــــــــــــــــليس
الك ـــــــــــهان خـــــــــــــــــــك
 ريكانــــــــــم
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وا ـــرة                 حنا عرض قريش نوضــان دور تربح الثوـــلعلك الشــط
 في الجيش

ورى                ـــــــــــــــــــــــعد اللــى تراس للبـما يبق
  .1قى شجرةــــــــربة على الراس ما تبضـال

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 2لو نســـأل  

                                                             
 .الشاعر نفسه-1

 .سنة الساكن بحي شعبة بن خاوة بسور الغزالن 85البالغ من العمر : الشيخ علي بن زينب -2
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ا                   ــــــــــــــي وثورتنــــــاضــــخ مـأل تاريـلو نس
 مارــــــــــــــتعــينا االسـونتفكروا مادار ف

ها ــــــــــــــــــــــيـون بــــــــــــأل أشكـلو نس
داء ــــــــــــهـن الشــــــمـأل ثـعزتنا                   لو نس

 األبرار

ي على اهللا ـجاوبون      ب وصحرتنا            ــــــــأل لجبال لغيـلو نس
 مارــــــــــلع 1وـهتك

ف ــــــــو للكـعر ماهـالش
ل الشحم ـدنا                    واصــــــــــــــــــــــــــعواي

 عمارأما طالت به 

ولنا                    ــــــــــــا عــــــــــــــنود البالد وليهــلنا جـك
 حرارــــــــــلف للخلف ساللة لــمن الس

همنا                    وإنشاء ــــــــــــــــل أفــبين ذاك وذاك وبالعاق
 يرنا في يد الصبارـاهللا مص

ى ـــــظ علــــــــــويحاف يرقد أهبال الغالطين والناقمين علينا
 ثوارــــــعل الـــــــــمش

  

  

 
                                                             

 .أرهقوا و أزهقوا: هتكو -1
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 ةــــبعد اله1ز  

اذو ــــــــــــــــــــــــبدا يا اللّه هـمك نـبس
وزونة ــــــــياتالمــــــــــــــــــــــــلبـــ

  ـيانــــــــــــــــكمة والبـــــــا اهللا بالحــــــــي

الم ــــــــــــــــــــــــــــالة و السـّوالصـ
ــنخيرتوا يا اللّه ــــــى مــــــــــــــــــــــعل

  ـنانــــــــــــي الجـــــــــوارك فـــــــــبـج

زة ــــك الهـر ذيـزات      نتفكــــــــي مليان بالحــنبدا هذي القصيدة قلب
  صبيانــــــشوف الــــــــــوأن

تهزت األرض في الثنية و برج  ى الساعة السبعة وقرص الشّمس يبان     ـعل
  ـيفانـــــــالك

م ــطــــــــــــــــــــارات واتحـت عمــسقط
  يان       ماتت ناس وأخرى متوجهة صوب اآلذانــــــــــــــــــالبن

                                                             

   .ليسانس أدب عربي،أعزب، يسكن بديرة ، ثالثون سنة: العيفاوي مصطفى -1
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ت ــــــــــــــــــوية ماتــدمة كانت قـالص
قاو ــــــألوا نفوسكم قبل ما تلــصـبيا        أســــــــــــــال

  مانـــــــــــــــــــالرح

تنوع و ا وعالش هاذا الشّي يصرا في ذا الزمان       عقابنا مـ
  رآنـــــــــــــي القــــــــــــــــــــــمذكـورف

ي ــس ماتوا خاوتنا فـباألم
ان       ــــــــــــــــــــــــــــــالفيـض

اذا ــــــــــــــــــــــــــــه
ابنا راه ـــقــــــــــــــــع
اـــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــي
  ن

ي ـرقة فــــــــــــــــــــــالسـ ش وــبعد الغ
نا ــــــــــثر فيــوأك الحيايزان        غـاب فينا ــــــــــــــالم

  ـالنـــــــــــــــالبط

ـحف وأقربنا ــــــــنا المصــــــــــــــــــأترك
  اريكانــــــــــرنان        خالفنا السنة و تبعنا اليـهود و المــــــــالج

  ينا بالغنا و األلحان       واسمحنا لنسانا يخرجوا بلباس شبه عريانتانسينا كالم ربي وال

ونوا من أهل ــلبوا منربي يتوب علينا        وأنكـعار علينا  نط
ـّالجـن   .1ـوانــــــــــرضــــــــــــــة الـــــــــ

  

