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إهــــــــــــــــداء
إلى من دق قلبً أول دقة بٌن ٌدٌها
إلى من هما فً الوجود بعد هللا ورسوله
إلى من علمانً علم الحٌاة وهما سندي وقوتً ومالذي
بعد هللا والدي العزٌزٌن حفظهما هللا ورعاهما
إلى من أظهر لً ما هو أجمل من الحٌاة:إخوتً قرة عٌنً:بلقاسمٌ،وسف،سهٌلة،مسعودة،
إلى زوجات إخوتً:غنٌة وأمٌنة
إلى من هم أروع شًء فً الدنٌا،فاكهة العائلة،أوالد إخوتً عصافٌر الجنة:
محمد،عٌدة،عبد الجلٌل،سٌد علً
إلى من تذوقت معهما أجمل اللحظات توأمً الروح،صدٌقتً العزٌزتٌن:نادٌة وإٌمان
إلى كل عائلة بوثلجة وعائلة جقبوب
إلى كل من هم فً قلبً ونسٌهم قلمً

زٌنب

إهــــــــــــــــداء-
إلى التً غمرتنً بحنانها وعطفها،والتً ال ٌمكن لألرقام أن تحصً فضلها
إلى من أنار لً درب النجاح وعلمنً معنى الصبر والكفاح والدي الحبٌبٌن حفظهما هللا ورعاهما
إلى كل إخوتًٌ:خضر،امبارك،سمٌر،بدر الدٌن وإلى أخواتً:بسمة ولٌنة
إلى زوج أختً فٌصل وبرعمتٌه الصغٌرتٌن،جوهرتً العائلة:نسرٌن وأسٌل
إلى كل من ساندنً ودعمنً فً هذه المذكرة وخاصة األستاذة الكرٌمة أودٌحات
وإلى أغلى صدٌقتٌن فً الوجود حبٌبتً الروح:زٌنب ونادٌة
وإلى كل عائلة سلمان ومدانً
كما ال أنسى زمٌالتً فً الدراسة:لٌندة،أمٌنة،فلاير،نسٌمة،صبرٌنة،حنان،مٌساء

إٌمان

مقدمة
القصص الشعبي ليس واقعا فنيا فحسب  ،بل ىو فن عالمي عرفتو كل الشعوب ومارستو
عبر العصور المختمفة ،إنو تراث ثقافي وتاريخي وفكري حيث ينقل فكر أمة وعاداتيا وحكايتيا
المختمفة من جيل ألخر فالقصص الشعبي ما زال حيا في أوساطنا إذ يجمع عدة الوان قصصية
منيا األسطورة ،الحكاية الشعبية ،الحكاية الخرافية وحكاية الحيوان ،إنو تراث ثقافي وتاريخي وفكري
ينتقل من جيل إلى آخر مازال يتمقى الرواج في مجتمعنا عموماً وفي منطقة "بئرغبالو" خصوصا
وقع اختيارنا عمى القصص الشعبي لسببين أحدىما ذاتي واآلخر موضوعي،فأما السبب الذاتي
فيتمثل في حبنا لمقصص الشعبي،ىذه القصص التي تذكرنا بزمن الطفولة والبراءة،حيث نجتمع أمام
الموقد أو ندخل تحت األغطية الدافئة في ليالي الشتاء الباردة ونستمع إلى الجدة وىي تنبش
ذاكرتيا لتروي لنا حكايات حفظتيا ىي بدورىا عن أجدادىا.
أما السبب الموضوعي فيتمثل في رغبتنا في الحفاظ عمى ىذا الموروث من الضياع،ىذا
األدب الذي يعبر عن ىويتنا وانتمائنا،إنو ذاكرة وتاريخ،خاصة وأن الدراسات في األدب الشعبي
قميمة بالمقارنة مع الدراسات في األدب الرسمي(رغم ما ليذه الثنائية من إجحاف في حق ىذا
الألدب).
وانصب اختيارنا عمى منطقة "بئرغبالو" ألننا ولدنا وترعرعنا فييا،األمر الذي ساعدنا عمى
التغمغل فييا،واالحتكاك بناسيا مستغمين عامل الثقة المتبادلة بيننا وبين رواتيا.
فاالشكالية التي تطرح نفسيا :ما أىم القصص المنتشرة في منطقة بئر غبالو وكيف تجمت
الييمنة الذكورية في ىذه القصص؟
لإلجابة عن ىذه اإلشكالية توجب عمينا المجوء إلى منيجين،أحدىما تطبيقي ميداني واآلخر
وصفي تحميمي.فكانت أول خطوة في البحث ىي جمع المدونة من ىذه المنطقة.
أ

مقدمة
جاء بحثنا في مدخل وفصمين ،قمنا في المدخل بتعريف المنطقة جغرافيا واقتصاديا
وثقافيا،ألن فيم البنية االجتماعية تساعدنا عمى تمقي ىذا القصص وتحميمو،فال يمكن ألدب أن ينشأ
ويترعرع دون بنية اجتماعية معينة.كما أن العادات والتقاليد والمعتقدات الشعبية ليا بالغ األثر في
تنوع القصص الشعبي واختالفو.
أما الفصل األول فقد قمنا بتصنيف القصص الشعبي ،إلى :أسطورة وحكاية شعبية وحكاية خرافية
وحكاية الحيوان.
و في الفصل الثاني حاولنا أن نبين كيف تجمت الييمنة في ىذه القصص.
وختمنا بحثنا بخاتمة عرضنا فييا أىم النتائج التي توصمنا إلييا.
وأنيينا بحثنا بممحق يضم جميع القصص التي قمنا بجمعيا.وبقائمة ألىم الرواة الذين يعود
ليم الفضل في جمع ىذه القصص والحفاظ عمييا من الزوال.
اعتمدنا في بحثناعمى مجموعة من الكتب كانت لنا سنداً أىميا :كتاب األستاذ عبد
الحميد بورايو "القصص الشعبي في منطقة بسكرة" كتاب طالل حرب "أولية النص"
وباعتبار بحثنا عمال ميدانيا فقد واجيتنا عدة صعوبات،خاصة أثناء جمع المادة،فعممية
الجمع فقد كانت من أصعب المراحل في البحث ،لما اقتضتو من مجيود،ومن الصعوبات التي
واجيتنا في بحثنا ىذا قمة الرواة الذين يرون الحكايات،وان وجدوا فالكثير منيم يعاني من مشكل
النسيان .وكثي ار ما يصعب عمى الرواة تذكر تفاصيل حكاياتيم ،منيم من كان يضرب لنا موعدا
آخر لمراجعة حكايتو وىناك من كان يروييا لنا بكثير من التداخل والفراغات والبعض اآلخر كان
ُيغير من أحداثيا أو يروييا متداخمة مع أحداث حكاية أخرى كما واجيتنا مشكمة صعوبة التنقل من

ب

مقدمة
مكان آلخر حيث كنا ننتقل لنسمع بعض الحكايات من الرواة من النساء ونقوم بتدوينيا وىذا ما
وجدناه عند فئة قميمة من العائالت ألن بعض العائالت تخمت عن رواية الحكايات وذلك الستبداليا
ألجيزة اإلعالم كما شيدت بعض التصرفات من بعض الرواة خاصة الكبار منيم والنساء عمى
وجو التحديد الذين استغربوا الموضوع كما أنيم رفضوا التعامل مع بعض الوسائل كتسجيميم في
الياتف وذلك خوفا من أزواجيم ،مشكل آخر ىو التشابو الكبير في الحكايات خاصة في بعض
األسماء نجدىا في أغمب الحكايات وىذا ما يؤدي إلى الخمط بينيم ،كل ىذه الحكايات كانت ليا
لغة متميزة ليست بمغة عادية وانما تجد فييا نوعا من التأثير عند سماع ىذه الحكايات.
وفي األخير أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لألستاذ المشرف األستاذة التي شرفتنا بإشرافيا
عمى ىذا البحث المتواضع كما أننا نأمل أن نكون قد ُوفقنا ولو بالقميل القميل.


ت

الفصل األول

انفصم األول:
/1تصنيف انقصص انشعبي
 /2إشكانيت انتصنيف
/3أشكال انقصص انشعبي





األسطورة
انحكايت انشعبيت
انحكايت انخرافيت
حكايت انحيوان

تصنيف القصص الشعبي

الفصل االول
إشكالية التصنيف:

تعتبر دراسة القصص الشعبي دراسة عممية إنجا اًز حديثا تتمركز حول جمع المتون وتصنيفيا وتجنيسيا
،إن مسألة تصنيف القصص الشعبي من المشاكل األساسية التي تعترض دارس ىذا المون من أشكال
التعبير الشعبي فالحقيقة أن عممية جمع القصص الشعبي وتصنيفو تمثل اشكاال عويصا يضع أمامو أكثر
من عالمة استفيام فقد تراوحت بين ال تصنيف وتصنيف ثالثي (دىاليز ،حكايات طويمة ،حكايات
قصيرة) وتصنيف خماسي (دىاليز ،المرأة ،المرأة والرجل ،الحماة والكنة ،من الحياة) ىناك أيضا تصنيف
سباعي (حكايات الواقع االجتماعي ،الحكاية الخرافية ،الحكاية المرحة ،حكاية الحيوان ،حكايات
المعتقدات ،حكايات التجارب الشخصية ،حكاية الشطار) وتصنيف جغرافي حسب المدن واألحياء.1
صنف إلى عدة تصنيفات ما بين ال تصنيف والتصنيف المبتسر والتصنيف األحادي
أما في المغرب فقد ُ
المختص بنوع قصص شعبي واحد أو الثنائي المنحصر في نوعين اثنين أو الثالثي أو الخماسي وىناك
تصنيف جغرافي ييتم بجمع النصوص السردية ،إن الدراسات األولى ليذا التصنيف أىممت الشكل أو
بتعبير آخر لم يكن تصنيفيا مبنيا عمى البناء التركيبي لمادة الدراسة لذا تُعد دعوة "فالديمير بروب" إلى
الدراسة الوصفية لمقصص الشعبي إقامة تصنيف يعتمد البناء التركيبي لألثر القصصي كأساس تجاو اًز
لجميع ىذه المحاوالت التصنيفية واتجاىا جديداً في طرح المسألة ،إن القصص الشعبي المغربي أثناء
جمعو يحتاج إلى تبويو ضمن فئات فنية.

الحكاية العجيبة :إن الحكاية العجيبة ليا مكانة اعتبارية لدى الدارسين والجامعيين إذ تييمن عمييا
الظواىر الخارقة من سحر وجن وأفعال خارجة عن المنطق والمعقولية

2

ٌ -1نظرمصطفى ٌعلً ،القصص الشعبً المغربً أشكال التصنٌف والتجنٌس ،كلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة ،القنٌطرة،
العدد،2006 ،6ص.66
-2عبد الحمٌد بوراٌو ،القصص الشعبً فً منطقة بسكرة،ص.77
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تصنيف القصص الشعبي

الفصل االول

" أما دراسة "رزلين قريش" لمقصة الشعبية الجزائرية ذات األصل العربي فقد اعتمدت تصنيفا راعت فيو
الباحثة حجم القصة ،فكرتيا الرئيسية ،الشخصيات وقسمت القصص التي تتألف منيا مادة دراستيا إلى
قصص طويمة وقصص قصيرة ،تشمل األولى قصص البطولة والخرافات و تستقي موضوعاتيا من
األساطير والدين وعالم الحيوان والجن أما الثانية فتستقي موضوعاتيا من األخالق والنكت المشيورة
وتكون غايتيا إما الموعظة أو الفكاىة.1
تنقسم القصص الطويمة إلى قصص البطولة ،قصص خرافية:
أ/قصص البطولة تنقسم إلى:
" قصص بطولة دينية
 قصص بطولة وعظية
 قصص بطولة بدوية
 قصص بطولة حديثة"

2

ب/قصص الخرافات الشعبية تنقسم إلى:
 خرافة دينية
 خرافة حول شخصيات واقعية غير دينية
 خرافة الجن
 خرافة محمية
أما القصص القصيرة فتنقسم إلى:
 قصص التسمية
 قصص التخفيف عن المكبوتات
-1المرجع نفسه،ص.65
-2المرجع نفسه،ص.66
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تصنيف القصص الشعبي

الفصل االول
 قصص ذات مغزى"1

لقد اعتمدت "روزلين قريش" في الفصل بين قصص البطولة والخرافة الشعبية ثم بين أقسام كل من ىذين
النوعين بينما اعتمدت الوظيفة في الفصل بين قصص التسمية وقصص التخفيف عن المكبوتات
والقصص ذات المغزى ،إن التصنيف الذي اعتمدتو "روزلين قريش" يعتمد عمى الطول والقصر فيي
السمة الشكيمية الوحيدة التي روعت في ىذا التصنيف.
لقد ذىب عبد الحميد بورايو إلى أدب الباحثة "روزلين قريش" بأن القصة الشعبية الجزائرية منيا ما ىو
أصمي عربي ومنيا ماىو أصل قد ال يكون عربيا أو مشكوك فيو عمى حد تعبيرىا

2

لذا اعتمد عبد الحميد بورايو في تصنيفو لممادة القصصية عمى تصنيف "روزلين قريش" فقد راعى
الخصائص الشكمية التي يمكن أن تُميز نمطا قصصيا عن نمط آخر ،بيذا نفيم أن عبد الحميد بورايو
اىتم بأىم الخصائص الشكمية دون أن يعزليا عن المحتوى فقد ميز المادة القصصية إلى ثالثة أنماط
رئيسية وىي:
 قصص البطولة
 الحكاية الخرافية
 الحكاية الشعبية

3

"عبد الحميد بورايو" في تصنيفو لمقصص الشعبي استطاع أن يفصل بين الحكاية الشعبية والحكاية
الخرافية ،عمى عكس بعض الباحثين الذين لم يفصموا في عممية التصنيف بين الحكايتين فنجد "ليمى
قريش" في كتابيا لم تميز بين الحكايتين الخرافية والشعبية.

-1المرجع السابق،ص.66
ٌ -2نظرعبد الحمٌد بوراٌو ،القصص الشعبً فً منطقة بسكرة،ص.66
ٌ -3نظرالمرجع نفسه،ص.67
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تصنيف القصص الشعبي

الفصل االول

في األخير نفيم أن ىناك دراسات كثيرة قصدت تصنيف القصص الشعبي حسب المواضيع التي تُعالجيا
ويقَسم القصص الشعبي إلى أربعة أقسام ىي:
الحكايات أو حسب المفيوم الفني لمحكايات ُ
 األساطير
 قصص الخوارق أو الخرافية
 الحكاية الشعبية
 حكاية الحيوان
فاألسطورة والحكاية الشعبية والحكاية الخرافية تتشابو في مواضيعيا فمثال الحكاية الخرافية تستخدم
الشخصيات الخارقة كالجان والغول .

27

تصنيف القصص الشعبي

الفصل االول
أشكال القصص الشعبي:
 .Iاألسطورة:

"كممة أسطورة في المغة تعني كل ما يخط ويسطر من أباطيل وأحاديث عجيبة .وقد ورد في المعاجم
المغوية (السطر والسطر ،الصف من الكتاب والشجر والنخل ونحوىا ،يقال بنى سط ار وغرس سطرا...يقال
سطر فالن عمى فالن إذ زخرف لو األقاويل ونمقيا"

1

نفيم من خالل ىذا الكالم أن األسطورة تتضمن النقل عن القدماء كما أنيا تعتمد عمى عن عنصر
التخييل وعدم الصحة وكذلك تستعمل األسطورة لوصف األشياء غير الواقعية مثل آلية تمشي عمى
األرض وأموات يخرجون من القبور ،فقد نشرىا الزمخرشي في كشافو بالخرافات واألكاذيب أن صيغة
المفرد لكممة "األسطورة" لم تكن موجودة أي لم تُستعمل قديما فقد كانت تشبو كممة ىيستوريا اليونانية
فكانتا تدالن عمى معنى القصة أو الرواية أو التاريخ وتدالن أيضا عمى ما كتبو األقدمون أو تركوه من
روايات وحكايات.
أما في العصر الحديث فقد استخدمت كترجمة لكممة " "Mytheوالمعنى األصمي لكممة ""Mytheعند
قدماء اإلغريق تعني :الكممة المنطوقة التي تحدد استعماليا بعد ذلك فأصبحت تعني الحكاية التي تختص
باآللية وأفعاليم ومغامراتيم

2

إن اإلنسان البدائي كان يؤمن بأن األسطورة ىي قصص حقيقة فقد قدسيا و حاول استرضاء اآللية
كأنميل إلو اليواء والرياح أدونيس إلو الخصب والحياة ...الخ ظناً أنو يكسب مساعدتيا ويخضع لغضبيا.
أما اصطالحا :فيي تدل عمى أنيا":محاولة لفيم الكون بظواىره المتعددة أو ىي تفسير لو أو ألنيا نتاج
وليد الخيال ولكنيا ال تخمو من منطق معين ومن فمسفة أولية تطور عنيا العمم والفمسفة فيما بعد"

1

-1مرسً صباغ ،الفصص الشعبً العربً ،دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر ،االسكندرٌة ،ط،2006،1ص.15
ٌ -2نظر طالل حرب ،أولٌة النص ،نظرات فً النقد والقصة واألسطورة ،المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع،
بٌروت،ط،1994،1ص.92
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تصنيف القصص الشعبي

الفصل االول

إن األسطورة كانت تتأمل في ظواىر الكون لتحاول فيمو فيذا التأمل ينجم عنو التعجب والتعجب ينجم
عنو التساؤل وىذا التساؤل يسعى إلى تفسير ظواىر الطبيعة.
األسطورة قصة تحكي عن كيفية تحول أمر من األمور إلى حالة أخرى  ....وكيف تحولت الةحدة
2

األصمية لمجنس البشري إلى تعددية من القبائل واألمم «

إن األسطورة تحكي و تروي تاريخيا ُمقدسا ،أحداثيا كانت تُحكى بواسطة أعمال كائنات خارقة حيث
يكون فييا عنصر الخيال شرطا أساسيا في األسطورة.
ومن األساطير المنتشرة في بئر غبالو أسطورة بوغنجة:
بوغنجة:
(يحكى أنو في أحد األيام كانت ىناك قرية سكانيا فاسقون فغضب اهلل عمييم فسخط عمييم وابتالىم
ُ
بالجفاف فمم يجدوا حتى ما يشربوه فكل أىل القرية تمنوا ىطول األمطار فاجتمعوا وخرجوا إلى الشارع
وجمعوا من كل بيت شيئا من زيت ودقيق وزبدة ،جمعوا كمية من الدقيق صنعوا منو الكسكس فطيينو
نساء القرية وأعطوه لمرجال ليأكموه ظانين بأنو قبل أن ُيطيى الطعام تنزل المطر فكانوا لما يخرجون
يقولون:
بوغنجة رفع رأسو يا رب اروي رأسو يا ربي أنزل المطرجمبانة عطشانة واروييا يا موالنا يا ربي أنزل المطرالقمح دل ريشو يا ربي من أين نعيش يا ربي أنزل المطريا ربي رعدة جمجالة من أجل أن تعيش اليجالة يا ربي أنزل المطر)يبدو النص ناقصا،فالراوي الذي نقمنا عنو األسطورة قد مزج بين ما ىوأسطورة وما ىو طقس.

