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 شـــكـــر وتــقـــديــــــر
 
 
 

الحمد هلل الذم مفَّ عمينا إتماـ ىذا العمؿ، ألننا ماكنا لنتـ بحثنا المتكاضع ىذا إال 
رشاد، كمف تـ مف الكاجب عمينا أف نقؼ كنعترؼ بكؿ  بما قدـ لنا مف مساعدة كا 
 .احتراـ بفضؿ مف كاف لنا عكنا كسندا في إنجاز ىذا البحث

عمى " عبد الحؽ زريكح" ؼكعميو نتكجو بفائؽ الشكر كخالصو إلى األستاذ المشر 
لى كؿ . نصائحو القيمة كتكجيياتو الحكيمة التي أنارت لنا دركب ىذا البحث كا 

 .لكريمة لمناقشة بحثناأعضاء لجنة المناقشة الذيف نتشرؼ بجمستيـ ا
نشكر أيضا جميع أساتذتنا الذيف عممكا عمى تصكيبنا طكاؿ ىذه السنكات، كعمى 

شعيب "رأسيـ األستاذاف المذاف أنارا لنا الطريؽ في الدراسة كاالجتياد، األستاذ
 ".محمد سعيدم" كاألستاذ" مقنكنيؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة
مطنا مف أنماط الثقافة الشعبية، كما يعٌد يعد الشعر الشعبي إبداعنا شفكينا كن       

ذاكرة شعبية مختزنة ليمكمو كأشكاقو، مصكرا لمجكانب الحقيقية لكاقعو المعيش؛ 
فالشعر الشعبي بصفة عامة، كالشعر الشعبي الثكرم بصفة خاصة في الجزائر 
ٌه شعبيٌّ ليذه األمة كىك سجؿ صادؽ لكؿ مككناتيا الحضارية كليكيتيا،  تراثي

قائيا كتميزىا بيف األمـ، كأف كاجب األمـ أف تعتز حخصيتيا كعنكاف بأساس ش
 .بماضييا كتراثيا الثقافي

كرغـ محاكالت االحتالؿ الفرنسي لفرض مخططات فصؿ المغة العربية        
كعزليا عف كاقع حياة الشعب الجزائرم، فإف الشاعر الشعبي، بقي محافظا عمييا، 

فكاف عربي المساف، مسمـ العقيدة، كطني الشعكر،  كلك بأبسط التعابير كاأللفاظ
كما كانت العقيدة . لساف حاؿ قريتو أك قبيمتو، أك منطقتو التي ينتمي إلييا

 .اإلسالمية المحكرى كالمحرؾى كنضاال لمشاعر، مف أجؿ بقائو ككجكده
فالشاعر الشعبي ال يتصكر قياـ سيادة كطنية بدكف إسالـ يحمييا، كيذكد عنيا 

 يفرؽ بيف السياسة كالسيادة، كبيف اإلسالـ، كمما الشؾ فيو أٌف الشعر فيك ال
الشعبي الثكرم كاسع الميداف، غزير المادة، كبالخصكص الشعر الشعبي الثكرم 
لمنطقة بني سنكس، فقد تعددت ألكانو كأشكالو، فمنذ مئات السنيف مجتمع بني 

ت متجددة كامتزج بغيره سنكس الذم سقى عيدا بعد عيد، بدـ جديد كغذل كبثقافا
 .كازدكج كجدد نشاطو كفنكنو كحزمو

إف ذلؾ الشعب بقي دكما ينشد . كلكنو ظؿ متمسكا بصفاتو كخصائصو       
المحف الخالد لحف أرضو الكريمة النبيمة ، بنبرات خٌمدىا بشيء مف الدىشة عمى 



تعددت جميع أنحاء المناطؽ المجاكرة ليا، كأيضا مناطؽ الجزائر عامة فمقد 
األغراض الشعرية ليذه المنطقة، كما يزاؿ الشعر الشعبي الذم نظـ حكؿ بني 
سنكس كمناطقيا، مركز إشعاع تراثي ليا، حيث تمكف الباحثكف كالدارسكف مف 
االطالع عمى اإلنتاج الثقافي كالمكركث الشعبي، باإلضافة إلى عالقتو باليكية 

شعبية مف أجؿ تبياف ما تزخر بو الثقافية السنكسية، معتمديف عمى الحكمة ال
المنطقة مف أبعاد إنسانية كاجتماعية كسياسية، ألبسكا كميـ ثكب الرمزية لغناىا 

 . بالمعاني اإلنسانية النبيمة
كبيذا، ستككف محاكلتنا تسميط الضكء مف أجؿ مسح الغبار عمى كاحدة مف 

اىـ كلك بالقميؿ في كعمى ىذا األساس، رأينا أف نس. المحاكالت المكضكعية النادرة
كلعؿ . المحافظة عمى ىذا المكركث الشعرم الشعبي الثكرم، كذلؾ بجمعو كدراستو
 .ما دفعني بالضبط الختيار ىذا المكضكع يعكد إلى أسباب مكضكعية كذاتية

نقص الدراسات التي عنيت بالجانب  أما المكضكعي منيا فيكفي أف نذكر  
ما حكاه مف تاريخ لممعارؾ كالحركة الثكرية األدبي كالتاريخي لممكركث الشعبي ك 

 .لمنطقة بني سنكس
قمة األبحاث حكؿ مكضكعات الشعر الشعبي  ثـ يأتي في المقاـ الثاني       

 .الثكرم لبني سنكس
المساىمة في إبراز الجانب التاريخي كاألدبي ليذه المنطقة، كالتنبيو  كأما  

؛ عامة، كالثكرم بصفة خاصةعمى ضركرة الحفاظ عمى الشعر الشعبي بصفة 
 .فتأتي دافعا آخر لالختيار

 .زاد ذلؾ في دافعية االختيار ،قميمة ممكضكعالمالمسة لالمراجع  ك ألف



في أمٌس الحاجة إلى تكجيو كىي  إف لممنطقة مكركثيا التاريخي الزاخر،  
، كال أظف أف ىناؾ أحسف مف التدكيف ةالثري ةالخصب باتجاه إبداعاتيااألقالـ 

 .كالجمع كالتقييد إف أردنا بقاءه بيننا كلمف بعدنا مف األجياؿ
ابف المنطقة، ترعرعت بيف أحضانيا كتذكقت مضمكف الشعر  كألنني  

إعجابي لكؿ ما سمعتو عف الثكرة  كالشعبي الذم يتغنى بو السكاف ىناؾ، 
كبارم لمثكرة المظفرة؛حفزني كؿ ذلؾ ك غيره ذاتالتحريرية ليذه  يا المنطقة، كا 

 .لمخكض في غمار الجمع ك القراءة
دراسة الشعر الشعبي الثكرم لمنطقة بني سنكس، كاكتشاؼ خباياه إف   

؛ كانت ىي االخرل ـك كأفكار المجتمع مىكمكضكعاتو السائدة، المعبرة عف 
منطمقا ذاتيا لتجربة الحفر في الذاكرة الجمعية لممنطقة كمنجزاتيا الفنية؛ نقصد ىنا 

 .الثكرم شعرىا الشعبي
استكشاؼ الشعر الشعبي، كال سيما الثكرم منو، كاف بالنسبة لي ىاجسا   

أكلية أنتجت إشكالية بحثية كضعت داخؿ نسؽ مساءلة  دفعني لطرح عدة تساؤالت
ىؿ كانت منظكمة النصكص الصانعة لمحظة كثيقة تاريخية : الذاكرة اإلبداعية

حداث الثكرية داخؿ فضاء    جغرافية يعتمد عمييا في التأريخ لمصيركرة الزمنية لأل
 .بني سنكس؟؟

لجدؿ إشكالي راكدني ؛ ك  جكابا نيائيافييا  سأقدـأزعـ أني ثمة محاكلة ال    
غياب مراجع مخطكطة أك عذرم فييا   .ستظؿجكانب غامضة ثمة  .ال يزاؿ

 .مكتكبة عف منطقة البحث



قـك بتنقيب كجمع ال أنسى الصعكبات التي كاجيتني في الميداف، كأنا أ  
القصائد الثكرية، فاعتمدت عمى آلة تسجيؿ بسيطة، أسجؿ ما جمعتو ثـ أقـك 
بالفرز، كفيـ األحداث، كتحديد األماكف جغرافيا كشرح المفردات كما أصعب 

ألنني كما قمت آنفا ، فإف ىذه القصائد لـ تدكف، ككانت  ! شرحيا كتأصيميا
قميمة مما يؤدم بيا إلى الزكاؿ مف تسجؿ شفييا ككذلؾ انحصارىا في مناطؽ 

 . الذاكرة الشعبية
تاريخي، باعتبار أننا نتعامؿ مع دراسة ىذا فضاؤىا احتاجت إلى منيج   

مجمكعة مف النصكص التي تعتبر كثائؽ تاريخية شاىدة عمى تمؾ الفترة مف 
 .التاريخ المعاصر

ع مجمكعة مف ثـ المنيج االستقرائي الكصفي، معتمديف في ذلؾ عمى جم      
النصكص الشعبية في تمؾ الفترة، ثـ استنطاقيا كتحميميا، كمحاكلة الكصكؿ إلى ما 

 .تحممو مف دالالت تاريخية تخص منطقة بني سنكس

 :  كاعتمدت في بناء مكضكعي عمى مجمكعة مف المراجع النقدية ك التاريخية
كقد بف شيخ؛ لمدكتكرالتمي  :0381/049ثكرة كتاب دكر الشعر الشعبي في ال -

أكليت  االىتماـ لو لما يطرحو مف أدكار بارزة لمشعر الشعبي عمى المجتمع 
 .الجزائرم عامة ،كأنا خصصتو عمى المنطقة بصفة خاصة

تقديـ كتعريب (:اللفردبؿ)كتاب بني سنكس ك مساجدىا في بداية القرف العشريف  -
 .الكتابمحمد حمداكم كقد أضفت بعض األماكف التي لـ تذكر في ىذا 



كتاب الشعر الشعبي كدكره في الثكرة التحريرية الكبرم بمنطقة االكراس  -
قد أكلى دراستو لألكراس بصفة عامة كخصصتو : لمدكتكر العربي دحك( 2،ج0ج)

 .لمنطقة بني سنكس،كخاصة الجانب الشكمي ك الفني منو 
ر لمكفاح كقد أكلى اىتمامو لمتحضي:كتاب رجاؿ الخفاء لألستاذ محمد لمقامي -

كأضفت بعض شيادات لمجاىدم .المسمح كاندالع الثكرة التحريرية بالمنطقة
 .المنطقة

قد أكلى اىتمامو : كتاب الشعر الديني الجزائرم الحديث لمدكتكر عبد اهلل ركيبي -
 . أما ىذه الدراسة فاسندت إلى الجانب الديني كالثكرم.لمجانب الديني بصفة عامة 

 : ات الجامعية فأكليت االىتماـ بأما الرسائؿ كاألطركح
البنيات األسرية كمتطمباتيا الكظيفية في منطقة بني سنكس النصؼ األكؿ مف  -

ا  .القرف العشريف، قرل العزايؿ نمكذجن
كالتاريخي قد تطرؽ إلى اإلطار الجغرافي : كمأطركحة دكتكراه لمدكتكر محمد حمدا

 .عادات كتقاليد المنطقةكاإلدارم لممنطقة كأضفنا بعض أسماء األماكف ك 
رسالة : األغنية الشعبية السياسية في الغرب الجزائرم ما قبؿ االستقالؿ -

ماجستير لألستاذة صميحة السنكسي كقد اىتمت بالجانب األدبي لمخصائص 
 .فاعتمدت عمييا مف خالؿ استنطاؽ النصكص التي بيف أيدينا. الفنية
منطقة كاد  2;04-04:9ثكرة كاالستقالؿ األغنية البدكية الثكرية بيف فترتي ال -

كاف متمكنا مف خالؿ تناكلو . رسالة ماجستير لألستاذ غكتي شقركف:الشكلي
مكضكعات األغنية البدكية الثكرية لكاد الشكلي، كمف جانبنا ركزنا عمى منطقة 

 .  البحث بصفة خاصة، كذكر األماكف كالمعارؾ التي كقعت بالمنطقة



صكر جاءت خطة البحث في مقدمة كثالثة فصكؿ انطالقا مف ىذا الت  
 . كخاتمة كممحؽ لمنصكص الشعرية

أما الفصؿ األكؿ فتعرضت فيو إلى تاريخ كجغرافية منطقة بني سنكس ككذا       
مظاىر الثقافية الشعبية كعادات كتقاليد المنطقة  ك زد عمى ذلؾ الشعر الشعبي 

 .الثكرم كاندالع الثكرة التحريرية بيا
الفصؿ الثاني فاختص بالشعر كالثكرة بالمنطقة ك ذكرت بعض  أما 