                                                             
 .2003الهزة األرضية التي ضربت بومرداس سنة    -1
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 عشية األربعاء  

س       اــــــــــــــــــــــــب علينا رب يانــية األربعاء غضـعش
  جزاير و بومرداسكي تهزت األرض في ال

نا و ــــــــــــــــتغاشـــي
عت عنّا ــــــــــــــــــــــــانقطــ

يوتها و اس         ماتت ناس في بفـــــــــــــــــــــــــــلن
  ي لعراسـأخرى ف

ي ــب علينا رب كــأغض
نا يــــــــــــــــــــــــــــــــخل
نا ـــــــــــــــعـــبريقوا          وتــــــــــــط
ق ــــــــــــــــــــــــــــــريــــط

  واســـــــــــــــــــــــــــــــــالوس

زة الزم ـــــــــــــــــــمن هاذ اله
اناس          ــــــــــــــــروا يــــــــــــــــــــــــعتبــن

  اســـــــــــــــهرواقلوبنا وانتوبواللّه مادامنا البــانط

ناس ماتت لما اعصات اول     ــــــــــــعمارات و فالّت سقطت لما خدعها المق
  الخالق واهتمت باللّباس

ار و ــــــــــــــــــــي الدنيا الدينــأعبدنا ف
 فرقت بين الحاكم و الموت لما جات ماداس      ــــــــــــــــــــــالمرس

  العساس
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اس ــــــــت النّــــــــــــــــــــبين لحظة و أخرى سكن
ا ــــــــــــــــــــري بعب يجــرى          الشــالث
  اســــــــــــــــــالة و الفــــــــــــبل

حتى األمن تخلط مع لَِسانَاس في المستشفى        هاذا جريح والخر 
  1رناســــــــــــــــــــرلوا الهــــــــــــــتكس

اذو ــــــــــــــــــــــــــــف في هـألك يا اللّه اللّطــنس
ن ــي زيــــنّاس        بجاه النبــــــــــــــــال

ية و ـــــــــــــــــــــرق
  .باســـــــــــعــــــــــــــال

 

 

 

 

 

 

 َّكـــــةم  

ي يا خالقي أنزور الكعبة و هذي كلماتي انقولها                متمنّ بســمك يا اللّه
  أنشـوفها

                                                             
 .الفك السفلي من الرأس: الهرناس -1
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كر            ــــــــــــــــــــــــــفيها العلــماء و نتنجالس فــ
ـول اللّي ـــــــــــــــــــــمعاهم خـطبة الرسـ

  هاــــــــــــــــــــقال

ـّفا و ـــــــــنمشـي للص
روى              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

ي ــا اللّه تخبرنـــــــــــــيك يــــــــواندع
  اــــــــــــــسرارهــبـأ

بل ــــــــعد لجــصــــــــــــــــــــــن
ة                ــــــــــــــــــــــــــرفـــــــــــع

رجم ــــــــــــــــــــــوان
ان ــــــــــــــــــــــطــــــــــيــالش
  جارهاـــــــــــــــــبح

ن ــــــــــــــــــــــــــرب مــشــــــــــن
زم                 به ـــــــــــــاء زمـــــــم
ي و ــــــــــــــداوي نفســــــــــــــــان
  اــــــــــــراضهــــــــــــــــأم

رجع ـــــــــــــــــــــــدها نــبع
رتي                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلدش
ي ـلتــــــــــــــبار رحــــــــيلها أخــنحك
  .1والهاــــــــــــــواح

 

                                                             
 .الشاعر نفسھ -1



المدونة                                     الشعر الشعبي في منطقة سور الغزالن دراسة 
 اثنوغرافية

230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1''هات امرأة معذبةآ'':قصيدة  

      وه         ــــــــريتـاس إذا قــــــــــــــــــالمي يا نــهذا ك
 ر هذا اإلحساســليكم بضـاهللا ال يب

توب ــذا مكــــــــــــالرحمة موجودة والصبر هو الكأس               وه
 اســــــــــــــــــــــمة دريــــــفاط

يني ــرار              تخفف عليا عــــــــــــــن غنيت باش ننسى لضأإذا 
 البكاء ليل ونهار

                                                             

 .سنة ، ربة أسرة، الساكنة ببلدية ديرة 45عمرها : فاطمة. ز -1
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هار               ــــــــى القولــــــــــيت للمــــــــــــــإذا أنا شك
 غارـالتخمام على أوالدي الص راه بيا

