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إن الدارس  لألدب العربي عامة كأنّه يغوص في بحر ليس له قرار ؛ و رغم 

ما يدعيه البعض من أن البحث فيه جاف وال يضيف شيئا ، فأنا أدعوهم إلى اإلبحار 

أشكاله  وابنسماته ، ويستنشق وامعنا فيه ،ال أقول الغوص إنّما اإلبحار فقط لكي ينتعش

يمته و ما يزيده في كينونته ،و الّتي تسهم  في اسـتقباله  بق واالفنية الجميلة لكي يحس

  .الحياة ورؤيتها باللّون الوردي

والّتـي ال تنضـب    عامة،ومن بين األنهار العريقة والّتي تصب في بحر األدب 

و مخزونها الّذي يتجدد بتجدد الفكر  ، والّذي يعتبر ذاكرة األمم األدب الشعبي : أبدا 

  .اإلنساني

رى ـهذه المذكرة البسيطة أن أجول معكم في  نزهة خفيفة، في مج وأردت في

حيث حاولـت   منطقة أم البواقي أو رافد من روافد األدب الشعبي الجزائري ، وهو 

الحكايـة  : جمع بعض من المادة الشعبية منها وركّزت على النّثر خاصـة فجمعـت   

ن ، وال أنكـر أنّـي واجهـت    الخرافية الشعبية،المثل الشعبي واللّغز والنّكتة الشعبيي

  :ثّرت في لدرجة التعجيز أحيانا منهاأصعوبات كثيرة 

 .اختالف الروايات كليا وتناقضا  •

 .رفض البعض من النّاس حتّى التّكلّم معي  •
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 .المغالطات في التاّريخ •

 .إدخال العنصر الذّاتي في الرواية •

ا ألنّي أدرك غياب نالدراسات، وأنا ال ألومهم ه هذه وهناك من وبخني على مثل

ل مرة يواجهون مثل هذه الدراسـات  أو التراث وألنّهمالوعي عندهم بضرورة حفظ 

في هذه المنطقة المحافظة؛ سواء من حيث دراسة التراث الشعبي الّذي ال يتصورونه 

  .داخل الجامعة ،أو من حيث أن تتناول طالبة هذا النّوع من الدراسة

مراجع فاعتمـدت أكثـر شـيء علـى النّسـخ      كما وجدت صعوبة في إيجاد ال

  .باإلضافة إلى الكتب التي عثرت عليها االلكترونية للدراسات الشعبية المختلفة

سـاعدت   ولقد غيرت الخطة نوعا ما حسب ما استطعت اإللمام به من عناصر

  :وجاءت كما يلي الموضوعمجرى في توضيح 

 .مقدمة •

ي للمنطقة وكذا أهم ما تتميز به مـن  وتناولت فيه الفضاء الجغراف: الفصل األول •

 .تراث وممارسات شعبية وأيضا تناولت حضور األدب الشعبي فيها

وحضورا وأهم أنواعها  تناولت فيه الحكاية الخرافية الشعبية تعريفا: الفصل الثاني •

 .وخصائصها وأثرها في النفس والمجتمع
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را ثـم محتوياتهـا   الشعبية تعريفـا وحضـو   فيه لألمثالتعرضت : الفصل الثالث •

وأدرجت أيضا األثـر النفسـي    الشاوية،وخصائصها وأشرت إلى بعض األمثال 

 .واالجتماعي واللغة واألداء

وجمعت كالّ من النّكتة الشـعبية واللّغـز الشـعبي ، فعرفتهمـا     :  الفصل الرابع •

وتطرقت إلى خصائصهما وجماليتهما ،وجمعهما في فصل واحد ال لشيء إالّ لقلّة 

 .دة فيهماالما

 .ملحق النّصوص •

  .الخاتمة •

 .المصادر والمراجع •

 .محتويات المذكرة •

  :قسمين إلىأما المنهج الذي سرت وفقه و هو منهج متواضع و ينقسم 
 

حيث اعتمدت فـي الجمـع علـى    ) مادة الدراسة(يتعلق بالنصوص  القسم األول •

كمـا  تها كتابة مسجلة على آالت التسجيل، ثم دون) الرواة(تسجيل المادة من أفواه 

رواها الرواة، و خاصة ما يتعلق بالحكايات الشعبية ، ثم صـنفتها وفـق فهمـي    

ـ ذيالّ اشـكر كـلّ  لموضوعاتها الواردة في هذه المذكرة و بهذه المناسـبة   ن ــ
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ة و صبروا معي علـى  ــــات شعبيـــم من حكايـــساعدوني لما لديه

 .حكايتها و تسجيلها

ما في المادة من  كشف الدراسة فقد اعتمدت على محاولةالمتعلق ب القسم الثاني أما •

ـ مضامين و من تعابير مستعينة ببعض الدراسات المهم نبيلـة  .د(ل كتابـات  ة مث

ـ التلي بن الشي.د(من المشرق، و كتابات ) حلمي بدر.د(و كتابات  )إبراهيم ) خــ

  .و غيرها) عبد المالك مرتاض من الجزائر.د(و 

الع على محاولتي المتواضعة والّتـي أطلعتنـي علـى    وأترك لكم المجال لإلطّ

جوانب جميلة في هذا األدب من بساطة وعمق وكذا المتعة دون أن أنسى دورها في 

  .تربية وتعليم األجيال القادمة كما أفادت األجيال القديمة

 لألسـاتذة الشـكر و العرفـان    بآيات أتقدم أنو يجدر بي في نهاية هذه المقدمة 

ج منه، كمـا  ما اعو إلى إرشاديفي قراءة هذا البحث و  أنفسهمين اتعبوا الذ األجالء

رحابـه   لـي  ذي فتحجامعة منتوري الّ اآلداباشكر قسم اللغة العربية و آدابها، كلية 

 فـإليهم ن و مسؤولين ، ـــــــفيموظو  ذةــــأساتالواسعة بكل فئاته من 

  .بخالص الشكر و العرفان أتقدمجميعا 
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اذي المشرف، فإنه يصعب أن أجد الكلمات التي تفي حقه في التعبير لـه  أما أست

إلـى هـذه   عن خالص شكري و عظيم احترامي لجهوده معي من أجـل الوصـول   

 أحاطتيس من االنتهاء من هذه المذكرة، نظرا للظروف التي النتيجة، بعد أن كدت آ

لألستاذ المشرف  على مراحل تسجيلها و إعدادها لذلك أجدد الشكر واالحترام  بي في

   .قبول اإلشراف والمتابعة 

  

  وأرجو من اهللا العون و السداد

  .راضية عداد
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  :أم البواقي  الفضاء الجغرافي لمنطقة .1

أن أسلّط الضوء على جزء من جزائرنا الحبيبة، ألحـاول   أردت في بحثي هذا

كشف الستار عنها من خالل دراسة األدب الشّعبي فيها ؛ وقبل البدء في هذه الدراسة 

  :حيث من  أم البواقي:أن أعرف بالمنطقة قيد الدراسة  رأيت  الموجزة

  :الموقع الجغرافي  -أ 

تقع والية أم البواقي شمال شرق الجزائر ،تحتّل موقعا استراتيجيا مهما بحيـث  

تبسة شرقا، قسـنطينة غربـا،   : عدة واليات مشكلة همزة الوصل بينها وهي تتوسط

قالمة شماال ، خنشلة وباتنة جنوبا ، وكّل من سوق اهراس في الجنوب الشّرقي وميلة 

  .غربيفي الجنوب ال

  .2كم 6256: قدرهاعلى مساحة  يننسمة موزع 468000 :سكانهايبلغ عدد 

، والّذي تعتمد عليه في اقتصادها ،إضافة إلى تتميز بطابعها الزراعي الرعوي 

  .كصناعة السروج بعين فكرون:النّسيجية والتّقليدية: بعض الصناعات 

والّـذي يحكـي حولـه     ،"  سيدي ارغيس :" تشتهر المنطقة بجبلها المشهور 

فتحكي األسطورة أن الجبل كان بضـواحي مكـة   : السكان أساطير غريبة ال تصدق

المكرمة ، لكن وبمعجزة تغير مكانه إلى المنطقة  وليس في الموقع الحالي بل بعيـدا  

ن إويقـال أيضـا   . ليستقر في المنطقة الحالية " ستّار" كم منطقة تسمى  30:ـعنه ب
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فيه وكان النّاس يزورونه مـن   مقيما كان زاهدا" سيدي بن سي سعيد" لح الولي الصا

    1."حين آلخر ليتبركوا به 

أما أم البواقي فنسـبة ـ حسـب مـا     :فاختلفت في شأنها الروايات أما التّسمية 

،  يروى ـ أنّها امرأة بقيت من أهلها إثر حرب جرت بين الهالليين وسكان المنطقـة  

اسمها ـ و اهللا أعلم في صحة الرواية ـ  أما التسمية المشهورة في   المنطقة ب فسميت

وهي التسمية الّتي أطلقها  Canrobert  2:المنطقة والّتي يتداولها سكان المنطقة هي 

وأردت أن  ، المستعمر على المنطقة حسب الجنراالت الّتي تتمركز في كـّل منطقـة  

 ،عين البيضاء :ن في المنطقة  منهاأشير إلى بعض الروايات عن أسماء بعض األماك

"  ذيـاب الهاليلـي   "كان في زمن بني هالل  رجل اسمه : "  و الضلعة، و واد نيني 

رمضان بن : " فاعترض طريقهما عدو ذياب و هو  وزوجته في طريقهما مسافرين 

وهو من نفس قبيلته ، فتقاتل الـرجالن ، فطعـن رمضـان فـرس ذيـاب      " شنالن

ـ نسبة لبياضها وكانت عربية أصيلة ،كما كانت مقربـة جـدا مـن    "البيضا"واسمها

ثم واصل الزوجـان الطّريـق وذيـاب يحـاول     .صاحبها ـ فانقض عليه ذياب فقتله 

كان ،وفجأة بـدأت الفـرس تضـلع    مؤانسة فرسه حتّى يصلوا إلى مكان آهل بالس- 

لوجـع  عنـد واد   ـ  ثم بدأت الفرس تئن مـن ا  الضلعة: فسميت المنطقة بذلك أي 
                                                

1-Le soir d'algerie.13 mai 2003 "origine de ain beida."des histoires pour l'histoire 
¨.http // dzlit .free.fr/info 203.htm 1.سنة عین البیضاء 82لعسكري حاج شریف :الّراوي   

2 http // alg .95.mb .com /services /communes.htm 1ـ  
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لتصل إلى منبع ماء عذب فتوقفـوا عـن    -صغير ـ وهو المسمى حاليا بواد نيني  

 "أما 1".-وهي ما يعرف حاليا بعين البيضاء -المسير لتموت الفرس في هذه المنطقة 

كان ذا " الملك بغاي:" أن ملكا من بني هالل اسمه :" فنجد األسطورة تحكيمسكيانة 

متّوسة ،خنشلة ،سكيكدة و مسـكيانة ، وأن  : نت له أربع بنات سلطة وجاه ومال وكا

بناته كن على نفس ثرائه وتتربعن على أقاليم خصبة وغنية، وقد سميت هذه األقـاليم  

أي " َأميس ان كَهِينة" : نّها تحوير للكلمة الشّاويةإوهناك من يقول  على أسماء البنات

  .2"الملكة الكاهنة واهللا أعلمفي أحد أبناء المنطقة الّتي تو وهي" ابن الكاهنة "

  :3نبذة تاريخية البواقيأم   -ب 

بناء على الدراسات األثرية ، يعود استيطان المنطقة إلى فترة ما قبل التّـاريخ ،  

ثمانية آالف سنة قبل الميالد، وأدلة ذلك البقايا األثرية المتمثلـة  )  8000( إلى حوالي

مـن هـذه    المنتشرة في منـاطق عديـدة  .. des escargotières":الحلزونيات" في 

، عين ببوش، أم البواقي، عين البيضاء، الضلعة ؛ إضـافة إلـى    مليلةاعين : الوالية

هذا تسجل في الوالية فترة فجر التّاريخ بوضوح ، ويبرزها موقع البناءات الجنائزية 

                                                
   1.سنة عین البیضاء 82لعسكري حاج شریف :لّراوي  1
 

2www.aureschouia.free.fr.  " lègende du roi baghai" version tirè de"revu africaine 
1879. 

  .لقد استعنت في ھذه الّلمحة بأرشیف مدیریة الثقافة لوالیة أم البواقيـ  3

http://www.aureschouia.free.fr
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ف كتراث وهو موقع مصنّ. dolmensالدولمن : سيقوس والمعروف ب:الموجودة ب

  .وطني

عرفت المنطقة أيضا الخطوط العريضة للتّاريخ القديم  باعتبارها منطقة تابعـة  

الضـلعة ،  : د الروماني البيزنطي  متعددة ، أهمها مواقعونوميديا ، وأدلة الوج :ـ ل

وغيرها مـن المنـاطق   ... قصر الصبيحي، سيقوس، سيال، أم البواقي ، أوالد قوتي 

  .آثار أخرى واألربعة، ساء الفصول الّتي وجدت بها فسيف

خالل فترة الفتوحات اإلسالمية ، شهدت المنطقة العديد مـن المعـارك بـين    

القائـدة  " بـين " واد مسكيانة"الفاتحين وسكان المنطقة األصليين ، نذكر منها معركة 

يـة  ، لتشهد المنطقة الجنوبية الشرقية للوال" حسان بن النّعمان"والفاتح " الملكة الكاهنة

  .م بمنطقة واد نيني 807: موت الكاهنة سنة

كما عرفت المنطقة معظم حركات التّحول الّتي عرفتهـا الخالفـة اإلسـالمية     

  .بعواصمها الشرقية أو دولها المحلية ببالد الغرب

و للمنطقة تاريخ خاص مع الهالليين الّذين ال تزال الـذّاكرة الشّـعبية تحفـظ    

مسكيانة، الضلعة، وعـين  :  طير ؛ خاصة في مناطقأحداثهم وتجعل من بعضها أسا

   .البيضاء



  
.............................................................................................................................................................. 11

خالل الحكم التركي خضعت المنطقة لقادة هذا الحكم ، وكانت من المناطق الّتي 

بايلـك  "الّذي تـولّى واليـة   " كأحمد باي" تولّى حكمها العديد من الحكّام المعروفين ،

  .طقةم، فر إلى المن 1837:وبعد سقوط قسنطينة  سنة" الشّرق

عرفت المنطقة ويالت االستعمار الغاشم مثلها مثل كّل القطر الجزائري، والّذي 

و عملوا في حقولهم الّتي استولى  إجباريا،حيث جنّدوا  الخيرات،حرم أبناءها من كّل 

 رون بما ال يسدمن أنواع العذاب  واألوبئة وغيرهاعانوا المجاعة  رمقهم،عليها المعم

  .والمهانة

ة التّحرير ، كانت المنطقة همزة وصل بين الوالية األولى والواليـة  خالل ثور

شهدت العديد من المعارك ، وأنجبـت  الثانية ، ورغم تضاريسها المفتوحة ، إالّ أنّها 

  ".العربي بن مهيدي:" المجاهد الفذ : العديد من األبطال منهم 

المجـاالت ،   افـة بعد االستقالل ، شاركت المنطقة في النّهوض بالبالد فـي ك 

  .م 1974:وارتقت إلى مصاف والية إثر التّقسيم اإلداري لسنة 

  :أم البواقي ثقافيا  -ج 

يظهـر  بحكم طبيعة المنطقة وانتمائها إلى األوراس الكبير، تتميز بعدة مميزات 

فيها التأثّر بهذا االنتماء، في اللّباس واألكل والعادات والتّقاليد، فتنتشر فـي المنطقـة   

  :مظاهر الثقافة األمازيغيةمايلي من 
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وهو لباس يخص النسـوة ، ويتشـكل مـن    " الملحفة" ينتشر في المنطقة لبس  ∽

" الخالالت" قطعتين ؛ أمامية وخلفية  تربط عند منطقة أعلى الكتف عن طريق 

وهي قطعة تغطي " الكمام " وهي نوع من الحلي المحلية ، ويضاف للقطعتين 

خفيفة أو فستان بالمعنى الرسـمي؛  " قندورة "  الذراعين  وتلبس تحت القطعتين

واألول معـروف  " الرزة"و " ابيةالقشّ"و " البرنوس: "أما الرجل فيشتهر بلباس 

يغطّـي كـّل    لّباس للشّتاء يحاك بالوبر والصـوف  لوأما الثاني فهو نوع من ا

شعة فهي قطعة قماش طويلة تلف حول الرأس تحمي من أ" الرزة" الجسم ، أما 

  .الشّمس و برودة الجو

الكسكسي ، وهو دقيق يمر بعـدة مراحـل   : أما األكالت الشّهيرة فهي خاصة  ∽

ليـه  إتضـاف  تحضير ليطهى في األخير على البخار حتّى يصـبح طريـا و   

والعيش هو مثـل الكسكسـي فـي    " العيش بالخليع" ثم .الخضروات و المرق

لحم  يشرح و يضاف لـه الملـح    والخليع هو التحضير لكنّه أخشن بقليل منه

  .ويترك إلى الشمس حتّى يصبح يابسا 

وتشتهر المنطقة بالغناء الشاوي المعروف والمتميز ، وأهم ما يميـزه  اآلالت   ∽

وأما األولى فهي مـن اآلالت الهوائيـة   " القصبة والبندير" المصاحبة له وهي 

واء عند العـزف  وهي قصبة طويلة تحمل فتحات صغيرة تساعد في إخراج اله
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وهو ذو شكل دائري يصنع بجلد  "الدف"مشكال نغمة معينة ، وأما البندير فهو 

  .العنزة ، وهو يساعد في اإليقاع

، والّذي تفخر بـه  " عيسى الجرموني: "و أشهر رواد الغناء الشّاوي هو الفنان 

  .المنطقة 

ـ  " أما الرقص ، فأشهر الرقصات في المنطقة   ∽ وهـي  " لرقصة طريـق الخي

رقصة تؤديها نساء المنطقة ببراعة وفيها تقلّد المرأة الفـرس فـي رقصـها ،    

واألساس فيها تحريك الرأس والرجل ؛ أمـا الرجـال فيشـتهرون بالّقصـة     

وهي أن تتقابل جماعتان ـ ال يهم العددـ  وتؤدي أغاني  "  التسباح:"الجماعية 

واإليـاب حسـب إرادة   فيها مدح الرسول ـ ص ـ  والصحابة مع الـذهاب    

في الحركة ذهابا و إيابا ، و فـي الصـوت ارتفاعـا و     ن وتفاهمهمايالجماعت

 .خفضا

ها و أهلها و الناطقون بهـا  أهم خصائصو ) الشاوية(اللهجة المحلية   - د 

  :)األمازيغ(

ـ بالنّسبة للّهجة فهي ال تختلف كثيرا عن معظم  مـا يمكـن أن    مالمناطق، وأه

  :ق نختصره في هذه العجالةمن حيث النّط يالحظ خاصة

 .ڨ :حرف القاف ينطق •
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زواز، وكلمـة زجـاج   :  عزوز، زواج: عجوز:  حرف الجيم  يقلب زايا •

  .جاجة:  وكلمة دجاجة تصبح. قزاز :تصبح

تاء التأنيـث   تستخدمونالحظ في منطقة أم البواقي ، عندما يخاطب الرجل  •

ق، وهـذا مـن   خرجت بدل خرجتْ والشائعة في باقي المنـاط : كأن نقول

اللّهجة المحلية للمنطقة ؛ ونجد بعض الخصائص اللهجية ـ إن صح القول  

من خاللها يستطيع  سكانها معرفـة   ـ  في مختلف جهات المنطقة والّتي 

" الظـاء "بعضهم البعض، ففي عين البيضـاء يتكلّمـون بالضـغط علـى     

كـّل مـن    وتضخيمها، ومنطقة مسكيانة تميل في نطقها لوالية تبسة ، وأما

  .سيقوس وعين مليلة فتميالن إلى قسنطينة في النّطق

ش وهـي  الصـيغة   + الفعـل  + ما : ونالحظ أيضا أن  النّفي يتم بصيغة •

ش اختصارا لكلمة شيء ، رغم أنّها ال تجوز أحيانا :الشّائعة ، وربما تكون 

  .فال تصلح أن تكون لم أخرج شيء) لم أخرج(ما خرجتش : ،مثل

  .هذه لمحة وجيزة ألهم خصائص اللّهجة المحلية العامية العربيةعلى العموم 

  ):الشّاوية( اللّهجة األمازيغية  )1

إن الباحثين في التّراث الشّعبي عامة تخـتلط علـيهم األمـور فيمـا يخـص      

األمازيغ ، فأردت أن أشير إلى حقيقة  كـّل   ات ، و خاصة بالنسبة للبربر وــاللّهج
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هجات المحلية و الجزائر قليلة جدا، بـل  الكتابات حول اللّ على حده، و ألنمصطلح 

) اإللكترونيـة (المواقـع  فقد لجأت إلى  ها غير موجودة في حدود علميأكاد أقول أنّ

ة، ـفوجدت فيها بعض ما عجزت عن العثور عليه في الكتب و المنشورات المطبوع

    .)ى وجدها أخذها الحكمة ضالة المؤمن أنّ:( و هنا استشهد باألثر القائل 

  :حقيقة مصطلح أمازيغ  -1

الرجل واإلنسان الحر :غ اللّغوية  تعني ــة مصطلح أمازيــإذا كانت دالل" 

هـو األب الروحـي   أمازيغ ل على أن ـة والسياقية تحيـة التّاريخيـإن الداللـ، ف

حديـده  ذهب إليه ابن خلدون فـي ت ر أو األمازيغيين ، وذلك اعتمادا على ما ـللبرب

والحق الّذي ال ينبغي التّعويل على غيره : " ، فهو يقول في المقدمة  غب األمازيـنس

أن اسـم أبـيهم    و....كنعان بن حام بن نوح عليه السـالم  في شأنهم أنّهم من ولد 

أولهما يتعلّق بأصـل  : ل بين أمرين مهمين ـفابن خلدون يحاول هنا الفص" . أمازيغ

  .1"يرتبط باسم أبيهم  غ، و ثانيهماـاألمازي

  :حقيقة مصطلح البربر  -2

،  قشاع حول لفظة البربر تصور مبني على أحكام القيمة واإلقصاء واالنغال" 

يختزل دالالتها في كّل ما هو متوحش أو همجي أو بدائي  أو نحو ذلـك، وال يعـدو   

                                                
www.freazer.com/perso/uyidir/arabe.htm.1  

http://www.freazer.com/perso/uyidir/arabe.htm
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بية أم هذا التصور المعنى اللّغوي و المعجمي المبثوث في بعض القواميس سواء العر

األجنبية الّتي تتضمن أكثر من تلبيس أو مغالطة ، حيث ال يرجع أصحابها إلى تاريخ 

األولى ، ويطّلعوا علـى الكيفيـة    هذا المصطلح ليثبتوا جذوره الحقيقية وإرهاصاته 

الّتي نشأ بها ، بل ويتعقبوا تطوراته اللّغوية و تبدله  المعنوي ، فيـدركوا أن أصـل   

صرف ، حيث سمى اليونـانيون القـدامى كـّل مـن ال يـتكلّم       هذه الكلمة إغريقي

فأطلقوه على األجانب ، نفسه المصطلح  ، ثم استعار الرومان) باروسبر(باإلغريقية 

وبالتّحديد الخارجين عن طاعـة اإلمبراطوريـة الرومانيـة  والنّابـذين ألفكارهـا      

ألمازيغ كما يشـهد تـاريخهم   وربما أن ا.االستبدادية و الرافضين لنفوذها العسكري 

تمردوا على الحكم الروماني العاتي ورفضوا تمام الـرفض وبكـّل الوسـائل    القديم 

  )  barbarie(المادية والمعنوية سيادته ، فقد نعتوا من قبله 

أن " : تاريخ إفريقيا الشـمالية " في كتابه"  شارل أندري جوليان"أشار المؤرخ  

فسهم هذا االسم ، بل أخذوه من دون أن يروموا إلى استعماله البربر لم يطلقوا على أن

، عن الرومان الّذين كانوا يعتبرونهم أجانب عن حضارتهم ، وينعتـونهم  بـالهمج ،   

  1"ومنه استعمل العرب  كلمة برابر وبرابرة  

                                                
1    Berbère aures.   mov.new.fr.forum-www.aures 
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وهكذا يمكن  اعتبار هذا الدليل الّذي يفسر به المؤرخ الكيفية اّل تم بها إلصاق 

ا المصطلح بسكان شمال أفريقيا الّذين كانوا يسمون األمازيغ ؛خيـر دليـل علـى    هذ

براءتهم من الشّحنة المعنوية والرديئة والغثة الّتي تنقص من شأن شخصيتهم  وقـدر  

  .ثقافتهم

إن هذه الحقائق توجت جهود الباحثين في معرفة أصل سكان شـمال أفريقيـا ،   

أوروبا  وضواحيها هم مهاجرون من يقول إنّّمنهم من الّذين اختلفت حولهم اآلراء ؛ ف

أنّهـم هـم   نّهم عرب وما األمازيغية إالّ لهجة عربية ، لكن الحقيقة  ومنهم من يقول إ

  .األمازيغية هي لغتهم األم  السكان األصليون لشمال أفريقيا و

وخالصة القول أنّه إذا كانت كلمة األمازيغ ذات شـحنة لغويـة و معرفيـة    " 

طبعها الصدق التاريخي ، سواء من حيث لفظها الّذي يعكس هويتها بكّل تلقائية ، أم ي

ل آخـر  من حيث داللتها الّتي تنطوي على مدلول شريف ال يزاحمه في ذلك مـدلو 

الرغم من حمولته المعنوية المزيفـة ، ال يضـر   منحرف، فإن مصطلح البربر على 

قدر ما يشرف اإلنسان األمـازيغي ، الّـذي   بالشخصية األمازيغية المسلمة في شيء ب

كلّما تذكّر تاريخ نشأة هذا المصطلح إالّ وتبادر إلى ذهنـه مشـهد ألسـالفه و هـم     

بكّل مـا  يناطحون الرومان بقوة وبسالة ، ويتحدون الذّوبان في بوتقة ثقافته المستبدة 

بر واألمازيغ إنّما على هذا األساس يتأكّد لنا أن مصطلحي البر. أتوا من قوة  حينذاك



  
.............................................................................................................................................................. 18

ة والمقاومـة  ة واحدة  تحيل على الحريـة والوطنيـن بداللـا محمليـفي جوهرهم

دة أو مسميين لحقيقة واحدة ، ادعهـا كمـا   ـــأو األحرى هما ملمحين لعملة واح

  .1"األمازيغية أو البربرية: تشاء 

جنبيـة  ومن هنا فاستعمال المصطلحين يجوز لمعنى واحد، وأكثر الدراسات األ

  .أما الدراسات العربية تستخدمهما على السواء بربر،تستعمل كلمة 

إن األمازيغية في المنطقة ممثلة في الشاوية، والّتي لم تجـد العنايـة الكافيـة    

فلحد اآلن  لم  تتوج جهود البـاحثين  لترسيخ معالمها واالحتفاظ بها لألجيال القادمة، 

واننا في القبائل الكبرى فـي محـاولتهم   في وضع حروف لها ،على عكس جهود إخ

ته اللّهجـات يعبـر عنهـا فـي     ا؛ على أن ه)تيفي نغ(وضع الحروف أو ما يسمى 

  .ة أو الفرنسية ـــاالستعمال باللّغة العربي

ن وية بدأ ينحصـر نطاقـه ،إن لـم نقـل إ    والمالحظ أن  استعمال اللّهجة الشا

يق الزوال ،إن لم نحافظ عليها ؛ فهناك بعض استعمالها بدأ ينقص لينذرنا أنّها في طر

و سيقوس  ،ماعدا بعـض   و مسكيانةالمناطق الّتي تخلت عنها مطلقا كعين البيضاء 

في حين نجد بعض المناطق ما زالت محافظة عليها بكّل فخر بـل  .القرى التابعة لها

                                                
11    Berbère aures.   mov.new.fr.forum-www.aures 
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صـغارا   وتزيد تمسكا بها يوما بعد يوم كعين فكرون وعين كرشة ؛ أين نجد أطفاال

  .يتحكّمون بها ببراعة لكنّهم 

أن النّـاس   نطقة أردت أن ألفت انتباه القارئ إلىو بالنّسبة لي وبما أنّي من الم

ن ال  في المنطقة تنازلوا عن لهجتهم إن صحيفهمونها،قولي احتراما لمن يجالسهم مم   

من منـاطق ،  خاصة أن المنطقة شهدت في الفترة األخيرة  انفتاحا على ما جاورها 

فهناك من يدخل إليها بحكم العمل أو السكن ، وحتّى سكانها يخرجـون منهـا إلـى    

وهذا ما أدى إلى تداول اللّهجة الشاوية فـي   ،مناطق أخرى للعمل أو حتّى االستقرار

بين أفراد األسرة الواحدة أو جماعة من يفهمها  فقط ، وبما أنّها لهجة  ضيق ،نطاق 

هذا سيؤدي ال محالة إلى  اندثارها شيئا فشـيئا ، فمعظمنـا ـ أي    وغير مدونة فكّل 

ـ نفهم الكالم وال نستطيع الرد باللّهجة الشاوية ، ومن خالل تجربتـي   سكان المنطقة

  :الفقيرة أستطيع أن أوجز أسباب هذا التّراجع في اللّهجة الشاوية إلى

  .نقص التخاطب بها •

الّتي تستعمل اللّغة العربية ،والّتي أثرت االلتفات إلى الدراسات األكاديمية  •

على اللّهجة الشاوية ، باتّساع رقعة التّخاطب بها على حسـاب اللّهجـة   

  .الشاوية
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عدم تلقينها لمن ال يتقنها من طرف الكبـار والعـارفين بهـا ،و الّـذين      •

  .في اندثارها ساهموا بهذا الشكل 

  :يمقراطية الشّعبية السيدوهذا لم يمنع أن رئيس الجمهورية الجزائرية الد

لغة وطنية غيـر رسـمية ،إثـر مراجعـة      األمازيغيةأقر "  عبد العزيز بوتفليقة" 

  . 2002أفريل  10:دستور

  :حضور األدب الشعبي في المنطقة .2

 معـالم قويـة  لما فيه من  تراثه، الحفاظ علىإن كّل شبر من هذا العالم يحاول 

الشعوب و جواز سفر لكـّل   أصال لكّلالشعبي وثابتة لشخصيته، بحيث يعتبر التّراث 

  .مسافر عبر بقاع المعمورة

أو باألحرى حياة جديدة  للتراث  ومنطقة أم البواقي ـ كباقي المناطق ـ تشهد إحياء  

   الشعبي عامة ،تترجمه مختلف التّظاهرات الثّقافية الّتي تقام فيها، ولسـت اعنـي أن

ه ، بل على العكس فهو يفرض نفسه ال أكثر؛ األدب الشعبي يلقى االهتمام المطلوب ب

ـ أي أن األمثال الشعبية تقال في كّل المناسبات الّتي تتطلّب حضوره كشاه د، ــــ

ـ و الحكايات الخرافية أيضا تحكى  عند الطّلب أو إذا كانـت هنـاك فرص   ة ــــ

 از و النكت والّتي ترطّب األجواء بين جماعات األصـدقاء ـــة، وكذا األلغـمواتي
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وأيضا األسر ، لكن االهتمام  بكّل هذا الموروث  غير وارد؛ فلم أجد أي دليل مادي 

  .ث العودة إليها إذا احتاج إليها كتب يستطيع أي باحيثبت هذا الموروث في 

والمالحظ أن النّشاطات الثقافية المخلدة للتّراث الشعبي، بدأت تجد طريقها على 

والّذي أقيم في السنوات الماضية " عيسى الجرموني"ن مهرجا: المنطقة ، فهناك مثال 

تخليدا لألغنية الشاوية؛ كما تقام أيام أمازيغية كّل سنة للتّعريف بالمنتوجـات الّتـي   

  .تخص التّراث من لباس وحرف وحلي 

أما األدب الشعبي فاالهتمام به قليل جدا، ومحصور في بعض المقـاالت فـي   

مفكـرين   يكون هناكأن من يحب وطنه وتراثه  ني وكّليسروكم  والمجالت،الجرائد 

  .وباحثين يحاولون جمع شمل وشتات هذا التراث في جميع أنحاء الوطن

والمشكلة الحقيقية الّتي تواجه األدب الشعبي عندنا، هي عـدم تـدوين المـادة    

 تتذكرهم المنية ، خاصة أن هذه المادة  تكـون  الشعبية من أفواه من يحفظها قبل أن 

أكثر صدقا وحقيقة  عند من هم كبار في السن ، فهم يحفظون أقدم  المرويات عكس 

أبائهم :ن هم أكبر منهم سنا مالصغار في السن والّذين بطبيعة الحال يأخذون المادة م

  .وأجدادهم 
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 المنطقة،الشعبي في  األدبربما كانت هذه لمحة بسيطة مختصرة عن حضور 

لو تهتم كّل منطقة بتدوين ما  التراث؛األفكار لجمع هذا وأرجو أن تتكاثف الجهود و 

  .بالدنابسيطا من تراث  لحفظنا ولو جزءا شعبي،يخصها من أدب 

 -خاصة فـي المنـاطق النائيـة    - وأشير فقط أن العادات والتّقاليد ولحد اآلن

مازالت تمارس كما كانت من قبل ، كطقوس الربيـع والـزواج والحصـاد ، و إن    

من بعدها العقائدي بوجود الدين اإلسالمي، إالّ أنّها تمارس كجزء من كيـانهم  جردت 

  .وشخصيتهم؛ فهم يجتمعون ويؤدون األغاني، ويلبسون لباسهم التقليدي وأحلى الحلي
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   عبیةالّش الخرافیة الحكایة .1
 ألن ا، هـذ انتشاراعبية دبية الشّنواع األاأل همعبية الخرافية من أالحكاية الشّ عدت

  .قضيز جغرافي في حي الونهيتداواآلن مازالوا  اس ولحدالنّ

جـب  يمن مختلف جوانـب البحـث    الخرافية عبيةلكن وقبل الخوض في الحكاية الشّ

 أوايفـة  الخر: عبي الحكاية الخرافية تقابلهـا  ففي تراثنا الشّ.اتعريفها وإيضاح معناه

حتى الحجاية وهذه األخيرة أصبح لها فيما بعد معنى آخـر يـدل    أول ، حكاية الغو

محاكاة أي التقليـد   حاكي، يحاكي،اية من كالحو . 1غزعلى نوع شعبي آخر وهو اللّ

  .امع فرصة تصديقهلهم السسج على منواله تصورا خياليا يومجاراة الواقع والنّ

      "الحكايـة الخرافيـة ومصـطلح     أيضاذاتها ، ومنها  والخرافة هي حكاية في حد

ـ  أن ا جاء في لسان العرب البن منظور ؛الخرافة كم ـ  – فَرأصلها من خَ  فُرالخَ

 فٌرِخْا فهو فًرخَ، فُرخْ، ي ُلجالر فَرأي فساد العقل من الكبر ، وقد خَـ بالتحريك  

حـديث  : من الكـذب ، وقـالوا    ستملحالحديث الم: ، فسد عقله من الكبر ، الخرافة 

 –مـن جهينـة    أو هو من عذرة": حديث خرافة  "الكلبي في قولهم بناذكر  خرافة ؛

ممـا رأى   بأحاديـث ث حـد ثم رجع إلى قومه فكان ي الجن هاختطفت -لقصد خرافةا

صـلى اهللا  ( عن النبـي  يوِور.اس لسن النّلى أبوه فجرى عاس ، فكذّيعجب منها النّ

                                                
 .55ص  1998الجزائر  دیوان المطبوعات الجامعیة. األدب الشعبي بین النظریة و التطبیق : سعیدي محمد ـ 1ــ
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 النبي قال لها عنها،وفي حديث عائشة رضي اهللا "  وخرافة حقّ" :قاله أنّ) عليه وسلم

 فة والاء فيه مخفّوالر.خرافةحديث  ثكدأح ما :قالت :ثينيحد ) صلى اهللا عليه وسلم(

لخرافات الموضوعة من حديث الليل ه يريد به انّه معرفة إالّ أنّم ألف والالّلتدخله األ

هـذا  ؛1"حاديث وعلى كل ما يستملح ويتعجب منه بونه من األيكذّ على كل ما هورجَأ

ـ  في كون الحكاية الخرافية هي عملية قص شرحهعريف يمكن التّ  األحاديث تلعب فيه

نّا من منطلق أالخوارق والخيال دورا مهمأن علـى  هتق محتواها لالمنطقينا ال نصد 

أنق يدفعنا ولو لم نشأ أسلوبها المشو رقى بنا إلى ذي ك في عالمها المجهول والّنتحر

غبـة  ر عن الراألدب المعب فالحكاية الخرافية تعد"ق ،تتحقّ أحالمناواقع حيث نجد الّال

   2".هير الوجود كلّيالداخلي بل تغ اإلنسانحة في تغيير وجود الملّ اإلنسانية

ال ومن ـالعنا على آراء بعض الباحثين في هذا المجطّافا دقيقا وجب ولتعريفها تعري

مـن   يقنع الكّل أنذي حاول والّ"  نيش فون ديراليرفريدي" ي ـلمانبينهم الباحث األ

لزمن طويل يعتبـر   الحكاية الخرافية نوع أدبي له قيمته بعد أن ظّل أنأدباء وباحثين 

وقـد  : "تقول نبيلة إبـراهيم  حيث 3"الخرافيةالحكاية "قصصا للعجائز وهذا في كتابة 

 مفـردة  أخبـار صل من نت في األالحكاية الخرافية البدائية تكو أنى إلانتهى الكاتب 

ـ نبعت من الشعوب البدائية و خبـار  ت هـذه األ من تصوراتهم ومعتقداتهم ، ثم تطرف
                                                

  1   56- 55نفسھ  ص ـ 
92،ص 3األدب الشعبي، دار الغریب للطباعة والنشر والتوزیع القاھرة، ط أشكال التعبیر في: نبیلة إبراھیم.د ـ  2  

.1976.ترجمة نبیلة إبراھیم بیروت .الحكایة الخرافیة : فون دبرالین ـ   3 
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دة وأصبحت لها قواعد وأصـول محـد  الشعبي ،  يا على يد القاصشكال فنّ خذتواتّ

م لنا نمـاذج رائعـة للحكايـات    درسها الكاتب دراسة وافية ، ولما فرغ من ذلك قد

الخرافية من أدب العالم محاوال أن يستخلص الحقائق المميواية لدى كّلزة لطريقة الر 

 معظم الحكايات الخرافية تسـبق كـلّ   إن :1"دير الين فون"فيقول " ىالشعب على حد

لم آن وترجع إلى عاتاريخ مدومـزج مـن هنـا    ، فت عتقادواالين والفكر خر من الد

ها جميعا إلى عصور قديمة يسـودها الغمـوض ،   نرد باألسطورة ولكن يجب أن ال

لسبب بسيط هو أن رواتها من القاصروها في إطار طاقاتهم الفنية ومـواهبهم ،  ين غي

ـ  وإذا كانت ثم د لهـا  ك أن نحـد ة حكايات خرافية ترتبط دائما باألساطير فـنحن نمل

ف سنة قبـل  إلى أل عن خرافات بابل ومصر يرجع تاريخهتواريخ معينة ، فما يحكى 

  . "الميالد وأما أقدم خرافات الهند والصين فيرجع إلى ألفي سنة ، قبل الميالد أيضا

1 يشير إلى 2د كمال زكيمأح غير أن" إشاعة ثم زيد فيها ،  الخرافة أصلها أن  

ـ   تراث الشعب المنقول وذلك قبـل أن تتّ  من وأصبحت جزءاً ا لـدى  خـذ شـكال فني

رأيهفها حسب اص الشعبي ، وهو يصنّالقص مزية في محاولتـه  ضمن األسطورة الر

 ا المالمشكلة في تحديد العالقة بينه أن ربينها وبين األسطورة ، ليق إيجاد عالقة تربط

                                                
   79،ص3أشكال التعبیر في األدب الشعبي، دار الغریب للطباعة والنشر والتوزیع القاھرة، ط: نبیلة إبراھیم.د ـ 1
 

   .15ص  1985 للكتاب،الھیئة المصریة العامة  األساطیر، :زكي كمالأحمد ـ  2
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تها غة ووجود الخرافة في عامييفصل فيها وجود األساطير عادة في التراث فصيح اللّ

غـم  علـى ر ارسـين  بعض الد الحكايات الشعبية على ما يظنها جزء من أنّ باعتبار

بوكاتشـيو،   نودي كاميرووالت اإلغريق سان الفصيح كفابى الخرافات باللّوجود شتّ

ماوية وارتبـاط الخرافـة   ل فيها انتماء األسطورة لعهد ما قبل الديانات السما يفضوإنّ

لدى فئة مـن البـاحثين    ابع األخالقي فتعدالطّ ى ليغلب عليهابعهود ما بعد الوثنية حتّ

رأيا آخر في عالقة األسطورة بالحكاية الخرافية ،ونجد من جهة أخرى  "عين الحكمة

و تمتلئ بالمبالغات والتهويالت ،وتجـري  تقوم الخرافة على عنصر اإلدهاش :"يقول 

ـ سـتوى الطبي حيث تتحرك الشخصيات بسهولة بين المأحداثها بعيدا عن الواقع ،  ي ع

والمستوى الفوق الطبيعي ،وتتشابك عالئقها مع كائنات ماورائية متنوعة مثل الجن و 

وقد يدخل اآللهة مسرح األحداث فـي الخرافـة لكـنّهم    .العفاريت واألرواح الهائمة 

،كما هـو شـأنهم فـي    يظهرون هنا أشبه بالبشر المتفوقين ،ال كآلهة سامية متعالية 

    .1 ..."األسطورة 

وهي الحكاية الخرافية التـي   FABULAتينية بوالت هي بالالّافال"ونشير إلى أن    

ةاإلنجليزية وهي في تخلع على الحيوان خصائص بشري FABLE     وفـي اليونانيـة

APDOGOS  ونجدها كثيرة في أدبنا الشعبي حيـث   2"خلقيأي حكاية ذات مغزى

                                                
.بين الخرافة واألسطورة :ـ فراس السواح  www.mythology.htm 1  
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ـ "ة في القصص الخرافـي  شخصية مهم وان فيها بطال أويكون الحي فـي   "والجريك

ـ "ث عنه الحقا وكذا "قصصنا في منطقة أم البواقي الذي سنتحد  "ابعيشة بنت الحطّ

 ها أبطاال في قصـص الحيـوان   ن كلّالحيوانات في قصصنا لم تك غير أن "ابالحطّ"و

ـ   و أنّرحلته أ في ها تساعدهأنّ بل جاءت مشاركة لإلنسان في ي ها تسـاعده فـي تخطّ

أو يكون في  ان يكون البطل حيوانها مشاركة في شخص البطل كأأنّ أو .عابالص  

 ما كانت الفابوال حاضرة في األمثال التي تقـال  ورب. يل إنسانافي اللّ و هار حيواناالنّ

 كـلّ  ما يجذب انتباهنا أن ولعّل ما بعدير إليها فينشعلى لسان الحيوان وس –فرضا  –

فقد  لتعريفهاز الحكاية الخرافية في محاولة الباحثين يشيرون إلى الخصائص التي تمي

 إن": أن يبرز خصائص الحكاية الشعبية الخرافية حيث قال * فيالند* حاول المؤلف 

الحكاية الخرافية الشعبية شكل أدبي تلتقي فيه ظاهرتان للطبيعة اإلنسـانية ، ظـاهرة   

الصادق والطبيعـي ، فحيـث   جيب ، وظاهرة الميل إلى الشيء الع الميل إلى الشيء

م أن تلتقي هاتان الظاهرتان توجد الحكاية الخرافية على أن هاتين الظـاهرتين يتحـتّ  

ـ  حيحة فقـدت الحكايـة   تجمع بينهما عالقة صحيحة ، فإذا لم توجد هذه العالقة الص

  . 1"وق الكاتب ومهارتهالخرافية سحرها وقيمتها ، وهذا يعتمد بطبيعة الحال على ذ

                                                
أشكال التعبیر في األدب الشعبي ، دار الغریب للطباعة والنشر والتوزیع الق اھرة  : نبلیة إبراھیم : نقال عن . د -1
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ـ  اإلشارة إلـى أن  تومن هنا وجب       ة الخرافيـة الشـعبية لهـا معالمهـا     القص

 ونشـير إلـى أهـم    كان،تستغني عنها في أي حال  تي الوخصائصها ورموزها والّ

المتعلقة بها  كلية والمعنويةتي جمعت الخصائص الشّخصائصها عند نبيلة إبراهيم والّ

    :1يلييما صها فنلخّو التي 

∼ ل في ظاهرها رحلة البطل في العالم المجهول من أجل الحكاية الخرافية تمثّ إن

شـيء   ه يبدأ من الشيء لكي يصل إلى كـلّ نّإف، الحصول على شيء مجهول 

اها في األخير ويحصل على تخطّيض في رحلته إلى مصاعب ومتاعب لويتعر

ـ رحلة اإلنسان مـع تجار شعور بعكس في الالّ ما يريد ولتكون بذلك رحلته ه ب

  .الداخلية

العالم المجهول أهم مميز للحكاية الخرافية، ففيه تظهر لنا شـخوص   وربما كان

، دةوالمـر احرات ساء السوالغيالن والنّ الجن :مثلعالمنا الواقعي  بعيدة كّل البعد عن

حـظ أن  والمال الغريبـة، والحيوانات والطيـور   السحري،كما نجد الموتى في العالم 

بل يلتقـون   دون غرابة أو خوف أبطال الحكايات الخرافية يختلطون بهذه الشخوص

   .حلةالربعد ذلك  ها أو يقبلون مساعدتها وتستمرنبها فيواجهو

                                                
   91-87ص  نفسھ  -2
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∼ العالم السالخصائص وهذا نابع من إحساس اإلنسـان   حري المجهول وهو أهم

  . حاجته إلى عالم جميل وساحر بعيد عن واقعهب

ـ وكـذا   .ها من لوازم عالمنا الـواقعي مان والمكان ألنّعن الز االبتعاد ∽  اءاختف

أي أنّ، منيةاألبعاد الزها تصوجوزا أو شابا أو أخا كبيرا أو أخـا ا أو عر صبي 

ايـة  حيـاة لـه فـي الحك    الزمن ال نا ال نعيش معهم الزمن بل إنصغيرا لكنّ

نهض بعدها شابة يافعـة  نامت مئة سنة لت الخرافية ، فاألميرة النائمة ـمثالـ

  . جميلة 

ن فـي  تـي تكـو  ف من مجموعة من الحوادث الجزئية الّالحكاية الخرافية تتألّ ∽

مـاذج  ر لنـا النّ فهي تصـو  صوير،التّوهذا باالعتماد على  ا،كليهاية حدثا النّ

  . بها البشرية وعالقتها بما يحيط

شخصـية البطـل    فسي في الحكاية الخرافية ونلتمس ذلك فيغياب األساس النّ ∽

ـ    ذي ال يبدي التعجب من كّلوالّ ه ال يقـوم  ما هو نادر أو مجهـول كمـا أنّ

فيدفعـه الواجـب أو    يجهلـه، غبة في الوصول إلى ما بمغامرته مدفوعا بالر

معظم الشخوص في الحكاية الخرافيـة تميـل إلـى     كما أن .أكثرالفضول ال 

اس العميق فـي الـداخل ،   اإلحس عنها سطيح ، فهي أشكال بال أجساد بغيبالتّ

رت الحكاية الخرافية البطل يبكي فليست الغاية من ذلك أن تصف ه إذا صوألنّ
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الحكاية ، بأن تظهر مثال  واستمراررد لنا حالته النفسية ، بل يدخل ذلك في الس

ومن هنا ونتيجـة  . الشخصية المساعدة فتأخذ بيده ويتجاوز بذلك تلك المرحلة 

طحي الّلألسلوب السكاء ز البطل نجد هذا األخير ال يمتلك طاقة من الـذّ ذي يمي

رة كه الموهبةبل تحرتـي  تي تظهر في فترة األزمـات الّ من قبل والّله  والمقد

دائمةبها البطل ثم تختفي بعد ذلك فهي ليست  يمر.   

∼ ي ، فالحكاية الخرافية تخلق عالمهـا خلقـا جديـدا    العالم التجريدي الغير حس

تـي  حر ، فالحكاية الخرافية تشبه الصورة داخل اإلطار والّناصر السوتملؤه بع

ـ الل ، على العكس من التّتبرز من خالل األضواء والظّ ـ مثال المجس ذي د والّ

يستغني عن تلك العناصر ويعواأللوان والمعـدن مـثال    ضها بالعمق لهذا فإن

ـ والذّ وداءتلعب دورها في الحكاية ، كالغابة الس ة ـ وهـذا مـن    هب والفض

  . –ص األسلوب خصائ

، ومنعزل عن األهـل   مان والمكانالزفالبطل منعزل عن  األسلوب االنعزالي  ∽

 خـر ة تبدو منعزلة بعضها عن البعض اآلى األحداث الجزئيواألقارب ، بل حتّ

 تلطةزوجة األب القاسية تطرح أمام ابنة زوجها أكواما من الحبوب المخ: مثال 

ذلك في فترة وجيزة  م عليها أن تتمعضها عن بعض ، ثم تحتّفها بفرزها بوتكلّ

عجز العمل في ميعاده ، وال تسـتطي رة فتساعدها حيث تن، ثم تأتي الطيور الخي  
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ـ   يعتحاول ذلك ، فت ها الزوجة األب تفسير ذلك بل أنّ ه د الحـدث نفسـه وكأنّ

ا قبله منعزل عم .  

ة منها كاية الخرافية عن الواقعيخوص في الحز الشّسامي ، وهي خاصية تميالتّ ∽

لهـا  ، فالحكاية الخرافية تسمو بشخوصها بحيث تفقدها جوهرها الفردي ، وتحو

افة خفيفة الوزن والحركة ، وهي تفرغهم من عواطف الغضـب  ل شفّاإلى أشك

تقي فيها صفات ي تدخلهم في غمار الحوادث التي تلالحسد لكووالثورة والحقد 

رغم كل مـا فيهـا مـن     ـحساس بالتعب ، حيث تتجاوب  والظلمة واإل الكآبة

موضوعات الوجود اإلنساني وهـذه الخاصـية    أصداء أهم ـ  شخوص شريرة

فور منهـا  لنّق بها ال اأكسبت القصة الخرافية المقدرة على امتالك الحياة والتعلّ

  . حر واألمل بالس مليءفتقف في عالم جميل 

ي أحدوثة يسردها راوية في جماعة مـن الملتقـين   هفالحكاية الشعبية الخرافية "     

د بألفـاظ الحكايـة   ه يؤديها بلغته غير متقيية آخر ولكنّوهو يحفظها مشافهة عن راو

   1."وإن كان يتقيد بشخصياتها ومجمل بنائها العام

  :2ة للحكاية الشعبية الخرافية زات الفنيلى أهم المميونشير اآلن إ

                                                
   61ص .1998.الجزائر. دیوان المطبوعات الجامعیة. األدب الشعبي بین النظریة والتطبیق: سعیدي محمد .1

   .62. 61ص . نفسھ  .2

                                                                       . 
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عـن طريـق    األجيـال أدبي شفوي تتناقلـه وتتوارثـه   إن الحكاية الشعبية شكل  )1

 .مشافهةال

مضمون شعبي مـن   منو فهيشعبية  أصولالحكاية الشعبية الخرافية تنحدر من  )2

فهي وعاء فني يحتـوي آالم وآمـال    ؛داع الخيال الشعبي الجماعي وبلغة شعبيةإب

 .الشعبوطموحات 

ف الخيال الشعبي حيث يتصر كلية والدالليةنص الحكاية الشعبية مرن في بنيته الشّ )3

في مادته بحري وذلك ر في مضمونه ومحتواه الفنّية مطلقة يضيف ويحذف أو يغي

 .معااوي والملتقى النفسية واالجتماعية والثقافية للر األحوالطبقا لمقتضيات 

سرعان ما يذوب فـي ذات الجماعـة    لاألوف مبدعه نص الحكاية مجهول المؤلّ )4

 الممارسة الثقافية فنص اإلبداعتي ألهمته المادة والخيال ولغة والّ تي ينتمي إليهاالّ

 .فكاية الشعبية اجتماعي وجماعي للمؤلّالح

5( بطل الحكاية الشعبية من نوع خاص فهو خارق للعادة وغير مـألوف وغيـر    إن

ساحر بالممارسة المادية والمعنوية فهو دائما يتجاوب مع روح الجماعـة   ،طبيعي

  .إليهاينتمي التي 

ونشير إلى أن الحكاية الخرافية تبدأ بإبداع فردي ثم مع مرور الـزمن  

ومن خالل تداولها على األلسن تضاف إليها أشياء وتحذف أخرى وبالتّـالي  
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للنص  وهذا ما يفسر تعدد الروايات يساهم في إنتاجها مجموعة من المبدعين

  .الشعبي

  :اللّغة واألداء .2

أهم الخصائص الشّكلية والمعنوية والفنية الّتـي تميـز    إلىلقد أشرت فيما سبق 

    الحكاية الخرافية،لكنّي أردت أن أضيف أنّني و من خـالل المالحظـة وجـدت أن

و إن كانت بغير اللّغة الفصحى، إالّ أنّها توصـل الرسـالة    الحكاية الخرافية الشعبية

ألحداث ال يدع ثغـرات فـي   الّتي أوكلت لها، فاأللفاظ قوية تؤدي المعنى، وتسلسل ا

المتن، كما نالحظ أن الوصف والخيال حاضرين بقوة ،أما األسلوب فكان بسيطا خال 

فالحكاية الخرافية ترتكز على األحـداث وتسلسـلها   من التعقيدات الّتي تربك النّص، 

  .ابغض النّظر عن وصف الشّخصيات ونفسياته

   :عملية جمع القصة الخرافية .3

يـروي   فكـلّ  الروايـات تناقضات كثيرة في وجدت مالجمع  ومن خالل عملية

ي عن القصص األقرب إلى أن يكون أصـليا ،  ومن هنا وجب التحر ،حسب مزاجه

ـ واأللاألسـلوب   أنرد إال في الس تالقصص وإن تناقض أن األمروالغريب في   ظاف

إلى  اإلشارةوتجدر ،ة والجمال ما يثير االنتباه تملك من القوالقـا  أنأو ص  اوي الـر

القصـة ومصـدرها    أصـل ن ، وحين أسألهم عن نجده من الشيوخ والكبار في الس 
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 األجيـال قل القصة بين بل تتناسمه ذكر  يستطيعد إنسان محد ليس هناك بأنهيجيبون 

في وقت واحد ، وكذا وجود الرـ الين والّواة الجو اس فـي األسـواق   ذين يلتقون بالنّ

فينقلون لهم أخبار البالد والعباد بطريقة الخيال واستحضـار  ،  سواألعراعات والتجم

الشـعب وهـذا لعقليـتهم     أوساطتي كانت تلقى صدى واسعا عند الجن والغول ، والّ

وليـاء الصـالحين ،   قة والمرتبطة بالغيبيات وجهلهم ألمور دينهم ، وإيمانهم باألالضي

سبة لهم واقعـا  الخرافية بالنّ قديس ، فأصبحت الحكايةوالمشعوذين والسحرة لدرجة التّ

وربما كان هذا دافعا لنا لتفسير تماسك أفراد الشعب فـي القـرى    ،يجب االعتقاد به

عليهـا   وانشـأ التي  ومعتقداتهمالنائية في المنطقة ، هذا لتمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم 

هم ، فهم حكاياتهم وحتى حيات كّل يصبغذي ابع الخرافي الّمن الطّ اوالتي ال تكاد تخلو

  .ره أي كائنه واقع وحقيقة طالما لم يعكّيعيشون هذا الخيال والوهم وكأنّ

ـ  ـ عنـد الحكاية الخرافية تأخذ بعين االعتبار   أنإلى  اإلشارةيجب  ـ ها  قص

ألنّهـن   خاصـة، النساء والعجائز  أوساطة تعيش بين يفالحكاية الخراف امع،الس عمر

من بنـين وبنات؛فنجـد الصـغار    ربية أوالدهن يحفظنها ويستخدمنها باستمرار في ت

إلى الرابعة عشـرة مبهـورين    أو أقّل ابعةالر وجداتهم من سن أمهاتهمون حول يلتفّ

اب ال يدع مجاال لعدم ذي ينسج في أسلوب جذّائع والّبالعالم السحري والمجهول والر

ة هنـا لـيس   القاصة دصديق ، وهنا يدخل العامل التربوي التعليمي ، فاألم أو الجالتّ
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إيصالوفقط بل تريد  غرضها القص امع ، وهي إرساء معالم الخيـر فكرة معينة للس 

ن من وبهـذا فـإ  ر عمره قصير وإن طال به الزدائما ينتصر والشّ فالخيرفس في النّ

تربويا اجتماعيا في تربية األجيال ثم بعد سن الرابعة عشرة ، بعدا  تأخذ عملية القص

البواقي ظاهرة الفصل بـين   أممن والية  ـخاصة النائية ـ  المناطق نالحظ في هذه

رحلـة  وتبـدأ  ضج وكذا الفتى ، النّ حرجة فالفتاة تبلغ سن ها سنألنّ اإلناثالذكور و

رسـاء  إبر والوفاء وقصص الص هاأمم من أخرى مع القصص الخرافي ، فالفتاة تتعلّ

لمستقبل ، والفتى يـذهب إلـى جماعـة    ا امرأةها ستكون الخير والتربية الحسنة ألنّ

وأهـوال الحيـاة   األخطـار  م من قصص البطوالت كيف يواجه تعلّلجال مع أبيه لالر

 تعود إلى طبيعة المنطقة فـي أن  اإلناثوعملية الفصل بين الذكور و.مة وعزيمةكبح

الزمبكرة فالفتاة ال تبدي زينتها حتى ألبيهـا اسـتحياء وال تأكـل     واج يكون في سن

  .ى في العائلة الواحدة جال في جهة حتّساء في جهة والرأمامه فالنّ

ـ  : وترمز الحكاية الخرافية إلى  هذه الظاهرة ببعض الرموز      ة كالحجـاب والكلّ

  .ها تدل على حاجز من القماش يوضع بين الرجال والنساء في الخيم والبيوتوكلّ
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                                   :                   أنواع الحكایة الخرافیة  .4

البنـاء الحكـائي و      إن تصنيف الحكاية الخرافية ليس باألمر الهـين هـذا ألن

لم يمنعني مـن محاولـة التّصـنيف     االقصص، وهذتتشابه في معظم  األحداث ربما

  :حسب الموضوع وكذا سير الحكاية و شخصياتها وهي كما يلي

 : حكایة الغول  -أ 

وهي شخصية أساسية فـي  " الغولة "حكاياتنا تظهر غالبا مؤنثة أي وفي مجموعة     

قرابة سبع حكايات من خالل العنوان فقط ؛وأما في المتن فهي حاضرة في أكثر مـن  

ذلك ،وتظهر الغولة أحيانا شريرة ،ذكية وماكرة ، تحاول بشتّى الطرق البحث عـن  

حديـدوان  "ا حـدث فـي حكايـة    غذائها من بني البشر ؛لكنّها تقتل في النهاية مثل م

، في حين تكون أحيانا طيبـة ومسـالمة خاصـة إذا    " الغولة والفرسان"أو " والغولة

في ملحق  وغيرها من القصص"البيضة بنت السلطان"عرفت نقاط ضعفها مثل حكاية 

  .هذه المذكرة 

 :حكایة الحیوان   -ب 

الشخصـيات  وعندما نقول حكاية الحيوان فيمكن أن تكـون الحيوانـات هـي         

 fable      :المحركة لكامل الحكاية وتسمى الحكاية في هذه الحالة فابوال

وهي الحكاية الخرافية الّتي تخلع على الحيوان خصائص بشرية أو هي حكايـة  

وفي هذا النّوع من الحكايات تلعب الحيوانات أدوار الحكاية، وتبدو .ذات مغزى خلقي
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من هذه الحكايـات هـو    فخصوصياتها، والهدعليها مالمح البشرية مع االحتفاظ ب

المجموعة نجد هـذا النـوع مـن القصـص      يالتربية والتعليم بالدرجة األولى؛ وف

الـذيب وأم  "و"القنفود والذيب"و" قصة القنفود والمعزة والذيب :"محصورا جدا وهي 

  ".السيسي

ويوجد أيضا حكايات يكون الحيوان من شخصياتها باالشـتراك مـع اإلنسـان    

" حنش والصيد وكحل الراسالعبد والفار وال"و"الحطّاب "و" حكاية الجريو :"نها مثالوم

إلى آخر هذه النصوص المتداولة في منطقة أم البواقي والّتي حاولـت جمعهـا فـي    

  .ملحق هذه المذكرة

  :حكایات الجان  - ج 

وهي محدودة أيضا حيث يكون الجان أحد الشخصيات المسـاعدة أو الرئيسـة   

الصياد "نجد حكاية  الّتي جمعناها ووضعناها في ملحق هذه المذكرة،  عةوفي المجمو

،والحمامة هي الجنية ؛ونجد حكاية أحمد ولد السلطان والّذي تساعده الجنّية "والحمامة 

  ".في النّجاة،أو حكاية عيشة بنت الحطّاب"ذهبية "

  :رحكایات الّسح  - د 

غالبـا تكـون شخصـية    وهي حكايات يتغير مجرى األحداث فيها بالسـحر ،و 

هي الفاعلة أي تساهم في سحر الفتاة الجميلة غيرة، أو بأمر ممن يضـمر  " الستوتة "
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أو حكاية " ودعة البدعة جناية باباها وخوتها السبعة "الشّر كزوجات اإلخوة في حكاية

  .إلى غيرها"شمس ضيا"

 ا بقية القصص فإنشيء فيها ـ مثلها مثـل غيرهـا مـن الح     أم كايـات  أهم

ب مواضيعها من بحث عن أهل،  السابقةـ هو أنالخيال يلعب دورا كبيرا فيها وتتشع

ـ وأ ـ ال تصـلح أن    لقلّة ما عثرنا عليه منها حّل لغز أو غيرها من المواضيع الّتي 

  .تصنّف كلٌّ على حدا

ـ   وأود أن أشير إلى أمر لفت انتباهي؛ وهو هنا   ي تشابه بعض القصـص الّت

  :منها على سبيل المثال 1قصص من التّراث الفلسطيني مع  اجمعته

 ".عيشة بنت السلطان "مع حكاية "ستّ اليدب "ـ حكاية 

نـص  "وحكاية  ،"السلطان وزوجاته الثّالث"تشبه حكاية "بليبل الصباح"حكاية ـ

  ".ذهب ونص فضة

كيـف وصـلت   مثل ة أسئلة كثيرغيرها من القصص الّتي أثارت انتباهي إلى و

ومن قام بنقلها ؟ وكيف وصلت إلى فئة الشّعب البسيطة ؟كّل هذه الحكايات إلينا؟ هذه

األسئلة تحتاج إلى إجابة شافية ،وربما تكون لي الفرصة لدراسـة جوانـب التـأثير    

  .قافتين في البيئتين الجزائرية والفلسطينية في األدب الشّعبي العلموالتأثّر بين الثّ
                                                

  ملحق الّنصوص.دمشق،1988المؤسسة العربیة للّدراسات والّنشر .الحكایة الّشعبیة الفلسطینیة :ـ د،نمر سرحان  1

                                                                       . 
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  :للحكاية الشّعبية الخرافيةاالجتماعي والنّفسي  األثر .5

 قد يكون من الضروري أو من الواجـب في ظّل التطور العلمي و التكنولوجي، 

هـذا التطّـور يشـتّت    علينا سؤال أنفسنا عن حقيقة كياننا و شخصيتنا وأصالتنا؛ إن 

ـ  "االجتماعية "فقدنا معنى  دمجتمعنا بتشتيت عائالتنا، فق نجتمـع   لفي حد ذاتـه، فه

قى السؤال مطروحا طالمـا ال نجتمـع إالّ لألكـل أو لضـرورة مـن      ؟ومتى؟ ويب

قد يكون هذا السؤال محرجا؛ فما يحصـل   هل نتسامر؟ نالضروريات الحياتية، ولك

الثقافي ،فهو يتالشى أمام أعيننا ونحن ال  افي مجتمعنا هو أنّنا ال نعير أهمية لموروثن

  .نبذل مجهودا لترسيخه وتدوينه 

أو من األصح كانت األسرة الجزائريـة   األيام الّتي كنّا نجتمع أين ذهبت تلك  

أو حتى شمعة وتكون الجدة أو األم أو حتـى األب  "كانكي"فيها حول موقد أو  تجتمع

مة ـ هم أسياد الجلسات اللّيلية ؛فينصـحوننا بطريقـة    ـ الكبار في األسرة عا والجد

ن أبطالها فـي مخيالتنـا فـال    غير مباشرة من خالل سرد لحكايات خرافية،نكون نح

نفوت كلمة وال حتّى إيماءة، لكي ال نضيع معنى الحكاية؛ فنفترض بدايات ونهايـات  

ويحاول كّل واحد فينـا أن يعكـس   ،حسب خيال كّل واحد فينا ،فنتّعظ ونأخذ العبرة 

المعنى على نفسه ،فمن كان أنانيا حاول أن يغير من نفسه ،ومن كان متهورا يحـاول  

إن الحكاية الخرافية ليست عملية حكي اعتباطيـة ال  .........ن يتدارك األمور وهكذاأ
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ـ تجمعناغاية منها وإنّما لها أثرها فينا و في مجتمعنا فهي في األساس  كـّل   ل، وتجع

التعلّم و التربية ونقـل التّـراث   واحد منّا يعيش مغامرة في عالم خيالي الغرض منها 

  .يةالتّسل ااألخالقي؛ وأيض

إن الحكاية الخرافية هي حلقة وصل بين مختلف األجيال؛ فهي تجمع األم بابنها 

الحكاية الخرافية محاولة ناجحـة لتعلـيم السـامع    ؛ فو حفيدها ويبقى التّواصل قائما

بطريقة غير مباشرة االستفادة من أخطائه والتسلّح باإلرادة والعزيمة فهي كما يقـال  

  .ط االجتماعيةفي األوسا تخلق المعجزات

 الّذين استعنت بهم في جمع المادة القصصية،لقد سألت بعض النّساء والشّيوخ و 

الكّل على أن الحكاية الخرافية لها وقـت   عحكاياتهم، فأجمالمستحب لسرد عن الوقت 

معين وهو غالبا في اللّيل، عندما تستدعي المناسبة ذلك كأن يقوم أحد بفعـل سـيء   

لوم فبدل اللّوم تقوم األم أو أي شخص لـه صـالحيات النّصـح    الّو أنيبتّاليستدعي 

واإلرشاد باغتنام الفرصة ليحكي له قصة خرافية تلخّص كلّما يريده بصـفة لطيفـة   

تستهوي فضول السامع ويؤكّد الكّل أنّها أفضل طريقة للنّصح وهي ممتعة أيضا ألنّها 

  . فيما بين الجميع أكثر واالحتكاكتكسر الروتين وتسمح ألفراد األسرة باالقتراب 

إن الحكاية لها دور اجتماعي تربوي وأيضا نفسي؛ ففيها يجد السامع والـراوي       

والعـيش فـي    على السواء فسحة لألمل تتحقّق من خاللها أمانيه في انتشار الخيـر 
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بـين   ة يتجلّى بوضوح المنزع األخالقي، ويتحدد الصراعيالخراف الحكاية فيف"سالم،

حرة الشـريرة  واإلنسـان ،السـا  ) العفاريت (الخير والشّر،المالك و الشّيطان ، الجان

والفتاة الجميلة، الفارس والوحوش، تكون الغلبة فيها دائما لصالح الخير، وعادة مـا  

  . 1"تكون النّهاية سعيدة 

ـ   ة و في ظّل المتغيرات الّتي يشهدها العالم حاليا، من تكنولوجيا وأبحـاث علمي

واختراعات نجد الحكاية الخرافية تتالشى شيئا فشيئا لوال جهـود بعـض البـاحثين                                   

ـ جازاهم اهللا عنّا كّل خيرـ والّذين كرسوا وقتهم لحفظ التّراث وترسيخه لألجيـال  

  .القادمة

ـ أي الحكاية   وبالعودة إلى أثر الحكاية الخرافية في مجتمعنا ونفسيتنا أقول أنّها

الخرافية ـ محاولة إثبات الوجود من خالل الالّموجود ،فالخيال هـو وسـيلتنا فـي     

الهروب من الواقع المر ، وبالتّالي تعلّمنا الحكاية الشعبية الخرافية التّأقلم مع الواقـع  

 جوع إليها متى أحسسنا بأنمن خالل مغزاها ؛ ونجد أنفسنا في حاجة دائمة إلى الر  

تفقد األمل وال تعيقهـا   الم يضيق من حولنا ؛ فشخصياتها ال تعرف مستحيالت والالع

أمل وشجاعة لمواجهة معتـرك  :صعوبات للوصول إلى مبتغاها وهذا ما نحتاج إليه 

الشّـعبي   لية ولكنّها تعيش في روح اإلنسانالحياة ،وربما كانت الحكاية الخرافية خيا

                                                
   2005. 1233:العدد.الحوار المتمدن ".في تنمية مخيلة الطفل العربي وإثرائها دور األسطورة :"قـ عبد الرحمان عبد الخال 1

 

                                                                       . 
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بأسـرها ،ومثلهـا   إن الحكايات الشعبية *"هيردرل وتعبر عن كيانه و معتقداته ، يقو

الحكايات الخرافية واألساطير هي بكّل تأكيد بقايا المعتقدات الشعبية كما أنّها بقايـا  

تأمالت الشعب الخلفية وبقايا قواه وخبراته حينما كان يحلم ألنّه لم يعرف،وحينمـا  

لـه بـروح سـاذجة غيـر     كان يعتقد ألنّه لم يكن يرى ،وحينما كان يؤثّر فيما حو

وربما التقت الحكاية الخرافية في نفوسنا بالحلم فكانت مفتاحا . 1"منقسمة على نفسها

  .و فهم بعض السلوكات الّتي نلتقي بها في مجتمعنا في الوقت الراهن لفهم نفسيتنا 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  1 24 23ص. 1973بيروت  1دار القلم ،ط.نبيلة ابراهيم .الحكاية،ترجمة د:فون دير الين  فريديريش
                                                                       . 
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  :تعريف المثل الشّعبي .1

راسات الحديثـة تحتـوي   الد أهم محور تي تعتبرغوية ، والّهذه التركيبة اللّ نإ

ف علـى  ل هذه المعادلة يجـب أن نتعـر  وقبل أن نحلّ )الشعبي+ المثل (على لفظين 

 المثل مـرتبط أشـد   والمعروف في تراثنا األدبي أن.طرف على حدا  حدودها ، كّل

ـ االرتباط بالحكمة، فإذا سأل أحد منّ ه حكمـة، وعالقـة   ا عن المثل يجيب تلقائيا بأنّ

ـ  بينهما تأتي في مراحلها المعنوية األشابه التّ ن محتـوى  ولي من حيث تعبيرهمـا ع

   1 .التجربة والخبرة الحياتية

ظـر  ه أكثر عمقا وشـمولية مـن النّ  المثل يزيد على الحكمة درجة في أنّولكن 

المثـل يفيـد    ، وو إرشـاد أتفيد معنى واحدا من نهي أو أمر  و الّتي الفردي للحكمة

ن أحداث التـاريخ أو  اهر فهو حدث ما الظّمومعنى باطنا ، وأين ، معنى ظاهرا معني

  2 .ما الباطن فمرجعه إلى الحكمة واإلرشادما إلى ذلك وأ

دة تجارب عملية ، معيشـة  أغلبية جمهور األدباء يرون في الحكمة زب على أن

بمـا  الف ولما يحدث لنا حاليا ، وره أو مقابلة لما حدث في السيالمثل تشب نبعمقها وأ

 نتاجه جرى في أثناء إ عاظ وأخذ العبرة ممااهر دعوة إلى االتّالمثل في معناه الظّ كان

                                                
   .30ص02:ط.2002.دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر .أثر األدب الشعبي في األدب الحدیث:ـد،حلمي بدیر .1
   30نفسھ ص  .2

                                                                       . 
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عان للمثل في آيات كثيرة ه كمعنى من ما ورد في القرآن الكريم من موهذا ما نستشفّ

سبيل المثال ال على سبيل الحصر ، يقول سبحانه وتعالى في كتابه نورد بعضها على 

 أنزل من السماء ماءاً فسالت أوديـة بقـدرها  (:  الرحمان الرحيم العزيز بعد بسم اهللا

فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النّار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثلـه  

كذلك يضرب اهللا الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع النّاس فيمكث في 

  .1) األرض كذلك يضرب اهللا األمثال

ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثال من الّذين خلـوا مـن قـبلكم    :(أيضا ويقول

  .2)وموعظة للمتقين

   3)ويضرب اهللا األمثال للنّاس واهللا بكل شيء عليم :( ويقول أيضا 

ضرب اهللا مثال للّذين كفروا أمرات نوح وامـرأت لـوط كانتـا    ( :ويقول أيضا

ا فلم يغنيا عنهما من اهللا شيئا وقبـل ادخـال   تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهم

   4)مع الداخلين 

عبـرة وموعظـة   ستحضار الحادثة فيه م كعملية ااستخد فالمثل في هذه اآليات

هي استحضار كشـاهد   تغني عن خوض تجارب أخرى يكون اإلنسان فيها خاسرا،أو

                                                
17.سورة الرعد اآلیة - 1  
..34سورة النور اآلیة  - 2  
  3 .35سورة النور اآلیة  -
.10سورة التحریم اآلیة  - 4

  

                                                                       . 
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الل علـى أن  تائج فيها متشابهة فاوجب االسـتد حصلت فالتقت النّ ةمماثل على حادثة

، العاقبة في كال الحالتين نفسها إذا وجب التحذير هنا فيكون بالمثل وتجنب المحظور 

م حسب األمعبية فسنجدها لصيقة بكل آداب أردنا أن نشير إلى خاصية الشّإذا  ناثم إنّ

نا ال نذكر ورود بعض اآلداب بالفصحى في خانـة األدب الشـعبي   لهجاتها ، على أنّ

عب أو نابعة منه أو يتخللها لهجته شّهة للتكون موج.  