 -1مرسً الصباغ ،القصص الشعبً العربً،ص.15
ٌ -2نظركارم محمود عزٌز ،األسطورة والحكاٌة الشعبٌة فً العهد القدٌم ،عٌن الدراسات والبحوث اإلنسانٌة
واإلجتماعٌة،ط،2001،1ص.99
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الفصل االول

إنو لم ينقل لنا النص األسطوري،فربما ألنو لم يعد متداوال.ولم يعد الناس يختفظون إال باالحتفالية التي
يمارسونيا.
-1سمات األسطورة:
أبرز سمات األسطورة نجد:
 مجيولية المؤلف :أي أن القصة تأتي ضمن أحد أسفار التوراة التي ترجع إلى أربعة أسفار مصادر
(الييودي،األلوىيمي ،الكيوني ،التثنوي) عادة ما تكزن سفاىية
 غموض األصل :أي أننا ال نعرف بالتحديد عمى يد من نشأت وعمى من ِ
صيغت لممرة األولى.
 غموض المعنى :ان غموض المعنى نجد في طياتو نوعا من الالمنطقية أو الالمعقولية ألن الفكر
األسطوري ىو فكر ما قبل منطقي بل عممو باطنية غامضة.1
من سماتيا أيضا نجد خاصية "التعالي" أي أن األسطورة ال تخضع لقيود الزمان والمكان والتجربة اليومية
الواقعية فاألسطورة تنحى منحى بعيداً عن الزمن العادي فيي تتصف بنمط ال مكاني
-2أنواع األساطير:
ىناك عدة أنواع لألسطورة نذكر منيا:
أ/األسطورة الكونية :تبحث في المسائل الغامضة مثال ظاىرة التعاقب الميل والنيار فقد مثل ىذا التعاقب
في شكل صراع بين إلو الخير والو الشر فاإللو الخير ىو غمو الخصب والو الشر ىو إلو الجدب.
ب/األسطورة التعميمية :ىي أسطورة تُحاول تفسير األشياء بفكر بدائي ىذه األسطورة تُحاول اصطناع
أسموب منطقي في تفسير األشياء ،أمثمة عن ذلك ظاىرة ظيور الشمس بالنيار بدون نجوم.
ج/األسطورة الطقوسية" :كانت األسطورة الطقوسية تيدف إلى تحقيق نياية عممية

2

ٌ -1نظركارم محمود عزٌز ،األسطورة والحكاٌة فً العهد القدٌم ،ص.104
ٌ -2نظر نبٌلة إبراهٌم ،أشكال التعبٌر فً األدب الشعبً ،دار غرٌب للطباعة والنشر،ط( ،3دت)،القاهرة،ص.25
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 .IIالحكاية الشعبية:

لغة :لقد اتفقت المعاجم العربية في المعنى المغوي لمحكاية فقد وردت في لسان العرب :حكى كقولك
حاكيت فالنا وحكيتو فعمت مثل فعمو أو قمت مثل قولو فالحكاية لغة ىي الفعل أو القول بالمثل والمحاكاة
والتقميد.
اصطالحا :الحكاية الشعبية ليا عدة تعريفات فيي شكل قصصي قديم من أشكال األدب الشعبي يعود
إلى آالف السنين فقد ظيرت في حقبة مبكرة لمغاية إذ" تُركز عمى حدث أو عمى بطل وقد يكون ىذا
الحدث اجتماعيا أو سياسيا أو نفسيا ...تُصور صراعا كبي اًر بين الخير والشر ،بين األخالق الحميدة
والصفات الذميمة السيئة"

1

إن الحكاية الشعبية أكثر قدما وبدائية فيي تُمثل بداية األساطير فالحكاية الشعبية عادةً ما ترتبط
بالشعب ،فالشعب ىو المؤلف وىو المتذوق أو المتمقي فيذه الحكايات ال تُصور الصراع بين الخير والشر
فقط بل تُصور أيضا صراع النفس مع ذاتيا لذلك اعتمدوا في تحميل الحكاية الشعبية عمى المنيج
النفسي .
إن الحكاية الشعبية ىي النوع األكثر انتشا ار في منطقة بئر غبالو ما إذا قُورنت بغيرىا من الروايات
وقدأدى تنوع موضوعاتيا إلى ظيور عدة أنواع منيا حكايات الواقع االجتماعي والحياة اليومية والحياة
المعاشة وحكايات الحيوان والحكايات اليزلية وحكايات األلغاز وحكايات الواقع األخالقي
المعاش
إن الحكاية الشعبية شكل قصصي ُمتداول بين الناس فيذه الحكايات كانت ُمرتبطة بالواقع ُ
والحكايات اليومية التي تُصادفو والحكاية الشعبية.

 -1طالل حرب ،أولٌة النص ،ص.122
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من خالل ىذا القول نجد تعدد تسميات الحكاية الشعبية إال أنو يجمعيا عنصر الخيال والتراتب القصصي
اء أكانت خرافية أم أسطورية أما طالل حرب فيرى بأن الفرد »:يؤلف الحكاية الشعبية بما ينسجم مع
سو ً
ىذا الشعب و،تطمعاتو ويودعيا خالصة تجاربو وحكمو"

1

من خالل ىذه التعريفات لمحكاية الشعبية نتوصل إلى أنيا وسيمة اتصال بين األجيال فيي مستوحاة من
الواقع الشعبي كما أنيا تروى شفاىة.
خصائص الحكاية الشعبية:
 الحكاية الشعبية شكل أدبي شفوي تتناقمو وتتوراثو األجيال عن طريق المشافية
 إن نص الحكاية الشعبية نص مرن في بنيتو الشكمية والداللية ألن الخيال ىو الذي يتصرف في مادتيا
بحرية

2

 تتميز الحكاية الشعبية بعمرىا الطويل الطويل فيي تُقال وتُردد عبر العصور ونستطيع أن نقول عمييا
بقايا أسطورية
 معناه أن الحكاية الشعبية كانت ومازالت ُمتوارثة جيالً عن جيل كما أن الحكاية الشعبية ترتبط
باألسطورة
 إن بطل الحكاية الشعبية من نوع خاص وغير مألوف وغير طبيعي

3

 بطل الحكاية يكون دائماً خارقاً لمعادة وساحر

-1المرجع السابق ،ص.122
ٌ -2نظرسعٌدي محمد ،األدب الشعبً بٌن النظرٌة والتطبٌق ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،بن عكنون ،دط،
،1998ص.61
ٌ -3نظرالمرجع نفسه،ص.64
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سمات الحكاية الشعبية:

إن الحكاية الشعبية ال تقتصر عمى نوع واحد بل تتعدد أنواعيا وال تمتزم بحدود شكمية كما أنيا ال تخضع
لعنصر الزمان وال ترتبط بمناسبات معينة مثل المغازي وقصص األولياء

1

الحكاية الشعبية ال تتقيد بوقت ُمعين وانما تُروى في كل وقت وفي كل مناسبة كما أنيا أكثر إيمانا بالجن
والعفاريت والسحر ومن سماتيا أيضا الحكاية الشعبية كانت تمسخ االنسان إلى حيوان وتُحولو من صورة
إلى أخرى

2

أىم الحكايات الشعبية المشيورة في ىذه المنطقة:
 مكيدش
 قصة الشيخ قالم
 عمي بابا
 لقرع بوكريشة
 قصة الشيخ ونساه الزوج
 الشيخ العربي ومرتو
 بقرة اليتامى
مكيدش:

3

كان ىناك رجل لديو سبعة أوالد ،توفيت زوجتو وأصبح أوالده يتامى ،كان يمشي في الطريق ويضع
أوالده عمى األرض وكانت الغولة تمشي وراءىم ،وكمما وضع ولدا عمى األرض أكمتو الغولة،حتى بقي لو
منيم ولد واحد اسمو "مكيدش" .كان ىذا الولد ذكيا إذ قال ألبيو :تعبت ،فرد عميو األب :إجمس ،فقال لو
ٌ -1نظرعبد الحمبد بوراٌو ،القصص الشعبً فً منطقة بسكرة،ص.119
ٌ -2نظرلمرجع نفسه ،ص.119
 -3روتها :
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مكيدش :أجمس ولكن بشرط أن تبني لي دا ار من حديد وتحفر في داخميا بئرا .عمل أبوه بشروطو .عندما
وصمت الغولة عاشت معو وكان "مكيدش" يركبيا فوق الحمار .ذىبت الغولة لمشيخ المدبر وقالت لو:
"حير ودبر" وضعت لو العمك في دار التراب ثم رجعت لمشيخ مرة أخرى قالت لو "حير ودبر" قال ليا
الشيخ :انزع ليا المخ ،مخ الشيخ دواء لكي يقع ،ضربت الغولة الشيخ ونزعت مخو لكي توقع
"مكيدش".وقع مكيدش ف قبضت عميو وقالت لو :ماذا أفعل بك؟ قال ليا .افعمي ما فعمت باآلخرين،
ربطتو في أحد البيوت أرادت أن تقوم بتسمينو وضع ذيل قط ويد رزمانة.كان كمما قالت لو :أرني ذراعك
أراىا ذيل القط ،فتقول لو .ماتزال نحيفا .وأصبحت تطعمو جيدا لكي يصبح سمينا .عندما أصبح سمينا
قال ليا ،ال تأكميني وحدك بل اجمعي أصدقاءك وجيرانك أنا في كل الحاالت سأموت ،لكن أشترط أال
تذبحيني أنت .اتركي "العمياء" تذبحني ،أما وأنت فاذىبي واجمعي ضيوفك،ذىبت الغولة تدعو أصدقاءه
لمعشاء ،قال مكيدش "لمعمياء" أعدي لي طعاما نأكمو ،أنتم ليمكم طويل ونياركم طويل ويأتي عمى
عمري،حين

قمت القمح قال ليا كيف تأكمين القمية؟ قالت لو :تي تي تي قال ليا :نحن نأكميا طامي

طامي ونرفع رؤوسنا إلى السماء .رفعت رأسيا فذبحيا ووضع رأسيا في "التميس" قطعيا وطبخيا ولبس
مالبسيا عندما أتى الضيوف وقف أمام الباب وكان يسمم عمييم وينقرىم باإلبرة ويعضيم ويقول ليم
"الوحش ليكتل الجحش".ثم قال لمغولة :ماما أعطيني المفتاح لكي نفتح بيت مكيدش فتح بيتو قال :ليا
"تيس تيس راس العورة في التميس وكالين لحم العورة يحسبوا لحم مكيدش" خرجوا يركضون وراءه دخل إلى
بيتو وأغمق الباب ،بدأو بالنواح عمى العمياء وىم يرددون "ماكميت الرية مانبكي ما نيري عينيا ما كميت
القحقوح ما نبكي ما نوح" جمست الغولة وحدىا قالت لمكيدش ىيا نذىب لنجمب الماء قال ليا أنا "بيدوني
عفج لفج" ىي تذىب لمدلو تقوم بتمفيجو وىو يذىب ليمأل ويعود ثم يقول ليا "يفعل شيبك مميت وجيت" ثم
عادت إليو وقالت لو :ىيا نذىب لمغابة لكي نحتطب "الحطب" يقول ليا :إنني في حبل قطع رقع ثم
خرجت معو لمغابة اختبأ في العميق شجر التوت وتركيا تتخبط في الشوك.
34
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تعبر حكاية مكيدش عن الصراع بين العالم االنساني والعالم المتوحش،وكغيرىا من الحكايات التي اجسد
الصراع األبدي بين الخير والشر.واألمثمة عمى ذلك كثيرة نختار منيا ىذه النماذج:

35

الفصل االول
قصة الشيخ قالم:

تصنيف القصص الشعبي
1

كان ىناك شيخ يتزوج بالنساء ويطمقين .ذات يوم ذىب إلى الشيخ المدبر وقال لو "حير ودبر" قال لو:
لم أنجح في الزواج ماذا أفعل وأي مكان أذىب إليو ،قال لو الشيخ المدبر :اذىب إلى تمك المرأة التي
تجمع الحطب والمطر ينزل وتضع في عبونيا ،ذىب قالم إلى أىميا ليخطبيا فقالوا
لو :إنيا لك خذىا ىي بمياء ليس ليا مستقبل .قال ليم :ليس كذلك فمير البمياء ىو مير الفاطنة
الحاذقة فالمرأة ىي المرأة فتزوج بيا فأنجبت لو طفال سمياه "جعفر بالنكو" وأنجبت كذلك طفال آخر اسمو
"ذياب" .ذات يوم عمت الفوضى في البالد واندلعت الحرب ،التقت أميما ذات يوم بامراة ييودية فقالت
ليا أم ذياب ضعي لي ابني فوق ظيري ،فبدلت الييودية الطفمين حيث وضعت ابنيا عمى ظير المرأة
وأخذت ىي الطفل اآلخر .وصمت أم ذياب إلى المنزل وىي ال تعمم أن الولد الذي معيا ىو ابن الييودية
.جمس والده يمعب معو ويجره فمم يرد عميو جمس الولد يدق عمى الحديد فقال الرجل لزوجتو :ىذا ليس
بابني .قالت لو :إنو ابننا فقال ليا :تذكري جيدا .فتذكرت أنيا طمبت من الييودية أن تضع ليا ابنيا عمى
ظيرىا .فقال ليا زوجيا بأنو سيذىب ليبحث عنو حضري لي المؤونة وسأبحث عن ولدي ،ذىب "قالم"
إلى الوديان بحثا عن ابنو فمما وصل القمتة التي يستحم فييا األوالد قال بصوت مرتفع ىاو ىاو فمم يجب
أحد فمشى قميال ليصل إلى مكان وجود ابنو قال :ىاو ىاو فرد عميو ابنو :أنت أنجبت والناس ربت .فقال
"قالم" :ىاو ىاو .فرد االبن :ال تثق في الخيل وان غزت .ىاو ىاو فرد :ال تثق في ليالي الشتاء وان
صحت ،ىاو ىاو فرد :ال تثق في النساء وان صمت ،ذىب الشيخ "قالم" إلى الييودي قال لو أنت ربيت
لي ابني وانا ربيت لك ابنك فاليوم سآخذ ابني وأنت خذ ابنك ،قال لو الييودي لن أعطيك ابنك حتى
تحضر الشيود .فقال الشيخ قالم :سنبعث كال من ابني وابنك إلى الصحراء وندىن ليما لحاىما بالزيت
والذي يأتي مناكبو مدىونة ذلك ىو ولدي وتستطيع التفريق بينيما .فذىبا إلى الصحراء فمما رجع قال ليم

1

 -روتها:
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"قالم" :الذي ينيض الجماعة ليس بابني أتى ابن "قالم" أوال فسألوه :كيف وجدت الصحراء؟ قال :ساعدة
مسعودة ،مثمما ىنا مثمما ىناك ولن أنيض الجماعة ،وجدت امرأة حبمى وفي بطنيا ولد ووجدت بعي ار
خط ار وأعور ،ولقيت كمبة مع صغارىا .قالوا لو كيف عرفت أن الكمبة ولدت حديثا قال ليم :تضع رجمييا
عمى البعير وتمشي عمى اآلخرين والمرأة تتألم ،وكل تمشي ما تألمت سارت عمى األصابع دون أن تضع
قدمييا عمى األرض ،وكمما زال األلم غمست رجمييا في األرض.
ولما وصل ابن الييودي سألوه كيف وجدت الصحراء؟ قال ليم حرشي برشي مثمما ىنا مثمما ىناك ينظر
لمصحراء فقط .فتعرف كل منيما عمى ابنو وأخذه .أراد الشيخ قالم أن يختبر ابنو لكي يتأكد فأخذه لكي
يرعى األبقار وقال األب البنو" :ذياب" الذي وراء األبقار فنط "ذياب" في الوسط قال أبوه أنت الذي وسط
األبقار فنط " ذياب" أماميم تكمم راعي البقر فقال لو لما قمت لك أنت الذي وراء البقر كنت أقصد ذيوليم
وفي وسطيم بطونيم والذي أماميم قرونيم ،ذات يوم ذىب بالنكو مع أخيو ذياب قال لو أبوه خذه معك
وسجل لي ماذا يصنع وكل تحركاتو .مشى ذياب وبالنكو مسافة بعيدة فوجدا مجموعة صغيرة من الغنم
فقال ذياب ما أقميا وفييا بركة فسا ار حتى لقيا مجموعة أخرى كبيرة قال "ذياب" ما أكثرىا وما أقل بركتيا
فمما وصال إلى قرية صغيرة طمبا شرب الماء فأعطى ألخيو ليشرب ىو األول وشرب ىو الثاني فذىبا
حتى وصال إلى قرية أخرى طمبوا المبن شرب ىو األول ثم أعطى ألخيو بالنكو.سا ار حتى وصال إلى
المقبرة فقال ذياب يا ترى ىل مات أم ال يزال حيا؟ فعادا إلى البيت فمقيا أباىما فسأليما ماذا صنعتم في
مشواركم ىذا فقص عميو "ذياب" فسألو والده لماذا فعمت ىكذا قال لو "ذياب" شرب ىو الماء الصافي
وشربت أنا العكر وفي المبن شربت أنا األول ألنني شربت السادر وشرب ىو الخاثر ولما قمت لو ياترى
أمات أم ال يزال حيا كنت أقصد ىل ترك خميفة لو من بعده يحمل اسمو أم

قال الشيخ "قالم"