حيحة كانوا من ـنت صـباب                كي كــــالفراق والعذابوين راحو لح
 رابــــــق

ت بيا رجعوا ــي طاحـواب               كــــــــنت نظنيهزوني بصــوالي ك
 ذابــــــا عــــــــلي

ي ـام               نبكــــــــــع ليــــــــدي نقاسي مــخالوني وح
 حة لريامــــــــى الصحة يا صـعل

مام               على ــــــــــــــــى زهري لملكو التخـنبكي عل
 امــــــــد ونــــــــي وزهري كلى رقــشباب

ي ـي قلبـجرحو ف              ب  ــــــيا حسراه كي نتذكر ونتفكر لحبي
 يبــــــبـاداواه أطــــــــــــــــم

 سي بالشيبـنساني مرضي ومرضي كان صعيب            عمري ال ننساه وسالفي مك

ي تشوفني ـالنار في صدري قادية تذوب لحديد               خايفة ال نبك
 ية وتزيدــــــــزه

عيد             ــــــــــــية يوم الــــــــــانة زاهــــــــرحــالناس ف
ور ــــــــــــــــبــن القـوانا بي

 هيدــــــهد تنــــــــــــــــــــــــنتن

ال ظل            كالوردة بال لون حالي ـــــجرة بــــــالدنيا بال خخيلو كالش
 رض الشللـــــــــــم
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يمة الدنيا ــواش ق
ة الذل              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيشـوع

 ي قلـا راح ومالـــــإذا كان العزيز فيه

ا ال ــــــــوت والدنيـــــــوفي نمــياخ
بادي وال ـيعوا أكـم              ويضــــــــــــــــــــــترح
 مأي ال ـــــــــــــــــــوال

جم             ـــــــــــــــــــــــــيني تشوف والورثة تعـوم عــالي
 مـــــال وعــــذا خـــــــــــــــــرام هــوش حـما قال

ميهم من ـــــــــــــــــــــكون يحــوش
ربة             تحت جناح ــــــــــــــــــــــــــــــــالق

 ربةــــــــــلم الغــحنين من ظ

ة              ــــــــــــــمل غلبـــــــــبار ال نحـان جاو كـلو ك
 حبةـــي عز ومــــــــــــــي نموت فـى كـنتهن

وب ــــــــــــام والقلــــــــــــــت ليــهاي راح
 ساة              ياحسراه على زمان ورجال الساداتــــــــــق

ى حقرة وال ـحات              ال يبقــــي طياح ينوض يا خاف الطيـالل
 رباتــــــــــــــــــر الضــــــــــض

الد ــــي بــرفوع الراس فـم
طان             حرم بين الناس ـــــــــــــــــــــــــــــوسل

 انــــــــيمة وشـدو قــــــــــــنـع
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ارود ـــــــــمة بـــــــــــــــلـالك
ان وإذا ـــــــــــــــد آمـــــــــــــوالعاه

ات ــال يدير إذا مــــــــــــق
 النـــــــــــــــــــــــــــــف

وف            ــــــــــــــــــن عيش تشـقالوا عيش تسمع لك
 خلوقـــــــــدوحة مـــــــــبة والــــــــــــرب العقيــتش

ارق ــــــــــــــــــــالبارئ متهوم والس
ل ــــــــــــآك ونــطوف            لكن وشكــــــــــــمخ

 روف؟ـــــحم الخـــــــــل

ب ــــــــــــراء حـــــــــيم والـــــــــــبين الم
ود ــــــــزاي يعــــــيد            لكن الـواعـــــــــالم

 دــــــــــــكتوب ابعيــــــــوالم

ديد             الزم ــــــالزم الخاء ال تكون على وجه التح
ل ــــــــكمــــــــن ال تــــــــيـــــــالس

  .1يدــــــــــــــــــــلقص

  

  

  

                                                             
 .أرملة تحكي همومها و حيرتها على مستقبل أطفالها1
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تنير                  ــــــــــــــــــــــــي مـر والحال عنضــبالخ
ار ــــــــــفلة نــوهذيك الط

 وشــــــــــــــــــــــــــالقاش

           ل       ــــــــــــــــــرفوا يشعــــــــه بالر في ظبالرق
وا ــــــــــشعلوه اتكاير وأهل

 رقدوشــــــــــــــــــــــــــم

ور                  ـــــــــــــــــــوف ربي ما صــنوفة شخوال
 وشــــــــــــــــــــارح في بن شـوجديه لمبى س