 .مكضكعات الشعر الشعبي الثكرم

كفي الفصؿ الثالث تطرقت إلى الخصائص الشكمية كالفنية لمشعر الشعبي الثكرم 
 . لمنطقة البحث

تباع كؿ كممحؽ خاص بالنصكص الشعرية؛ كا ،كأنييت بحثي بخاتمة 
ثـ ألحقت البحث بصكر تكضيحية لمنطقة . اتقصيدة بشرح كتأصيؿ بعض المفرد

 .زد عمى ذلؾ شيادات لمجاىدم كشعراء البحث ،بني سنكس
أرجك أف يككف البحث إضافة إحيائية لمكركث شعبي سعى أف يككف كثيقة  

ف كانت الثانية . تاريخية تحاكر جغرافيتيا فإف أصبنا فذلؾ فضؿ أكرمنا اهلل بو؛ كا 
 .فحسب الباحث الجيد

         والحمد هلل مبتدءا و خبرا                                                  
 م 3122جوان  33األربعاء : تممسان يوم                                                   
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 مظاىر الثقافة الشعبية، عادات وتقاليد المنطقة                                                        . د   

 . الشعر الشعبي والثورة بمنطقة بني سنوس. ىـ   
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 :اإلطار الجغرافي لبني سنوس . أ

كمـ مف الجنكب الغربي لمدينة تممساف ك  53بعد  تقع منطقة بني سنكس عمى    
كمـ مف الشماؿ الغربي لسبدك، كىي تشغؿ حكضا كاسعا مف أعالي كادم  53

تافنة المحصكر بيف جباؿ عالية، ك التالحـ مع كادم الخميس الذم ينبع مف 
 .جباؿ المشاميش الكاقع عمى الحدكد المغربية
 نطقة بني ىديؿ، مف الشرؽ أكالد نياريحدىا غربا بني بكسعيد، ك مف الشماؿ م

 .1ك مف الجنكب جباؿ المشاميش عمى الحدكد المغربية  
 01ينبع نير تافنة مف أسفؿ غابة مرشيش مف عيف الحباالت، عمى بعد 

  0511كيمكمترات مف ىذه المدينة، حيث يصطدـ بسد جبمي يتراكح عمكه بيف 
نكب الشرقي، ثـ يتبع السد متر متكجيا مف الشماؿ الغربي إلى الج 0511ك 

 .الجبمي نحك الشماؿ الغربي
ك انطالقا مف ىذا المنعطؼ يبدأ النير سيمو في مجرل ضيؽ، تشرؼ عميو جباؿ 
عالية مشجرة ك صخرية، ثـ يتسع الكادم بعد بضعة كيمكمترات ليبمغ عرضو بيف 

 .2كيمكمترا تقريبا 03كيمكمترات عمى طكؿ  5إلى  5
تافسرة ك الثالثاء ك زىرة،أما قرية بني بحدؿ التي تبعد : لعزايؿىنا تكجد قرل ا     

كتفصؿ  مختمفة تحيط بيا الخضرة مف كؿ جوعف مجرل نير تافنة بمسافات 
غابات الزيتكف ك الحقكؿ في صكرة سد أخضر بينيا ك بيف مجرل النير، يشكؿ 

                                                             
1
" ً سنوسالمالمح المسرحٌة فً احتفالٌة آٌراد بمنطقة بن"عبد الكرٌم بن عٌسى،.

 .23، ص2002،2002رسالة ماجستٌر،جامعة تلمسان، (مخطوط)
2
،تقدٌم تعرٌف محمد 20بنً سنوس ومساجدها فً بداٌة القرن:"ألفرد بل.

 .44ص 2002حمداوي،وهران،دار الغرب للنشر والتوزٌع 
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ز حدكد ىذا الجزء األكؿ مف نير تافنة، مف منبعو إلى غاية الكاؼ، بعد تجاك 
 .1العزايؿ بقميؿ حكضا منظما تشرؼ عمى جانبيو الجباؿ العالية

ك بيف بني بحدؿ ك الكاؼ يضيؽ الكادم ك يصبح المجرل أكثر انحدارا ك يؤخذ 
أحد المنحدرات بالقرب مف قرية الكاؼ شكؿ مدرج ركماني، يشرؼ عمى نير تافنة 

 2.تراتمف عمك ثالث مئة متر ك يمتد عمى قطر قدره ثالثة كيمكم
تحتؿ منطقة العزايؿ ضفاؼ تافنة العميا مف حدكد بني ىديؿ التي تتاخـ سبدك 
لى الكاؼ تمثؿ تافسرة القرية األقرب إلى سبدك، فإذا تكجينا مف ىذه األخيرة  كا 
نحك بني سنكس غبر الطريؽ الجبمي الكاصؿ بينيما مركرا بثنية اإلبؿ فإننا نالحظ 

ى بعد كيمك متريف تقريبا جنكب كادم تافنة، ك القرية في منتصؼ منحدر الجبؿ عم
الجعاليف ك : عمى بعد كيمكمتريف منيا تقريبا، تكجد قرية الثالثاء التي تضـ قسميف

المغانيف، ك تستند ىي األخرل إلى سفح جبؿ، ك ىي القرية الكحيدة في العزايؿ 
انطالؽ التي جاكر فييا المسمميف سكاف ييكد، أحسنكا التعايش معيـ إلى غاية 

 .3الثكرة التحريرية، حيث انضمكا إلى فرنسا
فأما زىرة فيي ثالث قرل العزايؿ الكاقعة عمى الضفة اليسرل كالمكجكدة بقرل 
الضفة اليمنى بكاسطة جسر مف ثالثة عقكد بنتو مصالح اليندسة العسكرية 

ؼ الفرنسية، في الطريؽ الكاصؿ بيف الثالثاء ك تممساف، ك عمى بعد كيمكمتر كنص
مف ىذا الجسر يبدك منتصفا عمى الضفة اليمنى منعرج صخرم يجعؿ مياه النير 

                                                             
1
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تنحرؼ في انعطاؼ كبير، ك يتكج المنعرج الصخرم ىضبة عمييا تأسست قرية 
 1متر تقريبا مف مجرل نير تافنة 011بني بحدؿ عمى عمك 

ىكذا تبدك القرية محصكرة بصكرة ضيقة بيف جبؿ كبير يحجبيا مف جية 
 .،كبيف ىاكية بمثابة متراس بالنسبة إلييا مف جية الجنكبالشماؿ
بع مف مازر قريبا مف الجية الشرقية لمضيؽ ينأما كادم الخميس، فإنو       

المشاميش الذم ىك نقطة عبكر حدكدية ميمة نحك المغرب األقصى، ك يتجو 
سيمو مف الجنكب الغربي نحك الشماؿ الشرقي، ليصب في نير تافنة مف جية 

يمتد كادم الخميس عمى طكؿ ثالثيف كيمك مترا  2.ليسار قبؿ قرية بني بحدؿ بقميؿا
تقريبا، ك يتراكح عرضو بيف سبعة إلى ثمانية كيمكمترات مف الحدكد المغربية إلى 
قرية بني بحدؿ، فإذا اتبعنا ىذا النير مف نقطة التقائو مع تافنة إلى غاية منبعو 

يبدأ الكادم كاسعا جدا : كغرافية التاليةتكشؼ لنا صخكره عف الخصائص الطب
تحفو في الجية الجنكبية الشرقية ك في الجية الجنكبية جركؼ مغراء، يتراكح 
عمكىا مابيف ألؼ كثالث مئة ك ألؼ كخمس مئة متر، تتميز بقمـ أطاللية ذات 
التككيف الجيكلكجي الثاني لمرتفعات تممساف تكقفو مف الجية الشمالية الغربية ك 

الجية الشمالية حكاجز جبمية عمكىا ثمانية مئة كخمسيف متر، ثـ يأخذ الكادم مف 
في المكاف الذم نجتاز منو ( رحاه الغا)مجرل ضيقا مباشرة بعد مطحنة األغا 

النير عبر معبر نصؿ إليو عف طريؽ صاعد يكازم النير عمى الضفة 
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د قرية بني حمك، يزداد الكادم انحدارا إلى غاية ىضبة الفحص،حيث تكج1.اليسرل
ك قبؿ قرية الخميس بقميؿ، فإنو كمما صعدنا الكادم كمما ضاؽ مجراه حتى 
ينحصر بيف كتمتيف صخريتيف، ال تكاد تترؾ عمى حافتي النير إال شريطا يتراكح 
طكلو بيف مائتيف ك ثالث مئة متر، مف األراضي الصالحة لزراعة الحقكؿ، ك 

 .2غرس األشجار
ية الخميس يضيؽ مجرل النير، فتشكؿ حافاتو شعبة جديدة ك عند الخركج مف قر  

تاغستك "اسـ " مازر"ك " الخميس " ك يحمؿ الكادم بيف قريتي . شديدة االنحدار
بني " ك" دار عياد" بيف قريتي" كادم تافرنت"يرفده مف الجية اليسرل " أكمالؾ
ك معابر  ، إنو في العمـك يسيؿ بيف أجراؼ منحدرة ك يتكافر عمى جسكر"زيداز

أما القرل فتتكزع عمى طكؿ الضفتيف كىي دائما . تصؿ ضفتيو الكاحدة باألخرل
في كضعية شديدة االرتفاع عف مجرل النير، إف أكؿ قرية نصادفيا ك نحف نصعد 

 ".الفحص" النير مف ممتقاه مع نير تافنة نحك منبعو ىي قرية 
يبا، كىي تشرؼ عمى بعدىا عمى مسافة كيمكمتريف تقر " الخميس"ك تقع قرية  

مجرل النير مف عمى منحدر يحجبيا مف الناحية الشمالية الغربية جبؿ صخرم 
ك بعد الخميس تكجد عمى  3.يشرؼ عمييا منو جرؼ عمى قدر معيف مف االرتفاع

 ". أكالد يكسؼ" ، ك"أكالد عربي"، "أكالد مكسى: "الضفة اليمنى قرل
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ك بكحمامة، كعمى بعد معيف " ر عياددا" ،"بني عشير:" ك عمى الضفة اليسرل قرل
ك بيف ىذه القرل ". مزكغف"ثـ تمييا بكيمكمترات قرية " بني زيداز" منيا نجد قرية

يكجد جسر يصؿ قرل الضفتيف، ك يربط بالضفة اليمنى الطريؽ المكصؿ إلى قرية 
التي تقـك عمى ىضبة مف ىضاب جباؿ المشاميش "الطاقة  " مازر ثـ قرية 
 1.الجزائر ك المغرب األقصىالفاصمة بيف 

ك كما ىك الشأف بالنسبة لنير تافنة، فإف سفح كادم الخميس مكسك بأشجار 
 التيف، الخكخ ك حقكؿ الخضر: الزيتكف ك األشجار المثمرة  خصكصاه 

ك البقكؿ، ك غالبا ما تككف الحقكؿ ك غابات الزيتكف تحيط بالقرل مف الجية  
 ف الحقكؿ إف كانت أيضاه مفمكحة بطريقة جيدةالسفمى التي تتاخـ الكادم، غير أ

 .2، عمى أف األرض نادرة ىنا ك ىناؾ"العزايؿ"فإنيا أضيؽ مف حقكؿ 
مما جعؿ سكاف بني سنكس حريصيف عمى أال يضيعكا منيا شبر كاحد  فيقيمكف  

ديارىـ عمى الصخكر الجرداء، أحيانا فكؽ المغارات، ك الكيكؼ لالستفادة منيا 
 .مرابض، كما ىك الشأف في قرل بني عشير كالخميسكالطرؽ أك ال

إف قرل بني سنكس كميا، تشكؿ جميعا كحدة جغرافية ك ثقافية غير قابمة لمتميز، 
ككؿ تقسيـ ليا إنما ىك تقسيـ اعتباطي ألف سكانيا األصمييف ينتمكف إلى نفسيا 

ذيف يتكمـ الجماعة أك األسرة البربرية المسماة بني سنكس ك بالضبط إلى أكلئؾ ال
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عنيـ ابف خمدكف في القرف الرابع عشر الميالدم ك تشمؿ ىذه المنطقة إضافة إلى 
 1.أقساـ اإلدارية لمخميس ك العزايؿ قبيمتي الكاؼ ك بني بكسعيد

 : اإلطار التاريخي لمنطقة بني سنوس.ب

 :التاريخ القديم .1

بيمة زناتو يعكد أصؿ سكاف منطقة بني سنكس إلى البربر، المنتميف إلى ق      
الكبرل التي استكطنت في عصر الممالؾ البربرية إقميـ تممساف كمو تقريبا فاختمفت 

راء المؤرخيف، رغـ اتفاقيـ حكؿ القبيمة األـ التي ينتمي إلييا أاآلراء ك تضارب 
السنكسيكف ك حكؿ القبيمة الفرعية التي انحدر منيا ىؤالء، يرل البعض أف سكاف 

قبيمة بني حبيب، معمميف ذلؾ بكجكد آثار إقامتيـ في بني سنكس ينحدركف مف 
ك لما كانت ىذه القبيمة قد  2.المنطقة ك يحفظ ذكراىـ مف طرؼ األساطير

استكطنت بني سنكس في القرف الثامف الميالدم ك كانت قبيمة بف يفرف التي 
يذكرىا النسابة باسـ بني يفرم بني صمتيف، قد استكطنت المنطقة قبميـ فيرل 

فقد كاف بنك . عض اآلخر أف سكاف منطقة بني سنكس ينتمكف إلى ىذه األخيرةالب
يفرف في عيد الفتح اإلسالمي، منتشريف في افريقية ، ك المغرب األكسط، ثـ 

ك يشكؾ ألفرد بؿ في ىذا النسب قائال  3.انتشركا في الناحية الغربية لبالد المغرب
 كادم تافنة أف يككف ىؤالء البربر الذيف يسكنكف اليـك " 

                                                             
1

 .202ص المرجع السابق ، . 
2
البنٌات األسرٌة ومتطلباتها الوظٌفٌة فً منطقة بنً سنوس،فً النصف :محمد حمداوي.