ة أو حكاية ، وال يمكـن  عبي تقطير لقصالمثل الشّ:" فهناك تعريف للمثل يقول 

وهـي  1) ."ة أو الحكاية التي يعبر المثل عـن مضـمونه  معرفته إال بعد معرفة القص

في قصة أخرى، تستلزم نفس المعنى،  المثل ينطلق عن قصة ويحضر إشارة إلى أن

ـ  على أن ذا يدّلوه ذي يسـتدعي ذكـره   المثل خاضع لتجربة معيشة تنتهي إليه،والّ

ظر إلـى أهميـة المثـل    حدوث قصة مماثلة للقصة األصل،وهذا تعريف ناقص بالنّ

حكاية التي ينشـأ عنها،وهنـا   الذي ال يمكن حصره في القصة أو عبي،وعمقه والّالشّ

يا أخرى خارجة عن أحـداث القصـة   ناالمثل يمكن أن يأخذ مع تجدر اإلشارة إلى أن

 األصل ، ويمكن أن يطلق في حدث معاكس تماما له ومناقض لغرضـه وسـنتناول  

ق أكثر فـي تعريـف المثـل    ومن هنا وجب التعم.في عنصر الموضوعات  بعضها

نا يجب أن نشير أنّ ىلمعانيه وجامع لخصائصه، عل الشعبي والبحث عن تعريف واف

                                                
عن ،155ص،1990،الجزائر،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،منطلقات التفكیر في األدب الشعبي:التلي بن الشیخ،د -

..87ص،1971ماي /المجلة الثقافیة  1  

                                                                       . 
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إلى أن ه، ولو كان قليال فهناك دراسـات  عبي حقّثة أعطت المثل الشّراسات الحديالد

وهذا راجع إلى ،ومنظوره عبي تعريفا وتحليال، كل حسب رأيهكثيرة تناولت المثل الشّ

عملية الجمع والتصنيف،فنجد المكتبات تحتوي في رفوفها كتبا عن أمثال كل منطقـة  

ن من راث نتمكّه يجمع التّنّأ يأصبح يع من العالم العربي وحتى الغربي األجنبي فكّل

ترسيخ شخصية األماألمثال الشـعبية   و.إليها ف ة والحفاظ على بقائها طويال والتعر

ـ  أ في كّل ة مة هي عنوان حكمتها وشكل من أشكال آدابها الخالدة ،وهي نتيجـة حتمي

والمثل عنصـر  .ة المختلفة الحيا فاعل الطبيعي مع أوجهجارب والتّلخوض غمار التّ

بت كلماته متجانسة في جـرس  عبي وهو ليس كالما ساذجا ركّن عناصر األدب الشّم

صها أفراد لهـم القـدرة   موسيقي جميل،بل هو حصيلة تجارب إنسانية في الحياة لخّ

حو المختصر البليغياغة على هذا النّاإلبداعية في الص.   

الحنفـي   األمثال البغدادية للشيخ جـالل –نذكر تعريف ورد في مقدمة كتاب و 

األمثال في كـل قـوم خالصـة تجـاربهم     ":يقول فيه  –لشيبي االشيخ محمد رضا 

ومحصول خبرتهم وهي أقوال تدل على إصابة المحز هـذا مـن   ،ل وتطبيق المفص

المثل الشّ ناحية المعنى أما من ناحية المبنى فانز عن غيـره مـن الكـالم    رود يتمي

، واألمثال ضرب من التعبير عما تزخر بـه  باإليجاز ولطف الكناية وجمال البالغة 

ه عن الوهم والخيال ومـن هنـا   ة بعيدة البعد كلّوخبرة وحقائق واقعيفس من علم النّ
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ـ  يفـه نحـاول اسـتخراج    ومـن خـالل تعر   1".عريةتتميز األمثال عن األقاويل الشّ

  :انا من ناحية المعنى فهما اثنسبة له أمز المثل الشعبي بالنّتميالخصائص التي 

  .المثل خالصة تجربة وعصارة خبرة   -

المثل عبارة عن تعبير دقيق عن تجربة تستوجب حضورا لمعنى الموضـوع   -

  :أما من ناحية المبنى فنجد الخصائص التالية .ألجله

  .فظإيجاز اللّ*      

  .الكناية وجمال البالغة  لطف* 

نفسها خصـائص   طاق بحكم كون هذه الخصائص هيما كان تعريفا واسع النّرب

كتة مثال وأكثر أيضا فهي خصائص الحكم المأثورة كالنّ عبير األخرىبعض أشكال التّ

أيضا،وربعرية هذا لما ذكـره فـي   ز المثل عن األقوال الشّما أراد الكاتب هنا أن يمي

آخر قوله ثم إن فـي  " لمعتزلي حيث قـال  ا يظامتي ذكرها إبراهيم النّائص الّالخص

فظ ،وإصـابة المعنـى وحسـن    إيجاز اللّ:  تجمع في غيره من الكالم المثل أربع ال

   2" .شبيه وجودة الكناية ، فهو نهاية البالغةالتّ

المثـل  : "تي وردت في تعريف أحمد أمين حين قـال  وهي نفس الخصائص الّ

لتشبيه وجودة فظ وحسن المعنى ولطف اعبي نوع من أنواع األدب يمتاز بإيجاز اللّالشّ
                                                

ص  – 3 -أشكال التعبیر في األدب الشعبي ، دار الغریب للطباعة والنشر والتوزیع ط: إبراھیم نبیلة . د .1
  03ص ،  1962المثال البغدادیة ، مطبعة أسعد : ، عن الشیخ جالل الحنفي  174

، مقدمة الكتاب  2003، 1آللي المثال ، دار الفكر العربي للنشر والتوزیع ، ط: رحاب عكاري .د - 2  

                                                                       . 
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بع مـن كـل طبقـات    نتها ة األمثال أنّيومزة من األمم مة،وال تكاد تخلو منه أالكناي

تها تي ذكرت من قبل رغم تعميمها ورغم عدم دقّوهي نفس الخصائص الّ 1".عب الشّ

ه إلى المثل الشّفي التوجهـا  أنّ ذاته حيث تتجاوزه إلى أشكال أخـرى إالّ  عبي في حد

  :كما يلي  2"حلمي بدير"موجودة فيه وقد شرحها 

§ بحيث يدّل: فظيجاز اللّبإز فالمثل يتمي ن قليل الكالم فيه على الكثير فهو مكو

وهي كلمات عادة ما تحمـل وراءهـا    اللةالدوأكبر قدر من  قدر من األلفاظ قّلمن أ

  .به مثال صارت حدثا

§  علـى   فشرط الكالم القليل الداللـة المباشـرة  : ز بإصابة المعنىوهو متمي

  . د دون زيادة أو نقصانالمراالمعنى 

شبيه مطلب بالغـي  حسن التّ وال يخفى أن: شبيهالتّ وهو متميز أيضا بحسن §

قدرة اإلبداع اللة علىللد .  

§ ز  بجودة الكنايةوهو متمي :اللـة علـى   وبهذا يصبح البالغة وقيمتها في الد

  .المعنى المراد والصيغة المطلوبة

                                                
: ص ص  – 3 -أشكال التعبیر في األدب الشعبي ، دار الغریب للطباعة والنشر والتوزیع ط: بیلة إبراھیمن. د - 2

 1953، عن أحمد     آمین قاموس العادات والتقالید والتعبیر المصریة ، لجنة التألیف والترجمة والنشر  174
   .القاھرة  61ص 

32ص.2:ط. 2002دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،أ، . یثاثر األدب الشعبي في األدب الحد: د حلمي بدیر - 2
  

                                                                       . 
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نة، فهو عبارة عـن جملـة مفيـدة دقيقـة     عيوبهذا يكون للمثل خصائص فنية م

األوزان والكلمات، سـهلة   ةموسيقية متجانس لبمثابة جم هيوغالبية األمثال  العبارة،

  . اإللقاء، لها إيقاع خاص

أما بشكل عام فنقول أن عبي من أن يجد نة سمحت للمثل الشّهناك خصائص معي

 ، إذ كاألصالةعبية اكرة الشّش في الذّعبي وأن ينقمكانته بين مختلف أشكال التعبير الشّ

كّل أن الباحثين يعلمون أن ا يرجع إلى مجمـع البحث في مجال األمثال عامة قديم جد 

ـ  األمثال للميداني مثال وغيره ممن  ااستفاضوا في دراسة األمثال في القديم ، وهذا م

كمجهولية مؤلفهـا،   ما وصلنا من أمثال قد تكون قديمة جدا  ألسباب د أنيجعلنا نتأكّ

ونجد أيضا أن المثـل  . هجة من منطقة إلى أخرىلّالرات وكذا ما يطرأ عليها من تغي

ل حفظه علـى األلسـن هـو    على األلسن لسهولة حفظه وما سه التّداول بكثرةيمتاز 

ل الحفـظ  ذي يسهفي األلفاظ والّ ناغملتّاو الموسيقي سالجر وهيالثة أال الثّ تهخاصي

ل كما أشرنا سابقا جرسا موسـيقيا  يشكّ ا في شكل المثل إذجع دورا كبيروقد لعب الس

ل الحفظيسه.  
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   :المثل في المنطقة حضور .2

لهـا حضـور    مثالاأل أنمنطقة أم البواقي الحظت من خالل عملية الجمع ب  

حد يمكنه تعريف المثـل  بها طول الكالم ، ولكن ال أ ريختص،يستشهد بها فالكّل طاغ 

هم لم يفكـروا  بل والدتهم وإنّوجدوا المثل ق بأنهمهم دقيقا ومفيدا ، ويجيبون كلّتعريفا 

ـ عريف ، ليقولوا لي في سؤال موجه إلي إيوما في قضية التّ ه مـن واجبنـا نحـن    نّ

هـم كمـا يقولـون    حينها ، ألنّ وكانت ثقتهم كبيرة في الجانبالمثقفين االعتناء بهذا 

ـ تراثا ال يمكن االستغناء عنـه وأ  أنواعهمختلف يعتبرون أشكال التعبير الشعبي ب ه نّ

ف بهم وترسم معالم االختالف بين مختلف المناطق والجهـات فـي   بطاقة هوية تعر

مثـال المنتشـرة فـي    عملية جمع المثل كانت غزيرة ، كثـرة األ  إن ،وطننا الحبيب

قلون المثل أكثر نهم يتناوذلك أل ،اس ال يذكرون الموردالنّ أنالمالحظ  المنطقة ، لكن

وفيهـا   من األمثال ويلفيها الطّ؛فعملية الجمع تكون صعبة  ة ، فإنبين الفئات المسنّ

 ماأباب خاصة عند الكهول والشّ انجده ةالقصيراألمثال  القصير من حيث التركيب و

هم في مرحلة خوض التجارب واالسـتفادة منهـا وكـذا عمليـة     ن فإنّفئة صغار الس

   .ية للمثلميدانالتطبيق ال
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ففـي   من،الـز المثل يتأقلم مع الحياة ومع  أنهو  أيضاكر لذّباالجدير  يءوالشّ

تي أصبحت تسـاير  بالمقارنة مع األمثال حاليا والّمثال طويلة نوعا ما القديم كانت األ

المعاصر لإلنسانها تختزل تجارب كثيرة ولكنّ مختصرة، العصر فهي قصيرة وجد.  

سـاء يكثـرن   النّ نجال ، ألساء أكثر من الرينتشر عند النّونجد مثال أن المثل 

 أويـاب  لغسـل الثّ  أوالبئر لجلب الماء ، ا عند إم ى في األشغال ، فهنجمعات حتّالتّ

أووف أو ما إلى ذلك من األشغال الص في الجبل لجلـب الحطـب ، أو فـي     تجدهن

ها اوية في منطقتنا أنّئلة الشّحتى في البيت ، فالمعروف في العا أواألعراس والمحافل 

ل سن الزواج بالمنطقـة  ة البنات ، فمعدتعداد األسرة وخاصاألفراد من حيث كثيرة 

ر تقـارب األعمـار   عشرة سنة ، وهذا ما يفس امنعشرة سنة والثّ بين الرابع يتراوح

ضـور  المثل كغيره من أشكال التعبير لـه ح  أن هم وبناتهم ، ونجدوأبنائ األولياءبين 

فهي تبدأها واج إذا أرادت أن تنصح ابنتها المشرفة على الز فاألمطاغ في المنطقة ، 

تـي  مثـال الّ ثم تملي عليها بعـض األ  ...."تي ناس بكري يابن كيما يقولوا: "بقولها 

ة خطـاء وكسـب مـود   ب من الوقوع في نفس األتي تجنّالفة والّص التجارب الستلخّ

عندما يشرف علـى   سبة للولدبالنّ هنفسيء والشّع الناس ، وكيفية التعامل م اآلخرين

أوى العمل حتّ أوواج الز ص ما يمكن فر فنصائح األب تكون عبارة عن أمثال تلخّالس
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الوقوع في مكائد الدهر ، وتعمـل   أن يواجه هذا الولد من مشاكل وتعطيه سالحا ضد

  .فكرة لتجاوز المحن وتدارك األخطاء 

يعتبـر معيـارا    ـ مثال ـ  ) بالجزائر(ي في منطقة أم البواقي المثل الشعب إن

مثال يعتبر شخصـا  ذي يملك عددا كبيرا من األيقاس به درجة ثقافة أفراده ، فالفرد الّ

ـ  األمورحكيما ومثقفا ويؤخذ رأيه في مختلف  ة إذا عـرف كيـف   والتجارب خاص

  .ب سقطها على مختلف التجارأمثال في مواقعها ويستخدم هذه األ

مـا يكـون   رباس ، وبخاصة شباب المدن النّ ةجريان المثل على ألسن نقص نإ

واقعي بطبعه في مجتمعنا وال يستطيع  اإلنسان ر انتشار المثل ، هذا ألنسببا في تأخّ

شكل من  التكنولوجيات الحديثة ، والمثل أكثر واقعية من أي أن يرقى بخياله في ظّل

مـا  وربإلنسـان  ه ينقل تجارب واقعية يعيشها ارى هذا ألنّأشكال التعبير الشعبية األخ

هل علينا حفظ المثل ألنّكان من السنا ال ننسى تجاربنا خاصن ة إذا ارتبطت بمثل معي

فهي تختصر لنـا  " الثة حصل بصل والثّانية ولة عسل والثّاللّ: "، فإذا قال لنا احدهم 

 بات ، فالمعنى عميق جـدا وحتى كتي معان كثيرة ربما نستطيع أن نكتب فيها مقاالت

غوي جـاء سـلس   ركيب اللّة مجاالت من حياتنا ، وكذا التّويمكن أن تمحوره في عد

بحفـظ األمثـال وهـذا      كبار السن خاصـة   اسما هذا ما سمح للنّما وربوكذا منغّ

ذي ذي تطرب له األذن ، فهذا المثل يقال لإلنسان الّالموسيقي الّ لتناغمها وكذا الحس



........................................................................................................................................................53  

 
 

ى بالبعض إلـى  ذي أدالّ يءالشّأعماله  ى يقع في شره حتّئخطاأيخطئ ويتماطل في 

وهي واقعية ، وهـي   اإلنسانبها  خص لنا مراحل تجربة مرإطالق هذا المثل فهو يلّ

ـ حدوده ، وبالنّ اإلنسانتشير إلى مدى تجاوز  ه يـدرك ال  سبة لمن ال يأخذ بالمثل فإنّ

اس لى المثل يعيش مع النّرجع إذا إوه ألنّ ،كبيرا من حياتهه قد أضاع جزءا نّمحالة أ

بالمثل ، فالمثل سالح  هاالمكائد فقد يتجاوز أوب هو الخطأ تجاربهم فال داع ألن يجر

  .مانعلى متغيرات الز اإلنسانفي يد 

اس يتناقلون المثل ولكن ليس باسمه بل يستبدلونه بكلمة النّ وفي منطقتي نجد أن

في  اإلطالةفي غنى عن نسان هنا إلفا" راهو يمعني "دد يقولون في هذا الصف" المعنى"

  . التثقيفيالكالم ويؤدي غرضه التعليمي و ص كّلالكالم فمجرد ذكر مثل معين يتلخّ

ة في المنـاطق  ما كثر انتشار المثل خاصقنا في المنطقة كلّما تعمنا كلّونالحظ أنّ

سبة لهـم وسـيلة تربويـة    فالمثل بالنّ الحديثة  الرفاهية ر بأساليبتي لم تتأثّائية والّالنّ

عين فكرون ، عين كرشـة ،  : ن واحد ومن هذه المناطق نجد خاصة آ وتعليمية في

) دواويـر ( و وش وما جاورها من دوائر وأرياف، عين بب يالصبيحمسكيانة ، قصر 

ـ قافة حينما يعرفون تراثهم الّة في الثّفهم يرون أنفسهم قم وه عـن أجـدادهم   ذي ورث

إذا شاء األبناء من بعدهم عدم حفظـه ونقلـه ،    وآبائهم ويعتبرونه كنزا ال يزول إالّ

 مـن  منها ، فهم حين يتسـامرون يأخـذون   مثال مثال بالنسبة لهم موسوعة البدفاأل
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الحديث عنها فيما  سيأتيتي غز ، والّكتة أو اللّالنّ أواألمثال أو من القصص الخرافي 

جـارب  ويشرحونها ويحاولون تطبيقها في الواقع بمقارنتها بمختلـف  التّ  بعد كنماذج

ويعطون ....فيه  ي قالوذاك اللّاكيما ه لوسرات: " تي تحدث لهم فيقولون الّ توالحكايا

  .ع في األخطاءوالمثل وهم بهذا يتناقلون الموعظة ويتجنبون الوق

   :ف والقائلقضية المؤلّ .3

يوخ بحكم خبرتهم فـي  ن والشّة الكبار في السصاس ، خاحاولت مساءلة النّ   

فه ، فأدركت من خالل إجابتهم أن األغلبية ال يعرفـون  عن أصل المثل ومؤلّ الحياة 

ل من سـمعوا  هم أي أوة الباقية يعتبرون أجدادهم وآباءمرة والبقي لأومن قال المثل 

كون هذا المثل قد قيل مـن   المثل وقائلوه ، متجاهلين إمكانية فومؤلّهم عنهم المثل أنّ

تذكر  شأةالنّتي تعتبر حديثة والّ مثالاألفي نفس المعنى ، وربما كانت بعض قبل ولو 

الّإفة المثل ها قائلة أو مؤلّعلى أنّ سماءألاات المورد بعض في طي هـذا مسـتبعد    أن

ـ طور مع التّ شبه مستحيل أمراأصبحت  وإنشاءهصياغة المثل  أنذلك   ذي يعرفـه الّ

لـى  والحادثة ، وفي هذا المجلس نشـير إ يأخذ بالمثل حسب الحاجة  المجتمع ، فالكّل

  )مجمـع األمثـال  (ثا عن كتاب ف متحدفي مجهولية المؤلّ" حلمي بدير" الدكتوررأي 

تـوفي سـنة    –وري الميداني بالنيسا إبراهيملصاحبه أبو الفضل أحمد بن محمد بن 

مثال واحد أال وهـو   ، أدرج في هذا المقام أمثالهنموذجين من هـ حيث أخذ أ 518
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من صاحبهم ماال  قوم يعلمون أي كّل" خبر أناس في بعيرهم  لكّل" 3254لمثل رقم ا

ـ  كلّ :"قال الجاحظيعلم الغرباء ،  ـ اب  م العلياء بن الهيثم السدوسي عمر بـن الخطّ

ـ د اللّحين وفد عليه في حاجة ، وكان أعورا دميما جي ـ  رضي اهللا عنه ان حسـن  س

ـ  رضي اهللا عنه ـعد عمرم أحسن ، فصا تكلّالبيان ، فلم بصره فيه وحدرـ  ه ا ، فلم

  1"لهم خبرمأناس في ج لكّل :"ـرضي اهللا عنه  ـعمرفرغ قال 

الواردة تقريبا  مثالاأل ف في كّلونحن نلحظ مجهولية المؤلّ: " فيقول الدكتور .

رضي اهللا عنه  ـ  ابى لسان عمر بن الخطّغم من روايته علعلى الر لاألو، فالمثل 

له بمعنـى   قد يكون مردودا إذعمر هو قائله ،  تشير إلى أن إشارةال يحتوي على  ـ

من موقـف آخـر ، وهـذا     عن عمر في هذا الموقف ، لكن معلوما لعمر عمه سأنّ

  2."رد في هذا المثل االحتمال وا

ة على كثرتهـا إذ  العامي مثالاألدراجه في إبالفصحى ، ويجوز  مثالاألهذا في 

 طبيق ، أي ف والمورد لهما نفس التّفي قضية مجهولية المؤلّ مثالاألأنمجهولية  أن

  .مثلها مثل األمثال الفصيحة  أيضامثال الشعبية ف والمورد يغيبان في األالمؤلّ

                                                
 
  .36ص2: ط.2002.دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.أثر األدب الشعبي في األدب الحديث:د،حلمي بدير1 
   37نفسه ص 2
 
 
 

                                                                       . 
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مثال في المنطقة جاءت على لسان الحيـوان ، فنتسـاءل   نا نجد بعض األكما أنّ

 أواالعتقادات القديمة ،  أصلها هل كانت قصصا خرافيا ثم أصبحت مثال في ظّل عن

إذا الحيـوان   اإلنساننحوا تربويا وإذا كان كذلك ، فكيف يمكن أن يخاطب  تنحى هاأنّ

تي قيلت على لسان الحيوان تعتبـر تربويـة كالفـابوالت أو    الّ مثالاأل منا بأنما سلّ

: " مثـال  ونعطي مثاال عن هذه األمن روفة عبر الزقصص الحيوان المختلفة أو المع

 واه ش بنـات عمـه د  اي مـا أد لتك من حب الخردل وشربتك من ماء قراح ، اللّوكّ

يوجـد   وم،البه وجد في زمن ما سرب من نّأ :يقولفمورد هذا المثل "قصان الجناح 

ـ    سـربه، ج فاختار بومة من غير فيه ذكر أراد أن يتزو ة وتزوجهـا رغـم معارض

تيهاوكان كل يوم يأ رب،الس وكـان  ،لياليد الوافر والماء العذب ثم يغادر ليعود بالص

جائعـة ، فاغتـاظ أهلـه     هاأنّاح داللة على يما غادر المكان ، تباشر زوجته بالصكلّ

وطـاب ، فلـم    لذّ بلى بل أحضر لها كل ما: وقالوا له أال تطعم زوجتك ، فأجابهم 

ـ الي بـنفس  ي من بعيد ، فقام في اليوم التّقوه فقال لهم راقبونيصد ـ  يءالشّ يد ، الص

ه بقي بالقرب من شجرته يراقب ، الوافر والماء العذب ، وتظاهر باالنصراف ، ولكنّ

ها نـاكرة للجميـل   ، بدأت بالصياح كعادتها ، فاكتشف أنّ ابتعده ا رأت زوجته أنّفلم

ران الجميل ، وكذا فـي بـاب   وقال لها هذا المثل ، وأصبح هذا المثل يضرب في نك

ذي يطرح نفسه ، كيـف وصـل هـذا    ؤال الّولكن الس.الزواج من األهل واألقارب 
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نـا  ث لتعطينا هذا المورد ، ثـم أنّ وقت كانت البومة تتحد اس وفي أيالمورد إلى النّ

  .ن الحيوان ثم نستخلص منها المثل هذه حكاية جاءت على لسا بأن نقر أننستطيع 

الحاج حج ، والحج باين على عينيه ، شـالغمو تترعـد ،   : " خر آثال ونأخذ م

في قديم  مورده أن ويحكي" غار يخبي راسو فيه  يوالقفزة مازالت فيه واللي عندوش

الزمان حج ـ  قط وعندما عاد من الحج ا زاره أربعة فئران ليباركوا له على الحج فلم

غمو شـال :  الثالثّ الحج باين عليه ، فقال :انيالثّ الحاج حج ، فقال: قال  لاألورآه 

 .شي غار يخبـى راسـو فيـه    ي عندووالقفزة مازالت فيه ، واللّ: تتّرعد، فأتّم الرابع

ين هي حسب المورد قاله أربعة فئران ، فأه ونّكذا أصبح هذا المثل متداوال رغم أوه

ـ  يعرف صحة هذا المورد ، ورغم هذا فالكّل ـ هذا المورد ، حتى إنّ دت هـذه  ي وج

منطلقات التفكير في األدب الشعبي الجزائري " ي بن الشيخ التلّ: القصة في كتاب لـ 

مثال الشعبية بـين الحكمـة   األ: مثال فجاء هذا المثل في باب في تصنيفه لبعض األ" 

ومارة الحج  سيدي حج: " والعبرة ، لكن برواية أخرى فيقول المثل في هذا المرجع 

غار يحفـر غـار ،    ي ماعند، اللّباينة عليه  يرةمهوالتن خنزيرةتلاما هي باينة عليه ، 

ر قضية ورود المثل كن األستاذ التلي بن الشيخ لم يثول 1"ي عندو غار يطول فيه واللّ

  .على لسان الحيوان 

                                                
الت كیر في األدب الشعبي الجزائري : التلي بن الشیخ -  1990.   ئرالجزا. المؤسسة الوطنیة للكتاب. منطلقات  1

  

                                                                       . 
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 ة ، فاإلنسـان  وندرج مثاال ثالثا ، ورد فيه المثل على لسان الحيوان وهذه المـر

قـول  وت "الجرح يبرا وكالم العيب مايبرا ، آصابرة: " ل حاضر في المورد يقول المث

حكاية المثل أن هاب للغابة لتحتطب ، وذات مرة ، دت على الذّفتاة تدعى صابرة تعو

ها تاهت وكان فـي الغابـة أسـد ،    ابة لتحضر حطبا كثيرا ولكنّالغّ أغوارقت في تعم

ة جاء بينه وبينها ، وذات مر بها ، ثم أخذها إلى أهلها ، فنشأت مودة واعتنىفوجدها 

فقالت  سداألمن  رأتا ها عمأم فسألتهاليزورها وكانت هي جالسة مع أمها ولم تره ، 

فسـمعها األسـد   " خامجة  ما ريحه فموفيه مليح لو شيء ا مليح وكّلفي انتهالّ: " لها 

كعادتهـا   صابرةذهبت ،  األيامفعاد أدراجه إلى الغابة ، مغتاظا منها ، وفي يوم من 

 أحسـن ه قد تضربه بين عينيه فرفضت ألنّ أنإلى الغابة ، وجدت األسد فطلب منها 

ها فعلـت ، وبعـد   لم تفعل ، لكنّ إن سيأكلهانه دها أإليه فهد تسيء أنوال يجوز  ليهاإ

 :فقال لهـا  ،واهللا غير برا :واش تشوفي جرحي ياصابرة ، فقالت: فسألها  التقيازمن 

ومنذ ذلك الحـين أصـبح المثـل    .أصابرة؛ثم أكلهاالعيب ما يبرا الجرح يبرا وكالم 

هل هي مبتذلة صة نا ال نعرف حقيقة القّلكنّ باإلساءة، اإلحسان ن يقابلمتداوال على م

هته األمثال  كّل اجح أنو الر.خرافية أنهاإليصال المعنى أم  الناس،من طرف بعض 

على لسان الحيوان إدراجهالذا استسيغ  رجة األولىتربوية بالد.  
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  : عبيمحتويات المثل الشّ .4

إن عميقا إذا ما أردنا الخوض فيه إذبحرا  هذا الموضوع يعد يصعب على أي 

نة ، ولكن من خالل مـا  نة وغير المدوعبي المدوباحث أن يعرف محتويات المثل الشّ

ـ جوع إلى صنيف بالرة في التّصعوبات جم جمعت وجدت عبية محتويات األمثال الشّ

المناسبات ، كما يمكـن أن يحضـر فـي     فبعض هذه األمثال يمكن أن يقال في كّل

  .موضوع من الموضوعات

ما يكـون محتشـما   ورب الموضوعات،بعه حسب ذي اتّصنيف الّفيما يأتي التّ و

الهائل من األمثال الشعبية المتداولة في مجتمعنا ككل لكن في المنطقة  ظر إلى الكمبالنّ

فتها كمـا  تي صنّبأس به من األمثال والّ ال أن أجمع عدداللدراسة استطعت رة المقر

  :يلي

  :أمثال في الموت  -أ 

األمثال  اءا أو صراحة أي كّلما قيل عن الموت سواء إيح وأدرجت فيه كّل    

معنى في هذه الكلمة وقد  من معان وكذا كّل اتي وردت فيها كلمة الموت وما يواليهالّ

غيـر ظـاهرة    أخرىفيها كلمة موت تدل على معان  إن وردتنجد بعض األمثال و

 أن ه عن الموت إالّالمعنى الظاهري كلّ فرغم أن "ت فارالمندبة كبيرة والمي ": فمثال
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 " : ره المثل القائـل ها ، هذا المعنى يفسير محلّغم األمور في يمعنى المثل هو تضخ

  ."ةبعمل من الحبة قُ

ـ تطر التي األمثالكما نجد بعض   ل القائـل ق الموضوع شكال ومضمونا كالمث

الموت ال يقتصـر   فهذا المثل دليل على أن "الموت قرعة زيت معلقة في كل البيت"

نة بل كل نفس ذائقة الموت، فكّلعلى فئة معي ن يعـرف طعـم المـوت    وأ بيت البد

ئز في زاء جاالع أنأي  "مافات  ت مات والعزاالمي "محالة  وكذا المثل  والحزن ، ال

ـ  ذي يموت له قريب يحتاج إلى المواساة من طرف كّلن اإلنسان الّكل وقت أل اس النّ

 اس تتسارع لكسب أجـر ين له، وكذا نجد النّالمعزاس فنجده يعطي اهتماما كبيرا بالنّ

ن وفي نفس السـياق مـثال   د العزاء بوقت معيعند اهللا سبحانه وتعالى وال يحد ءالعزا

يك وتروعـك  جاية تعقب ساعتها وتيك والموت ما فيها شفّيني ونعززع:"نجد المثل 

عتني أنايا كيما رو" ضمأي إشفاء غليل أو إ": ايةشفّ" الموت ليس فيها  أي أنار شر 

ها اليـوم فـي بيـت    إنسان لذا وجدت المواساة فيها ألنّ هي كأس يشرب منه كّل بل

تتكلم مثال عن من يمـوت  الموضوع في هذا  ك وكذا في بيتك  لنجد معان أخرىعدو

نة بـل  معيد بسنّ الموت ال يتقي إلى أن إشارة "اشييموت الماشي ويقعد الر": فالمثل 

  .ذائقها ،الكبير والصغير ، والمريض والمعافى وهكذا الكّل
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: مة المرأة عند الموت ، فالمثل نجد قي: ظور آخر نجد مثال في المثلين ومن من

أو إذا ماتت فابنها  فاألم وهذا نظرا لقيمة األم "يحط حجرة على فمـو  وي ماتت يماللّ"

ابنتها على السما قطع لسانه أو لجم عن الكالم فلن يجـد  در الحنون فكأنّواء يفقد الص

وهو مثـل   "عندو لبنات ما تعرف وين جهة مات ي مااللّ":من يدافع عنه ، أما المثل 

د ذكراه تخلّ هاالبنت هي من تبكي أبوها كثيرا وتجد أن على حنان البنت إذ شائع يدّل

اقة في إجراء واجب العزاء وهكذاوكذا تجدها سب .  

معان إناألمثـال   الموت تختلف من مثل إلى أخر وال يمكـن اعتبـار كـلّ    ي

كلمة الموت هي الجامع لها على  المجموعة في هذا الموضوع لها داللة واحدة بل أن

  .األرجح

  :واجلزأمثال في ا  -ب 

    وقد جاء فيها أمثال عن اختيار الزالحة وكذا آداب العرس وكـذا  وجة الص

طبيعة العالقات بين العروس وزوجها وأهله وربل مالحظـة الحظتهـا كثـرة    ما أو

األمثال عن الزالشيوع في المنطقة في العالقـات بـين األسـر     وهذا واج ببنت العم

ه في السنوات األخيرة شـهدت  ضي أحدا، رغم أنّير والخروج عن القاعدة ال دمتوطّ

تي سمحت الدراسة الجامعية والّ: رات الناتجة عن أسباب منهاالمنطقة موجة من التغي

للبنات بإقامة عالقات خارج نطاق األسرة  وأهل مسـؤولية الخيـارات   لتها إلى تحم
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خلقي وعلمـي   ة إن كان على مستوىها خاصوإقناع أهلها بأن اختيار الزوج من حقّ

هناك حـاالت   نوأ عي سكان المنطقة بخطورة زواج األقارب خاصةأيضا وورفيع ؛

واج وطبعا هذا لم يمنع من استمرار هذه الحالة من مرضية كثيرة نجمت عن هذا الز

تي لم تتنازل عن عاداتها وتقاليـدها  في المناطق النائية والمنعزلة والّالزواج خاصة 

تناقض ي 20المثل  ياق رغم أنث عن هذا الستحد 31.25.24.20: وأعرافها فاألمثال

مع البقية من األمثال ويظهر رد واج بابن عمها واضطهاده لهـا ال  فعل الفتاة من الز

ـ   لها االعتراض عن أي ها ابنة عمه وال يحقّألنّ لشيء إالّ ى وإن شيء يقوم بـه حتّ

  .ئا يسكان 

 ها تندرجا األمثال األخرى فكلّأم واج ببنت في سياق واحد أال وهو ضرورة الز

ها ال تريد القليل ألنّ يءوكذا ترضى بالشّ ها،عمه ابن ها تستر زوجها بدافع أنّالعم ألنّ

 .هار في حقّها حتى لو قصبين أبيها وعم جتماعيةإفساد العالقات اال

الواردة عموما فكانت عن نصائح فيا بقية األمثال أملعـروس  اختيار ا ما يخص

أو عدم خطبـة   12رقم  المثلأفعالها  اوكذ ،1 رقم مثللا متدينة مثال تكونفيجب أن 

نة ونشيطة الواقـع هـي   ها عادة تكون مزيألنّ 15رقم  مثلالفتاة يراها في األعراس 

  .تقريبا 23المثل رقم عكس ذلك وهو نفس معنى 
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ما كان المثل الشّوربزوجها محّل ائع عن عالقة العروس بأم  جدل كبيـر إذ أن 

 إبلـيس ة يدخل كي تتفاهم العجوز والكنّ:" 13المثل ة الجنّ إبليسفاهم بينهما يدخل التّ

ـ   –ة لن يدخل الجنّ إبليس ائد بأنوإن كان االعتقاد الس "للجنة  –د وهذا صـحيح مؤكّ

شخ" : ـاوي في منطقة أم البواقي والمعروف بالمجتمع الشّ فإنيحـاول  "  ساين الر

زوجهـا   وجـة وأم وهذا بانتشار الخالفات بـين الز ، من الجنة فعليا  إبليسن حرما

ـ ليس في كّل األحوال ـ وجباستمرار وأصبح هذا من اليوميات العادية للز.  

ـ خ المرا: "21بالمثل رقم واج ونختم موضوع الز ـ بش ـ ة والس ارعد نج" إذ أن 

سواءواج حاالت الز فمن كـان يعـيش عيشـة     الحظّها إلى كلّ نجحت أو فشلت ترد

  .هة حظّه ومن انعكست عليه الموازين فهذا لقلّراضية فهذا لكثرة حظّ

  :ةداقة واألخوأمثال في الص  -ج 

ان عنـد سـكّ   بعضـهما بالمعنيين  القتران ولقد جمعتها لتمثّل موضوعا واحدا

نانية صديق لـك  ألوكم من أخ فقدت ثقته فكم من صديق أفضل من أخ لك  ،المنطقة

علـى   بأس به من األمثال في هذا الموضوع، وهي تحثّ كذا وقد وجدت عددا الوه

حسن اختيار الصحم فاإلنسان مطالب بصداقة من يعـرف معنـى   ديق وكذا صلة الر

هذه الكلمة فالصلة الحميمة بين شخصين تجمع بينهما خصـال عديـدة   داقة هي الص

، يجد كل واحد منهما اآلخر في لة فيصبحان جسدين لروح واحدة د الصمتشابهة توطّ
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ح سلبية فـي  يق قبل الفرج ومعظم األمثال الموجودة توضدة قبل الفرح وفي الضالشّ

فا في العالقات فالمثل هنا يوضح حاالت عديدة مـن سـوء المعاملـة    المشاعر وتخو

ب ما ال يحمد ا استدعى حضور هذه األمثال لتجنّوخذالن األصدقاء بعضهم لبعض مم

على حسـن االختيـار    في مثل هذه العالقات ، كما أن غالبية األمثال هنا تحثّ عقباه

لـك   لك الخير ومن يكن ق بين من يحبه ربما لن تفروكذا عدم إكثار األصدقاء ألنّ

ف كثرة األصدقاء لن تسمح لك بالتعر أكبر دليل على أن 4الكره والحقد فالمثل  رقم 

ديق ملـزم  الص في المنطقة تؤمن بأن اسة النّت عقليما كانورب. يحبك أكثر  منإلى 

ك إن وجدته بجنبك اليوم إليه وربما كان هذا نادرا ألنّ احتجتما بأن يكون بجانبك كلّ

مـا   فلن تجده غدا  وهكذا وربما وجدت مثل هذه الحاالت من الصداقات ونالحظ أن

فمن يضم يقابل كلمة صديق في هذه األمثال هو كلمة عدو ،ال محالة هو  ر لك الشر

نجـد أن   -1-عدوك ولكن معاني العداوة تختلف من مثل إلى أخر ففي المثل رقـم  

لن يصبح صديقك مهما يكن ،  العدودليل 21.12.8.7:األمثال  اأم كرامـة   على أن

ـ  وكذا النّ يريد صداقته اإلنسان تفرض عليه تجاهل ورفض من ال ذي يبديـه  فـاق الّ

 مفـي غيـابه   فهم في حضورهم أصدقاء مخلصـون و  أصدقائهماس تجاه بعض النّ

ـ  ن لنا أنّّيبي -33 -رقـم المثل  وقد نجد مثال أن. ميقرضون فيه يق ك في وقـت الض

  .42ك وهو نفس المعنى للمثل فريق بين صديقك وعدوستستطيع التّ
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حم هي سـبب فـي   حم ولكن أحيانا تكون صلة الرة فهي صلة الرا عن اإلخومأ

اسية المفرطة بين اإلخـوة فهـم   ن الحسيبي -32-ق والخصام فنجد المثل رقم رالتف

ـ " دون قصد وتكون أولبعضهم عن قصد  يضمرون أحيانا الشر هـي مقيـاس   " ةالني

 36و 35: لمعرفة مقدار حب األخوة لبعضهم ، وفي المقابل نجد مثال المثـل رقـم  

من لن يتوانى في ه مهما طال الزأنّمهما كان و األخ لن يضمر لك الشر أنيشير إلى 

حم نذير شؤم ويؤدي إلـى غـرق   قطع صلة الر نأمحاولة إصالح العالقات بينهما و

  .فاعلها في هموم ال حصر لها

ما توطّوربدت الصداقة بين اثنين إلى حد ة وأفضل مثـال هـو   اعتبارها كأخو

معك فـي المحـن كمـا    ك بل هو من يكون فاألخ ليس من ولدته أم،  43المثل رقم 

  .يكون معك في األفراح 

ة والعـداوة معـان   داقة واألخـو الص ن قوله في هذا الموضوع هو أنو ما يمك

لعبت المعاشرة والحياة اليومية دورا في ترسيخها وإعطاء أبعاد لها غير محصـورة  

  .اهريفي معناها الظّ
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  :أمثال  في األخالق  - د 

ربتـي  المنطقة والّ ظر إلى عادات وتقاليد كّلنّاسا بالما كان هذا الموضوع حس

ال يرضـى لغيـره مـاال     هق ذلك ألنّيحكمها العرف واألنفة ، فاإلنسان بطبعه متخلّ

انتقـاد   ، وإذا كانت األخالق هي معيار للمعاشرة عموما فهي دوما محّليرضاه لنفسه

به لكي حاول تجنّه يوكذا مالحظة ، فاإلنسان إذا الحظ شيئا ال يروقه في اآلخرين فإنّ

ن قبـل  علـى الـتمع   تهاغالبينا في تي بين أيدينا تحثّألمثال الّال ينتقده أحد ، ومعظم ا

الحظ يسان هو من يوقع صاحبه في المشاكل والتهلكة ، وهذا ما م ، فاللّالحديث والتكلّ

فكير اإلنسان مجبر على التّ على أن ها تدّلفكلّ 35.33.30.20.19.17.16في األمثال 

ـ   ة األمثال فهيأما بقي عقباه،قبل الكالم لكي ال يقع فيما ال يحمد  ي تدعو إلـى التحلّ

رور لكسب راحـة البـال وتـرك    عن الشّ واضع واالبتعادالتّباألخالق الحميدة وكذا 

  .وهي في معظمها أمور منطقية ومطلوبة .االحترامة الجشع والبخل وقلّ

  :  أمثال في المظاهر  - ه 

البة في مجتمعنا الحالي حيث أصبحت المظاهر هي مفتـاح  فة هي الغوهذه الص

اب ه راق وجذّاس على أنّنه أمام النّا يمكن أن يبييبحث عم فالكّل واالستمرار،ش يالع

بمظهرهااألشياء بجوهرها ال  واألصل أن. تي جمعت فـي  األمثال الّ كّل واألرجح أن

تي جعلت العالقات المظاهر والّ نالفكري واالبتعاد ع على الرقي هذا الموضوع تحثّ
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دق فال أفضل من الص، ف من اكتشاف الحقائق لحيرة والتخواها تشوب ةاإلنسانية فاتر

ة نكسبه من شد ى مانا وإن تمادينا سنفقد حتّنحن عليه ، ألنّ والبساطة والحمد على ما

الغراب جاء " : استهتارنا بالمبادئ وجرينا وراء المظاهر والماديات وكما يقول المثل 

اإلنسـان علـى    وهناك بعض األمثال التي تحـثّ  "ر مشيتويمشي مشية لحمامة ود

نـا  غيـر أنّ  20.19.14.13.10.9: فس كاألمثالالقناعة بالموجود واالعتماد على النّ

نالحظ بعض األمثال التي تبيلجميـل أو  نكـران ا ئة وهـي  ن لنا بعض العادات السي

لك الخبرة دليل اإلنسـان  وتكون بذ 3.2:كالمثال رقم ن،األوااالعتراف به بعد فوات 

  .نا نعيش وهما نحن في غنى عنهظاهر ألنّب صفة المباهاة والتّإلى تجنّ

  :أمثال في السخرية واالستهزاء  - و 

ا ونجد األمثال في هذا الموضوع كثيرة جدـ ما رب اس إلـى  يميل الكثير من النّ

خرية من الواقع فينجم عن ذلك أمثال تعالسرب عن هذا الس فض لمحاولـة  خط والـر

جاء في صـيغة نقـد   هذه األمثال  مضمون كّل ذكير ، ونالحظ أنغيير أو حتى التّالتّ

فالمثل على التغيير أو إدراك الخطأ أو حتى التنبيه فقط ،  مباشر ، يحثّ الذع غير  

دب على دائم النّاإلنسان المتشائم  حيث أن خرية من الحظّن لنا السيبي: مثال -2-رقم 

علـى   37ه عكس هذا الطريق ، وكذا المثـل رقـم   ما هو في طريق وحظّه فكأنّحظّ

اإلنسان عندما تنقلب عليه األمور وتتداخل عليـه المحـن    مثيل حيث نجد أنسبيل التّ
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ـ  ال ته فيصبح د رغم حريومقيه غريب وسط أهله يجد نفسه وكأنّ ى يملك القـدرة حتّ

ألفض ولو كان اعلى الرـ  مثال تحـثّ ه ونجد بعض األمر يخص اس علـى عـدم   النّ

مسـتويات مـن    إلىينزلون  همأنّح االهتمام بعيوب الغير ونسيان عيوبهم فهذا يوض

داللة علـى   وغيرها43،29،26،19،7،1: مثال ناءة الفكرية ، واألالدنشـغال اال أن 

 "ويقـول المثـل   ة العقل ،نا من عيوب دليل على قلّيخص بمشاكل الغير ونسيان ما

ما فيها فيه يقرالس" ها في اآلخرين حالما متي نعاني منها نترجقص الّعقدة النّ أي أن

همة ونجـذب  ولكن يحدث العكس حيث تثبت علينا التّ، انجد الفرصة لنبعد األنظار عنّ

  .اانتباه اآلخرين دون وعي منّ

سوة في بعض القّ ألن رجة األولىاالستهزاء تربوية بالدخرية والستعتبر أمثال و

نـا  ضنا لموقف محرج فإنّوإن تعر تين،مرر جحفالمؤمن ال يلدغ من ال م،تعلّاألحيان 

  .بهنحاول دائما تجنّ

  :رأمثال في الغد  -ز 

إن اكـا  الغدر سالحا فتّ أصبحفة تعيش في مجتمعنا بصفة متزايدة فقد هذه الص

ض للهجـوم،  ن يهاجم قبل أن يتعرفاإلنسا "ى بيقبل ما تتعشّ كبي انتغد":ويقول المثل

ـ  والواجب أن يحذر كّل، وأصبح يجوز على غير العادة أن تغدر باآلخرين ا واحد منّ

 ب الوقوع فـي الفـخّ  إلى الحيطة والحذر وتجنّ األمثال تدعو فكّل ،ه له القدرما يخبّئ
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ه إن يء فإنّد على شفإذا تعو، بع عليه الطّيغلب اإلنسان  نا أنل يبين1:فنجد المثل رقم

  -أكـرمكم اهللا  –الحمـار   من وليس أفضل ،ن أو قصر يرجع إليها ويحنطال الزم

اس سببا فـي  بين النّ -ةالني –كدليل على عدم نسيان األصل وربما تكون انعدام الثقة 

يخدعنا ويغـدر  لكن عي أنه حبيب ن اإلنسان يديوضح أ 7انتشار الغدر والمثل رقم 

  .له  بنا مع أول فرصة تتاح

  :مكْوالح األمثال السياسية  -ح 

تـي  ي وجدت بعض األمثـال الّ ولكنّ ا بعض الشيءصنيف جافّما كان هذا التّرب

ام وأصحاب القـرار  ث عن الحكّها تتحدألنّوالحكم تصلح ألن تكون في خانة السياسة 

 ما يجـذبنا ذي وضعت ألجله وربألعطيها بعدها الّهذه الخانة فها في أن أصنّ فارتأيت

ـ  به قصد اإلمام مالك ي د أمامي هذا المثل يقول أنمن يرد فكّل ـ1المثل األول رقم 

 لكن ،ـ المعروف بصاحب المذهب الّذي نتّبعه  ي اهللا عنهضرـنس  اإلمام مالك بن أ

ين والحكمـة  الـد العارفين بة تي تحدث ولقلّهذا المثل إشارة  إلى بعض التجاوزات الّ

ـ التّ اس حاليا فهم يجدون أنة النّعامواإليمان بين    دجاوزات أمر مفروغ منه وال يوج

سلطان وال رقيب في غياب الضمير ونجد أن  األمثال الموجودة تبـيالحـاكم أو   ن أن

شـيء دون   كـلّ ول في مجتمعنا له سلطة وقوة ال رادع لهما فله الحق فـي  ؤالمس

عوهذا ال يمن ،حد كانأ اعتراض أي عنـد مختلـف شـرائح     وح الوطنيةوجود الر
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ـ فال أجمل من أن نكون في وطننا ولو ك 4عب يترجمها المثل رقم الشّ ا فـي حـال   نّ

  .مزرية

  : أمثال أخرى  - ط 

هذه األمثال كثيرة وعملية الجمع كانت صعبة ، ولكـن مـا    يمكن  أن نقول أن

صنّى الماألمثال وحتّ كّل يمكن ذكره هو أن   ة مناسـبات لكـن   فة  تصـلح فـي عـد

صـنيف  التّ تي تصلح له فيما يخصتي تضعه في الخانة الّمثل هي الّ ّلصية كوصخ

ا هذه األمثال فهي أمثال تحضر في عدة مناسبات ولو كان المعنى متناقضا ، فكـلّ أم 

جـاح ،  يقال فـي النّ :  1المثل رقم مناسبة فمثال  مثل منها يصلح أن يستدعى في أي

في الموت ، في الزمثال يقال فـي العمـل    : 2لمثل رقـم  وا خرموضوع آ واج وأي

لـى  عا في الحصول عاب رجاءالص ل كّلا على تحموالمثابرة ونستطيع أن نعتبره حثّ

ها ة بها ألنّفها في خانات خاصستطيع أن نصنّهذه األمثال ال ن وهكذا نقول أن زيدمال

  .له ذي وضعتقليلة في المعنى الّ

  : اويةالشّ ةهجأمثال باللّ  - ي 

ارجـة  هجتين الدز بـاللّ تتميطبيعة المنطقة الثّقافية  ما سبق إلى أنفي رتلقد أش

ل هجة في الفصـل األو ث عن هذه اللّولقد سبق التحد   - ةغيلهجة أمازي –اوية والشّ
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سنشير في موضعنا هذا إلى األمثال الّتي جمعت باللّهجة الشّـاوية وسـأذكرها   نا لكنّ

  :القارئبالشّكل والشّرح ليفهمها 

1. "يييقْذْآ يذْوس بِري يحآقُ قْرسنشير إلى  "يبِر راجـة فـي   ما يقابلـه بالد

ذي يريد أن وهو يقال لإلنسان الّ ي خدمة فأحرق البيت جاء ليؤد: الملحق وهو يعني

ه لم يتدخلسوءا ، فيتمنى لو أنّ األموره  يزيد يد المساعدة لكنّ يمد.   

2. "ييذْوس تْب تْب غَ ظْلَخْيِإي ررغْز دبومعناه جاء خطوة خطوة وصـل  : " ي

هـا  كأنّال تعني كلمة في حد ذاتهـا بـل    " بتْ بتْ"ف ونجد هنا كلمةتوقّ يالوادإلى 

لى عمـل  ذي يقدم عويقال هذا المثل في اإلنسان الّ المتأنيةصوت ينجم عن الخطوات 

  .ملرب إلى الهدف يتركه أو يتوقف عن العما بخطوات ثابتة وعندما يقت

3. "يالَس لْسفْه وشَيومعناه سمع بكالم غير مؤكد فعلقه بيـده : "فْالكَ اس .

د من الكالم ويأخذ به عن  جهلذي ال يتأكّع والّويقال المثل في اإلنسان المتسر.  

ـ تّيولُْأي بِر يتْلْقخَّي نالَّقَو غْانَنَّويُأ ْليوسي وثْ،مي اكددا وخْرا فْيَأ" .4  وشْتُ

ضـاء  ويقال في الر اهللا ال ينسى خَلْقَه ك مات فردأبو ها العصفورأي: حرفيا ومعناه "

اهللا هو الّ بالمكتوب ألنكتب له يأخذ ما زق وكّلذي يقسم لنا الر.  

5. "َأا شَتْيمساس نْيا َأسعسمالح فبات حارسـا أكل أكال غير  ومعناه: "اس .