بال         وكثير من الناس ــــــــــــــــــعد قـي مسـوخدودها تفاح ف
 .وما لحقوش جراو

 وفي مقطوعة أخرى يقول: 

وس في التوازر ـر اللو معنى                  وبت نحـوقنا سوق القصـتس
 فوشــــــــــــمنش

 ساهل غير الطبي معرفوش مرضيرة             ــــــنام سرجين ذي الخطــباألص

طران                  ــــــــحجة وزدت القــــــربت الــش
يا ــــــــــــادوا فــــــا فــــــــــــــم
 نيــــــاــى بركــــــبـــط

ى هدة من ـار                وأعطــــــــــح مرضي يـبيب زماني فـط
  يـــــــــــــــان ونباتــــــــــــالزم



المدونة                                     الشعر الشعبي في منطقة سور الغزالن دراسة 
 اثنوغرافية

235 

 

عيب                   ومحنة قلبك راه ــقلبي يا ولفي مرضك اصــ
 .1ـيــــــانـمك ور ــــــــــعل

 

 

 

 

 

 2''دار العجزة'':قصيدة  

ا ــــــــــــا حالهـــــــــــــــي هذي الدنيــيا رب
ت فيها ــــــــوفـي              والي شـــــــــــــــيبنــش

 يـــــــــــــــقت تحبــــــــــــماظ

        بني       ـــــــــهم أغلـــــــــابر والـــــــــــبعها صــمن ط
 اني القيةــــبر مـعدت انحوس على الص

وف ـــــــــــــــــــيش ونشـدقت نعــما ص
ن ـــــا مــــــي الدنيا مذي             في هــــــــــــــــــيعين

 هـــــــوح والديـــــــــيل

وم ــــــــــــيــش الــــــــــــولد عايـهذا ال
متنعم والمال             ي  ـــــــــــــــــــــمتهن

                                                             

 .غزالنسنة، أب، يسكن بسور ال 55يبلغ من العمر : العيد بوشارب -1

 .سنة، جد و له أحفاد،  يقطن بحي شعبة بن خاوة 80يقارب : ساعد. ب -2
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عب ـــــــــــــــــدو يلــــــــــــنــع
 يهـــــــــــــــــــب

ي ـكــــان تبــــــــــــــــــــي األمحـوأمه ف
وت ــى في المـي             تتمنــانــــــــــــــــوتع
 يهـالقــــــــــــاش تـــــــــــــــــــــــــوقت

جزة ــــــــــــــــــــــــــدار الع
رك ــــــــــــــــــأم
ن ـي              ويــــــــــــــــــيرنـــــــــح
لوا ـهأن ـــــــــــــــــــيف ويـــــــــــــالن

 يهــــــــــــــــــــــــــــومال

شفتو اليوم راني  موم             واألمر الليــــــــيالاليم باهللا ال تلوم راها كثرت اله
 ر فيهــــــمتحي

ها ــــــكلي هارب بي     جموـــجزة تـوجه العجوز في دار العشفت 
 وج ما قدرت عليهـــــــــــــــــــالم

ولي ــالة        قــــــــــــــــــذه الحـيك هـيمة واش بـقلتلها يا لم
 تيهي ربيــــــــــــــــــــــــارلك وين الــــــــواش ص

الم      راح ــــــــــــــــــــــــــع بالسـسالت دمعتها والقلب تقط
 هــــــــــق بيــــــــــطتنالم ما قدرتش ـعليها لك

دة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوفة وحــشافتني ش
دة ــــــي            ما هي قاصـــــــــــــــــــوجرحتن

 هــــــرت بيــــــــــــيا غــــــــــــــــــــــوالدن

ديق ال ـــــــــــــــــال ذرية ال ص  قالتلي حالة اللي يفيق يلقى روحو وسط الطريق
 يهــتلهى فـــــــــــمن ي
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الدار فيها ما  لي لني وقاـيا خوتي ما ننسى نهار ركبني ولدي فالكار            وص
 نايمــــــــــــــــــتت

بو راه ـي كان كان            من ساعتها ما زاد بان قلـالحني فيها يا خاوتي،تبلينا ول
 سهــــــــــــيمق

 ماخافوا ماقالوا عار والحساب يكون ليه  عوا مرار كي هجروني ذوك الصغار     أيامي رج

ماح    ــــــــــــــــــــــك وأطلب الســقولولوا أرواح شوف أم
ك ــــــــنالــــــــــــــــــــــــــــمــي تتــراه
  .احـــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــالن

  

 1''الرئيس الراحل بومدين':قصيدة  

ا                 ــــــــــــــــــــــــيــا يودع في الدنــبومدين ج
 اتــــــــــــر مـي دزايــــــــف رت عمرـقص

ياب ما ـايا                   وليدات غـحيح كي خرجت لبطال درات
 اياــــــــش هنـمــــــــــه

ول                    ـــــــي وتقـــــــــــــــــت مرت تبكـخرج
ب ـــــــــــــــــــــا حبايـــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـعي
 ياــــــ

                                                             
 .سنة، جدة، تسكن حاليا بمنطقة بئر اغبالو، قالت هذه في رثاء 84بديره، تبلغ من العمر  1925من مواليد : أم ساعد. ن -1
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ات                    قاتل واش تسالني ـفــــــــــادلي زين الصــتلقات بالش
 اتــــــــبومدين م

 وفي مقطوعة أخرى:  

 بانةـي غضـبار                     عيدي باكان رانـخرو أعطيني األانابيني يا د

زو ـلة                     وكي هــــــــــــــعونا بالرحـكي رحلوا ما سم
 عونا بلقاهمـما سم

 وـــــرة ساحـنيا بالكثـدارلي ربي جنحين                     ودموع عي رفرت مافما 

 وفي مقطوعة أخرى:  

ذا الطير                  قاد الحوت اطلق طليا صي
ـــــــــــــــــــــــــعلــــــــــــــــــــيت

ى ـــــــــــ
 روحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي

 يشة ورــقنقوب فض
   ــالف             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتخ

 ايسال على حدة ما برمت السالف

ي ـر                ولــــــــــــــــــكر في فنجان سكــقولها ريقك س
  ش بيهـــــــــــــــــــــــا يشبعـــع مــذا قوق
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 وفي مقطوعة أخرى:  

وخرجنا من   ــرار               ــــــــــــــــدار خلفنا لضخرجنا من 
 وش ودعنا ناسوـالح

ة باردة ــما يشقاش                  هذه ليل ي ي ما يجـقولي ألب
 .ومـح مشــــــــــــــــــوري

 1مقطوعة شعرية:  

 قالوا مسعودة جات حطت في واد غماري           تسحر في المخلوقات بالكسرو الهبالة

ادة          مربوط ـــــــــــــودوا في القـــــــمسعودة  جنرال زبط ه
 ادةيــــــــــــــــــــطل الصـرباط العار يب

قى ـــــــــــــــــيت الواد الواد ونلـأمش
قان ـية          مختو بالطيــــــــــــــــــــــــالروم

 يةـــــــــي منو ذهبــــــــــــــتلع

ديل حكاية           فيه دراعوا سبرين تحكم به ـــــــــأمشيت الواد الواد ولقيت من
 اولةــــــــــــــالط

 وفةـــــراحت دولة لبنات جات دولة المكشأحذيت طريق طريق نلقى مطرق بوصوفة

عيط ـيبان وتـالة           تتوقف عالبـجــــيا خويا بولعراس وأحكم في ذي اله
 الةــــــــــــــــــــــــــــللرج

                                                             
 .الغزالنسنة، جدة،  تسكن بحي بن خاوة بسور  70تبلغ من العمر : مسعودة بوطريق -1
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هبات ــــــــــــــــــــنات ومسلــلبنات لب
االت ـوالت           درتوا الريــــــــــــــــط

 داورةــــــــــــــرم عـــــــــــــــــــــوالمح

كم ــــــات والموت فيـــــــــــــــــــــــات لبنـلبن
زمة ــــــــــــــحـت والمسارة           درتو الرياالــخ
  .داورةــــــــــــــع

  

  

  

 1مقطوعة شعرية:  

ليفت ــراه زرعي طاب راه عكش في الثنايا                ارقيق الناب ياخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب

 دياــ

   ي              ــــــــــــــــــــــــول عنـار والربيع طــوالشاقط
 يــــــــــــــــــــــــى عين اربــاكحل العين وسلم

ان ـــــــــــــتفى وأنا ندادي                 رافد الكـجاي من لقواط بالح
 ىــــــــقار جنـــــــفة عـــــــــــاالي

                                                             
 .سنة، عصامية، جدة، الساكنة بحي جلول لوصيف سور الغزالن 69تبلغ من العمر : يامنة.ق -1
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ه زوج ــــــيـنديل فـي مــــــــــجابل
 العين وقاتلوا سعدي بخوياديا                  حبتو في ـــــــــــــــقراي