جامعة  ،حة  دكتوراهأطرو مخطوط، (قرى العزاٌل نموذجا)األول من القرن العشرٌن
 .220ص  2004وهران 

3
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مرجحا ما ذكره ". فإنؾ ذلؾ ماال نستطيع الجـز... ك الخميس مف قبيمة بني حبيب
ابف خمدكف عف بني سنكس، إحدل بطكف ككمية، كليـ كالء في بني كمي 

الجماعة التي ينتسب إلييا عبد المؤمف بف عمي المؤسس الحقيقي لدكلة )
المكحديف،القرف الثاني في عصر )كلما فعؿ بتككمي إلى المغرب (.المكحديف

 1(.عشر
إف ىذا النسب إلى القبائؿ مختمفة في مراحؿ تاريخية مختمفة،ال يستبعد احتماؿ أف 
تككف ىذه القبائؿ بعضيا بطف مف بعض،فينسب بني يفرف ليصمتيف، كككمية لبني 
. يفرف كبني حبيب لككمية،كبني سنكس لبني حبيب،بيذا القدر مف القرابة أك ذاؾ

مف أمر فإف الذم ال جداؿ فيو ىك أف سكاف بني سنكس يرجعكف في  كميما يكف
كتعد  2.نسبيـ العاـ إلى قبيمة زناتة كىك ما ليكنفو اختالؼ النسابة كالمؤرخيف

منطقة بني سنكس محؿ أنظار االستعمار منذ القديـ،نظرا لمكقعيا اآلمف كأىميتيا 
طقة حدكدية كمركز نشاط اإلستراتيجية،كطبيعتيا الجميمة،زد عمى ذلؾ ككنيا من

ىاـ بيف المغرب األقصى كالجزائر، كليذا فاف بني سنكس عرفت االستعمار 
الذم مازالت آثاره باقية بالمنطقة،كما ىي الحاؿ بالنسبة لمجزء األعمى  3.الركماني

لكادم تافنة بتافسرة،كفكؽ الجبؿ المكجكد عمى يميف قرية بني عشير كبني زيداز 
ذا كاف بعض ".قعدة الصكر"المعركفة إلى يكمنا ىذا بحيث تكجد اآلثار ك  كا 

بعض اآلثار التاريخية  المؤرخيف الفرنسييف ينسبكف إلى البربر ال إلى الركماف،
                                                             

1
أنظر و. 42، مرجع سابق ص 20بنً سنوس  و مساجدها فً بداٌة القرن " ألفرد بل. 

دار الكتب العلمٌة المجلد السابع بٌروت " تارٌخ ابن خلدون"أٌضا عبد الرحمان ابن خلدون 
 .224ص  2332

 .01 -05المرجع السابق، ص   ألفرد بل 2.
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أسكار كدية النصارل أك برج الركماف،غار النصارل،قعدة :المكجكدة بالمنطقة مثؿ
الركماف قد الصكر،أكقرف العسة،أك تاقميعت فأنيـ الينكركف مع ذلؾ أف يككف 

شيدكا في ىذه المناطؽ بعض األبراج العسكرية لممراقبة،أك كانت ليـ بعض 
، حيث ال يستبعد ماك كارثيكذلؾ ما أكده  1.االستثمارات الستخراج زيت الزيتكف

أبدا أف يككف الركماف قد سمككا نفس السبيؿ التي سمكتيا بعدىـ فرنسا،استكطنيا 
اف نفس األماكف التي استكطنيا الركماف رغـ الركماف،كاستكطنكا في منطقة تممس

اىتماميـ باألماكف المكجكدة في مصبات األنيار،أكثر مف تمؾ المكجكدة في 
 2.منابعيا كأجزائيا العميا

كال شؾ أف الذيف ىاجركا مف الجزيرة العربية إلى شماؿ إفريقيا مف الفنقييف،كىـ  
سباب الطبيعية كىـ الذيف اآلخركف استكطنكا منطقة بني سنكس،كذلؾ نفسيا لأل
الزراعة، كاالعتناء بشجرة :عممكا البربر فمف فييـ سكاف بني سنكس األصميكف

،ككيفية استخراج الزيت منيا،كما (التي كانت مكجكدة كشجرة كحشية)الزيتكف 
كذلؾ .عممكىـ زراعة التينة،كالكرمة ،كالرمانة كفف زراعة األشجار المثمرة عمكما

ـ الصناعات القابمة لمتصدير كالصناعات الفخارية، كصناعة أخذ السنكسييف عني
 3.المعادف كالنسيج كالمجكىرات

 
 
 :التاريخ اإلسالمي لبني سنوس. 1

                                                             
1

 .05، ص المرجع السابق. 
2

محمد حمداوي البنيات األسرية ومتطلباتها الوظيفية في منطقة بني سنوس، المرجع السابق، ص .  

111. 
3
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، الذم غزا 1لقد تـ اعتناؽ السنكسييف لإلسالـ عمى يد السمطاف إدريس األكؿ 
المغرب األقصى ك المغرب األكسط عاـ مئة ك ثالثة كسبعيف لميجرة ، كىك ما 

فمما استكثؽ لو الممؾ ك تمت دعكتو، زحؼ : " يشير إليو عبد اهلل التنسي بقكلو
إلى البرابر الذيف كانكا بالمغرب كفارا، فأسممكا عمى يديو طكعا ك كرىا، فافتتح 

، ثـ زحؼ في سنة ثالث ك سبعيف إلى تممساف، ك بيا "شالة" ك" تادال" ك" تامسنا"
إليو مبايعا مطيعا فأمنو ك أبقاه أميرا  أميرىا محمد بف خزر المغراكم، فخرج

ك قد جاء المنطقة ضمف اليجرات الالحقة . 2"بتممساف ك رجع إلى مدينة ك ليمى
لإلسالـ عدة قبائؿ معظميا مف فيقيؽ ك استقرت في ضكاحي الخميس، كمف 
ىؤالء عمى ما يبدك كثير مف األسر بأكالد عربي، ك بني عشير، ك ىـ يقدكف 

المستقركف بقرية " مكسى"أك " أكالد عمي"التي فييا ،  3األصميةفيقيؽ مدينتيـ 
 .الكاؼ

ك الدليؿ عمى أف بعض سكاف بني سنكس كانت مدينة فيقيؽ أصال ليـ، ىك  
احتكاء ليجة بني سنكس البربرية عمى كممات خاصة بسكاف فيقيؽ، مف جية كمف 

اد التؿ إال لدل جية أخرل، كجكد بعض األعراؼ القديمة التي ال تكجد عمى امتد
ك لقداسيمت بني . 4سكاف بني سنكس،ك قد أمكنت مالحظتيا في فيقيؽ أيضا

                                                             
1

 .222ص  ـ المرجع السابق،
2
كتاب الدر من )تارٌخ دولة األدارسة" أنظر أٌضا أبو عبد هللا التنٌسً،،و222ص  ،نفسه.

 2344المؤسسة الوطنٌة للكتاب ،تحقٌق و تقدٌم عبد الحمٌد حاجٌات، الجزائر(" و العقٌان

 .24ص 
3

 .224ص  نفسه،.  
4

 .224ص نفسهـ 
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سنكس مع مناطؽ الجنكب الغربي، ك الشماؿ الغربي لتممساف كمناطؽ الشماؿ 
 الشرقي
ك الجنكب الشرقي لممغرب األقصى، اسياما بارزا في الحركات المذىبية        

عمى . األقؿ ك إلى غاية سقكط الدكلة الزيانية السياسية منذ حركة األدارسة عمى
أف ىناؾ مف يرل أنيـ لعبكا بعض الدكر حتى في الحركة الخارجية الصفرية 
كاإلباضية األمر الذم يجعؿ محتمال إسالـ سكاف بني سنكس قبؿ مقدـ إدريس 

 .األكؿ إلييا
ـ بصكرة أمرا محتما خالؼ ما ذىب إليو ألفرد بؿ، بأف إرساء قكاعد اإلسال     

نيائية في بمد بني سنكس، كاف بعد بسط المرابطيف سيطرتيـ عمى تممساف كالتي 
فقد عرفت المنطقة االسالـ منذ بداية انتشاره في . 1بيا يبدأ تاريخ تممساف الحالية

الشماؿ اإلفريقي ك أف سكاف بني سنكس انضمكا إلى دعكات الفرؽ كميا، ك لعبكا 
ياسي ك العسكرم، ك كما انضمكا إلى دعكة المرابطيف ك دكراه بارزاه في نشاطيا الس

ىبكا إلى مناصرتيـ اقتناعاه بالتغيير الذم يمكف ليا أف تحدثو إصالحا لفساد الفرؽ 
ك لقد انضمكا بعد ذلؾ إلى المكحديف ك أحسنكا تأييدىـ، فمقد التحؽ سكاف .السابقة

المكافؽ )لميجرة، بني سنكس بالمكحديف منذ سنة خمس مائة ك سبعة ك ثمانيف 
استجابة لنداء اإلصالح الديني الذم تزعمو ( أللؼ ك مئة كسبعة ك تسعيف لمميالد

 .2ابف تكمرت، كمف بعده عبد المؤمف بف عمي 
فمقي سكاف بني سنكس مقابؿ ىذا المكقؼ انتقاما شرسا مف قبؿ السمطاف      

شيات المسيحية بتممساف ، الذم أمر قائده الزبرتير، قائد الميمي"تاشفيف"المرابطي 
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بالقياـ بحممة قكية عمى بني سنكس ك فاجأ سكانيا ك كبدىـ خسائر فادحة في 
النفكس ك انتزع غنائـ معتبرة ك انقمب راجعا إلى تممساف، لكف جنكد المكحديف 
سارعكا إلى نجدة حمفائيـ الجدد، بعد عمميـ بما لحقيـ عمى يد المرابطيف  فياجمكا 

 .   1ك قتمكه كمف معو مف الجنكد ك صمبكا جثمانو  الزبرتير ك جنكده
ككاف تاييد بني سنكس لمزيانييف كاضحا، فيذكر التاريخ أنيا تجاكزت كؿ 
مشايعة،ذلؾ أف بني سنكس كاف ليا في كالئيا ليغمرا سف ك بنيو دكر قيادم 

 .كسيككف مف بيف نخبتيا السياسية ك العسكرية بعض كالة الدكلة الزيانية
تكقؼ التاريخ عند أحدىـ ك ىك يحيى بف مكسى السنكسي، الذم تكلى ي      

قيادة الجيش الزياني لغزك الحفصييف، ك أسندت إليو كالية المدية ك تادلس، بعد 
عزؿ مكسى بف عمي في سنة سبع مئة ككاحد كعشريف لميجرة المكافؽ أللؼ 

في سبعة مئة  كقد كلي عمى منطقة الشمؼ. كثالثة مئة ككاحد ك ثالثيف لمميالد
كاثنتي عشر لميجرة، المكافؽ أللؼ ك ثالثة مئة ك ثمنية عشر لمميالد، عندما تكلى 

 . 2الحكـ تاشفيف الزياني 
ك ال عجب، فقد قضى ىذا القائد السنكسي الفد سنكات مف شبابو في خدمة  

عثماف بف يغمرا سف ك أكالده، كىك الذم يذكر ابف خمدكف بني سنكس مف خاللو 
ك أما يحيى بف مكسى، فأصمو مف بني سنكس إحدل :" ب العبر، إذ يقكؿفي كتا
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ك نشأ يحيى بف ... بطكف ككمية ك ليـ كالء في بني كمي، باالصطناع ك التربية
 .1"مكسى في خدمة عثماف ك بنيو ك اصطناعيـ

ك لقد أمكنو في ذكده عف حدكد الدكلة الزيانية أف يتقدـ بجيكشو إلى غاية      
ف يستكلي عمييا منتقماه بذلؾ لإلخفاؽ الذم مني بو القائد السابؽ لو عنابة ك أ