لزوجتو:أحضري لي أشيى شيء وأثقل شيء وأمر شيء قال ليا اذىبي إلى أىمك واال طمقتك ذىبت إلى
أىميا أتت لو بالعسل والدفمة وقالت أثقل شيء ىو "الجبل" التقى ذياب بأمو في الطريق وسأليا ماذا قال
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لك أخوالي فرأى ما أحضرت من عندىم ،فقال ليا دعك من ىذا واسمعي ماذا ينبغي أن تقولي لو :أثقل
شيئ ىو"العام" ،أمر شيء ىو "الموت" أشيى شيء ىو قول ال إال اهلل .ذىبت إلى زوجيا وحمت لغزه فقال
ليا :من أخبرك بيذا إنو "ذياب" قالت لو ال ليس ىو .قال ليا :ذياب مات ،فصارت تندب وقالت لو لقد
كنت معو اآلن .قال أحضروه لي وارموه في النار .قال ليم لماذا ترموني في النار؟ قال لو أبوه :النار ىذه
يغمبيا؟ قال دياب :الماء ،قال :والماء ؟ قال :المنحدر ،قال :والمنحدر؟ قال :الخيل ،قال :والخيل؟ قال:
لو الفرسان .قال :والفرسان؟ قال :النساء ،قال :والنساء؟ قال :أوالدىم.
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عمي بابا:1

ُيحكى أن ىناك شقيقين أحدىما فقير واآلخر غني .فالفقير بدأ يشكو أخاه لمناس بأنو ال يرحمو بشيء وال
ُيساعده ،أما أخوه فيقول لمناس أنو دائماً يبعث لو طعاماً ولباساً مع "الخادم" .لكن الخادم كان يأخذىا إلى
مقبرة كانت تُسمى بالمقبرة المنسية ،قرر الرجل الفقير اليجرة فأوصى زوجتو أن ترعى إبنو الوحيد وذلك
خوفاً من عدم العودة .ففي طريقو وجد قص اًر كبي اًر فيو ديك فتكمم معو قال :لو أين أنت ذاىب؟ قال لو أني
قاصد ذل ك القصر .فقال لو أوصيك بأن تقول ىذا الكالم" :أييا الباب المغمق اسمح لي بالدخول" قال لو:
ستجد في الداخل كل ما تشتييو من أكل وممبس وذىب فعندما تأخذ ما تريده من الذىب اخرج و
قل »:أييا الباب المغمق اسمح لي بالخروج « فعند عودتو إلى البيت بعث ابنو إلى بيت أخيو ليجمب لو
المكيال فوضعت زوجة أخيو قميال من العمك لترى ماذا كان يكيل أخو زوجيا .وبعدما أرجع ليا المكيال
فقير ،فقال ليا
وجدت داخمو حبةً من الذىب .فقالت لزوجيا :إن أخاك يكيل الذىب بالمكيال ويقول إنني ٌ
ٍ
مكان فيو
:مالو أكثر من مالي ويدعي أنو فقير .فذىب إلى أخيو وسألو عن مصدر الذىب فقال لو :من
خوف شديد فعندما تصل إليو قل ىذا الكالم "أييا الباب المغمق اسمح لي بالدخول" وعند الخروج "أييا
الباب المغمق اسمح لي بالخروج" فذىب أخوه وعند الخروج نسي الكالم فبقي في الداخل حتى رجع
المصوص قال أحدىم :رائحة ٍ
بشر تدور في البيت يا أحمد البدار فبحثوا عنو حتى وجدوه فأكموه ورموا
مالبسو ،خرج أخوه بحثاً عنو فوجد مالبسو مرميةً فرجع إلى زوجتو وىو يبكي فأخبرىا بمقتل أخيو سمعت
زوجة أخيو فتوفيت ىي أيضاً ،لقد أحرقوا المصوص جميعاً ولم يبق منيم إال فرس أمروا ابن الرجل الفقير
بالركوب عمى الفرس وأثناء رحيمو أعطت لو أمو عصاً من خشب تُسمى (المغزل) وقالت عندما يمحق بك
أي ضرر ضع العصا في األرض وقل (يا عصا أبي وأمي ارتفعي بي) وفي الطريق تحول الفرس إلى
ٍ
غول فوضع العصا في األرض فتصورت لو شجرة عالية صعد إلى أعالىا فجمست الغولة تحت الشجرة
 -1روتها:
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تنتظر نزولو من فوق الشجرة فتحولت إلى امرٍأة فرجعوا بيا وجيزوا ليا عرسا فقالت ليم المرأة من يغمبني
سأتزوج بو غمبتيم كميم إال ابن الفقير فتزوجت بو ،ففي بداية زواجيا فرضت شرطاً وىو أكل خروف كل
يوم أو عجل صغير واكتشفوا بأنيا غولة وليست امرأة فيرب الفرس بابن الفقير وأخذه بعيداً.
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لقرع بوكريشة :1

ُيحكى أنو كان ىناك رجل لديو مزىريتين ُيوجد في واحدة منيما ذىب واألخرى فضة وغطاىما بالممح
وتركيما عند صديق لو قال :خبئيما لي فمما خبأىما صديقو احتاج ذات يوم إلى الممح وكان الجو مثمجا،
انسدت كل الطرق ولم يستطع الخروج لشراء الممح فأخذ من المزىريتين وقال في نفسو بأنو سيرجعيا لو ما
إذا ذابت الثموج .فأخذ كل الممح حتى وصل إلى الذىب والفضة فأخذىم وحين أراد الرجل استرجاع
مزىريتيو وجدىما مميئتين بالممح فقط فذىب إلى منزلو فمما كان يمشي في الطريق مر أمامو رجل ُيدعى
فاستيز بو .فقال لو:لم يكن فييما سوى الممح ،نزل إليو جبريل وقال لو حكمت بالقانون
أ
"ىارون الرشيد"
قبل البموغ لديك سبع سنين ذال اختر أن تمر بيم في صغرك أم كبرك قال لو "لقرع بوكريشة" سأجتازىم
في صغري فأخذ زوجتو وبغمتو التي كان يحمل عمييا ذىبا وفضة .فبينما كان ىو وزوجتو جالسين أمام
العين يتغذيان ذىبت البغمة إلى البركة فغرقت في الدوامة فألبس لزوجتو البرنوس وقال ليا سأذىب وحدي
وأنت عودي من حيث أتيت فذىب إلى راعي اشترى من عنده خروفا وقال لو اذبحو واسمخو لي وأعطني
منو سوى الكرش والمصارين وخذ أنت الباقي ،فغطى رأسو بالكرش والمصارين وغطى رأسو الذي فيو قرن
فضة وقرن ذىب إلى اإلسفنجي ليشتغل عنده ،فكان يشتغل ليال و نيا ار وكانت ابنة السمطان تراقبو كل
يوم .وذات مرة أحضر السمطان سبع تفاحات أعطى كل حبة لواحدة من بناتو وجمع أىل القرية وقال ليم
من يريد الزواج من ابنة من بنات السمطان فميأت .طاب من بناتو بأن ترمي كل واحدة منين حبة التفاح
لمن أعجبيا ليكون زوجيا .فرمت كل واحدة منين التفاحة عمى الرجل الذي أعجبيا إال واحدة منين
فاحتاروا لم لم ترم بحبة التفاح فانتظرت حتى جاء لقرع بوكريشة فرمتو بحبة التفاح فضحكت عمييا
أخواتيا ،قال ليا لقرع بوكريشة سأتزوج بك ولكنني ال أممك شيئا فتزوج بيا .ذات يوم قال ليا قولي ألبيك
أن َي َدعي أنو مريض ويشترط عمى أنسابو أن يأتوا لو بالتفاح النيفوح رداد الروح لموح من قطع سبع بحور
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من عند يامنة إبنة منصور .فمما أكمل لقرع بوكريشة سبع سنين ذل كتب لزوجتو كتابا وأعطى ليا قصبة
وقال ليا إذا ولدت لدينا طفمة عمقي ليا الكتاب واذا رزقنا بطفل عمقي لو الكتاب وأعطي لو القصبة
ويقدموا لو اليدايا
وطمب من زوجتو مرة ثانية أن تقول ألبييا بأن ُيقيم عرسا ويعزم أزواج بناتو ليباركوا لو ُ
فعزميم فتباىوا بيداياىم ونقودىم فقال لقرع بوكريشة لمكاتب :أكتب مائتي بقرة وماءتي فرس وماءتي ناقة
فضربو الكاتب بصفعة وبصق في وجيو ظانا أنو ال يممك شيئا ويتباىى بالكالم فقط فقال لو ال تنس أن
تكتب الصفعة والبصقة كذلك .فبعث ألخيو ليجمب لو كل ما كتبو فجاء أخوه وجمب لو كل ما طمب فمما
دخل إلى القرية باألبقار واإلبل واألعواد كان وقت الصالة فمما صعد اإلمام لكي يؤذن شاىد كل ىذا
الخير فبدل أن يقول اهلل أكبر قال اهلل أكثر .فمما سمع السمطان ما قالو المؤذن أمر بإحضاره لكي يقطع
لو رأسو فقال لمسمطان :تعال وسترى بنفسك .فاندىش السمطان أيضا لما رأى فقال السمطان لمقرع بوكريشة
:بما تُريدنا أن نعاقب الكاتب فقال لو :اليد الذي ضربت يكون عقابيا القطع والمسان الذي بصق يكون
عقابو القطع واكتشفوا فيما بعد أن لقرع بوكريشة ىو في األصل أمير فأخذ زوجتو وذىب إلى قريتو وبينما
ىو يمشي مع زوجتو إذ م ار بالبركة التي غرقت فييا البغمة وذىب إلييا وشاىد شعرة فوق الماء فأمسكيا
إذ بالبغمة تصعد ىي والذىب والفضة ولذلك ُيقال في المثل" كي تكون جاية جيبيا شعرة كي تروح تقطع
سناسل".
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قصة الرجل وزوجتيو:1

كان ىناك رجل لديو زوجتان األولى ابنة عمو واألخرى من منطقة غير منطقتو وكان يحب زوجتو
الثانية أكثر من ابنة عمو،إذ كان يضرب ابنة عمو كثي ار .وكان في عيد األضحى عندما يذبحون الكباش
يرمي عمى ابنة عمو بفضالت الكبش ويرمي عمييا" الدوارة "كان يحتقرىا كثي ار فيي التي كانت تطبخ
وتكنس وتعنتي بالبيت أما األخرى فيأخذىا في النزىات ويشتري ليا المالبس فإذا ما اشتكت ابنة عمو
غضب منيا وضربو  .في أحد األيام سمع صديق لو بأنو ال يعدل بين زوجتيو االثنتين فقال لو صديقو
لماذا ال تعطي كال من زوجتيك حقيا ونصيبيا من حبك لماذا تحتقر ابنة عمك وتسعد الثانية ربما لو
أصابك مكروه ذات يوم لن تجد بجنبك إال ابنة عمك .فقال لو كل ىذا كالم فارغ فزوجتي الثانية تحبني
أكثر من ابنة عمي .فقال لو صديقو :مثل عمييا أنك ميت وسترى .ففعل مثمما طمب منو صديقو صارت
ابنة عمو تبكي عميو وتندب أم زوجتو األخرى فمم تأت إليو قط بل لبست ثيابا جديدة وصارت تشتم في
ضرتيا وتقول ليا بأن زوجيا لم يحترميا يوما وىي تبكي عميو ،قائمة :تذكري يوم كان يرمي عميك
فضالت الكبش يوم العيد وأنا يأخذني في نزىات فسمع الزوج كل الكالم الذي قالتو ليا فنيض وطمب
العفو من ابنة عمو وأخذ زوجتو الثانية إلى أىميا وعاش ىو وابنة عمو في سعادة وىناء.
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قصة الشيخ العربي وزوجتو:1

في قديم الزمان كانت النساء ميمشات خاصة إذا تزوجت المرأة عند عائمة كثيرة األفراد كان األكل
محددا بالوقت والمعيشة غالية .كان طعام الرجال يختمف عن طعام النساء.وكانت النساء ال يأكمن حتى
يأكل الرجال .فإن ترك الرجال شيئا من األكل أكمت النساء واذا لم يتركوا نمن جياعا .ذات يوم وقت زمن
الحصاد كان الشيخ العرب ي في أرضو يحرثيا وكانت زوجتو في البيت تطحن الدقيق في "الرحى" المنزلية
فمما جاعت خبزت الكسرة ،نظر العربي من بعيد فرأى دخانا يخرج من أعمى المنزل فعرف بأن الدخان
يخرج من موقد بيتو فترك المحراث وراح يجري إلى المنزل يبحث من أين جاء الدخان وماذا طبخت
زوجتو ألنو في ذلك الوقت من العيب أن تأكل المرأة من غير وقت ،سأل زوجتو ما سبب الدخان ؟ماذا
ِ
ِ
طبخت فمم تقل لو شيئا فمما رأتو آت من
طبخت؟ قالت لو :لم أطبخ شيئا فعاود السؤال عدة مرات ماذا
بعيد وضعت الكسرة تحت ركبتيا مخبأة لكي ال يراىا زوجيا فعندما أنكرت ضربيا بشدة .ولما كان يضرب
فييا كانت المرأة تخرج الكسرة من تحت ركبتيا وتأكل خفية وىو يضرب و في الوقت نيسو كانت تطحن
الدقيق وتأكل وىو يضرب حتى أحست وكأن الكسرة تقطع بمعوميا بحيث كانت قطع الكسرة تتموى في
حنجرتيا كالصخر فمما أنيى الشيخ العربي ضرب زوجتو أنيت ىي األكل وشربت الماء وتنيدت ودعت
عميو قالت لو حرثت األرض ولن يكن لو فييا نصيب وفي المساء عاد إلى البيت وىو يرتعد من شدة
الحمى قال لزوجتو تعالي وغطيني فأبت أن تغطيو وتركتو عمى حالو حتى توفي في الصباح الباكر لما
نيضت وجدتو ميتا.
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بقرة اليتامى:1

تحكي الحكاية عن أسرة متكونة من أب وأم وابن وبنت يعيشون في سعادة لكن سرعان ما انقمبت ىذه
السعادة إلى حزن بعد وفاة األم وزواج األب من امرأة ثانية .تظاىرت زوجة األب بالحنان عمى أوالد
زوجيا وبعد سنة من زواجيا أنجبت بنتاً كشفت عن حقيقتيا فقد كانت تُفضل ابنتيا عمى أوالد زوجيا
كانت تمنع عني ما األكل والشرب وحتى أبوىما لم ينج من معاممتيا السيئة ولكن ىاذين اليتيمين كان ليما
بقرة يرعيانيا ويتغذيان من حميبيا فكانت صحتيما جيدة وجميالن فاستغربت الزوجة ذلك .في أحد األيام
أرسمت ابنتيا وراءىما لتعرف الحقيقة فرأتيما يرضعان البقرة فأرادت أن تفعل مثميما فانزعجت البقرة
ونطحتيا وفقعت عينيا فثارت زوجة األب غضباً وأصرت عمى بيع ىذه البقرة .حاول األب أن يقنعيا بأنيا
بقرة يتامى ال تُباع ولكنيا أصرت عمى بيعيا فأخذىا إلى السوق وقال :إنيا بقرة يتامى فأبوا أن يشتروىا
فقررت المرأة أن يذبحيا ويبيعيا لحماً فباعيا فبقي منيا قطعُ من المحم فجمبيا إلى البيت فطبختيا الزوجة
وأعطت لمولدين منيا فدفنوىا في قبر أميم إذ بيا تتحول إلى نخمة فييا تم ار كثي ار كانوا يأكمون منيا كمما
ذىبوا إلى أميم فتبعتيم أختيم فأخبرت أميا فأخذت معيا فأساً وقطعتيا فنبتت مرةً أخرى فاستغربت زوجة
اب من ىناك وقال ليا بممييا (بالقطران) فقالت األخت ألخييا لقد توفيت البقرة والشجرة
أبييما فمر غر ُ
ذبمت فييا نغادر البالد فذىبا ولما وصال إلى ٍ
مكان فيو ماء عطش الولد فقالت لو أختو ال تشرب منيا فقد
تتحول إلى ٍ
طير أو غزال فعطش أخوىا كثي اًر فشرب من العين خفيةً فتحول إلى غزال فسارت معو حتى
وصال إلى دار السمطان فتزوج بيا أصبحت تُدعى عائشة وفي أحد األيام أتى متسول يدق بابيا فتحت لو
فوجدتو أبوىا فأعطت لو لباساً وخب اًز وخبأت لو في كل قطعة خبز قطعة من الذىب ولما وصل إلى بيتو
أخبر زوجتو بطيبة قمب البنت ف ًشكت في األمر وطمبت منو العودة لمعرفة تمك المرأة وذىبت ىي معو
فسألتيا متى يعود السمطان قالت :بعد شير فجمست أمام البئر فرمتيا زوجة أبييا داخمو ولبست لباسيا
 -1روتها:
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ىي وابنتيا وزينوا نفسييما بِ ُحمِييا ولما عاد السمطان سأليا ما بيا عينك؟ قالت :من قيرك ،فقال :ماذا
أنجبت لي؟ قالت :ولداً وتوفي فقررت أن تذبح الغزال فبدأ يبكي ويقول :يا أختي يا ابنة أمي أتوا ليذبحوني
ويطبخوني ويأكموني فقالت لو أختو يا أخي يا ابن أمي أنا في البئر وابن السمطان في حجري واألفعى
شيخ قال لو الشيخ أحضر لي معزِاة فذبحيا وقام بشوائيا
أمامي فسمعيا السمطان الذي كان جالساً مع ٍ
بدأت رائحة الشواء تعمو فخرجت األفعى من البئر فقتميا السمطان فرمى الحبل إلى زوجتو فخرجت ىي
وولدييا التوأم فذبحت أختيا وطبختيا وأرسمتيا إلى أميا ووضعت عينيا في أسفل الصحن تحت الفاكية
فعندما أرسمت ليا الفقة بدأت األصوات تتعالى وتقول (تيس تيس ؤأس العورة في التميس) فأكمت وعندما
انتيت وجدت عين ابنتيا في أسفل القفة فماتت المرأة أما السمطان فأخذ الغزال إلى عين الغزال ليغسل
منيا فعاد كما كان وعاشت ىي وزوجيا السمطان وأخوىا وأبوىا في سعادة وىناء.
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 .IIIالحكاية الخرافية:

لقد أطمق المجتمع ىذا الجنس األدبي بالميجة العربية الدارجة "المحاجية" أو الحجاية فقد كانت تُروى في
الميل عند المدافئ أو تحت أغطية الصوف حيث يجتمع األطفال الصغار حول األم والجدة أما التخريف
في الحكاية الخرافية يعني وجود الخوارق الغير مرئية كالجن والمرة والغميان فعالم الحكاية الخرافية عالم
يدور فيو الخيال والعجائب والغرائب فيي تبتعد كل البعد عن الواقع الحقيقي الممموس.
الحكاية الخرافية " :قصة أو حكاية خيالية ذات معزى كما أنيا إبداع جمالي ذات سمات محددة فقد عرفتو
شعوب العالم منذ العصور القديمة ينبغي أنيا ذات طابع عالمي" فقد عرفيا فيالند بقولو »:أن الحكاية
الخرافية الشعبية شكل أدبي تمتقي فيو ظاىرتان لمطبيعة اإلنسانية ظاىرة الميل إلى الشعبي العجيب
وظاىرة الميل إلى الشيء الصادق والطبيعي«1
أما العالم الفولكموري كراب فعرفيا "بأنيا أحدوثة متواترة بالرواية الشفوية منثورة وليا قدر من القوام"