ي                خدودها ــــــــــــــنـان قول للبيضة تجيـيابوي سوم
 يليــــــــــرومان وفمها شرك المس

ة ـــــــــمثلوا حمام من الدرج   نك ما صار واهللا ملقيـتوش        يا طفلة زي
 يــــــبط يمشــــــه

ريبوا للوادو غير               يابوي سومان بالحجار حقى حماروا    
 ادلواـــــــــــــــــــــــشم ارـــــــــــالع

ولعشق كحلة العين ونتوما يا نحلة نحلة لحوش والنخلة الدزيرية                 
 ر براويةــــــــــعي

 والحد حكايتوا متسماش وعنونا خذ الحمىلة الحوش والنيانة عالماء      والنحلة نح

  قالتكما:  

وا                  ـــــــــــــــــــــــــــتــوان راكم جيــــــيالخ
 يتواـــــــــغـــــباب واش بـــــــــــــــــــــيا لح

ي                  ــــــالة النبــــــــــــــــــينا صـــــــــابغ
 وتواـــــار انمـــــــــــــــــــــــــــنا نهـــيرحم

طان                  ــــــــــــــــــــــداروني بين الحي
جرة ــــوالح

  اءمــــــــــــــــــــــصنيــــــــــــع
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ان                  ــــيبو ـــــــــــــعة الضـــال شم
 لماءـــــــــــــــــدي للظــــــت وحــــــــــبقي

دوا خاوتي ـــص                    وبةـــــــــجرة زادوا الطـــداروا الح
 ت أناـــوبقي

الدودة                    ــــــولي يـــــــــــــــــــولي كــــــــــــك
 اياـضـــــــــــــــي وعـــولي لحمـــك

ي راس ــــــــــــــــخليل
اني                  باش ــــــــــــــــــــــــســـل

  .1اـواليــــــــــــــــابل مـــــــــــــــانق

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .نفس الشاعرة -1
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 أغاني وأشعار تغنى في احتفاالت  األعراس:  

اني                      ـــــــــــــــالي حنــــيشوِجا 
ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــج
 اليــــــــــــــــيشوِ

يتو ـــــظن    اني                   ـــــــــــــــالي حنــــيشوِجا 
 اليــــــــــا علجــــــج

ي                        ــــــانــدور حنــــــــــــــيوِجا 
 انيــــــــــــدور حنـــــــاو يـــــــــج

ي                        ـــــــــــــــانــدور حنـــــيوِجا 
 ورــــــــــــــــــــتو حب المــــظني

ي                        جا ـــــــــــــــاقي حنانـــيقوِجا 
 انيــــــــــــــــحن 1اقيــــــــــيقوِ

                                                             
 .الي عوض قاليڤ: ، ففي المنطقة يقولون)ڤ(المقصود بها يتكلم بالقاف عوض : ويقاقي 1
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يتو ـــي                        ظنـــــــــــــــاقي حنانـــيقوِجا 
 يــــــــــد براقــــــــــــــــــــول

ي ســـــــــني                      جاو يدوــــنانـــح نســييدووِجا 
 انيـــــــــــحن

تو ـــــــــــــي                       ظنيـــــــي حناننســيدووِجا 
 يــــســــب يفينــــــح

ي                      ـــــــــــــشالي حنانـــيوِجا 
ـــــــــــــــيشوِاــــــــــــــــــــــــــــج

 يـــــــــــالـــــ

ي                       ـــــــــــــي حنانالـــيشوِجا 
  .1يـــــجالــــــا علــــــيتو جـــــــــــظن

  

  

 

 مقطوعة شعرية:  

ي ـوا فـــــــــــم حطـــــــــــــــــــــــــــراه
ت ــــــــيـبيرة بــك تيـرة               بــــــــــدي
 بيرةــــــــــــك

                                                             

 .سنة، ربة أسرة 40مقر السكن بالروراوة، بعين بسام، صاحبة : مسعودة. ج -1
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اوي ــــــــــــــــــــــبالج
يرة              ـخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالتب
يك ــــــــــــــــــــــــونج

 اتــــــــــــبــــــــــــــــــــــــأن

ل                ـــــــــــــــاحـــــــــــــــوا في السـم حطــراه
 لــــــــي راحـي راحل قلبــقلب

بع ــر ســمـــــــــــــــنع
ل                ـــــــــــــــــاحـــــــــــــــمك