كمات يحيى بف مكسى السنكسي مغمكراه بالعزة بعد . 2مكسى بف عمي الككدم 
سقكط تممساف بقميؿ، فمـ تعرؼ الدكلة الزيانية قائداه في عظمتو ك إخالصو لبني 

الي منتصؼ القرف الرابع حك )زياف، يرد عنيـ التمردات ك األطماع، ك لقد اغتنـ 
، بنك عبيد اهلل، ك ىـ قبيمة كانت مستقرة بيف تممساف ك كجدة ضعؼ (عشر

الزيانييف، فاستقركا في التؿ ك أرغمكا السمطاف عمى التخمي ليـ عف كجدة ك 
 ندركمة، ك بني زناسف

ك مديكنة، ك بني سنكس، ك عف الضرائب التي تعكدت ىذه المناطؽ أف تدفعيا  
المكافؽ )ك عندما أراد سنة تسعة مئة ك خمسة ك خمسيف لميجرة .  3بؿ ليـ مف ق

، سيدم عبد الرحماف اليعقكبي أف (أللؼ ك خمسة مئة ك ثمنية ك أربعيف لمميالد
يشكؿ رابطة ضد المسيحييف، أيده سكاف بني سنكس في مكقفو ككقعكا عقد الكحدة 

ة ألؼ ك ستة مئة ككاحد ك ك في سن.  4آنقاد، ك ترارة، ك مدغرة : إلى جانب أىؿ
 المكافؽ أللؼ ك ستة مئة ككاحد )ستيف لميجرة 
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، أخضع السمطاف مكالم الشريؼ، زعيـ األسرة الحاكمة الثانية (ك تسعيف لمميالد
 ألشرؼ المغرب، بني سنكس لسمطتو، بعد االستيالء عمى بني زناسف

لؼ ك ستة مئة ك المكافؽ أل)ك كجدة، ك في  سنة ألؼ ك تسعة ك ثمانيف لميجرة،  
، قاد الشريؼ مكالم إسماعيؿ حممة مغربية ثانية،عبرت (ثماف ك سبعيف لمميالد

بني سنكس ك تممساف ك كصمت إلى غاية الشمؼ، فاعترؼ األتراؾ لممغرب 
 .1بسمطتيـ عمى بني سنكس، ك كؿ المناطؽ الكاقعة عمى نير تافنة 

 ذكراىـ السيئة ك ذلؾ مف أما األتراؾ فمـ تدـ مدتيـ في بني سنكس طكيال إال
، (التي لـ يككف يأخذكنيا منيـ إال عنكة)خالؿ إرىاؽ سكاف بني سنكس بالضرائب 

خاصة كأف ارتباط المنطقة بتممساف اقتصاديا ك سياسيا ك ثقافيا، لـ يكف يسمح 
ليـ باإلفالت مف المتابعة التركية طكيال، باإلضافة إلى ضريبة الالزمة التي كاف 

نقداه، فإنيـ كانكا ممزميف بدفع ضريبة " قائد البالد"ف بني سنكس ؿ يدفعيا سكا
عينية أخرل متمثمة في ستة عشر حصاناه، ك كمية معينة مف الحصر السنكسية 

 2.الفاخرة
ك الكاقع أف سكاف بني سنكس الذيف كانكا مرتبطيف بالزيانييف ارتباطاه قكياه تجاكز 

 كا عمى األتراؾ منذ دخكليـ تممسافالكالء إلى المشاركة في الحكـ، قد حقد
لما رأكه منيـ مف الظمـ ك االستبداد ك التعسؼ في استخداـ القكة ك . ك ضكاحييا 

خصكصاه عذرىـ ببعض السالطيف الزيانييف بعد نصرتيـ، ك عبتيـ بسيادتيـ لذلؾ 
فإف تمرد السكاف عمى حكميـ كاف كثيرا، ك لـ يككنكا يدفعكف ليـ الضرائب إال 
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الفتقارىـ القكة التي تدفع عنيـ، ففي بداية القرف التاسع عشر، نظـ المرابط  بطشيـ
الدرقاكم، سيدم حامد شيخ المياية، تمردا عمى اإلدارة التركية، فاستجاب لو 
الكثير مف السكاف الذيف يحممكف لألتراؾ ىذا القدر أك ذاؾ مف العداء، بمف فييـ 

لكاؼ ك سيدم مجاىد، لكف بام كىراف سكاف بني سنكس ك جيرانيـ القريبكف مف ا
بام حسف، ضرب التمرد بقسكة، ك اضطر سيدم حامد إلى المجكء إلى المغرب 

 1.األقصى، إفالتاه مف انتقاـ اإلدارة التركية
 : التاريخ الحديث لمنطقة بني سنوس.4

أما حديثنا عف التاريخ الحديث فنعني بو التاريخ االستعمارم، فاالستدمار   
قد دخؿ منطقة بني سنكس في سنة ألؼ ك ثماف مئة ك اثنيف ك أربعيف  الفرنسي

لمميالد فكانت قرل العزايؿ ىي األكلى التي استكلى عمييا، نظراه لككنيا ذات 
، ال تحتكم عمى مكاقع طبيعية (مف طرؼ الجيكش الغازية) طبيعة سيمة المناؿ

ف مكقعيا في أرض لممقاكمة، ك ليس معنى ذلؾ أنيا لـ تقاـك إطالقاه، بؿ أل
منبسطة في ممتقى طريقيف عسكرييف يجعؿ مباغتتيا سيمة، كال يترؾ لسكانيا كقتاه  

تافسرة، : الستعداد الحرب ك االلتحاؽ بمكاقع المكاجية الالزمة، ىكذا فإف قرل
الثالثا، زىرة كبني بحدؿ، لـ تكف تستطيع الصمكد طكيال عندما تياجميا الفيالؽ 

، ك "العقيبة" أك مف تممساف عف طريؽ" ثنية البؿ" عف طريؽالعسكرية مف سبدك، 
لمكاصمة حربيا ضد االستعمار الفرنسي كاف عمى رجاؿ قرل العزايؿ القادركف 
عمى الحرب أف يمحقكا بسكاف القرل األخرل المتكفرة عمى الشركط الطبيعية 

لمعمقة لممقاكمة مثؿ صعكبة الكصكؿ إلى أرضيا أك الطبيعة الدفاعية لممخابئ ا
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لذلؾ فإف إخضاع قرل العزايؿ قد أمد . 1في الجباؿ ك التي يتعذر الكصكؿ إلييا
قرل بني سنكس األخرل بقكة مقاتمة، ك أف ىذه القرل سكؼ تعبر عف رفضيا 

 .لممستعمر بصكرة مطمقة ك سكؼ تقاكمو إلى غاية استنفاد كؿ قكاىا الدفاعية
، بحكـ ك ضعيا الريفي ك مكقعيا إف قرية الكاؼ التي كانت دائما مركز مقاكمة

الدفاعي، ك طبائع سكانيا التحررية، سكؼ تصمد طكيال كسكؼ تستخدـ كؿ 
 .2الكسائؿ لمقاكمة االستعمار الفرنسي

ففي سنة ألؼ كثماف مئة كاثنيف كأربعيف لمميالد،دعا سكاف الكاؼ األمير عبد 
إمكانيتيـ، إذ ىاجمتيـ القادر لنجدتيـ، مقدريف القدرات الدفاعية الفرنسية كحدكد 

 .3الجيكش االستعمارية ككاف الجنراؿ بيدك قد قاـ منذ مدة في تممساف
في التاسع كالعشريف مف أبريؿ ألؼ  "باب تازا"كخاض األمير عبد القادر معركة 

كثماف مئة كاثنيف كأربعيف،كأرغمو عمى االنسحاب إلى المغرب،كعـز مف عمى 
سر ركح المقاكمة،كفي الحادم عشرمف مام التكجو إلى الكاؼ لضربو بقكة كك

اثنيف كأربعيف خرج سكاف الكاؼ لمكاجية جيكش بيدك، فاحتؿ الخيالة المعابر 
المؤدية إلى القرية العتراض الجيكش الفرنسية،كانتشر السكاف عمى الضفة اليمنى 
 لنير تافنة فكؽ المرتفعات المشرفة عمى القرية،غير أف الجيكش الفرنسية التي كاف

كتيبتاف :يقكدىا ماؾ ماىكف،كانت كبيرة بما يكفي لمحاصرة القرية مف كؿ مكاف
مف جية اليميف،كمكتيبة مف جية اليسار كالخيالة الدكاير،كالحميمة مف جية 
الكادم، كميـ في ىجـك مكحد ىكذا لـ يستطيع السكاف الذيف انتشركا عمى 
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ا المقاكمة فقد استشيد منيـ المرتفعات الصمكد طكيال، أما المقاتمكف الذيف تابعك 
كأمكف الجيكش الفرنسية عبكر النير كمحاصرة القرية . 1رجال 53:عدد يقدر ب

فساد الحقكؿ كقطع األشجار المثمرة،تنفيذا  كاالستيالء عمى أنعاميا كحرؽ البيكت كا 
ألكامر الجنراؿ بيدك كلكف ىذه األعماؿ  االستعمارية كميا لـ تخضع سكاف الكاؼ 

 . 2مة كلـ تقض فييـ عمى ركح المقاكمةبصكرة كام
أما قرل الخميس فإنيا اتخذت قرية بني عشير معقال لممقاكمة، فكانت أف أقامت 
المعارضة األكثر صالبة كعناد لنشاط الجيكش الفرنسية لذلؾ فقد أحضرت القكة 
الالزمة القتحاميا،ثـ حطمت ديارىا كأحرقت حقكليا كحكلت كؿ شيء فييا إلى 

انتقمت المقاكمة إلى مازر الكاقعة قرب الحدكد المغربية فياجمتيا الجيكش رماد،ثـ 
الفرنسية ىي األخرل كأخذتيا بالعنؼ كألحقت بيا مف التحطيـ ما ألحقتو بقرية بني 

كقد سبقت ىذه األعماؿ االستعمارية ثالثة زيارات . عشير مف قبؿ
ة كأربعيف، كال صكر زيارة الجنراؿ بيدك، في ألؼ كثماف مئة كثالث:استطالعية

ففي الثالث كاألربعيف ثماف مئة .  3يسيير في ألؼ كثماف مئة كخمسة كأربعيف
كألؼ جاب الجنراؿ بيدك كادم الخميس كمو،كلـ يجد مف ذلؾ أية فائدة، أما في 
األربعة كاألربعيف خيـ الجنراؿ كافينياؾ الذم أصبح قائدا لمقاطعة تممساف خمفا 

كفرض ( الفحص)كىك مكاف بالقرب مف بني حمك " صعمةدار "لمجنراؿ بيدك في 
عمى قرل الخميس غرامة،دكف اف يتمقى شيئا،كظمت القرل رغـ ما لقيتو مف عنؼ 
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كمع مطمع الخامس كاألربعيف ثماف مئة كألؼ،انتفضت قرل . 1متمسكة بالمقاكمة
الخميس مف جديد بتحسيس كتنظيـ مف طرؼ الزعيـ محمد كلد عمي كلد مكسى 

قارب البكحميدم خميفة األمير عبد القادر، فمحقت بيا كؿ قرل بني سنكس أحد أ
األخرل ذلؾ ما آثار قمؽ الجنراؿ كافينياؾ فدعا الرائد بيمك القائد األعمى 

 .2لسبدكلتشديد الحراسة كالحدر كاالحتراز مف سكاف بني سنكس ككؿ ما يحيط بيـ
أتت بنتائج ايجابية كاف  كلكف االنتفاضة التي انطكت تحت لكاء البكحميدم قد

أقميا اغتياؿ الرائد بيمك القائد األعمى لسبدك يـك الكاحد مف أكتكبر ألؼ كثماف مئة 
كمع نياية عاـ ألؼ كثماف مئة كخمسة كأربعيف قرر كافينياؾ . 3كخمسة كأربعيف

التفرغ لبني سنكس فتخمى عف منطقة ترارة كتكجو إلييا بقكة عسكرية مريعة، لقد 
طكابير عسكرية قادمة مف تممساف كسبدك كغطت كادم  قدمت عدة

الخميس،فياجمت القرل كأحرقت األخضر كاليابس،كفرضت الغرامات كاعتقمت 
الرىائف كقد أدل ذلؾ إلى استنفاذ قكة السكاف كاستسممكا مرغميف كفي انتظار 

كمع انطالقة الحركة التحريرية زكدت بني سنكس . فرص جديدة لمتمرد كالمقاكمة
ك ظؿ ، ه الحركة بالكثير مف المناضميف فاستقطب نجـ شماؿ افريقيا أغمبيـ ىذ

حزب الشعب الجزائرم ك الحركة مف أجؿ الحريات الديمكقراطية يستقطباف 
المناضميف أكثر فأكثر إلى أف تأسست جبية التحرير الكطني فسارع المناضمكف 