  .يعمله  يتحمل نتائج ما نأيجب  اإلنسان أن ويقال في



........................................................................................................................................................72  

 
 

6. "يسَأ قْراْلو سيبمنَّيُأ سوضغِْإ ينمنَّاسأخرج الكالم من فمه : ومعناه "س

 .دون تفكير  األعمالفسقطت أسنانه ويقال في نتائج وعواقب 

7. "بِذْنَ يشْلِّوثْيح اذَِإ الَبمتوجد أضحية بال دم ويقابله مثال ال : ومعناه:  "ن

ها ال تخرج هكذا مـن  تي لها مصدرها ألنّوتقال في اإلشاعات والّ "بال دخان ال نار"

  .  العدم

8. "فْلَ وُأ تْوشَلُّلْي تَالزعاتَ ْلايبرالجمـال جميلـة   في الفتاة ف ومعناه" تْوشَه

األفعال مشينة  ولكن،ها مشينة فهـي فعالأ وتقال في المرأة التي تعتني بجمالها ولكن 

  .فاتها هتماما لتصراالخارجي وال تعطي  تعتني بجمالها

9. "يَأ يذْوربثْاع يقْر لَيسحمأصحابه فخـرج مـن   حضر أ: ومعناه  "ثْاع

  .ع مكانته  ذي يضيالّ اإلنسانويقال في الجماعة،

10. "يتْوفَتُفْتََأ يذْو يسرَأ وحصرومعنـاه كسـب مصـروفا قلـيال     : " تْوفَع

مـا يملـك لكسـب     ع كّلذي يضيماع والّالطّ اإلنسانل في ويقا ،قطيع غنمه فأضاع

  .القليل

 األمـور الوجه ويقـال فـي    شقّ األنف: ومعناه " مذَوُأ وقْشُّوف يفُنْخََأ" .11

  .الواضحة للعيان والتي ال تحتاج شرحا 
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ين الكثير دليل على الخير الوفير ويقـال فـي   الطّ:  "ازكَلَّأ نقَثِّ ازوقَرِإ" .12

تكرهوا شيئا وهـو   أنعلينا بالخير وكما يقال وعسى  تي نكرهها وهي تدراألشياء الّ

   .خير لكم

13. "اقْتَشْم ْكُالروب يغَْأ اغَسالطّ: ومعناه  "وْليكـوب واشـترى   امع في الر

  .يح الشح اإلنسانويقال في  ـأكرمكم اهللا ـ حمارا 

 ال لإلنسانوتق،ه باحهار يظهر من صالنّ: ومعناه  "يوحبوصفُ انبتْي سآ" .14

 خيرا وإن كانت سيئة راستبشحسب البداية فإن كانت حسنة ف شيءعندما يبادر بعمل 

  .ة ها ليست قاعدة حتميولكنّ فيتشاءم؛

غيف علـى  ة كالرالني :ومعناه"نايونَِإي حرجيا ومرغْاو ومْآعر آم ثْيالنِّ" .15

فهو ال يظلم  ة صادقةذي يتعامل بنيالّ اإلنسان يحرق طاهيه ويقال عن غيفار والرالنّ

  . ة بفضل اهللامحال ه يأخذ حقه الاس لكنّالنّ

16. "تْيظْمرآ انآغْ مروم فَ قْذب قلّتي: ومعناه  "انيطهـى   عنـدما  فغيكالر

  .بشكل مختلف يظهر مرة  ذي ال يستقر على حال وكّلالمنافق والّ اإلنسانويقال في 

17. "وزِغْيَأ ينزردِإ اببومآذ اس يوضي ذمن حفر حفرة ألخيه  :ومعناه" يس

  .أعماله فيقع في شر ألخيهر ذي ينوي الشّالّ لإلنسانوقع فيها ويقال 
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18. "االَيعقين وتْشُيتْايشهن بِري االَقَ يوغَلْو اُ نِإ شْريمجاألقراط:ومعناه  "ان 

ذي يعطيه اهللا نعمة وهو ال يستحقها الّ اإلنسانتقال في انا ويعطيها اهللا لمن ال يملك آذ

  .وال يعتني بها 

ـ ميغْا شْرغَلْو ُأ نالَقَي او بِر يثْشوتْشُتْي ومسكْآ" .19 اسحـم  اللّ:ومعنـاه  "ن

  . 18المثل يعطيه اهللا لمن ال يملك أسنانا وهو نفس معنى 

اليد ليسـت متماثلـة    أصابعومعناه  "يفْك يفْي كاشم وسفُنْ انايظُوظَ" .20

ـ م حكما قاسيا على عامذي يعمالّ اإلنسانوتقال في  ـ  أناس والحقيقـة  ة النّ اس ال النّ

  .يتشابهون 

21. "اشَعر وبتّْة آتَّسآ يذْلِّولـه  اقص تصبح مثالنّ اإلنسانومعناه عاشر  "تَّنَ م

أوانـه  الملود قبل  هنا تعني" بو ستّة"تصاحب،وذي ال يعرف مع من يالّ لإلنسانوتقال 

  .أي في ستة أشهر

ومعناه ال تموت البقرة حتى  "يمجو آعارا آتَّورغَ تْاسونَفُآ اشْتَّمتْو لُْأ" .22

آخر دقيقة إلثبـات   إلىجل البقاء والحياة ذي يثابر من أالّ اإلنسانتلد عجال ويقال في 

 .،أو عن النّاس الّذين تخلّدهم أعمالهمالوجود
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سبة لـي  بالنّ المهم لكن مثالاألكمية  إلىظر صنيف ناقصا بالنّالتّن هذا يكو وقد 

صعب جـدا   مراألمثل والحقيقة أن هذا  مناسبة كّل ف حسبأصنّ أنني حاولت هو أنّ

  .استلزم المقام ذلكر متى عبية تحضالشّ األمثال نأل

مثـل فـي الخانـة     صنيف محاولة لوضـع كـلّ  وعلى العموم يعتبر هذا التّ  

خاطـب  اس علـى التّ عتياد النّا وهذا الاوية فهي قليلة جدالشّ مثالاألعن  اأمبة؛المناس

نسـبة   نوألاس ال يفهمونها النّ أغلبية اوية ألنارجة العامية ، وتجنبهم الشّهجة الدباللّ

   .األولت وهذا لألسباب التي ذكرناها سابقا في الفصل قد قلّ خاطب بهاالتّ
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  :عبي للمثل الشّ البعد االجتماعي .5

 ـ  أنواععبي كغيره من المثل الشّ إن يعـيش بيننـا فـي    عبي أشكال التعبير الشّ

هـذا المجتمـع    أفراد أنوالحقيقة  أفراده المجتمع ؛ فال يكاد يخلو من على لسان أحد

ن األسرة والقبيلة والعـرش والحـي   ون فيما بينهم مكونين جماعات بشرية تكويحتكّ

يعيش فـي المكـان    إنسان فكّل ؛الت البشريةالتكتّالمدينة وغيرها يف ووالقرية والر

د في المدن  يف والمهندس يشياعي في الريف ، والرح في الرذي يسترزق منه الفالّالّ

والقرى والصيدلي والطبيب والمعلم يذهبون أينما وجدت جماعات بشرية تحتاج إليهم 

  .اإلنسانتي يخضع لها الّ صاتمتكامل من مختلف التخص ، فالمجتمع كّل

 تعتبـر زادا   -وغيرها من المناطق – البواقي أمعبية في منطقة الشّ مثالاأل إن

منه ، فهي مفتاح للعالقات االجتماعية ، فإلنسان يعيش تجربته الخاصة في كنف  البد

أشكالر عنها وعن نتائجها في مجتمعه ، فيعب فنحن؛نة ومنها المثلتعبيرية شعبية معي 

ـ   نحتاط أنيحيط بنا فبالمثل يمكن  ما م كّلنحتاج إليه لنعتبر ولنقي ا ونأخذ حـذرنا مم

يمكن أن يصيبنا إذا نحن دخلنا تجربة نعرف مسبقا نتائجها ، فهـي سـتقودنا إلـى    

 المال ،مالورد على قشاري ال يا"، فإذا نحن سمعنا مثال لمثل  اإلحباطالهالك مثال أو 

ـ تفاهة ما نتبين لنا فيه دالالت كثيرة ومعان عميقة " حالورد على قليفنى ويقعد ا ر فكّ

هل فقدانه لكن ماذا فيه من ركض وراء المادة فالحياة ليست مادة وفقط فالمال من الس
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معيارا لدرجـة   المثل يعتبر أن ا مثال فقط ، ومن الضروري أن نشيربعد ذلك ؟ هذ

نتيجة خبراتهم في المجاالت الحياتيـة  اس ها النّمالحظات كونّ و معاييرمعرفة قائله ل

صائح والحكم ومنها ما يتضمن األسباب والتفسـيرات  المختلفة ، فمنها ما يتضمن النّ

لسلوك معينة ، ومن ن ومنها ما يضع شروطا مسبقة للحصول على نتائج سلوكية معي

ثم كان المثل تعبيرا عن واقع معين ن في ظرف معيماعيـا اجتكان هذا الواقـع   اأي 

  .،سياسيا ، اقتصاديا 

أخرىفيها من جهة  رويؤثّبثقافته من جهة  رالمثل نابع من المجتمع ومتأثّ إن  ،

واضحين من خـالل البنـاء    ر والتأثيرالتي بين أيدينا نجد هذا التأثّ لألمثالسبة وبالنّ

ر في إشارات مختصـرة  االقتصادي واألسري والسياسي والديني وسنشي،االجتماعي 

هذه العناصر نالحظ تأثيرها في بعضـها الـبعض فـالمجتمع     وكّل كّل عنصر، إلى

االقتصادية يساهم فيها كل األسر ويـتحكم   اإلمكانياتبحاجة إلى سياسة متطابقة مع 

  .الديني  الوازعفيها 

اسة في البالد ، فهـم  اس بحقيقة السياسة والسحيث تالحظ وعي النّ:  سياسيا ∽

عبير وكذا المشاركة في صنع القرار الديمقراطية وحرية التّ الوعي في ظّل واعون كّل

: ، ونذكر على سبيل المثـال   األحيانوجورهم في بعض ، رغم غطرسة المسؤولين 

وطني وطني لو كـان رقـادي حريـر    "و"  وكرش على لملوك ال يملّما تكثّ" المثلين 



........................................................................................................................................................78  

 
 

يعـيش  تـه فـي أن   ة طلباك المواطن بوطنه ، وكذا معقوليدليالن على تمس"  وقطني

  .كريما في وطنه 

 مـن خـالل إشـهارها لعـدة     اقتصـادية مثال مرجعيـة  تعتبر األ :اقتصاديا ∽

ـ  يعلم أن اإلنسان أناستراتجيات للحصول على حياة كريمة ، والمعنى  راء الغني والثّ

ال عادة وكذا الفقرالفاحش ال يصنع الس ن لقمة العيش ، والوسطية هي الحل لـذا  يؤم

" :؛فمـثال على التكافل االجتمـاعي  وتحثّ عبية تحارب البخل مثال ، مثال الشّنجد األ

الطّ" و"  اليدين ين وتبقى صنعةيفنى مال الجديزول(يفنى  للماا "و" بعالطّ دمع يفس(  

ي يعرف اللّ"و"  بوهيجال يجوالركّلف " شفايه لعداه نما يكو،  لغداه عشاهمن ي يخب 

علـى   زق ، وكذا يحثّيضمن الره ألنّعلى العمل  يحثّ صادياقتلها بعد  مثالاألهذه 

نظـيم  ، وكذا التّكاألرض القناعة ، وعلى الحفاظ على لقمة العيش من مصدر حالل 

  .وعدم التبذير  اإلنفاقفي 

 أنيني في المجتمع من منطلـق  عد الدمثال تعكس لنا البهناك بعض األ: دينيا ∽

بالقضاء والقـدر ، وحسـن    ضىعلى الر ال تحثّمثهو ديننا فنجد بعض األ اإلسالم

 "و"العـين   تشوفو المكتوب على الجبين البد" على سبيل المثال : وجة مثل ختيار الزا

و" لقبريكبري  صغري لكبري واخدم يا أخدم يا "و"بالفعايل  وآلخرةبالوجوه  نياالد 
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 ها يموت حقير واللّـي مالها يموت فقير واللّي يتزوجها على زينيتزوجها على  ياللّ"

  هناك بعض األمثال فيها أنونجد "  بي البشيري والنّدينها يحبو ربيتزوجها على 

ين تشير إلـى الـد   أوتي توصي الالت الّموز والدبعض الر ـ  القول ن صحإ 

 رمضان نصـوم  من محبتك يا" و"  كي غاب الماء حضر التيموم "، ومنها اإلسالمي

تيمم ورمضـان  : ها استخدمت عناصره من ين لكنّبالد أثرتأمثال تفهي "  عواشرك

  .في معان مجازية 

   األسرة والّ اأميظهـر بعـض    ؛في بنائه األساسنواة المجتمع وحجر  تي تعد

المثـل   ما كانورب االجتماعية،عن بعض الظواهر  عبرتّللأفرادها في بعض األمثال 

ويشير إلـى   أحيانايخالف المعهود  هوفأصدق تعبيرا في هذا الموضع ونالحظ أحيانا 

ي ما عندو لبنات مـا تعـرف   اللّ ":ونشير هنا إلى مثلين  .موجودةها نادرة لكنّ أمور

  " خوالي  راحوا ت يمحخوالي وكي را ا كانوكي كانت يم"و" واين جهة مات 

وقـد ذكـر     البعد االجتماعي للمثل الشعبي نتعبر عهذه الجوانب مجتمعة  كّل

" الشّعب المصري في أمثاله العامية"في كتابه  1الدكتور إبراهيم أحمد شعبان  الباحث

أن األمثال تنهض كدليل صادق للتّيارات االجتماعية، كما أنّها من المصادر المهمـة  

للتّاريخ االجتماعي لألمم و المثل في سبيله إلى ذلك ال يحتوي في مضمونه الفكـري  

                                                
.أمثال المصریین تحكي أمزجتھم:حمدي عابدین  www.odabasham.net. . 1  

                                                                       . 
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أيضا يتضمن الرذائل وهي وسيلته في كشف الشـر   على مبادئ األخالق فقط ولكنّه

  .  وتعريته والحثّ على الخير والدعوى إليه

  :فسي للمثلالبعد النّ .6

1شير إليه في هذه النقاطعبي ونعامة هو نفسه للمثل الشّ فسي للمثلالبعد النّ إن:   

 .للمثلم صحيح رف المناسب يدل على تفهعبي في الظّرد للمثل الشّفاستخدام ال إن - 

 .ينشأ فيه الفردالّذي عبي الشّ راثأي تمثيل للتّفكري  عابياستعلى  يدّلو  - 

مثال فـي  استخدام األ نن وهو ما قد يوحي بأمعي باتجاه الفرد لتزاماعلى  يدّلو  - 

د تتدخّقياس القدرة على الفهم المجروانفعاليةة متعددة من مزاجية ل فيه عناصر نفسي 

 .وخلقية

  .كمقياس للقدرة العقلية مثالاألدام ما يمكن استخك - 

كاء والقدرات جة الذّنا من قياس درالمثل الشعبي يمكنّ أنه نستخلص من هذا كلّ 

ـ عبي هو ردبالمثل الشّ فاالستشهاد؛العقلية عامة ة إذا كـان فـي   ة فعل منطقية خاص

 ة نظر فإذا كان هـذا المثـل سـيعكس   رف المناسب ، وهذا دليل على فطنة وحدالظّ

  .لة وفطنته تزل العبارات ، فهو يعكس يقظة قائالموقف ويخ

                                                
إن ھذه العناصر وردت في صفحة الكترونیة ورد فیھ ا بح ث ع ن اس تخدام الت راث الش عبي ف ي الدراس ات          - .1

  1p://216.122.177.190/*magazine/001/m0010039.hthtt االجتماعیة والنفسیة 

                                                                       . 
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، فمنهـا  مزاجهنفسية قائلها أي تعكس  لتمثّ مثالاألنجد بعض  أخرىومن جهة 

 عند الهايجة على ديداني كنت كي :"المثلبها صاحبها مثل  يمر إحباطل حالة ما يمثّ

 واإلحباطالة االكتئاب فهي تعكس ح"  حقروني اديهمنّايل حتى يندهوني وكي عدت قلّ

عامـة   األوضاعبها صاحبها ، وهناك أيضا مثال يعبر عن حالة نفور من  التي يمر

فس الـنّ  أنوهي حقيقة تعبر عـن  "  والتـراب  ودالديملي العين غير  ما" مثل المثل 

لم يلجمها فلن تقتنع ، وهذا حتّاعة ومن طمفسـي للمثـل   هذا الجانـب النّ ح ى نوض 

 ضالتهيجد فيه ه إذا ما أخذ بالمثل فإنّ فاإلنسانهو الوعظ وأخذ العبرة ،  األصل فيهف

فسية الّر المثل عن مختلف الحاالت النّ، حيث يعبـ  أن إلىبها فال يحتاج  تي يمر ر يعب

ي باعك بالفول بيعـو اللّ: " إذا سمعت مثال .مثلين  أوال بل يختصر الكالم بمثل مطو 

  ظرإعادة النّ ليريد استدراك موقف ما ، من خال إنسانلة ر عن حافهو يعب" بقشورو 

ـ   معادن،اس فالنّ اس،النّفي طبيعة العالقة مع مختلف  و راءفمن كان معك فـي الس 

اء فال حاجة لـك بـه   فاك في الضراراء وجومن واالك في الس تتركه، فال الضراء،

  .بيعة الموقففسية حسب طذا يمكن عكس مختلف األمثال على الحاالت النّكوه
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  :اللّغة واألداء .7

     فالمثل الشّـعبي أيضـا ال يخضـع     ،األدب الشّعبي عامة ال يخضع لإلعرابإن

لقواعد النّحو واإلعراب، فالخطاب بالدارجة ال يستدعي الشّكل أو النّطق مع مراعـاة  

اللّغويـة  أواخر الكلمات، بل األغلبية تنطق بالسكون في آخر الكلمات، أما الصـيغة  

وجوب افتراض األصـل  " :" ....زايلر"للمثل فتخضع إلى الخلق الفردي كما افترض 

رته ويتسم هذا الفرد من وجهة نظره بطبيعته المشرقة، وبقد. الفردي في خلق المثل 

على إصابة الهدف بتعبير فريد؛ ثم يتغير المثل ويتحور حتّى يتّخـذ شـكال محـددا،    

فينتقل بذلك من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة، أما كيف وأين يحدث ذلك ، فهذا 

نطق به في مكـان مـا   فإذا قلنا أن كّل مثل البد أنّه . هو األمر الّذي سيظّل مجهوال

نا نستطيع أن نقول كذلك أن المثل الّذي أصبح له شكل لغـوي ثابـت؛   وزمان ما، فإنّ

  1."نطق به كذلك في زمان ما ومكان ما البد أنّه

ـ  ـ بأن المثل يتغير في صيغته اللّغويـة بمـرور   حسب رأيي   ربما كان هذا إقرارا 

على األمثال بحيث تـتالءم معـه،   الزمن؛ فكّل زمان ومكان يضفي صبغته الخاصة 

ويكون له حضوره الخاص فيها، وهذا طبعا ال ينطبق على المثل الفصيح خاصـة إذا  

أما المثل الشّـعبي  .عرف قائله، فإنّه ينتقل في الغالب بالصيغة الّتي قيل بها أول مرة 

                                                
  1 179:ص  – 3 -أشكال التعبیر في األدب الشعبي ، دار الغریب للطباعة والنشر والتوزیع ط: نبیلة إبراھیم. د -

                                                                       . 
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يز بأمثالها فهو يخضع للهجة، وكّل منطقة لها لهجتها الخاصة وبالتّالي كّل منطقة تتم

يكن من جانب المعنى والّذي يلتقي في كّل المناطق تقريبا؛فمن جانب الشّعبية وإن لم 

  .اللّغة أو اللّهجة بالتّحديد وخاصة النّطق والّذي يختلف من مكان آلخر

  :إلى الخصائص الفنية واللّغوية للمثل الشّعبي شير فيما يأتيوأ  

تختصر المعـاني  فالمثل يرتكز على كلمات قوية األلفاظ القوية الّتي تؤدي المعنى، *

  " اشريها عالية ولو غالية:"لكنّها توصلها وتفتح المجال أمام التّطبيق؛ فإن سمعنا المثل

ال  "اشـريها :"فهي جملة قصيرة وكأنّها مبهمة المعنى، خاصة وأن الهاء هنا في كلمة 

بهذا يمكن أن تكون أشـياء كثيـرة،   ، ونعلم على ماذا تعود؛ فهي ال تحدد شيئا معينا

 لزواج أو التجارة أو حتّى الصداقة، فاأللفاظ هنا تعنى بالجانب الفنّـي أكثـر مـن   كا

  . الجانب اللّغوي

، وأعني أن كـّل جـزء مـن    تالتركيب في المثل الشعبي يأتي على شكل أكليشيها*

المثل يحدد لنا مرحلة من التجربة في المثل، وبالتّالي ليس هناك تسلسال في المثـل ،  

ال :"متباعدة في المعنى تترجم مختلف التّجارب فـي المثـل، مثـل    بل هي تراكيب 

وال .......ما تدي غير اللّـي كاتبتلـك   ......تجري وال تهقهق وامشي مشية موافقة

  .فهي تراكيب في نفس المتن ولكنّها تحمل عدة معاني ". تموت بالشقا
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دمة لـيخلص إلـى   منطقيا في تركيبه، حيث يبدأ بمدخل أو مقيستخدم المثل أسلوبا *

الّذي، الّتـي،  :والّتي تقابل األسماء الموصولة " اللّي"نتيجة، ونجدها كثيرة وتبدأ بكلمة 

خاصة في تكرار صـيغة اإلفـراد،   ويتّضح اهتمام المثل بالسلوك ..."الّذين، والالّئي 

 والمالحظ أن هذه الصـيغ ال "...اللّي"والّتي يستخدم فيها المثل اسم الموصول بكثرة 

شخصا معينا رغم ما قد يفهم من ظاهر الخطاب، وإنّما يصوغ المثل العبرة تخاطب 

لمن شاء أن يعتبر دون اإلشارة أو التأكيـد إلـى االسـتفادة مـن العبـرة أو عـدم       

اللّي قطع الدم يشـرب  :"ونعطي أمثلة لهذا النّوع من األمثال وهي كثيرة . 1"االستفادة

  ".بحمومها واللّي خالط الصابون جاب نقاه اللّي خالط البرمة اتطلى"،"الهم

بحيـث  يخضع المثل في جماليته إلى الوزن واإليقاع والّتي تجعله يكتسي حلّة فنية، *

  وإذا كان الوزن واإليقاع في الشّعر من شأنه أن "تساهم في ترسيخ المثل وحفظهن، 

  النّفسية؛ فإن يعين على عرض الصور اللّغوية المتماسكة، عرضا يستمر مع الحركة 

الوزن و اإليقاع في المثل من شأنه أن يصنع الشّكل اللّغوي المقفل، فمـا أن تنتهـي   

و . 2"العبارتان المتّحدتان على وجه التّقريب في الوزن واإليقاع حتّى ينتهـي المثـل  

الضـحك بشّـوارب ولقلـب    "،"اال غلبوك بلكثرة اغلبهم بلبكـرة :"األمثلة هنا كثيرة 

  ".ي فاتو لكالم يقول سمعت واللّي فاتو الطّعام يقول شبعتاللّ"،"هارب
                                                

عن ،155ص،1990،الجزائر،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،منطلقات التفكیر في األدب الشعبي:التلي بن الشیخ،دـ 1
..179ص،1971ماي /الثقافیة  المجلة 1  

.181،ص 3 -أشكال التعبیر في األدب الشعبي ، دار الغریب للطباعة والنشر والتوزیع ط: نبیلة إبراھیم. دـ  2  
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سـاللة  :"التّكرار وهو تأكيد للمعنى يزيد في تأثير النّص على السامع ومثـال ذلـك  *

  ".خوك خوك ال يغرك صاحبك"،"ساللة والعرق جباد

أسلوب السرد ،حيث ترد بعض األمثال على شكل حكاية أو قصـة ، كـأن يكـون    *

  !".خالي حصان:اشكون باباك ؟قالهم :سقساو الداب :"جواب،ومثال ذلكهناك سؤال و

خوذ راي اللّي يبكيك ومـا تاخـذش راي اللّـي    :"أسلوب األمر والنّهي ،ومثال ذلك*

  ".ما تضرب حتّى تقرب وما تصاحب حتى تجرب"،"يضحكك

شـبيه  ويخضع المثل حين يقال إلى المناسبة، فقد يؤدى كتعقيب على حادثة أو ت     

لها،ويكون ذا طابع ساخر،وقد يقال في أول التّجربة كتحذير،وقد يقال المثل كـإقرار  

  .لحقائق
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  :الشّعبيغز اللّ .1

 واإللقاءرد شويق في السعبي ورغم بساطته ال يخلو من عنصر التّالفكر الشّ نإ

 وألغـاز ونكت  أمثالو وأساطيرعبي عامة من حكايات ب الشّدوهذا ما يترجمه لنا األ

عمال للفكر وروح دعابة ، إخيرة ال يكاد مجلس سمر يخلو منها لما فيها من وهذه األ

ة في عموده الفقري وربمـا  عبي وفقرة مهمالشّ أدبناأ من هي جزء ال يتجز واأللغاز

ـ  ـ  كان إهماله وعدم دراسته ـ ماعدا بعض المفكرين والمهتم لـه   أولـوا ذين ين والّ

ومندثر فعلى العكـس مـن    ميت هبأنّالكثيرين  في ظنهو سبب  – ةتضبمقدراسات 

  .اس في مجالسهم المختلفةغز مقياسا لدرجة ذكاء النّذلك يعتبر اللّ

ـ كمـا أ  شعبي قديم قدم األسطورة  والحكايـة الخرافيـة   أدبيغز شكل واللّ" ه نّ

ال ؤرة تطرح للسد كلمات محيمجر األصلغز في في االنتشار ، ولم يكن اللّ يساويهما

األمسيات الجميلة ، وهذا مـا يـدفعنا ألن نبحثـه    في عن معناها بين ثلل األصحاب 

  1 ". .شعبيا أصيال شأنه شأن األنواع األدبية أدبيابوصفه عمال 

من الباحثین في مجال األدب الشعبي ی دفع بم ن یھم ھ موروث ھ      اإلقرارھذا  إّن    

االتھ ودراسة جمیع محتویات ھ  البحث في جمیع مج إلىالثقافي دفاعا وترسیخا لھ 

  .ویغذي الذاكرة األساسیة  أطوللیدوم لفترة 
                                                

  
  191ص.3ط.القاھرة.أشكال التعبیر في األدب الشعبي دار غریب  للطباعة والنشر والتوزیع  یلة إبراھیمنب .1
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  :غز لغةاللّ )1

ـ زلَغَز اليربوع حجرتَه وَألْغَ" :فه الزمخشريكما يعر ةلغغز اللّ      ا حفرهـا  ه

ـ لْ، وحفـرة اليربـوع ذات أَ   ه وألغزولغز في حفره  ،ة على داخلهاملتوية مشكلّ  ازٍغَ

ـ في كالمه ولَ زغَلْه وَأنياه ولم يبعم :كالمه زغَلَْأ:ومن المجاز . زغْلَو زغْالواحد لُ  زغَ

األلغاز الطرق الملتويـة   اكوإي ؛الجادةوألزم ،له  س فيها على المحلوفدلّ: في يمينه 

  1" هغزويال المزهييته ورأ. 

غَلَ: منظور فيقول في مادة لغز ا في لسان العرب البن أمغَلَْأ، زـ لْلكالم وَأا ز  زغَ

من كالم فنسـيه   زغَلْمن َأ: زغْواللُّ .أظهرهفيه ، عمى مراده وأضمره على خالف ما 

ا إذا وري فيه وعـرض  ازغَلَْأ زغَلْفي كالمه ي زغَلْس وقد َأالكالم الملب: ز غْمعناه واللُّ

ات جهتـين يـدخل   وهي حجرة اليربوع تكون ذ زِغْمحدود من اللُّ " اءزيغَواللَّ"ّليخفي 

لمعارض الكالم ومالحته جهتين يـدخل مـن    يرعتُ، فاس أخرىمن جهة ويخرج من 

جهة ويخرج من أخرى ، فاستعير لمعارض الكالم ومالحته واأللغاز طـرق تلتـوي   

غز هو صياغة لغوية أعطيت بمعنيين أحدهما ظاهري إذن فاللّ 2 .ل على سالكهاوتشكّ

  .ةوالدعاب فيه عنصر اإلثارةوآخر خفي وهو المقصود وتكون 

  
                                                

  763ص.2003س.1ط.بیروت .تبة العصریة المك:أساس البالغة :الّزمخشري1ـ
   98ص.  1998دیوان المطبوعات الجامعیة . األدب الشعبي بین النظریة والتطبیق: سعیدي محمدـ 2
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  :االصطالحيعريف التّ )2

 ـلهجتناـ غز في لغتنا العامية  اللّ إن  الحجايـة وكلمـة    أوى محاجيـة  يسـم

فظ للمعنى مخالفة اللّ :جية في المعاجم العربية بوجه عامحأكثر شيوعا واأل" محاجية "

ولها عالقة بالحمعناه االصطالحي قد نقـل   غز فياللّو )1(.ذي هو العقل والذكاءالّ اج

؛ألجله  ي الموضوع من وعائه المادليصب عمية في التّ :د فهوفي قالب مجازي مجر

العـب  عن المعنى المـراد بالتّ  يقالمتل بعادإوهي بهذا محاولة )2(يقتلالمالكالم على 

فـي   األساسـي  يءوالشّ ؛بالمعاني واأللفاظ وهذا لخلق عنصر الغموض والصعوبة

غز خطاب لغوي يمتاز بالغموض وااللتباس واإلشـكال  فاللّ"فظي العب اللّالتّ غز هواللّ

غز فهو غـامض وغيـر   نعت باللّ شيءوأي ، ...غوية الشكلية في بنيته اللّ وااللتواء

فهو إذن قول يكون مجموع ألفاظه مغلطا للملتقى حيث المعنى الظاهري  3بائنة داللته

إذن هنـاك   يتجمع نفس الخصائص والمعـان  أنيذهب بفكره إلى أشياء عديدة يمكن 

غز وحلـه فـاللغز فـي جـوهره اسـتعارة ،      اللّ جمع بين عناصر نصلخصائص ل

الشبه  أوجهالترابط والمقارنة وإدراك  إدراكقدم العقلي في واالستعارة تنشأ نتيجة التّ
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ـ غز فضال عن ذلك يحتوي على عنصر الفكاهة اللّ أن، على  واالختالف تـنجم   يالت

   .1غز لعنصر المفاجأةاللّ احتواء عن

  غز ولماذا؟ كيف نشأ اللّ .2

عبي هي جـزء مـن ثقافـة    راث الشّمظهر من مظاهر اآلداب والتّ األلغاز كأي

غز من الشعب وتعبير عن جوانب ثقافته المادية والعقلية والروحية واالجتماعية ، فاللّ

ـ   يعطي مالمح خاصة لنوعية الثقافة؛جواب ؤال والخالل الس ائدة فـي  الشـعبية الس

ظهار المهارة إتحمله من تصوير لبعض جوانب الحياة في البيئة و بجانب ما ،المجتمع

نسان منذ القدم تستخدم تعبيرات متناقضـة  لغاز الشعبية التي عرفها اإلالفكرية ، واأل

 هـا أنّغوية ، والمسميات المتشابهة ألشياء متغيرة ومختلفـة إال  تعتمد على المهارة اللّ

ـ   اإلجابةيبحث عن ذي امع الّا يفاجئ السجابة بسيطة ممإتحمل  ف أو للمعنـى المخلّ

     اإلنسـان أقدم األنماط اإلبداعيـة التـي سـايرت    لغاز بهذا من األ المحتجب ، وتظّل

       فيتساءل عن أصل حدوثها خبايا الطبيعة ومحيطه ،  اكتشاففي حياته في محاولته 

قديم الزمان  غز نشأ منذإن اللّ: " يقول " موريس بلوم فيلد "ني مثال ، فالباحث األلما 

ـ ،ذي يحيط بـه مع الكون الّ التالؤمن نفسه على حينما كان العقل البدائي يمر ه ذلك أنّ

في إدراك ظواهر الطبيعة وظـواهر   غبةالر ازدادتنضارة  أكثرؤية ما كانت الركلّ
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األلغـاز  يحبـون  األطفال  فإن ومن ثم،سان تي تحيط باإلندراك القوانين الّإالحياة ، و

ـ  ولهذا كذلك فإنّ ،ومثلهم البدائيون عبية مثـل األسـطورة   نا نجد األنواع األدبيـة الشّ

غز يشير إلـى غمـوض   فاللّ ،عبية والحكايات الخرافية تتضمن األلغازوالحكايات الشّ

 اإلنسـان قـدم   غز قـديم فاللّ"  1البكرالحياة وهو في الوقت نفسه يمثل إدراك العقل 

المعرفـة   وهي حـب  اإلنسانبل جاء نتيجة حاجة دفينة في  اعتباطيا،ووجوده ليس 

منذ خلق فهو يتساءل عـن   اإلنسانع إلى الوجود والكون ، فاألسئلة ال تفارق والتطلّ

غـز عنـد   ولقد ارتبط ظهـور اللّ ؛عايش معه والتّ ،أقلم معهحوله محاوال التّ شيء كّل

رتـه  تي حيواهر الّحول الظّ األولىة باأللفاظ التساؤلية ل مروق ألمنذ أن نط ،اإلنسان

االكتشـاف   المعرفـة وحـب   ة وهاجس حبفتحت قو،و سبة إليهوبقيت مجهولة بالنّ

لفـاظ  نطـق باأل ي بـدأ  أنشياء المحيطة به ، فمنـذ  بس والغموض عن األوإزالة اللّ

يتساءل مع نفسـه ويسـأل    إلنساناالتساؤلية لماذا ؟ أين ؟ متى؟ من؟ أي منذ أن بدأ 

بدأ يعي بوجود اآلخـر ماديـا    أنالي منذ الكون وبالتّ ه وسرجل معرفة سرآخاه من أ

وإيجاد الحل  ،اإلنسانلة غز هو جواب شاف لما يدور في مخيفاللّ. 2ومعنويا ومساءلته

از بهـذا  مور على حقيقتها ، وقد ارتبطت األلغدراك األإالحيرة و إيقافله يعد بمثابة 
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ا أسـهم  حقائق األشياء مم إلىي الحواجز للوصول جل تخطّراع من أالصأي بمفهوم 

تبسـط   أنحاولت  إبراهيمنبيلة  الدكتورةولعلّ  اإلنسانيةفي تغيير كثير من المواقف 

ـ فـاللّ  "....: قـول  غـز فت األمور في قضية الباعث على خلق اللّ ب سـائال  غز يتطلّ

المسئول يكـون   ، كما أن ةاإلجابغز يكون عارفا بيطرح اللّ ذيائل الّوالس ومسئوال، 

ائل ال ينطـق باإلجابـة عـن    الس ومع ذلك فإن ،اإلجابةيعرف سائله  نعلى يقين بأ

يبذل في ذلك جهدا كبيرا أنبعد  ؤال إالّالس، ـ  الحّل ا إذا عثر علىأم ـ الص ه حيح فإنّ

يجهلـه   شيءتوصل إلى معرفة ه ألنّيشعر وال شك بحالة اقتناع ، وبثقة في نفسه ال 

هنـاك مـن    أنذلك  ،أصبح كذلك في درجة ممتحنة من المعرفةه فحسب ، ولكن ألنّ

1أن يبرهن له على مقدرته في ذلك يختبره في معرفته ، وهو يود" مـا كانـت   ، ورب

 غز من خالل المقارنة مع األسطورة الكونيـة هنا تقتفي أثر اللّ إبراهيمالدكتورة نبيلة 

ا عن جواب التي تعدوما ،ؤال أيضاس ا هو نيهمغز في أصله هو البحـث عـن   اللّ أن

ل بسؤال وجواب ، للوصول إلى راحة نفسية تخو األمورالحقيقة من خالل استقصاء 

ـ : غـاز لألا، وحاليا تطلق علـى   األزماتي االستمرار قدما وتخطّ لإلنسان ة الرياض

الفضـول ،   أوا بدافع المعرفـة  غز إمللّ حّل ادإيجفي  المسئولحيث يجتهد ؛الفكرية 

أو  األلغـاز ما كانت الغاية من وضع رب،وتعتبر في زمننا هذا األلغاز وسيلة تربوية و
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 .عبية ، والتربية العملية المباشرة في الغالـب قافة الشّسلية البريئة والثّهي التّ األحاجي

سالي الطويلة مع الرفقة الوقت في التّمر وتمضية كوسيلة للس خاذه اللّغزاتّفإلى جانب 

ـ  هـا أنّأيضا وسيلة تثقيفية وكذا نفعية تربوية ذلك  األلغازتعتبر  ،ةالطيب م الكبـار  تعلّ

فكيـر  عـد التّ ية و بالجوانب بطريقة مسلّ عامل مع المشاكل من كّلوالصغار كيفية التّ

والمحاوالت ، فإن هـذا   ترخاء بعد كّلر يلعب دوره في االسخيفي األ هيالفكا الحس

  .الجهد الفكري 
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  :حضور اللّغز الشّعبي في المنطقة .3

، موجود في  ةعبيير الشّالتعبعبي في المنطقة كغيره من أشكال غز الشّحضور اللّ     

الجلسـات   يئا فشيئا ، ذلـك أن داول به تتدهور شالمنطقة قيد الدراسة ، لكن درجة التّ

يكاد يخلو ال ،  بواألحباات األصدقاء الواحدة أو بين جماع األسرةبين أفراد  لحميمةا

ألعـاب   أوتلفـاز  كنولوجيا من مـذياع،  تي وفرتها التّالّووسائل الترفيه الحديثة منها 

الزالت موجودة خاصة  هاأنّلكن هذا ال يمنع  زاأللغاإلكترونية ، فال وقت للكالم عن 

من األوالد  بإلحاحوأوالدهم ، وهذا  ءوليااأل أو وأحفادهميوخ الكبار والعجائز بين الشّ

كهربـاء ،  الشتوية الطويلة وحين تنقطع ال ييالاللّففي ؛الفضول هو دافعهم  ألن،طبعا 

م األ أو باأل يبـدأ ، غـاز األلهر ، فيحين دور الس تلتفّ العائلة حول الشموع ، فيحلو

 واألم باألويدخل  الجد أوة الجد وأحياناين حولهم ، بناء الملتفّعلى األ زاأللغابطرح 

وتكثر االقتراحـات ،   وبحث عن الحّلفيصبح الجميع في تفكير  ئولينسالمفي دائرة 

ثـم نـص اللّغـز،أو    " حاجيتك ما جيتك:"بطرح اللّغز أو المحاجية بقولهفيبدأ السائل 

   . مثم نص اللّغز وتستمر السهرة إلى أن يخلد الجميع إلى النّو"عال من حاجيتك:"يقول

ما انتقلنـا  تكثر انتشارا ، أي كلّ زاأللغاة المنطقة نجد قنا في جغرافيما تعمنا وكلّإنّ   

تـي  بعد بصخب المدينة وبتكنولوجياتها الّ رتتأثّتي لم ائية الّوالمناطق النّ فاألرياإلى 

اإلنسانت لحو  وعنـدما نقـول منـاطق     ،هار وتنام طول الليلطول النّ إلى آلة تكد
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تـي  ، بل هي بعيدة فقط عن مناطق المدينـة والّ منعزلة تماما  هاأنّئية فليس معناه النا

وش ، قصـر الصـبيحي ، بئـر    تعتبر المركز ، ونقصد بهذه المناطق مثال عين بب

ماتزال محافظـة علـى   تي هداء ، العامرية ، عين كرشة وغيرها من المناطق الّالشّ

  .بالعوامل الخارجية  رتأثّتتي لم عبي في ثقافتها والّابع الشّالطّ

ـ علـى أ  عن تفكير ساذج يدّل مبعضها ين نأ، ونالحظ في األلغاز المجموعة ه نّ

ن ال على مستوى ثقـافي معـي   تدّل أخرىلغاز ، وأعب البسيطةمتداول بين أفراد الشّ

تي يكون فهمها بسيطا الّ زاأللغاذلك مثال  وأمثلةها البسيط معرفة حلّ اإلنسانيستطيع 

  :؛منها األمثلة الّتي سأوردها اآلنمعقداأو 

  :األلغاز الّتي تدّل على بساطة التفكير وانعدام المستوى العلمي

  :في المجموعة1غز رقم اللّ

  . "لعينينا"وأ" الرجلين" هو  والحّل" ما ماجيتك حاجيتك كون ماهو"

  :في المجموعة  26غز رقم اللّ

 والمضـيع لخة الماكلة تتكل ملخ ي تتسمى بالخاء في لرضيتك اللّعلى من حاج"

  .ة الشيوخز أهل المنطقة وخاصلعبة شعبية تمي: الخربقةو الحل هو ال 

  :في المجموعة  20غز رقم اللّ
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ـ  ي هو فاليلي حروف لمخبالكنت قاري قرحاجيتك ماجيتك " خلقوش انسـان وم

  .الوشم :الحل  "ربي

  :في المجموعة  46غز رقم اللّ

  .ة وقوف والرابع منفوخ والخامس يضرب ويشوف ثالث: على من حاجيتك "

  .وسيرد شرحها في طيات البحث.الشكوة :الحل

  :في المجموعة  52غز رقم اللّ

  "مايصليوش والحرام مايديوش الةالصعلى من حاجيتك زوج متضادين "

  .الميزان  :الحل 

  : "54غز رقم اللّ

   .الكلب :الحل"على من حاجيتك شالمة صوف تبات تشوف "

فهو يراها كـل يـوم    اإلنسانذي يعيش فيه هذه األلغاز نابعة من الوسط الّ إن

   .ف عليها من خصائصهاالي يتعربالتّ

  : األلغاز التي تدل مستوى ثقافي معين -

  :في المجموعة 40 مغز رقاللّ
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بـن ثالثـة   يحيـا و بن اثنين بالطاء والطا ال يفوت ، حاجيتك ماجيتك اسمو " 

ي فضـلت  غز واعتبره حديثا لكنّلهذا اللّ حالّ أجدلم  أننيعترف أ.الطالق :الحل"يموت

   .اس يعرفونه فلم أشأ إهمالهذكره ألنني وجدت بعضا من النّ

   :في المجموعة 43غز رقم اللّ

جات وحيات وفي لرض عاملة دميسـة بعـدما خرجـت    : على من حاجيتك "

  .العصفورة والمصيدة  :الحل "وحيات حرمت عليها الخريجة

  :في المجموعة  67غز رقم للّا

المدينة العسل في  والشينةوالزينة عملو الصالح ، رماعلى : على من حاجيتك "

   .الحمامة والعنكبوت "وداو المفتاح سكرو

  :في المجموعة 68غز رقم اللّ

اس تطلـب  ك ويفرشلك ما يغطيك النّيشمايع كيبيتي على من حاجيتك على اللّ"

  .صاحب الحمام  :الحل "ربي وهو يطلب فيك

  :في المجموعة71غز رقم اللّ

وال ظـم  ع خشـم وال عين وماعنـدو ال عندو جسم وعندو : حاجيتك ماجيتك  "

   .قلم الرصاص :الحل "اسالر ينقصلو انفاس ومايخدمش حتى

  :في المجموعة 74غز رقم اللّ
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معزتنا طاري طاري موالها عالم قاري هـو يـذبح وهـي    : حاجيتك ماجيتك "

  .الكمان  :الحل "منها دم جاري تصبح ماسال

  :في المجموعة 80غز رقم اللّ

كيف السكين ويابس كيف جريدة  لمسلسعلى من حاجيتك على عيسى مسكين  "

   .القلم والحبر :الحل "ويجيب الماء من البير ويحطو في قصور جديدة

  :في المجموعة 96غز رقم اللّ

ياشهوي بعيني شفت  ليك على عبد الصمد قال كلمات واصنتوعلى من حاجيت"

  .العلم:والحل "فوق عود يابس وإال كذبت قصولي زنودي نواره

 توضح  زاأللغاهذه  إنـ  أنل يجب ئوالمس أن ا يكون على درجة من الثقافة إم

  .لك لى غير ذعلميا إ أودينيا 

ر رسالة إلى المتلقي وهي بعد يمر أنيحاول  لاألحوا غز الشعبي في كّلاللّ نإ 

ألنها تعرفه  لغزا فهي ال تريد معرفة الحّل ـ مثالـوالدهافالمرأة إذا سألت أ ،ظرالنّ

رع دليل علـى عـدم   ، فالتس موراألذكائهم ونظرتهم إلى  اختبارها تريد مسبقا ، لكنّ

بـل   لألمور مدركاهي مفتاح الحكمة ، فال يكفي أن تكون ركيز والتفكير فاأللغاز التّ

ن تربط بين المعنـى الظـاهر   وأ ءاألشياخصوصيات  م كيف تحيط بكّلتعلّت أنيجب 

  . غزوالباطن للّ
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غز حسـب خصوصـيتها فهـي منطقـة     ز بانتشار اللّن منطقة أم البواقي تتميإ

ـ   يمنعا هذه  أنن والحضارة زراعية رعوية ، ولم يستطيع التمد ي الصفة مـن التجلّ

يزات المنطقة ونـذكر  أهم ممتشير إلى هذه الخاصية وتنقلنا إلى  زاأللغاونجد بعض 

  .تي تسبق كل لغز حاجيتك ماجيتك والّ: فنبدأ بـ: بعضها فيما يلي 

على ثالثة وقوف والرابع منفوخ والخامس يضرب ويشـوف  : "  46غز رقم اللّ

اليوم حيـث تتشـكل ثالثـة     حد لىوتعتبر من خصائص المنطقة إ الشكوةوالحل هو 

يغسـل   أنفيها كيس من جلد العنزة بعد ق مائلة ليربط بعضها إلى بعض ويعلّ أعمدة

من جديد لتشكله على هيئته  المرأةالشمس وبعدها تربطه  إلىترك يثم تدهن بالملح و

ويربط من جهة الذيل والعنق ، ويوضع فيه الحليب من جهة العنـق   ةكالعنز ىاألول

 مـرة  لمدة معينة ويضاف في كّل ،بضربات متناغمة ومتساوية بالخض المرأةوتقوم 

ى الخلـيط  بـدة ثـم يصـفّ   بن والزاللّ خيراألليتشكل في  ،الماء الدافئ ثم الماء البارد

 فـي حـد   الشكوة= الرابع منفوخ  .عمدةاأل= ثالثة وقوف  .بدةبن عن الزويفصل اللّ

  .المرأة= الخامس يضرب ويشوف  .ذاتها

ـ  ": 48غز رقم اللّ  "فوهزات يهفو فالجبال طحنوه وغربلوه وجابلو ربي من يس

االقتصـاد فـي    وأسـاس نتشارا المحاصيل ا أكثرالسنابل والقمح ، وهو من : الحل 

وفي وقـت الحصـاد    المنطقة يهتمون بزراعة القمح ، ثم أهل ائع أنوالشّ،المنطقة 
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 المـأكوالت معظـم   أسـاس برحيه وتصفيته ليعطيهم الدقيق وهـو   بأنفسهميقومون 

  . الشعبية

: العجين هو الحل "يشرب الماء كي الخروف أبيض رفروف  ": 53غز رقم اللّ

وهي ما يقابل الخبز ، فيكون فـي  " بالكسرة "وهي المرحلة الثانية لتحضير مايعرف 

دقيق ثم ي لاألوضاف إليه الملح والخميرة والزعلى أن يكون دافئا ة الماءيت وخاص 

تجـاوز   يل على شكل دائرة سـمكها ال وهكذا تعجن حتى تصبح عجينة جاهزة فتشكّ

   .لتطهى على النّار" اجين الطّ"في  السنتمتر الواحد ثم توضع

نـى يركـب   لثة تحاتح ومريم الصالحة واحـد الف على ثا  ":   (69):غ ز رق م  الّل

وهذه إشارة إلى بعض خصائص المنطقـة وهـي   ،البرمة والكسكاس :الحل : "ويغني

م فـي تحضـير   تـي تسـتخد  فهذه األواني هـي الّ  الكسكسىالشهيرة  األكلةر يتحض

ـ  الكسكسى ائع في المنطقة أنوالشّ الكسكسى ه يتطلـب  يحضر في فصل الصيف ألنّ

في أكيـاس  ويخبأ  "لعويل  "نة ويطلق عليهأ كمؤونة لبقية السدا ثم يخبجي وقت ليجفّ

ويخبـأ فيـه    أكيـاس سوة مشكلة ن ينزع صوفه فتخيطه النّتصنع من جلد الغنم بعد أ

خر والعيش وهو نوع آ ىوالكسكس تفسد كالبقوليات والقمح تي المختلف المأكوالت الّ

 "الخليع "والغالب أن يطهى بلحم ىالكسكسأخشن من ، و يكون الشعبية المأكوالتمن 

  .وتجفيفه تماما  )الملح إضافة (وهو لحم يتم تمليحه 
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: الحـل "وصل قبل واحد ،وواحدد واحدزوج خاوا يمشو بفر:" )95(غز رقم اللّ

الشّعير ينضج قبل  القمح والشعير لكن يحملن السنبلة هي من عير وهذا ألالقمح والشّ

  .القمح

القليـة فـي   : الحـل  ".جدي راقد والجديان يشطح عند راسو ":)63(غز رقم اللّ

وهـي قمـح    "الروينة "وهذا التحضير "الطاجين"ى في وهو القمح عندما يقلّ.الطاجين 

ك:"في المأكوالت دا ويستخدم يقلى في الطاجين ثم يرحى جيـ  "ريرالز وهـذا   افسللنّ

يضاف لها الملح والحليب وتأكل في الصـباح او   "الروينة"و ؛بإضافة الزبدة والعسل

 .يل وهي مفيدة للعظاماللّفي 

غز واللّ "الكانكي ":الحل "قاعد في دكانتو ويأكل في مصرانتو ": (75)غز رقم اللّ

ولذكر مـتكمش عاللنثـى    تالحجا يفو أنت تحاجي وأنا نحاجي وباالك ": (76)رقم 

وهو وسيلة إنارة مشهورة فـي المنطقـة    "الكانكي": وهو أيضا "وخايف عليها تموت

نه لإلنـارة وتحلـو   أهل الريف والدواوير ال يملكون الكهرباء فيستخدمو أغلبية وألن

  .la lampe à gazأي " المبة القاز"برفقته السهرات ويسمى أيضا 

على عبد الصمد قال كلمة وصد ، ريت الماء في مضـرب   ": (25)غز رقم اللّ

وهي كيس مصنوع من جلد الماعز يوضـع  :القربة :الحل" وإذا كذبت اذبحوني  الدم
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ه يحتفظ بالبرودة ونجد سكان المنطقة يضعون فيـه كميـة   يف ألنّفيه الماء في الص

 .القطران ليزيل الرائحة الكريهة  صغيرة جدا من

 :الحـل " ة كحلة غربية نهزمية وألف تروح بالعلفدابة دويب" (58) :غز رقماللّ

ني سمعتها هكذا وربما توجد الماشية عند كـل  ما كانت بدايتها غربية لكنّورب .الماشية

مـن   ديستفي ها تمثل ماال ال ينضب فالكّللكنّ.بالضرورةمن يملك األرض ولكن ليس 

مات الحياة فـي  مقو لكّل األوليةمادة تي تعتبر الوالّ،لحمها وحليبها وصوفها وجلدها 

 .المنطقة

روح ليه يمنعو يتي اس منو تتهارب الّاس والنّعلى كحل الر ":(119)غز رقم اللّ

فس وكذا تحضـر فـي   النّ عن وهي وسيلة صيد ودفاع.الفوشي :الحل "واهب من كّل

  .المنطقة مع الفارس في ساألعرا

ـ امها رحطوطة على خدودة من قلبها مالمجب": (111)غز رقم اللّ اس ت ولد النّ

وتعرف في مختلف أرجاء الوطن وقد وصفها لنـا   .المطمورة :الحل "وخالت ولدها

غة مر في  اللّالطّ:"يقول  إذ ض ولن أكون أحسن منه في ذلكالدكتور عبد الملك مرتا

ـ  ،فن والخبـأ مر يعني الـد العربية كما يذهب إلى ذلك الفيروز آبادي الطّ ا لـدى  أم

القمح  خبحين الجزائريين فيقصدون به وهو المراد في كالمنا في هذا الفصل ، فالّال

ضة القعـر  يقة الفوهة من أعلى ، عرضي: عير داخل حفرة خاصة بهذه الغايةأو الشّ



........................................................................................................................................................102  

 
 

من أسفل تشبه شكل الزجاجة المستديرة العريضة وهذه المطـامير تصـغر وتكبـر    

ح عـريض  ق فوهة مطمورته بحجر مصـفّ يغل حالفالّ إن........... بحسب الظروف

 تي تكون مستديرة ويبلغ قطرها تقريبا سنتيمترا أو أقل قليال ، ولكـن ي الفوهة الّيغطّ

راب ته بـالتّ ح المختص لهذه الغاية ، يثبليس أكثر من ذلك وبعد وضع الحجر المصفّ

حتـى تسـتوي   / اليـابس علـى الحفـرة الخارجيـة ،     المعجون بالماء ثـم يجثـو  

  . 1"......األرض

 "ين وثالثة شطاحين وثالثة ضـرب الشـوكان  ثالثة رداحعلى :(55)غز رقم اللّ

رات المناخية وهي إشارة إلى انتباه الناس إلى التغي .الربيع ، الصيف ، الشتاء: الحل

ا في المنطقـة وربمـا وصـفه    يف حار جدوالص،تي تطرأ فالربيع هادئ وجميل الّ

ـ ا الشتاء فبـارد جـد  وأم .فيه عراساألاحين دليل على كثرة بالشطّ ك تـوخز  ا وكأنّ

  .باألشواك

على عبد الصمد قال كلمات واسمعوني ياشـهودي شـفت   ":  (103)غز رقم اللّ

األم الرضيع ، وينقل :والحل هو "إال كذبت قطعولي زنوديف  في حبيبه ولحبيب يكتّ

 "التقماط "تنجب تقوم بعمليةحينما  األم أنحيث  غز عادة سائدة في المنطقة،اللّ لنا هذا

و حسـب  ل عليه النموهذا يسه،دا في وضعية مستقيمة ه جيضيع بعد شدالر وهي لفّ

                                                
35.34ص،1982.الجزائر .ديوان المطبوعات الجامعية .األلغاز الشعبية الجزائرية :عبد الملك مرتاض .د - 1  

                                                                       . 
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جاءت في اللّغز وعملية الوصف  ،نا خضعنا لهذه العمليةنا كلّرأي الجميع والحقيقة أنّ

لـه بـل    اده لكن ليس إيذاءها تربطه وتقيا ولكنّرضيعها جد تحب األم أنابة حيث جذّ

 .لصالحه ولصالح نمو معتدل حسب المعتقد السائد في المنطقة

حوالي سـبع مـرات فـي    ذكره يرد و"عبد الصمد "إلى  وأشير في هذا المقام

نجح وأكثر من ساقوا لي هذه األلغـاز  ني لم أالمجموعة وقد حاولت معرفة أصله لكنّ

إنسانا قد قال لغزا ثـم  دري إن كان من قصر الصبيحي وال أ ذكره هم اتي ورد فيهالّ

علـى  ": غز يرد دائما بعد مقولة اللّ نص نغز على لسانه لألمانة ألأعيد ذكر هذا اللّ

ه يريد دائمـا أن يـدخل   ألنّ،ا يهبِوهكذا وقد يكون حكيم زمانه أو نَ "عبد الصمد قال

امع ويختم قولـه ب قه التسامح في دائرة إدراكه ليصدإال كـذبت اذبحـوني أو   :"الس

مـا  عابير واهللا أعلم في شأنه وربمن التّ "الخ ................اقتلوني أو قصو زنودي

غـز فـي إظهـار أهـم     سأتوصل يوما ما في معرفة أصله فهذه إشارة إلى دور اللّ

مختلـف جوانـب الحيـاة فـي      هملأغز لم اللّ خصائص المنطقة وهذا دليل على أن

  .المنطقة
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  :لّغز الشّعبياألثر النّفسي واالجتماعي ل .4

ثنـين  غز هو مساءلة بـين ا فاللّ ،غزلّفسي لنا ال نستطيع أن نهمل الجانب النّإنّ ثم

فهـذا   وعلى المسئول محاولة إيجـاد الحـلّ  ، ةائل عالما باإلجابعلى أن يكون الس ،

إذ سـيثق   ية،براحة نفس ه يحسفالمسئول إذا علم اإلجابة فإنّ ؛ار لدرجة المعرفةاختب

 بعقدة ضـعف ونقـص ال يعوضـهما إالّ    ه سيحسه إن أخفق فإنّلكنّ ،راتهبنفسه وبقد

ـ س، وهكذا ثم إن الخرللغز آ إيجاد حّل ا أو جـدة أو جـدا ؛  ائل سواء أكان أبا أو أم 

أن يعرف حكمـة  ه  يريد إذ أنّ،كاء والمعرفة بعد من اختبار الذّب بمساءلته إلى أيذه

ما كان هـذا  عاب وربل وتجاوز الصلى التحمأحفاد ومقدرتهم ع والمسئول من أبناء أ

دا ألمقياسا جيكاء وهنـاك  تي تختبر الـذّ فهناك األلغاز  الّ،متشابهة  تليس األلغاز ن

 عنصر الفكاهة يوجـد فـي كـلّ    رغم أن ،لغاز ترفيهية بحتةألغاز تعليمية وهناك أ

  : ما لسببين ه غز عامة إالّاأللغاز ونشير أن المسئول ال يجيب عن اللّ

ائل يغري من يحصل علـى اإلجابـة الصـحيحة    لحصول على الجائزة فالسا §

  .بإعطائه جائزة

ـ قة بـالنّ فسية واسترجاع الثّاحة النّلحصول على الرا § عور بـاالعتزاز  فس والشّ

زة عن اآلخرين لوصوله إلى درجة معرفية ممي.  
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عود إلى البساطة طبعا هذا حسب رأيي ، وربما احتجنا في ظّل متغيرات العصر أن ن

في التسلية ؛ أقصد أن ننحني ـ مثالـ أمام األلغاز تقديرا وإجالال لتراثنـا ، فمـن    

" اللّمـة "،أين كانـت  خالل أوقات الفراغ أحس برغبة للرجوع إلى الماضي الجميل 

تجمعنا وجدتي أو أمي وحتّى أبي يعلّموننا إدراك األمور من خـالل مميزاتهـا فـي    

  .ليوم أن تجتمع العائلة ال لهذا الغرض وال لغيره اللّغز، هيهات ا

 اجتماعاتهـا فكانت األسـر تغتـنم    الشّمل،لقد كان اللّغز وألزمنة طويلة جامع      

األمور، وإهمال األلغـاز يعنـي بتـر    وإدراك لطرح األلغاز الّتي تنم عن بعد النّظر 

  .الصلة بين األجيال
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5. غز الشعبيزات الفنية للّالممي:  

ن اللّويتكومشـكلة   ب حـلّ في صورة سجع يتطلّ ،بي من جملة أو أكثرغز الشع

ـ    ،غز عالما بالجواب الصحيحذي يطرح اللّويكون الّ ،فكرية ؤال كمـا يتضـمن الس

ـ  للّو.اإلشارة إلى مالمح الجواب بطريقة واضحة تارة خفية تارة أخرى عبي غـز الشّ

ع أدبي عامة وأنو زات فنية كثيرة مثله في ذلك مثل كّلمميهم عبي غز الشّز اللّما يمي

ل إطاللة عليه هوفي أو:  

  .جملة واحدة أو جمل قصيرة - 

 - جع والجناسالس. 

 .ةوالكناي ستعارةاال - 

 .العب باأللفاظغة والتّاللّ - 

 - الموسيقى واإليقاع الدريعاخلي الخفيف الس. 

زوربإلـى   ادناالسـت بعامة وفيما يلي نحاول شـرحها  اللّغز  ما كان هذا ما يمي

  :تي تحت يديالّاأللغاز مجموعة 

  :أو جمل قصيرة واحدة جملة  - 

§ تحمل الـدالالت أو   قصيرة نوعا ما ن جملة واحدةإذ توجد بعض األلغاز تتضم

الجملـة تكـون    ولكن هذا ال يعنـي أن  ،ذي يدور حوله اللغزالكنايات عن الشيء الّ
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فهي جملة "كانش هاو ماهاو:" )104(مونجد اللغز رق  ،امة المعنىمبتورة المعنى بل ت

لى أبعد من المعنى الظاهر للعيان، وكذا تأخذ إ،ها تحمل دالالت كثيرة ا لكنّقصيرة جد

فهـو   )سرعة الضـوء (البرق سريع  حيث أن؛رة لتأكيد المعنى مكر "هاو "ونجد كلمة

ـ    رمشفي ،يظهر مرة أو مرتين في زمن قصير ثم يختفي  ا العين فإن لـم نـره فإنن

يمشـي بـال   ):"99(ونجد في موضع آخر اللّغز رقم . نستطيع أن نفهم معنى المثل ال

، ألن الموضـوع فهي جملة قصيرة لكنّها أعطتنا معلومات حول "راس ،يحفر بال فاس

  .الوادي حقيقة يحفر مساره من خالل مجرى الماء أي عوامل التعرية الطبيعية

عن موضوع واحد أو أشياء مختلفـة  ر عبيبينما توجد ألغاز في جملة طويلة للتّ §

  :كلينضرب أمثلة للشّون

o ّوهي ألغـاز   :عبير عن موضوع واحدتي جاءت في جملة طويلة للتّاأللغاز ال

بعض األوصاف متناقضـة  إن بدت  ،وغزاللّ ة أوصاف لمعرفة حّلأعطت لنا عد

إليه مثل  ة أكثر في الوصولعليه ، وتعطينا دقّ ها تدّلغز الواحد لكنّوى اللّفي فح

على :"حيث يقول حول الجليد: على سبيل التمثيل  ال التخصيص (15)غز رقم اللّ

فالمدخل "ت حانوت صنعها يهودي ما خشّبيكة فضة جاءت من جبل ياقوت ما س

وهي كما يقـول   ،فهي الموضوع أو باألحرى الكناية عنه" على سبيكة فضة:"هو

ده ما بعدها من جملـة  وهذا ما يؤكّ،ها طبيعية غز جاءت من جبل ياقوت أي أنّاللّ
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 ما دليل على أنرب "ما صنعها يهودي "وقولهم،ها لم تصنع ولم تبع وهي أنّ؛غز اللّ

ـ  ـالمنطقة وكان يشتهر بصناعة الفضة  ي هناك من اليهود من عاش ف  ـ فرضا

 .غزاللّ ة دالالت لمعرفة حّلغز هنا أعطت عدفجملة اللّ

مبهـاه كـي    على مقواس حلقة و "عن الفم):  27(غز رقمللّاخر ونعطي مثاال آ

علـى  " :هنـا فالمـدخل  " ر ويلقى ، وساعات يروح كامـل يعود جامل ، ساعات يود

الشق العلـوي   (ه على شكل قوس ويقابله قوس آخر ليشكل حلقةأي أنّ "مقواس حلقة

ه يكـون  نّأي أ،غز ح أكثر معنى اللّتي توضانية والّثم الجملة الثّ،)للفم والشق السفلي 

،و تشير الجملة الثّانية إلى عمليـة قلـع   جميل عندما تكون األسنان كاملة في مكانها 

تسـقط األسـنان لتسـتبدل بـأخرى     عنـد العجـز   و  األسنان اللّبنية واسـتبدالها، 

  .فهنا جاءت الجمل مترابطة ومتتالية كل جملة توضح ما قبلهااصطناعية،

علـى زوز خـاوا    :"الصـورة  عـن  :(61)غز رقم ونعطي مثاال آخر وهو اللّ

ادين واحد خلقو ربي وواحد صنعوه اليدينمض" ففي الجملة األولى نتصوالحـل   ر أن

غز وهي ويتمثل في الجزء األخير من اللّ ،موضوع واحدحقيقة أنّه ال موضوعيين لكن

خص وتعطي كل المواصـفات  فالصورة هي توأم الشّ؛اليدين بهذا الشيء مصنوع  أن

 إلنسان مخلوق من وح فإنالر إالّ الشكلية طبعا، التفاصيل خص كليا بكّللشّوتعكس ا

  .ورة صنعها اإلنسان والصسبحانه وتعالى، اهللا مخلوقات 
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قدو قد البراولبـرا   ":(60)غز رقم وهو اللّ ونضرب مثاال أخيرا في هذا الجانب

عـود  أي )يط الزالم:(ه وحلّ "وهو هازو فوق راسو اس هاربة من البالي قياسو، النّه

ثـم   ،ه ليس إبرةفي الحجم ، لكنّ إبرةيء فهو يساوي فالمدخل جاء يصف الشّ ،الثقاب

اس تهرب مـن الـبالء   النّ أنفي حين  ،ه يحمل البالء فوق رأسهالميزة الثانية هي أنّ

  .البالءوجه الشبه مع ار وهذا هو نشعل به النّ ناقاب حيث أنّه عود الثّوهكذا تتبين أنّ

هي جمل طويلة تحتوي على جمل  ،ا لم أذكرههذه األلغاز وغيرها مم ن فكّلإذ

  .يء الملغوز شيئا فشيئا حتى يتضح معناهقصيرة متساوية ومتناغمة تصف الشّ

o ّتي جاءت في جملة طويلة للتّاأللغاز الة موضوعات في آن واحد عبير عن عد

جملة تحمل معنى عن  كّل ولكن ،وهي جملة تحتوي على جمل قصيرة متساوية: 

هـا  نعلى األكثـر وم ا فيها موضوعان أو ثالثة موضوع معين، وهذه األلغاز إم

وحدة ما شافها ووحدة تبيع وتشري ،زوز بنات قدقد  :"(05) غز رقمنشير إلى اللّ

 األولـى تبـين أن  : غز فيه ثـالث جمـل  وهذا اللّ،الدنيا واآلخرة  والحل هو" حد

وحدة "و"وحدة تبيع وتشري "اثالن أو متساويان لكن فهما متمالحديث عن شيئين؛ 

مور كثيرة تـدل  بيع وشراء وربما كان هذا كناية عن أ افاألولى فيه"ماشافها حد 

لفقر وغيرها من األمـور  الغنى وا ،والطالق ة والموت، الزواج الحيا: على الدنيا

  .أما الموضوع الثاني وهي اآلخرة فلم يراها أحدالدنيوية، 
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الح واحد حلـواجي  عندي زوج خوت م: "(12)لى لغز آخر وهو رقم ونشير إ

اح واحـد يعبـد   بة في صمعلى زوز غر": (16)رقم  و اللّغز" حاوواحد قباض لرو

وهمـا   غزان يعبران عن موضوعان مترابطانفهذان اللّ" حالروربي ، وواحد يقبض 

غز ففي اللّ "د الصغيرالعيد الكبير والعي:ى عندنا عيد الفطر وعيد األضحى أو ما يسم

فهما عيدان غرباء لكن تجمعهما قرابة، اني هما غز الثّهما إخوة وفي اللّنجد أنّ؛ل األو

اني هو عيـد  والثّ،وكذا نصنع فيه الحلويات ،وهو جائزة لرمضان : ل عيد الفطراألو

  .ةة سيدنا إبراهيم فقد كانت المقارنة جميلة ورائعبح الكباش على سنّاألضحى وفيه تذ

" ارعلى دارنا الكبيرة وغنمنا القطيع وعودنا السه ":(08)غز رقم ولدينا أيضا اللّ

الجمل لم تكن مسجوعة  أنورغم  .جوم ثم يليها  القمرماء ثم النّهي الس :وموضوعها

 ، وهي تخضع لألداء أكثر مـن الشّـكل  ها متناغمة موسيقيا بحيث نجدها متتاليةإال أنّ

ها بيـت  نّأا فكماء واسعة جدماء والسالس على لجملة األولى تدّلفا؛ها كنايات وهي كلّ

ه حصـان  يالي كأنّوالقمر حاضر في معظم اللّ ،ها قطيع غنمجوم كثيرة كأنّوالنّ ،كبير

لتنا في جميـع األنحـاء   قصيرة تجوب بمخي فهي تعابير جميلة في جمل؛هر الس فَأِل

   .للمقاربة بين األشياء وإيجاد نقاط االلتقاء

ونضيف لغزا آخر رقم ،اب بعباراته وألفاظه ومعانيه غز جميل وجذّهكذا هو اللّ

وواحـد    ،واحد يمشي ما يرجعش ،عندي ثالث جمال واحد ياكل مايشبعش :"(29)
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وهـي عبـارة    "عندي ثالث جمال ":ل وهوغز يبدأ بمدخوهذا اللّ "ينعس وما يرقدش

ربانالع"ر المنطقة بما لتأثّنابعة من البداوة رب" حل من الصـحراء  وهم جماعات الر

 -حسب رأيـي  –يتهم وأبلهم ن إلى مناطق الشمال من أجل الكأل والعلف لماشيرحلو

ـ    "واحد ياكل ما يشبعش" :فالجملة األولى ؛فالمعاني جاءت متتالية ار كنايـة عـن النّ

 مـا واحد يمشـي و  :"والجملة الثانية  ،ر حين تشتعل تأتي على األخضر واليابسفالناّ

وواحد " :الثة فهيا الثّوأم ،ينطلق ال يعود خان فهو عندماوهي كناية عن الد "يرجعش

 ا دليال علـى أن ماد متقدار يبقى الرفعندما تخمد النّ؛ماد وهو الر "يرقدشما ينعس و

  .ار مجدداماد موجودا فقد تشتعل النّار قد اشتعلت مادام الرالنّ

لبيض يدرس ولحمر " :(31)غز رقم وهو اللّ ونختم بلغز أخير في هذا العنصر

 األسنان واللّسـان والبلعـوم والمعـدة   :  وحلها"الساقية تجري والبحر حابس يكنس ،

سـان  ة المضـغ ، واللّ وهي خاصي: يعلم الجميع بيضاء وتدرس  األسنان وهي كماف

لـبطن أو  الطعام إلـى ا  تي تنزلاقية الّوهو الس،ه مكنسة إلى البلعوم األكل كأنّ رريم

المعدة صغيرة علـى   كدة كالبحر رغم تضخيم التشبيه إذ أنوهي را ،المعدة بالتحديد

  .هذا التشبيه
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§ جع والجناسالس:  

وهو توافق الفاصلتين في الحرف األخير وهو ثالثـة  هو محسن بديعي  جعفالس

يعطي و وه.ما تساوت فقره ، ما طالت فقرته الثانية ،أو ما طالت فقرته الثالثة:أقسام 

   . قيا للعباراتجرسا موسي

اتفاق اللّفظين في النّطق ،واختالفهمـا فـي المعنى،وهـو     فهو: وأما الجناس 

ما اتّفق فيه اللّفظان في نوع الحـروف، وعـددها، وشـكلها،     جناس تام وهو:نوعان

وهو ما اختلف فيه اللّفظان في  هناك الجناس النّاقص وترتيبهما، واختلفا في المعنى؛و

  .الحروف ،وعددها ،وشكلها وكذا ترتيبها والمعنى طبعا نوع

تين ظم األلغاز ترضخ في صناعتها إلى هافمع ،غز غنيا من هذه الناحيةونجد اللّ     

  .تطرب له األذن وتأنس له النّفسنغما موسيقيا  فهما يحدثانالركيزتين األساسيتين، 

   :أتي اآلن ببعض األمثلة التوضيحيةوسن  

ـ  ؛ل عملية الحفظه يسهوهذا ألنّ ،كثيرا وفي معظم األلغاز ورد السجع ذي فالجرس الّ

غز بمعرفته لجزئه ر مختلف أجزاء اللّويستطيع اإلنسان تذكّ ،يحدثه يرسخ في الذاكرة

ل أاألوسبة للجناس وسنشير إلى بعض األمثلـة علـى   بالنّ ، ونفس الشيءجزء و أي

إن وجا معـا أو  جع نوعين أي الجناس والسوسنطرق كال ال ؛مثيل ال الحصرسبيل التّ

ـ وأشير إلى أن اختيار األمثلـة  حول البطيخ     (34)غز رقم بدأ باللّعلى حدا ون كّل
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ر من من المروج وحم رضخَ :"و يقول نص اللّغز"الدالع"اعتباطي وغير مقصود ـ  

غز أربع جملنجد في هذا اللّ "كي الحوت ، يزلقكحل من التوت و روجالس:   

الجـرس الموسـيقي    إن لم نقل أن ،ين مسجوعة بحرف الجيمفالجملتين األولي

ـ  ،وكـذا المـروج والسـروج    ،من خضر وحمر أحدثه الجناس الناقص في كّل ا أم

وت والحوت فيها جناس من التّ كالّ اء على أنالجملتين الثانيتين فمسجوعة بحرف التّ

هنـا أداة   "مـن "ولعبت  ،راك  المرادجع هنا أريد به تقريب المعنى وإدفالس ،ناقص

فالخضرة هنا تكون أكثر من خضرة المـروج    "أكثر "األول: بط وقد تعني معنيين الر

هو سرج الحصان والمعروف هنا هو : رج هناوالحمرة أيضا أكثر من السروج والس

نـاه  وقد يكون مع ؛وت البريالتّ: وتواد أكثر من التّوالس .أن الجلد يميل إلى الحمرة

أي أخضر استمد لونـه مـن    ،هذه األوصاف مستمدة من مصدرها كّل أيضا هو أن

نيين ، وكال المعوتوأسود استمد لونه من التّ ،روجلونه من الس أحمر استمد ،المروج

  .جائز

هـو   وحله"مسة في كرشها خمسة بقربنا الد:" (84)غز رقم اللّ: ونعطي مثاال آخر    

بقرتنـا  "بـين الجملتـين    جع كانة وخمسة والسص بين الدمساقفالجناس النّ ،الحذاء

جع والجناس حاضرين لتقويـة المعنـى   وبهذا يكون الس "في كرشها خمسة"و "ةالدمس

  .الجرس الموسيقي وإضافة
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اس تطلب النّ ،ويفرشلك ما يغطيك ،كيشى يبيتك ما يععلّ:" (68)غز رقم ا اللّأم

الث جمل نرى فيه تناغما صوتيا بين الثّ؛مصاحب الحما :الحل "ي وهو يطلب فيكرب

، و اس تطلب ربي وهـو يطلـب فيـك   النّ+ يفرشلك ما يغطيك + ك يشيبيتك ما يع: 

جع جاء من النّوع الثالث  نالحظ أنالس.  