يك ــــــــــــــــــــــونج
 اتــــــــــــــبـــــــــــــــــأن

رجة                ـــــــــــــــي المـــــــــــــــوا فـم حطــراه
 لجة ناس العلجةــناس الع

دير ـــــــرح نـــــــــــــــــــــــــــنف
ة                ــــــــــــــــــــرجـالف
ي ـــــــــحبتـــــــــــــــــص
 اتـــــــــــــــــــــــج

ي               ـــــــــــــــــــــــــوا في الولجــم حطـراه
 يــياطــــــــــــــي هالغــهالغياط

ادي              ــــــــــــــــــــــرب لخلخال والصــض
والتو ــــــــم
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ـــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــج
    .1اتـــــــــ

 :وقالت أخرى

ربية               ـــــــــــــــــــــــفلة عــدي طــــعن
 رنانـــــــــــــــــــرى الجـــــتق

     شية           ـــــــبح وعـــــــــــــــــرا صـــــتق
 رود الحالــــــي بـــــف

ية               ـــــــــــــــــــــــــمة العباســــيا فاط
 يبانــــــــــــــــــــــــالبجـــــاي 

م ــــــليا               بلحــــــــــــــداك وعشاك عــــــوغ
 رفانــــــــــــــــــالخ

او ــــــوبن         ربو دورة       ـــــــر ضـــــوالعسك
 ونــــــــــــــــــــــقيط

ي ـــــبك يا فطيمة                ما جانـــــــومن ح
 ومــــــــــــــــــــن

 اســـــاو الســـــــر ضربو دورة                  وبنـــــوالعسك

  .2اســــات عســـــــك يا فطيمة                ونبـــــــومن حب

                                                             
 .سنة، ربة أسرة 40مقر السكن بقرب السالم بسور الغزالن، ذات : حدة. ف -1

 .الساكنة بعين عمر، بسور الغزالن، ربة أسرة: زوينة. خ -2
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 ـــنّة1الح  

                                                             
 .أعزب، ليسانس أدب عربي، ثالثون سنة، الساكن بديرة:بودواو نورالدين -1
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م اهللا ـم اهللا بسـم اهللا بســـبس
ادي        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب

 ذيـــــــــي هــــــــر فــاهللا يلعنك يا بليس وما تحض

ـّما األــــــــــــلوا يـــمحمد محمد وص ليه           ــــــة عــــــــ
لى ـــــــــــــــــــسولنا يربح من صراحبيبنا و

 هــــــــــــــعلي

الر           ــــــي البــــــــــــــــــبسـنى البنية في طـنى حـح
 مختارـبه البنية والصالة على النبي ال يتحن

اها حنا        تحني بها ـــــنبنى جــــــــــــنى البنية والحـنى حـح
 ناءــــــوالهها ــــــــحة عليــــــــــــبنتي بالص

سا          ــــــــــــن فرنــة مــــــــــــنى البنية والحنـنى حـح
نية ــــــــــــــــــــها البــــــــــــــني بـاتح

 الفةــــــسة متخــــــــــواللب

امة           ــــــشة اليمــــــا ريــــــــــــــنية يــيش با البــمتبك
يهم ــــــــــــــــبق مكـي لبنات عـاخرج
 المةــــــــــــــــــــــــبالس

حارة          انتم ــــــــــــــــــير عليكم يا زينين الـاء الخـمس
رار ــــــــــــرفاء احـــــــــــــش

 وارةــــــــــــــــــــــــــيتكم نــــــــــــوبن

دارك دارك يا بنتي دار              أعالي اعالي يا البنية كما يعالوا النجوم
 ا دومــــــــــــك مـــــــــــــــبوي
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لين ــــــــــا رجــــــة يا البنية يــالبني
ات ــــــــــــأخرجي لبن مامة          ــــــــــــــالح
 المةــــــــــــــــــــــــــــمك وبقــيهم بالســــــع

د         ــرعـــــــــــــــــــــــــــــشنا يا  من بالد بعيدة وكويــجين
نين ــــــــــــــــــــــــــــــــرة في عيـرتك  عشــم يهذ
 دوــــــــــــــالع

لم ــــــــــــــكـــمسية طلت في  الحرير    وصاني خويا نتـربي يسلم ذي الش
 .رــــــــــــخي 1وتيــــــــــوال سم

  

  

 

 2األبيات اليتيمة:  

 .ىـــر وتعالى           واللي يشرب من ماك يبرى من الحمــشرشر يا شرشار شرش

 و أيضا:  