 .4السياسيإلى االنضماـ إلييا إختيارا لمنضاؿ المسمح عمى النضاؿ 
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ليس في بيت تقاعس عف المشاركة في الحرب التحريرية، كمدىا بالرجاؿ كاألمكاؿ 
مدا مستمرا حتى كضعت الحرب أكزارىا،كأعمف يـك االستقالؿ،فإذا أردت أف 
تحصي شيداء بني سنكس دكف المجاىديف اآلخريف كجدت قرل العزايؿ كحدىا 

 .  1ؼ بكاد األلؼ شييدشييد، أما قرل كادم الخميس فصارت تعر  311تعد
 :اإلطار اإلداري لممنطقة .ج

كمـ جنكب غرب كالية  53كما ذكرنا سالفا فمنطقة بني سنكس تقع عمى بعد 
كمـ،حتى حدكد المممكة  51:تممساف،كتمتد مف الشرؽ إلى الغرب بمسافة تقدر ب

ؽ دائرة بني بكسعيد،كمف الشماؿ منطقة بني ىديؿ،كمف الشر :المغربية،يحدىا غربا
كما ىك الشأف بالنسبة لكافة القرل كالدكاكير،بعد دخكؿ .أكالد نيار،جنكبا المشاميش

االستعمار الفرنسي فاف قرل بني سنكس قد تـ تفكيؾ كحدتيا كقسمت اداريا 
قرل العزايؿ األربعة التي ألحقت ببمدية سبدك :كبصكرة اعتباطية إلى قسميف

حقت ببمدية مغنية العسكرية،بمكجب المختمطة،كقرل الخميس الثالثة عشر التي أل
إف قرل العزايؿ كبني بحدؿ كالخميس التي .  2(0685أبريؿ 55)قانكف الشيكخ 

لـ يكف عدد سكانيا في نياية ( ىكتار55856)تمتد عمى مساحة إجمالية قدرىا 
 : 3نسمة،مكزعة كما يمي 5805يتجاكز ( 0680)القرف التاسع عشر

نسمة 204ؿىكتار مقاب 20224مساحة:العزايؿ. 

نسمة 2242ىكتار مقابؿ 22400مساحة :الخميس. 

نسمة 432ىكتار مقابؿ 2200مساحة: الكاؼ. 

                                                             
1

 .242ص  ، سابقالمرجع ال. 
2

 .223ص  ،نفسه ،محمد حمداوي. 

 .220ص  نفسه،. 2



 منطقة بني سنوس  الموقع والتاريخ: الفصل األول  

19 

 

نسمة  5555كقرل الخميس  نسمة، 5455 سنة أصبحت قرل العزايؿ تعد51كبعد 
ذا كاف سكاف الخميس قد تجاكز في نمكىـ سكاف العزايؿ، فذلؾ ألف ىؤالء  كا 

افالتا مف  0656سنة " القايد"فشميـ في اغتياؿ األخيريف قد ىاجر الكثير منيـ،اثر
انتقاـ فرنسا آلغاىا،فأما سكاف زىرة الذيف ذبرك محاكلة اإلغتياؿ قد ىاجركا كميـ 

أما سكاف بني بحدؿ كتافسرة فقد ىاجر منيـ أتباع لحسف بف حمك كأتباع .تقريبا
 . 1سي بمعابد،الذيف كانكا يمثمكف حزب المقاكمة

 .عادات بني سنوس وتقاليدىا: شعبيةمظاىر الثقافة ال.د
 :                  مظاىر الثقافة الشعبية .1

 :النسيج العمراني.1.1
مف خالؿ دراستنا الميدانية أقيمت لمجمكعة مف المساكف بقرل الخميس لكحظت 
فعال أف معظميا ال يخمك مف كجكد مضايؽ كأفناء  تحتؿ أكثر مف نصؼ مساحة 

يقاـ في تمؾ المضايؽ كاألفناء غني بمختمؼ الفنكف،إذ فإف االحتفاؿ الذم .البيت
يمقى فييا الشعر كيتـ فييا الرقص كالغناء، كاألناشيد الدينية كسرد القصص 

نجد في منطقة بني سنكس أنماطا مف المساكف المختمفة،منيا ما .2كالحكايات
ليا فرضتيا الظركؼ التاريخية،كمنيا ما يفسر عمى أساس الظركؼ الطبيعية التي 

تأثير خاص عمى المسكف كساكنيو،إف جميع القرل تتألؼ مف مجمكعة متماسكة 
مف المنازؿ كىي غالبا ما تتمثؿ في المنازؿ المبنية بالحجر عمى جانب الكيكؼ 
حسب التخطيط العمراني البربرم،كىي مكجكدة إلى يكمنا ىذا،كقد تصدع بعضيا 

                                                             

 
 .40ص  ،سابقالمرجع عبد الكرٌم بن عٌسى، ال. 2

  40نفسه ، ص . 2
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اه في الدار أك تدارت بالمغة إف أكؿ ما يمفت االنتب.1بفعؿ العكامؿ الطبيعية
األمازيغية ىك الحجرات التي تتصؿ إحداىا باألخرل، فمكؿ حجرة باب خاص 

 (. الخشب كالطراح)بيا،أما السقكؼ عادة ما تصنع مف خشب الزيتكف أك الصنكبر
 

 :التجارة والصناعة التقميدية.1.1
ـ كبيف المناطؽ عاشت المنطقة سكانيا في أمف كعافية،ككانكا يتاجركة فيما بيني

المجاكرة كباب بني سنكس بتممساف، كالمغرب األقصى،ككانت تتعامؿ أيضا مع 
 .2شارع بني سنكس المكجد في اسبانيا

ككانت ظركؼ التنقؿ في ذلؾ الكقت جد شاقة فكانكا يحممكف أمتعتيـ عمى ظير 
كرأس "الحصاف، أك الحمار،أك البغؿ،كيعبركف طرؽ صعبة كسط الجباؿ كالغابات

المممكء بالحجر،ككانت تصدر بعض منتجاتيا الغذائية كمصنكعاتيا "صفكرع
كمف الحرؼ المعركفة لدل أىؿ المنطقة صناعة الحصير،الذم تستعمؿ .3التقميدية
أرضيا أك لتزييف جدراف المنازؿ كالمساجد،كمكارده األكلية متكفرة في المنطقة " فراشا

،مف الحمفاء،كالميؼ الذم يستخرج مف نبات الد كما امتيف سكاف القرل حرفا .ـك
كثيرة،فاستخدمكا الطيف لصنع بعض المكاـز المنزلية كمقالة 

كاستعانكا بالخشب لصنع بعض (.القبكش)كالقدر( المجمر)،كالمكقد(الٌطجيف)الخبز

                                                             
 

ماجستٌر، جامعة  مخطوط، مذكرةابن باجً أمٌنة منطوق بنً سنوس األمازٌغً . 2

 .44ص  ،2003-2004تلمسان 

 .42سابق، صالمرجع العبد الكرٌم بن عٌسى،  .2
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عبارة عف صحف كبير يكضع فيو )األكاني الخشبية كالقصعة لفتؿ الطعاـ،كالمترد 
 .1عؽ الخشبية،كالمال(الطعاـ كخاصة الكسكس

كاستعمؿ الخشب كذلؾ لصنع بعض اآلالت الخشبية كالمحراث 
كاستعممت الحمفاء لصناعة الشكارم كآغدك كالكسكاس كاألطباؽ  (لعكد)الخشبي

كالمناكيش، كما اشتيرت المنطقة ببعض الحرؼ كصناعة * كالنعاؿ كبكصيار
كصناعة :ة كما نجد بعض الصناعات التحكيمي.كبعض الحمي" السركاؿ العربي"

،ككاف ا سياـ المرأة ميما في الصناعات (رحى)الزيت، في المعاصر التقميدية 
،كالحصير،كالقفؼ  التقميدية،إذ أنيف يضعف أقالؿ لمكسكس مف الحمفاء أك الدـك

 .2لكضع الخبز،كاألكاني الفخارية
 

 :المدرسة القرآنية، وتعمم القرآن. 4.1

كالبيكت الصغيرة :أماكف أخرلكاف تعمـ القرآف يتـ في المساجد،كفي  
ككاف يعتبر التربية األساسية (غار الجامع)المخصصة ليذا الغرض أك الكيكؼ

في فترة ما قبؿ التعميـ لسكاف المنطقة ،حيث كاف ليـ االختيار بيف الفالحة 
كالعمـ منذ الصغر كفي بعض االحياف كانكا يمارسكف االثنيف مع بعض،كاف 

بحرية،كيقضكف سنيف لحفظ القرآف الكريـ ك التفقيو  الطمبة المسافريف يتنقمكف

                                                             
2

 .44، المرجع السابق، ص ابن باجً أمٌنة. 

لفظ عامً ٌطلق على أداة منزلٌة ٌدوٌة، مصنوعة من إطار خشبً وشباك رقٌق : بوصٌار*
 .لٌظ نوعا ما ٌستعمل لتقنٌة وتصفٌة الدقٌق من الشوائبوغ
  44نفسه ، ص. 2
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في الدرس تحت اشراؼ فقياء بني سنكس كمراقبتيـ،كقد كاف ىؤالء الفقياء 
 .1يشتيركف بقراءة القرآف بطريقة الكيؼ

ككانت المدارس تعمـ القرآف مجانا لمفقراء،أما اآلخركف الميسكركف فكانكا 
يكف يخصص لمفقيو راتب معيف يدفع لو  يدفعكف مبمغا ماليا كؿ يـك أربعاء، لـ

نما كاف يعتمد في قكتو عمى ما يقدمو أكلياء التالميذ مف ىدايا كقد .2بانتظاـ، كا 
 .،كتافسرة أحسف مدرستيف نكميديتيف لتعميـ القرآفعشيربني :أسست في قريتي

 
 
 
 
 :الميجة األمازيغية عند السّنوسيين .3.1

جميع لغات العالـ فمكؿ لغة رسمية تتفرغ إلى تعتبر التعددية الميجية ظاىرة تخص 
ليجات،فيي إذف الحالة التي تمٌيز األفراد كالمجتمعات التي تستعمؿ أكثر مف 
ليجتيف داخؿ نفس البمد،كالفرؽ بيف التعددية المغكية الميجية، فاألكلى تعالج 
التداخؿ البنيكم بيف أنظمة لسانية مختمفة،أما الثانية تيتـ بالتغيرات 

 .3كتية،كالمعجمية لمغة الكاحدةالص
                                                             

 .44ابف باجي أمينة، المرجع السابؽ ص .1
محمد المقامي، رجاؿ الخفاء، مذكرات ضابط في كزارة التسميح كاالتصاالت العامة ترجمة . 2

 .23، ص 2004الجزائر  عمي الربيب،المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية،
تيجيني بف عيسى، مدخؿ إلى عمـ الميجات المقارف دراسة مقارنة لألصكات، ليجة . 3

 .04بتممساف نمكدجا، مخطكط أطركحة دكتكراه دكلة في عمـ المغة، جامعة تممساف، ص 
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أما بالنسبة لسكاف بني سنكس، فيـ يتقنكف العربية، رغـ تمسكيـ بالتقاليد كعادات 
أمازيغية كأسماء القرل كاألماكف كالجباؿ، باإلضافة إلى األمازيغية التي كاف 

بني زداز، بني عشير، أكالد عربي كمازر،الكاؼ : يتحدث بيا سكاف القرل التالية
كىي تتككف مف عدة ليجات متداخمة، فميجة القادميف مف سكس أك مف . مككبكح

القبائؿ تعتبر عند بني سنكس غير مفيكمة، كالعكس مع الذيف قدمكا مف فقيؽ، 
بني إزناسف، كآزكرل، فيـ يتحاكركف فيما بينيـ دكف إيجاد صعكبة كبيرة، أما 

حيث أف سكاف  ليجة بني بكسعيد فيي التي تقرب كثيراه منطكؽ بني سنكس
 .1المنطقتيف يتحدثكف مع بعضيـ البعض بسيكلة تامة

ك لكف األمازيغية عند السنكسييف في الكقت الحالي فيي في طريؽ اإلندثار حيث 
نجد بعض األلفاظ ك العبارات إال عند الشيكخ ك النساء، ك نجد بعض ىذه األلفاظ 

كىك الماء ( aman)أماف: مثؿ. مستعممة في الٌميجة األمازيغية الرسمية الحالية
أم الخبز، ك بعض أسماء ( aroum)ك ىك الٌمحـ، ك أغرـك( aysoum)أيسـك

تافرنت، تاقميعت، مزكغف، أجدير، تيمقرست  تيطاكيف ك : األماكف ك الجباؿ
 ...تيصافيف ك تغانيمت

تتميز منطقة العزايؿ عف النكاحي األخرل لمنطقة بني سنكس مف حيث    
ظير في نطؽ بعض األصكات بطريقة متميزة، حيث أنيـ ك ىذا ي ،منطكقيا

يضربكف بطرؼ الٌمساف الٌمثة العميا، أما البقية يركزكف بنفس الٌمثة عمى الٌمساف دكف 

                                                             
1

 .42ص  ،سابقالمرجع ،الابن باجً أمٌنة. 
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ك المجمكعة الثانية تنطؽ ( TSA)بذؿ جيد كبير، فالمجمكعة األكلى تنطؽ 
(TA)1 . 