2

ىذه األحدوثة تدور حول بطل أو بطمة ويكون البطل فقي اًر أو وحيداً في بداية ىذه األحدوثة وبعد ىذه
السمسة من المخاطرات تمعب فيو الخوارق دو اًر ىاما يستطيع البطل أن يصل إلى ىدفو فيعيش حياة
سعيدة في النياية

3

خصائص الحكاية الخرافية:
 ابتعاد الحكاية الخافية عن عنصري الزمان والمكان ألن شخوص الحكاية الخرافية تتحرك دون عائق
الزمان والمكان فيي عكس الحكاية الشعبية فيي أسيرة الزمان والمكان.
 شخصية الحكاية الخرافية تميل إلى السطحية فيي أشكال بدون أجساد (كالجان ،الغول ،الحيوانات
الممسوخة).
-1نبٌلة ابراهٌم ،أشكال التعبٌر فً األدب الشعبً ،دار غرٌب للطباعة،
ٌ -2نظر حورٌة بن سالم ،الحكاٌة الشعبٌة فً منطقة بجاٌة ،دار هومة للطباعة والتوزٌع،دط ،الجزائر .2010
-3المرجع نفسه،ص.83
القاهرة،ط،3ص.81
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 تتميز الحكاية الخرافية بالتسامي من حيث أن شخصية الحكاية الخرافية إلى الواقع الداخمي والخارجي
كما أنيا تجعل منيم أشكاالً شفافة خفيفة الوزن والحركة.
 تتخذ الحكاية الخرافية توجيا تجرديأً فيي بعيدة عن الواقعية والتجسيد 1رغم ابتعادىا عن الواقعية
ومجردة إال أن األطفال يجدون المتعة بشخوص الحكاية الخرافية كما انيم ُيحبون مغامرات ىذه الحكايات.
 إن الحكاية الخرافية ال تبدأ فجأة بالحركة كما أنيا ال تنتيي فجأة وقد ألفنا تماما قانون البداية وقانون
النياية إلى درجة أننا قمما نتصور غيرىما.
 الحكاية الخرافية منعزلة عن العالم فيذه االنعزالية تعزل شخوص الحكاية الخرافية عن العالم الواقع

2

فالحكاية الخرافية عالميا عالم خرافي ليس واقعي ومن خصائصيا أيضا نجد قانون "التناقض" فيي تصور
لنا صور متناقضة مثل الكبير والصغير اإلنسان الشيطان ،الغني والفقير .....الخ
من بين الحكايات الخرافية المدروسة في بحثنا نجد:
 عشبة خضار
 ودعة جناية سبعة
 قرن فضة وقرن ذىب
 قتالة أخييا
 سحر األفعى

-1حورٌة بن سالم ،الحكاٌة الشعبٌة فً منطقة بجاٌة،ص.84
-2نبٌلة ابراهٌم ،أشكال التعبٌر فً القصص الشعبً،ص.89
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عشبة خضار:1

كانت ىناك طفمة ليا زوجة أبييا ،ىذه الزوجة أرادت أن تذىب إلى بيت أىميا وتأخذ معيا الطفمة
"عشبة خضار" أخذت معيا صحنا من البغرير ومعيا الطفمة وقد ربطتيا من الشعر ووضعت أماميا
"البغرير".كانت الطفمة تترجى الطيور مرددة :الذي ينجد شعري يأخذ ورقة من بغرير انجدوا كل شعرىا
عندما انيوا جية تركوا ليا جية ،جاء الغول "أبو ذن" أنجد ليا أذنا وغطاىا بأذن وفرش ليا أذنا كما
يقوليا بأذن ،عندما نام الغول ىربت منو فرأت النار في الجبل دخمت الى الغولة فوجدتيا تطحن عارية
عمى ثدييا قالت ليا " لولم ترضعي ثدي عيسى وموسى لوضعت دمك في جفنة وعظامك في لقمة" حف ار
ليا مطمورة خبأتيا فييا وقمبت عمييا الجفنة فأمرت الجفنة أال تتحرك في المساء عاد أوالدىا عيسى
وموسى فشموا رائحة العربي في البيت قالوا :دخمت لمدار يا أحمد يا البدار بدأوا يبحثون في أرجاء البيت
فاجتمع كل ما في البيت إال الجفنة بقيت ساكنة في مكانيا قال ليا أبناؤىا أين الجفنة قالت ليم الجفنة
أصبحت طاعنة ي السن ال تستطيع المشي ،عندما جمست الغولة مع أوالدىا باحت ليم بالحقيقة،
عاىدوني و سأبوح لكم بالسر ،قالت ليم :جاءت عندنا طفمة فأرضعتيا فأصبحت أختكم فوعدوىا بأنيم لن
يؤذوىا ولن يأكموىا  .كانت الطفمة تحمل أخاىا ولد الغولة وتذىب لمراعي ،ذىب ىذا الراعي إلى بيت
أبييا كانت تقول لو أعطيني "خروف" حوير لكي يمعب بو أخي ابن الغولة ،وكان الراعي يقول "عشبة
خضار ماصابت النو مطر مجات الناقة حوير عاله يمعب خوك وليد الغولة" كانت عندما تذىب إلى
المزرعة كانت تدور بييا البل يرقيميا ،ذىب الراعي إلى أبيياوقال لو :عندما تذىب إلى المرعى سوف
أذىب معك ،عندما وصل أبوىا شدىا من يدىا وقال ليا أنت ابنتي قالت لو بنت الغولة عندما وصمت
لمواد أتت الغولة فدعت اهلل ففاض الواد لكي ال تستطيع الغولة العبور وبعد مرور ساعات من الوقت عاد
الواد كما كان .جاءت الغولة تبحث عنيا فوصمت إلى القرية التي تسكن فييا الطفمة فعرفتيا فنامت عندىم
 -1روتها:
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 .قالت الطفمة ألىميا ىذه ىي الغولة التي كنت أسكن عندىا .لما ذىبت الخادم تسرق التمر والزيت من
عند الغولة ،الغولة بدأت تقول ناموا أم ليس بعد الخادم بدأت تطحن لكي ينيضو "الق اررة تمشي والقمر
يشطح الال وسيدي رقدوا يرقد حسيم" الخادم قالت أنا ذىب لمزويتة لكي نمشط ليا شعري وتميرة لكس
ادقق بييا ضروسي،أحرق أىل القرية الغولة وأوالدىا ،فقالت الغولة لمطفمة يبقى مني فرد عظم يكسرك وال
يعميك،خرج أوالد القرية لكي يمعبوا بقي من الغولة إال العظم ىذا العظم طار لعين عشبة خضار فأعماىا.
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ودعة جناية سبعة:1

ُيحكى أن امرأة كان ليا سبعة أوالد وفي يوم من األيام حبمت المرأة مرة أخرى ولما حان وقت الوضع
أعطى أوالدىا السبعة المنجل إلمرأة اسميا الخادم قالوا ليا إذا وضعت أمنا طفال أشيري لنا بالمنجل نجمنا
واذا وضعت طفمة أضيري لنا بالممًفة نمفاو فأنجبت المرأة طفمة فكذبت عمييم الخادم وقالت ليم بأنيا
أنجبت طفال ،فبدأت الطفمة تكبر وبعد سنوات كانت تمعب في الواد فعكرت الماء فكانت ىناك امرأة تدعى
"ستوت" في الواد فغضبت منيا ألنيا عكرت الماء فشتمتيا وقالت ليا "ودعة جنية سبعة" فعندما رجعت
الطفمة إلى البيت بدأت تبكي وتنوح من ألم في بطنيا قالت ألميا لن تشفيني سوى "ستوت" فمما أتت قالت
ليا الطفمة أخبريني بالحقيقة واال سأضع يدك في القدر تحترق ،فخافت ستوت وأخبرتيا بالحقيقة عن
إخوتيا السبعة فذىبت ودعة لمبحث عن إخوتيا ،ذىبت مع شخص ُيدعى "الوصيف" والخادم ذىبوا إلى
حمام األحرار الخادم كان لونيا أسود أصبح أبيضا و"ودعة" كان لونيا أبيض أصبح أسودا فقالت ودعة
تركت "ما وبي وجئت أبحث عن إخوتي السبعة" البل دار بييا ورقد ،ىذا الراعي الذي كان يرعى اإلبل
ذىب إلى إخوتيا وقال ليم بأن "ودعة" التي كانت ترعى الغنم واإلبل ىي أختكم فأخذوىا إلى الحمام
فعادت بيضاء كما كانت ،أعطوىا السالح والفرس كانت ترعى معيم فأصبحت مثل الرجل في وسطيم
فشعرت زوج ات إخوتيا بالغيرة منيا فقررن أن يتخمصن منيا فأتوا ببيضة ثعبان وخبأوىا في الحصيدة
ووضعوا معيا غربال فضة وقالوا ليا إذا كنت تحبين إخوتك فكولي من ىذا الصحن وخذي ىذا الغربال،
أكمت ودعة وقالت ليم إخوتي أغمى شيء عندي فمن آخذ ىذا الغربال فمما أكمت الحصيدة بيضة الثعبان
فرخت في بطنيا فأصبحت بطنيا كبيرة تشبو الحبمى بعد ذلك قال نساء إخوتيا ألزواجيم أن أختكم أتت
ً
بالعار لكم ،عندما رأوىا رحموا وتركوىا لما جاء صاحب إخوتيا سمع صوتا يأتي من البيت فعندما دخل
وجد أختيم ،ذبح ليا خروفا وأكثر ليا من الممح لكي تسقط الثعابين من بطنيا فأحرقيا الممح كميا
1

 -روتها:
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وسقطت جمعييا وضعيا في "الشبرية" كان يضع إال الرؤوس وبعدما انتيى طمب يد "ودعة" لمزواج فتزوج
بيا وأنجبت لو ولدين "حبحب رمان" و"كاس وليدي" وبعد مدة اقترح عمييا أن يزور أىمو وأصحابو فقبمت
الذىاب معو فأوصت ولديو بأن ال يتركوا أحداً يروي ليم القصص إال ىي ،وضعتيم عمى ركبتيا لتروي
ليم فبدأت تقول "حبحب رمان" واسمع يا "كاس وليدي" أخوالك سبعة ونساؤىم سبعة وأوالدىم سبعة وخيميم
سبعة وابميم سبعة فقفز أخوىا وقال ليا "ودعة" فأخرج زوجيا الشبرية إذ بيا سبعة رؤوس ثعابين قال
أخوىا الكبير من الذي فعل بك ىذا قالت لو نساؤكم الستة إال واحدة لم تكن موجودة فعاقبوىم بوضع حفرة
ووضعوا فييا النار ليقفزوا عمييا كمما قفزت واحدة سقطت في المطمورة وعاشت ودعة بفرٍح وسرور ىي
وزوجيا وولدييا واخوتيا.
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قرن فضة وقرن ذىب:

يحكي أن رجال كان يمشي فالتقى بثالث نساء فقال لين ىل انتن متزوجات أم ال فقمن لو إذا تزوجت بنا
نحن الثالثة فنحن موافقات فقالت األولى إذا تزوجت بي فسوف أقوم بصنع غداء لموليمة من حبة قمح أما
الثانية فقالت لو سوف أصنع لك من صوف نعجة واحدة برنوسا أما الثالثة فقالت سأنجب لك قرن فضة
وقرن ذىب فتزوج بالثالثة معا وبعد ذلك سأل األولى ماذا قمت لي خذي حبة قمح قالت لو أتمزح معي
ماذا تصنع حبة قمح ال يمكنني أن أصنع بيا شيئا أما الثانية فقالت لو ماذا أصنع لك من صوف نعجة
واحدة ال يمكنني حتى صنع كبة خيط بيا والثالثة كانت تعني بقرن فضة وقرن ذىب طفل وطفمة فمما وفا
بوعد ىا وأنجبت لو طفال وطفمة غارت منيا نساء زوجيا االثنتان فذىبتا إلى عجوز شمطاء إسميا "ستوت"
واستبدلت الطفل والطفمة بكمب وكمبة ووضعت الطفل والطفمة في واد جرفيم ،كانت ىناك غولة في الغابة
تجمع في الحطب فوجدت الطفمين فأخذتيما وربتيما حتى كب ار وزوجت الطفل فقال ليا ابني لي قص ار
وضعي لي فيو "طي ار يغني" فبنت لو قص ار وصار الطفل سمطانا في المدينة فمفت الطير الذي يغني انتباه
رجل كان يجمس دائما بقرب القصر يسمع لمطير ويغني فذات يوم رأتو زوجة السمطان فأخبرت زوجيا عن
ىذا الرجل فأمر باحضاره فمما دخل القصر اندىش فأعطى لو السمطان العشاء واجتمعوا حولو كميم
فنظروا إلى الخارج فشاىدوا غرابا ينيش التراب قالت زوجة السمطان الغراب ينيش التراب فقال الرجل
الغريب أكثر أن المرأة تنجب الكالب قالو لو وكيف ذلك قال ليم بأن زوجتي وعدتني بأن تنجب لي قرن
فضة وقرن ذىب فأ

نجبت كمبا وكمبة فنزعت الطفمة الخمار عن رأسيا فسطع الضوء ونزعت التاج من

فوق رأس أخييا فزاد سطوع الضوء فاكتشفوا بأن ىذا الرجل أباىم وأخبروه بأنيم ولداه وىما قرن الفضة
والذىب فقال لو السمطان سأذىب معك إلى منزلك لكي أرى المرأة التي أنجبت الكالب فذىب الرجل إلى
منزلو وأخبر نساؤه بأن السمطان سيزورىم وطمب منيم أن يطبخوا لو طعاما يميق بو فمما ذىب معو
السمطان تيامست زوجتا أبيو فيما بينيما بأن ىذا ابن ضرتيما فوضعا السم في الطعام ولكن السمطان
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أوصتو زوجتو بأن ال يأكل إال بعد أن يقدم لمقطة أوال وأن ال ينزع حذاءه فقدم الطعام لمقطة أوال فماتت
وبعدىا قال ليم أريد أن أرى المرأة التي أنجبت الكالب وطمب منيم أن يغسموا ليا ويمبسوىا ثيابا جديدة
فمما خرجت عانقيا وقال ليا أنا ابنك وأخذىا معو وعاقب زوجتي أبيو وأخذ أباه وأمو وعاشوا سعداء في
القصر.
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قتالة أخييا:1

يحكى أنو كان ىناك رجل متزوج ولو طفمة وكان ينتظر مولود آخر ،كان ىذا الرجل يصطاد الحمام
ويضعيا في القفص وفي أحد األيام أرادت الطفمة أن تمعب بالحمام فبدأت بالبكاء ذىبت األم لكي ترييا
الحمام ففتحت القفص إذ بالحمام طار خافت الزوجة من زوجيا أخذت ابنتيا وفرتا إلى شجرة أرادت
الطفمة أن تبول فأعطت ليا األم نعميا بالت فيو فسقطت قطرة عمى األسد قال لمحيوانات ربما األمطار
تيطل خرج الذئب قال إنيا صافية "مثل عين الذئب" أما الثعبان فزحف إلى الشجرة لدغ المرأة سقطت إلى
األرض فأكموىا الحيوانات إال األرنب قالت ليم أعطوني بطنيا وغداً لن أذىب معكم لمرعي ألنني مريضة
وفي الصباح الباكر قامت بإخراج الصبي من بطن أمو فقمطتو وكحمت لو عينيو وأعطتو ألختو وطمبت
منيا الذىاب لكي ال يأكموىا الحيوانات خافت الطفمة أن تأكميا مثمما أكمت أكموا أميا فطمأنتيا األرنب
وقالت ليا ال تخافي مني اذىبي مع أخوكي وأوصتيا فقالت ليا عندما تجدين النساء يطحنون إطحني
معيم وىم يرضعون أخاك ولما تجدين من يحمبون إحمبي معيم فيرضعونو وىكذا حتى كبر الطفل فبنت
األخت مع أخييا ليأوييما وفي أحد األيام خرجت األخت إلقتالع الحشائش لمطيي إذ بيا تجد شبرية من
ذىب فحفرت ليا وخبأتيا قالت ألخوىا لو أعطيك شيئا ثمينا ماذا تصنع بو قال ليا أشتري كرة لي وكرة
لك قالت في نفسيا مزال أخي صغيرا ،أعادت لو السؤال بعد مدة قال ليا سأشتري بيتا وجمال غنم وكالب
فقالت لقد نضج أخي وصار كبي ار فأعطت لو الذىب واشترى بو كل ما قالو ليا وذات يوم أوصى أختو
فقال ليا لما تحطبي ال تسحبي الحبل في الطريق وال ترمي النخالة عمى حافة الواد لكي ال يتبعوك قطاع
الطرق ألنيم كانوا ُيريدون قتمو وسمبو ممتمكاتو فذىبوا إليو أين يرعى فقال ليم اتركوني أقوم بالتشيد فنادى
ثالث مرات "سقاف لقاف وجباد الرية من بين لكتاف" فأطمق عمييم اإلبل فأكمتيم أما الجماعة األخرى أتو
عبر الواد فقالوا ألختو بخري النخالة فسحروىا وفي المساء عاد أخوىا فقالت لو إنني مشتيية كبد الجمل
 _1روتها
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الذي إسمو "إيزار" فقال ليا ىذا الجمل أخونا وأبونا فقالت لو "إستوا واتموا ومد رقبتك لميو" بنت أمي
اشتيت الكبد فانحنى وسقط عمى األرض وفعل ما قالت لو وجمس وشواليا الكبد فمما أعطاىا ليا رفضت
أكميا ورمتيا وقالت لو مرة أخرى ال تذىب اليوم لمرعي ألنني مشتاقة لك وأريد المعب معك والغنم ترعاىم
الناقة البيضاء فجمس أخوىا يمعب بشعرىا وبعد ذلك قامت بربط أخاىا في ركيزة البيت ثم بدأت تنادي
وتقول "أخرجوا أييا الفئران من الغيران جائكم األحمر" خرج قطاع الطرق فقطعوه بالسكاكين فمم يمت
وأُلقي أرضا ،رحموا مع أختو فأخذوا أختو وكل أرزاقو إال الناقة البيضاء ألنيا كانت ترعى بالقطيع ،لما
كان األخ مرميا عمى األرض مرت عجوز من أمام البيت فسمعت أحد يتألم قالت لو إنس أم جان قال ليا
أنا إنسان أخذتو معيا إلى بيتيا فأطعمتو وشربتو الحميب أسود ألن العنزات كانوا يرعون في الفحم فعندما
ُشفي قال لمعجوز دعيني أذىب ألرعى كان كمما يقول لو أحد ال ترعى في أرضي يقتمو إال رجل ُيدعى
"ذياب" لم يستطع قتمو قال لمعجوز إذىبي إلى مكان الفضالت واجمبي لي مالبس متسخة وأخيطييا
أللبسيا فطمبت منو العجوز أن يبيع العنزاة ويشتري برنوسا فرفض ذلك ثم طمب منيا أن تعطيو القمح
فذىب يتسول من قرية إلى أخرى حتى وجد أختو أتت إليو وقالت لو إنك تشبو إلى أخي المرحوم طمبت
منو أن ينتظر لكي تُحضر لو الشعير لما أحضرتو لو تدفق عمى األرض جمس وضار يجمع الحبات
ويبكي فمما سمعت اإلبل واألغنام صوتو صارت تصيح وتدور قال ليم السمطان إن وجو ىذا الفتى خير
عمينا لقد عاد كل شيئ في مكانو فبدأ الفتى يقتل واحداً وراء واحداً حتى ولد أختو قتمو وضعو عمى رقبتيا
وقتمو ،أخذ كل الغنائم واسترجع رزقو وبعد ذلك ربط أختو بحبمين وضع كل حبل في فرس وأطمق
الرصاص فيرب فرس في جية والفرس األخرى في جية أخرى فتقطعت األخت إلى اثنين نصفيا ذىب
إلى اليمين ونصفيا اآلخر ذىب في الشمال.
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سحر األفعى:1