حيـث   غزوضرورية في نص اللّ ،جع والجناس هما مادة جماليةونالحظ أن الس

غموضـا    صا يمنحان النّية الحفظ، كمملالن عهتميزه عن الخطاب العادي، فهما يس

ك فيمـا  في باديء األمر بالشّكل والجرس الموسيقي ، ليدرامع السمن خالل انشغال 

ي وغالبا ما يـؤد  ،غزنص اللّرابط بين الموضوع والخطابات المشكّلة لبعد عملية الت

كليا عـن   متلقيجع إلى تغيير محور تفكير المن خالل الجناس والس ،فظيالعب اللّالتّ

ة أشياء تجمـع نفـس   مر خاصة إن وجدت عدفقد يختلط عليه األ ؛اإلجابة الصحيحة

في هذا المجال عبـد الملـك    غز ويقولتي يحملها نص الخطاب في اللّمواصفات الّال

  لقصيرة الخفيفة والجمل ا ،و نالحظ أن معظم األلغاز تعتمد على األسجاع:"مرتاض 

ظونـه ويروونهـا   بـين النـاس بسـهولة فيحف   داول كفل لها التّومثل هذه الصفات ت

غـز  في اللّ و الجناس هما خاصيتان أساسيتان جع إذن فالس 1"قيينلتويشيعونها بين الم
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تـي تميـز   كفل له االستمرارية  والحفظ في ظل المتغيـرات الحديثـة الّ  ونأمل أن ت

  .المجتمع حاليا

  :االستعارة والكناية §

، )إما المشبه وإما المشـبه بـه   ( أحد طرفيه االستعارة هي تشبيه حذف منه و 

ويعتبر المشبه العنصر األساسي الّذي بذكره أو حذفـه   المشابهة،دائما هي  اوعالقتهم

  :نوعاننحدد نوع االستعارة وهي 

ü  استعارة تصريحية:وهي ما حذف منها المشبح بالمشبه بهه وصر.  

ü ه به و: مكنية استعارةرمز له بأحد لوازمه يدّل عليهوهي ما حذف فيها المشب.  

وأما الكناية فهي لفظ ُأطْلقَ وُأرِيد به الزم معناه أي المستنتج من معنـاه،  مـع   

  :جواز إرادة المعنى األصلي وهي ثالثة أنواع

  .كناية عن نسبة*كناية عن موصوف *كناية عن صفة *

ـ   بيلة إبراهيم عن االستعارة والن.دأشرنا فيما سبق لما ذكرته  ا بأس بإعـادة م

قدم العقلـي  واالستعارة تنشأ نتيجة التّ ،غز في جوهره استعارةلّلوا" المقام ذكرنا للزوم

غز فضـال  اللّ على أن ،به واالختالفوإدراك أوجه الشّ ،في إدراك الترابط والمقارنة

 ؛1"غز لعنصر المفاجـأة تي تنجم عن احتواء اللّعن ذلك يحتوي على عنصر الفكاهة الّ
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ها يقـاس درجـة   ، فبوهي محور دورانه ،غزللّاألساسي ك االستعارة هي المحر فإذن

ال والمـدلول  رابط والعالقات الداللية والصوتية بين الـد نضج العقل وهذا بإدراك التّ

  ؛ دل على معناه الحقيقيغز يذي وضع في متن اللّفظ الّاللّ فليس كّل

شـارة إلـى موضـوع ال    وقد يكون رمـزا أو إ  ،أعمق بل يتجاوزه إلى معنى

  تصريحا 

هـا تلعـب دورا   من أنّ ؛ذكر عن االستعارةا وكذلك الكناية ينطبق عليها م ،به

ـ فهذه الظّ" ،غزأساسيا في إدراك معنى اللّ وع مـن األدب  اهرة ليست عادية في هذا النّ

ـ   إذ أن ؛الشعبي رابط العقل البشري ال يصبح قادرا في مألوف العادة علـى إدراك التّ

العالقات الداللية الصوتية المختلفة بين اللفظ ومحتواه ، أي العالقات بين الدال  ومعنى

  .1"والمدلول إال حين يرقى وينضج

فهو كناية عـن الـرجلين فلوالهمـا ال    ) 1(رقم وأعطي مثالين للتّوضيح اللّغز

عندي ثالث جمـال واحـد    ):"29(وأضيف مثال آخر وهو اللّغز رقم.نستطيع الحراك

فهي كنايات عن " ينعس وما يرقدش وواحد  ،واحد يمشي ما يرجعش ،مايشبعشياكل 

  . كّل منالنّر والدخان والرماد على التّوالي
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زوز بنات قدقـد ،وحـدة تبيـع    ) :"5(فنجدها مثال في اللّغز رقم أما االستعارة

تصريحية حيث حـذف  فنستطيع القول أن فيها استعارة " وتشري ووحدة ماشافها حد 

وكان وجه الشبه هو في أن الدنيا دار متـاع  " زوز بنات"مشبه وترك المشبه به وهوال

ونجد ) 16(و) 12(ونفس الشيء ينطبق على اللّغز . بيع وشراء واآلخرة لم يرها أحد

  .غالبية االستعارات تصريحية لغياب المشبه في متن اللّغز
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 :ةعبيالنّكتة الشّ .1

ربما لن يفهم القارئ هذه العبارة ،لكـن إذا سـألت أي   ........" سمعت اللّخرة"

إنّهـا   بإعطائك آخر نكتة ألّفت أو سمعت، شاب أو حتّى فتاة  فسيجيبك على الفور ؛

عصر حيث يستعين  الشباب بجمل مبتورة تستعمل كمفاتيح بين األصدقاء فـي  لغة ال

كتة،وهي جمل قصيرة تثير الضحك، المجموعة الواحدة ،إذن هذا التّعبير يقصد به النّ

واسعة االنتشار ال تكاد تخلو جماعة من تداولها والكّل يجمع على أنّهـا دواء لمـا ال   

  .الخ......االكتئاب،الضجر،القلق:دواء له 

هلون أنّهـا  ربما كان مفهوم غالبية النّاس أن النّكتة هي وسيلة ترفيه ، لكنّهم يج

الشّعبي ،وهذا ما أدى ببعض الباحثين إلى محاولة إزالـة   من التّراث وأنّها من األدب

الغبار عن هذا اإلرث الشّعبي، وال أنكر أن غالبية البحوث كانت عن الجانب النّفسي 

  .الّذي تحدثه النّكتة، وقد أهمل نوعا ما الجانب األدبي فيها 

الحيـاة،   إن النكتة هي مفتاح القلوب كّل القلوب الحزينة والمنهارة من مشـقّة 

دائما علـى اسـتعداد فـي    فالكّل يبحث عن هذا النّوع من المنشّطات، والّتي تجعلنا 

  .مضمار الصراع اليومي من أجل االستمرار

والنّكتة هي طبعا رسالة؛يحاول قائلها تمريرها دون مقدمات أو إطالة في الكالم 

  !!،وليست الغاية من النّكتة دائما الضحك
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وء على النّكتة من مختلف الجوانب ، باالعتماد علـى مـا   وسأحاول إلقاء الض

جمعته من مادة علمية حول النّكتة ؛مع أنّي أعلم أن النّكتة تعيش وقتا معينا لتمـوت  

فيما بعد، وتخلفها نكات جديدة حسب متطلبات العصر، فما جمعتـه اآلن يمكـن أن   

أشير في هـذا المقـام أن   يكون قد مات في الوقت الّذي أستمر فيه في بحثي هذا ، و

النّكـت  دد ؛ألن معظم النّكت المنتشـرة  النّكت وعلى كثرتها لم أجمع منها إالّ هذا الع

، أما البقية الباقية فقد حاولـت   يسمح لي هذا المقام بذكرها حياءا الجنسية، والّتي ال

 .حصرها في ما هو مدون في الملحق

 :كتة الشعبيةالنّ تعريف )1

  :أن أشير إلى تعريف النّكتة الشّعبية لغة واصطالحاابدأ  ارتأيت وقبل أن

  :النّكتة الشّعبية لغة

و مر الفرس ينْكُـتُ  .نَكَت األرض بقضيبه أو بإصبعه، فأقبل ينْكُتُ األرض :نَكَتَ"

ونَكَتَ . أخرج مخّه :و نَكَتَ العظم .إذا بنا عن األرض في عدوه :األرض في عدوه 

نَانَتَهعلى رأسه. نكبها: ك تٌ. ألقاه : و طعنه فنَكَتَهينكت بمرفقـه  : وبالبعير نَاك حاز

هتركرك وكّل نقطة من بياض فـي سـواد أو   . بياض أو حمرة: في العين نكتة. حد

هو كالنّكتة البيضاء في جلـد الثّـور األسـود،ومن    :نقول .نكتة :سواد في بياض 
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، ورجل منكّـت ونكّـات ،   نكّت في قوله جاء بنكتة وبنكت في كالمه ، وقد : المجاز

 1."طعان:وفالن نكّات في األعراض 

 لغويا  2م1996سنة"بوعلي ياسين "ها الباحث التونسي دراسة قام ب أشير إلى ائماد

  :ال تخرج داللتها عن" نكتة"حيث جمع العديد من التّعاريف العربية لكلمة  و

النّقطـة فـي   :"ي تدل على هذا المعنـى  ومن التّعاريف الّت: مخالفة النّمط السائد 

النّقطـة السـوداء   "،"شبه الوسخ في المرآة والسيف ونحوهمـا "،"الشّيء تخالف لونه 

  ".....العالمة الخفية"،"المخفية في ثوب أبيض 

ربما فسر لنا التّعريف اللّغوي بعض الجوانب في النّكتة ،من حيث أنّها مخالفـة  و

خرى، ذلك أنّها في الحقيقة قصة شديدة االختصار، وتحتاج ألنماط التّعبير الشعبي األ

ضـحك ألنّـه   إلى تركيز كبير أثناء اإللقاء لالندماج في القصة والتأثّر معها وكذا ال

 .الغاية من اإللقاء
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 :ّتعریف االصطالحيال )2

إن تعريف النّكتة لم يكن مختلفا كثيرا بـين جملـة البـاحثين الّـذين تناولوهـا      

حث،بل اقتربت الرؤى فيه، فالكّل حاولوا إيصال صياغة مفيدة ومعبرة عن حقيقة بالب

فالنّكتة هي موقف ورأي "النّكتة في كونها شكال من أشكال التّعبير المجدية والهادفة ،

ساخر من موضوع ما ، وبالتالي تريد نقل هذا الموقف وهذا الرأي إلـى اآلخـرين   

فة كنهه وما يحتويـه مـن عيـوب ومفارقـات     وإحساسهم به، من أجل كشفه ومعر

نقد سـاخر،  النّكتة  وهذا يؤكّد أن1"اجتماعية مختلفة، في ثوب خفيف ترفيهي وفكاهي

يعبر عن مواقف نالحظها في حياتنا اليومية؛ فنترجمها في عبارات يكون لها صـدى  

فظ يثير النّكتة خبر قصير في شكل حكاية ،أو ل"أكبر من أن نصفها بالكالم العادي ،و

خبرا قصيرا أو حكاية ، فهي تتراوح بين الطّـول  وعلى هذا تكون النّكتة  2"الضحك

والقصر حسب الحاجة للتّعبير عن الموقف ،لكن المهم هو إثارة الضحك ، فـإذا لـم   

 .تنجح النكتة في إثارة الضحك فال معنى لها وتكون كأي كالم عادي 
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 المغـزى  اجتمـاع ف في اللّغة واألداء؛فهي إن النّكتة هي شكل أدبي شعبي مختل

التّرفيهي الّذي يؤدي إلى الضحك، مع المغزى االجتماعي والخلقي وحتّى السياسـي  

 1"تركيبة لغوية معقدة"ونعتبر النّكتة . في اإلصالح خاصة

طحي، ألناللّغة فـي   فالغاية منها هو فهم المعنى الباطني العميق ال المعنى الس

ؤرة اختالفها عن الكالم العادي، فالنّكتة ليس الغاية منها اإلخبـار عـن   النّكتة هي ب

شيء معين وإالّ لما كانت نكتة ؛فهي تستخدم معنى خفي غير ظاهر وهو الّذي يثيـر  

تكون النّكتة تالعب لفظي الغاية منه إدراك المعنى الخفي  إدراكه وبذلك الضحك عند

ي هذا المقام بالشّكل التوضيحي أدناه ألوضح وربما استعنت ف. والمقصود من الكالم 

  :2شكل توضيحي لمسار النّكتة:ما أريد قوله
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  النّكتة                 الضحك               الالّّضحك

  الموضوععن          الموضوعمن                     

  

                            خرية              الجدالموضوعقد ن   الس : 

  التغيير                                                              

                              اإلصالح    محطة ظرفية          محطة أساسية                     

  التفادي                                                             

  

غير مباشـر،الغرض منـه    إذن ليست وسيلة ضحك فحسب، بل هي نقدفالنّكتة 

التّغيير واإلصالح، مع وجوب الوقوف عند الجانب الساخر و الّذي يستلزم الضـحك  

  :؛ وأسوق أمثلة مما جمعت ولكنّها محطة ظرفية

قالك دارو مصارعة تاع الحيوانات قط صومالي وقط ماريكـاني قالـك القـط     "

ياكـل  % 100قال : حار الحكم .اريكاني بضرب حتى عي يوقف الصومالي قتل الم

، إذا طبقنـا  "المنشيطات دارو لو التحليل لقاوه نمر ومن الجوع صبح في ميزان قط 

فسنجد أن عنصر الضحك هو في اكتشـاف أن القـط هـو     المسار على هذه النّكتة

تـأمين حيـاة كريمـة    نمر،أجل نضحك ألنّنا نعلم أن الصومال بلد فقير، لم يستطع 
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إن كنّا سندرك أن عنصر التنكيت سيختفي بسرعة ألن لسكّانه فما بالك الحيوانات، و 

ةالمسألة جدي.  

واحد النّهار دارو سباق تاع الدواب ـ حاشـاكم ـ    :"وأسوق مثاال آخر للتّوضيح

  داب تاع

ربـح الـداب   .قالك وقع فيهـا الجـري   ) حمار الوحش(دزاير والداب المخطّط 

  .المخطط 

حكم الدزيري الداب تاعو قتلو بضرب ،وقالو عـاله مـاتجريش ملـيح ؟ قـالو     

" !هو مواله لبسلو جوغينغ جا خفيف وانا لبستولي قشابية وحبيتـوني نجـري   :الداب

ربما كان الحمار ـ أكرمكم اهللا ـ من أغبى الحيوانات لكنّه هنا كان منطقيـا حيـث     

نقل أنّه لفت انتباهنا إلى أمر لم نتوقعه ؛ وبالنّسـبة  ربط فوزه بأمور ال نتحكم بها أو ل

لي فقد أسقطت النكتة على واقع الرياضة الجزائرية الّتي تشكو دائمـا مـن نقـص    

 .اإلمكانيات في حين أن العيب في الرياضيين واضح للعيان
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 :نشأت النّكتة الشّعبيةلماذا  .2

قة ،حافلة بالمتاعب واآلالم ،وال الحياة رحلة شا:"يقول الدكتور يوسف القرضاوي

يسلم امرؤ فيها من تجرع لون أو ألوان من غصصها ومكابدة آالمها ، وإن كان ولد 

لهذا كان النّاس ـ كّل النّاس ـ في حاجة إلى   ...وفي فمه ملعقة من ذهب كما يقولون

واحات في طريقهم تخفّف عنهم بعض عناء رحلة الحياة وكان البد لهم مـن أشـياء   

   حون بها على أنفسهم، حتّى يضحكوا ويفرحوا ويمرحوا وال يغلب علـبهم الغـميرو

عليهم صفوهم ، ومن تلـك الواحـات   والحزن والنّكد، فينغّص عليهم عيشهم ويكدر 

؛ربما فسر لنا هذا ضرورة وجود فسحة للمرح والتّسلية لكي ينسى 1"الفكاهة والمزح:

ا دفع باإلنسان إلى خلق هذا النّوع مـن األدب  اإلنسان همومه،ويمكن أن يكون هذا م

الشعبي؛ وقد تلتقي النّكتة الشعبية في الدافع لخلقها مع الحكاية الشّعبية الخرافيـة،في  

بعض النّقاط وهي أن اإلنسان الشعبي يهرب إلى الحكاية الخرافيـة مصـدوما مـن    

ـا   الّذي يعيشه، حيث يطمح إلى التّغيير دون أن تكو الواقع المرة فـي ذلك،وأمن قو

النّكتة فهي ال تطمح إلى التّغيير مباشرة بل تسخر من هذا الواقع، وربما أثّرت النّكتة 

أكثر من الحكاية الخرافية في هذا الواقع، إذ بالسـخرية يفهـم المقصـود ويـدرك     

المرغوب ؛ فالنّكتة كأنّها صفعة باردة على وجه هذا الواقع ،فهي تسخر من مقالـب  
                                                

.دراسات في الّنص األدبي ).الكومیدیا(فّن الفكاھة والمزح :یوسف القرضاوي . د.ـ أ  
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يوميا وال تكفّ عن الحدوث وقد تكون النّكتة وسيلة تقبل لهذا الواقـع بصـدر   تحدث 

في ظاهرها متعددة، إالّ أنّها في الحقيقة تنبع  و إن بدتفأنواع التّعبير الشّعبي "رحب 

كيفمـا  من باعث واحد هو حب الشّعب للحياة وإقباله عليها ، والرغبة في أن يعيشها 

لشّعب بأمن تام في حياته ،بل إنّه على العكس يشـعر دائمـا   تكون وال يعني هذا أن ا

وإذا ما شعر بعبء التّفكير فإنّه يرغب في الضحك إمـا  ...بتهديد قوى معادية لحياته

  1"من أجل الضحك نفسه وإما من أجل السخرية بما ليس له قبله حول وال قوة

تقبل لها فهي فهـم ووعـي    ومن هذا كلّه نجد أن النّكتة هي إقبال على الحياة ،و

وإدراك لكّل ما يحيط بنا ،مما يساعدنا على تخفيف الصـدمات واالكتئـاب ،بحيـث    

  .ينترجم كّل هذا بأسلوب ساخر و لكنّه موضوعي ومجد

فهي تتطلّب قدرة عالية في خلقه، وال  2"النّكتة هي نشاط ذهني من نوع خاص "و

ئها عالما بـأمور  خلقه ؛فيجب أن يكون منشيستطيع اإلنسان المحدود القدرات العقلية 

الحياة ،بحيث يعيشها بكّل قواه، كما يتميز بذكاء فطري وأسلوب في الحياة ال يعيشـه  

أي فرد عادي ؛ فالنّكتة في خلقها تحتاج إلى الكلمة الّتي تروق السامع وتجد صـدى  

عن احتياجاته عنده،فهي شكل إبداعي يعبر عن روح وتجارب كّل من يسمعها وتعبر 

 .ومشكالته بطريقة ساخرة 
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  :أنواع الفكاهة األخرىالنكتة و .3

إن اإلشارة إلى أنواع الفكاهة األخرى هو محاولة لترسيخ معالم النّكتة بوضـوح  

  :1،وكذا تنبيه القارئ إلى التّمييز بين النّكتة وباقي أنواع الفكاهة

زمنا طويال للوصـول إلـى    الحكاية الهزلية تستدعي:النّكتة والحكاية الهزلية *

  .عنصر الضحك ،بيد أن النّكتة تتميز باالختصار والتّركيز وإالّ فقدت جماليتها

اللّمز هو تهكّم بموضوع بعيد عنّا، أي أنّنا نقف منـه وجهـا   "و: النّكتة واللّمز *

ويـل  :(وقد حذرنا اهللا سبحانه وتعالى منها  2"لوجه دون أن تربطنا به عالقة عاطفية 

القادحة المدمرة للموضوع وأما النّكتة فهي نقد  السخرية واللّمز هو )3ّل همزة لمزةلك

  .تهكمي قوي متصل بالساخر ومرتبط به

المزاح ينبع من لحظة مرح يعيشها اإلنسان بقصد التّخفيف عن : النّكتة والمزاح*

ي اختيار األلفاظ متاعبه النّفسية ، وفد يصل المزاح إلى حد النّكتة، إذا نجح المازح ف

  .ذات المغزى المزدوج وفي إصابة المعنى بالتلميح السريع

                                                
.لقد وردت الخصائص عند كّل من د نبیلة ابراھیم وأ سعیدي محمد فجمعتھما معا 1  
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                                                                       . 
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تقصـر إلـى    إن النّادرة ال تطول إلى درجة الحكاية الهزلية وال:النّكتة والنّادرة

والنّادرة عادة ما تكون مرتبطة بشخصيات مرحة فكاهيـة سـاخرة   .النّكتة  *درجة 

 .كنوادر جحا ،والفرق شكلي

 :تةالنّكأنواع  .4

ات الّتي تسخر منها ،وفي حقيقة األمـر  الموضوعنستطيع تصنيف النّكت حسب 

ها تقريبا في نفـس  نبيلة إبراهيم مع النّكت المجموعة فوجدت.حاولت مقاربة تصنيف د

  :إلى تصنيفها إراديا ألنّه أكثر منطقية السياق فانجذبت

فاإلنسان يميل .نكتة تسخر من غباء اإلنسان ومن موقفه السلبي في المجتمع   - أ 

بفطرته يميل إلى الجانب المشرق من الحياة وكذا المجتمع ،ويعبر عن ذلك بالسـخرية  

، مثال قضية الجهل وخاصة في الجانب اللّغـوي ، فقـد تناولـت    من الجانب السلبي 

والّتي تكـون  ) 25(بعض النّكت هذا الموضوع خاصة اللّغة الفرنسية ،مثل النّكتة رقم

 alimentation)وهـي  ) مـواد غذائيـة عامـة    ( لنّكتة ،فهي تعنـي محور ا :كلمة

générale) 

عبارة تعلّق فوق الدكاكين الخاصة لذلك ،لكن نظرا للجهل باللّغة والغيرة والحسد 

فقد كان اسم الرجل المعني (بأن صاحب الدكان قد تعمد كتابة اسمه على الالفتة  وظنا
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عليهـا          تعليـق الفتـة فـوق دكانـه مكتـوب      عمد الجار الغيور إلى ) باألمر علي

 (brahimontation générale)اسمه كجاره

وهما نوع من األمـن  " الحرس البلدي"و" الشنابط"كما نجد النّكت الّتي تجعل من 

الوطني تميزت بهم البالد خالل العشرية السوداء ،والّـذين تميـزوا بجهلهـم للّغـة     

النّكـت  وقـد قيلـت عـنهم نكـت منهـا      ـ   الفرنسية  ـ لـيس كلّهـم بـالطّبع    

ويمكن إدراج النّكت الّتي تتطـرق إلـى    .وكلّها تطرح إشكالية اللّغة.25.36.37.39

  .المجانين وهذا لغبائهم 

وهي نكت تعبر عن أوضاع اجتماعية وخلقيـة ال يمكـن   : النّكت المحرمة  - ب 

ذي يؤدي إلى حالـة  التّصريح بها ،بل يستخدم التّلميح الذّكي والمصحوب بالمرح والّ

  .االنطالق النّفسي

الجنسية فهي تعتبر لحدّ  اآلن من  اوهذه النّكت هي النّكت الجنسية والسياسية؛ أم

يع أي إنسان ذكرها أمام أي كان،بل يجـب أن تقـال بـين    المحرمات حيث ال يستط

مجموعة من األفراد تجمعهم صداقة حميمة بحيث يمكنهم التحدث فـي مثـل هـذه    

ألنّها تعبـر  ) جماعة الذكور وجماعة اإلناث(واضيع أو بين جماعة الجنس الواحد الم

عن إفراط في حرية التعبير ؛ ونجد أن أصحاب هذه النّكت يرفّهون بها عن أنفسـهم  

وسامعيهم بكسر الحاجز األخالقي ، ونجد أن هذه النّكت في الغالب تتـرجم غيـاب   
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 العقـاد عـن هـذا النّـوع مـن     .،ويقـول أ  الثقافة الجنسية حتّى من منظور علمي

فمنذ القدم والقيود الّتي تفرضها العادات و التّقاليد عن الرجال والنّساء بما :"المحرمات

يطاق وما ال يطاق ،فمنذ القدم والعرف مضطّر إلى كثير من اإلغضاء والتّعامي عن 

فإذا .مقرونا بمفتاح فهي موجودة ومفتاحها موجود ، وال يزال القيد منها .تلك القيود 

وقـد يغـض   .حجرت العادات من ناحية ، جاءت الفنون فتسمحت من ناحية أخرى 

الرجل المتدين بصره إذا مرت به حسناء يخشى فتنتها ، ولكنّه يسمع بيتا من الغـزل  

 ."1وهو غاض عينيه فال يغلق دونه أذنيه

المحظـور  :، فكمـا يقـال   والمثير هنا هو اهتمام السامع بهذا النّوع من النّكت 

  .مرغوب؛فهذه النّكت تساعدهم على فك القيود األخالقية واالجتماعية 

وأشير إلى أنّي تجنّبت إدراج هذه النّكت على كثرتها ألن هذا المقـام ال يسـمح   

بذلك،احتراما للقارئ الكريم ولنفسي بطبيعة األمر ،وأشير إلى النّكتة األولى والّتـي  

  .الّتي يمكن إدراجها في هذه الخانة 40زوجية ، وكذا النكتة رقمتناولت الغيرة ال

فلكّل مكان نظامه  ،فهي تخضع أكثر شيء للزمان والمكان ،وأما النّكت السياسية

سياسي والّذي يدوم لفترة معينة، والمالحظ حاليا هو انتقاد الزعامات العالمية والّذي ال

والحقيقة أنّني خالل الجمع لـم أصـادف نكتـا    يؤكّد وعي الشّعب لما يحدث حوله ، 

                                                
.230ص3ط.القاھرة.دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع  .أشكال التعبیر في األدب الشعبي. نبیلة  إبراھیم.د  1

 

                                                                       . 
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هي الوحيدة الّتي تـدخل فـي هـذا    ) 2(كثيرة في هذا الموضوع ،وكانت النّكتة رقم 

السياق،والنّكتة السياسية في بالدنا ازدهرت في عصر الديمقراطية حيـث اسـتطاع   

ثيلـه  الفرد من الشّعب أن يختار ممثله ويرفض آخر ألنّه لم يقتنع بقدرتـه علـى تم  

والمالحظ أن النّكتة السياسية تسخرمن الحكم والحاكم معـا ، حيـث   .وتوفير حاجاته

  .تتطرق حتّى لشخصه وشكله 

يسـتدعي  النّوع الثّالث من النّكتة هو النّكت الّتي تسخر من موقـف معـين     - ج 

شـايب مـريض    "):8(ومنها النّكت التالية:السخرية منه، ال لشيء إالّ إلثارة الضحك 

فهنا المـرض  .  "تزوجو ولدو طفل يقطر بالعسل،وعزوزة مريضة بالسكر ، ر بالسك

ال يستدعي الضحك لكـن توظيـف    رأصبح مرض العصر وهو أم" السكري"المزمن 

في معناها الطّبيعي هو الّذي أعطى بعدا مضحكا للنّكتة ، وقضـية زواج  " سكر"كلمة 

النّظر إلى الموضوع من  النّكتة لمنشئشخصين مسنين ومريضين بنفس المرض أتاح 

قالك أماال مرى وراجل ناس مالح أخر زاد عندهم  ):"24(زاوية أخرى ؛ ونجد النّكتة

شخصين يتميزان بأخالق عالية ولطف شديد، ليس عيبـا وال  كون ف   ."طفل صدقوه 

يستدعي السخرية ولكن اإلفراط في هذه الصفات يجعل اإلنسان يتنازل عن كّل شـيء  

  .بدهحتّى فلذة ك
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سبب عيب شخصي يكشفه صـاحب  نكتة تسخر من مجموعة من النّاس ال ب  - د 

و نأخـذ مثـاال توضـيحيا    .يـع النّكتة ،و لكن بسبب موقفهم  إزاء موضوع يهم الجم

داب تاع أدزايـر وداب  ) كم احاش(واحد النهار دارو سباق تاع الدواب  ):"18(النّكتة

داب المخطط حكـم الجزائـري   قالك وقع فيها الجري ربح ال). حمار الوحش(مخطط

سـلو  هـو لب : الداب  قالو. عاله ما تجريش مليح ؟: الداب تاعو وقتلو بالضرب  قالو

لبستولي قشابية وتحبني نربح ؟  ياخي عقليـة يـاخي    وأنا، مواله جوكينغ جا خفيف 

فهي نكتة تسخر من الرياضيين عامة ومسؤوليهم عامة والّذين لم يقتنعـوا لحـد   ".؟!!!

أن الرياضة في بالدنا مريضة فهم يوعزون فشلهم المتكرر إلى نقص اإلمكانات اآلن 

  .رغم تأكدهم أن العيب في الرياضيين

وهناك بعض النّكت المنسوبة إلى سكان منطقة معينة ،فإمـا لشـدة غبـائهم أو    

  كالنّكت المحاكة عن المصريين ولهجتهم ،وعـن  لتميزهم بروح الدعابة عن غيرهم، 

  .، وغيرها"خشونة الراس"وغبائهم، وعن الشاوية و" المعسكريين" معسكرسكان 

  :الخصائص الفنية و الشّكلية للنّكتة الشّعبية .5

حيث أن النّكتة تحتاج إلى الكلمة الّتي سرعان ما تجد ردة  :الشّكل التّعبيري - 1

  .فعل عند سامعها، والّتي تعكس روحه وتجاربه ومشكالته
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تحدثه النّكتة هو المتعة الجمالية فحسب؛أي ال تتجاوزه  و الّذي:األثر النّفسي - 2

  .روح النّقد إلى المتعة المادية ، فهي تخلق استعدادا للضحك تتالشى معه

النّكتة هي الشّكل األدبي الوحيد الّذي يسد احتياجات دوافع نفسية خفية، تنشأ  - 3

ـ    يس عن إحساس اإلنسان بعقبات تحول دون تحقيقه رغباته كليـا، وهـذا ل

معناه أن اإلنسان يعاني في مجتمعه ؛ بل أنّه ال يستطيع أن ينال كّل شيء و 

ربما كان هذا إيجابيا حيث تبقى النّفس البشرية دائما طموحة إلـى تحقيـق   

  .المزيد طالما هناك تغيير

لنّكتة هـو إزاحـة   وهذا ألن الغاية من قول ا:تحميل الالّمغزى المغزى كلّه  - 4

هذا ال يتحقّق إالّ إذا حولنا وعي اإلنسان مـن الشّـيء   و المتاعب النّفسي،

الكبير إلى الشّيء الصغير دون سابق إنذار، وهذا التّحول يؤدي إلى إدراك 

  .المغزى ، وهو السبب األساسي في خلق جو الضحك

قائل النّكتة أو مؤلّفها وسامعها ، ويمكن : تتطلّب النّكتة شخصين على األقّل  - 5

السامع و ال يكون له رد الفعل المطلوب أي الضحك، في هـذه  أن ال يتأثّر 

الحالة يمكن االستعانة بشخص ثالث متّفق مع القائل إلحداث جـو المـرح،   

  .نّفسيةونشير أن النّكتة لكي تؤثّر في سامعها يجب مراعاة حالته ال
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النّكتة هي تلميحة لشيء خفي ، لذا يجب توخي الوضوح حين نلقيها لكـي   - 6

كّن السامع من إدراك معنى النّكتة ؛ فيربط المعـاني ببعضـها ويمـأل     يتم

ويمال الفجوات من تلقاء نفسه لينتهي الفهم مع اإللقاء وتكون ردة الفعل في 

الوقت المناسب؛  رغم أنّه في بعض األحيان  تتأخّر ردة الفعل نتيجة تأخّر 

  .الفهم 

  .المعنى في أقّّل لفظ ممكن تتميز النّكتة باالختصار وتأدية: االقتضاب - 7

حيث يجب أن يتوفّر عنصر اإلضـحاك، وإالّ أصـبحت النّكتـة     :التّسلية  - 8

  .موضوع نكتة أو باألحرى بال معنى

فالنّكتة تعكـس الظـروف االجتماعيـة واالقتصـادية     : االرتباط بـالواقع   - 9

  .أي كّل ما يهم اإلنسان في حياته …والنّفسية

كتة هي أكثر أنواع التّعبير الشّعبي سرعة في حيث أن النّ: سرعة االنتشار  -10

االنتشار، هذا الهتمام الفرد بمعرفة ما يزعج اآلخرين ليتقاسمه معهم  لكونه 

 .واحدا منهم فالنّكتة هي أكثر ما يبحث عنه اإلنسان ليروح به عن نفسه
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 :األثر النّفسي واالجتماعي للنّكتة .6

نّفسي لها ، حيث أنّه من أهم خصائصـها  أشرت في خصائص النّكتة إلى األثر ال

وهو الباعث على خلقها ، فالقائل والسامع يجب أن يكونا في حالـة نفسـية تسـمح    

باإللقاء النّجاح لها والتّأثّر المرغوب منها ، فال فائدة من النّكتة إذا لم يحسن الملقـي  

للجانب  اهتمامهاحديثة و لقد أولت الدراسات النّفسية ال. لها السامع بقولها ولم يستجي

النّفسي الطبي للنّكتة ، فقبل أن يكون هناك استعداد نفسـي إلنشـاء النّكتـة ،هنـاك     

عن المخ بينما اإلنسان يضحك أثبتـت   1فهناك دراساتاستعدادات جسمانية بيولوجية،

أن الفصوص األمامية للمخ مسئولة عن النّكتة و الفكاهة ، بينما تشارك مناطق المـخ  

حكّم الحركي في تنفيذ االستجابة الطبيعية للضحك ،مثل القهقهة واالستلقاء علـى  و الت

عـل الطبيعيـة   القفا من الضحك ، وضرب كف بكف وفتح الفم واألشداق ،فـردة الف 

ولقـد أثبتـت   "  مواطن اإلضحاك فيهـا  للنّكتة تستلزم انتباه السامع إليها لكي يدرك 

قـدرة اإلنسـان علـى الفكاهـة والمـرح       البحوث الحديثة في المخ واألعصاب أن

فالبقاء ليس لألصلح ولكـن  .والسخرية المهذبة هي الّتي تجعله األرقى بين بني جنسه 

فقد أولـى البـاحثون النّفسـيون    .  2"البقاء لألضحك أي األكثر ضحكا وهو األصلح

ة الّتي لـم  ساهمت في عالج الكثير من األمراض النّفسي"اهتماما بالغا للنّكتة ذلك أنّها 
                                                

www.iraqihome.com.     .1ـ البقاء  لألضحك  
.نفسھ ـ  2  

                                                                       . 
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تنفع معها األدوية الكيميائية ، والّتي  تتسبب في إحباطات يتعرض لها المريض وقـد  

  1"تؤدي به إلى االنتحار

األدب الشعبي في فك العزلة عن اإلنسان من والنّكتة الشّعبية أقدر وأقوى أسلحة 

ـ  ى حـب  معاناته اليومية في الركض وراء لقمة العيش ، فهي تفتح شهية محبيها عل

الحياة واالستمرار بكّل قوة وهذا راجع إلى عفويتها وقدرتها على اإلمتاع وجلب اللّذة 

وهـي  " النّفسية والعقلية ، والترفيه عن اإلنسان في ظّل ما يعرفـه مـن تغيـرات ،   

ضرورة الزمة في حياتنا وفكرنا، فحياتنا وفكرنا يسيران بغير انقطاع فـي حـاالت   

فإذا كان التوتر واإلجهاد مهددين بأن يصـبحا  وتوتر بخارجنا ـ   التّوتّر تتوتر بداخلنا

إجهادا توترا بالغين  فإنّنا نحاول أن نقلّل من درجتهما بوسيلة تؤدي بنا إلـى حالـة   

 2"االسترخاء

ربما كانت النّكتة الشّعبية هي الدافع الرئيسي اإلنسان فـي أن يسـتمر ويشـقى    

وعيا بحالته االجتماعية والنّفسـية ،وتـنقص عنـه     ويشغف بالحياة ؛فهي الّتي تعطيه

  .الضغوطات الّتي ال يجد مفرا منها أحيانا إالّ في الحلم

                                                
www.balagh.com .       استراحة البالغ  1
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وبعد هذه الجولة الخاطفة في صفحة من صفحات التّراث الشّـعبي الجزائـري،   

كان لزاما علينا كطلبة باحثين وهو لزام على كّل فرد غيور على وطنه وشخصيته ، 

التفكير مليا في مصير هذا التراث الّذي بدأ يندثر شيئا فشيئا ، في عصر طغت فيـه  

ففي بحثي هذا ـ مثال ـ توصلت إلـى     لوجيا على حساب البساطة واألصالة؛التكنو

نتائج لم أكن أدركها من قبل ، وكذا من خالل الدراسة حاولت المقاربة بين مختلـف  

الدراسات الّتي طبقت على اآلداب الشعبية لمختلف الشـعوب مـع األدب الشـعبي    

  .للمنطقة 

ل وهذا مـن خـال   الشعبي؛وقد حاولت بهذا أن أرسخ بعض معالم تراثنا األدبي 

علّي أساهم في الحفاظ عليه لألجيال المقبلـة   صفحاته،كشف الستار عن صفحة من 

  .نحن اآلن في حاجة إليه لتحقيق ذاتنا وإثبات كينونتناوالّتي ستحتاج حتما إليه كما 

إن األدب الشعبي هو تلك الحاجة الملحة فينا إلى التّعبير عن مكنوناتنا ورغباتنا 

ثاال إذا رأينا موقفا يستدعي حضوره ، أو نحكـي حكايـة   بطريقة بسيطة ، فنقول أم

 ءنقول ألغازا لنختبر الذكا أونهرب فيها من واقع مر يكبلنا بمفارقات ال نجد لها حالّ،

نستحضر نكتا نسخر من خاللها من أوضاع  ربما سخرت هـي  الطبيعي فينا  ،  أ و 

  الّذي يثمن خزانة األدب  يبدورها منّا،كّل هذا الزخم الثقافي  ناهيك عن الشعر الشعب
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الشعبي ، ال نستطيع االستغناء عنه ألنّه يعيش فينا ،كما  ال يمكنه االستغناء عنّا ألنّـه  

  .يعيش بنا

فنعطيه المكانـة الّتـي    األدبي،بار عن هذا التّراث فهل آن األوان بنا لننزع الغ

يستحقها، و نسارع في جمعه ممن هم بانتظارنا لنحمل عنهم المشـعل وننقلـه إلـى    

األجيال القادمة؛ فيا حبذا لو نتدارك األوضاع وننقض ما تبقّى من تراثنا الغني قبـل  

  .فوات األوان
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هم ماعندها سبعة ذراري  وعندهم جارتهم عجوزة شريرة ، و اماال امراقالك " 

علقي المكحلة و اذا جا طفل علقـي  بالكرش قالولها كون المرة هاذي اتجبيلنا طفلة ،

علقت الفوشي بصح المرا ولدت طفلة ، كي شـافو  حكمت العجوزة هاذيك الفوشي، 

، والطفلة هاذيـك  امبعد ماتت مسكينة  الفوشي راحو من ثم و قعدت المرا وحدها و

كبرت وعرفت الحكاية تاع خاوتها ، وراحت سقسات العجوزة قالتلها قوليلي خـاوتي  

حكمي كبة نتاع  صوف كحلة ووحدة بيضاء وارمـيهم وايـن   اوين راحوا ، قالتلها 

وصلت لخر نتاع الكبة البيضاء هاذيك هي دار خاوتك دارت كيما قالتلها العجـوز ،  

ت شافت دار خاوتها ودخلت ما لقات حتى واحد بصح لقـات الـدنيا مزريـة    وراح

خالص ، فرزت لهم وطيباتلهم الماكلة وراحت ، وكي جاو لقـاو  الـدنيا مفـروزة    

حاروا وقالوا شكون هذا اللي دار هكذا ، وبقات كل يوم تروح وديرلهم كل شـيئ ،  

موا وخونا الصغير يقعـد فـي   وواحد النهار تفاهموا وقالوا احنا في ستة نروحوا نخد

الدار يدرق ويعس شكون هذا ،ماال قالك هوما راحوا هي جات كي العادة ، هي راح 

تبدأ تخدم  ويخرجلها خوها الصغير قاللها واش اديري هنا ، والت حكاتلوا الحكايـة  

وال يبكي هو وياها ، ومبعد كي جاو خاوتها لخرين زادوا حكاولهم الحكاية وفرحـوا  

، ومبعد قالولها اسكني معانا بصح راهي كاينة قطة فـي الـدار أي حاجـة    بأختهم 
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تاكليها أقسمي معاها لشتة حبة نتاع حمص ، أماال عاشت معـاهم كيمـا قالولهـا ،    

وواحد النهار قاعدة تكنس القات حبة فول حطتها في فمها وما قسمتش للقطة ، قالتلها 

كليتيها ، قلتلها كليتها مانقدرش نعطيك القطة ذرك التجبيلي نص حبة نتاع الفول اللي 

أي كاينة قصعة نتاع فول الهيه روحي كولي ، قالتلها القطة نسحق هاذيك الي كلتيها 

انتي ، وكيما مامدتلهاش راحت بالتلها فوق النار الي اطيب فوقها مالقـاتش الطفلـة   

خلـت  حكمت راحت برا تحوس عاى الجمر لقات دار د باش تشعل باه اطيب الماكلة

السالم وعليكم قالولها الفول ، كون ماقلتيش السالم عليكم أنطرطقلك عظامـك   وقالت

يسمعوهم سبع جبال ومباعد قاله واش تسحقي قالتلو باغية جمرة قالهاال أعطني الـدم  

ساعة مدتلو الدم و  مـدلها الجمـرة   ، تع صبعك الصغير  باه نعطيك جمرة صغيرة 

: واش القيتي جدك أيـدير قـالتلو   : وك وأأليقلولك وكيعادة خارجة قالها كون أيسقس

ألقيتو لبس حرير تاع السلطان وفاعد فوق كرسي السلطان وأيحرك بمغرف : أنقولهم 

 تتاع الذهب وخرجت راحت الساعة وهي عادت في الطريق طفـات الجمـرة زاد  

 والت ليه قالتلو أعطيني جمرة كبيرة الصغيرة راهي طفات قالها أعطني الـدم تـاع  

صبعك لكبير نعطيك جمرة كبيرة أعطاتو الدم وأعطالها الجمـرة وكيعـادة خارجـة    

سقساها نفس السؤال وأعطاتو نفس الجواب وكي  روحت الدار طيبت الماكلة  وعادة  

القطة تبولفوق النار  والطفلة تروح كل اليوم تنروح عند الفول تعطيـه الـدم تـاع    
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جي خارجة وتجاوبو حتي الطفلـة شـاينة   أصباعها ويعطيها الجمر وأيسقسها كل ماد

حكمو تفهمو معاها ودارو ،اخالص سقصوها خوتها وقالولها واش بيك قالتلهم حكاية 

خطة حفرو حفرة كبيرة قدام باب تاع الدار الفول وعمروها حطب وقالولها روحـي  

ر عندة الفول كيراحت عند ابلفول قالها واش القتي جدك ايدير قاتلتلو واش نلقاه ايـدي 

قاتلو القيتو مغطي بجلد تاع الداب ويحرك بكراع الداب وياكل فيلحم الداب هو ناض 

باه يقتلها هربت وراحت تجري الدرهم الحقها يجري خرج من العتبة طاح في الحفرة 

وخوتها شعلوا فيها النار وهو قاعد ايموت قاللها كون يقعد فيا عظم نقتلك تحرق مات 

نان وبناو دار واحد اخري قدام الجنـان واحـد المـرة     وريبو الدار خوتها ودروها ج

راحت الطفلة اطيب الماكلة قالت القطة روحي جبيلي الخظرة في الجنـان  قالتلهـا   

القطة مانجبيش   ماال الطفلة راحت أدجيب وحدها دخل فيها العظم تاع الفـول فـي   

الحريـر   وحطهـا فـي  ، عليها  بكاو كي جاو خوتنها وألقاوها، رجلها ساعة ماتت 

واحد المر ، ودفنوها في الصحراء ،وحطوها في  الصندوق ، ولبسولها البنية مليحة 

في الصحراء سـاعة الرجـل تـاع     ويدوروابالفردة تاعهم  هة جاء السلطان وجماعت

ساعة قالت الحراسو احفرو وشـوفوا واش  ،لحصان تاع السلطان الي في الصندوق 

صر وحطو في بيت امباعـد حلـوا خـرج    هذا وجيبو الصندوق حكم هزو وداه الق

وخالها ، الضوء منوا من الزي نتاعها ولقى طفلة فيه وال عاود قفل عليها الصندوق 
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حكمـوا همـا راحـوا    ، وقفلها وقال الجواري نتاعوا وحدة ما تدخل هنا ، في البيت 

شافو وحلو الصندوق ساعة القاو الطفلة فيه تلمو بيهـا وقاعـدين ايشـوفوا معاهـا     

اش عجبتهم  واحدة منهم القات عظم في رجلها نحتهولها وحياة الطفلة وناظت لخطر

كي راحت عندهم ، كي جاء السلطان حكتلو حكياتها وال داها ورجعها عند خاوتها ، 

القاتهم زوجوا كامل والنساء انتاعهم ايغيروا منها ويكرهوها لخطراش خيرمنهم فـي  

طيبو البسيسة ودارا فيهـا لعظـام تـاع     حكموا درولها خطة وتفاهموا عليها، الزي 

لحناش واعطاوها تاكل كي كالت ناظوا لحناش في كرشها وتنفخت حكمـو النسـاء   

خاوتها وراحوا عند خاوتها وقالولهم راهي بالكرش حكموا خاوتها حوزوها من الدار 

الساعة راحت تمشي تمشي حتي القات شايب في الطريق حكاتلو حكايتهاراح سـخن  

وحط بسينة تاع ماء سخون وقالها حلي فومـك  ، اع ماء  وعلقها من رجليها باسينة نت

اومباعد كي ارتاحت راحت عنـد السـلطان   ، وخرجوا الحناش الي كانوا في كرشها 

وراحوا زاروا خاوتها واحكاتلهم الخطة الي داروهـا  ، واحكاتلوا حكايتها وزوج بيها 

                   .مع السلطان في سعادة وهناء  والطفلة عاشت، نساء خاوتها ساعة طلقوا نساهم 

  الضلعة. ن.بن معنصر 
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دار وحـدة وكـره    ومرته فيشايب اسمو عكرك معاه نساء والده واحد المرة "

ياكل ويشـرب وواحـد    يجيبوا بزاف،منوا ديما يعيط عليهم جيبولي ديرولي حوايج 

رقد ورحلوا وخالوه كـي نـاض    الماكلة وحوايج وخالوه حتىالمرة حطولوا قداموا 

لقى فـول  وال هز حوايجوا وراح قاعد يمشي في الطريق  حتى واحدالصباح مالقى 

قالوا الفول أنا غول ناكل أكثر من سبع عبـاد فـي    أنت،شكون  للفول،قالوا عكرك 

وامبعد الفول خمم في بـالوا   منك،وال قالوا عكرك أنا ناكل أكثر  نشبعش،النهار وما 

قالوا هيا تـروح معايـا    منوا،عبتي ونتهنى يسكن معايا في داري ونلعبلو لديه قال ن

وكي راحوا وفي الليل كي جاو يرقدوا قالوا الفول غدوة أنـا نقعـد    داري،تسكن في 

نفرز الدار وأنت تروح تجيبلي الماء ،قالوا عكرك هيه لغـدوة الصـباح راح هـز    

عمر البيدون ، وقعد مـا قـدرش   البيدون نتاع الماء وراح يزقي وصل قدام العين و

كـي  عليه الفول وراح يحوس عليه ،وعكـرك   أتقلقيهزوا قعد قعد طول أخر حتى 

، قالوا شاف الفول من بعيد هز فاس صغير ودار روحوا يحفر وكي وصل ليه الفول 

أنا نحـوس نـدير   : واش راك ادير من قبيلة راني نستنى فيك طولت ، قالوا عكرك 

امل للدار عاله نضالوا كل يوم وحنا نزقيو وال الفول قال في بالوا التوي نتاع الماء ك
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، إي هذا عكرك واعر وامبعد هز الفول البيدون نتاع الماء وقـال هيـا نروحـوا ،    

روحوا ولغدوة الصباح قال الفول لعكرك روح جيبلنا لحطب بـاش نطيبـوا ، راح   

ستنى ، الفـول قلـق   عكرك للغابة باش يجيب لحطب وال راح وقعد تحت الشجرة وي

وراح يحوس عليه ،  عكرك كي شاف الفول جاي من هيه راح نحى الشاش نتـاعوا  

، كي جاء الفول قالوا من قبيل راني نستنى فيك عاله طولـت ،  ودورو على الشجرة 

نديو الغابة كامل معانا عاله نضالوا نجيبوا وال الفول قال في بـالوا ،  : قالوا عكرك 

كشما يديرلي ، قال الزم نديرلوا فخ باش يموت نتهنى منوا ،  هذا عكرك كانش نهار

هذا الراجل اللي وصلك : لمعوجة الرقبة قالها  ولةغماال حكم الفول كتب برية لخت ال

لبرية كوليه ، اعطهالوا واعطاه قفة نتاع خضرة قالوا أديها لختي ، ماال عكرك راح 

برية واش مكتـوب فيهـا ،حكـم    قالوا هاك أقرالي ل: يمسي في الطريق لقى راجل 

بدلي البريـة واكتبلـي   : قرهالوا وقالوا الشيء اللي مكتوب فيها ، احكم عكرك قالوا 

فيها هذا الطبيب جاء يداويلك رقبتك المعوجة ، ماال راح وصل عندها مدلها لبرية ، 

باش تبدأ اداويني ، قالها روحـي  قولي واش انجيبلك : وكي قراتها فرحت وقالتلوا  

بيلي موس كبير وحطيه فوق النار يسخن واتكاي واستناي نجيء ، ماال كي دارت جي

وتكاتى جاء قصلها راسها في القفة وقصها طراف طراف وحطهم في القفة ، وحـط  

بعثتهملك أختك ، الفول كي جاء وراح روح عند الفول وقالوا هاذما  فوقهم الخضرة ،
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وقال في قلبوا مدام اقدر على أختي خلع  اختوايشوف واش كاين في القفة لقى راس 

تسمى يقدر عليا أنا ، فالليل الفول ستنى عكرك حتى رقد وحكم يطيب فـي الكسـرة   

ـ  عكرك لقاه يدير هكذاك وال ادخـل  ويحط في الساشية وكي ناض  نتـاع   يفالساش

بيه قعد يطيب ويحط في الكسرة فوقه ، كـي خلـص هـز     شمافاقالكسرة ، والفول 

يـا  اح رحل وهو يمشي طالع للجبل ويقول أوف أوف اتهنيت منك الساشية فوقه ور

وراه ومباعد  وأشافقالوا راني فوق ظهرك متكرك ، اخلع الفول  وعكرك،  كعكر

قال راني نتخايل برك ، وزاد يعاود الهدرة زوج مرات وامبعد جاع الفول وال جبـد  

ت  قال لعكرك الكسرة ياكل هو وصل لعكرك شافوا طاح راح يموت ، وقبل ما يمو

نقتلك نقتلك كون يبقى فيا عظم واحد ، ومباعد مـات الفـول ، وال نـاض عكـرك     

  ..واخرج من الساشية جاء يمشي تعكل في الفول وطاح من الجبل ومات 

  

  الضلعة . ن.بن معنصر 
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تجـيء   التراب،قربية نتاع  يمشي ادزولواواحد الراجل عندو سبع ذراري اللي 

ادزولـو   أغلبـت راني  أيقولي يجيء الثاني يمشي يمش أزيد، األول الفولة تاكلو هذا

قربيـة نتـاع   ادزولـوا  والثالث يمشي يمشي  تآكلواتلحق الفولة نتاع الديس    قربية

الرابع يمشي يمشي تجيء ادزولوا قربية نتاع الطين تجيء  تآكلواالحجر تجي الفولة 

تـآكلوا،  نتاع الحطب تجيء الفولة الخامس يمشي يمشي ادزولوا قربية  تآكلوا،الفولة 

وصلت الفولـة  ) الحلفة (قربية نتاع السناغ  يمشي يمشي يقول غلبت ادزولوا سالساد

كيفاه  تآكلوا،حديدان دارولو قربية نتاع الحديد ما نجمتش الفولة  والسبع سموه اكال تو

 اقولهـا  ،نزقيـو للفولة انروحـوا   أيقولومالقات واش اديرلوا  هاذيك،اديرلوا الفولة 

وهو ما يقطعش لقرب نتاعوا وهي تقطع يروح يزقي ويرويلها المـاء   لقرب،نقطعوا 

حتى تجـرح  ولة عندها دابة ايضال يركب عليها والف مروي،الفولة تلقى الماء  أتروح

ديري الزفت  :المدبرحديدان ا دار فيا التير قالها  قاتلوا،راحت للمدبر  نتاعها،الظهر 

لدابة ولصـق فيهـا   ركب فوق ا الزفت،ودارتلوا  حديدان،كمي لظهر الدابة باش تح

وال قالها حديدان واش راح تاكلي فيا ينانا أقرسيني بـاش نسـمان    :الفولةوحكماتوا 

وتعطيلوا فالطمينة الباردة  المطمورةأعرضي عليا خاالتك، والت الحتو في  ولمباعد

لنهار وان نسمان نمدلك الرزام وقالها ا الفرخ،والسميد والقمح إال وخالتوا طاير كيف 
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 اسمهاوجاء النهار اللي مدلها فيه الرزام وعندها بنتها  خاالتك،باش تروحي تعرضي 

بحلوتة وهي عورة وال قال للفولة أنتي روحي أعرضي خاالتك ، وخلي بنتك تذبحني 

لكان ماضـي والال   ، والت راحت هي ، قال حديدان لبحلوتة أعطيني الموس نشوف

حكم الموس واذبح بيه بحلوتة وطيبها بعد ما نحالها راسها والبس القش نتاعها ، وال ا

، وال حديـدان  ونحى شعرها وداروا على رأسوا وصلوا الخاالت والفولة باش يتغداو 

العلى نتـاع   أنشوف أنروحفي بالصة بحلوتة بنت الفولة وقال أيما أعطيني المفتاح 

تيس تيس محروقة هتش يليس ، ومـا  *ط حلوف بن حلوف ، واطلع فوق العلى ويعي

ـ نتاع بنتهم تحـت الف  الرأسلقاو  أتولهوا* تحت الفراش  الرأستقبليش  راش ـــ

علـى العلـى    وودورو لارواحوا اللي تحبو تقتلوني لمو لحطب : والو يتنادبوا قالهم 

 وماتوا الخاالت فالعلىفيا ، والو دخلو هوما  اوادخلواجريوا  ارواحواباش تحرقوني 

  .والفولة 

  

  الضلعة . ن.بن معنصر 
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غير شوي غلي عندو المال  غني وواحدماال قالك زوج خاوا واحد عند الدراهم 

واألخر عندو زوج بنات وبنات العم يشـتيو بعضـاهم    تهبل،عندو فرد طفلة ومليحة 

وديما تحـرش بناتهـا    منها،وتغير  األخرى،وأم الزوج بنات متشتيش الطفلة  اخر،

مااديروش واش انقوللكم مـا   كونا ووهما ميديرولها والوا وواحد المرة قالتلهم عليه

 خطة،والت اعطاتهم  انديرولها،والو خافوا منها قالولها واش تحبي  للدار،تروحوش 

والت الطفلـة   أخر،قاتلهم اديوها لبالصة كي شغل جبل العبو فيه وكي راحوا بطاو 

حتـى  والو قالولها اقعدي برك نلعبـوا،   يمة،ن عيات فيهم هيا انروحوا أني خايفة م

وكي رقدت نحاولها الذهب الي البسـاتوا   رقدت،والت المسكينة نعست  الليل، طاح

 للصـباح، واداها النعاس مافقتش حتـى   أخر،وكان شعرها طويل  فالسدرة،والحوها 

قالولهم راحت معانا تلعـب صـح    الطفلة،والبنات هاذوك كي روحوا سقساوهم على 

ايهيه المهم بكاو عليها وسكتوا وال بباهـا وامهـا لمـوا     وراحت،صح ماعالبلناش ب

ما قـدرتش   فالسدرة،وهي مسكينة كي فاقت الصباح لقات شعرها  ورحلوا،حايجهم 

وكي فات المرة األولى عليهـا   الحيوانات،تتحرك المسكينة وفي هاذيك البالصة غير 

وكة فضة ، قالها شوفي كاين واحد الواد خلصني ونعطيك فل بيا لغرا :قاتلواالغراب 
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انخلصوك ، راح الغراب  انجيبو امازالونشوف تراه لكان صحابي فاتوا نفوت ولكان 

لقى صحابوا فاتوا فات ، وابعد فات عليها القنون قاتلوا خلصني ونعطيك فلوكة فضة 

، راح  ، قالها انروح لكان لقيت صحابي فاتوا نفوت ولكان لقيتهم انجيبهم ونخلصوك

فلوكة فضة واخرج  القنون ولقى صحابوا مازالو عاود رجع عندها خلصها وعطاتوا

القنون بهاذيك الفلوكة وراح ، وهي مسكينة ما تعرفش الطريق باه اتروح لـدارهم ،  

واش راح ادير تولي تمشي تمشي تمشي حتى وصلت لواحد الدار بعيـدة خـالص ،   

ة رجليها وراقدة ، والت قعدت بحذاها حتى كي دخلت للدار هاذيك لقات الفولة مطيش

فاقت الفولة القاتها ، والت احكاتلها الطفلة حكايتها وواش اصرالها وواش دارو بيها 

بنات عمها ، الفولة غاضتها الطفلة كي راهي صغيرة والت قالتلها رانـي نحطـك   

ت وحدة من والدي بشرط كي يجيوا والدي وراجلي يروحوا من الصيادة اندرقك تح

مكانش ، وقاتلها كي نحط العشاء ارواحي تـاكلي معـاهم    الضوءالقصعة وانقوللهم 

، والت كيما حطـت   قد اخطفي المغرف انتي األولى ال خطراش المغارف قيسهم قد

العشاء خرجت الطفلة هاذيك من تحت القصعة ، قاتلهم هزوا المغارف تاكلوا خطفت 

اعنديش مغرف والت قـالتلهم حطـوا   الطفلة مغرف ، ثار انطق واحد من والدها م

المغارف وزادت عاودت قاتلهم هزوا المغارف ، قاللها واحد اخر ماعنديش مغـرف  

عاهدوني لكان طفلة ختكم ولكان طفل خـوكم والو  : وهكذا حتى المرة الثالثة قاتلهم 
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عاهدوها ، وشعلت الضوء وشافوها والو سلموا عليها وقالولها راكي كـي اختنـا ،   

هار هذاك ، هما يروحوا يصيدو امع باباهم ، وهي تقعد مع الفولة ، وواحـد  ومن الن

النهار قاعدة هي والفولة قالتلها شوفي تراه خاوتك روحوا والال كيما طلت شافت من 

البعيد باباها و أمها ومعاهم الناقة نتاعها ، والت عيطت من البعيد ياناقة بابا ويمـى   

اقة ، وكي حطوا الحـوايج نتـاعهم عـاودت رجعـت     ياناقة بابا ويمى ، سمعتها الن

للبالصة الي سمعت فيها الصوت ، ووقت اللي جات الناقة ، جاء الفول ووالده وكي 

شافوها حكموها ، قالوا مقاري نركبوا فيها باش نتعبوا ، وال ركب عليها الفول ، وما 

تمشي  شمابغاتبغاتش تمشي  وامبعد جربوا والدوا  مابغاتش تمشي ، وامبعد الفولة 

، والو قالوا للطفلة اركبي النتى قاتلهم نركب بشرط بعدو لهيه خالص ، وانا نركـب  

ثاروا بعدو بعيد ، وكي ركبت هربت بيها الناقة حتى وصلتها لدار بباهـا وامهـا ،   

 أمحكمت حطتها  وامباعد ادرقت وقعدت تحك فالحيط ، خرجت عندها المرة األولى 

تحكي فالحيط ، ثـالث مـرات  وهـي     وأنتيانتي بنتي ماتت  الطفلة ، قالتلها امشي

تخرج عندها والمرة االخر كي خرجت عندها لقات بنتها ثارت تحظـن فـي بنتهـا    

زدارت العشاء و عاودوا رجعوا لدارهم القديمة والناقة ، والت حكاتلها الحكاية ، وال

حكات ألمهـا ،   ، وخافوا لتكون وأمهمالبنات هاذوك  وعرضتكي رجعتلها بنتها ، 

الطفلة ألم البنات هاذوك تحكي ، وبعثت البنات عنـد بنتهـا    أمراحت  روواحد النها
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باش يلعبوا مع بعضاهم ، والت الطفلة قعدت تقلي فالقلية وحطت يدين هاذوك البنات 

  فالقلية سخونة حتى ماتوا ، وكي سقسات عليهم أمهم قالولها ما علبلناش جاو لعبوا

  .ادارا توت بكات عليهم أمهم و ندمت على الشيء الي و مبعد روحوا وال

  