 :                             العادات و التقاليد .2

 :الـنـفـقـة. 1.1 .2

يكجد يـك مف أياـ األسبكع، يسبؽ النفقة يدعى التسكيقة، حيث تباع فييا    
المكاشي مف أغناـ ك ماعز ك أبقار، فبشتركف الشاة كيذبحكنيا ثـ يقسمكنيا بطريقة 

ك تختمؼ النفقة عف التكزيعة، ك يشترؾ فييا خمسة إلى ستة أفراد في . تقميدية
بالعامية )ا بينيـ ثـ يبيعكف الجمد كالرأس كاألحشاءالشاة الكاحدة،كيقتسمكف فيم

 .2ألنيا غير قابمة لمتقسيـ( المحمية الدكارة
عاشكراء،أكؿ :تتعدد مناسبات النفقة، فيي مرتبطة بدرجة كبيرة باألعياد الدينية   

، كالمكلكد ، في اليـك السادس كالعشريف مف شير (أم المكلد النبكم الشريؼ)محـر
كرل اإلسراء كالمعراج، كنصؼ شير شعباف، كشير شعباف، رجب المكافؽ لذ

كشير رمضاف المعظـ بنفقتيف في الخامس عشر،كالسابع كالعشريف منو أم ليمة 
 .3القدر المباركة، كفي رسـك الكقكؼ بعرفات، كالناير

 (:سيد المولود)المولد النبوي الشريف.1.1

ربيع األكؿ  06إلى 05يحتفؿ سكاف بني سنكس بالمكلد النبكم الشريؼ،مف    
حسب التقكيـ اليجرم، كذلؾ طكاؿ األسبكع،دكف كمؿ أك ممؿ، فتقـك النساء في 

 (.كىي خميط مف الدقيؽ كالزيت")تاقنتة:"اليـك األكؿ بطبخ المأككالت خاصة
                                                             

 .42ص  ،سابقالمرجع ال.1

 .42نفسه، ص.2.

 42نفسه ، ص . 2
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كفي اليـك المكالي يقمف بزيارة المقابر كاألكلياء الصالحيف،كفي المساء يقمف    
يرددف أناشيد دينية شعبية،كيقمف بتكشيـ أكجو كأيدم بالغناء كالرقص، كىٌف 
 .أطفاليف بإستخداـ الحنة

 :   كمف أقكاليف
 َيا َفاْطَمة اَل ْتُرْقِدي َحمِّي الَباْب َوَصْنِتي

 ِليــــَمة َيـــــَزاْد النَّبـــي
 صـَــمَى اهلل َعَمى َنِبيـَنا َيْشَفِع ِفيَنـا

 و َرَبـاتْ يــَاْمَنو َوْلَدْت َوْحِمــــيمَ 
 المــُولُــوْد سـِــيِدي ُمَحـَمــدْ 

 1َيا َفاْطَمة اَل ْتُرْقِدي َحمِّي الَباْب َوَصْنِتي

 
 :عــارفــة 1.4

تخمد عارفة في التاسع مف ذم الحجة،حيث تتجمع فتيات  :عارفة عرفات.أ
دكف البمكغ، يطفف حكؿ منازؿ القرية لجمع بعض المأككالت ( عريفات)القرية

فيكزعٌف الفتيات في اليـك األخير حبات ، "طميب عارفة"كيصطمح أيضا ب  المحمية
في ( الكبش)الشعير أك القميؿ منو عمى كؿ بيت في القرية،ليقدمكه ألضحية العيد 

 .المساء ،مع كضع الحنة عمى رأسو
 : 1كمف األغاني التي يرددنيا العريفات

                                                             

 .42عيسى، المرجع السابؽ، ص عبد الكريـ بف. 2
 .منقكلة عف طريؽ السماع ، مف الذاكرة الشعبية. 1
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 وَ عـَـاَرَفـو ْمبـَــاْرَكو  َمْيُمـــوَنـو َعاْرفَ 
 َأْعِطيــِني ْشَويَّو َواَل َنْمِشي
 ْمَباْرَكَو َوْجِدي ِفيْك ِميَمو

 َبَراِىيْم َأَشَماْيُمو َواَل ْكِبيْر ْعَماْيُموا
 َواَل الشِّيْخ ْرَباَعو َأَحاُمو َحاُمو

 َواَل ِخيَتْك َواَل َمْرَتْك اهلل َيْعِطيْك الِخيْر ِفيْك ِميَمو
 

ك ىف يضعف عمى كجكىيف ( عارفات)تيات تخرج الف: عارفة طمب الغيث.ب
مساحيؽ العركسات في مكاكب جماعية أياـ الجفاؼ لطمب الغيث، ك ىف يطفف 
. 2بالشكارع ك يرددف انشادات شعرية كميا تكسالت إلى اهلل لرحمة األرض بالمطر

                                                                  :                  ك ىف يقمف" نطمب النو"ك إذا سألتيـ ماذا يفعمف ترددف جميعا مصطمح 
 َيا  ُنو َصـِبي َصـِبي
 مـَـا ْتَصِبيْش ْعَمـَيـا

 َحَتى ْيِجي ُخوَيـا َحُمو
ْرِبَيـو  3َو ْيَغِطيِنـي َبـالزَّ

 
 :  الــوعـــدة.5.5

                                                                                                                                                                                              

 .منقكلة عف طريؽ السماع، مف الذاكرة الشعبية. 1
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تكرر العادة في تقاـ الكعدة أساسا لتكريـ الصالحيف، كالتقرب إلى اهلل عز كجؿ، كت
عمى الرغـ مف كجكد " َوْعَدة الِشيْخ الَسُنوِسي"العاـ مرتيف أك ثالث، كأعضميا 

التي " َوْعَدة َتاْفَرْنتْ "ككذلؾ . ضريحو بتممساف كىي تقاـ سنكيا في قرية الفحص
تقاـ بالتنسيؽ بيف قريتي بني عشير، كبني زداز، كيتناكؿ فييا الكسكس كالٌمحـ 

الصغير أكؼ الضراعة إلى اهلل عٌز كجؿ أف يسقي البالد كالعباد، كيرفع الكبير ك 
كأف يرفع البالد البالء النازؿ، كيشفي المرضى، كيرحـ المكتى كالدعاء لصالح 

 .1األمة اإلسالمية
 
 
 
 

 (:ختم القرآن)عـادة الـتـزويـقـة  .2.1

ناسبة حفظ يطكؼ حفظة القرآف الكريـ بمعية شيكخيـ عمى المنازؿ لجمع اليدايا بم
القرآف، ما يكفي لسد حاجات الطمبة المسافريف لعدة أياـ ، ك ىـ يرتدكف ثيابا 

 .2، مردديف في تجكاليـ مدائح دينيةبيضاء ك عمى رؤكسيـ طاقيات 
 :     كمما يقكلكنو

 َبْيَضو ِبيَضو ِبيْضِتي
ْق ُلوْحِتي  َباْش ْنَزوَّ

                                                             

 .44، ص  السابؽ المرجع. 1
 .44ص  ػ المرجع السابؽ ،2
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 ُلوْحِتي َعْنْد الطَّاَلبْ 
 َجـنَّوَوالطَّاَلْب فاْلـ

 َو الَجنَّو َمْحمُـوَلـو
 َحـْمـَيـا ُمـواَلَنا

 ُمواَلَنا َوْصَحاُبو فاْلَجنَّو َيْنَصاُبو
 .1المَّـُيـمَّ آِمـيـن

 :الـــنايــر.2.1

ك تعني شيرا مف أشير السنة أيون، ك ين :قسميف( يناير)تأخذ كممة الناير   
لغطاء الطبيعي فيو، ك ىك الشير البربرية األمازيغية، ك الذم يعتبر مباركا لكثرة ا

جانفي   05األكؿ مف السنة األمازيغية، ك يشير إلى اسـ اليـك األكؿ المكافؽ لػ 
 .مف السنة الغريغكرية

فاالحتفاؿ : تحتفؿ بني سنكس بثالثة مكاعد إلحياء ثالث غرر لسنكات جديدة   
نة الميالدية الذم ، ك االحتفاؿ بالس(التقكيـ اليجرم)بالسنة اليجرية في أكؿ محـر

( الناير)، ثـ االحتفاؿ بغرة السنة البربرية   (التقكيـ الغريغكرم)جانفي  10يكافؽ 
 .2(التقكيـ البربرم) جانفي  05في 
بربرية، إف  5881ىجرية، ك تكافؽ  0551ميالدية، تكافؽ سنة  5101: فسنة   

كيـ العربي المبني التقكيـ األمازيغي تقكيـ مبني عمى التقكيـ الشمسي، عكس التق
عمى التاريخ القمرم، ك يمتد التقكيـ البربرم عمى مدل إثني عشر شيرا مجزأة إلى 

                                                             

 . منقكلة عف طريؽ السماع، مف الذاكرة الشعبية. 1
2

 .44سابق صالمرجع ال عبد الكرٌم بن عٌسى،. 
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فترات تختمؼ حسب الظركؼ المناخية، ك كذا الغطاء النباتي الطبيعي الذم يكسك 
 .1األرض

 : الناير ىك عمكد السنة أك بابيا ك ىك اليـك الذم يرمز إلى الفصؿ بيف مرحمتيف
 ك ىي مرحمة الٌصقيع ك الجمكد( الٌميالي الككحؿ)ميالي السكداء مرحمة ال

ك ىي مرحمة الجك المعتدؿ ( الٌميالي البكيض) ك الجكع ك مرحمة الميالي البيضاء  
 .2ك مف األقكاؿ المأثكرة في الناير. ك الجميؿ

 ِإَذا َجــــاْك الـنَّــاَيـــرْ 
 اْرِمـي َلـْفـتَـْك  َمـَع الـْحـَداَيـرْ 

 
 (:آيراد)االحتفال برأس السنة األمازيغية.2.1

تعكد حكاية رأس السنة األمازيغية إلى يـك إنتصار الممؾ األمازيغي شيشناؽ عمى 
قبؿ الميالد، كعندما عـز الممؾ  831الممؾ رمسيس الثالث مف أسرة الفراعنة عاـ 

رت رمسيس عمى احتالؿ شماؿ إفريقيا، كحسب اعتقاد األمازيغ أف المعركة دا
بني زداز، كبني : رحاىا في منطقة بني سنكس، بأحد المرتفعات الجبمية بيف قريتي

في الفترة الممتدة ( آيراد)عشير حيث تحتفؿ جميع قرل المنطقة كتقيـ سنكيا كرنفاؿ
مف الثالث عشر يناير مف كؿ سنة، كتعني كممة آيراد، األسد ربما مقارنة قكة 

 .3بة األسدممكيـ شيشناؽ كسمطانو بسمطاف الغا

                                                             
 

 .  44نفسه ، . 2

 .44ص ه،نفس.2
 .43ابف باجي أمينة، منطكؽ بني سنكس األمازيغي، المرجع السابؽ، ص . 3



 منطقة بني سنوس  الموقع والتاريخ: الفصل األول  

30 

 

ففي كؿ مساء كطيمة أسبكع كامؿ كبعد صالة العشاء ترل فكجا مؤلفا مف خمسة 
عشر شابا، مختمفة أعمارىـ يتنكركف في ىيئات تمثؿ حيكانات مف أسد كلبؤة 
كأشباؿ، فيمثؿ أكبرىـ سنا األسد كىك الذم يتكلى قيادة المجمكعة فيتنكركف بما 

د الكباش أك الماعز ممتحيف لحية مصطنعة يرتدكنو مف ألبسة بالية كأغمبيا جمك 
طكيمة بيضاء لمناظريف،كحكؿ رقابيـ سبحة طكيمة مف أصداؼ الحمزكف الجكفاء 
تحدث حسيسا متميزا إذا ما تحرككا، أك رقصكا أك غنكا أماـ كؿ منزؿ، تحت 

كىي قصبة تنبث كسط نبتة معركفة في )أضكاء مشاعؿ عظيمة مف البكص 
، كأينما حمكا فأطفاؿ القرية يمتفكف حكليـ كىـ يرددكف عمى (الناحية تسمى الٌديس

أىازيجيـ بأىازيج أخرل، كبعد كؿ مشيد يتبرع عمييـ السكاف بيدايا مف الحمكل 
 . 1"الناير" كالجكز كالمكز كالتيف الجاؼ كالتريد، الذم يعد خصيصا لمناسبة