  .3عنها نغذي طير السنية ونزور مقام الرسول        مهرية حمرة وجـاللها مرقوم   اللي 

اهللا اهللا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

                                                             
 .بمعنى سكوتي: سموتي -1
 .ال تعرف قصيدتها األم ،أو أكثرقد تكون بيت واحد : األبيات اليتيمة -2
 .سنة، الساكنة بعين أعمر بسور الغزالن 45تبلغ من العمر : زوينة. خ -3
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ي          لـــــــــــــــــــــــــــــيِلا دـَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَّالر

اب ــــــ
 تْادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغْ
 ةارـــــــــــــــيزِِل

لَبب ـــــــــــــــــــــــــــــالقُّ د
  يْلــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِوالشَّ
ـَــموالْ ا ـــــــــــــــــــــــــــ
اع ــــــــــــــــــــــــــــــــــَّـــبتْي
ـــــــــــــــَحــــــــــــــــــــــــــــــمبِ

 ةارــــ

 وقال أيضا:  

بي                  ــــــــــــــــــــــور قلـــــــــرة تنـــــال حض
ي ـــــــــــــــــــــــال ديوان يج

 ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــملم

راكم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلك

توني                   ــــــــــــــــــــــــــ
وي ـــــا زيا ربــــــــــــــــي

  .1ورـــــــــــــــــــــــــتعم

في شواش              الح      ــــــــــــــــــرق تــللش حالركب يسا
 مالح قاصدين المدينة

                                                             
 .سنة القاطن بسور الغزالن حي جلول لوصيف 84البالغ من العمر : الحاج عياش -1
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اش تدور                   قاصدين ـابور ولريــــــــــراكبيم الب
  .1يمةــول بابا فاطــــــــــــــالرس

 :وقال آخر

اف            حاصل في  الشرشاف نطلع ــــماني فوق الكاف ماني تحت الك
  .ودــــــــــــونه

 

 أيضا:  

  .2يضرب بالمخلب يعدم جرحو ما يبراش       ي بلعموري ساكن راس الكااف    بلعمور

و ـــــــــــــــــــــــا نجيبـــــــــــــــــــهي
ب            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلعري
ي ــــــــــــــــــــــــنـــزيني
رة ــــــــــــــــــــــــــــالعش

 بــــــــــــــــوالطي

هم سي ــــــــــــــــــــــفي
ب            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــريع3محمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج
  .4ياءــــــــــــس األوليدوا راـــــــــــــ

 :أما الشاعر راج قال
                                                             

 .سنة، أب، يسكن بسور الغزالن 56البالغ من العمر : لخضر. ع -1
 .، ربة بيت، الساكنة بحي شعبة بن خاوة سنةمرزاقة عمرھا ست وستون  -2
 .ولي صالح بالمنطقة: سي محمد -3
 .سنة ،جد،عصامي، الساكن بديرة التابعة اقليميا لسور الغزالن 71صاحب : الحاج محمد -4
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 .1العود شوق بيا الناس راحت وانا وليت         دف ليا وهالل من تسمية       يا شبابي أه

  :وقال الحاج عياش أيضا

جاج ـــا حــــــــــــــــــــــــــي
اهللا               ما  تـــــــــــــــــــيــــــب
فتوا ــــــــــش

 ول اهللاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس

فناه ــــــــي شـــــــــــــــــــــــــك
اه               ــــــــــــــــــــــــــــــوارين

ة ــــي مكـــــــــــــــــــــــــــــف
 ناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــخلي

ى ـــــــــــــــــــــــــــــــــيتوض
ي              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــويصل

رى في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــويق
  ..اب اهللاــــــــكت

 يخ وقلوا يتهلى فياـــن النية               ادوا بريتي للشـيا خاوتي يالخوان يا سابقي

ـالقي ة           ــــــــــــقة ال مقدار ال ذرياــقلوا ال ط والهربة راها ليك يا خ
  .2ا موالياــــي

    

                                                             
 .سنة، عامل،صاحب أسرة، الساكن ببحيرة مجبر سور الغزالن 46صاحب : راج -1
 .سنة،جدة و ربة أسرة، الساكنة بحي جلول لوصيف بسور الغزالن 69البالغة من  العمر : يامنة. ق -2
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  .1994شر، طبع المؤسسة الوطنية للفنون، وحدة رغاية، الن
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 .1982ط، .ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر، دار الكتاب اللبناني، بيروت،د
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