ُيحكى أن امرأة خبأت أفعى في الشتاء فمما حل الصيف أرادات األفعى الرحيل قالت ليا المرأة اتركي لي
شيئا أعيش بو فقالت األفعى امسحي عمى الجفنة تمتمئ طعاما وامسحي عمى القدر يمتمئ لحما وأعطت
ليا ثوبا وقالت ليا حكي ىذا الثوب آتي عندك وكان أبو المرأة كل يوم يذىب ليقتمع "القرنينة" فمما صارت
ىي التي تحضر العشاء لم يرد أحد اكل القرنينة سأل األب ابنتو من أين لك ىذا المحم والطعام؟ وكان
لمفتاة أخ كان جالسا مع أصدقائو فقال ليم بأن أختو تحضر ليم كل يوم المحم والطعام فكذبوه وقالوا لو
بأنيم يرون أباه يأتي بالقرنينة فقال ليم بأن القرنينة ال يأكميا أحد ،سمع السمطان كالمو فطمب الزواج من
األخت فجاء السمطان إلى منزليم ليخطب الفتاة فغارت زوجة أبييا وأرادت أن تزوجو ابنتيا ىي فأعطتو
إياىا وأرادات التخمص من ابنة زوجيا اعطت ليا القمح المممح وأخذتيا إلى مكان بعيد قالت ليا الفتاة
إعطيني الماء قالت ليا زوجة األب سأقتمع عينك مقابل الماء فمم تجد الفتاة الخيار فاقتمعت عينيا
عطشت الفت اة مرة أخرى فطمبت الماء فاقتمعت زوجة أبييا عينيا الثانية وأعطتيا الماء ودفعت بيا في
منحدر ونزعت ثيابيا فسمعت الفتاة وقع أقدام فقالت إن كنت رجال وتمبس برنوسا أعطيني إياه وان كنت
امرأة إعطيني فستانا فأعطى ليا الرجل برنوسا وأخذىا إلى منزلو قالت لو ولزوجتو أيمكنني أن أ ِ
ُعد لكم
العشاء فرفضت الزوجة وقالت لزوجيا ما بوسعيا أن تصنع ىذه العمية فقال ليا إنيا ضيفتنا فأعطوىا
الجفنة فمألتيا طعاما وأعطوىا القدر فمألتو لحما وفي الصباح طمبت الزوجة من زوجيا أن يأخذىا بعيدا
فأخذىا إلى المكان الذي جمبيا منو وأشعل ليا النار وتركيا أخذت ثوب األفعى وحكتو قالت ليا األفعى
ماذا أصنع لك قالت ليا ردي لي بصري فأبصرت من جديد وذىبت إلى قصر السمطان وجدت أخاىا
معمقا ألن السمطان ظن أنو كذب عميو فعاقبو فحكت لمسمطان الحقيقة بأنيا ىي أخت الولد وىي التي

-1روتها
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تمسح عمى الجفنة تمتمئ طعاما وعمى القدر يمتمئ لحما وزواجو من األخرى كان مدب ار من زوجة أبييا
فأطمق سراح أخييا وتزوجت بالسمطان وطمب السمطان العفو من أخييا.
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حكاية الحيوان:

حكاية الحيوان ىي قصة قصيرة فييا شخصية الحيوانات فيي "محاولة لتفسير خصائص الحيوان المختمفة
وعاداتو باعتبارىا مصادر خصبة في القصاص البدائي"

1

فحكاية الحيوان تدور حول شكل الحيوان أو طباعو بعضيا أصمي وبعضيا غير أصمي.
بما أنيا »:من أقدم أشكال الحكايات إن لم تكن أقدميا عمى اإلطالق «2
فحكاية الحيوان ىي شكل قديم ظير مع ظيور األسطورة والحكاية والخرافية ولعل صفة القدم ىذه التي
تتسم بيا الحكايات الشعبية ىامة جداً في مجاالت الدراسات األسطورية والخرافية ،كل ىذه الحكايات
تيدف لموصول إلى مغزى تعميمي أو تمخيص تجربة أو الوصول إلى غاية أخالقية ووعطية.
فعادة حكايات الحيوانات أو حكايات عمى لسان الحيوان من أفضل ما يحب األطفال ليذا ليا مغزى
تعميمي وتوجييي فيي تشمل عنصر التشويق كما أن رواياتيا ال ترتبط بمناسبة محددة وانما كانت تحكي
فقط لضرب المثل ألن جل الحكايات تتمحور كميا حول شخص الذئب الذكي والمحتال يضرب بو المثل
في المكر والخيانة والغدر فيو شديد الحذر واألرنب عادة ما يضرب بيا المثل في السرعة والخفة والنعامة
عمى الخوف والجبن والطاووس عمى جمال ألوانو وشكمو ....الخ.
فقد كانت توظف الحيوانات لشرح وتقديم األفكار ،كانت عادة تستعمل لتبين مدى قوة تمك الحيوان
وشجاعتو مثل األسد ولجمالو مثل الطاووس والغزال ولمحيمة نجد الذئب.
"إذا حكاية الحيوان في األصل كانت تيدف إلى تفسير حقيقة من الحقائق الطبيعية التي ال يستطيع
اإلنسان البدائي فيميا لكنيا سرعان ما لبثت وأخذت تبرز عظة أخالقية ...وعميو فإن حكايات الحيوان
الخرافية ىي حكايات تظير فييا شخصية الحيوانات وىي تتحدث وتقوم بأفعال مثل األدميين ولو أنيا

-1مرسً الصباغ ،القصص الشعبً،ص.59
-2المرجع نفسه،الصفحة نفسها.
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عادة تحتفظ بقسماتيا الحيوانية إال أنيا ال تظير خصائص الحيوان في الواقع

أو سموكو وانما يكون ليا

التأكيد عمى الدرس األخالقي".1
إن حكاية الحيوان في األصل وضعت لمتسمية والترفيو وبذلك ظيرت حكايات الحيوان الخرافية فقد كانت
تُعبر من خالليا عن األخالق والنصائح والتجارب فقد كانت تدعو إلى الحرص والحذر من الحيل
والدىاء.
نمحظ أن ىذا النمط من الحكايات شديد القصر في غالب األحيان وتكون عناصره عددىا قميل فمن
الحكايات المدروسة نجد :حكاية الحمار والذئب.

 -1المرجع السابق ،ص.60
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الحمار والذئب:

ُيحكى أنو كان ىناك حمار يأخذ الخبز والمبن العمال ولما كان يمشي في الطريق التقى مع الذئب قال لو
إن في رجمي شوكة احممني فوق ظيرك أييا الحمار فمما صعد فوق ظير الحمار أكل الخبز وشرب المبن
فمما اقتربوا من الوصول إلى العمال ىبط الذئب وذىب وترك الحمار يذىب وحده ولما وصل إلى العمال
لم يجدوا الخبز والمبن فضربوه فمثل أنو ميت أمام مغارة الذئب وقبل أن يخرج الذئب من مغارتو قالت لو
زوجتو أنني رأيت لك مناما يا سي امحمد رأيتك تأكل عرجونا أحمر فمما خرج أدخل رأسو ما بين رجمين
الحمار فأخذه الحمار إلى العمال سمخوه ورموه عند مغارتو رأتو زوجتو قالت لو صاحب الييدور األحمر
أىو ذئب أم ذئبة ألنيا رأت جمده فمما وصل إلييا قال ليا إنيم ُيقيمون وليمة ويعطون المباس قالت لو أين
قال ليا في قمة الجبل قال ليا عندما تصمين قولي "فوطة بنت ركاب بنت ركاب فيأتون كميم يتفاوتون
لكي ُيعطوك المباس ،لقد كذب عمييا فمما وصمت أتوا إلييا الكالب فيربت وعادت إلى المغارة فوجدتيا
ُمغمقة بالحجارة قالت لزوجيا افتح الباب يا س امحمد قال ليا "تمعب شاطح برة مول المنامات عميا".
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 تصنيف القصص الشعبي:
األسطورة

الحكاية الشعبية

الحكاية الخرافية

حكاية الحيوان

-بوغنجة

-مكيدش

-عشبة خضار

-الحمار والذئب

-قصة الشيخ قالم

-ودعة جناية سبعة

-لقرع بوكريشة

-قتالة أخييا

-قصة الرجل

-سحر األفعى

-عمي بابا

وزوجتيو

-قرن فضة وقرن ذىب

الشيخ العربيومرتو

-بقرة اليتامى
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الفصل الثاني:
 مفهوم الهيمنة
 تجلي الهيمنة الذكورية في بعض الحكايات

تجليات الهيمنة الذكورية

الفصل الثاني

الهيمنة الذكورية في الحكايات:
من خالل القصص التي كتبناىا نالحظ أن عنصر الييمنة تجمى فييا بكثرة وقد تحتويو جميع
القصص فنرى مثالً في قصة "الرجل وزوجتيو" أن الرجل لديو زوجتان األولى ابنة عمو واألخرى
من غير منطقتو فكان يستعمل ىيمنتو الذكورية والعنف بالضرب ضد إبنة عمو فكان يحتقرىا كثي اًر
ويفضل عمييا الزوجة الثانية وذات مرة أراد أن يختبرىما ويرى من تُحبو أكثر من األخرى فصار
ُ
ُيمثل أنو مريض وعمى فراش الموت فصارت إبنة عمو تبكي عميو بينما األخرى لم تأبو لو فأحس
بقيمة إبنة عمو وطمب منيا السماح وطمق زوجتو الثانية وعاش مع إبنة عمو بسعادة فنالحظ في
ىذه القصة أنو في األخير أحس الرجل بظممو وسمطتو عمى إبنة عمو ،أما في قصة الشيخ العربي
وزوجتو فيي تُرشدنا إلى أن النساء في القديم ُكن ميمشات خاصة إذا تزوجت عند عائمة كثيرة
األفراد وكان الرجال لدييم سمطة ونفوذ أما النساء فكن ضعيفات ال حول لين وال قوة فذات يوم
ذىب الشيخ العربي لمحصاد وزوجتو كانت تطحن السميد في البيت في الرحى المنزلية فمما جاعت
خبزت الكسرة فرأى زوجيا الدخان يخرج من موقد بيتو فترك الحصاد وىرع مسرعا إلى المنزل فسأل
زوجتو ماذا طبخت فمم تقل لو فصار يضربيا بعنف أبرحيا ضربا شديداً فدعت عميو فاستجاب اهلل
الحمى وطمب منيا أن تغطيو فأبت وفي الصباح وجدتو ميتا
لدعائيا فعاد إلى البيت يرتعد من شدة ُ
وتتجمى الييمنة كذلك في قصة "قتالة أخييا" فمن شدة خوف المرأة من زوجيا لذى فتحت القفص
لمحمام لكي تُمبي رغبة إبنتيا إذ بالحمام طار من القفص فأخذت إبنتيا وفرتا إلى شجرة تُدعى
"اليوارب" وكان بيدىا إبنيا الرضيع فافترست الحيوانات األم وتكفمت البنت بتربية أخييا الصغير
ويحرضونيا عمى
حتى صار رجالً غنيا يممك مواشي وقصور فأراد قُطاع الطرق أن يستغموا البنت ُ
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أخييا لكي ينيبوا ىذه األنعامن فنيبوىا وتزوج زعيميم من البنت فأدرك األخ ما حل بو وممتمكاتو
فبحث عن قُطاع الطرق حتى إنتقم منيم وانتقم من أختو أيضا واسترجع كل ما يممك.
ويطمقين فينا تكمن الييمنة فالرجل يحق لو أن
في قصة الشيخ قالم نرى أنو شيخ يتزوج النساء ُ
يتزوج ويطمق النسا كيف يشاء بينما المرأة ال يحق ليا ذلك ونالحظ كذلك في ىذه القصة أن الشيخ
قالم يتذاكى عمى زوجتو بإعطائيا ألغاز تعجز عن فكيا وتفسيرىا وىذا يوحي بأن المرأة فكرىا
ضعيف بينما الرجل يتمتع بذكاء أعمى نسبة منيا فالزوجة لم تستطع أن تحل معنى المغز فاستطاع
إبنيا "ذياب" فك المغز ألنو يمتاز بالحيمة والدىاء.
وتتجمى اليمينة الذكورية كذلك في قصة "ودعة جنايت سبعة" في أن إخوة ودعة السبعة سمعوا إلى
إفتراء نسائيم وظمميم لت "ودعة" فرحموا عنيا وتركوىا وبعدما أنقذ "ودعة صاحب إخوتيا وتزوج
بيا ذىب معيا لزيارة إخوتيا وأخبرتيم بحقيقة نسائيم فعاقبوىن بوضع حفرة لين واشعال النار فييا
حتى سقطن جميعين ونالت ودعة حقيا منين.
وأما بالنسبة لقصة لقرع بوكريشة تكمن الييمنة في أن لقرع بوكريشة تحمل اليوان والذل لوحده ورأى
بأن زوجتو ال تقدر عمى ذلك فقال ليا إرجعي من حيث ِ
أتيت وتابع ىو المشوار وحده فاشتغل عند
اإلسفنجي أثناء الميل وأثناء النيار في الرماد فيذه األعمال يشتغميا الرجل دون المرأة ،فبفضل
الدىاء الذي كان يتحمى بو لقرع بوكريشة كسب قمب إبنة السمطان فكان ىو رجل البيت وكان
يشترط عمى زوجتو ماذا تقول ألبييا السمطان ويأمرىا بأن تُخبر اباىا بكل كممة يوصييا بيا.
المسيطر ولو أدوار عديدة بخالف المرأة فيي تتحمى بالضعف
المييمن و ُ
فيبقى الرجل دائما ىو ُ
فكثير من
وتكون ليا أدو ٌار ثانوية بالنسبة ألدوار الرجل وتبقى ىناك إختالفات بين الرجل والمرأة
ٌ
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الناس ُيريدون المساواة بين الرجل والمرأة ولكن الرجال قوامون عمى النساء فيبقى الرجل ىو الذكر
والمرأة ىي األنثى.
ونالحظ كذلك في قصة بوغنجة أنو لما سمط اهلل الجفاف عمى القرية التي كان سكانيا فاسقين خرج
رجال القرية يدعون اهلل بأن ينزل عمييم الغيث فيذا نوع من الييمنة ويتجمى في:
 كانت النساء يطيين الطعام الرجال يأكمونو. خروج الرجال فقط إلى الخارج أما النسا بقين في بيوتين.فالمرأة دائما تبقى ىي العنصر الضعيف أما الرجل فيو العنصر المسيطر في جميع األحوال.
وبالنسبة لقصة الحمار والذئب فيي من قصص الحيوان وتتجمى من خالليا اليمينة في مايمي:
 دفع الذئب بزوجتو إلى التيمكة. خداع الذئب لزوجتو وكذبو عمييا. غمق الذئب المغارة بالحجارو وطرد زوجتو منيا.نالحظ من خالل ىذا أن المرأة في الحكيات الشعبية تخضع دائما لسمطة الرجل فالرجل يمتاز
بالقوة الذكاء أما المرأة تمتاز بالضعف كما ُيقال" :النساء ناقصات عقل ودين" ويبقى الرجل ىو
المسيطر والذكي والقوي دائماً فالسمطة الذكرية تأتي دائما في عدة صور منيا :يمكن لمرجل أن
يكون ممكا أو حكيما أو أمي اًر بينما المرأة ال يمكنيا أن تحكم عرشا أو تتربع عمى كرسيو أو أن تقود
جيشا أو تكون ذات سمطة وحكم.
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إن الرجل في إعتقاد جميع الناس ىو وحده الذي يتميز بعنصر القوة والمرأة وحدىا تتسم بعنصر
الضعف.
عنصر القوة :يكون ىذا العنصر عند الرجل إذ ىو الذي ُيظير سيطرتو عمى المرأة بحيث يأمرىا
بالعمل الصعب في البيت ومسؤولية األوالد وأعمال شاقة أخرى.
عنصر الضعف :تعتبر المرأة بمثابة عنصر ضعف وذلك بخوفيا الشديد من زوجيا وحنانيا عمى
أوالدىا فيي تقوم بأعمال كثيرة عكس أعمال الرجل فيناك فرق بين أعمال المرأة وأعمال الرجل.
أعمال المرأة

أعمال الرجل
-الحصاد بالمنجل والحرث

-الطبخ

-زرع األرض

-تربية األطفال

-العمل في الحقول

-اإلعتناء بالحيوانات

-القيام بأعمال أخرى خارج البيت

-طحن الحبوب مثل (الروينة والشعير)