لتي تباع بيا كيتزامف مع تنظيـ ىذا اإلحتفاؿ تنظيـ السكؽ األسبكعية كا   
مختمؼ األنكاع مف الفكاكو الجافة، كالتي ذكرناىا آنفا،كتمأل ىذه الفكاكو في 

 .2(زكادة)أكياس تعرؼ عند السكاف المحمييف بالمزكد 
الثريدكالمسمف : كتقـك ربات البيكت بتحضير عدة مأككالت شعبية لممناسبة   

ككذلؾ الكسكس كخرينقك، كيتـ بالمناسبة تحضير الشرشـ كىك قمح ميشـ، 
كالبركككس، كيشترط في تحضير ىذه األطباؽ أف تطيى عمى نار الحطب 

 .3كفي أكاني مف الطيف

                                                             

 . 22،22محمد المقامي، رجاؿ الخفاء، المرجع السابؽ، ص. 1
 .44ى، المرجع السابؽ، صعبد الكريـ بف عيس. 2
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تككف بيكت أىؿ بني سنكس طيمة ثالثة أياـ أبكابا مفتكحة لمضيافة    
كاالطالع عمى تقاليد المنطقة، حيث تعرض النسكة خالؿ ىذه الفترة 

 .حصير ك الزرابيمصنكعاتيف كحرفيف التقميدية كصناعة ال
كقبائؿ بني سنكس تعطي لالحتفاؿ بآيراد أىمية بالغة، تصؿ إلى حد    

تيميش كؿ مف يحتفؿ بيذه الشعيرة التقميدية كيعطييا حقيا، حيث أف ىذا 
 . 1االحتفاؿ يعد أحد مقكمات قبائؿ بني سنكس

 

 

 

 :الشعر الشعبي و الثورة بمنطقة بني سنوس. ىـ 
 :اندالع الثورة بالمنطقةالشعر الشعبي الثوري و  .1

يعد الشعر الشعبي إبداعا شفكيا ك نمطا مف أنماط الثقافة الشعبية، ظير        
تتعمؽ ك  منذ القديـ في أقطار المغرب العربي بصفة عامة ك الجزائر بصفة خاصة

نشأتو بدخكؿ الياللييف إلى إفريقيا مع منتصؼ القرف الخامس اليجرم أك ربما قبؿ 
ي ىالؿ إلى الشماؿ اإلفريقي يطمؽ كالـ منظـك مف بيئة شعبية زحؼ قبائؿ بن

بميجة عامية، تضمنت نصكصو التعبير عف كجداف الشعب ك أمانيو متكارث جيؿ 
ك قائمو قد يككف أميا ك قد يككف متعمما بصكرة أك :" بعد جيؿ عف طريؽ المشافية

بيمتو، يعبر عف فإذا كاف الشعر الجاىمي ىك لساف ق.2"بأخرل مثؿ المتمقي أيضا

                                                             

 .40نفسو، ص. 1
: 1الشعر الديني الجزائري الحديث، الشركة الوطنية لمنشر و التوزيع، الجزائر، ط: عبد اهلل ركيبي. 2
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أحكاؿ مجتمعو القبمي أرؽ تعبير، كذلؾ الشاعر الشعبي الجزائرم عٌبر عف أحكاؿ 
مجتمعو ك آالمو ك آمالو في كؿ الظركؼ ك المحف فرصد ماضيو التاريخي عبر 
كؿ العصكر متناكال كؿ األغراض، فحفظ لنا الكثير مف تمؾ األحداث التي لكاله 

نزعـ أف الشاعر الشعبي أخذ عمى عاتقو مسؤكلية  لنسيت حكادثيا كقضاياىا كنكاد
كلقد أٌدل الشعر الشعبي دكرا ىاما في الثكرات الجزائرية، 1.قكمية بأبعادىا المختمفة

عمى اختالؼ مراحميا فكاف شاعر نضاؿ، ك رفيؽ سالح، ك حامؿ رسالة يستمد 
ل في شعره مف عاطفة دينية قكية، ك يحمؿ بيف جكانحو ضميرا قكيا شفافا، رأ

أىداؼ الغزك االستعمارم غزكا لمديف، ك ىدما لكياف اإلنساف المسمـ، في ىذا 
 .2الكطف الذم يرفض أف يككف غير عربي مسمـ

ك الشاعر الشعبي الجزائرم لـ يكف أديبا، يتفنف في اختيار القكالب الجميمة     
ية، لكي يؤثر في عكاطؼ الناس، إنما كاف يقكؿ الشعر بطريقة تمقائية ك عفك 

كيعيش محنة االحتالؿ بكؿ آالميا، ك جراحيا، ك يصكر إحساس مكاطنيو فيذكرىـ 
بأحداث الماضي ليدفعيـ إلى الجياد ك التضحية مف أجؿ تحقيؽ حياة كريمة 
نما  كالشاعر الشعبي ال ييدؼ مف كراء نظـ الشعر إلى كسب الشيرة، أك الجاه كا 

مارم، استيدؼ دينو ك ثقافتو ك ييدؼ مف كراء شعره إلى تصكير مأساة غزك استع

                                                             
تحميمية، مخطوط  ، دراسة1761-1703األنشودة الشعبية إبان الثورة التحريرية : فضيمة دحماني. 1

  .13، ص 1557-1552:رسالة ماجستير، جامعة تممسان
، الشركة الكطنية لمنشر ك 2344-2420: دكر الشعر الشعبي في الثكرة: التمي بف الشيخ. 2
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 1عٌرض حياة مكاطنيو إلى البؤس ك حكؿ أمنيـ إلى خكؼ، كرعب ك شقاء كدمار
. 

كما قاـ الشاعر الشعبي بدكر بارز في مجاؿ اإلعالـ، ك التبميغ، فكاف ينظـ      
القصيدة كيتغنى بيا في ميداف المعركة أك ينشدىا ك ىك يتجكؿ في القرل 

قاىا الٌركاة ك الحفظة، ك بالتالي كاف يصكغ أحداث الثكرة كاألسكاؽ حيث يتم
 2.كمعاركيا الضارية شعران ك نشيدان لمعبرة ك العظة، ك إذكاء الحماس في النفكس

ك في تمؾ المرحمة لـ تكجد صحافة، أك إذاعة، يطمع بكاسطتيا عمى ما كاف    
ة، ك عزلة تامة ك يجرم في البالد، ك إنما كاف المكاطنكف العزؿ يعيشكف في ظمم

إذا جرت معركة في جية مف المنطقة، ال تبعد عف الجية المجاكرة إال بضعة 
أمياؿ،ال يسمع بيا ىؤالء إال بعد أسابيع، ك أحيانا عدة شيكر، زد عمى ذلؾ أف 
قكات المستعمر كانت تفرض قيكدان ك حصاران شديدان عمى السكاف، ك كتماف أخبار 

اتيا حتى ال تتسرب إلى المناطؽ األخرل، كما كانت الثكرة الجزائرية، كانتصار 
شديدة الرقابة عمى تنقالت المكاطنيف مف جية إلى جية، لكي تعزؿ كؿ منطقة 

 . عف غيرىا
نقيب القسـ اإلدارم )فال دخكؿ ك ال خركج إال بإذف كتابي مف طرؼ قائد المنطقة 

ياة أم فرد يتجرأ بحيث كاف الحديث عف الثكرة ك الثكار يعني نياية ح(.المختص
 3.، ك نشرىا بيف الناس"األسرار" عمى إفشاء 

                                                             

 .33المرجع السابؽ، ص .2
 .200، ص  نفسه. 2
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أىـ األشكاؿ الفنية التي استكعبت ( الممحكف)ك لقد شكؿ الشعر الشعبي     
النضاؿ التحريرم ك الكفاح المسمح في الجزائر عامة، ك المنطقة خاصة، حيث 

ثكرة التحريرية كظؼ الشاعر ك الراكم ىذا النمط الثقافي الشعبي لخدمة أىداؼ ال
حياء النخكة العربية في ضمائر الجماىير الشعبية ك تجنيدىا حكؿ القضية  كا 
الكطنية، كمف الطبيعي أف يقؼ الشاعر الشعبي إلى جانب الثكرة التحريرية إما 

ألف جزء منيا تألـ بآالميا، كسايرىا عبر مختمؼ . بالكممة، أك الكممة ك البندقية
المنطقة الذيف كانكا فرسانا في القكؿ ك النزاؿ أحسف  مراحميا، ك لغؿ بعض شعراء

 1.مثاؿ لمكطنييف الثائريف أثناء اندالع الثكرة
ك لقد تمكف الشاعر الشعبي الجزائرم أف يخمد تاريخ ثكرة نكفمبر المجيدة كذلؾ    

بطريقة نعتبرىا مف أىـ ما قدمو الشعر الشعبي لدراسة الثكرة، في تمؾ الظركؼ 
" الكثائؽ"كثر تعمقا، ك أكضح منيجا، مف طريقة االعتماد عمى  دراسة تككف أ

الرسمية الفرنسية التي كتبيا الفرنسيكف خاصة ك الغربيكف عامة عف الثكرة 
 2.الجزائرية

كميما كانت أىمية الحقائؽ التي تضمنتيا كتب مؤرخي االحتالؿ الفرنسي، فإف 
ثير مف المالبسات أك دراسة الشعر الشعبي الثكرم سكؼ تساعد عمى فيـ الك
 3.التفسيرات التي تقبؿ الشؾ ك تتعارض مع الحقائؽ التاريخية

                                                             

منطقة 2342-2344األغنية البدكية الثكرية بيف فترتي الثكرة ك االستقالؿ : ركفغكتي شق. 1
، ص 2004-2004مخطكط رسالة ماجستير، تممساف،  -جمع ك دراسة-كاد الشكلي نمكذجا
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ك نعتقد أف فترة الثكرة الجزائرية المسمحة مف أدؽ مراحؿ كفاح الشعب     
الجزائرم، ك أكثرىا تعقيدا، ك ىك ما يعطي دراسة الشعر الشعبي الثكرم اعتباران 

رسمي في ىذه المرحمة يكاد ال يتعرض ىامان، يضاؼ إلى ىذا أف دكر األدب ال
ليذا المكضكع، كال نزعـ أف الصكرة التي يقدميا لنا الشعر الشعبي صادقة كؿ 

كمف ثـ يجب االعتماد عمييا . 1الصدؽ ال يتطرؽ إلييا االفتراض كاالحتماؿ
بصكرة أساسية، ك إنما نرل أف دراسة الشعر الشعبي سكؼ تمقى المزيد مف 

يا التي ما تزاؿ في حاجة ماسة إلى التكضيح ك الفيـ بطريقة األضكاء عمى القضا
كمف ىنا، البد مف التنبيو بأف نصكص الشعر الشعبي الثكرم ك التي 2.أفضؿ

استقيناىا مف منطقة بني سنكس التي ىي منطمؽ الشرارة األكلى لمثكرة بالناحية 
نصكص الشعر  كمقر القيادة ك الجيش معان، ك رمز الصمكد ك الشمكخ لتنبثؽ منيا

المراد دراستيا، لتمتد إلييا األفكاه الرتشافيا كاأليدم الستقطابيا ك رعايتيا مف 
الضياع، فتمقفتيا أرباب األفالـ ك كشفت المثاـ عف مكنكننيا الفني الجميؿ، ك لكننا 

إف  3.لـ نأؿ جيدا في إىدار ثراتنا، ناىيؾ عما بددنيا مف ىذه النصكص الثمينة
لشعر الشعبي في فترة الثكرة  فتجدر اإلشارة إلى أنيـ في حاجة تداكؿ النصكص ا

ماسة إلييا، ك أف كضعيـ ىك الذم فرضيا، فرددتيا مختمؼ الطبقات، إلى جانب 
ذلؾ البعد الزمني بيننا ك بيف تمؾ الحكادث فأمست تمؾ النصكص في طي النسياف 
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ة الصمة بخارجيا كباتت معظميا شرانؽ متغمقة عمى نفسيا، طرقان مسدكدة مقطكع
مما أدل إلى سرعة اندثارىا كضعؼ فاعميتيا ككظيفتيا، ألف دكرىا لـ يعد مرغكبان 

 .  1فيو
كميما عبرنا عف ذلؾ فإننا لف نجد تمخيصا أدؽ مف ذلؾ الذم خرج بو العربي    

إف انتياء كظيفة ىذه النصكص في مفيكميـ ألف دكرىا لـ :" دحك ، حيث قاؿ 
د قالكىا قبؿ الثكرة شاكيف، أك كاصفيف، أك متغزليف، أك باكيف، يعد مرغكبا فيو، ق

، أك قالكىا في الثكرة لمدح مجاىد، أك انتقاد 2أك كاشفيف عف عربيتيـ كمأساتيـ
كضع أك تحميس مكاطف، أك استيزاء بعدك، أك لتاريخ كاقعة مف الكقائع أك حادثة 