  

  

  

  الضلعة . سنة 68.حمبلي ع اهللا 
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ماال قالك السلطان حاب يزوج ثالث نساء وشرط عليهم كل وحدة تعملوا حاجة 

ـ  برنوس،والزوجة الثانية قاتلو نخدملك  شاشية،الزوجة األولى قاتلوا نخدملك   ةوالثالث

طفلة كي تبكي يخرجلك الجهر من عنيها وطفل يخـرج الضـوء مـن     قاتلوا نجيبلك

راهـي تلقـى    متوفيش بوعدهاراسوا، وال قالهم السلطان راني قابل بيكم بصح الي 

بقات الزوجـة   البرنوس،والثانية خدمتلوا  القشابية،األولى خدمتلوا  مني،عذاب كبير 

تفاهما مـع بعضـاهم بلـي     ن،لخريوا الزوج كيفاه ايديرل تولد،الثالثة مسكينة قريب 

 لـوالد، ضرتهم لخرى إذا ولدت راح يعود السلطان يحبها بزاف لخطراش عنـدها  

* أمـا السـتوتة   * :يقولولهاواش راح ايديروا والو راحوا عند واحد العجوز مكارة 

وكونـوا   ءيـا نسـا  روحوا  :العجوزقاتلهم : دبري علينا واش راح انديروا :قالولها

تولد ارواحوا عندي وقولولها أنا اللـي راح نولـدها ، ويجـيء     متهنيين ونهار تحب

النهار الي راح تولد فيه المراء والو راحوا يجريو عندها والت جات وجابت معاهـا  

زوج قطوط صغار هذاك وان ولدو وحطتهملها وهزت الطفلة والطفل الـي ولـدتهم   

ولـدتلك زوج   وراحوا الضراير يجريو عند السلطان ، وقالولوا اجري تشـوف واش 

قطوط ، ومسكينة سمعت الصوت نتاع والدها كي رغاو وعيات تقوللهم راني سمعت 

مدام ماوفتيش بوعدك راح : راني سمعت صوتهم بصح ماصدقهاش السلطان  وقالها 
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نديك ذرك بعد تسرحي الجمال ، والبقر ، والغنم وتخدمي علينـا ، مسـكينة المـرا    

ادات * أمـا السـتوتة   *م ، وهاذيك العجوزة مازالت هكذاك مريضة وهو اداها تخد

وخالتها حتـى   ولة من بعيدغهاذوك األوالد ووطاعت للجبل وحطتهم لثما، لمحتها ال

راحت ، وراحت تشوف واش حطت هاذيك العجوزة ، لقات هاذوك األوالد اداتهـم  

رباتهم ، وكي كبروا شوية حكاتلهم قصتهم والو قالوا يامـا الفولـة رانـا نروحـو     

سوا على أمنا إذا لقيناها رانا نجيو ديما نزوروك ، وإذا مالقيناهاش رانا نرجعـوا  نحو

ـ   ليك ، قالتلهم روحوا يا والدي ،  أمـا  * كبصح راني نوصيكم مـن العجـوز هاذي

وأي بالصة باغيين تروحولها ارواحوا شاورني ، قالولها هيه رانا موافقين *الستوتة 

هم ، وكانت الطفلة تبكي  الجهر والطفل يشـيع  ، راحوا للقرية وبقاو يحوسوا على أم

بلي كاين زوج والد يحوسوا على " أي أمهم" المر هاذيك رمن راسوا، سمعوا ضرا ي

قالتلهم خليو كلش : قالولها راهم جاو * أما الستوتة *أمهم ، والو راحوا يجريو عند 

طبطبـت   عليا ، راحت أما الستوتة وسقسات على الوالد وان راهم سـاكنين ،وكـي  

عليهم الباب خرج ليها الطفل قاتلوا يا ولدي راك زين خالص ومادمني شـتيتك راح  

نوريلك واحد البالصة بعيدة وفيها واحد الحصان واحد ال ملكوا ، قالها هيه قـوليلي  

ذرك انروح نجيبوا ، والت سماتلو البالصة إلي يروح عندها ، وامبعد قاتلوا أختـو  

ة وانقولولها ، اراحوا عند أمهم وكي بدا ولـدها يحكيلهـا   الزم نروحو عند أما الفول
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قالتلوا ، مايكونوا هاذوك غير دباير أما الستوتة ، والبالصة الي قاتلك عليهـا ألـي   

يروح عندها مايرجعش ، وراهو كاين صح الحصان بصح في بالصة اخرى ، قالها 

الحصان ، وكـي   ولدها ماعليش ذرك وانروح نجيبوا ، ماال راح الطفل وجاب هذاك

ـ شافوه أهل القرية ضايفوه كامل ، وبقى غير ا ه لسلطان ، وجاء اليوم الي يعرض في

الزم : السلطان الطفلة والطفل ،والو راحوا الضراير عند أمـا السـتوتة وقالولهـا    

ادبري علينا كيفاش انديروا ، والت عطاتهم سم وقالتلهم حطوه قدامهم كطي يحبـوا  

جاء وقت العشاء وحطولهم يـاكلوا ، وقبـل   عند بيت السلطان و، ماال راحوا  ياكلوا

لها وكي كالت السلطان شوي ماكلة ومد ، وال هز مابداوا فالماكلة جات القطة تمعوق

راحوا روحو، وفاق السلطان بنسـاه   والطفل مبغاوش ياكلوا ةالطفلماتت والو خافوا 

اجة راح يكون العـذاب  اذا عرضتهم مرة أخرى ودرتوا ح وقالهم،واقتلهم بالضرب 

 العجـوزة، رجعوا عنـد   ايديروا،واش راح  انتاعهم،مافلحتش الخطة  عظيم،نتاعكم 

راحت عندهم وخرجلها الطفل يا  عليهم،وقالولها قالتلهم بربي هاذ الخطرة راح نقدر 

وكل باب فيه دفتين واحـد ال   بيبابملكة جمال مربوط عليها سبع  كاينةوليدي راهي 

قالها هيه ذرك نجـرب   يزوجها،اب السابع ويحل الدفتين مع بعضاهم قدر يوصل الب

 قـالتلي، راهي جات عندي العجوز وهـاو واش   قاللها،راح عند أموا الفولة  حظي،

بصح البالصة اللي قاتلك عليها ما فيهاش ملكة جمال والي يروح  ييا ولدقالتلوا هيه 
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ا يحلش عليها الدفات فـي زوج  ونعتتلوا البالصة اللي يروح عندها وم يموت،عندها 

غير إذا مسحت ملكة الجمال نصف جسموا بيدها راح مـا   :جسموايتشلل النص نتاع 

وكي  الجمال،وراح باش ايجيب ملكة  نتاعوا،يتشللش واش راح ايدير ركب الحصان 

وحل دفة وحـدة فـرات    للسابع،والثالث حتى وصل  األول والثانيوصل حل الباب 

كي عجبها حطت يدها على نصف جسموا ومـا تشـللش وقـدر    والت ملكة الجمال 

وجات دالـت   كامل،وعرضوه نتاع القرية  أزوجها،يحبها ولما وصل للقرية نتاعهم 

وقال لنساه كون وحدة فيكم ادير حاجة مهيش مليحة اتشـوف   عرضهم،السلطان وال 

يرهـا مـا   بلي أما الستوتة تكذب علينـا فـرات ودبا   :وقالواوالو هاذ الخطرة فاقوا 

 جيتـوا، وقالهم احكيولي حكايتكم ياوالد ومنـين   تعشاو،وكي جاو عندوا  صلحوش،

والطفلـة تبكـي    راسـوا والو بقاو يحكيولوا والطفل كي تأثر باقي يشيع الضوء من 

روحوا جيبولي المرأة نتـاعي   للنساه،وقال  والدوا،وال عرف السلطان باللي  الجهر،

وكي شافت والدها فرحت  خالص،المسكينة غلبانة  ،جابوهاوالو  شديد،وعذابكم راه 

وعذب نساه لخرين عذاب أليم وردهم يخدمو أكث من ماكانت  فرح،بزاف والسلطان 

وعاش السلطان مع المرأة نتاعوا وأوالدوا وملكة الجمـال زوجـة    تخدم،أم األوالد 

       .عيشة هانية ، مليئة بالسعادة  أبنوا

   الضلعة. سنة 68.بلي ع اهللا حم                       
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كان واحد الراجل زوالي كان عايش مع مرتوا وخمس وليداتوا ، كره بباهم من 

معيشتهم ، وراح وهذا على راسوا ، قال لمرتوا وجديلي لعوين وخليني نروح ، راح 

مشى مشى حتى وصل قدام واحد الجرف نتاع الواد حط لعوين وقاعد ياكل ومبعـد  

ش قدام  هذاك الواد حابس خالص مايتحركش ألي مـايعرفش يقـول   لقى واحد الحن

عليه مات ، حتى شاف واحد البوبذيذ دار دار وراح دخل في فم الحنش قال هـذاك  

الراجل شوف الناس اجيهم الرزق لفامهم وأنا قاعد هامل  أمالة كي عاد هاكا نقعـد  

لدار هاذي وخلينـي راقـد   نستنا أنا ثاني ورجع للدار نتاعو ، وقال لمرتوا فرشيلي فا

الليل والنهار وعدات األيام وواحد النهار قاتلوا مرتوا نوض خليني  ننفض االبالصة 

، ناض الر اجل الزوالي وخرج ، وراحت مرتوا تهز الفراش لقـات زيـر بوربـع    

عراوي نتاع ويز راحت تجري لراجلها راني لقيت الويز قالها خلينـي منـوا حتـى    

رتوا وراحت لخوها وقاتلوا باقصة وقاتلوا هيا نفكوا لراجلـي  يجيني لفمي ، فكرت م

الويز ونقسموه ، هزت الزير ومالتوا عقارب باش تلوحوا هي وخوها عليـه وكيمـا   

الحاتوا هربت ، وكيما رجعت لقاتوا اكل ويز داير ساير وهو في وسطوا راقد قاتلوا 

كل فالويز جاتوا ويـزة  نوض قالها الال حتى يجيئ لفمي ومباعد جاء ولدوا يجري تع

  .في  فم باباه وال ناض ومباعد عاش بيه هو ومرتوا ووالدوا كي السالطن 
 سنة أم البواقي   50.س.ني سلي
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قرر * مدان لرزاق *كان بكري واحد الراجل فقير سمع باليكاين شخص أسموا 

يفتش على مدان لرزاق ، مشى يفتش عليه حتى وصل الغابة دخل فيها لقـى صـيد   

، طلب منوا هذا الراجل أنوا مايكلوش حتى يلقى وهذا الصيد يحب ياكل هذا الراجل 

كي  تلقى :وقالوا * أحمد * مدان لرزاق  باش يمدلو رزقوا قبل الصيد طلب الراجل

أحمـد  *قالك الصيد وعالش معدتي توجعني ، رد عليه : مدان لرزاق سقصيه قولوا 

وهاذ قالوا مكانش مشكلة ،وخاله يكمل رحلتوا ، مشى حتى وصل لواحد المزرعة * 

يبقـى  * أحمد *المزرعة عايش فيها شخص وحدوا قعد معاه فطلب هذا المزارع من 

على خاطر راح نفتش على مدان لرزاق بـاش  : قالوا ال * أحمد *معاه ،  رد عليه 

عـالش  : يمدلي رزقي ، قالوا المزارع كي تروح لمدان لرزاق قولوا  هاذي القضية 

ماتثمرش ، قالوا ماكـانش مشـكل ، زاد   الشجر نتاعي اكل يثمرو إلى شجرة وحدة 

راح وهو يمشي دحخل لواح المملكة وهاذ المملكة اللي يدخل فيها يقطعولوا  راسـوا  

قـال للملـك   * أحمـد  *، وكي شافوه الحراس اداوه للملك دخلوا عليه هذا الراجل 

نخليك : ماتقتلنيش خاطر راح نفتش على مدان لرزاق باش يمدلي رزقي قالوا الملك 

قولـوا عـالش نـص    : وح بصح بشرط نمدلك وصاية تمدها لمدان لرزاق قالوا تر

مشى حتـى  *أحمد *مكانش مشكل راح : الشعب نتاعي يشتيني ونص يكرهني قالوا 
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لقى مدان لرزاق ، قالوا أعطيني رزقي أعطالوا الرزق وقالو كي تروح تلقى رزقك 

صل للملك قـالوا واش  فالدار ، راح مشى وحللوا قضية ووصاية كل واحد ، وكي و

قالـك  :  الزم انكون انا وانت في بيت واحد وحدنا ، قالوا : قالك مدان لرزاق قالوا 

أنت ماكش راجل ذكر أنت مرية والنص نتاع الشعب اللي يشتيك نساء والنص اللـي  

يكرهك رجال ، بين هذا الملك للراج بلي مرى ميش راجل وطلبت منوا يزوج بيهـا  

عندي الرزق نتاعي فالـدار الزم  : ويبق معاها مابغاش ، قاللها الوتمدلوا كل الملك 

قالك مدان لرزاق الشجرة الي : نلقاه في داري ، راح وصل لصاحب المزرعة قالوا 

ماتثمرش تلقى تحتها كنز نحى الشجرة الي ماتثمرش ولقـى تحتهـا كنـز ، قـالوا     

ذي المزرعـة ، رفـض   المزارع أبقى معايا فالمزرعة ونقسموا الكنز ونعيشوا في ه

الراجل فكرة المزارع وقالوا عندي كنزي في داري الزم نلقاه راح ماشي لبالد وفات 

ه العلى الغابة لقى الصيد قالوا ، قالك المعدة كي عادت توجع فيك الزم تاكل عبد ، ك

  .مع الرزق * أحمد *الصيد وكانت نهاية 

  سنة عين فكرون  60.س.صالح 
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عندها سبع ذراري ومعندهاش طفلة وكي حملت والنهار اللي بكري كاين امرى 

راح تزيد فيه جابولها أما الستوتة باش تقابلها ، ووصاوها باش كـان جابـت طفلـة    

تشاورلهم بالسخاب يوليو ، وكانجابت طفل تشورلهم بالمنجل يحنـاو ، كـي زيـدت    

ـ   اهم ببـاهم  جابتن طفلة وخدعتهم الستوتة وشورتلهم بالمنجل راحوا الـذراري ومع

والطفلة سماتها ودعة كي كبرت ودعة وعادت تلعب مـع الـوالد رجعـوا األوالد    

ودعة البدعة جناية بباها وخوتها السبعة ،قالت ودعـة ألمهـا   : يعايروها ويقولولعا 

عاله األوالد يقولولي هكذا،حكتلها أمها الحكاية ، قالتلها أمها أنا الزم نخرج نحـوس  

ش أمها تخليها وكي كثرت عليها خالتها راحـت ، بصـح   على بابا وخوتي ، ماحبت

علقتلها الكتاب ، وبعثت معاها أما الستوتة ، وهوما يمشيو كل مرة تقولها أما الستوتة 

أهبطي ، وكي تجي ودعة تهبط يقولها الكتاب ما تهبطـيش ، ومباعـد فاقـت أمـا     

وتة أهبطي هبطت ، الستوتة بالكتاب معلق في ودعة نحاتهولها وكي مشاو قالتلها الست

وكي هبطت داتها لزوج عيون وحدة نتاع مال السياد ووحدة نتاع مال العبيد ، شربت 

ودعة من مال العبيد وشربت الستوتة من مال السياد رجعت الستوتة بدعة ورجعـت  

بدعة الستوتة ومباعد اداتها لبباها وخوتها ، وحكات لبباها القصة ، وقالها باش تقعـد  
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عة كل يوم تخرج تسرح لجمال تاعهموكي تخـرج تسـرح تبكـي    معاه وعادت ود

رجعـوا  * يالي بلوا يالي بلوا لو كان ما يعرفوني أهلك ما يسرحوني بيك *وتقولهم 

لجمال ما ياكلوش وضعافوا حاروا خوتها في حالة لجمـال نتـاعهم وكـان خوهـا     

رجع قـال  الصغير بالي هذي الستوتة أختو ومر تبعها خوها ، سمعها واش تقولهم ،

وحب بباها  يكشف الستوت ، طلب يجيبولوا زوج سنيوات وحدة فيها الماكلـة  . لبباه 

وقال بنتي بنت العز واش تخير السني اللي فيه ( ووحدة فيها العطر والريحة والمسك 

خيرت الستوت السني نتـاع الماكلـة   ) الماكلة وال اللي فيه العطر والريحة والمسك 

العطر والريحة والمسك  لهنا عرف بباها شـكون بنتـوا    وخيرت ودعة السني نتاع

وقالهم على ودعة بنتي بنت العز أما الستوت خاطي بنتي على خاطر خممـت غيـر   

على كرشها ، وجبرها اب ودعة باش تنعتلو العيون اللي شـربوا مـنهم ، ةوراحـو    

للعيون وشربوا منها بالعكس ورجعت ودعة لحالتها ورجعـت السـتوت لحالتهـا ،    

وخاوت ودعة قالوا لبباهم الزم  يسحتوها ، قالهم بباهم خليوها إذا غلطت مرة أخرى 

نسحتوها ، ومن باعد صبحت ودعة قريبة ديما من جماعة بباها وخوتهـا ، غـارو   

منها نساء خوتها ،ودبرت عليهم الستوت ووسوستهم قالتلهم تاكل لعضا نتاع لحنوشة 

تها ، جابوا لعضام وقالولها إذا عـدتي  بصح بشرط ما تمضغهمش إذا كانت تحب خو

يامـات تنفخـت    دتشتي خاوتك أبلعي هذوما لعضام في سبعة بال ما تمضغيهم ، وبع
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اختكم جابـت لينـا العـار ، والو    : كرش ودعة وراحوا نساء خوتها قالوا لرجالتهم 

 رحلوا وخالو ودعة ، فات راعي لقاها تتوجع قصتلوا حكايتها وال اداها معاه لداروا

وقال لمرتوا راني رايح للدبار ونجي وكي راح للدبار قالوا صيد غزالة وملح الحـم  

نتاعها واشويه ومدلها تاكل وكي تكمل علقها من رجليها وكـي روح الراعـي دار   

واش قالوا الدبار وكي علقها من رجليها خرجوا لحنوشة من فمها وكي رتاحت قالها 

لت ودعة وبعدما ما زوجت جابـت معـاه   الراعي أزوجي ولدي ألنك عجبتيلوا و قب

طفل ، كبر الطفل شوية وبغاو يطهروه ، قالت ودعة لراجلها نحب نفتش على أماليـا  

كي : ونطهر عندهم ولدي ، قبل رجلها وكي عادوا في الطريق وصات ولدها  قاتلوا 

إذا مابغيتش أبكي وحاولني ، ) حبحب رمانة كبدي ( نوصلوا قولي أيما قصيلي قصة 

وبـدات تقصـلوا   ) حبحب رمانة كبدي ( ي وصلوا قالها ولدها أيما قصيلي قصةوك

، وبكـات أمهـا مـن     مسمعتها أمها عرفت أمها وبباها وخوتها بالي هاذيك هي بنته

  .الفرحة كي رجعت بنتها وخوتها طلقوا نساهم والستوت سحتوها 

  سنة عين فكرون  60.س.صالح 
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  ة سنة مسكان 58عبد الرحمان شعشوع 

  

قالك في زمان بكري ياخوا يالخيان ، واحد الغولة هي واصـحباتها ، مالقـات   

تاكل لعباد ومالقاتش كيفاه اديرلوا ، ماال خطرت على بالهم فكرة وهذ الفكـرة هـي   

انهم اديروا فرح كي الزردة يعرضوا فيهالفرسان بالخيول نتاعهم من كل قرية ودوار 

ما يبدأ افرح تفاهمو في أخر العرس ينصبوا  ، وسمعوا الناس واسمع وأهدف ، وقبل

وكانوا ههذوا الغوالت يتحولوا للنساء البسين عادلين ماتقدروش تفرقوا على الفرسان 

بينهم وبين العباد ، اماال كي بدأ العرس جاو سبع فرسان بستة خيول وواحـد جـاب   

الستة طـول   اجدي نتاعوا ، ومدة العرس هي سبع ايام وسبع ليالي ، وكانوا الفرسان

مدة العرس يهتموا برواحهم ونساو الخيول انتاعهم تهتم بيهم الغوالت وكـان مـول   

الجدي هو اللي يعلف ويشرب الجدي نتاعوا وكان متهلي فيه مليح وفي الليلة األخيرة 

كانوا الفرسان راقدين وكان مول اجدي يشوف سمع الحس والهـدرة نتـاع النسـاء    

لدرقة لقاهم يركبوا النياب وبانوا على زيهم الحقيقي ، الغوالت كي راح طل عليهم با

راح بالخف ونوض صحابوا ناضوا بالزرب وسرجوالخيول نتـاعهم ، فـاقوا بـيهم    

وكي هربوا الفرسان وبعدوا على الدار شويا ناضو الغوالت يعيطـوا علـى   الغوالت 

وحـي  ويا حصان ما وكلتك وما شربتك والخـر تر  ساحبسي يا فر:الخيول ويقولوا 
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، تحبس الفرس واألحصنة نتاع ستة فرسان كي يوصلوا الغـوالت تـروح    وتخليني

تقلق الفرس وال الحصان وتزيد موالها ، حتى كمالوا ست فرسان وبقى مول الجدي 

عياو مايعيطولوا انطق الجدي وقالهم وكلني موالي وعلفني موالي وناخذ غيـر راي  

والباقي كالتهم الغولة وصـحبتها ،   موالي ، وهنا نجى غير واحد وهو مول الجدي

وصرا واحد العرس تلموا فيـه الفرسـان وراحولـوا    وروح يازمان وأرواح يازمان 

شفات علـى الفـارس    )شومانة (الغوالت في زي النساء وكانت واحد الغولة أسمها

فحـل ،    راجـل  مول الجدي وقالت في بالها الزم نطيحوا ونزوج بيه بـاين عليـه  

باهية القد ، موردت الخد ،  ىواحد المرأ: على الذمة يبرح ويقول  ودارت براح ليها

عندها الزي المقدود والزهر المسعود الراجل اللي تتعابر معاه وتغلبـوا مايـدهاش ،   

واللي يغلبها تديه وتزوج بيه بال شرط ، وسمعوا الرجال وجاو وتعابرت معاهم واكل 

ي وياه ، دارت روحهـا ضـعيفة   غلبتهم وجاء مول الجدي وشفات عليه وتعابرت ه

وكانت جماعة نتاع الرجال تتفـرج علـى هـذا    وطاحت وبان شغل هو اللي غلبها 

التعابير ، وكي طاحت قودامهم قالو للراجل مول الجدي أديها كي طيحتيها ، واداهـا  

الراجل واتزوج بيها وبعد مدة فاق بلي راهي غولة والت تتحكم فيه ونـاب علـيهم   

اللي صبراتوا على هاذ الحالة اللي عايش فيهـا ، وكـان عنـدوا     ربي بطفلة هاذيك

سنين رت بنتوا شوية ووالت موالت تسعة الرزق قطيع نتاع الغنم يسرح فيه وكي كب
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ومرارت عليه المعيشة وفي مرا وهو سارح لقى الذيب وحكالوا حكايتوا ، دبر عليـه  

ة كبيرة كـي الخنـدق   كي تروح مرتك للجبل باش تحطب  احفر حفر: الذيب وقالوا 

تجي طويلة واضرب بنتك كي تبكي وتجي مرتك قولها أو ضربها الذيب وادخل فـي  

وتسلكي الضربة نتاع بنتك ، وكي ياكـل الـذيب الغولـة    الخندق روحي باش تاكليه 

يعطيلوا الراجل الغنم النتاعوا ، وكي تفاهمواراحت الغولة في الصباح تحطـب مـن   

افها راجلها هابطة ضرب بنتها اللي هي بنتوا بصـح  الجبل وكي هبطت من الجبل ش

طفلة تبكي بصـوت ونـاض   شبه أمها الغولة وهي بعد فيها صفات الغولة ، وبدات ال

أرواحي يا آللة الذيب أو ضرب بنتك وهـرب  : ويقوللها : جل يعيط على مرتوا الرا

ـ  :قالتلوا  ) الغار ( وادخل في هذا الخندق  ومة و إلى بكات شومة وإلى  سـكتت ش

بالشاوية جات الغولة ودخلت فالغار وكان  ]شومة وما سوسم شومة  ما إال...[شومة  

الغار واسع من جهة وضيق من جهة الثانية دخلت هي من الجهـة الواسـعة لقـات    

الذيب بعيد عليها والت راحت من الجهة الضيقة لقات الذيب قريب منها بصح دخلت 

ما تاكلش من ثمـا أرواح  : رجليها والت قالتلوا من رجليها بدا الذيب ياكل فيها من 

الال منا اللحم ومن جهتك اللحم نبدا بالقليل : من جهة الصدر فيه اللحم والشحم ،قالها 

  .ونروح للياسر وهكطاك حتى كالها الذيب 
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: وكي خرج من الغار قال للراجل نزيد ناكل الطفلة وتتهنى منها قالوا الراجـل  

اكلهاش ، وأدى للذيب الغنم نتاعوا اللي اللي كانت من قبل نتاع الال هاذيك بنتي ما ت

ـ : الراجل ، وراح وقال للراجل  خطراش يجيك نهار وتندم على الطفلة كي ماكليتهاش

تكبر وتولي كي أمها الغولة ، وبقاه على خير وراح ، وبعـد يمـات لـم الراجـل     

ى البالصة اللـي كـان   وهز بنتوا على كتفوا ورحل وكي بعد علاقشيشاتوا وزادوا تو

فيها جاعت بنتوا أعطاها كالت ، ومشى حتى زاد بعد بعيد جاعـت مـرة اخـرى ،    

وشافت الطفلة عند بباها وقاتلوا وذنك كبيرة ومليحة تصلح غير للماكلة وكان تخليني 

ناكلها يا بابا ، شاف عندها وثم عرف بالي راهي غولة كي أمها تكبر وادير كيفهـا  

ريت خذيت راي الذيب وشاف عند بنتوا وقالها الال ماتاكليش وذنـي  وقال في بالوا يا

: وهبطها من على ظهروا وهز حجرة كبيرة وضربها بيها ، وكي ضربها بيها قاتلوا 

وتلقى عظامي وأتطير عظمـة منـي يـا    يا بابا يجيء النهار وترجع للبالصة هاذي 

جل عند أهلـوا ودارت  وروح يازمان وارواح يازمان ، وروح الرا،تعورك يا تعيبك 

ليام والعوام ، وواحد النهار كانت عندو طريق وفات على البالصة هاذيك اللي قتـل  

وعوراتوا وهكذا خرجت ) عظم(فيها بنتوا ووقف وبقى يشوف ، حتى طارت عظمة 

دعوة بنتوا فيه ، واعوار مسكين من عينوا وهكذا قصتنا في الغابة وانشاء اهللا تجيلنـا  

  ).خير رزق و( الصابة 
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وال ملـك غيـر اهللا    في قديم الزمان وسالف العصر واألوان كاين واحد الملك

وأبليس عليه لعنة اهللا ، اخرج الملك يحوس في الغابة ، فاعترض طريقوا عفريـت ،  

وادا منوا عهد باللي ما يخبرش الحكماء اللي يحوسوا عليه ، بالي شـافوا ، ومباعـد   

كماء ونكر باللي شاف العفريت كيما سألوه عليه بصح تخبآ في مغارة تلقى الملك بالح

، وال قالولو إما يدلهم عللى مكان العفريـت  اكتاشفوا الكذب نتاعوا عن طريق الكهنة 

  .، وال يقتلوه وبداو يضربوا فيه حتى دلهم على المغارة اللي تخبى فيها العفريت 

التعاويذ ، فخرج  قام الحكماء عند باب مغارة طقوس ، وشعلوا البخور ، وقراو

منهوك القوى وحبسوه فـي صـندوق ، وكملـوا    ) حنش(العفريت على هيئة ثعبان 

طريقهم مع الملك وكيما تعبو من المشية ، وعدوا ، ورقدوا ، وحس الملـك بالنـدم   

على نقضاه للعهد اللي عطاه للعفريت ، وخاف من عقاب اهللا ، وال فـتح الصـندوق   

ج العفريت على هيئة دخان تكونفي السماء على هيئة اللي فيه العفريت وهربوا ، خر

كبير الجثة ، وقام بقتل الحكماء عقاب ليهم وعاقب الملك على خيـانتوا ، وال  عفريت 

بدلوا لونوا من أبيض إلى أسود فاحم بصح دلوا على الدواء خاطراش هربـوا مـن   

ورق بسط الثعابين (القفص ، وقالوا باللي هاذ الدواء راح يرجعلوا لونوا الطبيعي هو 

ارجع الملك لداروا ماعرفوهش ماليه ، فذكرلهم علمات مميزة فيه فتعرفوا عليـه ،  ) 
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واقصلهم واش صرالوا مع العفريت واطلب من والدوا باش احوسولوا على الـدواء  

والملك متزوج بزوج نساء ، وحدة يهتم بيها هي ووالدهـا  ) ورق بسط الثعابين (تاع 

ما يهتم بيهم وما يسال عليهم ، وكيما ى فكان يهملها هي وولدها في زوج ، أما األخر

شاع خبراللي صار للملك طلبت الزوجة األولى من والدها في زوج بـاش يحوسـوا   

  على الدواء ، أما الزوجة الثانية كانت حزينة خاطرولدها كان طايش وقليل التربيـة 

، خبرت وليدها بالشي اللـي   بسباب إهمال والدوا ليه ، وهذا ماخالها تعيسة وغبينة

باش يحوس على الدواء بـاش يثبـت لببـاه    صرا للملك وال قرر باش يلحق خيوتوا 

الجدارة نتاعوا ، بصح أموا شكت في الصدق نتاعوا وقدرتوا ، الحق الولـد الثالـث   

بخيوتوا وفي زوج لقاهم عند خوالهم اللي منعوهم باش يروحوا على خاطر الطريـق  

بصـح ولـد   . خوا بالنصيحة وحيسوا وبركاو التحواس على الـدواء  واعرة وقبلوا ال

المحقورة كمل طريقوا وحدوا وفي طريقو لقى الغولة وأدى منها لمان ، والتوا على 

باش يتخطى الطريق واداتوا كل الوسائل باش يوصل لشيء اللي بغاه ، واقدر الشاب 

ئح واإلرشـادات نتـاع   كل الصعاب اللي واجهاتوا في طريقوا ، وهذا بفضل النصا

الغولة ووصل المكان اللي فيه وراق الثعابين ، وقطفها في الوقـت المناسـب اللـي    

دالتوا عليه الغولة خاطلر صاحبت الحديقة اللي فيها النبات ترقد ربعـين يـوم مـع    

الخدمات نتاعها ، وتنوض ربعين يوم ، وعلى اللي يقطـف الـورق الزم يجيـبهم    
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فيهم صاحبة الحديقة ، ودخل الشاب للقصر ، وبـدل الخـاتم    فالربعين يوم اللي ترقد

نتاعوا بخاتم األميرة ، وغير جهة المخدة نتاعها نحاها من تحت راسها حطها تحـت  

  .رجليها ، وجاب العشبة 

وكي رجع طريقوا عقب على خوتوا ، بصح هوما خدعوه ، نحـاولوا الـورق   

معاه ، عداو ناس عليه وخلصوه وربطوه في الشجرة باش ياكلوا األسد ، بصح ربي 

، دخل الشاب البلدة نتاعوا متخفي ، وخوتوا راحوا يجريـو اداو الـدواء لببـاهم ،    

، فاقت األميرة صاحبة الحديقة اللي فيها الـدواء نتـاع   وقلولوا بلي هما اللي جابوه 

الثعابين ، وجات للمملكة باش تكشف على صاحب الخاتم اللي حطـوا فـي يـدها ،    

  .رت إختبار لشبان المدينة باش تعرف صاحب الخاتم والت دا

وفي النهاية يجيء البطل الحقيقي اللي مارضاش باش يقدم روحوا لباباه بـاش  

مايتعاقبوش خوتوا في زوج ، وبقى متخبي عند الشباك حتـى جـات ليـه األميـرة     

  .وتعرفت عليه وتزوجت بيه في النهاية 

  

  سنة عين ببوش  60محمد صحبي
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هذه القصة حكاية زوج خوى واحد عندو ثالث والد والثاني عندو ثالث تحكي 

بنات ، وتواعدوا كيما يكبروا يزوجوهم لبعضاهم ، بصح الثاني خلف وعدوا وشرط 

تونس ، واإلسـكندرية ، وطبريـة   *على والد خوه من أنهم يرحلوا إلى ثالث أماكن 

فـي هـاذوك    لثالث أشـخاص يسـكنوا  باش يطالعوا على ثالث قصصث صراو *

  .الباليص ، وكيما يوصلوا لما طلب منهم يزوجهم بناتوا 

ويرحلوا لوالد ويطلعوا على القصص في ثالثة ، وصلوا لتونس وهما يحوسوا 

في المدينة شافوا حاجة غير عادية ، وهي أنوا واحد الحفاف عمـروا ماسـتقر فـي    

وه علـى السـبب   الحانوت نتاعوا ، ويخرج في كل وقت والو راحوا لعندوز وسقسا

اللي يخليه يخرج ويشوف عند صومعة الجامع الصق في الحانوت نتاعوا ، فحكالهم 

قصة صراتلوا مع حمامة كانت كل يوم تجيء وتحط فوق صومعة ، عجباتو وحـاب  

تولي ملكوا ، وعسها واحكمها طارت بيه إلى بالد الجن ثما حكم عليه الملـك نتـاع   

وتزوجها بصح توحش ] اللي جاتلوا في صورة حمامة الجنية [البالد باش يتزوج بيها 

، وال شكا للسلطان وال السلطان طلب من الحمامـة بـاش توصـلوا    بالدوا ووالدوا 

لبالدوا ، بصح في زوج شروط عليه وقاتلوا بلي مايرجعش ليها مرة أخرى ، أقبـل  

 الشرط ورجعاتوا لبالدو بصح ندم على الشيء اللي داروا ، وبقـى يتمنـى رجـوع   
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لزوجتوا الجنية ، على هذا قاعد يستنى فيها بالك تعاود وتاخذوا معاها كيمـا المـرة   

  .األولى 

زادوا وصلوا لإلسكندرية وشافوا حاجة غريبة من عند واحد الراجل في السوق 

، قدموا ليه وسقصاوه على السبب اللي يخليه يهز حزمة من العصى ويوزع التفـاح  

وه كل واحد منهم بعصى حتى تتكسر على ظهروا ، على األوالد ، بشرط الزم يضرب

مغربيين اللـي  طلبـوا   مع ساحرين قص عليهم حكايتوا وقالهم باللي صراتلو قصة 

من البغـال بـاش   ) باش(عليه باش يبعث معاهم عبيد انتاعوا السودان ، واش يملك 

يهزو عليهم الكنز اللي راح يخرجوه بصح بشرط يتقاسمو النص بـالنص ، وال هـو   

تظاهر باللي قبل ووصى العبيد نتاعوا باش يهربوا بالكنزكيمـا يخرجـوه ويقتلـوا    

بصـح خـالو واحـد    ) العبيد(السحارين ، على خاطر السحارين يقدرو يقتلوهم اكل 

فرات وبعثوه للسيد نتاعوا باش يخبروا واش اللي صرا ، وعل هذا ندمان على اللـي  

  .اللي خاله يضيع الثروة نتاعوا  صرا وراح يعاقب في روحوا على الطمع نتاعوا

كملوا طريقهم إلى طبرية ووصلوا وزادو شافوا شيء غريب من عنـد وةاحـد   

التاجر ، قربوا ليه وسقساوه على السبب اللي يخليه يسـلف الدابـة نتـاعوا للنـاس     

وزيشرط عليهم الزم ما ينحولهاش الجام وما يسمعولهاش بـاش تاكـل وال تشـرب    

خادمة غلة وقالهم باللي البغلة هي جنية وكانت تجيلوا عللى هيئة حكالهم قصتوا مع الب
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السلطان ، وتدي من عندو الذهب والمجوهرات وتكذب عليه وتقلوا باللي هـذا أمـر   

السلطان ، وكل مرة تقلوا نفس الكذبة ، حتى فلس وخلصت كـل الثـروة نتـاعوا ،    

وال راح عند الدبار باش واكتشف بلي ماراهيش خادمة عند السلطان كيما راه تقول ، 

يدبر عليه  وال نصحوا باش يغفلها كي تجيء تطلب الجواهر والذهب ، ويحط فـي  

فمها اللجام ، وكيما تتحول للبغلة ، الزم ينتاقم منها وعـاد يعطيهـا للنـاس بـاش     

  .يستخدموها وما يسمحولهاش بالماكلة وال الشراب 

مرة أخـرى بـالزواج ببنـات     وكيما كملت رحلة الوا في ثالثة رجعوا يطالبوا

  .عمهم ويحقق عمهم هذي المرة بوعدوا ويزوجهم ببناتوا عمهم 

  سنة عين البيضاء  52زعباب .ح
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كانت شم شضيا فائقة الجمال كي تمشط شعرها يطيح الوير وكـي أدور بنـت   

صرهودة " بعد دلها، سمع بها الملك بغا يتزوج بيها ، الحشيش وكي تبكي تصب النو

شـم  "فتزوج بهـا الملـك و  " الستوتة" في الطريق نحاولها عينيها وركبتهم " الستوتةو

زيمـا  ) زينا ( لحمام قالولها نردولك عينيك وتولي حمامة  ابقات كيما لقاؤه" شضيا 

دارولها الورق نتاع الشعيرة السندباد علـى عنيهـا حتـى والولهـا     ، حن قاتلهم هيه

تقابل شجرة الملك حتى عشـق فيهـا وحـب    والت هذيك الحمامة ، ووالت حمامة 

، راح للدبار قالوا دبر علي نحكم هذيك الحمامة قالوا الدبار دبرلها اللصقة ، يصيدها 

ودارلها وفض ذهبي غازت منها الستوت حرقها وطـيش الرماديـة   ، وحكمها الملك 

لرمـاد  وكيما جا الملك قالتلوا السوق هربت لحمامة وين بالصت ا" الجنينة " الحديقة 

ومرض ولد الجنايني قالوا الدبار باين يرتاح رزمولوا رمانـة   نبتت نخلة فيها رمانة

وهي موش وقتها كاينة غير هذيك ألي به النخلة طلبها الجنايني من الملـك مـدهالوا   

لوحني في الماء يعطيك لعما : وكيما دها لودو بقاو يلعب بيها يخبط فيها وهي تقولوا 

حكاتلهم حكايتهـا وقالـت   " شم شضيا " فرمتها في الماء والت  أدهالها الطفل ألموا

للجنايني باه تولي غني روح للملك وجيب أضعف بقرا عندو جاتها الجنـانين وجـا   

شعرها وطاح الوير ودات نبتت لحشيش وكي تبكي تصـب  " شم شضيا " مشططت 
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ارع فـي  وسمع الملك س، النو غنا الجنايني وسمانت البقرة عيات تنوض من األرض 

بغـت عشـرة رجـال    ، طلب البقرة بعد عشرة رجال ما قدرو وكي قصلهم وذنيهم 

فنهضـت  ، أخرين ما قدروش قصلهم لسانهم ما قدروش قصلهم رقابيهم شقا الملـك  

  " .سمير " لحكاية وتزوج بها الملك  ووحكا تل" شم شضيا " البقرة وخرجت 

  

  

  سنة عين البيضاء  52زعباب .ح

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 174..............................................................................................................................الحكایات الخرافیة 

  

يجيـب علهـم   ،عندو حمار وحمـارة  ، كان واحد الحطاب مسكين قير بكري 

قعد تحت الظل تاع الشجرة يرتاح ، لحطب وفي واحد النهار حطب بزاف حتى غلب 

ومبعـد تغلـب   ، يتقابضوا واحد اكحل والخر ابيض ، هكاك حتى شاف زوج حناش 

اسع هذا أثر على الحطاب والناض ضرب الحنش لكحل ، نش لبيض حلكحل على ال

فإذا بيه دخل وخرج منو ،ومبعد سهى الحطاب ، ولبيض دخل في غار بعيد ، هرب 

ها هو الراجل الي : خاصة كي سمع الطفل يقول لباباه، بهت هو فيهم ، راجل وطفل 

قـدم  ، الزم تكافؤو هذا الشايب مسكين باش تتحسن وضعيتو،  منعني من ولد فالن 

الشـيء  ، وثم قالوا هزواش بغيـت  ، دواراألب من الحطاب وهدر معاه ومبعد دخلول

وكـي  ، وراح وخلى معاه الطفل حبس ما تهز والـو  ، الي قدرت عليه حتى نجيك 

: رجع األب وقالو ، يجي قولو أبزقلي في فمي باش تعود تطعم اللغة تاع الحيوانات 

يا راجل واش تستنى باش تهز حاجتك قبل هذا الراجل ووافقلوا علـى واش طلـب   

وما تبوحش بيه حتى إلنسان مهمـا  ، الزم عليك تكتم السر : ه شرط هو واشرط علي

ودار وراه لقى الدار هذيك مـا  ، ومبعد راح مشى ، قبل الحطاب بهذا الشرط ، كان 

وصلت للكنز وما ديتش غيـر  ، كاش ثم فاق وضرب يدو وقال أنا فقير نموت فقير 

لواحد لبالصة فيها ربـع   ويزة وساق لحمار والحمارة ورجع لدار وفي الطريق لحق
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طرق مقسومين وبحذاهم شجرة فيها زوج طيور وسمعهم يهدرو وتكلم واحـد مـنهم   

شوف الشايب هذا مسكين لو كان يدي الطريق ليمنـة يالقيـه صـيد    : وقال لصاحبو

ياكلو هو والي معاه وإذا يدي الطريق ليسرى راهو يمنع ويحصر الدواب تاعو على 

ليسرى وثم يعثر حمار وتدخل رجلـو فـي األرض وكـي    الجهة ليمنة تاع الطريق 

هذيك لبالصة يلقى زير بـو ربـع    ييروح يجبدولو رجلو وياخي عند الفاس يحفرول

فهم الحطاب على هذا الفرح وطبق الهدرة الي سـمعها وادى الـويز   ، قرون يالويز 

واهللا  :وفي الطريقو عدى على المنطقة تاع السلطان ثم تكلم الحمار  وقال للحمـارة  

نلحق لدار السلطان ونبرك ثم انحف ويخرجوا العسكر تاع السلطان وينحو للحطـاب  

راحنا راح نتهناو من التحمال تـاع  ، عاله عليك : قالتلو الحمارة ، الويز تاع الويز 

وهنا زاد فهم الحطاب هدرتهم ووال ، الحطب ومن العذاب والتعب هذا تاع كل نهار 

بـرك  : حاه من فوق الحمار وكي وصل لـدار السـلطان   دار الويز فوق الحمارة ون

وصل ، ولحطاب لدارو وهو وهذاك الحمار كي كره من التنحاق والاللحقهم ، لحمار 

من اليوم ماعاتش تزيد تحطب رب انعـم  : الحطاب لدارو وهو فرحان وقال لمرتو 

وهذاك علي من خيرو وفي يوم من األيام وهو داخل اإلسطبل نتاعو جاب معاه الثور 

: هدر معاه الحمـار وقـالو   ، ودخل ينفر ، الثور كان ثعبان من الحرث تاع النهار 

واش كل عشية تدخل تنفر علينا حتى حنا حد منا اكثر منك وعمرنا ما درنـا كيمـا   
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راك ادير انت سمع الحطاب وال بدل الثور بالحمار باش يرتاح خدم هـذاك الحمـار   

: إلسطبل تكلم الثور مع الحمـار وقـالو   حتى غلب وكي جاء دخلت مرت الحطاب 

واش بيك تعيط هكذا نهار واحد درت هكذا ولو كان جيت كل يوم كيفاش ؟ رد عليه 

أنا مابياش التعب تاع اليوم راني سمعت اليوم الحطاب يقول للخـدام  : الحمار وقالو 

: قـال  تكلم الثـور و ، إذا كان بقى الثور على هاذ الحالة نذبحو وننفقو على الدوار 

ضحك الحطاب وشفاتو مرتو وسقسـاتو علـى   ، غدوى نخرج نخدم قبل ما تطفر فيا 

إذا الزم نقـول  : قال الحطاب في نفـس  ، واش يضحك وحتمت عليه يقوللها السبب 

، خرج هو وحدو وقعد يخمـم  ، درها وعرض ناس الدوار ، السر الزم ندير وليمة 

عو مع الكالب الضياف ونضو يعايروا حتى شاف لكالب يتقابضوا بيناتهم الكالب أنتا

فيهم حنا كالب الغني وأنتما كالب الفقراء جوبوهم الكالب تاع الضـياف وقـالولهم   

مولكم إذا باح بالسر راح يروح ماكو وترجعو كيفنا إال إذا كتف مرتو عند الشـجرة  

وقالها هكذا شفت في المنام سمع الحطاب هدرتهم وطبق واش قالو وقال لمرتو هكذا 

شفتك في المنام وما بغيتش نقولك وكيعاد كثرت عليا رانـي هنيتـك ومبعـد طلـق     

  .الحطاب هاذ لمراء الي كانت راح تضيعلو حياتو وراح الزوج بمراء أخرى 

  سنة أم البواقي   45بوزيان صالح 
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كان واحد الراجل نص راسوا فضة والنص األخر ذهب هـذا  ، في العهد القديم 

 الم الحاشية أنتـا عـو  ،  وكان واحد السلطان طاح مريض ،  الراجل يخدم فطايري

أسمعهذاك الفطايري واعزم بـاش يجيـب   ،واشرط عليهم يجينبولو الصيد من وذنيه 

وسـبق  ، ألبس برنوس أبيض وأركب أحصان أبيض وهز السـيف  ،الصيد من وذنيه

تقدروا :"  سقساهم. لهذوك الحاشية في الطريق وقالهم واين رايحين ؟  قالولوا السبة 

أشرط عليهم باش يجيـبلهم   .............."الال مانقدروش :" جاوبوه" تجيبوه وال ال؟

" راح الفطـايري وبقفـازتو وجـاب     .الصيد من وذنيه ويقصلهم صباعهم الصغير 

" وزاد مرض السلطان وقالهم جيبولي  . ومدهولهم يديوه للسلطان" الصيد من وذنيه 

زاد ، وا هذوك الجماعة لقاو الفطايري ضربوه وحـاوزوه  خرج، " الحليب تاع اللبة 

أشرط عليهم باش يجيـبلهم  . قالولوا السبة ، واين رايحين ؟: تبعهم وسبقهم وسفساهم 

واحد النهار  "أحنا ألي جبناه " أداوه للسلطان وكي العادة قالولوا "  الحليب تاع اللبة " 

" يلعب معاه الشـطرنج واجبـدلوا   راح الفطايري وجابلهم عند السلطان وطلب منوا 

سقساه سلطان تاع من هذوا ؟ قالوا ، هذوك يلعب بيهم الشطرنج " الوذنين والصوابع 

 لقاهم بال وذنين كـاملين " وحليب اللبة ، العيد من وذنيه " شوف ألي بغيتهم يجيبولك 
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راح ، هذا دليل باللي راني أنا ألي وفيت شـروطك  :" قالوا الفطايري ، وبال صوابع 

   .السلطان قتل هذوك ألي بعثلهم وكذبوا عليه

وأشرط على أهل البلدة يجيـوا كلهـم للعـرس وألـي     ، وزوج بنتو للفطايري 

  . باش يهز من قيمة الفطايري . مايجيش يقصلوا راسو

  سنة عين البيضاء 63مريم .ع
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، ليـه  وحطت لحليب لهية وغطـات ع ، قالك واحد لعجوزة عنها معزة حلبتها 

وكي بغات تخرج وصات الجزايو تاعها عندك لحليبة هنا حتى نولي هي راحت وهو 

هي جات وهـو ال قالهـا   ، لحسها ومرمد روحوا في الرماد وقعد يستنى فيها ترجع 

، أرواح بـرك  : قـالتلو ، يبكي يانانا خويتي الكالب رمسوني ولحسـولي لحليـب   

، جابلها مسـكين الشـاقور   ، الشاقور  قاتلو روح جيبلي طراش، جاالجريو يتبع فيها 

عـوق  ......عوق .......ضرباتو طيرتلوا ذفارو ، دار لهيه ، قالتلو دور طرا لهيه 

تجيبلـي لحليبـة تـاعي ألـي     حتى : وقالها ربي يعيشك يانانا رجعيلي ذفاري قاتلو 

  . لحستها

تردلي " نانا"و" نانا"راح الجرايو مسكين للمعزة قالها أعطيني لحليب ولحلييب ل

روح جيبلي لحشيش للمعزة ولمعزة تعطيني لحليب ولحليـب  : قاتلو المعزة ، ذفاري 

راح للعين قالهـا أعطينـي   ، تردلي ذفاري قالتلو روح جيبلي الماء " نانا"و " نانا: "ل

الماء والماء للرقعة والرقعة تعطيني لحشيش للمعزة والمعزة تعطيني لحليب والحليب 

، تردلي ذفاري قالتلو روح جبلي الذراري يرقصولي على راسـي   "نانا"و " نانا : "ل

راح ليهم قالهم ياذراري أرواحوا أرقصولي على راس العين والعين تعطيني المـاء  

والماء للرقعة والرقعة تعطيني لحشيش ولحشيش للمعزة والمعزة تعطينـي لحليـب   
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و للغابة جيبلي لحطـب  قالوا الخراز روح يا جري تردلي ذفاري" نانا"نانا:"والحليب ل

راح للغابة قالها أعطيني لحطب ولحطب للجرار والجرار يخدملي ، باش نخدم لفحم 

الصبابط والصبابط للذراري والذراري يرقصوا على راس العين والعـين تعطينـي   

الماء والماء للرقعة والرقعة تعطيني لحشيش ولحشيش للمعـزة والمعـزة تعطينـي    

قالتلو الغابة روح جبلـي الحطابـة   ، تردلي ذفاري " نانا"و" نانا: "لحليب والحليب ل

راح للحطابة قالهم أرواحوا معايا باش تحفرولـي  ، والحطابة يحفرولي على الجذور 

وبـاش   على شجرة الغابة ةالغابة تعطيني لحطب ولحطب للجرار باش يسـجن بيـه  

والعـين  يخيط الصبابط والصبابط للذراري والذراري يجيو يرقصولي على العـين  

تعطيني الماء والماء للرقعة والرقعة تعطيني لحشيش ولحشـيش للمعـزة والمعـزة    

ترلي ذفاري راح الجرايو مسـكين للحطابـة   " نانا"و" نانا: "تعطيني لحليب ولحليب ل

قـالوا روح جيبلنـا بـاش    ، قالهم أرواحوا أحفرولي على جذور الشجرة تاع الغابة 

كيفاش يدير مسكين راح يطلب فـي المدينـة   نروحوا نحفرولك على الشجرة مالقى 

ياخوتي أعطوني شوي مال للحطابة والحطابة يحفرولي علىجدور الشـجرة  : ويقول 

تاع الغابة والشجرة تعطيني لحطب ولحطب للجرار باش يسخن بيه روحوا يخيط بيه 

الصبابط للذراري والذراري يرقصولي على راس العين والعين تعطيني الماء والماء 

قعة والرقعة تعطيني لحشيش ولحشيش للمعزة والمعزة تعطيني الحليب والحليـب  للر
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تردلي ذفاري غاض الناس مسكين ثاروا عطاولوا المال وهذاك المال " نانا"و" نانا:"ل

أداه للحطابة والحطابة راجوا معاه حفرولوا على جذور الشجرة تاع الغابة والشـجرة  

يه لفحم ولفحم يسخن بيه لبرا ويخـيط بيهـا   أدل منها لحطب الجرار والجرار دار ب

الصبابط والصبابط لبسوهم الذراري والذراري راحوا رقصولو علـى راس العـين   

والعين عطاتلوا الماء والماء سقى بيه الرقعة والرقعة عطاتلو لحشـيش أده للمعـزة   

عطاتلو ذفارو ركـب ذفـارو   " نانا"و" نانا:" والمعزة عطاتلو لحليب ولحليب عطاه ل

   .وعاد يفرح وينابح كي رجعلو ذفارو وهذا ما سمعنا وماحكينا

  سنة سيقوس    56سالمي ربيحة 
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قالك يا سيدي كانت واحد الراجل عندو سبع نساء وسبع خـيم وسـبع مكاحـل    

وسبع جبال وكامل عندهم األوالد لكن عندواطفلة وحـدة يشـتيها ويـدللها سـماها     

على  للغو ا جيب لحطب وكي كان أهز فالخطب اطلعأوحد النهار راح إ "الخضرة "

يا غول نعطيك جمل من جمالي انزل يا غول  لنزاهروا عاد يحاول فيه انزل قالوا ظ

اوكي ما بغاش قالوا انـزل نعطيـك   ..............نعطيك خيمة من خيامي انزل يا 

اندير باش  اجاء باباها قال للغول كيفاش. بنتي الخضرة ألي كانت مخطوبة لولد عمها

لبنتـو   حطابفي الليل قال ال .تديها معاك وتنسيني أروح قالوا راني أنجي كي الريح

الخضرة اخرجي واربطي خيوط الخيمة الريح نخاف اقطعها كي خرجت المسـكينة  

وايـن عمهـا جـاب    ، وبقات الخضرة تعيش مع الغول . حكمها الغول وأدها معاه 

ى الخضرة حتى واحد النهار فات على واحـد  على الغول ألي أد سحياتوا كاملة احو

واش ياخويا أنـت راعـي   : ه االراعي كان يرعى في الغنم تاع الغول قدم ليه واسقس

قالوا راني راعي الغول كي سمع الراجل هذالكلمة قصلوا لحكايـة   واعندك كل هذا ؟

  .على بنت عموا ألي كان راح يديها

" جمـع الغـول   " الخضرة"وإسمها  صح كاينة إمرءة عند الغول: قالوا الراعي 

  . ب أو مانقدرش نخرجها راو كلش في الدار إعسهايصع" راه 
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فطلب من الراجل ابن عمها يتبادلوا هو يصبح راعي والراعي يأخذ المال تـاع  

تخيط للراعي الشكارة وكي تحلب تقعد فوقـوا  " الخضرة " ولد عمها وايروح وكانت 

  .وياكل كسرة يابسة 

عرفاتوا كي جات تحلب ما قعدتش عليـه قالهـا   " الخضرة "م كي وصل ابن ع

الخضرة مسكين راو غلبان خليه يرتاح قاتلو الغول عالش ما قعدتيش عليه وتحلبي؟ 

أو مبعد رقد الغول تفاهمت هي ولـد  .في الليل فرشتلوا المطرح واغطاتو بالزور  .

بر قالوا حتـى كـل   عمها باش يهربوا لكن خافت من الغول فراح ولد عمها عند المد

الحوايج بالحناء وفي الليل اهرب أنت وبنت عمك كي روح عند الخضرة قالها واش 

وفـي الليـل   " نسات المغزل تاع الصـوف  "قالوا المدبر واحنات كل الحوايج بصح 

تكلـم   .نوض يا الغـول الالك هربـت   : فتكلم المغزل يقول، هربت هي ولد عمها 

وخلخالها في رجلي أوكثر عليـه نـاض يجـري     شعرها راو في يدي: الغول وقال 

اهللا " الخضرة "تكلمت ، وراها ويقوللها ارجعي واذا ما رجعتيش راني نوليلك سواك 

  .ال يشوفني فيه 

  . راني نوليلك كحل قاتلوا اهللا ال يشوفني فيه : قالها 

عيش ومن ثم ما تشري سواك وما تشري مستم، قالها نوليلك جمل ونهرب بيك 

ليديها الغول بصح واحد النهار تحوللها جمل هي خرجـت القـاتوا    تها خافكحل ألن
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اطلعت عليه اهرب بيها اوفي نص الطريق حولها الى كلبة والمسكينة اداهـا واحـد   

  . الراجل لدوار 

أوكان هذا الراجل عندوا ضراير كانو يخدمو في الحنبل أوفي الليل كي يرقدوا 

منت جهة حاروا كيفاش وكل وحدة تقول أنا ألي  غدوة اصباح يلقاو الحنبل جهة اكثر

خدمت الجهة الكبيرة والراجل تاع الدار حار فيهم والليلة الثانية اقعد إعس فيهم حتى 

شاف امرأة تخدم راني شكيت في الكلبة قالوا المدبر شوف يا راجل اشري القـش إذا  

اي امرءة في امرأة ذرك تبكي واذا خاطية ذرك تشهم وتروح كي جابهم عرف بلي ر

حتى واحد النهار ، الليل وفي النهار تولي كلبة وهكذا ابقات الخضرة على هذ الحالة 

جاء راجل من بالد بعيدة كي شافوا الراجل مول الدار قصلوا الحكايـة تـاع هـذه    

المسكينة ناض هاذا الراجل خلط اعشاب واعطاهم للكلبة اوكي شـرباتهم وعاشـوا   

  . حياتهم فارحين

  سنة أم البواقي  51ير فاطمة بلخ

  

  

  

  



 185..............................................................................................................................الحكایات الخرافیة 

  

ما  ولد السلطان عايش في نعمة" أحمد "في زمان بكري كان واحد الشاب اسمو 

بغاو إيشوفوه باش  بصح كاين جيرانو. ايشوفش برا خالص كل شيء يحبو بين يديه 

طلبو منهـا تعـاونهم بـاش    " الستوتة "،واحد النهار جابو مرا سمها إيحطمولو حياتو

 السـلطان تاع قبلت الستوتة أو راحت للدار ،  ابل الشيء ألي تحتاجويعرفو أحمد مق

حمد قعدت تحكي معاه أو مبعـد  ان وصلت لغرفة أبشويا حت، بقات تهدر معاهم شويا 

ياأحمـد التمـر بالشـي    :  شافت معاه أو قاتو" النوا "علف  مات التمر باليالخد جابو

بعـد قالهـا   ال مع الستوتة أو مطلب أحمد التمر بالعلف ك، علف ما فيهش حتى بنة 

اللحـم  : قاتلو، ومن بعد جابولو اللحم بالشي عظم ، واش اندير للعلف قاتلو إرميهم 

كي سقد كال قالها واش أندير بـالعظم  ، بالعظم  طلب اللحم، بال عظم مافيه حتى بنة 

بـرا  شوف الـدنيا  : الكارو تاع الطاقة قاتلو الستوتة  رأرميه أرماه ساعة كس:  قاتلو

: الديـه  صح في الصباح قال أحمد للو: قالها كيفاه دايرة ونت غابن روحك يا أحمد،

  ...........ا نشوف برخرج أوأنا الزم ن

حمد راه غدوا الصباح يخرج بـاش تعرفـوه و   راحت الستوتة أو قالت للناس أ

روحلها كل يوم باش يشـرب  يي لّلوعلعين ا قاتلهم واين راح يروح وواش راح يدير

في واحد  المهم قالوا للستوتة ، هاذوك الجيران أو عرفوه ها لحصان انتاعو راقبوه من
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، الصباح سبقت الستوتة أحمد للعين أودورتها بمجموعة من القربات مليـانين مـاء   

أوكي شافت أحمد جاي من بعيد دارت روحها تصلي أو تعاود كي وصل أحمد بقـا  

،صبر صبر أو مبعد ها مكرة باش ينطق بصح هي دارت، وقتاش أتسقد الصالة  ايستن

الطريق للحصـان بـاش   خليلي ، راكي صليتي مدة عشرة أيام وال أكثر  قالها يا مرا

شـافت  ،  قدم لحصـان  يح القرب هاذوك أوعد أحمد سأومن ب، توهي حقرا، يشرب 

،قالهـا  واش يا أحمد حسبتي روحك أديتي ميات زين أوزيـن  : تلومعاه الستوتة أو قا

  .ماحبتش تجاوبو وراحت خالتوأو واين تعيش ؟  هي ؟شكوهن "

واش تلو أو قـا :  وجابوها ل، مريض أو طلب إيشوف الستوتة وحوغدوا دار ر

حكـم يـد   : أو كي جابوها لو" شيشة  الد" يمات إيطيبولوطلب أحمد من الخد،تحتاج

خافـت  تلـك  الستوتة أوالحها فيها أو قالها تقوليلي وان جات ميات زين أوزين وال نق

  ............راها عايشا في البالد الفالنية  منو أو قاتلو

باش يعرف الميات زين أوزين بقا يقطع  معاه كل أللوازم اغدوا سافر أحمد أود

أنا : ا عجوزة تبكي سقساها قاتلوحتى وصل للواحد البلدة لقلبالد المسافات من البالد 

برها أحمد أو قالها نعاونو أوذرك ص، احد أوراه داه السلطان باش يقتلوعندي طفل و

منع هاذاك الشـاب مـن   ،  يرجعلك وليدك راح للدار االسلطان أوطلب منو يسامحو

الموت من هاذاك النهار أصبح صديق أحمد قاتلوا أمو تبعو في السراء والضراء وان 
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أو قالتلوا عال مكان ميات زين أو زين كملـو مـع بعضـاهم    ، اح روح حتى أنت ر

را حولها بالصه لحشيش بزاف من بعيد فيها  وصلو لواحد المدينة شافو رحتلهم حتى

بيهـا لقصـع تـاع     دايرينتبكي أو مكتفة عند الشجرة و كي وصلوا لقاو فيها طفلة 

؟قاتلهم في هاذ لبالصة كاين حنش كل البربوشة ،سقساوها عالش راكي مربوطة هنا 

رقد احمد او صاحبو د.بلهم لما سمانة الزم ياكل طفلة و قصعة تاع بربوشة باش ايسي

بدا لحنش يخرج ،بكات الطفلة هوما فاقو شافوه بداو يقطعولو من الراس اللول حتـا  

لخر وقضو عليه ،فرحت هاذيك الطفلة او قاتلهم كون نـروح يقتلـوني ويقولـولي    

هربتي بالعاني والت سرقت صباط احمد وهربت لباباها شافوها اهل القريـة تهمـو   

ا ربطهاش مليح بصح هي حكاتلهم واش صـرا وصـدقوها وج احمـد    باباها بلي م

وصاحبو وفرحو بيهم وضايفوهم وقالو الملك نزوجك بنتي سع هو مدها لصـاحبو ،  

وغدوا خالو الطفلة عند باباها وقالولو حكايتهم وزاد هو دلهم عال الطريق الصحيح ، 

منباباها وقبـل  كمل احمد وصاحبو الطرق نوصلو لبالصة ميات زين وخطبها حمد 

تاع الليل أو  12راحلوا أحمد على  باباها بصح بشرط يقتل بردويل بن راشد الشرير

ما يتشـافش ،  برد ويل بن راشد  وكان،ح فيهممنوا يتبارز معاه شكون ألي يربطلب 

فـي هاذيـك   ، لمبـارزة  اشا فوش وخاف ال يخسر ابداو يتحاربوا في البداية أحمد م

ر هـي  قوة الفرحة باش ايموت زوجها خـاط  نتزغرد م رت بردويلاللحظة بدات م
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هكذا بدأ السحر تاع ، خطفها من زوجها ألي كانت تعيش معاه أو بقات تكره بردويل 

أو زاد ، أحمد يـدوا  بردويل يتنحا أو بدا وجهو يتشاف أو عجز على المبارزة قطعلوا

خـارج   علقو راسوا دليل ألب الفتاة ألي حاب يتزوجها أوأو نحالوا لسانوا ك، راسوا 

في الصـباح  ، بات راقد ) الملك ( أرجع أحمد للدار السلطان ..........لقصر انتاعو 

ناضوا الجنود أو خرجوا ايحرسوا حتى لقاو واحد منهم الرأس تاع بردويـل جـابوا   

في ،كي ناض أحمد قالوا بلي هو قتل بردويل .للملك أو كذب عليه بلي هو ألي قتلوا 

" جابلوا أحمد الدليل ، الملك على أساس أن الجندي انتاعوا هو ألي قتلواالبداية كذبوا 

  .في هذيك اللحظة قبل الملك ايزوجلو بنتو أو صبحت الزوجة انتاعو"لسان  بردويل 

  في األخير رجع هو أو صاحبوا أو الزوجات أنتاعهم فرحانين لبالدهم 

  

  .سنة سوق نعمان  83غناي عرجونة  
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، أب عندوا ثروة كبيرة وعندوا ثالث أوالد واحـد محمـد أشـريف     قالك كان

، يورث.........محمد: وهو على فراش الموت قالهم ، محمد النذير ، محمد العربي 

بعد ما دفنوه كل واحـد  ، ما يورثش وأومات.........محمد ، يورث ..........محمد 

قع بيناتهم عـراك كبيـر   أقعدوا يتناوشو حتى قريب يو، أنت ألي وصى عليك :يقول 

راحوا قداه ، راحوا لكبيرهم في العايلة قالوا لوا القصة ما نعلمش واش يقصد باباكم 

نبالصة إيسقسيو على الوصية بصح واحد ما عرف واش يقصد األب وتمشـى ليـام   

  .حتى قالولهم القضية تعكم ما تتحلش هنا في دزاير تتحل في تونس عند الملك 

وصـلوا لقصـر راح   ، نس كيما وصلوا سقساو على الملك راحوا في ثالثة لتو

البواب قالوا جاونا ضياف من بالد بعيدة قالوا أديهم كبالصة لفالنية بـاش يرتـاحو   

  .وتول لراعي يخير نعجة ويذبحالهم باش يتعشاو وأوبعد يامنعاش

راح الراعي خير بركوسة ذبحها وسلخها وأعطاها لنسا باش يدير لعشاء كيمـا  

الخدام كيما تحـط  : عشاء الحوه في القصعة وأدوهولهم الخدام تاع الملك وقالطيبو ال

القصعة تاع الماكلة أسمع واش يقول كل واحد كيما دخل عليهم الخدام أوحط القصعة 

إذا ما خفـتش  ) : بعد ما شاف في اللحم ( نطق واحد فيهم  قعد يسمع يقول كل واحد

  . كلب أكرمك بيهوما كنتش تكذب أنا نقول اللحم هذا تاع 
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دارتو مرا نـافس   يالعشاء مسوس ويظهر ل: بعد ما ذاق العشاء : وقال الثاني 