-الذبح

-غزل الصوف والحياكة

-البناء

-جمع الزيتون وعجنو باألرجل

-الذىاب إلى السوق ،المقيى ،الرعي ،الجامع

-صنع األواني الفخارية مثل (الطاجين والجفنة)

_ وضع القمح والشعير في المطمور

إن اإلعتراف بالييمنة يفترض دائماً فعل معرفة حتى عندما تبدو الييمنة قائمة عمى القوة العارية
كقوة السالح أو قوة المال فإن ذلك ال يمزم عنو ليذا أن تكون لنا أسباب وجيية لوصفيا بمغة الوعي
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بواسطة "مخرج" ذىني ومدرسي كما عند ماركس (وخاصة عند أولئك الذين ،بعد لوكاش ،يتحدثون
عن الوعي المزيف) يحمل عمى إنتظار إجتياز النساء لألثر اآللي " اإلستيعاب" متجاىمين نتيجة
غياب نظرية إستعدادية لمممارسات العتمة والجمود الناجمتين عن تأصيل البنى اإلجتماعية في
األجساد

1

نرى ىنا أنو يجب التحمي بالمعرفة لإلعتراف باليمينة حتى لو كانت تتجمى فييا قوة المال أوالسالح
فموال قوة ىاتو القوتين لما ظيرت اليمينة عند الرجل فيو عكس المرأة حتى لو اكتسبت ىذه القوة
فمن تكون ليا ىيمنة.
جاء في قول أرسطو أن" :األنثى موجود يتسم بالعجز والقصور والدونية والسمبية لذا ينبغي عميياالخضوع واإلستسالم أما الذكر فيو اإليجابي النشط وىو األعمى واألرقى واألسمى لذلك فوه يأمر
ويحكم ويفكر والمؤىل"

2

من خالل ىذا القول نستخمص أن سمطة الرجل بارزة أكثر من سمطة المرأة فاألنثى تتسم بالسمبية
والسكون والظالم والبرودة والرطوبة ومادتيا ىي الجسد أما الرجل فيتسم بالحركة واإليجابية والح اررة
ويدبر بتمعن.
ومن مميزاتو الفاعميو العقالنية فيو الراس الذي يفكر ُ

 -1بيير بورديو ،الهيمنة الذكورية ،ص.96
 -2علوش جميلة ،الهيمنة الذكرية في القصة الشعبية ،السنة  ،4102ص.06
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الذكاء والقوة في الحكايات الشعبية:
نجد أن عنصر الذكاء والقوة بارز في الحكايا الشعبية فنممحو في بعض الحكايات مثل:
حكاية الشيخ قالم :في ىذه الحكاية نجد أن الشيخ قالم ذا ذكاء حاد فقد كان يفكر ويدبر كذلكل
نجد نقاط الذكاء في شخصية ابنو ذياب فقد كان شديد الذكاء والفطنة فمعظم كالمو حكم وأمثال
ألنو كان معروف بالحكم.
حكاية الرجل وزوجتيه :تظير في ىذه الحكاية عالمة القوة والسمطة عمى زوجتو فقد كان يتسمط
عمييا ويحتقرىيا ويضربيا فقد كان ال يعدل بين زوجتيو وكان قوي برجولتو فمقد لعب في ىذه
الحكاية دور الميت لكي يرى إن كانت الحيمة ستنطمي عمى زوجتيو أم ال فبفضل حيمتو التي نجح
بيا اكتشف أمر زوجتو التي كانت تُحب نفسيا فقط وىو الذي كان يفضميا عمى ابنة عمو التي
عرف قيمتيا بعد ىذه الحيمة.
مكيدش :تتجمى عالمات الذكاء في ىذه الحكاية في دىاء ىذا االبن فقد كان ذكيا خاصة مع
الغولة التي حجزتو وقامت بتسمينو لكي تأكمو غير أن فطنتو قادتو إلى أن يضع ذيل قط ويرييا
إياه عوض أن يرييا ذراعو لتأكمو.
قتالة أخيها :لقد كانت في ىذه الحكاية طفمة ذكية رغم صغرىا وذلك بفرارىا مع أخييا خوفا من أن
تأكمو الحيوانات فقد أنجدتو والذت بالفرار معو كما يتجمى ذكائيا في عدم إعطاء أخييا النقود
وتفطنت إلختبار مدى نضجو وذلك من أجل أن تعرف أنو قادر عمى تحمل المسؤولية أم ال.
لقرع بوكريشة :تكمن فطمة وحيمة لقرع بوكريشة في تخبأتو لمذىب في مزىريتين وتغطيتيا بالممح
ويكمن ذكائو أيضا في وضعو لمكرشة وأمعاء الخروف عمى رأسو لكي يغطي قرني الذىب والفضة
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حتى يظير البنة السمطان أنو فقير وكذلك لكي ال تطمع في مالو وتقبل بالزواج منو لشخصيتو
وليس من أجل مالو ألنو كان في األصل أمير.
قرن ضة وقرن ذهب :لقد استعممت النسوة الثالث حيمة لكي يكسبن ود الرجل ويتزوج بين فعندما
كسبن ثقتو كذبن عميو إال واحدة فيين وفت بوعدىا لو.
وكذلك يظير الذكاء في ىذه الحكاية في أن االبن اكتشف في النياية أمر زوجتي أبيو بفضل ذكائو
وفطنتو.
سحر األفعى :لقد كانت المرأة جد ذكية حينما طمبت من األفعى أن تترك ليا شيئا تعيش بو قبل
رحيميا كما يكمن ذكائيا أيضا في أنيا جمبت معيا ثوب األفعى لكي تطمب منيا شيئا إن احتاجت
ولقد تحمت بالقوة عمى تحمل كل الصعاب فمما قمعت زوجة أبييا عينييا تفطنت لبرم الثوب فأُعيد
ليا بصرىا وأنقذت أخييا.
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لقد كان القصص الشعبي التي قمنا بجمعها منتخبات تُنمذج متنا شعبيا لمدراسة والتحميل فقد لجأنا إلى
الوصف والدراسة وقد أفرزت الدراسة بعض النتائج:
ومشكالت الشعب سواء كانت عمى مستوى األفراد أو
 أن نصوص القصص الشعبي كانت تهتم بقضايا ُ
الجماعات أو الشعوب.
 القصص الشعبي ديوان الشعب حيث ُيدونون فيه مشاكمهم بأسموب قصصي ممزوج بالخيال والتصوير
كما أنه كان يستعمل أسموب السخرية في بعض األحيان.
 إن المجتمع الجزائري يزخر بالحكايات والقصص الشعبي التي تتناولها األلسن ويحفظها االبن عن
األب وتتوارثها األجيال.
 مواضيع القصص الشعبي منها ماهو ُمتعمق بالشجاعة والشهامة ومنها ماهو ُمتعمق بالضحك
والسخرية.
 إن أشكال القصص الشعبي لها حضور بارز في المجتمع الجزائري منها األسطورة والحكاية الخرافية
والشعبية و حكاية الحيوان و كانت الحكاية الشعبية أكثر تداوالً من أشهرها بقرة اليتامى.
 حكايات القصص الشعبي متشابهة ومتماثمة في كل الحضارات كما ان موضوعاتها شديدة التنوع فمنها
ما هو خرافي ومنها ما هو تاريخي ومنها الواقعي.
 تتجمى الهيمنة في القصص الشعبي سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة رمزية،فالسمطة البترياكية هي
المهيمنة سواء في طقوس الرواية أو في محتوى القصص في حد ذاته.
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قائمة المصادر والمراجع
المصادر
 ابراهيم أنيس عطية صوالحي" :المعجم الوسيط" ،ج ،2إشراف حسن عمي عطية ،دار المعارف مصر،دط.3791،
المراجع
 بيار بورديو" :الهيمنة الذكورية" ،لبنان ،ط ،3نيسان ،أبريل .2007 توين فان دايك" :الخطاب والسمطة"  ،شارع الجياللية ،األبيرة ،الجزيرة ،القاهرة ،دط.2031 ، حميد بوحبيب" :الشعر الشفوي القبائمي والبنيات االجتماعية" ،دار التنوير ،دب،ط.2031 ،3 حورية بن سالم" :الحكاية الشعبية في منطقة بجاية" ،دار هومة ،الجزائر،دط.2030 ، سعيدي محمد" :األدب الشعبي بين النظرية والتطبيق" ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الساحة المركزية-بن عكنون ،الجزائر ،دط.3771 ،
 طالل حرب :أولية النص -نظرات في المقد والقصص واألسطورة واألدب الشعبي" ،المؤسسةالجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،ط.3777 ،3
 عبد الحميد بورايو" :القصص الشعبي في منطقة بسكرة دراسة ميدانية" ،و ازرة الثقافة ،الجزائر ،دط،.2009
 عبد العزيز" :معجم عمم النفس والتربية" ،ج ،3اعداد فؤاد أبو حطب ،مصر ،دط.3791 ، كارم محمود عزيز "األسطورة والحكاية في العهد القديم" ،عين الدراسات والبحوث اإلنسانيةواإلجتماعية ،ط.3،2003
 مرسي الصباغ" :القصص الشعبي العربي" ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،االسكندرية ،ط3.2002
 نبيمة ابراهيم" :أشكال التعبير في األدب الشعبي" ،دار غريب لمطباعة والنشر( ،دس)،ط( ،1دت).101

قائمة المصادر والمراجع
ثالثا :المجالت
 أبي عبد اهلل لسان الدين بن الخطيب السمماني – السحر والشعر ،دار جرير لمنشر والتوزيع،3721،.2001
 إدموند دوطي ،السحر والدين في إفريقيا الشمالية ،دط ،دس. تودورف ،السحر من منظور أنثولوجي ،ترجمة محمد سميم،دط ،دس. مصطفى يعمي ،القصص الشعبي المغربي -أشكال التصنيف والتجنيس ،كمية اآلداب والعموماالنسانية ،القنيطرة ،العدد.2002 ،2
 المذكرات:عموشن جميمة،الهيمنة الذكورية في الحكاية الشعبية،قراءة سوسيو ثقافية من منظور بورديو،مذكرة
ماجستير،جامعة مولود معمري،تيزي وزو2031،
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ملحق
تصنيف الرواة حسب السن:
/1الراوية األولى:
المقب :صديقي
اإلسم :قبمية
تاريخ الميالد 32 :أكتوبر بسور الغزالن
ابنة المونجي وعوف عائشة

ترعرعت في منطقة الدشمية كانت ترعى الغنم كما أنيا ال تُجيد القراءة والكتابة ،عاشت فترة
االستعمار كانت تطبخ لممجاىدين.
/2الراوي الثاني:
المقب :صديقي
اإلسم :عمي
تاريخ الميالد 1491 :مفارض بئر غبالوا
ترعرع في منطقة بئر غبالوا كان فالحا يخدم األرض ورعي الغنم ال يجيد القراءة والكتابة كمن سريع
الحفظ ،كان حافظا لمقرآن.
/3الراوية الثالثة:
المقب :سممان
اإلسم :الطاووس
تاريخ الميالد 12 :أكتوبر  1491بالعزيزية
عاشت جدتي في دوار البطام ،كانت تغزل الصوف وتصنع المباس التقميدي كالبرنوس والقشابية
كما أنيا كانت تخدم األرض مثميا مثل الرجل ،ىذه الحكايات كانت تحكييا لنا دائما في الميل.
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/4الراوية الرابعة:
المقب :ربوح
اإلسم :ىنية
تاريخ الميالد 70 :أفريل  1497يجواب
ابنو شريف خالدي رىواجة

ترعرعت في دوار (كاف غراب) ِ
بريدان دائرة سور الغزالن ،كانت ترعى الغنم في صغرىا ،كانت
كثيرة الحفظ بالرغم من أنيا ال تعرف الكتابة والقراءة.
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ملحق
تصنيف الحكايات:
-1مكيدش
-3عشبة خضار
-2ودعة جناية سبعة
-9قرن فضة وقرن ذىب
-9قتالة أخييا
-6سحر األفعى
-0قصة الشيخ قالم
-8عمي بابا
-4لقرع بوكريشة
-17قصة الرجل ونساه الزوج
-11الشيخ العربي ومرتو
-13بوغنجة
-12الحمار والذيب
-19بقرة اليتامى
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ملحق
الحكايات:
مكيدش:

كان واحد الراجل ماتت مرتو وقعدو والدو يتامى كان عندو سبعة كي كان يمشي معاىم في
الطريق يحطيم ،كانت الغولة تمشي موراه كل ما يحط واحد من والدو تاكمو بقي من ىم غير واحد
سموه مكيدش ،ىذا كان شاطر قال لباباه عيت قالو أقعد قالو مكيدش نقعد بصح بشرط ابنيمي دار
حديد واخفر في داخميا بير ،دارلو شرطو كي لحقت الغولة جات عشراتو كان كل يوم يكبميا فوق
الحمار الفولة راحت لمشيخ المدبر قاتمو حير ودبر ،دارتمو العمك وىو دار التراب وركب كي كان
قريب يمحق ليو يدخل لمدار الحديد والت لمشيخ قاتمو حير ودبر قاليا شوفي شيخ كيما أنا نحيمو
مخو ،مخ الشيخ دوا باش يحصل ،الغولة ضربت الشيخ ونحتمو مخو باش يحصل مكيدش مكيدش
حصل راحت حكماتو قاتمو واش نديرلك قاليا واش درتي لوخرين ديريمي ربطاتو في وحد الدار
حبت تسمنو ىو دار كعالة قط ويد تاع رزامة منين تقولو وريمي ذراعك يوريميا كعال القط تقولو
مازلت مزقب ،والت توكمو مميح باش يسمان وفي األخير وراليا ذيل الرزامة حايداتو كي قالميا كي
راح تاكموني وحدك واش راح ديري بيا أنا ميت ميت بصح شكون يذبحني قاتمو أنا نذبحك قاليا
خمي العورة تذبحني وأنتي روحي أعرضي ضيافك ،الغولة راحت تعرض في حبابتيا مكيدش قال
لمعورة أقمي مي شوية قمية ناكميا نتوما ليمكم طويل ونياركم طويل ويجي عمى عمري كي قمالتمو قال
ليا كيفاش تقموا القمية قاتموا ني ني ني قالميا حما نقولو طامي طامي ونطمعوا راسنا كي سيات
وطمعت راسيا اذبحيا ودارليا راسيا في التميس قطعيا وطيبيا ولبس حوايجيا وكي جاو كان يسمم
عمييم وينقزىم بالإلبرة ويقولميم الوحش الي قتل الجحش قال لمغولة أما أعطيمي المفتاح باه نفتح
بيت مكيدش افتح دارو قالميا (تيس تيس راس العورة في التميس وكالين لحم العورة يحسبو لحم
مكيدش) خرجو يجرو موراه وىو دخل لمدار وسكر الباب عادو يبكو عمى العورة كل وحدة تقول
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م اكميت الرية مانبكي منيري عينيا،ماكميت القحقوح مانبكي ما نوح قعدت الغولة وحدىا قالت
لمكيدش أرواح نروحوا نعمرو الماء يقولميا أنا بيدوني عفج لفج ىيا تروح لمبيدون تمفجوا وىو يروح
يمال ويجي يقولميا ينعل شيبك مميت وجيت تزيد تولي ليو مكيدش ارواح نيبطو يقولميا راني في
حبل قطع رقع محبتش الغولة تقطع وترقع خرجت معاه لمغابة تخباليا في لعاليق تاع التوت
وخالىا تتخبط وتحوس في الشوك.
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عشبة خضار:

طفمة عندىا مرت بابيا ،ىذه المرة قاتموا نروح لماليا وقاتموا ندي معايا الطفمة "عشبة خضار"
طي راحت ىاذي المرأة دات معاىا صطال تاع بفريري ودات ربيبتيا معاىا ربطتيا من الشعر
وحطت قداميا البغرير ،الطفمة عادت تحمل في الطيور المي يسمكمي شعرة يدي ورقة بغرير سمكوليا
قاع شعرىا كي كمموليا ناظر وخالوليا ناظر جاء الغول بوذن ىذاك وسمكميا وذن غطاىا بوذن
وفرشميا وذن  ،يقولك كي الغول بوذن كي رقد الغول ىي ىربت منو كي ىربت منو كي ىربت
شافت النار في الجبل تحممت في الغولة لقاتيا تطحن ومعريا ب اززليا قاتميا لوكان منكعتيش بزولة
موسى وعيسى ندير دنك في جقمة وعظامك في لقمة ،وال ت حفرتميا مطمورة درقتيا في المطمورة
وكبت عمييا الجفنة وحمفت في الجفنة باش متتحركش ،جاواو والدىا عيسى وموسى شموا ريحة
العربي في الدار ،قالوا ريحة العربي خشت الدار يا أحمد يا البدار قعدوا يحوسوا في الدار تاليموا
حوايج الدار غي الجفنة متحركش قالوليا الجفنة وراىي قاتميم الجفنة شرفت مطيقش تمشي كي
قعدت معاىم قرتميم بالصح أوعدوني نقولمكم عمى السر قاتمكم جاتني طفمة ونكعتيا والت ختكم
وعدوىا بمي ما يكموىاش ،ىاذي الطفمة كانت ترفد خوىا وليد الغولة وتروح لمراعي ىذا الراعي بيت
بييا كانت تقولوا أعطيني "خوير" باش يمعب بيو خيي وليد الغولة ىو يوقوليا "من عام عشبة
خضار مصابت النومطار مجابت الناقة حوير عاله يمعب خيك وليد الغولة" كانت ىذه كي تروح
يدور بييا البل يرقيميا ىذا الراعي راح قال لبييا قالوا كي تروح تسرح نروح معاك ،بييا شدىا وقاليا
نتي بنت من قاتموا بنت الغولة قميا الغولة مجيبش كي لحقت لمواد عقبت جات الغولة والت دعات
ربي حمل الواد كي حمل الواد مقدرتش تعقب الغولة ومبعد نشف الواد جات الغولة تحوس عمييا
جات تبدل في التمر والزيت لحفقت لمنزلة التي تسكن فييا الطفمة كي لحقت الغولة عرفوا بعضاىم
بيتوىا الطفمة قاتميم ىاذي الغولة التي كنت عندىا كي راحت الخادم تسرق في التمر والزيت الغولة
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بدات تقول رقدوا والمزال الخادم بدات تطحن ينوضوا الق اررة تمشي والقمر يشطح ال ال وسيدي رقدوا
ورقد حسيم الخادم قالت أنا رحت لمزويتة باش نمشط كشراتي والتميرة باه نقربع بييا ضروسي
صحاب الدشرة حرقوىا ىي وأوالدىا الغولة قالت لمطفمة يبقى مني فرد عظم يكسرك وال يعميك
الذراري راحو يمعبوا كي راحوا يمعبوا بقا منيا العظم ىذاك العظم طار لعين عشبة خضار عماىا.
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ودعة جناية سبعة:

كانت امرأة جايبة سبعة ذكو ار كي كانت راح تزيد المرة الثامنة والدىا مدو المنجل والممفة
لمخادم قالوليا إال جابت طفل رشينا بالمنجل نجالو واال جابت طفمة رشينا بالممفة نمفاو ،ىي جابت
طفمة من النقمة رشتيم بالمنجل جالو كي كبرت الطفمة راحت تمعب في الواد كي كانت تمعب
خموضت الماء لستوت عايرتيا قاتميا ودعة جنية سبعة الطفمة راحت لمدار تبكي من كرشيا قالت
ليماىا ما داويني غير ستوت كي جات داوي فييا دارتميا الحسوة كي كانت طيب فييا رمات الطفمة
بعرة في البرمة كانت ستوت راح دير يدىا في البرمة باش تجبدىا قالتميا الطفمة قولي الصح وال
نحطمك يدك في البرمة تتحرق ،خافت ستوت وقرتميا عمى خاوتيا السبعة كي راحت معاىم
الوصيف داىم لحمام األحرار الخادم كانت كحمة والت بيضة ودعة دخميا في حمام الوصفان كانت
بيضة والت كحمة ،ناضت ودعة تقول خميت ما وبي وجيت نتبع في خاوتي السبعة البل دار بييا
ورقد  ،ىذا الراعي المي كان يسرح بالبل راحت لخاوتيا وقالميم ىاذيك المي راىي تسرح ىي أختكم
داوىا لمحمام ورجعوىا بيضة كيما كانت درورليا السالح والعود والت تروح تراس معاىم ،نسا
خاوتيا غارو منيا وقالو كيفاش نديروليا باش نتيناو منيا جابو بيشة الحنش ولمدوىا في الحصيدة
وحطو غربال فضة وتاليمو عمييا وقالوليا المي عزاز عمييا خاوتيا تاكل ىاذ المغرف وتدي ىاذ
الغربال تاع الفضة كالت المراة وقالتميم أنا خاوتي عزاز عميا منديش الغربال تاع الفضة كي كالت
الحصيدة البيضة تاع الحنش فرخت في كرشيا ،كبرو ونسا خاوتيا من بعد قالو لرجاليم ىاي ىي
أختكم قطعتمكم نيوفكم كي شافوىا ىكذاك رحمو وخالوىا كي جا صاحب خاوتيا سمع حاجة تنازع
في الدار راح ذبحميا خروف وممحو مميح باش يطيحو الحنوشة المي في كرشيا كي حرقيم الممح
قاع ماتو ،المي يموت يحطو في الشبرية كان يحط غير الريصان ومن بعد تزوج بييا جابتمو زوج
ذكو ار (حبحب رمان وكاس وليدي) قعد مدة قالميا نروح نضيفوا صحابي كي عادو والدو رايحين
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قاتميم أرواحو نوصيكم كي تكونو راح ترقدو متخموا حتى واحد يحاجيكم إال أنا حطتيم عمى ركبتيا
وبدات تقولميم خوالك سبعة ونساىم سبعة مكاحميم سبعة وطواريسيم سبعة وخيميم سبعة ،نقز خوىا
وقالوا واش راكم تقولوا في ىذا الكالم ،قالوا فكرو في بالصتكم واش خميتو قالو خمينا ودعة وجبدلعم
الشبرية فييا سبع ريصان تاع الحنش قال ليا خوىا الكبير شكون دار ىكذا قاتميم نساكم في ستة
واحدة برك مكانتش ىنا واش العقوبة تاعيم قاليم خوىا ديرو مطمورة وديرو فييا النار وخمييم
ينقزوا قاع طاحو في ستة ىاذي ىي ،ىي خذات الحريق الحريق وأنا خذيت الطريق الطريق ىي
بايتة عمى بطن ديس وأنا بايتة عمى حال بالرفيس.
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قرن فضة وقرن ذهب:

كان واحد الراجل يمشي تالقا مع ثالثة نساء قالميم نتوما متزوجين وال الال قالولو إذا تتزوج بينا
في ثالثة كل واحدة واش قاتمو ندير األولى قاتمو من حبة قمح نغذيمك الميعاد والثانية قاتمو من
زجة صوف نقمعمك برنوس والثالثة قاتمو نجيبمك قرن فضة وقرن ذىب تزوج بييم في ثالثة قال
لألولى واش قمتي ىاكي حبة قمح قاتمو حبة قمح واش نح منيا سميد واش نح منيا نخالة معندي
مندير بييا والثانية قاتمو زجة صوف مجيش حتى كبة خيط والثالثة كانت تعني بقرن فضة وقرن
ذىب طفل وطفمة وكي كانت راح تولد غارو منيا ض اررييا راحوا لوحد العجوز اسميا ستوت
جابتميم جرو وجروة بدلت الطفل والطفمة بييم حطو الطفل والطفمة في الواد ودارو في بالصتيم
الجرو والجروة ،جات الغولة تمم في الحطب من الواد لقات طفل وطفمة رباتيم وكبرتيم وزوجتيم
قاليا الطفل ديريمي الصرية وديريمي فييا الطير الغناي كي كبر الطفل وال سمطان وعندو قصر في
كل يوم يجي باباه عند الباب يبكي ويسمع لمطير الغناي بصح مكانش يعرف بمي القصر تاع
وليدو شافتو كنتو قالت لراجميا روح جيبمي ىذا الراجل المي دايمن نشوفو عند القصر بعثمو
السمطان وجابو لمقصر دخل عشاوه وقيموه كي كانو قاعدين السمطان وختو ومرتو والراجل شافو
غ ارب ينيش في التراب قاتمو الكنة شوف الغراب ينيش التراب قاليا الراجل والت المرأة جيب
الكالب ،قاتمو كيفاش ىاذي فاليا أنا مرتي قاتمي نجيبمك قرن فضة وقرن ذىب جابتمي جرو وجروة
راحت بنتو عرات راس خوىا ضوات الدار وعرات راسيا زادت ضوات الدار قاتمو حنا والدك قالو
وليد و نروح معاك نشوف المرأة المي جابت الكالب قال الراجل لنساه تعشيت عند السمطان وىو راه
جاي عندنا يتعشى غدوة قيموه وقوموا بيو كيما قام بيا راح معاه السمطان لمدار نسا باباه قالوا
ميكون ىذا غير وليدو دارو السم في الماكمة وىو وصاتو مرتو قاتمو متنحش صباطك ومتكمش قبل
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متمد لمقطة حط لمقطة ماتت قالميم أني حاب نشوف غير المرأة الي جابت الكالب برك قاليم
دوشوليا وجابميا المبسة كي خرجت ليو اقتل الكالب ودا يماه وباباه عاشوا عندو ونسا باباه عاقبيم.
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قتالة خييها:

ىذا الراجل كان صياد يصيد الحمام كان متزوج وعندو طفمة وكانت مرتو بالحمل كان يصيد
الحمام ويحطيم في السجنة واحد النيار ناضت الطفمة تبكي عمى أميا باش تشوفيم كي فتحتميا
ىربت الحمام كي خافوا منوا ىربوا راخوا لشجرة اليوارب كي لحقوا لشجرة طمعوا فييا ورقدوا كي
كانوا فوق الشجرة الطفمة جاىا البول عطاتميا صباطيا بالت فيو قطرت قطرة عمى السبع قالميم
وقيال راىي تصب الشتاء خرج الحموف قالميم راىا مخمطة "غير قعر حموف" والذيب "راىا صافية
غير عين ذيب" والحنش تسرسب فوق الشجرة لدغ المرأة طاحت كالوىا ال "القنونة" قاتميم أعطولي
غير الكرش أنا غدوة منروحش نسرح غدوة راني مريشة صباح خرجت المالئكة من كرش أمو
قمطاتوا وكحمتموا عينيو وعيطت لختوا باش تديو ،قالتميا الطفمة تاكموني كيما كميتو ما ىبطت
الطفمة ودات خوىا وصاتيا "القنونة" وقاتميا كي تشوفي النساء يطحنوا أنت اطحني وىوما ينكعوا
وك ي تمقاييم يحمبوا أنت احمبي وىوما يرضعولك كي كبر خوىا راحت بنات معاه قربي ،راحت
ىاذي الطفمة تبقل لقات شبرية تاع ذىب دستيا كانت تقول لخوىا لوكان نعطيمك حاجة واش
تشريمي قالميا نشريمك شاشية ليك وشاشية ليا "نحمرو بييا روسنا" ومن باعد قعدت عميو وقت
وقاتموا لوكا ن نعطيمك حاجة واش تشريمي قالميا نشريك أنا كرة وأنت كرة ونمعبوا زادت عطاتموا وقت
كي كبر شوية قالميا نشريمك دار وجمال وكالب عطاتموا شراليا جمال وكالب ودار وصاىا خوىا
قالميا كي تروحي تحطبي ماتسحبيش الحبل في الطريق وكي تطحني كتموحيش النخالة عمى طرف
الواد باه ك ي يتبعوه قطاع الطريق ميمقاوىش ىذه الجماعة جاو يحوسوا عميو باش يسرقوا من عندو
ليمحقوا وراتميم وراه يسرح كي جاو راح يقتموه قالميم استناوني نشيد لقا ثالث لقيات سقاف ،لقاف
وجباد الرئة من بين األكتاف بصح الجمل كالىم زات جات جماعة واحد أخرى جاو الواد الواد قالوا
ألختو بخري النخالة سحروىا كي جا خوىا قاتمو راني شاتية كبدة الجمل "ايزار" قالميا ىذا خونا
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وبونا قالو استوا واتموا ومد رقبتك لميوا بنت أما شتات كبدتك ايزار رقا وطاح ،كان خوىا يشويميا
وىي تموحاليم قالت لخوىا راني متوحشاتك اليوم نمعبوا والدبايب تسرح بييم الناقة البيضاء كان
شدىا من الشعر ومبعد ربطاتو في الحوادق كي ربطاتو مميح بدات تقول اخرجو يا فيران من
القيران القط األحمر جاكم ،خرجوا دقوه بالماس مماتش ىما راحوا مع المرأة وداو كل شي معاىم إال
الناقة البيضاء مراحتش معاىم قعدت تسرح بالدبايب ،كان قاعد مرمي جات وحد العجوزة من
ىاذيك الطريق سمعت واحد يقول آي آي قاتموا إنس والجن قالميا أنا إنسان داتوا لدارىا توكموا
وتشربواوتعطيموا الحميب األكحل ،المعزات تاوعيا كانوا يسرحوا في الفحم كي ناض وب ار قالميا
خميني نروح نسرح المي ييدر معاك ويقولوا ىاذي األرض تاعي متشرحش لينا يقوتموا قاع قتميم
غير الذيب مقدرلوش قالميا "العجوزة" روحي لمزوبية جيبي شاللف وخيطيمي دربالة قاتمو بيع المعزة
واشري برنوس ،وأنا نقنيك يقنيك ربي قالميا أعطيمي غير شوية قمح وشوية روينة راح دار روحو
طالب لحق لختوا قاتمو ختو تشبو لممرحوم أصبر لينا نجيبمك شوية شعير كي جبتموا جبد يدو
وساح الشعير في األرض قعد في األرض وبدا يممد فييا ويبكي ،كي سمعو صوتوا والت الشياه
تصيح والجمال تدور قالميم السمطان ىذا وجيو وجو خير كي جا كل شي رجع لبالصتوا بدا يقتل
فييم واحد واحد حتى وليد ختوا قتموا ،دروليا عمى رقبتيا وقتموا رجع كل شيء كان عندو من ذىب
الغنم الجمال ومبعد ربط ختوا في زوج عواد حطميا رجل في عود ورجل اآلخر في عود وتا ار
بالمكحمة فيربت العواد واحد ي اليمين واحد في الشمال فتقطعت المرأة عمى زوج نص جية راح في
اليمين والنص األخر راح في الشمال.
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سحر األفعى:

كان وحد النيار امراءة خبات الحنش في الشتاء كي عاد رايح في الصيف قاتمو خميمي باش
نعيش قاليا امسحي عمى الجفنة تتعمر طعام وامسحي عمى البرمة تتعمر لحم واعطاليا الثوب
تاعو قاليا كي تبرميو تمقايني عندك وباباىا يروح كل يوم ينحي القرنينة كي والت ىي المي جيبيميم
العشا والت القرنيني ة تبقى ىكذاك واحد ما ياكميا قاليا باباىا مين راكي جيبي يا بنتي ىذا الخير
وحد النيار خوىا كان قاعد مع صحابو قاليم أختي كل يوم ديرنا المحم والطعام قالولو بركا ما
تكذب عمينا باباك كل يوم يجيبمكم القرنينة قاليم واحد ما ياكميا ،سمع السمطان ىذا الكالم قالو
زوجني بييا ،راح السمطان يخطب فييا لقا زوجت باباىا محبتش تزوجيالو مدتمو بنتيا وكذبت عميو
قاتمو ىاذي ىي المي جيت تخطب فييا وتزوج بييا السمطان ،حبت اإلمرأة تتخمص من بنت راجميا
باش ميفيقولياش قالتميا القمح وممحاتو بزاف ودارتيا في مطمورة بعد مدة داتيا تمشي معاىا قاتميا
الطفمة عطشت قاتميا مرت باباىا أعطيني نحيمك عينك ونمدلك تشربي ،نحاتميا عينيا ومدتميا
شربت الماء ،زادت شوية قاتميا عطشت قاتميا أعطيني نحيمك عينك األخرى ونمدلك تشربي زادت
نحاتميا عينيا ورماتيا في كاف ونحاتميا حوايجيا وراحت جاز عمييا راجل قاتمو إذا أنت راجل
البس برنوس مدولي واذا أنت إمرأة البسا زوج روبات مديمي واحدة ،مدليا الراجل برنوس استرىا
بيو وداىا لدارو قال لمرتو لقيتيا مسكينة أشعميميا النار تسخن قاتميم أعطوني نديرلكم العشاء قال
الراجل لمرتو ديريميا عمى خاطرىا قاتمو مرتو مزالت غير ىاذي العمية مدارتميش العشاء ،قاليا
اتيالي فييا باالك نربحو عمييا ،مدوليا الجفنة مسحت عمييا تعمرت طعام ومسحت عمى البرمة
تعمرت لحم ،بعد ما تعاشاو قاتمو مرتو ادييا متخميياش ،من غدوة ذاك داىا منين جابيا قاتمو
أشعمي النار جبدت الثوب تاع الحنش مسحت عميو ظير الحنش قاتمو رجعمي عينيا رجعميا
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عينييا ،راحت لدار السمطان لقات خوىا ُمعمق بالحبل ألن السمطان عاقبوا قالو كذبت عميا ،راحت
حكات لمسمطان الحقيقة وسمكت خوىا ،جابميا السمطان الجفنة والبرمة وعرف بمي ىي.
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قصة الشيخ قالم:

الشيخ قالم كان يتزوج ويطمق راح لمشيخ المدبر قالوا حير ودبر أنا مسدقوليش النساء قولي واش
ندير دبر عميو قالوا روح ليذيك المرأة توقد والنو تصب ودير في عبونيا راح خطبيا ،قالولوا روح
أدييا ىي جايحة قالميم كي شرط الساجية كي شرط الجايحة ىي امرأة كي داىا قعد يبني معاىا
الدار رفدت الكرش جابت "جعفر بالنكو" وزادت عاودت الحجة جابت "ذياب" كي جا اليول كانت
الناس ترحل أميم تالقات مع الييودية قالتميا ديريمي وليدي عمى ىري بدالتوليا داتميا وليدىا
وحطت وليد الييودية عمى ظيرىا كي داتوا ىذاك ربا وكبر وىذاك ربا وكبر كان الراجل يجرب فيو
محبش يردلو قاعد يقربع في الحدايد قال لمرتوا ىذا ماىوش وليدي اتفكري قاتموا ىذا وليدما قاليا
اتفكري مميح تفكرت الييودية كي قالتميا حطييمي عمى ظيري قالميا ماال أنا نروح نحوس عمىيو
ديريمي العويل وخميني نحوس عمى وليدي ؤاح يمشي عمى الوديان يحوس عمى وليدو وكي لحق
لمقمتة المي يدوشوا فييا الذراري وين يمقى الذراري قوول ىاو ىاو قالوا وليدوا وأنت ولدت والناس
ربات قالوا ىاو ىاو ما تامن الخيل وال غ از ىاو ىاو قالو ما تامن ليال الشتا والصحاو ىاو ىاو
ماتامن النسا وال صالو لحق الشيخ "قالم" لمييودي أنت ربيت وليدي وأنا ربيت وليدك اليوم أعطيني
وليدو ونعطيمك وليدك ثالوا ال ال أنا وليدك منعطييمكش حتى جي الجماعة والشيود ،الشيخ "قالم"
عالم يدبر عمييم وقالميم نبعثوىم لمصحراء ندىنولميم لحييم بالزيت قمميم المي يجي مناكبو مدىونين
ىذاك ىو وليدي دىنولميم المحي بالزيت راحو لمصحراء ووالو كي والو قاليم المي ينوض الجماعة
ماىوش ابني جا وليد قالم ىو األول كي عقب حط البقمة بعد الجماعة سقساوه قمولو كيفاش لقيت
الصحراء ساعدة مسعودة ىي ىنا كي لييو ومنوضش الجماعة لقيت م ار بالكرش وفي كرشيا طفل
ولقيت بعير خطر وأعور ولقا كمبة مجرية وافديتميا الجرو في الباصور ،قالولوا الكمبة كيفاش
عرفتيا قالميم تحط رجمييا عمى البعير وتمشي عمى لخرين والمدا تتوجع كي يحكميا الوجع تمشي
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عمى الصباع ومتحطش قدميا في األرض وكي يطمقيا الوجع تعمر كراعيا في األرض ،كي لحق
وليد الييودي كيفاش لقيت وليد الصحراء ؟ حرشي برشي كي ىنا كي لييو يشوف غير في الطريق
كل واحد وليدوا ،ممقاش كيفاش يزيد يجرب وليدوا راح سبقوا قداموا يسرح بالبقر "ذياب" راح سرح
بالبقر قالوا باباه يالي مور البقر نقز "ذياب" في الوسط قالوا باباه يا لي في وسط البقر نقز ذياب
قداميم ،راعي البقر تكممموا قالوا كي قتمك المي موراىم كعايميم والمي في وسطيم كروشيم والمي
قداميم قرونيم راح "بالنكو" مع خوه "ذياب" قالوا باباه "لذياب" قالوا سجمي واش يخدم خوك مشاو
مشاو لقاو سرعوفة صغيرة "ذياب" ما قمميا وفييا البركة زادو مشاو لقاو واحد أخرى قالوا ما أكثرىا
وما قميا بركة ،كي لحقو لمنزلة طمبوا الماء مد لخوه يشرب الماء ىو األول وشرب ىو األخر زاد
لحق لمنزلة األخرى طمبوا المبن شرب ىو األول وشرب خوه الثاني ،لحقوا لمجبانة قال "ذياب" ياد ار
مات ياد ار مازال حي رجعوا لمدار ىو وخوه لقاو باباىم سقساىم واش درتوا حكالو ذياب سقساه باباه
عاله درت ىكذاك قالوا ىو شرب الصافي وأنا شربت المخموض وشربت المبن أنا األول عال خاطر
أنا شربت السادر وىو شرب الخاثر وكي قتموا يادار مات وال مزال حي قصدتموا يا د ار عندو وليدو
المي يحمل اسمو من بعدوا ويبقى اسمو يمشي وال الال ،الشيخ قالم قال لمرتو جيبيمي ما بن منو
وما حتى منو وما مر منو قالميا روحي لماليك وال نطمقك راحت لمالييا جابتموا شبرية عسل وذراع
دفمة وقاتموا ما حتى منو "الجبل" لقا ذياب أمو في الطريق قالميا شوفي واش تقوليموا ما حتى منو
العام وما مر منو الموت وما بنو منو قولو ال إال اهلل ،راحت لراجميا وقاتموا قالميا قالك "ذياب" قاتموا
ال ال قالميا ذياب مات والبل غدات قاتمو غي قبيل كنت معاه قالميم جيبوىمي وعقبوه عمى النار كي
جاو راح يرموه في النار قالميم عاله راح ترموني في القالية "النار" قالوا الشيخ قالم النار واش
يغمييا قالوا "ذياب" الماء قالو والماء واش يغمبوا قالوا ذياب تغمبوا العقبة قالوا والعقبة قالوا يغمبيا
الخيل قالوا والخيل قالوا ذياب يغمبوه الفرسان قالوا وفرسانيم يغمبوىم نساىم والنساء يغمبوىم والدىم.
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عمي بابا:

واحد فقير وواحد مرفو كي جمعت الجماعة قالميم أنا معنديش وخويا ميمدليش قاليم خوه أنا دايمن
نعطيموا نبعثيمموا مع الخادم "الخادم كانت تدي لمجبانة المنسية داتموا العيادة "الكبش" ،الفقير قال
لمرتو راح نيجر ادىميمي في الطفل منعرف لنولي وال منوليش ،راح يمشي جا قاعب عمى قصر تع
الس اررقا لقا فروج ييدر قالوا وراك رايح قالو راني رايح لييو قالوا أن نقولك واش تقول "ياالباب
المقفول اسمحمي بالدخول" قالوا تمقا الماكال من كمش ارفد شوي وكي تعمر وشراك جاب كي تمحق
لمباب قول "ياالباب المقفول اسمحمي بالخروج" جاب عمر المويز وجا لمدار بعث ابنو قالو روح
جيبمي القروي وحطت فييا مرتو شوي عممك باش شوف واش جاب ،كي رجعميا القروي لصقت
حبة لويز قاتموا راه يكيل في المويز ويقول راني فقير قالميم مالو كثر من مالي وحاسب روحو زوالي
دا خوه وحط الموس في الرقبة وقالو منين جبت المويز قالوا بالصة صعيبة راح خوه ليذاك البالص
تدخل "ياالباب المقفول اسمحمي بالدخول" كي خارج تمفتموا المقية قعد لداخل
ريحة العربي لمدار يا أحمد يا البدار ،ىذا الراجل درق بجمد البقرة كي خرج كالوه وقمعولوه حوايجو
في الشجرة ،كرابوش المصوص كان منيا الرجالة والنسا ولعواد ،كي جاوا لقاوا مرة المرفو ماتت كي
بداو يقراو عمى الميتة تحرقوا بقات منيم غير عودة ممحقتياش النار قالوليا قالوا لوليد الفقير روح
فوق العودة كي كان رايح مدتموا المغزل كاش ما يسرالك ُحط المغزل في األرض وقول يا مطرق ما
وبي اعال بيا ،العودة تصورتموا غولة ىو رشق المغزل في األرض تصورتموا شجرة عالية جا فييا
وقعد والغولة قعدت تعس فيو مدتميم أمو سفود تدقوه في الشجرة راىي تيبط في الشجرة كي دقوه في
الشجرة ،بدات الشجرة تيبط العودة ىاذي والت مرة قاتميم ألي غمبني نتزوج بيو ىذاك راه مريض
وعيان ىو لحق لييا وىي طاحت ازوجت بيو ،شرطتموا كل يوم تاكل خروف عرفو في المخر بمي
ىي الغولة.
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لقرع بوكريشة:

كان راجل عندو زوج شبريات واحدة فييا الذىب واألخرى فييا الفضة كان مغطييم من الفوق
بالممح ،ىذا الراجل خالىم عند واحد وقالوا دسيممي السيد دسيمموا كي طاح الثمج ممقاش كيفاش
يخرج باش يجيب لمرتو الممح ماال دا من ىند صاحبوا وقال كي يذوب الثمج نرجعولوا ،ىذا الراجل
كام يدير من الممح حتى طل عمى الذىب والفضة كي جا الراجل يدي فييم لقاىم معمرين غير
بالممح والذىب والفضة مكاش ،كي كانو يمشوا عقب عمييم راجل وسمو "ىارون الرشيد" وال"ذياب"
كي عايرىم قالوا كان فييم غير الممح ،ىبط ليو جبريل وقالوا حكمت بالقانون قبل البموغ عندك سبع
سنين ذل تعقبيم في صغرك وال في كبرك قالوا نعقبيم في صغري ،دا مرتو وقعدو تحت وحد العين
يفطروا كي كانوا قاعدين البقل المي رافدا الذىب والفضة صرطتيا "الوروارة" وما بعد لبس لمرتو
البرنوس وقالميا أنا تزاني ربي وحدي وأنا مديك معايا روحي ولي وين كنتي ،راح لمراعي ش ار عميو
خروف قالوا اذبحوا ذبحولو ثم قالو اسمخوا سمخولو وقالوا اعطيمي الكرشة غطا بييا راسوا المي فيو
قرن فضة وقرن ذىب راح لمسفنجي حكم عندو خدمة يبات يخدم ويبات في الميل في الرماد كانت
بنت السمطان تعس فيو كانت تحوس عميو السمطان جاب سبع تفاحات لبناتو وقالميم راني داير
الزردة باش بناتو المي عجبيا تالوحو بالتفاحة قعدت الصغيرة مالحتش التفاحة كي سقساىا
السمطان اله قاتمو ضرك الوحيا كي جا القرصون الحت التفاحة حكميا عايروىا خواتاتيا قاليا
نتزوج بيك بصح معندي والو قولي لبيك يمرض ويشرط في نسابو تفاح النيفوح رداد الروح لمموح من
قطع سبع بحور من عند يامنة بنت منصور قالت لبييا امرض واسنى التفاح كي كمل سبع سنين
كتببميا كتاب وعطاليا قصبة قالميا ال زادت طفمة عندنا عمقيميا كتاب والزاد طفل عمقيموا كتاب
واعطيموا القصبة قالميا قولي لبيك يعرض نسابوا باش يتوسولوا عرس وعرض وتوسولوا وبرحوا ىذا
القرصون قال لمكاتب اكتب  377بقرة 377،عودة 377 ،ناقة الكاتب ضربوا بكف وتفل عميو قالوا
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اكتب فيو الكف والتفمة بعث لخوه وقالوا جيبولي جابموا خوه كي لحق وقت الصالة طمع الطالب
يأذن جا يقول اهلل أكبر قال اهلل وأكثر تخمع كي شاف الراجل جايب  377بقرة  377عودة 377
ناقة ،كي سمع السمطان الطالب قال ىكذاك قالميم جيبوىمي نقطعموا راسو حتى السمطان تخمع كي
شاف ىاذ الخير وقال لمقرع بوكريشة كيفاش تحب نعاقبو الكاتب قالميم اليد المي ضربت تتقطع
والمسان المي بصق يكون عقابو القطع واكتشفوا من بعد بمي األقرع بوكريشة ىو في األصل أمير
دا مرتو وراح لمقرية تاعو كي كان يمشي معاىا جاز عمى البركة المي غرقت فييا البغمة راح لييا
شاف شعرة من الفوق جبدىا جبد معاىا البغمة والذىب والفضة وىكذا يقولوا كي تكون جاية جيبيا
شعرة وكي تروح تقطع سناسل .
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قصة الراجل ونساه الزوج:

كان واحد الراجل عندو زوج نسا واحدة بنت عمو واألخرى برانية ،كل يوم يضرب بنت عمو
ويحقرىا ومتيمي في مرتو األخرى كي يذبحو الكباش في العيد يرمي عمييا دايمن الدوارة ويخمييا
دايمن طيب وتخدم وتكنس ويخمييا دايمن في الدار ويدي مرتو األخرى يخو سبييا ويشريميا
الحوايج وكي تقولوا بنت عمو عاله تفرق بيناتنا ينوض يضربيا ويحقرىا ،خط ار سمعوا صحابوا بمي
يفرق بيناتيم ويحقر بنت عمو عال خاطر دايمن يشوفوه يدي غير مرتو وحدة يحوس بييا ويشريميا
فالحوايج قالولو لوكان طيح بيك متمقا غير بنت عمك ىي المي ترفدك وتتيال فيك قاليم مكاش منيا
قاعن قالولو جرب وتشوف دير روحك رح تموت وسيي نساك في زوج وشوف شكون المي تخاف
عميكن كي رجع لمدار دار روحو مريض قاليم راح نموت بدات بنت عمو تبكي وتندب ومرتو
األخرى مجاتش كامل ليو راحت لبست حوايج جدد وسقمت روحيا وبدات تعاير في ضرتيا قاتميا
أبكي ومجدي وتفكري ليمة جدي ياالمغبونة اتفكري كي كان يرمي عميك الدوارة ويضربك ويديني أنا
نحوس ،رجال ميتامنوش ياالمحقور سمع ىو ىذا الكالم قاع كي ناض طمب السماح من بنت عموا
ودا مرتوا الثانية لدارىم وعاش ىو وبنت عموا.
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قصة الشيخ العربي ومرتو:

كان بكري النسا محقورين خاصة إذا تزوجت المرأة في دار العايمة كانوا ياكموا بالوقت شيئ قميل
عايشين في الشر والنساء مقيورين ياكموا ماكمة والرجال ياكموا ماكمة واحد أخرى ومايكموش النساء
إال إذا شبعوا الرجال وكي يخموا ياكموا النساء ،واحد النيار كان زمان الحصاد كان الشيخ العربي
في األرض نتاعوا يحرث وكانت مرتوا في الدار تطحن في السميد في "الرحى" كي جاعت خبزت
الكسرة ،شاف العربي الدخان يخرج من الشميني خال المحراث وراح يجري لمدار يحوس منين جا
ىذا الدخان وشنو ىاذي الحاجة المي طيبتيا مرتو عال خاطر في ىذا الوقت النساء عيب ياكموا بال
وقت سقسى مرتو قاليا قاليا واش طيبتي قاتموا مطيبت والو زاد عاود سقساىا قاليا واش طيبتي
محبتش تقولوا وىي كي شاتوا جاي دارت الكسرة تحت ركبتيا باش ميشوفياش كي قاتموا مطيبت
والوا بدا يضرب فييا وىي تطحن وتاكل في الكسرة بتخبيا عميو وتقطع فييا قطع كبار معالبمياش
قع كيفاش كانت تاكل فييا وىو يضرب فييا حتى حست أنيا راىي تاكل في الحجر تقطعميا في
البمعوم من كثرة القطع كبار والماكمة بالزربية كي ضربيا وشبع من الضرب وىي كممت الماكمة
والرحى وشربت الماء وتنيتت وغاضتيا عمرىا دعات عميو وقاتموا حرثتيا ال كميتيا يا العربي في
العشية كي جا لمدار بدات الحمة تاكل فيو ،قال لمرتو أرواحي غطيني محبتش تروح ليو تغطيو
حتى صبح كي ناضت لقاتو ميت.
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بوغنجة:

كان وحد النيار وحد القرية كانو يدير فييا الفسق ربي غضب عمييم وسخط عمييم بالجفاف كانوا
ميمقاوش حتى وش يشربوا ماال ىاذو الناس حبو باش طيح المطر خرجوا برة ولمدو من كل دار
حاجة كانوا يمدوليم السميد والزيت والزبدة كي لمدو السميد فتموه طعام وىذا الطعام يطيبوه النسا
ويعطوه لرجالة يالكموه قبل ما يطيب ىذا الطعام طيح المطر ،كانوا كيخرو يبداو يقولوا:
بوغنجة عمى راسوا يا ربي شمخ ناسوا يا ربي والنو تصب
جمبانة عطشانة وأروييا يا موالنا يا ربي والنو تصب
القمح دل ريشو يا ربي باش نعيشوا يا ربي والنو تصب
يا ربي رعدة جمجالة باش تعيش اليجالة يا ربي والنو تصب.
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الحمار والذئب:

كان واحد المرة حمار يدي الكسرة والمبن لمخماسين كي كان يمشي في الطريق تالفى مع الذئب
قالوا في رجمي شوكة قالوا ارفدني فوق ظيرك كي طمعوا فوق ظيروا كاللو الكسرو وشربموا المبن
كي كانوا قريب يمحقوا لمخماسين ىبط الذيب وخمى الحمار يروح وحدو لمخماسين كي لحق لعندىم
ممقاوش الكسرة والمبن ضربوه دار روحو ميت أمام مغارة الذيب وقبل ما يخرج الذيب من المغارة
عاودتموا مرتو منام قاتمو يل سي محمد شفتمك منام شفتك تاكل من عرجون حمر كي خرج دخل
راسو مابين رجمين الحمار فأخذه الحمار إلى الخماسين سمخوه ورماوه عند جارو قاتمو الذيبة مول
الييدور األحمر ذيبة وال ذيب كي لحق لييا قاليا راىم دايرين الزردة وراعم يمدو في الكسوة قاتمو
وين راىم قالميا فوق الجبل قالميا كي تمحقي فوطة بنت ركاب بنت ركاب وراىم يجو يتفاوتو ليك
باش يمدولك الكسوة كي لحقت جاو لييا الكالب ىربت كي والت لممغارة لقاتوا مصكرىا بالحجر
قاتموا يا سي محمد حل الباب قالميا ثعمب شاطح برة مول المنامات عميا.
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بقرة اليتامى:

كان وحد اراجل ماتت مارتو خالت طفمة وطفل تزوج بابيم بم ار ىذي الم ار جابت طفمة ،ىذوا
الذراري كانت مرت باباىم ممتعطيميمش ياكموا كانوا يروحو ينكعوا بقرة ميم دايمن كانوا ضاويين
في وجوىيم وبنتيا توكميا وتشربيا وميبانش فييا الماكال قالتميا وشراىم ياكموا روحي تبعييم وشراىم
يديروا ،بينتيا تبعتيم لقاتيم ينكعوا في البقرة راحت معيم تنكع صكتيا البقرة كي جات لميا قالتميا
ضكتني البقرة أيا ماال الم ار قالت الراجميا بيعيا كي داىا لمسوق راح يبيعيا كان يقول ياليشري بقرة
اليتامى الناس يقولو "ألين ،ألين" قمبيا لمدار فاتموا مرتو غدوة تتباع اذبحيا وبيعيا كي راح يبيع فييا
متباعتموش منيا شويا جابيا لمدار طيبتيا مرتو ومدتميم ياكموا الطفمة والطفل داو ىذا المحم ودفنوه
في قبر أميم كي رجعوا لقاو نخمة نايضة فييا التمر كل يوم ياكمو منيا كي تبعتيم الطفمة جات
تاكل منيا النخمة طوالت النخمة ماال المراد ات شاقور وراحت تقطع فييا قطعتيا كي رجعت لقاتيا
كيما ىي جا عاقب عمييا الغراب قالميا "قطيرينا" قطران تيبس النخمة وتموت ،الطفمة قالت لخييا
البقرة ماتت والنخمة يبست أرواح نيجروا كي مشاو بزاف عياو وعطشوا قاتمو أختو نتشربش من
ىاذي العين تولي طير وتخميني خوىا شرب من عين الغزال وال غزال كي لحقت لمسمطان عجباتو
وتزوج بييا والت "عائشة بنت السمطان".
عائشة كي تزوجت بالسمطان والت تسكن القصر وحد النيار جا بييا يطمب كي قتحتموا الباب قاتموا
اقعد ىنا دك نجي جابتمو خبزة كسرة فييا الذىب لداخل زاد رجع لييا وجابميا مرت بييا وأختيا
العورة ،سقساتيا وكتاش يجي راجمك قاتميا عمى شير ،مرت بييا جات عند البير وقعدت كي قعدت
عايشة لختيا في البيرىوما راحو لمدار ولبسوا وشيروا ارواحيم كي جا السمطان سقساىا قالميا
وشبييم عينيك قاتموا من القير تعك قالميا واش جبتيمي قاتمو طفل ومات.
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خوىا الغزال بدا يبكي ويقوليا يا غيشة يا بنت أما راح يذبحوني ويطيبوني وياكموني ،عيشة تقولوا
ياخي يا وليد أما أنا راني في البير و أوالد السمطان في حجري والحنش مقابمني ،سمعيا السمطان
مع وحد الشيخ ،الشيخ قالوا جيبمي عتروس اذبحو وديرو ينشوه الحنش يخرج كي يشم الحنش رائحة
الشواء كي يخرج الحنش قتموه مبعد لحوليا الحبل خرجت القفة ىي الموال فييا التوام بعدىا خرجت
ىي راحت لخوتيا وذبحتيا وطيبتيا وبعثتميا لميا ودارات عينييا تحت القفة تاع الفاكية كي بدات
تاكل سمعت لقية" تيس تيس راس العورة في التميس" كي بدات تاكل لقات عين بنتيا في القفة كي
كالت لحم بنتيا ماتت
السمطان دا الغزال لعين الغزال كي غسل منيا رجع كيما كان ،عايشة بدات تقول
ىي خدات الحريق الحريق وانا خديت الطريق الطريق ىي بايتة عمى الديس وأنا بايتة عمى الرفيس.
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