الملك ا حالتو ولد حرام ملي سمع بينا ما جاء ما شـافنا  : وال حايض أو قال ألي بقا 

ما قالنا كلمة الخدام كيما سمع قال للملك تاعواغدوى الصباح أو كيما طلع النهار راح 

  قام بوجب الضيافة ومبعد قالهم واش فصتكم وعالش قصدتوني ؟عندهم الملك 

يـورث  .....محمـد  : يا سيدي بابانا راجل غني وكيما راح ايموت قال : قالوا 

ما يورثش وحنا راك كيما تشوف في الثالثة .......... يورث ومحمد........ومحمد 

الهم كي حطولكم وما فهمناش شكون يقصد ؟ قصدنا قداه نوحد أو ما عطاولنا حتى ق

أنا سيدي : البارح العشا شكون قال اللحم تاع كلب أكرمكم بيه نطق ألي هدرها وقال

قالوا كيفاش حتى عرفتي بلي اللحم هكاك ؟ قالوا كي شفت الشـحمة تحـت اللحـم    

عرفتوا تاع الكلب لخاطر تاع الخروف إيجي الشحمة فوق اللحم عيط الملك للراعـي  

هي بركوسة ماتت عليها أمها وكيمـا كانـت خروفـة    : سقساه على واش ذبح قالوا

رضعت الكلبة أكرمكم اهللا قالوا صدقت قال الثاني وعالش أنت قلـت بلـي العشـاء    

العشا ما يخص حتى حاجة بصح مسوس ولي الحت الملـح راهـى   : مسوس ؟ قالوا

نافس وال حايض كيما جات تلوح الملح لتات مع روحها وما تولهتش قدواش الحـت  

وشكون قال السلطان ولد حرام ؟ قال : ح سقسا ألي طيبوا قالوا هكذاك بعد قالكي را

ألي بقى فهم أنا قالوا مل وصلنا وما جيتي ما طليتي علينا ما شفتينا هاو الراعي راح 
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ربي واحد ماش زوج راك وله راك الراعـي مـاش   : الملك عند أموا سقساها قاتلوا

ألي قـال  ( ى هدرتكم فمحمد األول يورث الملك رجع عندهم الملك وقالوا صح وعل

ومحمد الثالث مـا  ) ألي قال العشا مسوس ( ومحمد الثاني يورث ) اللحم تاع الكلب 

  .يورثش هذا هو الحل تاع القضية تاعكم تبقاو على خير

  

   أم البواقيسنة  91قيدوم ع اهللا  
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مة لكل واحد يفهـم  كان في الماضي ثالثة من الناس سراقة وأعطاهم ربي حك

على الكلب أكرمك هللا كيما ينبح واش إيقول أو واحد إيحط يدوا على باب مسكر لـو  

   .كان بسبع مفاتيح يتحل واحد يعرف التراس في الظلمة ويقولك شكون هو في النهار

واحد النهار جاتهم بيعة على الخزنة باش يسرقوها راحوا في ثالثة يفتشو مـع  

حتى وصـلوا  ) ولي يعرف التراس ، ولي يفتح البيبان ، كلب ألي يفهم ال( بعضاهم 

البالصة صافي قصر الملك ألي فيه الخزنة الملك أذيك الليلة لبس لبسـت الحـارس   

وأنزل يتفقدهم وهو يدور في القصر حتى طاح في هاذوك الثالثة قالهم أدوني معاكم 

لي خـالص الـواحلين   قالولوا ما نقدروش قالهم أديونوا حتى أنا عندي حكمة إيقولو

مشاو مع بعضاهم وصلوا قدام الدار لقاوكلب أكرمك اهللا قدام ألي يفهم على الكـالب  

: السلطان معاكم السلطان معاكم السلطان معاكم قـالولوا صـحابوا  : كيما سمعوا قال 

مكانش منها قدم ألي يحل البيبان هوما في ربعة دخلواكل واحد دى الي قـدر عليـه   

نة من الذهب والصورد الليل كان ظلمة واحـد ال شـافهم كيمـا    ملي كان في الخز

خرجوا وكيما وصلوا نص طريق تكلم الرابع وقالهم أحكموا علـي النصـيب حتـى    

أقضي حاجتي وأنجي فهرب وراحوا يحرسوا عليهم والسلطان وكـي الملـك دخـل    

ـ   د القصر نجي لباسوا ورقد والعساسة تاعوا قالهم نوضو رانا تسرقنا كل واحـد رف
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سالحوا ورقد والعساسة لقاو هاذوك الثالثة حكموهم الحوهم في الحبس كـي طلـع   

قول الخاص بيه أفطر  النهار أوجاو الصباح ناض السلطان ناض السلطان لبس القش

يا سيدي السلطان بفضل الفياقة تاعنا البـارح  : وأنزل المجلس تاعوا قالولوا العساسة 

اسة ماعالبلهمش بلي السلطان هو ألي فيقهم باش رانا حكمنا السراقة وهو ما أي العس

يلحقوا على السراقة خاطر ماكانش البس كلبستهم ويحسبوا فيه واحد مـن صـحابهم   

السلطان ثار إيقابض فيهم قالهم كيفاش رحتوا تسرقوا الخزنة وهي صـوارد الدولـة   

  وفيها صوارد اليتامى والفقارى

  ؟ قولولي كيفاش وصلتولها برك : وزاد قالهم 

  راني نفهم على الكلب واش إيقول : قال األول فيهم 

  راني نحط يدي على باب يتحل ولو كان مسكر بسبع مفاتح : وقال الثاني 

أنا راني أذا شفت تراس في الليل في النهار نقولك شكون أوقالوا : وقال الثالث 

  .أوكان معانا واحد رابع بصح راحوا درك في نص الطريق وهرب منا ما رجعش 

لم السلطان الغاشي وقال الثالث ياخي تعرف التراس إذا شفتيه في الليل وتقـول  

  دومن الغاشي هذا ؟بشكون في النهار أما ال قول شكون الرابع ألي كان معاكم وأج

دار روحوا إيديرو في راسوا وقعد ايشوف ومبعد نطق وقال أنا نقول أنت هـو  

الواحلين وال قالهم السلطان أماال أناأنـا  ال شت قتلي والرابع قالنا بلي راحوا خالص 
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خلصتكم وأعفيت عليكم بصح حتى تردو واش أديتوا وتوعدتوني بلي مـا تزيـدش   

  .تعاودا الخدمة هذي 

  

  سنة أم البواقي  91قيدوم ع اهللا  
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كان واحد فقير عايش هو وأمو في يوم من األيام حلم بلي زوج بنت القاضـي  

روحوا مريض بزاف عيط ألمو كيفاش نروح أو نخطبلـك بنـت    ناض الصباح لقا

القاضي وفي الليلة الجاية حلم نفس الحلم وكي ناض لقا حالتوا أكثر من النهار الـي  

فات زاد عيط ألمو قالها الزم تخطبيلي راحت أمو وكي وصلت حلت عليهـا مـرت   

تكم ردت عليها القاضي قعدت عندهم أو اشحفظو بها أومن بعد قالتهم بغيت نخطب بن

مرت القاضي أو حسبتها طالبة أومن بعد عطاتها دراهم أوقالتها روحي اهللا اينـوب  

روحت لولدها وقاتلوا راهم حسبوني طالبة أو بكات أو بقات حالـت ولـدها   ، عليك 

روحي أنت عنـدوا راحـت األم   : الزم تروح بنفسك للقاضي قالها: تزيد سوء قاتلوا 

  . لبت تشوف القاضي استقبلها أو خطبا توافي بنتواحشمانة وكي وصلت للدار ط

روحي تروحي أو بعثلي ولدك نفسوا روحت األم فرحانـة أو دهشـانة   : قالها 

: وقاتلوا روح للقاضي تحتاجك راح واستقبلوا القاضي وقبل مدلوا بنتوا بشرط أوهو 

يك الحكايـة  المهم راح الولد ايحوس علي اذ** اجبلوا حكاية اللي ايبيع اللوز بالكف 

   .يقطع مسافات حتي وصل للمدينة اللي فيها الراجل اللي ايبيع اللوز بالكف

تحـب  : وحكلوا حكياتوا وقالوا ، راح السوق شرا من عندوا اللوز مقابل الكف 

الراجل الحداد يضرب بالمرطوا راح يجري ايطـل مـن   **حكياتي جدبلي حكاية  
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ومن بعـد راح  ،أو اشغل بيه كيفاش تخدم  قعد بحذاه راح ايحوس حتي القاه* الطاقة 

  .يحكيلو حكايتوا وعالش تروح تجري لطاقة كل دقيقة  عندوا طلب منوا

اللي ايهرس الوير في المهـراس  ** قلوا الحداد مانحكلكش حتي جبلي حكاية 

حكالوا حكايتوا وقالوا عالش ، ويرميه في التراب كالعادة بدأ ايحوس عليه حتي القاه 

أنا بابا كـان غنـي    :الراجل يحكيلوا في حكايتوا قالوا  كالويزا بدا هاذا( متبيعوش 

جاء النهار اللـي  ، وكي مات ورثتوا وعلي لحباب وكنت واش يطلبوا لبلهم رغبتهم 

نولي وروح ونقول لـذوك لحبـاب سـلفولي واش    ، فلست وكي مانلقا واش نتعشاء 

واحد النهار قلقـت درت  : وا قالوا معندناش واحوزوني قال، نتعشي وال شوي دراهم 

كيما جيب نجبـدوا طـاح   ، خيط في رقبتي باش نشنق روحي أو علقوني في السقف 

السقف أو بدى الوزير إطيح تعبات الدار بالوزير ومن بعد الي نحاجه ليـه إنبيعهـا   

وطرف اهرسوا أو يطيشوا وعطا حزمة تاع الوزير لعلي أوراح علي للحداد حكالوا 

أنا خدمتي حداد وواحـد  : وبدا هو يحكيلوا في حكايتوا قالوا ) لوير مول ا( الحكاية 

النهار شفت عند الطاقة لقيت حمامة حيث نحكمها ساعة خطفتني ولحتني في القفص 

وأنـا صـبحت   ) جنية (ىوداروا بيا الجنود بالموسيقى وهذيك الحمامة أميرة الجنود 

شفت بنت : في اليوم التالي سلطان وولد زوج بنات ومن بعد عدت للحانوت نتاعي و

الوزير عجبتلي خطبتها ومدهالي الوزيركيما روحت في الليل جاءتني هذيك الحمامة 
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راك خطبت بنت الوزير ويخي ما تفهمناش هكا وتعـودلي فـي الهـدرة    : وقالتلي 

وطلبت مني نبطل هذاك الزواج حتى نهار الرابع جاء تلي في نفس الهيئـة حمامـة   

فسي في الشيء الي كنت فيه في النهار األول وهاك تشوف راني حيث نحكمها لقيت ن

رجع  علي لمول اللـوز   نخدم حداد وكل دقيقة روح نجري لطاقة بالك ترجع تديني

أنا : قالوا : وحكاولوا حكاية الحداد الي طلبها منوا باش يحكيلوا حكايتعوا هو الثاني 

احد اليوم رحت نجيب خدمتي حطاب كل يوم نروح نجيب خرصة نتاع لحطب في و

لحطب من الغابة أنا بديت نقطع في لحطب سمعت صوت من فوق الشـجرة إقـولي   

وبقات الهدرة تتعاود ومن بعد شفت هذاك الراجل ، يزي من الحس خلي سيدنا يرقد 

في يد البوق أعطالي هذاك البوق وطلب من كي روح للدار لنستعلموا وكي روحـت  

أو بدا هذاك الوزير ايطيح في يوم من األيـام جـاء    للدار بديت أنبوق اعطيتلوا هو

عندي خويا أو طلب مني البوق اعطيتهولوا أوبدا هذاك الوزير ايفض حتى مابقـاش  

رجعت نخدم حطاب ورجعت لنفس البالصة وخرجلي راجل وقالي يزي الحس وزاد 

لـوز  أعطاني بوق واحد أخر ومن بعد أنا نبوق واللوز ايطيح حتى والت البالد كلها 

وواحد ال يشربه ووليت نبيعوا بالكف على راني التالف ومن بعد روح اإلبن لـبالدوا  

وعند أموا وصبح غني وراح للسلطان وحكالوا حكاية مول اللوز باش قبـل ايمـدلوا   

  . بنت
 سنة عين البيضاء  70نعيمة مرزوقي  
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قالك بكري كاين واحد ملي زاد وهو ياكل تمر بال علق ولحم بال عظم ورفيس 

داخل ماشافش برا خالص وكان حمد لهاليلي هذا مليح وأملي زاد وهو ال، بال قشور 

في الزي يضوي كي الشمس كي سمعوا عليه نسا تاع الدوار أحبين ايشوفوه راحـوا  

لما ستوت وقلولها رانا بغين نشوفوا حمد الهاليلي امبعد راحت أما السـتوت أحمـد   

لف ولحم بـال  لهاليلي وقالتها يا حمد يا كبدي نت تأكل فرفيس بال قشور وتمر بال ع

عظم واش من بنة لي فيه وال حمد هاذا الفكرة دخلت في راسوا أمبعد قال للخدامـة  

نتاعوا باغي ناكل التمر بالعلف والرفيس بقشوروا ولحم بالعظم كي جابتلوا الخدامـة  

ونكال خلص قالتلوا اما الستوت أضرب لهذاك لعظمة لكاروا تكسر شاف برا وكـان  

تغني وشطح خرج بزاو سرج لعاود نتاعوا واخرج بـرا  في الدوار عرس شاف ناس 

لي شفوه الناس مليح يضوي كي الشمس غاروا منوا اخونيه وبغاو يقتلـوه ويتهنـاو   

اعطيني شاللك نخش عـال سـبعة   : " منوا راحت ما الستوت عند حمد الهاليلي قالها

اح شفايت طار حمد الهاليلي تقول جاب رد:" قاتلوا اما الستوت " ونخرج عال سبعة 

اراحت ليام وأجات ليـام ولـى حمـد    ،   "لرماح فايزة على بنات هالل بمياة رايه 

رداح :وقال لما الستوت شكون رداح هـذي قـاتلوا   ، لهاليلي بطل لما كلة وشراب 
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ـ ، عمر بالد وخال بالد عليها ميات جبال ومياة غوال وين توصلها نت؟ بـالد   رعم

  وخال بالد 

بوا يسميوه بن هشـونة أمبعـد راح حمـد لهاليلـي     وأكان احمد لهاليلي صاح

واصحابوا بن هشونة يحوسوا على رداح وليوم لي مشاو فيـه زرع حمـد لهاليلـي    

 شرانا ما نـول يـو  ، اسقيو هاد الشجرات واماتوا بعد عامين : زوج شجرات وقالهم

  . وال حضاروا رانا نرجعو

  يعمرو بالد ويخليو بالد يعمرو بالد ويخليو بالد 

بمشـطة  ، عد كي جباو عال بالد وصلوا لقيطون فيه مرا تمشط في شعرها أمب

نـت رداح  : تاع فضة كي شعرها طويل تضفر فيه وتحكمو بصباع رجليها قالولهـا 

مشاو حتان لقاو نمال يدقوا فكم حمد لهاليلي وعطـاولوا  ، مازالت رداح مشاو: قالتهم

لنحل يداق وعطـاولوا ريشـة   ريشة تاع نمال وأمزالت رداح زادو مشاو مشاو لقاو ا

تاع نحل وأمزالت رداح زادو مشاو مشاو لقاو لحاللف حشاك يداقو فكم حمد لهاليلي 

مشاو مشاو جبا عال رداح وصلوا عند واحد لواد هكا لقاو  كوامبعد نحاو شعرة زادو

، الشمس غربـت ومسـات  ، يالي قاعدين لحجار : لو صيفة تاع رداح قالتلوا صيفة

، واش الحك فلكلوف يا خنافر لحلوف : يالي سهموم قالها هو ، ات سرج لجوادك نب

روحي قولي لالالك تطل نشوف راحت لوصيفة عند رداح وحكاتلها لحكاية طلبـت  
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منها رداح ايجي تشوفو حمد لهاليلي هذا الي سمعت عليه وحبت تشوفوا كي طلـت  

ـ ، وشافها حمد لهاليلي وبن هشوشة طافوا تغاشاو مدة ثلث شهر ا راقـدين مـا   وهم

باباها :نخطبك من مليك خطبها من باباها قالوا : فطنوش كي فطن قالها حمد لهاليلي 

  مهر رداح غالي 

  واش هو رداح ؟ : قالوا حمد

عليـا  :انوض صباح للقاها محرقة قالوا حمد لهاليلي ،شت هاذ لرضى : قالوا 

لف الريحة جاو راح حمد لهاليلي شعل النار وبخر شعر تاع لحلوف كي شموا الحال،

صباح لقاو لرض محروقةزادولو أنتي رداح شرط اخـر  ، منين كانوا واقبلوا لرض 

مفروزين لقمح وحدوا والشـعير  ، وقالوا الصباح نلقاهم، حكم خلط لقمح مع الشعير ،

، القمح في جيهة  اراح حمد لهاليلي بخر بريشة النمال جاء النمال وفرز ولو، وحدوا

نمدلك رداح بصح نلوحهـا  :عد زادلوا شرط أخر قالوا يا باباها والشعير في جيهة أمب

  كلها مسرجة بالميسان ولي لقيتها هي رداح ، بين ميات الناقة 

قبل حمد لهاليلي الشرط ألي رداح حكم ناقة وحدة مجرابة معدلهاش الح فيهـا  

  رداح حار حمد لهاليلي كيفاش ايدير 

حتان وصل لناقة ،اك عال الناقات دار هذ، جا نحل ،حكم بخر بريش نتاع نحل 

  .هذي هي رداح نديها وخالص :لصقوا في رقبتها قالهم حمد لهاليلي ، المجرابة 
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  يخليو بالد ويعمرو بالد ،يخليو بالد ويعمرو بالد 

قالوا صاحبو بن هشوشة ، جاب حمد لهاليلي يشوف رداح ، أمبعد في الطريق 

، لمرا هـذي  :قالوا حمد لهاليلي ،ادتنا حتان نوصلوا للدوار هذي ع، ما تشوفوهاش 

  حاب نشوفها ،ألي ديتها بالبارود 

ماظال رداح لو كان فمـك  : شاف فمها طايح قالها، هزلها لحايك ضحكت هي 

  طاحت هي ماتت في الطريق ، ما طاح 

  سنة سوق نعمان  57الكبير الزهرة  
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حـدة  شـاوية أو وحـدة    و:كاين في واحد الزمان سلطان متزوج بثالث نساء 

أو كان هذا السلطان عندو ثالث أوالد من كل مرا واحـد أو  . عربية أو وحدة قبايلية 

كان عندوا جنان أو ما قال حتى لواحد من األوالد بالي عندي جنان في واحد النهـار  

قعدوا لوالد الثالثة في القهوة يشربوا ويلعبوا نطق ليهم راجل أو قـالهم كـي فـاش     

الد السلطان عندكم جنان ما حبيتوش تروحوا تخدموه أو قاعدين هنا تلعبـوا  نتوما أو

نطقوا ليه أو قالولوا بالي حنا ماعال بالناش بهذا الجنان خالص كي روحوا لبـابهم  ،

قالهم السلطان انعم إيه عندي جنان بصح كي شـفتكم  ، واش قالهم الراجل  اعاو دولو

ا تفاهموا لوالد باش يخدوا ويعسوا الجنـان  صغار ما حبيتش نقوللكم عليه حتى تكبرو

راح للجنان باش اعس هاذاك النهار بـدات النـو   ، أنا نخدم الليلة : قال ولد العربية 

واخـرج العبـري   ، جا العبري وكي شافوا ولد العربية طاح تغاشا ، تصب والريح 

   .صللجنان فسدوا خال

كـي  ، هم راني عسـيت  الصباح كي جا باباه أو خاوتوا قالولوا واش درت قال

كي العـادة مشـا   :من بعد جات دالت ولد القبايلية  فقدوا الجنان لقاو ما بقا فيه والوا

كي جات دالت ولد الشـاوية أو  ) ولد العربية ( للجنان باش اعس صراتلوا زي خوه 

  .ولد الشاوية اسموا احمد
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كيفـاش   قاتلو أمـو . قال أحمد المو ديريلي العولة وأعطيني الموس والسكين 

قالها أحمـد  . يعسو هاكذاك وأنت رايح تدي الموس و السكين والعزلة  اخاوتك راحو

وجدتلو أمو السكين و الرفيس ومشا باش يعـس كـي   . ديريلي واش قتلك وخالص 

قعـدلو ثـم   . وصل للجنان فقدو من كل جهة حتى لقا الغار اللي يدخل منو العبري 

مد ولد السلطان حتـى قاسـو أحمـد    كي وصل العبري تقابض هو وأح. حتى جاء 

الصـباح شـهد   . هرب العبري وطاح أحمد تغشا و ما فـاقش للصـباح   . بالسكين 

مشا وراها حتى وصـل  ) كي قاس العبري بالسكين ( واستغفر او تبع الجرة تاع الدم 

كي وصل لقا بير وهاذاك البير فوقـو حجـر غطـاتو    . للبالصة اللي حد فيها الدم 

أضرب . حجرة ما يقدر حتى واحد ينحيها غير أحمد ولد السلطان  ال. مكتوب عليها 

ابعـث  . احمد الحجرة بالسكين طارت كي طل عالبير لقاه بير ناشف ما فيهش الماء 

كي وصلو بغـاو  . احمد لباباه السلطان وخاوتو وقاللهم جيبو معاكم الحبال وارواحو 

  . يهبطو للبير يعرفو وين راح العبري 

ية ندخل أنا كي حزمولو الحبال وهبطوه اوصل لنص البير مـن  قال ولد العرب

نهبط أنا زاد عاود الحكاية كي خوه ولـد  : زاد قال ولد القبايلية . بعد خاف خرجوه 

قال احمد ولد الشاوية بعدو نهبط أنا هبطوه كي وصل للبير لقا ثالث بيبان . العربية 

فضـية وواحـد   : مكتوب علية نحسية وواحد : فيهم ثالث نساء  واحد مكتوب عليه 
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ذهبية  طبطب احمد على الباب األول خرجت ليه نحسية قاللها ويـن  : مكتوب عليه 

راح العبري  قالتلو شوف عند فضية زاد طبطب على فضية في الباب الثاني خرجت 

اوصـل  ، ليه فضية قاللها وين راح العبري قاتلو شوف عند ذهبية في الباب الثالث 

( طب خرجت ليه ذهبية سقساها قالها وان راح العبري نطـق هـو   للباب الثالث طب

 قالو راني هنا شكون أحمد ولد السلطان مرحبا بيك قرب جوز خيـر مـا  ) العبري 

قالو . راني هنا كانشي ما تحتاج : قال احمد جيت نحوس عليك قالو العبري . جابك 

في الجنان  وتهرب أ نـا  أحمد أنت اللي تجي كل ليلة للجنان او تاكل في الغلة وتفسد 

جيت اليوم باش نصفي حسابي معاك و بداو يداقو حتى قتل أحمد العبري  أو مباعـد  

خرج أحمد نحسية وفضية وبقات ذهبية هي األخيرة عطاتلو خاتم فيهـا زوج كبـاش   

أو قاتلو اذا طلعت في الحبال راح تخرج من هذا البير أو . واحد أبيض وواحد أكحل 

على الكبش األبـيض   ال وقعدت هنا غمض عينيك وأدفل اذا دفلتالحب تقطعو عليك

  . واذا دفلت على الكبش لكحل اطيشك في البالد الخالية.اطيشك في البالد العامرة 

كي طلع نحسية وفضية زاد طلع ذهبية خرجو من البير حزم روحـو بالحبـال   

الدو أ طلقـو  جبدوه كي وصل للنص البير قال السلطان لو. وقالهم أ جبدو خرجوني 

ومباعد تفكـر  . طلقو الحبال طاح أحمد في قاع البير وبقى لثم يبكي . الحبال وخليوه 

الخاتم اللي عطاتو ذهبية او غمض عينيه كي جاء يدفل كي جا يدفل علـى الكـبش   
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مشا مشا لقا واحـد الجبـل   . األبيض دفل على الكبش لكحل طيشو في البالد الخالية 

الجبل واش نلقى كي طل لقا دار مشا حتى وصـل ليهـا    قال لروحو نطل على واحد

قـال  . إيه جابلي ربي طفل نتونس بيه :طبطب على الباب خرجت ليه عجوزة قالت 

راحـت  . أما اعطيني كانشي ما عندك ماكلة ناكل راني ميت مـن الجـوع   : أحمد 

ـ . قاللها أحمد أما واش بيه لحليب هذا أكحـل  . العجوزة جابتلو الحليب أكحل  التلو ق

قاللها وعاله الخير هذاك كـل  . العجوزة أ ه ياولدي المعزات يرعاو غير في الرماد 

هاذاك الخير اللي تشوف فيه كل نتاع الغوال فـي  ) : الحشيش والخضرة ( نتاع من 

أداهم ومشا للعطيـل تـاع   . ستة  كال أحمد حتى شبع وقالها أطلقي المعزات يرعاو 

: راك عميت  قـالو أحمـد    يليه الغول وقالوا لعامفات ع. الغوال  وخالهم يرعاو 

عشات لعجوزة تحلـب أ و تفـرح أو قالـت    : ضيف ليلة أو عاقب كي روح لعشيا 

ألحمد إيه يعطيك الصحة غير اليوم راني احمد هاذ الحليب كـل لغـدوا زاد عـاود    

الحكاية زاد فات عليه الغول وقالو العامي راك عميت قالو أحمد ضيف ليلة وفايـت  

قداش نيوم وأحمد هاكذاك حتى جاو الغوال في ستة غدوا وأ رواحو نتالقاو في هـاذ  

اللي خرج منكم مخ األرض يقتل خوه قالولو هيه روح أحمـد للعجـوزة   . البالصة 

وقالها أم أعطيني كانشي شكوة فارغة مدتلو العجوزة الشـكوة عمرهـا بالحليـب و    

بـداو  . نى في الغوال حتى جاو الصباح ناض بكري وغرسها في األرض  وقعد يست
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بعـدو  : قال أحمـد  . هاذوك لغوال يضربو في األ رض اللي يضربها يطير التراب 

تشوفو مخ األرض وضرب السكين في جيهة الشكوى اللي غرسها في لرض حتـى  

طار هاذاك الحليب في السماء  من بعد بدا أحمد يقتل فيهم واحد ورا خوه حتى قتلهم 

ويحبو الغنم نتاعهم يرعـاو فـي هـاذاك    . اذاك الدوار يفرحو وعادو ناس ه. أكل 

باللي كاين حنش : في واحد النهار سمع أ حمد بحكاية واحدة أخرى تقول . الحشيش 

عندو سبع ريوس ياكل كل مرة عبد أ قصعة شخشوخة أو طـرف لحـم او هـاذاك    

عة مـع طـرف   جابها باباها وكتفها حذا الفار وحط القص: النهار دالت بنت السلطان 

اللحم بالشخشوخة ومشا كي وصل أحمد لقا هاذيك الطفلة تبكي فكها وكال شوية مـن  

الشخشوخة وشوية من اللحم وقالها نتكا على ركبتك وأفليلي في راسي او كي تشوفي 

بقات هي تفليلو وكي خرج الحنش خافت وما قدرتش تقولـو  . لحنش خرج نوضيني 

اتخطف أ حمد وقالها ياخي قتلك ، لى خد أحمد وبدات تبكي طاحت دمعة من عينها ع

كي تشوفيه خرج نوضيني واهللا لوكان ما جاش شوية نبدا بيك أنت اللولة كي خـرج  

هـاذي  : نطق احمد أو قالو. الحنش كال الشخشوخة او طرف لحم وقال للطفلة قدمي 

كي دخل ضـربو  . روح كاال راهي ليك وادخل للغار خليهالي ليا ناكلها قالو الحنش 

: ولد السلطان بالحجرة على رجلو نطق الحنش وقال واش بيك عميت قـالو أحمـد   

خرج لحنش بالريوس نتاعو السبعة وبدا يتقـابض مـع أحمـد    . راني نحوس عليك 
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لـم أحمـد   . ضربو أحمد طيرلو الراس اللولة زاد الثانية والثالثة وهكذا حتى قتلـو  

أو قال لبنت السلطان تروحـي أو قـولي   . لريوس السبعة وحظهم في شكارة ومشا ا

راحـت  . أيام أو ما تسقسيوش حتى ينشف الدم هذا الخـامج   4لباباك انوض البراح 

كي وصلت لباباها قالها واش بيك عميتي كيفاش هربتي من الحـنش  : الطفلة تجري 

يا بابا راني ما هربتش راهو كاين : و قاتلو بنت. اليوم ما يخلي حتى واحد من الدوار 

الدوار كامل ما قدرش علـى  : قال السلطان . واحد الراجل قتل الحنش ومنعني منو 

وال السـلطان  . وما قبلهاش حتى راح شاف بعينـو  . الحنش راح يقدر عليه راجل 

اللي قتل الحنش نتاع سبع ريوس ايجيـبهم ونعطيـه   : نوض براح في الدوار أو قال 

وبداو الطمامعة في بنت السلطان أومالها اللي يجيب ريوس : ونص من أمالكي بنتي 

اللي تشوفو من هاذوك الرجالة ، نتاع الحناش الصغار بصح الطفلة شفات على أحمد 

جاو الرجالة نتاع الدوار أكل مـن باعـد قـال    . تقول لباباها هاذا اللي قتل الحنش 

ال ال : نطق واحد وقـال  . ل اللي ما جاش السلطان هاذو هوما الرجالة أكل وال مازا

راحو ألحمد بـن السـلطان أو   . مازال كاين واحد ساكن عند العجوزة قاللهم جيبوه 

روحو للسلطان أو قولولو قالك أحمـد مـا   : قال أحمد . قالولو السلطان قالك أرواح 

قـالولو  . نجيكش حتى تفرشلي الزرابة من القصر نتاعك حتى لباب دار العجـوزة  

واش بيك عميت هذا السلطان يحتاجك وأنت تقول فرشلي الزرابة قالهم أحمد روحـو  
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راحو عند السـلطان وقـالولو واش   . قولولو وال بعدو ما تزيدوش توليو هنا خالص 

فرشولو الزرابا كيما قال جاب الريوس . ديرولوواش بغا : قال السلطان . قال أحمد 

ان كي وصل عرفاتو الطفلة أ قالت لباباها السبعة في الشكارة ومشا حتى وصل للسلط

افرح بيه السلطان وزوجو بنتو وعطاه المال اللـي  .هذا هو الراجل اللي قتل الحنش 

واحد النهار مشا أحمد أو قعد وحدو كي تولـه مـع   . بغاه أو عاشو مع بعضاهم مدة 

ـ . السماء جيهة بالدو لقا الغيم حن قلبو وبكى  اب كي روح للدار مغشش ومهموم ج

قداه نيوم ما ياكل ما يشرب حارت فيه مرتو سقساتو واش بيك يا أحمد عنـدك قـداه   

قالها راني واحـد النهـار قعـدت وحـدي     . نيوم حالتك ما تعجبش كانشي ما كاين 

وتولهت مع السماء لقيت الغيم جيهة بالدي راهو قلبي حن مشـات مرتـو لباباهـا    

بيت تروح تشوف أماليـك أدي مرتـك   وحكاتلو الحكاية عيطلو السلطان وقالو اذا ح

معاك وال روح وحدك وأرجع واذا حبيت تدي مرتك أو ما ترجعش هـاذي حاجتـك   

لغدوا من ذاك بكر فوق . ال ال نروح وحدي نشوفهم ونولي . قالو أحمد . كيما تحب 

كـي سقسـا نـاس    . كي وصل لقا الدنيا قايمة . العود نتاعو ومشا مشا حتى وصل 

صغير في العمر ، قالولو اليوم عرس السلطان . هاذ الزهو عندكم  الدوار قالهم واش

قالهم وشكون العروسة قالولو هـاذي حكايـة   . واال كبير قالولو راهو شايب بوالدو 

طويلة المهم هاذ الطفلة واسمها ذهبية منعها أحمد ولدو من العبري أو ضرك رايـح  
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بصح ذهبية شرطت عليه حـزام  ، وابنو أحمد بقا في هاذاك البير حتى مات . يديها 

والسلطان ما لقاش حتى سايغي يخـدملو هـاذ   ، الزم ما كان حتى وحدة دارت زيو 

الحزام وال أحمد دار روحو سايغي أ وبدا يخدم كي سمع السلطان بيه دبـرو عليـه   

صحابو قالولو شوف هاذا السايغي الجديد باالكش يعرف يخدم هـاذ الحـزام اللـي    

ه عرفو أحمد بصح السلطان ما عرفش ولدو قال السـلطان يـا   شرطاتو ذهبية مشا لي

قالو أحمد نقدر نخـدمو روح  . ولدي لكان تقدر وتخدملي هاذ الحزام بالشروط هاذو 

ثالث أيام وارواح تلقاه واجد خدم أحمد الحزام وانقش فيه نقش صغير مكتوب فيـه  

) الشـاوية (أم أحمد . م باللي احمدولد السلطان وولد الشاوية  هو اللي خدم هاذ الحزا

كي وصل ولدها للدوار حست بيه أو قالتلهم باللي أحمد راهو رجع وقالولها راكـي  

راكـي تخرفـي   . تخرفي ما كانش منها أحمد أقعد في البير حتى مات وأشبع موت 

خدم أحمد الحزام كـي  . أو أم أ حمد من البكاء بزاف على ولدها حتى عمات . برك 

السلطان وأدا لحزام وعرض أحمد للعرس وقـالو جيـب العـود    فاتو ثالث أيام جاء 

كي ادا السـلطان  . قالو أحمد ماعليهش نجي . نتاعك معاك وأرواح تحضر للعرس 

لحزام لذهبية لقات عليه هاذوك النقش فرحت أو قالت للشاوية و اهللا عنـدك الحـق   

ان لكبـار  دخل السـلط : تقام العرس . احمد راهو وصل وهو اللي خدم هاذ الحزام 

الشياب اللـي  ) . الفرس ( اللي كيفو لداخل القصر وخال الشباب البرا يلعبو بالعواد 
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ايقولو مبروك عليك العرس والشباب يقولـو حـرام عليـك    ) كيما السلطان ( كيفو 

العرس اخرج السلطان لقا أحمد يلعب بالعود نتاعو قال بعدو خليوني راح نلعب أنـا  

هزو : بالفرس ضربو نحالو راسو او عيط عليهم قاللهم  هاذ المرة جاء أحمد يجري 

كملـو العـرس وادا   ، او خليو العرس كيما راه أو أنا العريس . هاذ الرمة ادفنوها 

ادا ذهبيـة أو  . ذهبية ومشا عند أمو مسحلها بمحرمة على عينيها رجعـت تشـوف   

  . نحسية أو فضية وأمو ومشا عاود رجع لمرتو اللي خالها لهيه 

  سنة عين ببوش   80لسعيد حفصي  سي ا
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ولدو لـزوز وجـابو زوج ذراري   ، قالكم ماال واحد النهار زوج نسا ضراير 

واللي تحب ترضع ولدها تهز أي واحد ترضعو بال ما تميز . يرقدوهم بحذا بعضاهم 

واللي بقـات  ، حتى يوم من األيام ماتت وحدة منهم . اذا كان ولدها وال ولد ضرتها 

وكل واحـد  . يهم ربات لوالد حتى كبرو وعادو الخاوة يروحو يصيدو مع بعضاهم ف

واحد النهار حبت تعرف وانـا هـاذا   . فيهم أديرلونفس الكموسة وما تفرقش بيناتهم 

جيبي زوز حزمات وحـدا  : ماال راحت للطالب قاللها ندبرعليك دبارة . اللي ولدها 

هـزي زوز حزمـات   . وهما جـايين   فيها تمر  ووحدة فيها مصارن وخلي أوالدك

طيحـي أ نـت هـاذوك    . وأنا نسيبلك الكلب يجـري وراك  ، هاذوك وأجري بيهم 

الحزمات في زوز و اللي قال أقلي على تمر يم راهو ولد ضرتك واللي قـال أقلـي   

ومن هاذاك النهار عرفت شكون ولدها وشكون ولد ضرتها . على مصارن يم ولدك 

بقاو يصيدو مع بعضاهم حتى لواحد النهـار حطـو   ! يها والو الفايدة لوالد ما فهمو ف

. يتغداو مع بعضاهم ولقاو باللي غدا واحد فيهم كسرة ولحم والخر كسـرة وبصـل   

حكم الخر قال لخوه يما عادت تفرق بيناتنا ماشي كيما بكري وأنا ماعـدتش قـادر   

وانخليو الشـجرة   ،نعيش معاكم  وزاد قالو اماال نتفارقو وكل واحد يروح في طريقو 

هاذي شاهد علينا واليوم اللي تجي فيه وتلقى هاذ الشجرة رشات أعرف باللي رانـي  
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بصح خوه عيا فيه وقالو وراس خويا غير تقعد معايا ويمى مكانش حتى حاجة . مت 

ومشى وماعالبالوش رجليه وان يدوه وكل خطوة ، بصح خوه قرر يروح . في بالها 

لقـا طفلـة   ، وهو قاعد يمشي حتى عدا على واحد الدوار  .يديرها يطيح معاه دمعة 

مكتفة عند الواد سقساها واش بيها قاتلو باللي كاين غول ما يخليش الما يفوت للـواد  

وكتاش يجي الغول هـذا  : حكم طلقها وقالها ، واليوم دالتي أنا ، حتى يمدولو ضحية 

وكـي راحـت الطفلـة    ، وقتلو الشاب ، كي يجي الشهيلي يجي الغول : قالتلو . ؟ 

قالو هاذي كي عادت بنت السلطان ما ربطلهاش الحبـل  ، روحت لماليها في الدوار 

الطفلة حكات واش صرا لباباها السلطان قـالهم  00مليح على هاذاك حالتو وروحت 

  . نزوجهالو ، السلطان جيبولي هذا اللي قتل الغول ومنع بنتي من الغول 

وواحد النهار خالها عند باباها وراح يصيد . جاء الشاب وتزوج بنت السلطان 

نبه علي كالبـك  :  قالتلو) حيوان ضخم ( وهو في الغابة خرجت عليه واحد الالفة . 

وخوه كان ، بصح ما مضغاتوش . هو نبههم هي بلعاتو ، وطيورك باش ما ناكلكش 

، شـى  ديما يطل على الشجرة اللي تفارقو عندها وهاذاك النهار راح لقاها بـدات تر 

ومنين ، خاف على خوه وهز الرحيل وراح يفتش على خوه وكان هو وخوه يتشابهو 

حتى وصل للـدوار  . يمشي يحسبوه خوه يعرفوه الناس الكل على خاطر قتل الغولة 

وحارت هي وعـالش دار  .اللي تزوج فيه خوه وكي دخل لمرت خوه قابلها بالظهر 
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خوه ودالتو على الطريق اللي داهـا   ومباعد حكالها وحكاتلو هي قصة. معاها هكذا 

فهم باللي ، قاتلهم الهدرة اللي قالتها لخوه ، خوه ولحقو حتى وصل لألفة اللي بلعاتو 

ناض حرش عليها كالبو وطيورو وكالوها ناض حلها وجبـد  ، هي اللي بلعت خوه 

وكـي  ، حتى شاف الفرخ يتقابض هو وفرخ واحد آخر ، خوه بصح ما عرفش يفيقو 

حكم الشاب دار لخـوه واش شـاف   ، كم عصرلو واحد الحشيشة حتى فاق طيحو ح

ورجعو للدوار وحكاولهم قصتهم ومباعد رجعو ألمهم وكاين اللي يقـول  . حتى فاق 

  . باللي قتلوها على خاطر فرقت بيناتهم وقصتنا قصة لغابة وربي يجيب الصابة 

  

  سنة مسكانة  60.ع.براجة 
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  : ا حكايتي بالشهادة يا سادة يا مادة نبد

كـي  ، ماال طلو عليه زوج بنـات  ، قالكم ماال واحد الصياد قاعد تحت صرايا 

شافوه بكات وحدة فيهم ساعة طاحت عليه دمعة هز راسو سقساها علواش تبكي قاتلو 

قاتلو كي يجـي  ، قالها وهذا الغول كيفاه حتى يجي ، خفت عليك من الغول ال ياكلك 

وثم ثم جاء الغول قالو الصياد خبر ضربان الكفـوف  ، يم الحالة الشهيلي والغبار وتغ

وتقابضو حكم الصـياد قتلـو ونحـالو    ، وال ضربان السيوف قالو ضربان السيوف 

ريسانو السبعة لبنات كي شافوه هاكذاك قالولو من اليوم تولي خونا وتعـيش معانـا   

امـات دخلـو   عاش معاهم شوي أيامات حتى واحد النهار وهو قاعد شاف ربـع حم 

الضراب واللي تلحق لالرض تنحي رشيما تولي مرا وتلوح الريش فـي المطمـور   

وتدخل للحمام عكالى كل يوم  حكم راح للبنات وقالهم من اليوم مانيش خوكم كيفـاه  

عندهم راهم بنات سـلطان الجـن    خبيتو علي سر الحمامات قالولو ماكان اله تقرب

كل يوم  واحد النهار بقى يعس فيهم كل وحدة  ربي يعافي المسنين كل بقا هو يعسهم

، حكم درق لها الريش بقـات مـرا   ، فيهم تخرج تلبس ريشها وتطير بقات الرابعة 

وأ داها ألمو وعاشت معاهم واحد النهار خرج هو يصيد ، حبها وحباتو وتزوج بيها 

اللـي   وكان السلطان نتاع المدينة تاعهم يشغل ياسر بالنساء لمـرا ، وخالهم وحدهم 
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يشوفها الطالعة والهابطة يشغل بيها خطرة وهو هاكاك شاف مرت الصـياد وهـي   

حكم دار عرس كبير وعرض كل النسا ومنهم مـرت  . تمشي  مشية الحمام عجباتو 

سـاعة جـات   ،  الصياد وأمو قال ألمو كون ما تجيش وعروستك معاك نقتل ولـدك 

عدو كل يتفرجو شـطيحها  ناضت هي تشطح معاهم ق، مسكينة وناضو النسا يشطحو 

وهي تشطح تولهـت بـاللي   ، فرجة تحفة للفيان و السلطان كان يشوف من ورا كلة 

فشرطت عليهم يجيبولها فاليزتها تبدل حوايجها ، يشوف معاها قعدت وهو حبها تزيد 

جابولها حوايجها قالتلهم أخرجو كل غير عزوزتها وقالتلهم خليـو الطاقـة محلولـة    

. كانك عاشق وعشاق أ لحق لبالد شـيقواق  :ي يجي ولدك قوليلو فقالت لعزوزتها  ك

وبقـات لعـزوز   ، ولبست ريشها وطارت وروحت وراحت لماليها وهـي بالحمـل   

مسكينة تخمم كي يروح ولدها واش تقولو حكمت حفرت قبر وغطاتو كـي يـروح   

ولدها قالها وين راهي مرتي قاتلو راهي ماتت وهاهو قبرها ما صـدقهاش ونـبش   

بر ما لقا والو قال ألمو ضرك بعد تصارحيني وال نهز على راسي فحكـاتلو كـل   الق

. كانك عاشق وعشاق ألحق لـبالد شـيقواق   : وقاتلبو واش قالتلها عروستها ، شيء 

وهو ماشي لقا زوج خاوة يتقابضـو سقسـاوه   ، هز على راسو وراح يحوس عليها 

وفراش يطير بيك ويـن  ، طالمس بابانا مات وخالنا كبوسة :  عالواه يتقابضو قالولو

تحب وكل واحد يحب يديهم لزوز قالهم هو واحد يروح من الشمال وواحد يروح من 
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حكم هـو  ، الشمال واللي وصل عندهم يديهم في زوج راحو هوما يديرو واش قالهم 

لبس الكبوسة هاذيك وركب فوق الفراش اللي تديه وين يبغي  والكبوسة مـا تخلـي   

طار حتى وصل للقصر تاع السلطان لجان ثما لقا مرتو محبوسة حتى واحد يشوفو و

في حجرها ولدها والعسكر داير بيها أ ستنى حتى دخلتلها الماكلـة وأدخـل معاهـا    

وحار كيفـاش عليهـا العسـة    ) باباها ( وخرجها ورجعو لبالد وفاق السلطان لجان 

وعاود رجـع   وهربت حكم الصياد راح لبس الكبوسة وركب على الفراش اللي يطير

ووصي على مالك ، للسلطان باش يقتلو وقالو راك الليلة تموت أ رقد في دار وحدك 

  دار السلطان واش قال الصياد وكي راحلو ، 

 . و وربي يجيب الصابة قتلو ورجع لمرتو وعاشو في الهناء وقصتنا قصة لغابة

 

  سنة أم البواقي   87فاضل بشطولة 
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لنا ويدلكم لطريق الشهادة سبع تفاحات يجيونـا مـن الجنـة    يا سادة يا مادة يد

  . نقسموهم تفاحة تفاحة وزوز لمول القصة 

كان واحد الراجل حطاب عندو بنتو أ سمها عيشة زينة ياسر تقول للشمس طلي 

واحد ، باباها كان فقير يروح للغابة يحطب ويبيع الحطب يقوت بيه أوالدو . والنطل 

طل عليه طير قالو بركاك بركاك يا حطـاب ال نكسـروك وال    النهار وهو في الغابة

أ رواح نعطيك فاش تعيش كي قدم عندو الحطـاب  ، نعوروك على زواج بنتك عيشة 

وأنوي واش تاكـل  ) وقولوأخدم شغلك يا طاجين (عطاه طاجين قالو حطو في الدار 

هو و بنتو  ادا الحطاب هاذاك الطاجين منتن بحب ياكل،وقولو أخدم شغلك يا طاجبن 

يقولو اخدم شغلك يا طاجين تجي الماكلة ثم بعد واحد النهار شافتهم الحـارة خـالت   

حتى راح الحطاب للغابة و جات عند عيشة و قالتلها طاجيني تكسر سلفيلي طاجينـك  

نطيب عليه الكسرة مدتهولها عيشة تحكم الجارة تبدللهم الطاجين جاو يقولولو في اليل 

غدوا ناض الحطاب راح للغابة يحطب طل عليه ،ما دار والو  اخدم شغلك يا طاجبن

الطير قالو بركاك بركاك يا حطاب ال نكسرولك وال نعورولك على زواج بنتك عيشة 

اداهـا  ،و عطالو رحا و قالو انوي وقول دوري يا رحـا  ، ارواح نعطيك فاس تعيش

ارة و طلبتهم فيهـا  زادت شافتهم الج،الحطاب لدارو و الحاجة لي ينويلها تكون عندو 
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بركاك بركاك :طل عليه الطير قالو،و بدلتهالهم زاد رجع الحطاب للغابة كيما بكري 

ارواح نعطيك فاس تعـيش و  ،يا حطاب ال نكسرولك و ال نعورولك على بنتك عيشة

و قالو ،عطاه عصا و قالو الطلباتك فيها جارتك وقولها تقولها اخدمي شغلك يا عصا 

فيه النو و الريح و الضامة في هاذاك النهار يجيك طالب يقول يا راه يجي نهار غيم 

ادا الحطاب لعصا لدارو و كي ،مد المعروف العشية تمدهولو ،نتاع ربي يا المؤمنين 

ادات الجـارة  ،جاتو الجارة طلباتو مدهالها و قالها قولياها اخدمي شغلك يـا عصـا   

اعصا عليها تضربو تقوللهـا   هاذيك العصا جات تقوللها اخدمي شغلك يا عصا والت

ردي شي الناس حتى ردت الجارة الطاجين و الرحا اللي بـدلتهم للحطـاب  غـدوة    

هوما قاعدين يسمعو في الطالب   الصباح جاو ينوضو لقاو الدنيا مغيمة والنو والريح

يا نتاع ربي يا المومنينخرجتلو عيشة بالمعروف مدتهولو هو وال طير خطفها : يعيط 

الطير هو اللي جا لباباها وعطالو الرحى والطاجين وهو جن تصور فـي   وطار هذا

، هيئة انس باش يخطف عيشة خطفها كي وصلو لواحد الغار قالها غمضي عينيـك  

غمضت عيشة عينيها جات تحلهم لقات روحها في قصر وعـز وخيـر ووصـيفات    

الليـل   تزوج بيها الجني يولي طير يظل يحوم وفـي ، ولبسة وشي ما عندوش نظير 

قاتلو أكشفلي سرك ، واحد النهار قاتلو عيشة واش اسمك مابغاش يقول ، يولي انس  

وهو عندو طاقية يحطها على راسو والهيئة اللي سـحبها يتصـور   ، قالها ما نقدرش 
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عساتو عيشة حتى رقد وسرقتلو الطاقية لغدوة ناض ما لقاهاش فـاق بـاللي   ، عليها 

مشاو مشاو حتى وصلو لواحد الواد قالها ، ايا نمشيو عيشة هي اللي سرقتهالو قالها ه

هاتي الطاقية ما بغاتش تمدهالو جات تهرب طاحت في الواد عيا عيـا مـا قـدرش    

يجبدها راح وخالها حسبها ماتت جا ولد الغولة معدي لقاها هزها وراح بيهـا لمـو   

تلها راني رايحة خالتها الغولى في القصر وقال. الغولة  قالها يم زوجيهالي قاتلو هيه 

لمالية نعرضهم ونحبك تسيقي الدار بدموعك وتجيبي غناية تغني وتفـوتيلي العـرس   

قعدت تبكي تبكي نهار كامل وما دارتش حفنة دموع والت راحـت  . بحفنة بربوشة 

جابت الماء وخلطاتو بالملح وسيقت القصر وبعد ما سيقت خرجـت تحـوس علـى    

الد يبدل الملح قالها واشبيك تايهة حكاتلو قصـتها  الغنايا لقات مالح يدور من بالد لب

قالها روحي للبالصة الفوالنية تلقاي شايب قاعد وغارس ضفارو في ركـايبو وولـد   

الفرس عند الكلبة وولد الكلبة عند الفرس و النخالة عند الفرس والشعير عند الكلبـة  

الفرس لولدها  وصغير في الشعبة يبكي أدهنيه وقمطيه ورقديه وسلكي الشايب وردي

والشكارة نتاع الشعير وردي للكلبة ولدها و الشكارة نتـاع النخالـة وذرك يعطيـك    

الشايب شكارة ما تحليهاش حتى تروحي راحت عيشة جابت هاذيـك الباطـة كـي    

روحت للدار جات تحلها لقاتها غناية كي روحت الغولة لقاتها دارت كلش جا العرس 

شة مع الحفنة نتاع الملح وعقبت بيها العرس كامـل  حكمت خلطلها الحفنة نتاع البربو
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اللي يذوق لقمة يسخر يقول شبعت واحد ال قدر يقول الماكلة نتـاع الغولـة مالحـة    

مالح يـا مـالح مـا    : * هاذاك المالح كي جا مروح تالق الجني راجل عيشة قالو 

عجـب  قالو شفتها وريتها في الخالء خليتها زينهـا مـن   * شفتيش طفلة من المالح 

وخلخالها من ذهب تبكي وتقول يا ويل يا ويل ما رحت مع اللي عشقت الفـي بيـت   

بابا قعدت عرفها راجلها قال للمالح أديني معاك ووصلني للبالصة اللي خليتها فيها أ 

نوع من األكياس مصنوع من الحلفاء يحمـل علـى   ( دا المالح درقو في الشواري 

تاع الغول لقاو العرس ركب وبقاو يعـاودو  ومشا كي وصلو للدوار ن) ظهر الحمير 

كي جـات  ... والمالح يقولو شفتها .... في نفس الكلمة الراجل يقولو مالح يا مالح 

العروس فوق الناقة سمعتهم عيطت للراجل اللي يسوق في الناقة وقاتلو مـا تخلـيش   

، دوابـي  المالح يروح أحكموه للعشاء كي جاء للعشاء قالولو أدخل تتعشى قالهم أنا و

كي جاء العريس يحني سمع المالح يهدر والراجل يرد عليه فاق ، دخل معاه الدواب 

باللي كاين واحد مدرق ثم جا يجيبو شافاتو العروسة عرفاتو جـات تجـري عنـدو    

جبدت الطاقية اللي سرقتهالو الحتهالو فوق راسو والطير خطفهـا وطـار رجعهـا    

والترجعي لدار باباك قـاتلو نقعـد معـاك    للقصر نتاعها وقالها طيري تقعدي مهاي 

بشرط تولي انسان وتحرق هاذ الطاقية رارلها رايها ووال انسان وعاشت معـاه فـي   

  سنة عين كرشة  84الشيخ صالح                        .              القصر 
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ت واحد النهار خرج السلطان يتفقد البالد والعباد فات على ثالث بنات اللولة بن

قالـت  . ننسجلو برنوس مـن فـرد ززة   ( الخياط قاتلو لوكان يديني السلطان نحيلو 

الثانية بنت السراح لوكان يديني نديرلو السرج اللي ما ركبش عليه فارس قالت الثالثة 

رجع السلطان على وراه دارهم علـى  ، لو كان يديني نديرلو قرن فضة وقرن ذهب 

ى اللولة قالها تديريلي برنوس مـن فـرد ززة   ظهر الفرس نتاعو وهرب بيهم بدا عل

عدا للثانية قالعا ديريلي سرج . نتزوج بيك ونعطيك مملكتي ما قدرتش قتلها وطيشها 

ما ركبش عليه فارس وما شافاتوش عين نتزوج بيك ونعطيك مملكتي كـل السـرج   

ار قالها اللي ديرو يقولها شفتو قاتلو هذا ماعندي قتلها وطيشها وصل للثالثة بنت الجز

قـاتلو ال  ، ديريلي قرن فضة وقرن ذهب نتزوج بيك ونعطيك مـا طلـب الخـاطر    

. اليوم غدوا اليوم غدوا ، عطاهولي ربي نعطيهولك تزوج بيها السلطان وقعد يستنا 

حملت المرا ونهار جات تولد جابلها السلطان ستوت تقابلها وقبل ما تـروح عنـدها   

ولدت مرت السلطان جابت توام دارتهم في  أدات معاها جرو وكلب وجرو وقط وكي

جاها السلطان قالهـا واش جابـت قـاتلو    ، دوح وغطات عليهم والحتهم في البحر 

الكالب والقطوط قاتلو ماال بنت الجـزار راهـي   : الجزار واش يدورو عليه قالها  
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جا يجري طلقها وسبغها كحلة كي لوصيفة وسرحها ، جابت جرو وكلب وجرو وقط 

مشاو هاذوك لوالد أ داهم الماء حتى وصلو للجيهة األخـرى مـن   ) اإلبل  (مع البل

وكل يـوم  ، أداهم لدارو وكلهم وشربهم وحكمهم رباهم ، هزهم ، البحر لقاهم الغول 

كي كبرو األوالد فاقو عـاد الطفـل يسـرق    ، منين ينوضو يلقا تحتهم ربعة دورو 

باباه راح شرا فرس ودرقهـا   هاذوك الصوارد ويخبيهم وكي فاق باللي الغول ماشي

مشا مشا حتى وصل للبالد اللي ، واحد النهار غفل باباه الغول وخطف أختو وهربو 

السلطان كـي شـاف الطفلـة    . فيها باباه وبنا قصر حذا القصر نتاع باباه السلطان 

كي وصلت عندها شافتها عرفتها والت خافت ، عجبتلو وبغا يديها حكم بعثلها ستوت 

ا السلطان يقتلها حكمت خالت لغدوا حتى راح الطفـل يصـيد وراحـت    كون يعرفه

دارت في القصر شافاتو كامل قالتلها الطفلة واش رايك فيه قاتلها ايـه مـا ضـالها    

صرايا ولوما ايه وراحت كي روح خوها من الصيادة لقاها تبكي قالهـا واش بيـك   

ريلها بربوشـة لغـدوا   قاتلو هاي واش قاتلي ستوت قالها غدوة أعرضيها للغداء ودي

دارت الطفلة الغداء وعرضت ستوت كي حطو باش ياكلو خالها الطفل حتى الحـت  

يدها وغطسهالها في البربوشة وقالها قولي واش ناقصة صرايتي قاتلو ناقصة الطيـر  

ثارت أختو تبكي قاتلو ما تـروحش  ، اللي يغني وجناحو يرد عليه قال نمشي نجيبو 

بغات تقتلك قالها النروح قاتلو مالة فوت على بابا الغـول  الطريق واعرة وستوت أي 
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يشور عليك ركب الطفل على العود نتاعو ومشى كي وصل لباباه الغول قالو هـاذي  

نعتلو البالصة وقالو كي توصـل  ، راهي طريق الموت قالو نعتهالي وواش راحلك 

مس ميـات  راك تلقى الطير حاط فوق شجرة راهو يعرفك باسمك والطفل اسمو بو خ

كي يعيطلك يقولط واش بغيتي قولو بغيت نديك يقةلك وشجرتي قولو نحيوها  –زين 

بورقها يقولك راني ناكل غير الزيت والخبز قولو هاذوك أحنا نفركنو بـيهم العافيـة   

راح . يقولك عاهدني قولو ليك عاهد اهللا والنبي شباك وبيت اهللا راهو يجـي معـاك   

روح لقا أختو مازالت تبكي زادت قالتلها ستوت نفس كي ، الطفل جاب الطير وروح 

الكلمة وهي بغات تقلهم باش ما يفيقش بيها السلطان حكمها الطفل ضـربها وقالهـا   

قاتلو صرايتك ناقصة شمس بـين حيطـين زاد راح   ، قولي واش  ناقصة صرايتي 

ـ  ون الطفل لباباه الغول قالو يا ولدي شمس بين حيطين هاذي راهي بنت سلطان الجن

وراك ما تقدرش تجيبها راهي عايشة في بالد فيها غير الشياب ولوالد مزات علـيهم  

قلبتهم حجار وما تقدرش تتحرك من هاذيك البالصة حتى تقلب لحجـار والد قـالو   

وقالو أمشي أمشـي  ، نعتلوباباه الغول الطريق . نعتلي الطريق ، الزم نجيبها يا بابا 

حصان اال غاصو فـي لـرض أرجـع بـدل     وعيط ثالث عيطات وشوف لرجلين ال

الطريق واال ما غاصوش زيد كمل طريقك وما تخافش مشا الطفل حتى وصل للقرية 

اللي فيها المطلوب لقا فيها غير الشياب وشمس بين حيطين هـاذي بنـت السـلطان    
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الجنون علبالها باللي والد هاذ البالد لو كان يكبرو راح يحتلو لرض ويقضيو علـى  

على لوالد بكل قلبتهم حجر كي شافت كي شافت الطفل حباتو وحبـت  مزات ، كلش 

كي جا يديها ما بغاوش بيان لوالد يخليوها قالولها حتى ترجعيلنا والدنا ، تروح معاه 

عباد رجعتهم وراحت جات ترجع لغدوة من ذاك لقاتهم والو على الـبالد فسـدوها   

ـ  . ت الـدنيا كاملـة حجـر    بكمالها والت زادت مزات عليهم بكبيرهم بصغيرهم قلب

وراحت مع الطفل كي وصلت للقصر نتاعو عرفت لوالد باللي والد السـلطان ومـا   

بغاتش تقول وعرفت ثاني باللي ستوت بغات تقتل لةالد باش ما يفيقش بيها السـلطان  

ويقتلها واحد النهار السلطان عرض لوالد للعشاء قبل ما يروحو قالتلهم شـمس بـين   

تى يطل عليكم قط أكحل وكي تشوفوه طيشولو لقمة كي ياكلهـا  حيطين ما تاكلوش ح

ويبلعها كولو حتى أنتوما راحو هاذوك لوالد عند السلطان وكي حطولهم العشاء مـا  

ما كالوش ، حبوش ياكلو حتى طل عليهم القط لكحل وكي طيشولو لقمة كالها مات 

طان عرضوه وفي هاذاك العشا لغدوا من ذاك قالتلهم شمس بين حيطين أعرضو السل

العشا هوما قاعدين ياكلو حل الطفل راسو بانو قرونو كي شافو السلطان عرفو فـاق  

خرج من عنـدهم طـول راح   ، باللي ستوت بدلتلو أوالدو وكي شافتهم بغات تقتلهم 

للدار طلق نساه في سبعة كي لقاهم دارو السم في الماكلة وراح لستوت قتلها وخـرج  

رها من السرحة وجابها ردها لعصـمته ورجعلهـا والدهـا    لمرا نتاعو أم لوالد حر
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وداتها شمس بين حيطين ضربت لرض خرج ما سخون غسـلتلها ومشـطتلها والت   

  . بيضة كيما كانت ومن هاذاك الوقت رجعت هاذيك لبالصة  حمام 

  سنة قصر الصبيحي   86. ع.نسيب
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نهار بغا يزوجها عـيط للشـبان   مليحة بزاف ، كان واحد  السلطان عندو بنتو 

لغـدوة مـن ذاك   ، اللي في البالد كل وقالهم اللي يكذب علي ميات كذبة نمدلو بنتي 

عياو عياو حد ما قدر يوصل ميات كذبة حتى جـا واحـد قعـد قـدام      ، بداو يجيو 

قعد فوق حجرة جيت ندور تقطـع  : خرجت سارح واحد : السلطان وبدا يحكي قالو 

جيت نلبسو لقيتو . نخيط فيه أنا نخيط فيه وهو يخيط في الحجرة  سروالي جبدت لبرا

درنالو قصعة عيش طاح فيها ، لصق رحت وخليتو جيت نروح لدارنا لقيت بابا زاد 

لبست البيت وتخللـت  ، بيدينا ما لقيناه ، حوسنا بالمغارف ها جبدناه ، خويا الفرفاج 

) الركايز يعني أعمدة البيت ) ( لسكن البيت يعني الخيمة اللي تتخذ بيوت ل( بالركايز 

ودخلت في القصعة نتاع العيش ثالث أيام وأنا نعوم جبدتو عصرنا من لحيتو تسعة و 

خرجت لمعيز خالي حاجيتهم المعيز هربو ، تسعين قربة زيد ما لقيناش فاش نلموهم 

جبت الجلود عمرت فيهم الزيت جيت نشوف لقيت المغرب غـراب  ، والجلود قعدو 

دابةنتاعنا مازالت ما روحتش رحت نحوس عليها حوست حوست دخلت في قـاع  وال

المطمور شفتها من البحر لقيت الجحش في كرشها عرفتو والدابـة مـا عرفتهـاش     

ركبت على فرخ الناموسة وقطعت البحر جبت الدابة وجيت في الطريق لقيت غابـة  

شوي قعدت نفتت في الحـب  قلت ندي معاي ) البشنة يعني الذرة ( نابتة فيها البشنة 
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جا الزاوش خطف منها حبة وطار ، هزيتها ومشيت ، نفتت نفتت حتى عبيت الشبكة 

، هربلي الزاوش دخل في الغـار  ، مالت الشبكة طيشتها ورحت نجري ورا الزاوش 

دزيت يدي ما لحقت دزيت رجلي ما لحقت عيطت على خويا محمد قتلو جيب الفاس 

علي وجبدنا الفرخ ذبحناه وريشناه وحليناه وجبدنا منـو  وأرواح جا خويا محمد حفر 

جيت ندور لقيت الفاس تـدرقلي فـي   ، الحبة نتاع البشنة حطيتها في الشبكة تعدلت 

جينا مـروحين  ، العرام نتاع الريش كي طفات النار الذراع لقيتو والفاس لقيتو شعل 

داويناهـا  ) ليهـا  أصيبت بجروح لكثرة التحميـل ع ( في الطريق لقيت الدابة دبرت 

والت أرض قلت لخويا هيا نحرثوها جبنا الثوار جينا باش نطلعوهم على ظهرها مـا  

قدرناش طلعت فوق الدابة وعسيت الثور حتى ساح  ريقو جبتو منو وطلعتـو وأنـا   

جيت نشوف لقيتو فوق قـرن  ) الهيدوق ولد الحجلة ( نحرث سمعت الهيدوق يصفر 

: قالو السلطان هذا كذب مفلـق  ) بيضة ( ش أنعضمة الثور ولقيت حذاه ميا وربعتاع

القلة تكسرت زيد قولي  الزيت قعد معلق قبل ما يوصل الراجل لميات كذبة فرح بيه 

  .                       السلطان وأعطالو بنتو

  سنة قصر الصبيحي   86. ع.نسيب                       
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ولد البلدية يروح كل يوم مـع بابـاه   ،  قالك واحد مدي زوج نسا بلدية وشاوية

للمحكمة يسمع واش قال ربي وواش قال النبي وولد الشاوية يروح للغابة ويظال راقد 

يظال راقد في الغابة باباه يحسب فيه ، وهذا الطفل اسمو عجاج ما كانش ما أقفز منو 

النهار يروح يصيد وفي العشية يغير على الصيادة ينحيلهم واش صيدو ويروح واحد 

راح لهاذاك ، قالو باباه كي عدتي قافز راهو عندنا جنان حاكمينو الغوال روح أقتلهم 

الجنان قتل الغوال اللي فيه أكل وخال فرد واحد ضربو وهانو وحطو في دار وقفـل  

عليه ومد المفتاح ألمو وقالها حلي الديار أكل غير الدار هاذ الدار مـا تقربيلهـاش   

هاذاك الغول ينازع حلت عليه الباب ودخلت قاتلو فيـك مـا    واحد النهار سمعت أمو

دخلت داواتو ووكالتو وشـرباتو  ، يتامن قالها اللقيت فيا بنت أعرا تلقى في ما يتامن 

كي برا حكمها راح يقتلها قاتلو لوكان باغي تقتلني أقتل على روحك أمبصح راهـو  

ألرض السابعة يجيبك روح يحكمك وليدي عجاج يقتلك لو تطلع للسما السابعة تهبط ل

قاللها وين نلقاه قاتلو في البالصة الفوالنية هـو راح  ، جرب أقتلو أنت قبل ما يقتلك 

، للغول هي عيطت لولدها قاتلو الغول راهو بغا يقتلك روح أدرق في بالصة بعيـدة  

مشا مشـا يحـوس   ، قالها الال يا يم الزم نحوس عليه ونتبارز معاه يا قتلني يا قتلتو 

لى الغول ما لقاهش غلب قال خلي نتكا تكا على شجرة ورقد جا ينوض لقـا دابـة   ع
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عند رجليه وفمها مقرم قال خلي نروح عليها  ركب فوقها مشـات هاذيـك الدابـة    

قال باالك جيعانة خلي نحيلها ، وصلت لنص طريق حبست عيا عيا ما تحبش تمشيلو 

ي جنية ربطني السلطان نتاعنا في على فمها هو نحالها على فمها هي نطقت قاتلو ران

خطفت الجنيـة  ، هيئة هاذ الحيوان وقلت اللي يحررني نتزوج بيه ونعطيلو ما تمنى 

عجاج وطارت أداتو للعالم نتاعها تزوجت بيه لغدوة قاتلو أطلب واش تحب نعطيلـك  

  .قالها أنا درت فيك جميل حررتك ديري في جميل رجعيني لبالدي وما نطلب والو

عين رجعاتو للبالصة اللي أداتو منها كي جا يرجع للبالد لقا كلـش   في رمشة

تبدل السلطان ما بقاش سلطان والعباد ما ماهم هوما والبالد تبدل حالها جا يسقسـي  

، على باباه قاللولو مات من زمان وأمو أداها الغول وجابت معاه طفل وطفلة ومـات  

فاتت سبع سنين على النـاس راح   عرف باللي رمش العين اللي فوتها في عالم الجن

حوس حوس واحد النهار سمع باللي كـاين فـي القصـر نتـاع     ، يحوس على أمو 

السلطان حنش بو سبع ريوس اللي يقرب ليه ياكلو و السلطان قالهم اللي يقتل هـاذا  

الحنش نمدلو بنتي جا عجاج وكان راجل شجاع دخل عند السلطان قالو راني جيـت  

ح راك لكان ما قتلتيهش راهو يقتلك دخل عجـاج يتبـارز مـع    نقتل الحنش قالو رو

الحنش ليلة ونهار وهو يتبارز معاه حتى قتلو كي قتلة السلطان ماال رانـي مـديتلك   

بنتي  وبنت السلطان كانت تحب واحد أخر هو ولد الغول خو عجاج كي سمع بـاللي  
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ما يقدر عليـه حتـى    السلطان مد بنتو لعجاج قال الزم نقتلو وهو علبالو باللي عجاج

واحد قال الزم نغدرو باألمان وهو ما عالبالوش باللي خوه كي روح ألمـو حكالهـا   

على القصة وقالها راني رايح نعرضو ديريلو السم في الماكلة وكي تشـوفيه جـاي   

روحي أستقبليه ورحبي بيه وما تخليش العصا تضربو و العصا هاذي خلهالهم الغول 

براني ما تعرفوش تضربو وكي يعود ولد الدار تخليه يفوت  في الباب كي يعود واحد

راح ولد الغول صاحب عجاج راح ولد الغول أيامات ووال عرضو قالو الزم تجـي  

عندي للعشاء في الليل جا عجاج باش يتعشى عند صاحبو كي شافوه جاي من بعيـد  

يـه  لمرا حارت شـكت ف ، جات لمرا باش تستقبلو ساع عدا وما ضرباتوش العصا 

وقعدت حايرة تلمو عجاج وأمو وأختو وخوه وأختو كانت متزوجـة وعنـدها طفـل    

هوما قاعدين يحكيو على المايدة ثار الطفل الصغير يبكي ما بغـاش يسـكت هـزو    

عجاج حطو في حجرو وبدا يحكيلو قالو كاين واحد بكري عندوزوج نسا وحدة بلدية 

يتعلم وولد الشاوية يظال في الغابـة   ووحدة شاوية ولد البلدية يروح مع باباه للمحكمة

سارح كي كمل القصة عرفاتو أمو باللي ولدها جا يهز الماكلة خطفتهالو مـن يـدو   

وقاتلو خوك راهو بغا يقتلك على جال بنت السلطان وال عجاج فرح كـي لقـا أمـو    

وخاوتو وقال لخوه أنا ما نيش رايح ندي بنت السلطان وذرك نروح معاك نخطبهالك 
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هو وخوه وراح خطبلو بنت السلطان وال السلطان كافاه كي قتـل الحـنش    وتصالح

  . وبنالو قصر حذاه وجاب أمو تسكن معاه 

  

  سنة قصر الصبيحي   86. ع.نسيب
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كان بكري واحد الراجل ماتتلو مرتو وخالتلو سبع بنات بغـا يحـج خاللهـم    

يهم واحد النهار راحو يزقيـو  عوينهم اللي يكفيهم حتى يرجع وخاللهم كلب يعس عل

لقاو مرا في البير تبكي قالولها واش بيك قالتلهم نبكي عليكم يا بنات أختي أنا رانـي  

خالتكم أخت أمكم كل ليلة نحب نجي عندكم ونجيبلكم الماكلة مـا يخلينـيش الكلـب    

نتاعكم نعدي ويحب ياكلني ويقطعلي قشي قالولها أرواحي الليلة رانا ذرك نربطـوه  

روحو للدار ثارو ينفضو ويسيقو بقات غير الطفلة الصغيرة واسمها نجمـة مـا   كي 

قبلتش هاذيك المرا علبالها أمهم قبل ما تموت قالتلهم راكم ما عندكمش خالتكم قالتلهم 

يك المرا غولـة وبغـات   1ماقبلوهاش في الليل والت ها، راهي الغولة بغات تلكانا 

بنات السبعة القصراوات يطوال الليل وناكلهم تاكلهم كي وصلت للدار قالت هاذوك ال

لغـدوة  . *أنا بو فراح ونرقد فوق السطاح وواهللا ما تـذوقيهم  :* سمعها الكلب قالها 

تالقاتهم في البير قالتلهم يا بنات أختي راني جيتكم البارح وحاحاني الكلـب نتـاعكم   

لكلـب أداوه للـواد   وسيحلي العشا اللي جبتهولكم كون غير تقتلوه قالو الزم نقتلـو ا 

وذبحوه ودفنوه وكي جاو مروحين جابت نجمة معاها راسـو ودرقـاتو فـي قشـها     

وروحت وكي جات الغولة في الليل قالت هاذوك البنات القصراوات يطـوال الليـل   

ناضلها الراس وولىكلب وحاحاها قالها أنا بوفراح ونرقد فـوق السـطاح   * وناكلهم 
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اتهم حتى راحو للبير وقالتلهم عالش ما قتلتوش الكلب لغدوة أستن* واهللا ما تذوقيهم  

نتاعكم راهو حاحاني البارح قالولها رانا قتلناه قالتلهم راني شفت نجمة كـي جابـت   

راسو معاها كي روحو ضربوها نحاولها الراس دفنوه في بالصة ما شافتهاش ثارت 

يلة الثالثة البنات في تبعتهم بال ما يفيقو وقصتلو وذنو علقتها في قشها وروحت في الل

ستة رقدو ةنجمة بقات تعس ما رقدتش جات الغولة كـي سـمعتها الـوذن ناضـت     

ورجعت كلب كامل زاد حاحاها حتى وصلها للغار الغدوة جات ليهم الغولة في هيئـة  

خالتهم وقالتلهم الكلب نتاعكم راهو زادحاحاني وشوفو منين كالني راهي جابت منـو  

ولها وزادو ضربوها وكتفوها وطيشو لوذن كـي ضـراب   وذنو كي روحو للدارنحا

الليل جات الغولة كسرت البيبان ودخلت بدات على اللولة قاتلها منين نبدالك يا شحمة 

لوداك قالتلها بدايني من لوذن اللي ما سمعتش أختي قاتلها منين نبـدالك يـا شـحمة    

حتى كملـت البنـات   بدايني على الراس اللي ما سمعش أختي هاكذاك   لوداك قالتلها

الستة وبقات نجمة فكت الرباط وخرجت شافتها الغولة راحت تجري وراها جـرات  

جرات وصلت لواد حامل قاتلو أنشف ياواد الحليب والعسل نشـف عـدات نجمـة    

  . وحملت الغولة ومنعت نجمة 

  سنة قصر الصبيحي   86. ع.نسيب
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وغـرس  ، طوث ألوالد أو غرس أم، يقراكم زيك أرقاز غرس باباك إذ يماس 

ثموتاس أمطوث أنس  أذ لمسا غرذا الهوش ، أرقازايا أو ذي ثمريس والو ، الهوش 

ثغيـا  . يكر يناس اذرقغ أذ حوسغ فزهر أينوغ ماني ايروح ، وثقيم يماس أذ باباس ، 

سقوسان يرغ يتحـواس فـازهر   ، يماس تحوال ذيس باش  أذ أيقيم بصح نت يقوما 

ويغور غرمانى يوفا ذا مغار إناس أنـس  ، يتخلى ثامورث  يتعمار ثمورث و، أنس 

هاتامـا مـا   ( أيتحواس فالزهر يوفا ذا مغار إناس أنس أيتحواس فالزهر نوغ إنـس  

أني لكنا غرس يوفا الشـجرث  ، روح هاتاما الشجرث إنينين الزهر أنك ) الزهر إنك 

أمغار أتقلعـش  ضمزبانت خالص يكر يناس لما أتقلغ باش أنتهنيغ الزيس يكر يناس 

يرني ، أشك لوكان أ تكسيست أثرني أتكبرهما بعد لحضراكش ذوينين ذا الزهر أنك 

يرفذ فخفنس منطرا وجديد يتعمار ثيمورا ويتخالف ايمورا غرماني يوفا البابور ينـا  

أذركبغ ذيس ماني أذروجع باش أذ تهنيغ سي لعمر إينوغ يكر يركب ذيـس وانـي   

، ايذان لعباد غرقن ذي الوقت ايتين يرغاستن الطيـر ،يمضران** البابور ** يغور 

يكر يرق ذيس ايشـت ايشـت ويحليـاش ذيسـن ذي البطـر      ، الطير أي ينفع لعباد

انت اذورقاز ايشت يكريناس انلصـق  " أحمد"ويتكلماسن اوالون ويصلبا غرمني يقيم 

 ذي بعضانا باش اعتسرق بلي ينقيهم ويتكساسن اوالون واني يسيد الطيـر يرقـديهن  
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خـالس ذيشـث   " احمـد "ايورقاز اوذيقارش باللي " اول"ويطبشيهن ذي الشطر يكر 

غـروذرار  " احمـد "المرقاز واني يوي اول امرقاز غير ايخف امذبراز يكر يلحقيث

ويتقاس لوالد واني لوالد الطير يوفا لوالدنس اموثن يكر ينحل ويهواد غر لعباذ اينين 

د يذق جارنس واني يعيا يتحـواس ينغـى   فيحواس فوا اىقالن يبغى لوالد انس واحم

وبذا يتحواس فالزهر انس وزيرول سقموكان اينـين  " احمد"اني يموث يرغد ،ايمانس

واني يوقير يوفا اسراح سلعايلت يعاش قرانس اقصعيث الشهار ويناس زوزايا يليـك  

ويلول غرس اهو ومبعد يناس اسراح اثروحـغ اذحوسـغ فثمـورث    " احمد"يزوز . 

قير نتا اتمطوثنس خلدن ثا لقريث هما يسكن ذيس ويولد غـرس اهـو   هيشت اني يو

يخذم سي هصبحيث غر عشويث سخسان لموضن اميس امزيان ويكر " احمد. "ايشت

محبالنـد  ، اني اويث غر الطالب، اويث غر الطالب ايما سيكتب، يناس امطوى ينس

فالس رقازن القريث ومقها مـن بـاش اسرقسـن ايكـرن غرسـينس ونفقينيـث       

صرفيناصسد ابحق انس أي يماس مكر يماس هندب اومتعاودا وانـي يروحـذ ي   و

ارنبن اوقيرن غرماني خلدن غر القريث هيشت  00الخذمث يخلع اكرن اقبض رولن

غرماني يوفا ثمورث هيشت ثحال خالص يكـر يـزوز   . اسحا اوفين الهوش امقران 

مقـر ذي هكلـوث   ذيس اوبثى الشياث مبعد اروحد غرباباس اذيماس يوفا بابـاس ي 

ويفيث سلحيث طامقرانت ويناس ما شيوغن ابابا يناس نت اه يا صمي غري ايشـت  
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المهم يروح وعيع اتحواسغ فالس يكر يناس هيا اشويغى غرو خام وكحكيغ احكايـث  

اني يويث غر وخام بحكام ما يصران ذيس يكرباباس يفاف يلي اذ يمـيس ويمـوث   

        . مد بو لمغربات اح". بومغرب " هامين سيقا سنين سمناه

      

  سنة عين كرشة   73. ن.قليف
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قالكم ماال بكري راجل اسمو احمد عندوا باباه واموا وعندوا لـوالد ولمـراى   

ماتت ، ما يثمر فيه والوا) ولوالد نتاعوا ولغنم ، ماتت مرتوا( والغنم ماال هاذ االجل 

ماال قاللهم نخرج نحوس علفى الزهـر  . اهمرتوا ولوالد نتاعوا ولغنم وبقات يموا وباب

تاعي وين راح اقات امو تحاول تحاول فيه وبصح هو ما بغاش اوواحد النهار اخرج 

اعمر ارض ويخلي ارض حتى القا واحد الشـايب قـالو   . يحوس على الزهر تاعوا 

اني نحوس على الزهر تاعي وين راح قالو الشايب روح لهاذيك الشجرة هذاك هـو  

القاها صغيرة خالص قالو ضرك نجيبها بـاش  " احمد"اعك كي تازا عندها الزهر نت

تتهنا منها ناض قالو الشايب غير متناحيهاش النو لكان اتنحيها ضرك تكبـر كيمـا   

راهي ألنه هذا هو الزهر تاعك زاد هز على راسو يعمر ارض ويخلي ارض حتـى  

ش نتهنـى مـن عمـري    ضرك يروح معاهم واين اداهم اروح با" البابور" لقا واحد 

ناض اركب فيه وكي بدا البابور يمشي اتقلب وابداو لعباد يغرقوا في الوقـت هـذاك   

الطير هذا يقتل لعباد وابدا يهز فيهم واحد واحد ويطيش فيهم فـي  . اخرجلهم الطير 

الشط واينحيلهم لقلوب حتى بقى احمد واحد الراجل ناض قالو نلصقوا فـي بعضـانا   

ير ما يدي واحد ويخلي واحد وها عليا لهمش يقتلهم وينحـيلهم  باش يدينا في زوز خ
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القلوب اوكي جاء الطير هزهم وطيشهم في الشط ناض نحى قلب صاحبوا وما فاقش 

راس الجبـل  " عمبالو فرد راجل اوكي ادى القلب طلع عند اوالدوا فـي  " احمد"عند 

وكي عاود وال ، تواوال" أحمد"قتل . لراس لجبل وكي هبط الطير " احمد"ناض لحقوا "

الطير القا اوالدوا متوا اهبط باش يلقى اللي قتلوا والدوا وفتش في الشط  ومـا لقـا   

وابدا يحوس على الزهـر  " أحمد"حتى واحد ناض اقتل روحوا كي مات الطير خرج 

تاعوا واهرب من هذيك البالصا اوكي بدا يمشي القى راعي بعيلتوا وعاش معـاهم  

وزاد عندوا طفل ومبعد قال للراعي أنا الزم نخـرج  ، وا بنتواقداه لشهر ومبعد زوج

وصلوا لواحد القريـة هكـا   ، نحوس على أرض اخرى كي خرج هو ومرتوا ولدوا

، يخدم من الصـباح لعشـية  " احمد" في القرية بدا. سكن فيها اوزاد عندوا طفل اخر

كي اداتوا عند واحد النهار امرض ولدوا الصغير قال لمرى نتاعوا اديه عند الطالب 

ناضو ذبحوه ونفقـوه واخـالوه   ، الطالب اتلموا عليه الرجالة واتفاهموا باش يذبحوه

النوا القرية اتجوع وبعثوا الراس ليموا كي شافاتوا بدات تندب واتعاود وكـي روح  

اوزادوا امشاو حتـى  ، ناضوا في الليل هربوا من هذيك القرية ، هو من الخدمة خلع

ناض شافهم الغول هو صـاحب  . شافوا فيها لغنم كبار خالص. وصلوا لقرية خالف

جاء عندهم ةاورحب بيهم ومبعـد اعرضـهم للكـاف    . لغنم وهو وهو اكحل خالص

تاعوا اللي يسكن فيه او في الليل ذبحلبهم نعجة اوكالذو وكي خلصـوا قـاللهم انـا    
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مـا   اوقاللهم اعطولي واحد فيكم ناكلوا خيـر . مازلت ماشبعتش ضرك بغيت نديسر

اعياو يحاولوافيه اوكي غلبوا عطاووا الطفل كاله اوغادوا الصباح خـرج  . انخير انا

لغنم تاعوا اوخالهم في الكاف او في الليل اذبحلهم نعجةاو زاد قالهم الشـكون فـيكم   

أنل ضرك الروح عندوا على خاطر لكان " أحمد"اللي راح ناكلوا ناضت المراة قالت 

ناض اكالها وارقد مليح والغول هذا عنـدوا  . ن الخلعةنقعد منا لغدوا ضرك نموت م

عينوا وحدة عورة ناض احمد حمل الجمرة اوفلقلوا عينوا الخرى ناض هو يتخـبط  

الجلـد  " احمـد "وحدوا اوبات هكاك حتى لصباح كي بدا يخرج في الغنم تاعوا البس 

حـد ألرض  حتى لقى وا" أحمد"نتاع النعجة او خرج مع لغنم وما فاقلوش وبدا يمشي 

اتزوج فيها ودار لغنم ومبعد روح لباباه ويماه كي وصل لقى باباه فـي  . مليحا بزاف

أه يا وليـدي  :ناض قالوا هو : القفة وعندوا لحية كبيرة خالص اوقالوا واش بيك ابابا

قالوا هيا نديك للدار ونحكيلك " أحمد"ناض ، عندي فرد طفل راح وعييت نحوس عليه

لداراحكالهم قصتوا واش صرالوا ناض قالوا باباه انت ولـدي  اوكي دخلوا ل. حكايتي

  " . أحمد أبو المغربات. "هاكاك من هذاك النهار سماولو
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قالك امالة راجل كبير في العمر راح يحج وهو عندوا ثلث شكاير نتاع الـوير  

غطاهم بالملح ملفوق وراح للراجل هـاذاك  ، وبغا يخليهم أمانة عند راجل واحد اخر

قالوا راني نخليهم هاذ البثلث الشكاير تاع الملح امانة عندك حتى نرجع من الحـج  و

قالك راح الراجل هاذاك للحج وبقاو الثلث شكاير عند هذاك الراجل وفي يـوم مـن   

االيام جاوهم الضياف وكانت مرتو تطبخ حتاجت للملح حشمت باش تنوض راجلهـا  

ممت وقالت ندير شوية منهذيك لمانة من الوسط الجماعة قالك قالت واش ندير سع خ

ومبعد نردها كي جات تدخل يدها تهز الملح لقات الويز كملت الطبخ نتاعها وكيمـا  

تفرقوا الضياف فرغت الثلث شكاير تاع الويز بالما عمبالوا راجلها وعمرتهم مبعـد  

بالملح كي رجع صحبوا مول لمانة من الحج جاء ادى الشكاير كي فرغهم في داروا 

اسي فالن راني خبيت عندك ثلث شـكاير  : اهم بكل ملح راح للراجل هذاك وقالوالق

الراجل هذاك مسكين حار وقال وايـن راح  . تاع ويز موش ملح بصح لقيتهم بال ويز

قالك السلطان . شكا بيه هذاك الحاج عند السلطان. عطيتلي ملح ولقيتي ملح، يروحوا

حد النهار قاعد يطل من البالكو تـاع  هذاك ما لقاش حل خالص للمسألة حتى في وا

لقصر لقا جماعة نتاع لوالد في هذه القصة بعدو كان هارون الرشيد معـاهم يلعـب   

دور نتاع السلطان وقدامو والد اخرين في بالصة الحراس وطفلة لعبت في بالصـة  
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هـارون الرشـيد قعـد    . مرت الراجل ألي سرقت الويز وطفل صغير زعما راجلها

، هاذيك خطرماكش شك فيها وقالهم أحرقوها كيما ما حبـتش تقـر   يستجوب في لما

السلطان كي شاف هاذوك لوالد هكاك جاتو الفكرة باللي يـدير نفـس الشـيء مـع     

ديروا واش كنتوا تلعبوا برا بعد : لمراتاع صحبوا الحقيقي جاب هارون الرشيد وقالوا

. ع الحق لمـواله المرة هاذي كانت القصة صح وقرت لمرا على كلش وحرقةها ورج

ومبعد هذاك السلطان عجبوا بزاف هارون الرشيد والذكاء تاعوا فحب يخليـه معـاه   

كـي  ، ونصبوا في بالصتوا وكان في هذاك الوقت صغير وعطالوا معاه خاتم سحري

كبار هارون الرشيد في واحد النهار طالع يرقد لقا طرف خبز في الدروج عفس عليه 

يتقلب يتقلب سع جاه واحد الملك يهدر معـاه ويقولـوا   وعدا جابز رقد ما قدرش قعد 

صغري غـدوا بـدات   : عندك سبع سنين مذلة تقضيهم في الصغر وال في الكبر قالةا

أيام المذلة تاعوا بداها بالملك تنحا من المنصب تاعوا وخرج مع الطريق لقا راعـي  

مشا لقـا معـزة   زاد مشا . تبادل معاه بقشوا عطالوا لبسة السلطان ودا لبسة الراعي

جيفة نحالها الكرشة نتاعها حلها نظفها مليح ولبسها على راسوا الجيهة الحرشة على 

زاد مشا حتى وصل . راسوا والرطبة ملفوق من ثما عادوا يعيطولوا لقرع بوكريشية

لمدينة جديدة بعيدة شوية على المدينة تاعوا لقا فيها سلطان عندوا سبع بنـات تـاع   

وكريشة كل عشية يجي قدام لقصر تـاعهم يقعـد يصـيد فـي     وكان لقرع ب. زواج
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الزواوش وكان يدور الخاتم السحري ألي عطاهولوا صحبوا السلطان يولي في لبسـة  

شافاتوا وحدة من بنات لسـلطان وقعـدت كـل عشـية     ، السلطان مع الفرس تاعوا

يـدي  ومبعد مدة دار السلطان تاع لمدينة لجديدة إعالن أللي بـاغي  . تعسواكي يجي 

خيروا خوتات الطفلـة هاذيـك سـت    ، جاه الغاشي بال حساب. وحدة من بناتوا يجي

رجالة لكل وحدة راجل بصح بنتوا السابعة قالتلهم أنا باغية لقرع بوكريشة عيطلـوا  

باباها وجابوا في فترة الخطبة يخي يقولوا باش يتعارفوا فيها لعريس ولعروسة فـي  

لها قولي لباباك يجرب نسابوا لكان نسـاب صـح   هذه الفترة قال لقرع ىلخطيبتوا قا

ألـي  ) حليب اللبـؤة (صح وال جابهم الطمع قالها قوليلوا يقلهم راني باغي حليب اللبة

مشـاو  . الصيد يقول وصيد يجول حتى سـراية السـلطان  . معقود في شالغم الصيد

 النساب السبعة مع بعضاهم باش يجيبوا واش قالهم السلطان وكانوا حـاقرين لقـرع  

بوكريشة ومالقاوش هاذاك لحليب خالص قالهم لقرع بوكريشة نعطيكم واش بغيتـوا  

بصح بشرط ندي شوية من وذنيكم حكم قص طرف طرف مـن وذنـيهم وعطالـه    

كي رجعوا لسلطان عطاولوا لحليب وكانوا لبسين لكبابس بـاش مـا   . لحليب وراحوا

لقرع بوكريشة لخطيبتوا  يشوفهمش السلطان فرح بيهم بزاف ومبعد المرة الثانية قال

زادوا مشـاو  ، قولي لباباك يقول لنسابوا يجيبولوا تفاح البنيفوح اللي يرد لهوا وروح

مشاو حتى غلبوا بالما لقاو التفاح زادوا مشاو وصلوا لواحد الشجرة مذهبة وقـدامها  
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صيودة يحرسوها قالهم لقرع كي شافهم خايفين وما حبوش يقدموا قالهم نجيبلكم أنـا  

وافقوا هاذوك النسـاب  . تفاح بشرط نحيلكم صباعكم اللي فيهم الخواتم تاع الخطبةال

هوما أداو التفاح وهو أدا الصوابع ورجعوا للسلطان وعطاولوا التفاح فرح كي العادة 

. وكان هو ثاني حاقر لقرع خطر ماكش هو ما يجيبلوا واش يشرط وهو ما يجيـبش 

نة هاذيك ومدينة اخـرى وصـرات حـرب    وفي يوم من االيام صرا مشكل بين لمدي

كبيرة بيناتهم وخرجوا العسكر في بعضاهم ومعاهم لقرع اللي كان يضرب السـيف  

كي شافوا السلطان قال موحال لكان هذاك الضرب والفروسية والشهعامة . كي الفرس

  . تاع واحد راعي زيد الضرب تاع السكين تاع واحد موالف و اقتنع بيه و استعرف 

  

  سنة سيقوس   57. ديجة زغدار خ
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يحكيو ناس بكري على أم سيسي وهي فرخ صغير تخاطرن مع الـديب علـى   

اللي يوصل اللول يـدي التمـر   : " وقالت ليه، عرامة نتاع الملح وعرامة نتاع التمر

وكي بداو يجريو طارت أم ، قبل الذيب بالمخاطرة" . يوصل الثاني يدي الملح  يوالل

، والذيب وصل الثـاني وادى الملـح  ، األولى وحطت فوق التمرسيسي ووصلت هي 

نعطيك شوية ملح وتعطيني : " وقال ألم سيسي، ماعجبوش الحال وسخف على التمر

نقز عليهـا  ". ماعندي ما ندير بالملح  : " ما حبتش أم سيسي وقالت ليه" . شوية تمر

رطلوا ذيلـوا وقلـت   أم سيسي نقزت عليه وتب اكي  شافا تو، الذيب وسرق ليها تمرة

راح الذيب للبقرة ". ما نرجعلكش ذيلك حتى تجيب لي الحليب نحسي بيه التمر : " ليه

وأم سيسـي  ، ولحليب نديـه ألم سيسـي   ، أعمتي البقرة أعطيني لحليب: " وقال ليها

مافيـاش  : " وقالت ليـه البقـرة  ". باش نقابل بيه المواعيد نهار العيد ، ترجعلي ذيلي

يا عمتي الطبة أعطيني : " راح الذيب للطبة وقال ليها". بلي لحشيش روح جي، لحليب

والحليب نديه   ألم مسيسي . والبقرة تعطيني لحليب، والحشيش نديه للبقرة، الحشيش

جيبلـي  : " قالت ليه الطبة". وأم سيسي ترجعلي ذيلي نقابل بيه المواعيد نهار العيد ، 

أعطيني المـا  ، يا عمي ألبير: " ير وقال ليهراح الذيب للب". الما باش نعطيك الحشيش

والحشيش نديه للبقرة والبقـرة تعطيلـي   ، والطبة تعطيني الحشيش، والمانديه للطبة، 
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وأم سيسي ترجعلي ذيلي باش نقابل بيه المواعيـد  ، والحليب نديه ألم سيسي، الحليب

روح ، مهـدم  ما نقدرش نعطيك الماء على خاطر راني: " قال ليه ألبير". نهار العيد

يا خاوتي البناية أرواحـوا  :" راح الذيب للبناية وقال ليهم". جيبلي البناية باش يبنوني

، والطبـة تعطيلـي الحشـيش   ، والماء نديه للطبة، ابنولي ألبير باش يعطي لي الماء

وأم سيسـي  ، والحليب نديه ألم سيسي، والبقرة تعطيلي الحليب، والحشيش نديه للبقرة

مانجوش معاك حتان :" قالولوا البناية". نقابل بيه المواعيد نهار العيد تردلي ذيلي باش

أرواحوا :" راح الذيب للقصابة وقال ليهم". تجيب لينا القصابة يقصبولنا وحنا نخدموا

والمـاء نديـه   ، والبير يعطيلي الماء، معايا للبناية وقصبولهم شوية باش يبنولي ألبير

، والبقـرة تعطيلـي الحليـب   ، الحشيش نديه للبقرةو، والطبة تعطيلي الحشبش، للطبة

وأم سيسي ترجعلي ذيلي باش نقابل بيه المواعيـد نهـار   ، والحليب نعطيه ألم سيسي

شطح ليهم الذيب ". حتان تشطح لينا شوية، ما نجيوش معاك:" قالولوا القصابة". العيد

صبولهم وهوما أداوه القصابة وراحوا للبناية وق. وطاح، وهوما يقصبولوا حتان غلب

الحشيش والحشيش  ايبنيو في ألبير وكي كملوا أدى الذيب الماء للطبة والطبة عطا تو

الحليب والحليب داه ألم سيسي وأم سيسي رجعتلوا ذيلـوا   اأداه للبقرة والبقرة عطا تو

  . باش يقابل بيه المواعيد نهار العيد 

  سنة مسكانة   55. علجية.راجعي
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بكري كان يعيش فالريف زوج خاوة إيتامى ماتوا والـديهم  قالك ماال في زمان 

وخالولهم مال بزاف وبقر ما تتعدش أوكان األخ األكبر هو المسؤول علـى البيـت   

واش يخصوا واألخ الصغير يرعى البقر واحد النهار قال االخ الصغير لمرت خـوه  

أن يتقاسـم  باش تقول لخوه باللي راو يحب يتزرج وفعال زوجوه وفي واحد ليم طلب 

األبقار وطلب االخ االكبر ما كانش عادل فالقسمة تاعوا وكان يحب لبقر ليـه بكـل   

الف بقرة وبقى األخ الصغير يرعى البقر  49اومد لخوه الصغير بقرة وحدة ودى هو

بكل واحد النهار راح باش يسرح لبقر كيما العادة وداهم للجبل وربط لبقر تاع خـوه  

وا تحوس وترعى كيما تحب أوفالعشي يسيب للبقر نتاع خوه فالكاف وخال البقرة نتاع

ويرجعهم للدار أوفي واحد المرة حار خوه كيفاه البقرتاعوا ضعاف وسقصـى خـوه   

كيفاه البقرة نتاعول سمينة والبقر تاعوا هو ضعاف وقريب تموت بقـى فيهـا غيـر    

بقـر تاعـك   خوه الصغير خاطر ماه حلت عليا عليهـا ل : لعظام مغطيهم الجلد وقالوا

بزاف بصح ضعاف وانا عطيتلي فرد بقرة بصح باركلي فيها ربي وفالنهار الجـاي  

قرر االخ االكبر ايتبع خوه ويشوف واش يدير للبقر تاعو وعرف واش كـان يـدير   

خوه الصغير ورجع للدار وحكى لمرتو واش شاف وقالها حضريلي الخبـز والـزاد   

في بالصتو بحجة انو مـازال عـريس    وكيما غدوة قال لخوه باللي راهو راح يسرح



 247..............................................................................................................................الحكایات الخرافیة 

جديد والزم يرتاح شوية ويروح هو في بالصتو يرعى البقر وقرر باش يربط البقرة 

بصح ماقدرش باش يحكمها وظل نهار كامل او هو يجري اوراهـا  " فرد عمو" نتاع 

وال دزهـا  " فردعمـو " حتى وصلوا للغدير وقدموا لبقرباه يشربوا معاهم البقرة تاع 

راهو جاك حلـوف الغابـة   : اوخرجت كحلة من الغرم او عيط لخوه  اوقالوافالماء 

هز المكحلة وقتل البقرة تاعو وكي قرب ليها عرفها غاضـاتو  " فرد عمو" اقتلوا وال 

شويا ومبعد سلخها ودا الجلد تاعها باعو بفرتك أحمر مقعور اوجاء يروح وفالطريق 

رد حتى أنهم فجخـو بعضـاهم قـالهم    لقا زوج والد يتقابضو على قاللة نتاع الصوا

عالواش تتقابضو قالولو على القلة قالهم هو نتوما تتقابضو على شي الناس هذي القلة 

نتاع بابا اهللا يرحمو واذا ما قبلتونيش راهي فيها فرنك أحمر مقعور او جاب هـذيك  

القلة اوروح قال لمرتو اخرجي أحكمي عليا وروحي لدار خويا وجيبيلـي المصـلق   

ومبعد كتل المال وبدا يحسـب  ) قطعة قماش ومقياس وهو إناء به نقود( لعشوري وا

ويغوث وكيما سمع خوه لغواث قال لمرتو روحي لدار خويا شوفي واش كاين اوكي 

دخلت لقات الكتان هذاك معمر بالصوارد تاع الذهب او يبرق راحت قالت راجلهـا  

: قـالوا . منين جاك هـذا : قالو باللي خوك راهو يكتل فالذهب حار خوه اوجاء عندو

اكسب انت البقر وانا راني مع لعشية بعت البقرة تاعي بقاللة ذهب او كـان ديتهـا   

  وال حتى خوه راح ذبح البقرات انتاعو. قالالت وال ثالثة 2الصباح راني جبت 
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قـاللهم مـا   ، وداهم للسوق باش ايبيعهم وكل اللي بغاو يشريهم عطا ولو فرنك

راح روح وقال لمرتوا طيبيلي اللحم وكثري الملح باه تعرض قرد نبيعش وطيشهم و

عمو وكي جاء قعد ايحتم عليه حتى كال اللحم بكل ومبعد بدا ايقصلوا حتى رقد الحوا 

في الشكارة وربط عليه والحوا فوق الدابة وداه يطيشوا في البحرومبعد تخلـف هـو   

على شايب يسرح في الغـنم   ودابة تمشي وحدها بالشارة اللي فيها قرد عمو وعقبت

قال قرد عمو اللي الح روحو في هاذ الشكارة كي اللي زاد جديد قالوا الشايب أي يا 

ولدي لو كان تلوحني ثم راني عييت من سرحت لغنم قالوا جيبلي سـاعة وتلـوحني   

فيها وكي يحل عليه الح الشايب في الشكارة ودالو لغنم انتاعو ورجـع لـدار وكـي    

واش هاذا راح تسرحلي فم الباب قـالوا  : ار غوث عليه خوه وقالواقريب يوصل للد

وال دخل للدار وقال لمرتو روحـي شـوفي   ، هو وعاله تسالي واحد ما يروح لدارو

اللي تيشوا في البحر وروح بالصرعوفة نتاع لغنم ومباعد جاء عندوا خوه وقالوا قرد 

كان غمقت رانـي جبـت    عمو جبتيهم من البحر هذاك ما لحتنيش في عمق البحر لو

وغدوا قالوا خوه نروحوا نصيدوا شوية لحجولة وداه عنـد  ، صرعوفة كثر من هاذي

واحد الشجرة كبيرة يرقد وفيها الحيوانات اكل وقالوا الحجلة راهي فالشجرة مكركـة  

وصـل واحـد   ، على لعظام اطل باه تجيبها وكي طلع ربطوا فالشجرة وراح خـاله 

مرتوا نزلوا باه يرتاحوا تحت الشجرة قال قرد عمو يا لـو  الراجل فوق الفرس ومعاه 
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قالوا اربطني حتـى انـا نطلـع    ، كان يربط روحوا فوق الشجرة كي اللي زاد جديد

خليني ننزل ونطلع نربطك فالشجرة وكي نزل قرد عمو ربط الراجل والدالوا مرتـو  

: وصلها قـالوا خلي عليك ضرك ان: والفرس نتاعوا والقفة نتاع القضية وقال الراجل

خليني راني نعرف الدار وداها وروح لمرتوا وكي وصل بدا يعيط خرجـت مرتـوا   

ودخل هو ولمرا وكي قعدوا شوية دات مرتوا شوية قضية من القفة لدار خـو قـرد   

عمو قالولها واش هاذا قاتلهم قرد عمو هو اللي روح جاب لمرا ولفرسئ والقضـية  

ربطيني ولوحيني فالشكارة وطيشيني فالبحر باه ومباعد وال خو قرد عمو قال لمرتو ا

الحاتوا فالشكارة وربطت عليه وراحت الطيشوا ومبعد لحقها قرد عمـو  ، نجيب لغنم

مادبرش عليا انـت البـاس   : حبسي راني ما دخلتش للبحر راكي تقتليه قاتلوا: وقالها

نى وكتـاش  عليك خليني نلوحو فالبحر باش يخرجنا الغنم ورماتوا فالبحر وبدات تست

بداو المكاسة غير خاللي يخـرج نعجـة   : يخرج ومعاه لغنم بدا الدم يخرج قالت هي 

وال زوج ونمسكهم وهو راحلها يكلوا فيه الحوت ومات راجلها وخرج غير قرد عمو 

  .اغلراجع في هذه القصة 

  

   عين كرشةسنة  81غرزولي البهجة 
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لطان عندوا مرتـو ماتولـدش   كاين الس، كان في قديم الزمان غير الخير ولمان

وفي يوم من ليام طلت مرت السلطان من الطاقة وتشـوف مـن الصـراية نتاعهـا     

كي شافت هي أوالد الجمل اللي هو الحـوارهزت  ، مرحولة نتاع الجمل ووالد الجمل

ويفوتو ليـام والشـهور   ، ياربي أرزقني بطفل لشتى حوار: يديها وطلبت ربي وقالت

ويوصل وقت لوالدة وتولد كيمـا تمنـاة   ، قها رب العالمينولعوام وتهز الكرش ويرز

يعني جمل وينتشر لخبر وتسمع الناس كامل باللي مرت السلطان اللي ما تلدش ولدت 

لباباه السلطان وخصصولو غرفة ليـه وحدويرقـد فيهـا     اوعفوه والديه ليمو، حوار

وعشـاء  ويشرب وياكل داخلها ما يخرج ال ليل وال نهار كل وقـت فطـور وغـدا    

واحـد النهـار   ، وعلى هذ الحالة يفوتو ليـام ، توصلولوصيفة العلف اللي هو الشعير

روحي قولي ليما  وبابا يزوجوني : وصلت لوصيفة الفطور لحوار انطق وتكلم وقالها

وال نخلي لبالد خلعت هي كيفاه نطق وراحت تجري وقالت ليمـو مـرت السـلطان    

  . وني وال نخلي لبالدالجمل راهو يقلي قولي ليما وبابا يزوج

  .قش يزي ما تخرفيطدي حوار ما ينلها مرت السلطان وتقلها ويوتعيط عل

وتروح لوصيفة ويوصل من جديد وقت لغدا ويعود لها لنفس الهـدرة وتـروح   

وفي المرة الثالثة بعدما . لوصيفة وتروح تحكي لمرت السلطان وتحاوزها مرة اخرى
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. حي قولي ليمال وبابا يزوزوني وال نخلي لـبالد راني نقلك رو: قالها، وصلتلوا لعشا

مع العلم انو هذ الحوار في النهار جمل وفي الليل يرجع راجل ما مشاش واحد بزينو 

ويقرا القران فوق سرير نتاع الناموسية والغرفة نتاعو طوبة من الذهب وطوبة مـن  

  . الفضة ومعمرة غرفتو بالنور

قالها سكتت وقاتلها كـي تجـي توصـلي    راحت للمرة الثالثة وقالت ليمو واش 

ووصل الصـباح  ، غدوة الصباح الفطور نروح معاك نسمع بوذنيا إذا صح وال ال ال

وماتـت بـالخوف   ، نتاع غدوة وراحت امو مع لوصيفة وسمعت ولدها لحوار يهدر

والخلع وقالت طول لسلطان ما صدقش هو الخر وراح يتأكد وسمع هـدرت ولـدو   

غموم ما هزات ال لرض وال السما وخرج وراح للمحكمـة  ورجع مهموم وم، لحوار

واحد النهار كان هو السـلطان  ، نتاعو يدو على خدو وبقا على هذ الحال مدة طويلة

في المحكمة نتاعو يبكي وراح وجهو من الدنيا من الخوف والهم فات عليـه الفحـام   

بة كبيـرة  ورد عليه رانـي فـي مصـي    اقالو، قالوا واش بيك يا سيد السلطان تبكي

بدا يحكيلوا قالوا واهللا راني ، يل ريت يا سيدي تحكي نفديكم براسي وعيالي ، خالص

 قالوا سـاهل ، حصلت ولدي لحوار بغى يزوج وأنا واثق واهللا واحد مايمد بنتو لجمل

مع  –أرواح نمدلك وحدة من بناتي الستة ، ياسيد السلطان انت كامل تخم ما تستهلش 

ويـدير   -الص يجري على المال وخالص والماكلة الجوع داهمالعلم انه كان فقير خ
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السلطان العرس ويجيب بنت الفحام ويدخلوها لغرفة لحوار ويحطوها فـي الشـوكة   

وبعدما كمل العرس غدوة هذبك جاو لقاو الطفلة مقتولة قتلها لحوار والسـب هـذبك   

ور الخاتم اللـي  الليلة طلع الجمل فوق السرير نتاعو بعدها رجع راجل كامل الزين د

في يدو ورجعت الغرفة طوبة من ذهب وطوبة من الفضة و جيد المصحف يقرا في 

وغدوة الصباح بكري ناض وقالها نوضي يا مرا وطلي من الطاقـة  ، القران الكريم 

هو غير سمع كلمة ، صقصاها وقالها واش شفتي قاتلو ما يتسعا واحد غير بابا الفحام

ويفـوت  ، وصرات المندبة والعياط ولبكى، ة وقتلهافحام تحول لجمل وضربها بصك

وتجيبلو لوصيفة الشعير وتحطهولو وكي تجي تخرج يعطلها ويعـاود  ،  كالنهار هذبا

وتروح تقـول  ، نفس الهدرة ويقلها روحي قولي ليما أو بابا يزوجوني وال نخلي لبالد

، ن فيها مع لولليمو ويمو تخبر السلطان ويخلع من جديد ويرجع لنفس الحالة اللي كا

ويحزن ويقد في المحكمة ويفوت عليه الحطاب ويصقصيه واش سباب همـو وبكـاه   

ويحكيلو ويقولي ياخي ولدي لحوار طلب يزوج وزوجناه بنت الفحام وقتلها وضـرك  

قالو هذا ما كان ال تقلق ال تخمم راني عنـدي خمـس   ، يقلي زوزني وال نخلي لبالد

، يفرح سيد السلطان ويعمر بالذهب والمـال ، صبنات نمدلك وحدة وحدة منهم وخال

وأداو الطفلـة للغرفـة نتـاع    ، وللمرة الثانية يدير السلطان العرس ويحضروا الناس

الليلة هذبك غيـر تضـلم الـدنيا    ، لحوار هي في شوكة وهو هاو منهيه جمل وفرات
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رفتـو  ينحي هو الجلد نتاع لحوار ويدور الخاتم تناعوا ويطلع فوق الناموسية وترجع 

نوضي يا ، وغدوة الصباح كالعادة ناض هو بكري وقالها ، طوبة ذهب وطوبة فضة

طل هي ما تلقى غير باباها ويقلها شـكون  ، مرة طلي نمن الطاقة وشوفي واش كاين

وينوض زعفان قدقد ويقلها أنا ، شفتي وترد عليه ما كان حتى واحد غير بابا الحطاب

مبكري باللي  موالناس عال باله، صكة ويقتلهاكامل ويمدولي بنت الحطاب ويضربها ب

وتوصل لوصيفة ، وتفوت المصيبة، راح يقتلها وجاو أهلها يبكيو ويندبوا داروا جنازة

الشعير لحوار وينطق من جديد ويقلها روحي قولي ليما وبابا يزوجـوني وال نخلـي   

ى ظهروا السلطان المسؤولية كاندمل تحط عل، لبالد تروح هي وتخبر السلطان ويمو

راح لمحكمة تناعوا وقعـد  ، الهم والغم هما المالمح نتاع وجهوا، بعد مرتو المسكينة

والمرة هاذي فات عليه لوزير تناعوا وصقصاه وحكالوا ، يخمم ويفكر والدموع تسيل

راهو ، وما تقلقش روحك، ويرد عليه يا سيد السلطان ما تخممش، باللي كاين وصرا

ودار من جديد العرس السلطان وجابوا ، لولدك وخالص عندي فرد طفلة اسما نمدها

الطفلة عيشة وحطوها في الغرفة نتاع لحوار وفي هذيك الليلة بعدما ظالم الليل طيش 

الجمل لحوار يعني ودور الخاتم ورجعت الدار لطبيعتها ويطلع وفوق السرير ويقـرا  

ضي يا مرا في المصحف وغدوة في الصباح بكري ناض هو ونوض عيشة وقالها نو

طلعت هي وقاتلوا ما كاين حتى واحد غيـر بابـا   ، طل من الطاقة وقوليلي شكون ثم
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راكي زوجتي عليك لمـان  ، دار عندها وقالها، وباباك بابا الوزير وهي طفلة تصلي

وبعدما طلع النهار جاو أهلها والناس تبكي وصرا غير لعياط والنداب فتحـت هـي   

فرح الـوزير  ، ه تبكيو الحمد هللا راني ال باس بياالباب وطلت وقاتلهم واش كاين عال

، وتهز الكـرش عيشـة  ، ويجي زمان ويعدي زمان، وتهنوا اخيرا، وام الحوار وباباه

وتفوت مرحلة لوحم وتشك عزوجتها فيها وتحاول تخبي عيشة خاطر واحد ما عـال  

ـ  ، تكتم السر اهي وعدا تو، باللي لحوار يتحول ويرجع راجل ابالو رت وبعـدما ظه

دارت أم لحوار حيلة وقاتلها امسديلي شوي رجلي وغير هيا قربـت  ، كرشها خالص

، هدرت وصقصاة البيضة راكي بـالكرش ، تحست هي وتأكدت باللي راهي بالكرش

وجاوبتها وحكاتلها بالسر األم فرحت وجاتها فكرة حتـى يبقـى   ، هي تخبي شمقدر ت

هو ينحي الجلد من على جسـموا  قاتلها شوفي واسمعيلي يا عيشة غير ، ولدها راجل

ادتهولها وبدات يمو تحـرق  ، سرقيه وجيبيهولي نحرقوا كهذا نشفوه ليل ونهار راجل

، كان هو يشم الريحة نتاع لحريق وهو يقرا في القـران ، ورجعت عيشة لغرفتها، فيه

: وغير هي دخلت هو قالها، هو دار مالقاهش، شك باللي الجلد نتاعوا هو اللي تحرق

وخالص اقدي فيها وحدك ورجع فرخ وفرفر ، عيشة خنتي العاهد وغدرتي بية إيه يا

ومن يومها مـارجعش حزنـت عليـه أمـوا     ، عيطت قاتلوا ارجع ارجع، من الطاقة

ومن كثرة ما حزنـت بعثـت   ، وحزنت أكثر مرتواوقعدت تبكي ليل ونهار بال فايدة
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وفي ، جي دالت وحدة منهموكل مرة ت، البراح وقاتلوا أجمل لعزايز نتاع لمدينة كامل

كل مرة تسمع وتقلهم ماعجبتنيش حتى وحدة منهم وتقلهم ماهيش هذه القصـة اللـي   

إذا بغيتي تجيبوها في قفة ، قالولها بقات عزوزة وحدة تسكن في الجبل، بغيت نسمعها

وبقـات  ، وكي وصلوها قاتلهم روحـوا ، قاتلهم وصلوني ليها، راهي كبيرة في العمر

قاتلهـا احكيلـي   ، تلها لعزوزة واش تحتاجي قاتلها بغيتك تحكي قصةوقا، هي وحدها

وقاتلها راني عرفـت وفهمـت   ، كي حكتلها وصفت كيفاش رجع، انت واش صرالك

خالص وقاتلها اقعدي استناي راهو كل عشية منال كل الحيوانـات وكـي وصـلت    

ر خـالص  يفوتوا كل الحيوانات ومع لخ، تخبات هي ورا الباب وقعدت تستنى، لعشيا

ما ، وقالها أطلقيني أطلقيني طقعد ويعي اتالحت وحكما تو، فات الفرخ اللي هو راجلها

وفرح ، ورجع هو يعيش معاها، بغاتش وقاتلوا واهللا حتى ترجع تعيش معانا انا ولدك

والقصة راحت ، ويموا شااتوا خالص راجل كي الرجال كامل، السلطان والناس كامل

  .الصابة  للغابة والعم الجاي نديو

  سنة مسكانة  53ميقاويب خير الدين 
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أيـام  ، كانت البيضة بنت السلطان، قالك كاين في قديم الزمان غير الخير ولمان

بعث السلطان في الصباح براح لناس وقالهم ، من االيامات جاو يرحلوا أماليين القرية

واللي ما جـاش  ، ا تذبلواللي عندوا الخضرة يخليه، اللي عندوا السبيغة يخليها تخثار

في نفس الوقت في هاديك الليلة اتلفقوا مجموعـة مـن   ، وال تأخر رأسوا قدام رجليه

يا سيد السلطان من فضلك خلي البيضة : بنات القرية وراحوا لسيد السلطان وقالولوا 

نتـاع البيضـة    ةتسهر معانا الليلة وحدت وافق السلطان على الطلب وراحوا الصراي

سيد السلطان حط في بالوا باللي البيضة رجعت وروحـت  ، احت معاهموحكاولها ور

مـن   ةوهو ما بعد ما سهروا تأمروا في بعضاهم وحكموا كتفوها في السداي، للصراية

وتفوت الليلة هذيك ، ومع الصباح رحلوا ورحل سيد السلطان معاهم، شعرها الطويل

واحد ما ، عيطت، عيطت، كاملة وتطلع الشمس وتفيق البيضة وتعيا وتخلص شعرها

آه يـا عمـي   : عيطت هي وقالـت ، ومع هذاك الوقت فات على البيضة السايل، كان

، إيه يا بنيتي السيولة فاتوني: قالها، السايل فكني من راسي نعطيك فردة من خراصي

إيه يا عمي الذيب فكني من راسـي  : وزيد يفوت عليها الذيب وتقولوا، وفات وخالها

، إيه يا بنيتي الذيوبة فـاتوني وراح وخالهـا  : ورد عليها، صينعطيك فردة من خرا
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وقاتلوا إيه يا عمي لحنش ، وزاد عقب عليها لحنش وطلبت منوا يساعدها للمرة الثالثة

ورد عليها ايـه  ، وهو الخر كان مزروب، فكني من راسي نعطيك فردة من خراصي

، ربي كامل وال واحد فكهـا  ويفوتوا عليها الحيوانات نتاع، يا بنيتي الحنوشا فاتوني 

قاتلوا ايه يا عمي النمر فكني من راسي نعطيك ، ومع لخر خالص عقب عليها النمر

وقاعد يتفكـر فـي   ، وراح في طريقوا، النمور فاتون: قالها النمر، فردة من خراصي

 ةورجع ليها وعيا يفكها خطرا كان يسلك بالشعرة مـن السـداي  ، االطريق وغاضا تو

، قص بـالمقص : قاتلوا، اهللا غالب ششعرها طويل قالها راني مقدر توزيد فوق هذا 

وكـي راح  ، لحق على صاحبوا النمور، وقصلها شعرها ونعتلها طريق العامرة وفات

هو هي ما فهمتش الطريق اللي تدي مشات مشات حتى ظالمت الدنيا وتبـات فـي   

تمشي في طريـق مـا    وتكمل البيضة، يفوت الليل ويطلع النهار. ويديها النوم، الخال

وقريبـة مـن دار   ، ومع هي تمشي تشوف من البعيد جبل عالي خـالص ، تعرفهاش

وطلت على الباب لقات الغولة ترحي فـي  ، وحدها ال حجرة ال شجرة مشات اوصلت

راحت البيضـة لصـدرها   ، وصدرها كبير كي ترحي تردوا لورا، العظام تاع العباد

واهللا لو كـان  : قاتلها، وحلفتها باهللا، الرحىولحست خنونتها حبست الغولة  ارضعا تو

ما رضعتي بزولة عيسى موسى غير لحمك لقمة ودمك جغمة وعظامـك يطرشـقوا   

اقعدي عليك لمان راكي بنتي ونايا أمك وقاتلها كيفـاش ضـرك   : وقتلها ، بين سنيا



 258..............................................................................................................................الحكایات الخرافیة 

ديرينـي ويـن بغيتـي    : يروحوا والدي يأكلوك ردت عليها البيضة قاتلها، نديرلك 

الحتها داخلها بالسنسلة ، قالك الغولة عندها مطمورة في دارها، ي وين صلحلكوخبين

، وحطت عليها القصعة الكبيرة وقاتلها احكمي السنسلة بيدك بعدما لصقتها بالقصـعة 

ريحـت  ، عيط وقالها يمـا ، غير وصل عيسى لكبير نتاع الدار، روح عيسى وموسى

يدي عيسى لو كـان كـاين ألقصـري    ايه يا ول: قاتلوا، ألقصري والبصري في دارنا

تلموا عليا يـا  : قالك هو عيط هو عيط قالهم، يمكم ما تستنا اوالبصري راهي كال تو

يمـا وراحـت   : قالها، تلموا عليه كامل غير القصعة لكبيرة ما جاتش، حوايج داري

 واهللا يا يما لو: قالها، القصعة شرفت كيما شرفت أمكم، ايه يا كبيدي: قاتلوا، القصعة

عاهـدوني  : قاتلوا، نحوس ونجبدوا وناكلوا، كان ما تجبدي ريحة ألقصري والبصري

ليك عهـد  ، ساعا يا عيسى وموسى كانهي طفلة أختكم وكانوا طفل خوكم وعاهدوها

ناضت عيطت الغولـة  ، وايذا طفل خونا، ياال كانت طفلة اختنا، اهللا وشباك رسول اهللا

طلقت البيضة السنسلة وجـات  ، قي يا البيضةأطل: على القصعة لكبيرة وقاتلها مهامه

، وراحت هي جبدت البيضة من المطمورة وسلموا عليهـا ، القصعة تردح عند عيسى

وهوما في عادتهم كل صباح بكري خـالص يـروح   ، وعاهدوها وداروها كي اختهم

يجيبوا ، ومع كل عشيا يروحوا ليهم، ويخليو البيضة مع أمها، عيسى وموسى يصيدوا

ويام من اليامات يعدي زمان ، لهم يأكلوه  وللبيضة اختهم حاجة تاع حاللواش يصلح



 259..............................................................................................................................الحكایات الخرافیة 

، هيا نخرجوا نصـيدوا : ويجي زمان قعد موسى الصغير مع يموا بعدما قالوا عيسى

شـاوريموا لـو كـان    ، بعدما خرج هو خالص، اليوم انا تعبان: وتحجج هو وقالوا

شكت ، ا على البالد ونحوس بيهاتقبليلي يا يمى تخلي البيضة تروح اليوم معايا نعرفه

 -واهللا يا يمى ما نخـون العاهـد  : قالها، ايه يا وليدي تحب تخون العاهد: هي وقاتلوا

وخـرج  . وكانوا أوفياء للعاهد مهما كانت الظروف -العاهد عند الغولة محال يتنقض

 البيضة: بدا هو قالها، ومشاو حتى وصلها هو لراس الكاف وقعدوا، ودا البيضة معاه

يفوت الوقت وطلع هي رأسها ، حط رأسوا على حجرهاوبدات هي تفلي، ختي افليلي

يحـوس بيهـا   ، وتشوف هاو من البعيد جمل اللي كانت تركب عليه هي فالسر تاعها

مع العلم ان الجمل ماليم اللي غابت فيه البيضة من كثرة مـا   -كي كانت عند باباها

لي هاديك هي المرحولـة نتـاع   ومع هي غير شافت الجمل عرفت بال -حزن طرش

ناظ هو مرة وحدة وكان ، هبطت طول دمعة من عينها وجات على خد موسى، باباها

قـولي  : قالها، ما بيا والوا: قاتلوا، قالها واش بيك يا البيضة تبكي، يلقاها في السباب

 قاتلوا شفت المرحولة نتاع بابا والجمل اللي موالفة، اخافت هي وحكا تلو، وال نأكلك

عيطي ثالث مرات لو كـان يفوتـوا ثـالث    : استغل هو الفرصة وقالها، نركب عليه

العاهد نتاع الغول ينقض في وجود ظروف تنـوب   -مرات وما يسمعك الجمل  أكلك

والثالثـة جـا   ، والمرة الثانية تلفت، عيطت البيضة المرة األولى سمع الجمل -عنوا
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وعرف موسى بـالي الحيلـة هـاذي     يجري ورقد عند قاع البل بالسرايا اللي فوقوا

، حتى السادسـة ، الثانية، الحت هي اللولى، عاود مدلها من جديد سبع أباري، فاتاتوا

تـالح  ، السابع طاحت في األرض، جاو كامل فوق الجمل في السرايا كيما طلب هو

عيا هو كيفـاه  ، تحركت هي وطاحت في الصدفة فوق الجمل، هو وفرح باش يأكلها

وش يلوح روحوا من الكاف من كثرة ماهو عالي ثار يبكي ورجع لموا يديرما صلحتل

زاد هـو  ، ايه يا وليدي خنت العاهد: قاتلوا، تيمى البيضة هرب، يمى، يجري ويعيط

أرواحي واجـري  : وقالها، واهللا يا يملى ما خنت العاهد وما كليتها: وقالها، بكى أكثر

كي طلت هي ، القدام ومن للوراجرات وكي وصلت ما لقات غير الغبار من ، تشوفي

وكان في بالهـا البيضـة غـدرت بـيهم     ، جات تلوح روحا هي لخرا ما صلحلهاش

ويجري الجمل ويوصل للمرحولـة تـاع   ، وخانتهم تأكلها وتأكل المرحولة نتاع باباها

وبدا هـو يحـك   ، باباها ويرقد حذاها بالضبط حذا لعشوشة اللي تطيب فيها لوصيفة

كـي  : قالك، زع لهيه كشما جبت الال البيضة: ليه الخديمة فاتلواظهروا ويزم تكلمت 

خرجـت هـي   ، وتعاودوا هي نفس الهدرة مع المرة الثالثـة ، عاود هو المرة الثانية

مـن الفرحـة تزغـرت    ، تلقاها الالها البيضة، وفاتت هزت على الصراية، لوصيفة

غيـر  : ويقولها أنبشرك وينطق هو، سيدي السلطان، سيدي السلطان: وتجري وتقول

لو كان خبر يفرح نمـدلك واش  : ويرد هو ويقولها، وتقولوا بشرط، بشرب بالي شفت
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: وتقولـوا  ، بغيت كعبوش غرس على حسب نيتها وخـدمتها : وتقولوا، بغيتي وكثر

ويشـوف بنتـوا    اويفرح هو ويمدلها بطانة غرس ويجري لصرا ي، البيضة رحعت 

وتقعد ، س ليل ونهار يوكل ويشرب الكليام عرس في عر عويسلم ويحضن ودار سب

ويعيط على ، يسمع منها، البيضة وباباها وحدهم وتحكيلواعلى واش ما رحتش معاهم

ويجملهـم  ، اجملي لبنات اللي سهروا مع بنتي الليلة لخرا تاع الرحيل: البراح ويقولوا

  . القصة راحت للغابة والعام جاي نديو الصابة ، ويقتلهم

   مسكانةسنة   63ن بد الرحماعواصر ن
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كاينة بكري وحدة بنت السلطان عايشه الباس عليها في دار باباها عندها أمهـا  

حكمت عطـت  . ياشاري الهم بالدقيق: وقالك واحد النهار بياع يقول، وباباها وخيوتها

أعطيني : روحي وجيبيلنا واش يبيع راحت وقالها البياع: للخديمة صحن دقيق قالتلها

أكي هذي العظمة وحطيهـا فـي الرمـاد وراح    : دقيق وعطاها عظمة وقالها صحن

مـا  . وراحت لخديمة ودات العظمة وعطتها لعيشة وحطتها عيشة في الرماد، البياع

أيام حتى لقات عيشة العظمة فقست وخرج منها حنش كل يوم توكل فيـه  7وصلوش 

خرج السلطان ، ان أكلحتى كال رزق السلط، عاد يأكل وحدوا، حتى كبر وعاد ثعبان

وبقـاو غيـر لعبـاد    ..... خطراه كال الثعبان بقروا وغنموا و، لرزقوا لقاه نقص كل

ومبعد رجع لباباها وأمهـا زاد  ، بدا الثعبان بخواتها كل ليلة يأكل واحد. ورجع عليهم

بقات غير هي والت هربت وان تروح يلحقها والت عيشة راحـت وبـدلت   ، كالهم

لبست لبست لبست الذكر راحت سافرت وخدمت عنـد واحـد    روحها ورجعتها ذكر

راحـت  ، شوية لحقها الثعبان وفسد حوايج التاجر أكل وال التـاجر سـحتها  ، التاجر

وفي واحـد  . خدمت عند واحد قهواجي لحقها الثعبان عند كلش وال سحتها القهواجي

جـي نـديروا   قول لي خطوا مليح ي: النهار سمعت البراح يبرح بعثوا السلطان وقالوا
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عجبلوا السـلطان خطهـا   ، سمعت عيشة المتنكرة بإسم الراجل وراحت، كاتب عندي

واحد النهار ماثارتش من النـوم  ، قبل بيها وقعدت عندوا ايامات ومرت شهور وسنين

أني هاربـة مـن بـالدي    : راح صقصاها قاتلوا، راح باش يثورها شافها لقاها أنثى

وراح ، تتزوج بيا؟ والت قبلت بيـه : وال قالها. بتأهلي جاو يقتلوني شوية هر: قاتلوا

. ندي الكاتب تـاعي : خير واش تحب؟ قالهم: قالولوا. آني حاب نزوج: وقال ألهلوا

أنا لي راح نزوج؟ وفاتوا ليام وتزوج : كيفاش تدي راجل؟ قالهم: وقالولوا هحاروا في

ـ وفي الليل جاها الثعبان وخطف الطفل وم" طفل" بيها وولدت وجابت فمهـا   ارغ دله

ومبعـد زادت  ، الغدوة الصباح فاقت مالقاتش ولدها قالت لرجلها سـكت ، بالدم وراح

ـ  شـك  ، فمهـا بالـدم وراح   اولدت طفل جاها الثعبان كيما بكري خطفوا ومرغ دله

وكالـت  : هي اللي تأكل في والتها والو يسـموها : السلطان فيها وقال ألهلوا قالولوا

كي جاء السلطان يروح ، في دار وحدها وراح وخالها ولى السلطان حبسها. ضنايتها

هذي الحجـرة  : راح للحج وقالوا البياع" حجرت صبرت : "قاتلوا عيشة جيبلي، للحج

الزم تتدوش وتحطها حذاها وتحكيلها حكايتها بصح هذي الحجرة كي تسـقد تخـرج   

، حـذاها ودالها الحجرة ودوشت بيها وحطتها . سكاكن ويضربوها يقلوها بعدوها عليا

 نوكي كملت جاو يضـربوها السـكاكي  ، وقصتلها قصتها كاملة ورجلها يصنت عليها

هذي هي قصتك وبعد رجع ليها وسكنت كيمـا  : وبعد قالها، دخل رجلها بعدهم عليها
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وجات ليام واحد النهار جاتها خديمتها وقاتلها كاين واحد العبد اله إنـس  . بكري معاه

هـذوا والتـك   : ليها وقالها ءويحب يشوفك وجا ذري 2واله جن عينيه زرق ومعاه 

كان ماهربتيش وقلتي عليـا المـك   ، رديتهوملك على خاطر قصيتي قصتك لراجلك

وراح الثعبـان  ، كيما رديتلك والتك كوباباك وأهلك أكل راني ما كليتهمش ورديته مل

وعاشت هي وراجلها والتها البس عليهم وقصتنا في غابة والعام اللي جـاي نـديو   

  . لصابة ا

  سنة عين كرشة   49بعزيز لخضر 
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قالك مرة طفلة يسموها فحلوتة عندها سبع خاوة كانت مرة تلعب فـي الغابـة   

وهي وخاوتها وبنت الراعي ، جات الغولة ولعبتها عجوز قاصر قالت الفحلوتة ومن 

لراعـي  كان معها هيا تروحوا معايا تغسلوا الصوف مشات فحلوتة وخاوتها وبنـت ا 

وفحلوتة شاكة فيها بلي راهي غولة كيما وصلت الغولة للكهف دات خـاوة فحلوتـة   

السبعة لدار أخرى وقالتها راني رايحة نعلمهم القرآن وكل يوم تروح وتأكـل واحـد   

فيهم وحطت في دار الجيران كيما تفوت بنت الراعي وفحلوتة يسمعوا الجران يقرقر 

رآن مرة من المرات بعدما كالت الغولـة الـذكور   يقولوا خوتنا راهم يحفظوا في الق

السبعة راحة في نصاص اليالي تغلي الماء باش تلوحوا على فحلوتة وبنت الراعـي  

وأوالد القرية وغطات أوالدهم بغطاء أخضر وغطت فحلوتـة وصـحابها بالغطـاء    

 األحمر ناظت فحلوتة في الليل وغافلت الغولة وبدلت الغطاء كيما على المـاء وبـدأ  

يتقالب  رمات الغولة الماء الغالي على أوالدهاوماتوا كامل وهربت فحلوتـة وأوالد  

أخالي راهم يقولولي هاذي راهي غولة " القرية إال بنت الراعي اللي كانت ديما تقول 

راهم غاروا منك راهم يكذبوا عليك بـاش تروحـي   " وتقولها الغولة وهي تضحك" 

الدها ماتوا ثارت وكالت بنت الراعي الي بقـات  كيما عرفت الغولة بلي أو" لداركم 
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وراحت تجري وراء فحلوتة وأوالد القرية وصلت فحلوتة وأوالد القرية للواد قالـت  

نشف الواد المليان " يا واد العسل والسكر خليني تفوت نفوت أنا وأصحابي " فحلوتة 

تلهم قولـولي  وفاتت فحلوتة للجهة الثانية ورجع تملى كيما كان وصلت الغولة وقـال 

وأدخلي " يا واد الوسخ خليني نفوت " واش قلتوا للواد باش نشف نفوت قالولها قولي 

فيه نرك كيما يسمع هذا الكالم ينشف قالت الغولة هاذا الكالم ثار الواد وغرقت فيـه  

كيما وصلت فحلوتة للقرية جات مرت الراعي وقالتلهم وين راحـت بنتـي وكانـت    

جل كيما قالولها بلي كلتها الغولة طاحت وتغرس المنجل فـي  حامل وهازة معاها المن

  .كرشها وماتت وهكذا ماتت الغولة وعاشت فحلوتة وأهلها وناس القرية في أمان 

  سنة عين البيضاء    62. زروقي  عبد العالي
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يرمة لقا فيها معـزة و  قالك أمالة نهار من ليامات جاالذيب عاقب على واحد الف

وكانت المعـزة  .معاهاالجديان تاوعها يلعبوا قدامها و كان هذاك الذيب جعان بزاف 

فكر الذيب مليح ومبعد فـرش  . في هذاك الوقت تقطع في الجرة و تعس في جديانها 

محرمة حمرة ودار روحوا يصلي وكان وهو يصلي هاذوك الجديان يعـديو قـداموا   

أنا انسان مصلي ووالدك راهم يقطعولي في الصالة و يعفسـو  ياعمتي المعزة :قالها

قالتلو راهوم مازالو صـغار وميعرفـوش    .فوق السجادة  ومعرفتش خالص نصلي 

حكم هو من الغش قضى عليهم  وكالهم  ومعد كمل على ،وماهم قاعدين غير يلعبو 

وف فيـك  واش أعمي الذيب راني نش:مهم وجا خارج كي جا خارج لقاه القنفوذ قالوا

شرهان باين عليك لقيت زردة كبيرة والمارة فمك مازال حتى مامسحتوش من الـدم  

هاذيك برك انا حطيت حاجـة  :قالوا القنفوذ .رانى لقيت معزة ووالدها وكليتهم :قالوا 

راني :قالواالقنفوذ.قالوا الذيب وعاله ماعجباتكش ؟وقيلة كاينة حاجة حير منها .كبيرة 

نينة بزاف على هذي  في بالصة ما يعرفها حتى حد غيري انـا  لقيت واحد الماكلة ب

داه للغيرمة لخـرى سـح قـالوا    . نعتهالي وال أديني ليها : الذيب ما صبرش وقالوا 

فـي هـذا   : قـالوا  . الذيب واينهي الماكلة راني ماني قاعد نشوف في حتى حاجـة  



 268..............................................................................................................................الحكایات الخرافیة 

شوف أنا نركب . المطمور تلقاها وراني ختمت عليك كيما شفتك جيعان خفت عليك 

في هذا السطل وأنت اركب في الخر أنا خفيف نطلع وأنت ثقيل تهـبط كـول واش   

هبط سيدنا الذيب كال كال حتى تشبع ومبعد عيط على القنفود باش يخرجـوا  . تحب 

هاذي هيا الدنيا واحد طالع والخر هابط وخاله ثم في المطمور وجـا  : قالوا القنفود 

ة يلقاه ثميك يقضي عليه كيما قضى علـى المعـزة   خارج باش كي يجي مول الفيرم

  .والجديان 
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ان القنفود والذيب يحوسوا مع بعضاهم وكيما كـانوا   مالة مرة من المرات  كا

ذيب راهوا بنـين بـزاف   يمشيو لقاو عرام نتاع تمر ضاق منوا سيدنا القنفود وقال لل

وبنتوا هايلة ، ضاق الذيب منوا وعجبوا وصار كل يبغي يدي هاذاك العرام ، وكـان  

القنفود حيلي بزاف ، ثار قال للذيب هيا تسابقوا على طول هذه الطريق حتى نوصلوا 

في المثل للبالصة الفالنية ةالي يربح هو ألي يدي التمر ، قالوا الذيب راني موافـق  

حكم جمع القنافد الي يعرفهم كامل . القنفود قالوا استناني مهلة نوجد روحي وواجد ، 

. وحط على طول هاذيك الطريق القنافد بكل بين قنفود وقنفود مترا من العرام وروح 

كي جاء هـذاك اليـوم   . وكي وجد لكلش قال للذيب كيما نقولوا غدوى يبدأ الجري 

طيلوا الثاني ألحق واش راك تلهث يزيد هو وعادوا الذيب كلما يسبق القنفود يولي يع

يجري بال ما يفيق وهكذا وصل حط روحوا هو اللي غلب لقا القنفود ديجا يستنا فيـه  

  .هيا ياعمي الذيب حنا رانا نتقاسموا وأنتا هاذا وين لحقتي : وقالوا
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واراي حب يهز علـى  واحد الراجل فقير بابا والد مالحقش ، واش ظهر ل كان

) روينـة بالمـاء والتمـر   ( راسوا ويروح ما يقعدش معاهم قال لمرتوا ديريلي زادة 

دارتلوا هاذيك لمرا مسكينة الزادة هزها ومشا مدة يلقا مطمور فيه حنش وفار وصيد 

صقصاهم واش هذا قالوا راك تشوف فينا وال كان أدير مزيا ) راجل( وكحل الرأس 

د هدر مع روحوا قال أنا رايح رايح  أدا مالة نخرجهم ونكمـل  خرجنا فكر فكر ومبع

طريقي باالكش ينوب عليا ربي وأنا ماني راح نخسر حتى حاجة ، خرجهم بالواحـد  

راهـوا  : وصل لكحل الرأس أو هذاك اإلنسان  قالوا ما تخرجوش قالهم عاله قالولوا 

ـ  ب  تـاعوا والفـار   إنسان ما يليقش وقبل مايروحوا الصيد عطالوا شوية من الزغ

بخر بيهم لوكان : كذاليك والحنش عطالوا الثابوت تاعوا  قالهم واش نديربيهم قالولوا

وال هو ظهرلوا راي كـي مشـاو   . تصير بيك حاجة رانا نكونوا على علم وراحوا 

لحزين قال أنا درت الخير درتوا والزم نكملوا وزاد خرج كحل الـرأس كـان هـذا    

ز على راسوا سح عاود رجع لدواروا وقال نبخـر بـيهم   الراجل قلت راح يروح يه

واش يـا  : بدا بالفار بخر بالزغب تاعوا سح جاء قالوا.ونشوف طراه واش يديرولي 

: قالواالفـار : راك تشوف الحالة ألي راني فيهـا ، قـالوا  : مول الخير، قالوا الراجل 

اك الفار راح قعر هاذي الليلة كي ترقد خلي الباب محلول وخاطيك الحال ، قالك هاذ
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هذا :  الشكارة تاع الويز تاع سيدنا السلطان وقعد يوصلوا بالويزة ، قال الفار للراجل

يكفيك قالوا يكفي ويفضل نعيش ونعيش والدي كيما يحب الخاطر وكان هذا الراجـل  

طرا نبخ للصيد ونشوف واش : ما يشوفش الويز غير في المنام نهار من األيام قالوا 

اه الصيد قالوا أهال بيك أمول الخير قالوا قالوا الصيد واش تحتـاج قـالوا   يقد يدير ج

شوف حالتي تعطيك لخبر ، راح الصيد لواحد القرية وقعد بعيد عليها كيمـا نقولـوا   

بطا وعاد يعيط مالين هاذيك القرية خافوا ومن الخوف بزاف هربوا وخال وا كلـش  

ابها للراجل الزوالي هاذاك جـاء دور  وراهم ، لما الصيد على السعاية تفهم بكل وج

كحل الراس ، عطيلوا هاذاك الراجل جاه ، قالوا أهال بيك أمول الخير وكان زمـان  

كان كي يضـيف عنـدهم   (الصيف قعد كحل الراس عندها هاذاك الزوالي ثلث أيام 

حالتوا حالة ما تفرحش عطالوا قطع ويزات وقـالوا  ) واحد يحكموه يبات ثالث ليالي 

وت بيهم حتى يفرج ربي في هذا النهار سيدنا السلطان علن بلي راحلوا الـويز  أتق: 

كحل كي روح من عند هاذاك الزوالـي راح طـول   . تاعوا وألي يلقاه عندو جايزة 

شوف طرا هذا الويز تاعك قالوا اللسلطان هيه وين لقيتـوا ، قـالوا   : للسلطان وقالوا

بالصة الفوالنية ، بعث السلطان الخدامة عند واحد الراجل زوالي وراهوا يسكن في ال

تاعوا الداركيما قالوا كحل الراس وجابوا الراجل مكتف مسكين ودخلوه للحبس وكان 

هاذاك السلطان ناوي ايقطعلوا راسا، ثار قال طرا نبخر للحـنش هـو الـي بقـالي     
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جاه لحنش قالوا أهال بيك يـا مـول   . ونشوف طرا كيفاش يسلكني من هذه الحصلة 

بيا ما بيا وحكالوا القصـة  : واش بيك قالوا الراجل . ير ، قالوا بيك أهال وسهال الخ

خاطيك أنا نروح نتلهوث على رقبة ولد السلطان وراني كي نشوفك ما : نتاعوا قالوا 

نديرلوا والوا ، في هذاك اليوم مرت السلطان رضعت ولدها وحطاتوا يرقـد ، جـاه   

قبتوا ، جات أموا باش تطـل عليـه تلقـى    لحنش أسرسب أسرسب وتلهوثلوا على ر

أجريولي ، أجريولي جميع من ثـم  : هاذاك لحنش متلهوث عليه عادت تبكي وتعيط 

خرج وجاها يجري يشوف واش لحكاية كي شافوا ولدها على هاذيك الحالة حـاروا  

كيفاش يسلكوه لو كان يقدموا ليه قادر يقرص الطفل يموت وال يقرصـهم هـو مـا    

عـاد  ... ولد السلطان تلهوث عليـه حـنش   : د الغاشي فازع ويقولوا ويموتوا ، وعا

الخدامـة لحكايـة   :هاذاك الراجل ألي في الحبس يعيط واش صرا واش صرا قالولوا

في هاذيك الساعة راحوا للسلطان . واش كان نحى عليه: هاي كيفاه هاي كيفاه قالهم 

كي راحوا يجبوه ما حـبش   السلطان نحب هاذاك الراجل هنا عندي: قالهم .وقالولوا 

واش كـون  : وشرط باش يجيه السلطان بحد ذاتوا لعندوا ، كي جاه السلطان قـالوا  

الشيء الى تطلـب عليـه   : نسلك ولدك من هاذي الحصلة واش زعما تديرلي قالوا 

هـو  . يجيك ، قالهم خليوني غير أنا والطفل ولحنش والزم ما يدخل علينا حتى واحد 

قـال  . لحنش أسرسب وراح نقل الراجل الطفل وجاء خارج بيه جيد ما دخل هاذاك 
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الراجل للسلطان نطلب عليك عاهد تقرلي يرك على هذا ألي باغي وغدربيا وقرلـك  

على الوزير وراك مسامح في كلش قالوا السلطان راهوا كحل الرأس صحيبك وراني 

إذا : الوا الرجـال  ديتوا للحبس وناوي نقتلوا ونخلص  الشعب منوا من الفتنة نتاعوا ق

سمحت يا سيدي السلطان خلي يدك نظيفة ما تطليهاش وخليني أنا ندبر رأسي معـاه  

إذا حبيت ، قالك هذاك الراجل الزوالي مسكين من الغيظ بزاف حكم حـرق كحـل   

كلـش  : " وهللا كيما يقولوا نـاس بكـري   : الرأس وتهنى من خدايموا الرقتى وقال 

  " .ا نغرسوا هو يتقلع غرستوا نبت إال كحل الرأس أن
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وادي بنت عمـك  .تكون دايرةياكلها هول من لهوال خوذ الطريق المعلومة ولو كان 
  . ولو كان بايرة واصحب الكلب وماتصحبش الدايرة

يقال بأن رجال عنده زوجتين واحدة بنت عمه وأخرى ليست من دمه وكان  :المورد
له صديق ذو منصب عالي فأراد أن يختبر ثالثتهم فقام بذبح كبش ووضعه في قماش 

ثانية وليست من دمـه وأخبرهـا   أبيض على أنه جثة في كفن وذهب به إلى زوجته ال
ال أستطيع الوقوع في مثـل هـذا المـأزق    : بأنه قتل رجال فهلل تسترني فقالت له 

فرفضت مساعدته ثم ذهب إلى زوجته األخرى ابنة عمه وأخبرهـا القصـة نفسـها    
فقالت له أعطيني إياه وال تفكر فيه ، وبدأت في كل ليلة بحفر حفرة لتدفن الجثة بعيدة 

ك القرية حتى انتهت وهو في كل ليلة يأخذ قطعة لحم من ذلـك الكـبش   عن أهل تل
ويعطيها لكلب السلطان المتوحش حتى استأنس به وصار صديقا له ، ثم قال لصديقه 
الذي له منصب عالي لدى السلطان بأنه قد قتل رجال وعليه  وصار صديقا له الـذي  

قتل رجال وعليه بعدم إخبـار  قال لصديقه الذي له منصب عالي لدى السلطان بأنه قد 
السلطان وفي لمح البصر ذهب إلى السلطان وأخبره بالقصة وحين ذهبوا إلى مكـان  
الجثة وجدوها مختفية فالصقت التهمة فيه وثبتت ، عندئـذ رمـاه السـلطان للكلـب     
المتوحش الذي يأكل الناس الذين يرميهم السلطان إليه عند ارتكابهم لذنوب وجـرائم  

ة ، وفاجا السلطان لعدم أكل الكلب للرجل فأخبره الرجل بالقصة وقـال  في حق الرعي
  .هذا المثل 

وكلتلك من حب األردل وشر بتلك من ماء القراح الي ما أداش  بنـات عمـوا    -25
دواه قصان لجناح تزوج بوم من سربة ، وكان يأتي لها بكل الخيرات من األكـوالت  



  278.................................................................................................................................. األمثال الشعبية

ر صوتا يدل على عدم أكلها وشربها قط والمياه العذبة ثم يطير وفي غيابه كانت تصد
، فصبروا سرب هذا البوم حتى طفح الكيل وأخبروه بـاألمر فأنـدهش وقـال لهـم     
أحرسوني حتى أحضر لها كل ما لذ وطاب وعندها طار قريبا من ذلك المكان وحـط  

وبدات بإصدار ذلك الصوت حينئذ ذهب إليها وقال لها هـذا   فيه دون أن تراه وبدأت
 .المثل

يحة تبارك اهللا قسمها في السماء ينادي ، وعلى الفحلة لعنة اهللا شغلها وايـن  فا -26
 غادي 

ال تجري وال تهقهق وأمشي مشية  موافقة ما تدي غير ما كتبلـك وال تمـوت    -27
 بالشقاء 

 أضرب الطاروسة تخاف لعروسة  -28

امرأة بسبب سلوكها السي أبعدت الخطاب من حولها وأصبحت عـانس   :المورد 
منطقة كان يعيش رجل توقيت زوجته فتقدم لخطبة هذه المـرأة مـن   وفي نفس ال

أبيها لكن هذا األخير حذره منها فقال له ال عليك ساتزوجها وال تحضر لرؤيتهـا  
أال بعد خمسة أو ستة أشهر ثم أحضر لتراها وفي صبيحة زواجها قال ألبيه وأمه 

ء القمح للدجاج ، سأوزع  العمل لكم ، أمي تقوم بمخض الحليب وإعطا: وزوجته 
وأبي يقوم برعي الغنم ، وزوجته بطهي الخبز الذي يعمل عمال يأكـل والـذي ال   

هذه هي المرة األولـى  : وقام بحرسهم وعند نباح الكلب يقول له . يعمل ال يأكل 
فأني أحذر من النباح مرة ثانية ثم يعاود الكلب النباح ثم يقول له هذه هي المـرة  

باح مرة أخرى فيضربه بقوة لكي ال يعاود النباح وقـد فعـل   األخيرة ثم يعاود الن
ذلك مع الحمار والديك ، فقالت زوجته إذا كان يفعل هذا مع الحيوانات فما مصير 
الناس إذن ؟ ومضت ستة أشهر فحضر أباها وقام زوج إبنته بدعوته للغذاء وعند 

ودهش لحال إبنته ذهابه طلبت من أبيها أن يقوم بترتيب وربط مكنسة حلفاء لها ، 
الي يخدم خدمة يأكل لقمة والي ما يخدمش : لطلبها هذا وسألها عن ذلك فقالت له 

  .ما يكلش
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 البرمة ولقات غطاها  -29

 مرت حد ما يديها حد  -30

أمسل من طينك وخطاك من طين الناس إذا ما جات برمة تجي كسكاس ، أدي  -31
 بنت عمك ، الغرارة تغطيك والقلية تعشيك 

 .طاها كل برمة تلقى غ -32

  أمثال تقال في المرأة
كيد النسا كيدين و من كيدهم يا حزوني ، يركبوا على ظهـر السـبع و يقولـو      .1

 احدايا ياكلوني  

سوق النسا سوق مطيار يا دلخلو رد بالك يويرولك من الربح قنطار و يودرولك   .2
 راس مالك

حتى تشـوف   ال يعجبك نوار الدفلة في الواد داير الظاليل و اليغرك زين الطفلة  .3
 الفعايل

 و اللي عندو اثنين يخرجوه من دين المسلمين  ) بلية(اللي عندو بنية عندو محنة  .4

 لمان وبعد كيسا  .5

اراد رجل الزواج و النه خبر كيد النساء اراد ان يتزوج بامراة صـغيرة  :  المورد
 السن، فتزوجها و عاش معها بعيدا عن الناس لكنها عندما كبرت احتالت عليه فقال

 "لمان و بعد كيسا "

 القدرة بال بصل كي المرا  بال عقل  .6

 أنا ذكر و عودي ذكر و هلكوني خاينات لوكر   .7

 دار البنات ما عمرت ما خالت  .8

 دار وحدة مبنية و دار عشرة مخلية  .9

 شوف امها و اخطب بنتها  .10

اذا حبوك النسا يوكلوك الرفيس في الليالي و اذا كرهوك ايلوحوك في الثلـث   .11
 الخالي 
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 اذا حبوك النسا عاملهم بالمسايسة و اذا كرهوك ما يفيدك في الحرب سالح  .12

 و اذا حلفو فيك غير كثر العسة  النسا كيتهم كية و مرقتهم ما تتحسى .13

 الفحلة ما بنات دوار و الخايبة ما راحت من الدار  .14

 كي جا سيدنا رمضان الكحلة قلبها فرنانة و البيضة قلبها رمانة  .15

 ين و كلمة الرجال متخالفين كالم النسا كالم .16

 الفحلة تذوب و الخايبة تروب  .17

كاين جنس من النسا في الستين ترقد سبحة رقيقة اللي خدموا الشيطان في عام  .18
 تخدموا هي في دقيقة 

 كي اللي يدق الماء في المهراس اللي يامن بنات الناس  .19

 اضرب النسا بالنسا و اضرب الخيل بالعصا  .20

 ل ما جيتيني ال فالبال ال فالخاطر تسوكت باطل و كحلت باط .21

 واش خلى الجرانة عريانة غير تنقاز الويدان  .22

تحواسك بالدة رياسة و مخالطة الرجال كنوز النسا نحاسة و لـو مـا شـابت     .23
 والت عجوز 

 للي تحب محبوبها تهيي شعبوبها  .24

 خوذ البنات على المات و خوذ السويك على الحاالت .25

 اف النعجة من الذيب المرا تخاف من الشيب قد ما تخ .26

 اللي بارت على سعدها دارت  .27
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  أمثال في الصداقة و األخوة
 اعمر النخالة ما تولي دقيق و اعمر العدو ما يولي صديق  .1

 ما تخالط روحك مع النخالة ما ينقبك الجاج .2

 ما يتصاحبو حتى يتشابهو  .3

 كثرة الصحاب اتلف خيارهم .4

  لصحاب بال فايدة كي المسامر في المائدة .5

 خوك خوك ال يغرك صاحبك  .6

 اللي باعك بالفول بيعو باقشورو .7

 اللي ايدور اعليك وجهو ال تجري وراه  .8

 خوذ راي اللي ايبكيك و ما تاخدش راي اللي يضحكك .9

 قولي شكون اتعاشر انقولك شكون انت .10

 اذا صاحبك عسل ما تلحسوش اكل .11

 في الوجه مرايا و في الظهر مقص  .12

 تمنالك الزلطحبيبك يمضغلك الزلط و عدوك ي .13

 الحبيب قباال و الصديق غدار  .14

 فردة و لقات اختها .15

 الجديد حبو و القديم ال تفرط فيه  .16

 اللي حبك ما بنالك قصر و اللي كرهك ما حفرلك قبر .17

 ما تضرب حتى تقرب و ما تصاحب حتى تجرب  .18

 خوك اذا والك داب ال تركب عليه .19

 الحجرة من عند الحبيب تفاحة  .20

 ب هارب الضحك بالشوارب و القل .21

 واش جابك يا عدو بن عدو ؟ جابني الصديق اللي عندك  .22

 ..اعطيتو صبعي اكلى دراعي .23
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 السر بين زوج سترة و بين ثالثة فضيحة  .24

 عدو مرة وحدة و ال صديق كذاب  .25

، واحد في الميا تلقاه شبعان، غير اعالش الناس قباحوا غير اللي يحب صالحو .26
 ي قصدتيه تلقاه بخالن اللي يجيء و يقول من عندك يا فالن و الل

اللي حبنا نحبوه و نحطولو فوق راسو عمامة، واللي كرهنا نكرهوه حتى يـوم   .27
 القيامة 

 كي كنت عند الهايجة يندهوني و كي عدت قليل حتى اناديهم حقروني  .28

 الخلطة تدي و الجرب يعدي  .29

 السر من حبيب لحبيب حتى يديه الذيب  .30

 خوك من وتاك ماشي من والك  .31

 و النية ماكانش خاوة خاوة  .32

 شرقة من ريقك توريلك عدوك من صديقك  .33

 الخروف يبان على الرمة  .34

 خوك اذا مضغك ما يبلغك  .35

 اللي قطع الدم يشرب الهم .36

 الدم اذا ما حن يكندر  .37

 العين تبكي على الحنانة و الفم يبكي على البنانة  .38

 الدرك على واحد ، اذا شفت زوز متفاهمين .39

 يستنى ولد اخته اللي ما عندوش عدو .40

 همك من دمك الشالوشية يصحبوك الصباح و يخليوك لعشية  .41

 كي تضيق تعرف العدو من الصديق  .42

 خوك من والك ماشي ولد أمك و باباك .43

 اللي خالط برمة اتطلى بحمومها و اللي خالط الصابون جاب انقاه  .44

  البس قدك و خالط ندك   .45
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  أمثال في األخالق
 حمر عينيك و احكم يديك .1

 البرمة المها تخرج البنت المها اقلب  .2

 ما يصح غير الصح  .3

 كيما تحب ليك حب لغيرك .4

 مول النية يسلك و مول الحيلة يهلك .5

 الزين زين الفعايل  .6

 اللي نقة ما تتنقى  .7

 الدنيا بالوجوه و االخرة بالفعايل .8

 ذوقوه بات يلقم  .9

 قدرني و كول سهمي  .10

 اللي ما شبع من القصعة ما يشبع من اللحيس .11

 من الشبعان اذا جاع و خاف من الجيعان اذا شبعما تخاف  .12

 دير الخير و انساه و دير الشر و اتفكرو  .13

 بارد القلب يموت سمين  .14

 قليل العرف وحلة  .15

 اللسان الحلو يرضع اللبة  .16

 اللسان حصان و العقل لجامو  .17

 قيس قبل ما تغيص  .18

 الحديث قياس .19

 كالمك معاني و اسكاتك خير  .20

 اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة  .21

 كل خاين شكاك .22

 دعوة بال ذنوب في راس موالها تذوب  .23
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 في عشنا و ينشنا  .24

 مايدة بال ماء من قلة الفهامة  .25

 يجيء العمود و يخرج القرمود  .26

 كول و درق وال كول و فرق  .27

 في مالي عاد شريكي  .28

 اال غلبوك بالكثرة اغلبهم بالبكرة  .29

 اللي فاتو لحديث يقول سمعت و اللي فاتو الطعام يقول شبعت  .30

 اللي جرح القلب ودماه واش من عين تلقاه  .31

 دير روحك نخالة ياكلوك الفاللس و دير روحك طعام ياكلوك المجالس  .32

 اللي ما قدرش الشيطان عليه في عام ، يدير القراض في ساعة  .33

 الحر حر و الخدمة ما تضر  .34

 كي يحين الحديث يحين وجابو  .35
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  أمثال تقال في المظاهر
 ال في سباطي لحمر  في رجليا و .1

 كي عاش مشتاق تمرة و كي مات علقولو عرجون .2

 كي كانت يما كانو خوالي و كي راحت يما راحو خوالي  .3

 عدي على واد هرهار و ما تعديش على واد ساكوتي .4

 الزين ال يبني الدار   .5

 الزين زين الفعايل  .6

 حوالك من داخل اللي مزوق من برى واش يا  .7

 عجب الناس كول ما يعجبك و البس ما ي .8

 ما يملي العين غير الدود و التراب  .9

 مد رجليك على قد لحافك  .10

 فحلة كي النحلة  .11

 اللي مولف الحفا ينسى سباطو  .12

 الطمع يفسد الطبع  .13

 اللي ضاق البنة ما يتهنى  .14

 الرجال و الزمان ما فيهم المان  .15

 الرجال من الرجال تهاب  .16

 و الرجال يجيبوه ) يزول(المال يفني  .17

 الثانية بصل، الثالثة حصل  اللوال عسل ، .18

 المكسي بشيء الناس عريان  .19

 يفنى مال الجدين و تبقى صنعة اليدين  .20

 حايكي و اعجاري المن يجيب خباري .21

كي تدير الكرمة لظفار يتعادل الليل مع النهار، كثير لقدام يشيان لوكان الوجه  .22
 مراية و قليل االكتاف يتهان جهده عناية   
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  ستهزاءفي السخرية و اال أمثال
 البعير كي يشوف حذوتو تنقطع رقبتو  .1

 زهري المزهر انا نقبل و هو يظهر  .2

 المنحوس منحوس و لو كان علقوا على بابو فانوس  .3

 اعطيني مالك و ال نسود حالك  .4

 الطول للشجر و العرض للبقر والبن آدم القدر .5

 الدار دار بونا و العرب جايين يخرجونا  .6

 زنزرحسبتك ويز معير و اظهرت قزدير م .7

 على اخر سبولة قطع صبعو  .8

 استنى يا راسي تجيك الزيت من قفصة  .9

 عمارة يساسي بالغرفية و مرتو تصدق بالربعية  .10

 خص القرد غير الورد جا يشمو كاله .11

 اللي جا من الظهرة بن عم الزهرة  .12

 شكروه في الفالحة صبح يحرث في الجبانة  .13

 الدابة جيفة و مصارنها حالل  .14

 ها و الغنم للذيب يسرحها مد الدوارة للقط يغسل .15

 سقساو البغل شكون باباك قاللهم خالي حصان  .16

 طوال الخيط ما هو خياط .17

 جا يعرض بات  .18

 المسلوخة تذحك على المذبوحة و المقطعة شابعة ضحك  .19

 ...دز يديك في الغرقة و قول سيدي عبد القادر .20

 المندبة كبيرة و الميت فار  .21

 لكان لقيتيه طابس راهو يخيط فالكبابس .22

 ار تحت تبنن .23
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 ارم الهم في الشبكة شي يهرب شي يبقى .24

 الكرش الكبيرة للخسارة و العقل الكبيرة للدبارة  .25

 الدجاجة تولد و السردوك ضرو راسو  .26

 دير روحك مهبول تشبع كسور  .27

 من نهار الحراق ما ظهر عبد الرزاق  .28

 يا اللي التي بهم الناس همك ديرلو خماس  .29

 اللي جاء بال عرضة بات بال غطا  .30

 باب النجار مخلوع  .31

 مرت الخياط عريانة ، و مرت الخباز جوعانة ، و مرت المالخ حفيانة  .32

 ما جات العورة تكحل حتى فات العرس  .33

 واش يعطل في صالة الفاهمين  .34

 طرشة  شة و العروسةعمالحنة حرشة و الحنايا  .35

 يضرب في الريح بالهراوة   .36

 .في مالي وليت حساب و في مرتي وليت خطاب  .37

 الزوخ و العشا تاقرنينة  الفوخ و .38

 حوحو يشكر روحو  .39

 اللي جابوه رجليه العصا ليه  .40

 قلبي محروق على بنتي و قلب بنتي محروق على تمرة  .41

 يا شاري القرد على مالو ، المال يفنى و يبقى القرد على حالو  .42

 عكي يا لمعكي شوف لحالتك راهي تبكي  .43

 الفار الشاطر سهم القط .44

 خرفانو  اللي كال خرفان الناس يهي .45

 منين كان يفتل و يكسكس كانت الناس عليه تحوس  .46

 االسم عالي و البرج الخالي  .47
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 طويل بال خصلة  .48

 الكساء جريدي و العشاء كريدي .49

 ماتوا اصحاب الهيبة و قعدوا اصحاب الخيبة  .50

 حمار بن حمار من ال يخلف الثار  .51

 ما يدخل للنار ظالم حتى يدخلها ميات ظالم  .52

 سعيد من البال بعيد  .53

 الداب دابي و ركزبو من اللورة  .54

55. ام ما سيقتش دارها و راحت تسيق في الحم 

56. لحام المسخوط يحط في البرج الخالي م 

 فولة و لقات اختها  .57

 السميد لحميدة و النخالة للكالب  .58

59. أصكة في الحميراكت الخيل و جات الص 
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  في الغدر أمثال
ا و لو بد بصك يعطيـك و يتفكـر   ابض زنودوي مقالتصافيه و ال تحن ةالدابولد  .1

 عوايد باباه و جدودو 

 ضربني و بكا و سبقني و شكا   .2

الحاج حج، و الحج باين فعينيه ، شالغمو تترعد و القنزة مازالـت فيـه و اللـي     .3
 .عندوشي غار يخبي راسو فيه

 اللي قاريه الذيب حافظو السلوقي  .4

 الهدرة عليا و المعنى على جاري  .5

 ي قبر امو و هو هربلي بالفاس انا نحفر ف .6

 حباب حباب و النية ما تنصاب  .7

 اللة عدوة و حاجتها حلوة  .8

 ذيل الكلب عمرو ما يتعدل  .9

 شاف الضيفة طلق موالت الدار  .10

 ياكل في الغلة و يسب في الملة  .11

 يقولها اللسان و تهرب تحت السنين  .12

 البغل ما ينسى الصكة ، و اليهودي ما يقصد مكة .13

 ضان نصوم عواشركمن محبتك يا رم .14
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 ةاسـسيأمثال في ال
لوكان جا االمام مالك هي ماهي مرتك و احنا ما اعطيناهالك ، و كي جا االمـام   .1

 هي مرتك و احنا اعطيناهالك هالك 

 ما تكثرش على الملوك ليملوك  .2

 صالة القياد بالجمعة و لعياد .3

 وطني وطني لوكان رقادي حرير و قطني  .4

 ألفين و السلطان يدفنوه اثنين خادم السلطان يدفنوه  .5

منين كان سلطان بليل كنا نمشو و نجو فالليل و منين كان السلطان زخنـين هـذا    .6
 و الخر يقطع في الدين ) يمن(ينين 

 اللي يسايس ما يخبي مطراشو و اللي يهاوش ما يقول العافية  .7
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  أمثال في االقتصاد
 مال المشحاح ياكلو المرتاح  .1

 تاعس على الناعس و كولها يا الناعس بالنوم اخدم ال .2

 دير روحك مهبول تشبع كسور  .3

 ادفع واش في الجيب يجيك ما في الغيب  .4

 ادفع ما في الجيب و ربي يجيب: أو  .5

 الشيء قليل و زاد عليه الذبان  .6

 المعزة بقرة المسكين  .7

 مشتاق و طاح في دشيشة و قال طامة هاذ المعيشة  .8

  ى نصيعجبك رخسه في الدار يبق .9

 اعطى ذواقة و بات عليها ساري  .10

 البرد يعلم الخياطة و الشر يعلم السقاطة  .11

 كي تجي تجيها شعرة و تروح تقطع السالسل  .12

 راسو في النخلة و عينو في التل  .13

 قلة الشيء ترشي و تنوض من الجماعة  .14
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  أخرى  أمثال
 المكتوب على الجبين ال بد تشوفو العين  .1

 للو يسهرلو اللي باغي  .2

 أدي العالي و لوكان غالي  .3

4. أنا نملي في تقطاع الراس لو في الخالص و هو يم 

 تبع الكذاب لباب الدار  .5

 كل هدار عينو على بعيرو  .6

 تهنى الفرطاس من حكان الراس  .7

 اللي ما عندوش والي يزوروه لكالب  .8

 الخبر الصحيح يجيبوه التواال .9

 اللي يحب العسل يصبر على قريص النحل  .10

 الحرث دوام و الصابة عوام  .11

 كي غاب الماء حضر التيموم  .12

 دابنا و ال حصان الناس  .13

 ضربها راجلها دارت على شيخها بعضة  .14

 اللي باع ارضه باع عرضه .15

16. ادساللة ساللة و العرق جب 

 اخدم يا صغري لكبري،  و اخدم يا كبري لقبري  .17

 المعيشة تلقاط .18

 ية لعداه ما يكون شفا،اللي يعرف يخبي من عشاه لغداه  .19

 كل عطلة فيها خير  .20

 كالهربة تسلّ  .21

 اللي قصير كل عام يقولولو صغير  .22
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  أمثال باللهجة الشاوية
  المثل بالعربية  المثل بالشاوية

 ييوسيذْ آذْييقْ ربِي يحرقْ آقُربِ .1
2. دبي رِإيغْز خْلَظْ غَرتْ يتْ بيذْ بوسي  

 يسالَ سلْهفْ يوشَاس الكَفْ .3

4. ا فَْأيا وخْردداك يوثْ،م يسُأ ْليوغْانَنَّوي 
الَّقَون خَّييتْلْق ولُْأي بِروشْتُتّي  

5. اسسا َأعنْسي اسستْشَا َأمي 

6. نَّساسِإغْم ينُأوض نَّسيبمياْل سقْ َأورسي 

7. نالَ ِإذَامثْ بلِّيشْ نَذْبِيحو 

  لَفْعايْل تَابرهوشَتْ الزي تَلْلُّوشَتْ ُأو .8

 يويذْ َأرباعثْ يرقْ سيلَحماعثْ .9

10. يتْوفَتُفْتََأ يذْو يسرَأ وحصرتْوفَع 
11. شُّوقْ ُأوذَمَأخَنْفُوف ي 

12. ألَّكَاز ثِّقَن وقَازِإر 

 مشْتَاقْ الرْكُوب يسغَا َأغْيوْل .13

14. يوحبفُوص انتْبي آس 

15.  ثْ آمالنِّينايِإينَو حرجيا وماغْرو ومْآعر 

16. تْيظْمرآ انآغْ مروم فَ قْذان 

17. وزِغْيَأ ينزردِإ اببومآذ اس يوضي ذيس  

ايعالَقين ايتْشُوتْشيهن ربِي ايو قَالَن اُو  .18
انجشْ ِإيملْغَر 

19.  قَالَن وبِي ايثْ رتْشُوتْشي ومشْ آكْسُأو لْغَر
ناسيغْما 

 جاي يدير ربي احرق الدار .1

 جاء خطوة خطوة وصل للواد اقف   .2

 للشح و البخل  .3

قـال  يا الفرخ بباك مات ، جـاوب و   .4
 اللي خلقو ربي ما ينساهش

 ف كال المسوس بات يشو .5

 خرج لكالم من فمو طاحو سنيه   .6

 ماكانش مذبحة بال دم  .7

 الزي مليحة و الفعايل شينة .8

 احضر الجزء و اخرج من الجماعة .9

 جاب مصروفة ريح صرعوفة  .10

 األنف شق الوجه  .11

 تدير الخير كثرة الطين  .12

 المشتاق شرى حمار  .13

 النهار يبان عالصباح .14

نية كي الكسرة و الكسـرة تجـرح   ال .15
 الطيابة

 يتقلب كي الكسرة فالطجين  .16

 الي حفر حفرة لخوه طاح فيها  .17

الفاليك يعطيهم ربي للي ماعنـدوش   .18
 الوذنين

 اللحم يمدو ربي للي ماعندوش السنين  .19
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 يفْك يفْي كاشم وسفُنْ انايظُوظَ .20

21. اشَعر وبتّْة آتَّسآ يذْلِّوتَّنَ م 
  يمجو آعارا آتَّورغَ تْاسونَفُآ اشْتَّمتْو لُْأ .22

 صباوع اليدين ماهمش قد قد  .20

 عاشر االنسان الناقص تصبح كيفو  .21

  ما تموت البقرة حتى تخلف العجل  .22
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  :حاجیتك ما جیتك

  
   .حاجیتك ما جیتك لو كان ما ھو ما جیتك .1

  .الرجلین : الحل 

  . وخرجت من برج عالي یفكوھا العراف واال أھل لمعانيھاتفة وھـتـفت  .2

  .العطسة :الحل     

  .أبیض مني وأبیض منك وأبیض من طاس لبالرضب الما تشعل النار  .3

  .الجیر :الحل

  ر یطیر شكون أنا ؟أنطیر وما نطیر ونطیر فوق كل طی .4

   .العین :الحل

  وحدة تبیع وتشري ووحدة ماشافھا حد ؟ بنات قدقد زوز .5

  . الدنیا واآلخرة: الحل

  .حشوھا غمار غمار ماتیبس ماتخضار .6

  .الصوف: الحل

  .یال بیناتھم ولدتھم ورباتھم ودارت ج .7

  .الرمان : الحل 

  . دارنا الكبیر وغنمنا القطیع وعودنا السھار  على .8

  .لسماء والنجوم والقمرا:الحل 

  یجري اللیل والنھار وما یحبسش ؟ .9

  .الوقت : الحل 

  رمیتھا من قصر لقصر وما بغات تتكسر إذا عرفتھا نبعثھالك شعر ؟  .10

  .الرسالة ، البریة : الحل 

  .عرض الذوامس إذا ماتت أمھا یطیشوھا من أمس وساكنة ، خضرة دكني  .11

  .المرارة :الحل
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  .لواجي واحد قباض لروح عندي زوج خوت مالح واحد ح .12

   .عید الفطر وعید األضحى : الحل 

  .على زوج غربة في صماح واحد یعبد ربي واحد یقبض الروح  .13

  .عید الفطر وعید األضحى : الحل 

  . ي صبیة وفي كرشھا ذكر حضریة بنت لخضر ھ .14

  .التمر : الحل 

  . على طفل زكلول في خدومارة یخرج لمحابیس من بالد النصارى  .15

  .الدراھم : الحل 

  .فضة جات من جبل یاقوت ما صنعھا یھودي ما خشت حانوت على سبیكة  .16

  .الجلید : الحل 

و جناحتوا بالفریضة  یعقب على صف البنات یدي منھم وحدة على طیر طیار  .17

  مریضة 

  .ب والسوسة الكّال: الحل 

ھاه وصنتوالیا یا شھودي بعین شفت حیة تردم فالكاف : على عید الصمد قال  .18

  .إذا كذبت اذبحوني و

  .السوسة :الحل 

یضرب ضربات ،على طفل شھال بدال وحاكم الشرق و الغرب في یدو  .19

  الصغار و یدفع فالناربیدو 

  .الشیطان : الحل 

  .على دابنا لعتر كثیر الناس عایشة فیھ ما یحبو ربي النبي یشفع فیھ  .20

   . بالكذ: الحل 

  .وما خلقوش ربي ھو فاالنسان ال كنت قاري قریلي حروف لمخبي  .21

  الوشم : الحل 
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  .على طفلة قل منك تخبز خبزة خیر منك  .22

  النحلة : الحل 

   .على نانة بنت عقوب عندھا سبعة وسبعین كتوب واحد ما عقبلھا للعرقوب .23

  .ة الدجاج: الحل

ھاه واصنتوالیا یاسھودي بعینیا شفت اللحم یكركر : قال  د الصمدعلى عب .24

  .فالعظم وإذاكذبت اقتلوني 

  . الحلزون : لحل ا

ریت الماء في مضرب الدم وإذا كذبت ، د الصمد قال كلمة وصد على عب .25

  . اذبحوني 

  .اٌلقربة : الحل 

  ال  ملخلخة الماكلة تتكل والمضیغ اللي تتسمى بالخاء في أرض .26

  .) لعبة شعبة (الخربقة : الحل 

وح عات یودر ویلقى وساعات یرعلى مقواس حلقة ومبھاه كي یعود جامل ،سا .27

  .كامل 

   .الفم :الحل

   .ورقد للمصیدةسرد وبرد وراح  .28

   .المیت :الحل

واحد یاكل وما یشبعش ،واحد یمشي وما یرجعش ،وواحد :عندي ثالث جمال  .29

  .ینعس وما یرقدش 

   .النار و الدخان و الرماد: الحل

   .على سوق نعمان ممدود منا لباجة ما سوقوه عربان ما قضاومنو حاجة .30

   .النمل:الحل 

  .الساقیة تجري ولبحر حابس ،لبیض یدرس ولحمر یكنس  .31
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  االسنان ، اللسان ، البلعوم ، البطن :الحل 

  .على سبولة في قاع البیر ما عرفنا ال قمح و اال شعیر  .32

   .الجنین: الحل 

   .مربوطین في فرد رصن لبیض یفرزع ولكحل یلم ةأحصنعندي زوز  .33

  النھار واللیل : الحل

   .ن السروج ،كحل من التوت یزلق كي الحوتخضر من المروج وحمر م .34

  البطیخ :الحل 

على طفلة وطفل جاو من بالد النصارى ،الطفلة تطلب الربح والطفل یطلب  .35

  .الخسارة 

   .االبرة و المقص:الحل 

   .لحمة في الغار ما تنتان ما تخضار .36

  .اللسان :الحل 

  على جماعة فالداموس كل بالكبوس  .37

  .الزالمیط :الحل 

  .بوھا قاعدة فالجماعة ما عرفنا بوھا ة بنت السلطان كاھیة وغرعلى كاھی .38

   .العطر ،الریحة: الحل 

   .یا حجاك یا مجاك غدوة یصبح في غداك .39

  .الملح :الحل 

 .     ابن اثنین یحیا وابن ثالثة یموت، اسموبالطاء والطاء ال یفوت  .40

  .الطالق: الحل    

  .اھي سلسلة ماھو سكین م،على اللي تتسمى بالسین وفي لرض متغاطسین  .41

  .السوس : الحل 

  . یغلي ما یطیب ، یكبر مایشیب  .42
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  .الغراب والحجر : الحل 

علي جات وحیات وفي لرض عاملة دمیسة بعدما خرجت وحیات حرمت  .43

  .علیھا الخریجة 

  .العصفور والمصیدة : الحل 

  .عطى عامین وسنین ال ذھبتلو جرة طیار وماخذ بالد الحرةمعلى طیر  .44

  .البرد ،المحجور  :الحل 

  .على طیر طیار جاللتھ توانسیة یحط في بالد الرخاو یخلیھا بالد مخلیة .45

  .الجوع : الحل

  .على ثالثة وقوف والرابع منفوخ والخامس یضرب ویشوف  .46

  .كیس من جلد العنزة تمخض فیھ الحلیب : الشكوة : الحل 

  .قدوقد المھراس وصوتوا صوت التراس  .47

  .السردوك : الحل 

  .طحنوه وغربلوه وجابلو ربي من یسفو ، فالجبال یرفو یھفوھزات  .48

  القمح، السنابل : الحل 

  .تتقاسم حلت حزامھا طا حو رحامھا  على بنت سیدي بلقاسم طلعت للسما .49

  .البرمة: الحل 

  .ما عندھا ال فم وال معدة وال ضلوع في المغرب تتغدى في العشا تجوع  .50

  .أكرمكم اهللا، الزبالة : الحل 

  .لوح والتحت لوح وفي الوسط روح  الفوق .51

  .السلحفاة : الحل 

  .وش یعلى زوج متضادین الصالة ما یصلیوش والحرام ماید .52

  .المیزان :  الحل

  .بیض رفروف یشرب الماء كي لخروف ا .53
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  .العجین : الحل 

  .شالمة صوف تبات تشوف  .54

  .الكلب : الحل 

  .على ثالثة رداحین وثالثة شطاحین وثالثة ضرب الشوكان  .55

  .الشتاء ، الصیف ، الربیع : الحل 

  .وساكنیھا عبید مقفولة بقدرة ربي ماتتحل غیر بالحدید  قبلتنا الخضرا .56

  .البطیخ : الحل 

  .والطریق قابالتو ،دربى روحو عالكاف ،على ھي ھیاتو .57

  .البابور :الحل 

  .دابة دوبیة كحلة غربیة تھز میھ وألف وتروح بالعلف .58

  .الماشیة : الحل 

متخوخات النثا تجیب الذكر والذكر یجیب البنات  تحت الخاو  بالخا كلمة تبدا .59

.  

  .الخرشف : الحل 

  .فوق راسو الناس ھاربة من لبال وھو ھازو، قد البرا ولبرا ھي قیاسو  قدو .60

  .الزالمیط : الحل 

  .على زوزخا وا مضادین واحد خلقو ربي وواحد صنعوه الیدین .61

  .الصورة : الحل 

  .شاعلة فیھ زوج رافدینھ وثالثة ال حقینھ على المیت مات والنار .62

  ).السجارة (، القارو : الحل 

  .جدي راقد والجدیان تشطح عند راسو  .63

  ).القمح في الطاجین ( القلیة في الطاجین : الحل

  .نانھ في الغارتعطي الفلفل للصغار  .64
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  .العقرب: الحل 

  .بعد الماكلة صبح حي ، على طیرنا الغني ذبحناه وكلیناه  .65

  .رمضان: الحل 

دوك وسلطان فیھا بوك وخوك وفیھا ع،سلسلة في سلسلة وسلسلة في بیر  .66

  .الملوك 

  .القبور: الحل 

  .وداو المفتاح صالح ، رماو العسل فالمدینة سكروال على الشینة و الزینة عملو .67

  .   الحمامة والعنكبوت : الحل

   .طلب فیكى یبیتك ما یعشیك و یفرشلك ما یغطیك ،الناس تطلب ربي وھو یعّل .68

  .صاحب الحمام : الحل

  .ثة تحاتح ومریم الصالحة واحد الفني یركب و یغني العلى ث .69

  .البرمة و الكسكاس :الحل 

  مدسوس في بیر مالح ومن الداخل مسوس  نوالحایبدا بالحا  .70

   .الحوت:الحل 

عندو جسم وعندو عین وما عندو ال عضم وال خشم وال انفاس وما یخدمش  .71

  . سراالغیر كي یتقصلو 

  .قلم الرصاص: الحل

  .على زوج خلة ،وكل خلة من قبیلة ،الضحك بالسنین والقلب فیھ الدغیلة  .72

   .الضرایر:الحل 

   .یدي في یدو وانا نجبدلو في قلبو .73

  .الطاس :الحل 

معزتنا طاري طاري موالھا عالم قاري ھو یذبح وھي تصبح ما سال منھا دم  .74

  .جاري 
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  .الكمان :الحل

   .اكل في مصرانتوقاعدفي دكانتو وی .75

  .الكانكي :الحل 

انت تحاجي وانا نحاحي وباالك الحجى یفوت ،ولذكرمتكمش  عالنثى وخایف  .76

  علیھا تموت 

  .الكانكي :الحل 

ى من حاجیتك على اذكر خالي الجوف وخدموه ناس بالتمیمة ھو ظلمة عل .77

  .وجنابھ خوف مول وعاید قدیمة 

   .القبر: الحل
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واحد النھار قاعدة تغسل فالقش نزل ت ذبان ة   ، واحد كان یغیر بزاف على مرتو/ 1

واش بی ك  : ق اتلو . ھزالراجل یدو ملیح وشحطھا حتى تماركاو صباوعو ، على ذراعھا 

  .تغیر حتى من الذبانة 

  .واش دّراني إذا كانت ذبانة وال ذبان ؟ : قالھا 

  

ومس طرة قص یرة وممح اة وك رة     ، ة بن الدن بعث لبوش مس طرة طویل   : قالك / 2

  .بوش مافھمش والو .  أرضیة صغیرة 

جاب الخبراء والرؤساء تاع العالم كل ماقدوش یحلو الّلغز بعث للرایس تاع دزایر 

تط ّول وال تقّص ر نمحی ك عل ى     : ب ن الدن یقول ك   : كي وصل شاف لح وایج ق ال لب وش    

  .وجھ الكرة األرضیة نمحیك

  

كي تشوف بولیس ي فای ت   ،انت اقعد ھنا وعس : صاحبوواحد راح یسرق قال ل/ 3

زاد ،ج ات ش معة   : دخل ھذاك یس رق والخ ر یع س، ش اف بولیس ي ق ال       ، شمعة : قول 

عید المولد : امباعدجاو بزاف البولیس قالو ، زوج شمعات : قالو لصاحبھ ،شاف واحد 

  .عید المولد ، 

  

  ھذاك الداب كره ، یظال یضرب فیھ ) حاشاكم ( واحد الراجل عندو داب / 4

ومواله ،وصل لوحد لبالصة لقى فیھا لبسة تاع العسكرلبسھا وقعد ،ھز على راسو

شافو راح عندو یجري كي وصل ، عیا یحوز علیھ واحد النھار فات على ھذیك لبالصة 

  !!.أنا تمسخرت علیك قاجیت صح : قالو: وشاف اللبسة نتاعو 
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: حاب ج اه واح د وھران ي ق الو     واحد معسكري واقف یشوف في ناطحات الس  / 5

  واش تشوف عالبالك بلي كل طاج  تشوفو أتسلك علیھ عشرین ألف ؟

س لك المس كین س تین أل ف وج ا      ، راني كنت نشوف التاج الثالث : قال المعسكري 

  سلكت حق ثالث، قال لصحابو الیوم كلحت واحد وھراني . مروح 

قالوص  احبو ، خ  الص تاج  ات ف  ي ن  ا طح  ات الس  حاب وأن  ا كن  ت نش  وف الف  وق أ  

  !!بریكو كانش ماكان واحد یشوف ویسلك :

  

اكل ب داو یرس مو الّل ي رس م     ، كل واحد  یرسم حیوان : قالت الشیخة للتال میذ / 6

زعق ت علی ھ   . جرانة والّلي رسم قط وص لت عن د واح د التلمی ذ رس م نقط ة ف ي كراس ھ         

  واش ھذا ؟:  ھوقالت ل

  !!.  فیل جاي من بعید : قالھا 

  

یمش یوھاذوك  ،طیارة فیھا جزائري وصومالي وماریك اني طاح ت فالص حراء    / 7

أن ت كحل وش ب زاف    :الثالثة و الطریق كاملة والجزائر یعك ي عل ى الص ومالي ویقول و     

ك ي  ، وضعیف وباشع لوك ان قتل ت روح ك خیر،وھوم ا ھك اك لق او المص باح العجی ب         

: الماریك اني ق الو   ، ف رات   كل واحد عنده أمنی ة وح دة  : حركوه خرجلھم المارد وقاللھم 

ردني نھبل ف ي ال زي   : الصومالي قالھ . في رمشة عین صبح في بالدو ، ردني لبالدي 

ك ي وص لت دال ة    ، وابیض شمعة ولطاي مص راتش ف ي رمش ة ع ین ص بح كیم ا یح ب        

  . ردو كیما كان :الجزائري كي شاف الصومالي غار قالو 

  

تزوج و ول دو طف ل یقط ر     ،كر وع زوزة مریض ة بالس    ، شایب مریض بالسكر / 8

  . بالعسل 
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جات عندو واحد لعزوزة باش ت داوي وحت ى ھ ي    ، واحد الطبیب یشوف زوز / 9

م اجیتش  : ی اخي قلل تكم أدخل و بالواح د ؟ ق اتلو     : ك ي دخل ت قالھ ا الطبی ب     ، تشوف زوز

  !!.عندك جیت عند صحبك 

  

، قاھ ا ص ومالي  فاتت طیارة روسیة على الصومال طیشو الّلباب ة ت اع الخب ز ل   / 10

  !!.حل بیھا أوتال خمسة نجوم 

  

واحد مرتو بالكرش منین یدیھا للسبیطار ماتولدش ھكذاك حت ى قفل ت س مانة    / 11

: قالھا راجلھ ا  ،زاد حكمھا لو جاع اداھا كي ولدت جابت طفل وجھو مطاشي بالخانات 

  !!!.ماجیتي تولدیھ حتى تزنزر 

  

ال ال نسمیو لو : یولو خیر اهللا، قال ھو قالت وحده لرجلھا كي نولد الطفل نسم/ 12

ق  الھم . رط  ل :    ك ل واح  د حك  م ف ي رای  و ك  ي ول داتو ج  ا المی  زان ت اعو     . خی ر ال  ّدین  

  . خیر من مكانش : الطبیب 

  

واحد الطبیب جاب المرضى نتاعو ودارلھم كاسیت تاع الق رآن ب اش یش وف    / 13

راح لیھ ا  . اع دة تش وف ل یھم    رتاحو وال ال ناضو كل واحد یشطح ھولوھا غی ر وح ده ق  

تحالل ي غی ر   : ع اله ماتش طحیش ق اتلو    : قالھ ا  . عالبالو رتاحت ، الطبیب وھو فرحان 

  !!.في آیة الكرسي 

  

  !!.قالك وحدة طلقت شعرھا ھرب/ 14

  !!. واحد نّوض یمو دیمارات / 15
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لم قالولو حنا رایح ین ن دیرو ف ی   .جاوجماعة . قالك واحد عندو طونوبیل ھایلة / 16

ماعلیش تكاوه عّل رض وحطول و   : قالھم . تاع الّرسالة واش رایك تمثل معانا دور بالل 

ب دا ھ و مس كین یمث ل قل ب ورب وھوم ا       . أح د  .ق ول أح د   : حجرة على صدرو وقالولو 

قالھم : راح للبولیس یشكي ، سرقو الطونوبیل وراحو كي فاق مالقى ال ناس الطونوبیل 

ش كون ھوم ا ؟ ق الھم اهللا واعل م ت اع ق رش       :ق الولو  : ي جماعة سرقتلي طوموبی ل ت اع  : 

  !!!؟

  

الق ط   قالك دارو مصارعة تاع الحیوانات ق ط ص ومالي وق ط ماریك اني قال ك     / 17

یاك  ل % 100ق ال  : ح ار الحك  م  .رب حت  ى ع ي یوق  ف  ّض  الص ومالي قت ل الماریك  اني ب  

  .ل لقاوه نمر ومن الجوع صبح في میزان قط طات دارو لو التحلیالمنشی

  

 داب تاع أدزایر وداب مخطط) حاشكم (و سباق تاع الدواب واحد النھار دار/ 18

)le zèbre ( .        قالك وقع فیھا الجري رب ح ال داب المخط ط حك م الجزائ ري ال داب ت اعو

ھو لبلسلو مواله جوكینغ جا : الداب  وقال. تجریش ملیح ؟ ماه عال: وقتلو بالضرب  قالو

  .؟!!!بني نربح ؟        یاخي عقلیة یاخي وأنالبستولي قشابیة وتح، خفیف 

  

نعیط  و ث  الث  : نوي یق  ال الجزائ  ري للش   . جزائ  ري وش  ینوي طلع  و للجب  ل   / 19

رد علی ھ الجب ل   : قال ثالث خطرات ،  يالجزائر ي یرد علیھ الجبل یربح بداّلالعیطات 

  !!. واش تقول ؟: الجبل  قالو: تشانغ یونغ : ي قال فالمرات الثالثة جات دالة الشینو

  

قال القاضي . نساهال واحد الرجل راح للمحكمة باش یتحاكم مع زوج اقالك م/ 20

واش تحبي : قال للثانیة  عدابام و، نحب داري وحدي : قالتلو . واش تحبي : للمراالّلولة 



311.........................................................................................................................................الّنكت الشعبیة
  

ن ا  حت ى أ : وأن ت قال ھ   ،  الومباع د دار للرج ل ق    وا، نحب داري وحدي أنا ث اني  : قاتلو. 

  !!!.نحب داري وحدي 

  

 قالھا أعطین ي نش رب ق اتلو م ن عن يّ     . ال واحد الراجل راح لوحدة مصریةام/ 21

  !!.ال نحب من الروبیني : قال لھا 

  

واحد النھار قاعد ، قالك ماال واحد یعیطولو صحابو شكشوكة وھو ما یبغیش / 22

واش ك س ناریة وم ن    :  زاد الثاني قالو، أھال بطاطة : في ریستورون دخل صاحبھ قالو 

تخلطوھم : خزر فیھم وقالھم . فلفل :  كواشك طماطم والرابع قالھ واش: بعد الثالث قالھ

  .تشوفو

  

قالك ماال واحد مرتو بالكرش قالھا كون مقاري إیجي طفل نس میھ أس امة ب ن    / 23

زیدت جات طفلة فرحت المسكینھ دخل راجلھا قالھا ماعلیش ر نھا ، الدن ھي ماحبتش 

  .  میھا الجمرة الخبیثة نس

  

  .قالك أماال مرى وراجل ناس مالح أخر زاد عندھم طفل صدقوه / 24

  

  ALIMENTATIONSقالك مال واح د واس مھ عل ى عن دو ح انوت ت اع       / 25

GENERALE    كت ب  : یغیر منھ واسمھ إبراھیم ماال حل ح انوت   جارو وكان عندو

  .   BRAHIMONTATION  GENERALEفیھا 

  

البالت ر   اك قملة راحت للحمام ساعھ طاح ت زلق ت راح ت لطبی ب دار لھ      قال/ 26

  .إییھ باش نتقمل : وقالھا ماتزیدیش تروحي للحمام قاتلھ 
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  .دیباردور: واحد وواحدة ولدو طفل بال ذرعین سماوه / 27

  

  .نملة ماقدرتش تفوت تحت الباب ؟ البسة طالون/ 28

ال عل  ى بال  ك الس  لف یفس  د ب  ین     :ق  الو ،س  لفلي ملی  ون  :واح  د ق  ال لص  احبھ  / 29

  .شكون قالك حنا صحاب ؟: ، قالھ الصحاب

  

  .حدین و و اواحدو:قالھ  1×11قداش : الص قالھ المعلم تلمیذ غبي خ اسقس/ 30

  

  واحد بخیل دخل مرحاض وما حبش یخرج وعاله ؟/ 31

  !!.خاطراش لقا فیھ مكتوب ادفع 

  

ومباعد ، الھا تتزوجي بیا مابغاتش قالك نملة تمشي في الطریق القاھا قرلو ق/ 32

نقب ل بالقمج ة   ، ماقبلتش بمول فیس تة  ك ویر  : نبغي نتزوج بیك قاتلھ : لقاھا فكرون قالھا 

  !!!أكارو ؟

  

جیبلي شربة وبس ،جابلو الش ربة  : واحد  مصري دخل مطعم قالو للسرفور / 33

  .وقالو بس ماكانش 

  

ق الو  ف ات علی ھ حم ار لق اه یبك ي      ی ذبحوه  قالك واحد خروف داوه نھ ار العی د   / 34

  .نتذبح خروف وما نقعدش حمار : واش بیك ،قالو راح یذبحوني ،قالو لحمار :
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تكلم واحد فیھم قال الیوم نشربو القھوة عند واحد فینا  قالك ربعة معلمین ،ماال/35

ماك انش الس كر ،قالھ ا     حد م نھم طیب ت مرت و القھ وة ،وق اتلو     ،داروالقرعة طاحت في وا

مكش دیریھا في الفنجان وھاتیھا ، حطھا وقالھم ، جماعة ما تشربوش حتى نتفاھمو مایھ

ي یھ ز فنجان ھ   نتغ داو ف ي دارو ،س اعة الّل      ي یطیح عندوكر الّل،كاین فنجان مافیھش الّس

  .یقول ایھ حلوة سكر 

  

،سقس ى  مق اري ف ي منطق ة ممنوع ة الوق وف       قالك واح د ش امبیط لق ى واح د    / 36

قالھ ا  . MON MARIنت اع   :ق اتلو .نت اع م ن الطوموبی ل    :طوموبی ل  ف ي ال  مرت ھ لقاھ ا  

ام ون م اري ارواح نح ي    :دخل للحانوت وبدا یعیط  ،راه في الحانوت:قاتلو .وین راح :

  .طوموبیلتك

  

ف   وت الطم   وبیالت وص   ل عن   د وح   دة قالھ   ا   :واح   د ش   امبیط دارو ب   اراج  / 37

:MADAME   مانیش مادام  :،قاتلواعطیني لوراقي DEMOISELLE     م ا فھم ش

واش معناھ ا ،ق الو ماش ي مزوج ة ، رج ع لیھ ا و م دلھا ل وراقي          :راح لشاف تاعو ق الو 

  .تفضلي مادموازال بصح رانا قاع مادمازاالت : وقالھا 

  

دخلت مرا قالھا م ول  ، لمصر دخلو الحانوت یقضیو  مرة ثالثة شاویة راحو/ 38

ي آِس   اْسیَن  اِرَق ْكَش   ْلَق  آ:اویة نط  ق واح  د م  نھم بالش   . تفض  لي یاس  ت ھ  انم : الح  انوت 

  .ي اِمَھوالتُّ

  

ب تاع ال درك والح رس البل دي راح و یتغ داو وخالوش انبیط  ایع س        ورمرة ق/ 39

 ALIMONTATION: وھو ھكاك عدا علیھ واحد ق الو  ، وھو مایعرفش الفرانسیسا

GENERALE    واحد یعقب علیھ یقولو ھذا الكلمة ایخلیھ یعقبكل خاله یعدى وھكا 
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، واح د العش رة   : ق الو ، قداه عندنا جنیرال في الجزائر: وفي لعشیة راح للشاف وقالو ، 

معناه مواد : ألیمونتاسیون جنیرال قالو: الیوم عداو علي میھ یقولو لي كل : قالو الشنبیط 

 PROCUREUR: لغ  دوة نف  س القص  ة ع  دا علی  ھ واح  د ق  الو ، غذائی  ة عام  ة یابغ  ل 

GENERALE   ، أن  ت : لكارط  ة ك  ي نعتھ  الو لق  ى فیھ  ا می  زان ق  الو     ق  الو نعتل  ي ا

  .خضاروتقولي جینرال 

  

  .وحدة حابة تفرح راجلھا لیلة الدخلة قاتلو راني حامل / 40

  

  .مرة بولیسي لسلوس قال لواحد لعجوزة ماتبولیس ھنا قتلھ ربي یرحمھ/ 41

  

  .مسمار دار ریجیم وال بینازة / 42

  

ص  و قال  ت وح  دة للخ  رى نروح  و عل  ى زوج ق  رادات راح  و للحم  ام وك  ي خل/ 43

  .رجلینا وال نحبسو كلب 

  

ال طیراس شافو سیمي مقاري لتحت ، زوج مھابل طلعو للباطیمة وطلوا من / 44

مات تلمو  روحو طیش البوھالي ،قال واحد منھم لالخر انزل جیبھا ، وه شیكوالطة بحس

  .اس قتلو جیبھا راح یفرق فیھا للّن: قال الخر،الغاشي 
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