ذلؾ تقمصت كظيفة مف الحكادث، كىذه المكضكعات اليـك أخذت شكال آخر، ل
 . 3" نصكص الفترتيف المتقدمتيف ك لـ يبؽ منيا غير التسمية 

فميما ذكرت األسباب ك بغض النظر عنيا، كذىابنا حيث شئنا، كحيثما       
نظرنا ككيفما بحثنا كتبصرنا، نجد أنفسنا أماـ ظاىرة تنذر النصكص، التي غضكا 

فأمست ككؿ . كالبحث كالدراسةعنيا الطرؼ، كصرفكا عنيا اىتماميـ في الجمع 
النصكص التراثية، التي تنتيي كظيفتيا في قبضة المجيكؿ، كغدت في حقبة 
المفقكديف، بينما كانت يـك ما فكرا ناقدا تخترؽ مساـ الجمكد، كرجع الصدل الذم 

 4.يعكس مطالب المتمقيف ك أىكائيـ

                                                             
 

 2الشعر الشعبي ك دكره في الثكرة التحريرية الكبرل بمنطقة األكراس، ج: العربي دحك. 2
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م الجزائرم إنما إف نصكص الشعر الشعبي الثكر : ك مف ىنا يحؽ لنا القكؿ      
ىي تراث ماضينا ك فكر حاضرنا، ك تاريخ مستقبمنا ك ذاكرة أجيالنا، لحسبؾ أنيا 
كثائؽ تاريخية فنية، بؿ ك حقائؽ كاقعية مكضكعية جد ىامة، تحاشت المجاممة 
كابتعدت عف التزكير، كما يحدث في جؿ الكثائؽ التي تتحكـ فييا عكامؿ شتى 

ؿ عمى أىمية ىذه النصكص كخاصة نصكص كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يد
الشعر الشعبي الثكرم، فيي نمادج ليا قيمة كبيرة، فإف لـ تكف مستكعبة لكؿ 
األحداث كلكنيا حاكلت أف تعطي كصؼ لممنطمقات ك أسس لمشخصية الجزائرية 
كالكاقع الجزائرم كما يتصؿ بو قبيؿ الثكرة كاألىداؼ التي كانت ترجكىا، جعمتنا 

 1.الذم كاف سائدا في تمؾ الفترة نتصكر الجك
أما النص الشعرم الشعبي فيك كما ال يخفى عمى أحد، نص كظيفي، عممي ينشأ 
لغاية كيؤدم في مناسبة، يتغير بتغير األحكاؿ، فإذا مرت المناسبة أك تغيرت 
الظركؼ اندثرت ك حمت نصكص أخرل تككف مسايرة لمظركؼ كألحداث الجديدة 

 2.مى حدل، كيتميز بسمات خاصة بوفيك يكاكب كؿ مرحمة ع
كمف ىنا البد مف القكؿ أف الشعراء أدلكا بدلكىـ مف منبع الثكرة الخصب       

الثجاج بالصكر ك البطكالت ك عكسكا إشعاعيا البطكلي، ك اقتفكا أثرىا اإلنساني 
 3.كغرفكا منو ما يتصؿ بالثكرة اجتماعيا ك عسكريا ك دينيا

                                                             

 .24، صالسابؽ المرجع. 1
ج الكطنية في الشعر الشعبي األكراسي خالؿ الثكرة التحريرية، ذبعض النما: العربي دحك. 2
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كص عدة مكضكعات، كما سنالحظو مف خالؿ ىذه كقد تناكلت ىذه النص    
النماذج الشعرية أف الشعر الممحكف كاف مالزما لمثكرة، كلكؿ المعارؾ التي خاضيا 
سكاف بني سنكس منذ اندالعيا سنة أربعة كخمسيف كمرحمة االستقاللككاف أكثر 

 .1حضكرا مف أم شكؿ أدبي آخر نظرا لمطبيعة الشعبية ليذه الثكرة
 :ورة التحريرية بالمنطقةاندالع الث .1

في تمؾ الميمة الحالكة الباردة لـ يكف ىناؾ حركة مشتبو فييا أك صكت غريب أك 
. 0835طمقة رصاص إنيا تمؾ الميمة مف الثالثيف إلى الكاحد ك ثالثيف أكتكبر 

كفي ىذه األياـ كصمت في آخر صبيحة قافمة غير مألكفة مف السيارات، تشمؿ 
لرجاؿ الدرؾ ك سيارتيف يركبيما رجاؿ في زم " جيب "ثالث سيارات مف نكع 

ك مف ثمة حضر " فيمفاكس" مدني، كمف بينيـ حاكـ البمدية المختمطة لمغنية 
 القايد عمي أخبيشات، ك الخكجة عمي معقؿ

" محرز كالٌعطاش" ك رئيس فرعي قرية الخميس " أحمد الغازم" ك الحارس الريفي  
ستعمؿ كمكتب لمقائد، ك بعد مركر حكالي ك دخؿ ىؤالء كميـ شبو مستكدع ي

ماذا حدث؟ لماذا ىذا العدد مف رجاؿ : ساعتيف كثرت التساؤالت عند السكاف
 2.الدرؾ؟ مف ىؤالء المدنيكف؟

كفي اليـك المكالي أخذ الناس في انتظار الحافمة اآلتية مف تممساف، قصد      
ف الحافمة أخذت التجمعات االستفادة بأخبار كثيرة، كبمجرد نزكؿ ىؤالء الركاب م

                                                             

 . 40غكتي شقركف، المرجع السابؽ، ص . 1
التسميح ك االتصاالت العامة  ص  رةمذكرات ضابط في كزا رجاؿ الخفاء،: محمد المقامي. 2
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 10أكتكبر إلى  50تتسع مف حكليـ، ك حينئذ ظير الخبر المييب، أف ليمة 
نكفمبرأصبحت الجزائر كميا ممتيبة شرقا كغربا ككسطا، ككجكد عدد كبير مف 
القتمى، مف ذا الذم قاـ بيذا كمو؟ فال أحد قادر عمى ذكر مف قاـ بذلؾ كبحسب 

كآخركف " الفالقة" كاف الحديث يدكر حكؿ  بعض الناس في مقاىي تممساف،
يتكممكف عف المجاىديف، ىذه التسميات الجديدة كانت مجيكلة لدل سكاف بني 

 1.سنكس البسطاء
ثـ ظيرت في ليمة مف تمؾ الميالي كثيقة مفادىا إعالف رسمي لجبية التحرير      

كقبميا كاف  الكطني لمطالبة الشعب بالكفاح مف أجؿ التحرير مف نير االستعمار
لمصالي " حزب الشعب"جؿ سكاف بني سنكس منطكيف تحت أحزاب ك خاصة 

 . 2الحاج
الحريؽ الميكؿ في مستكدع : كمف بيف العمميات األكلى بالمنطقة ك ما جاكرىا    

لى ىجـك  الفميف في غابة أحفير في الطريؽ الذم يربط بني سنكس بتممساف، كا 
الغابة الممتدة بيف الخميس " الميزاب" بدكف نتيجة عمى منزؿ حارس غابة 

 3.كسبدك

فالعممية األكلى قاـ بيا فكج مف المجاىديف ال يمتمؾ أم سالح، يقكده        
ككاف الفكج متمركزا في تمكسالت غير بعيد عف " العربي مف مييدم"المدعك 

منطقة صبرة، قد أراد اليجـك عمى دار حراس الغابة بأحفير لمحصكؿ عمى 
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ك الفكج الثاني المتمركز في أكالد مكسى، ك الذم كاف يقكده عبد الحفيظ 1.أسمحتيـ
في الطريؽ " سيدم كرياش"، فعقدك اجتماعا في "سي مبركؾ" بكصكؼ المدعك 
عبد الحفيظ بكصكؼ، : ك االجتماع حضره كؿ مف" الميزاب" المؤدم إلى غابة 

شارب، شبيب ، كىاب محمد، ككؿ مف بابايبة أحمد، كلد بك "سي جابر"مطعيش 
كفي طريؽ العكدة أتى سي جابر ك قاؿ  2.محمد، فقامكا بالعممية لكف دكف نتيجة

: ليـ عميكـ أف تأخذكا معكـ سي مبركؾ إلى قرية بني عشير ثـ رد عميو المنيكج
فذىب بكصكؼ إلى منزؿ بابايبة، . أف بابايبة أحمد، ىك مف يكجد لو منزؿ كلكحده

 . يكما 05كبقي عنده حكالي كالكاقع بقرية أكالد بكشامة، 
فكصؿ الخبر إلى الغازم أحمد، فتكجو إلى القرية، كسأليـ أنو يكجد عندىـ     

 . 3، لكنو رجع خائبا، كلـ يعمـ أيف يقيـ سي مبركؾ(غريب عف القرية)دخيؿ 
كمع مركر األياـ، كخفية أصبح تمجيد المجاىديف حديث الساعة عندىـ،     

الطالع عمى األخبار، كيبحثكف عف السبيؿ لالنضماـ كأصبح الشباف يحاكلكف ا
كعندما أضحى كؿ شيء كاضح، أك كجكد جيش تحرير . إلى الحركة الكطنية

 . 4كطني، ينادم الشعب بأكممو لمتعبئة مف أجؿ استقاللو
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فشرع المستعمر الفرنسي في إلقاء القبض عمى المناضميف القدماء المعركفيف      
جبؿ، فخيـ صمت ثقيؿ عمى ناحية بني سنكس كميا ك في كالذيف لـ يمحقكا بال

 . 1الكاقع كاف ىناؾ نشاط حثيث كؿ الميالي، إنيا مرحمة التحضير لمكفاح
ك مف ىنا، برزت عدة شخصيات مف مسؤكلي جيش التحرير الكطني، كىـ     

محمد كىاب ك محمد كعُّك، ك كاف قائد جيش التحرير : مف أبناء المنطقة أمثاؿ
"   بالرائد سي جابر"في الكادم كمو مطعيش عبد القادر، ك المعركؼ  الكطني

 .2أصميـ مف سكاف قرية أكالد مكسى. ككاف أغمب قادة ىذا الجيش في الناحية
ك في اجتماع بأكالد مكسى، عقده سي جابر مع ثالثة أعضاء مف قرية بني     
 :يأتي بشخصيف يثؽ فييما( يىٍخدىـٍ )فأمر كؿ كاحد أف . عشير
. بكدالية عمي، بكدالية محمد كلد عبد القادر: أتى بكؿ مف: شبيب محمد : فاألكؿ

، محمد (بف شكاط)جاء بشخصيف حبتيتف عبد القادر: كالثاني، بابايبة أحمد
 .بكراس

عبد الرحماف : جاء ىك كذلؾ برجميف( : كلد بكشارب)المنيكج: ك الثالث
 (.القاضيعمي )، ك بف حمي عمي(عبد الرحماف بمعيد)سغكاف
 .3ك ىؤالء التسعة ىـ األكائؿ الذيف انضمكا لصفكؼ الثكرة، بقرية بني عشير   
عمى اثر معركة ضارية بيف القكات الفرنسية ككتيبة  0838مارس  15ك بتاريخ    

ك التي تكبدت فييا القكات . الجبمية-جيش التحرير الكطني بضكاحي بني عشير
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صبت .1ك إسقاط ك عطب طائرات مقاتمةالفرنسية خسائر كبيرة في عساكرىا، 
القكات الفرنسية غضبيا بنجداتيا العسكرية القادمة مف تممساف مغنية كسبدك، ك 
المغرب في قصؼ طيرانيا ك مدفعياتيا الثقيمة لمقرل كالمداشر القريبة مف مكاف 

أكالد عربي، أكالد مكسى، بني عشير دار عياد، بك حمامة كبني ) المعركة 
لتي تعطمت آلياتيا العسكرية، التي اعترضيا السكاف بسد طرقاتيا الكعرة ا، 2(زيداز

بيف الكدياف ك الجباؿ، ك تقدمت بسرعة قكات التدخؿ السريع مف رجاؿ . المسالؾ
الككمندكس كالٌمفيؼ األجنبي باكتساح القرل كالمداشر، ك ذبح ك فقر البطكف كنحر 

نساءا كرجاال، ك صبياف : مف السكاف رك طعف كؿ مف كجد بالقرل كالمد اش
طالؽ  كشيكخ كحتى الحيكاف، كقامكا بحرؽ كتحطيـ المنازؿ كالخياـ كاألككاخ كا 
النابالـ المحرؽ كالغازات السامة عمى كؿ متحرؾ كجمع السكاف في بيكت ككيكؼ 

 .3كمغارات كرمييـ بالرصاص كالغازات السامة في مقابر جماعية
كما أتذكره كالمنقكش : "م ذلؾ اليـك بقكلوكيصؼ لنا الدكتكر محمد قنطار       

، أماـ أعيني ك أنا مختبئ "الحاسي محمد"في ذاكرتي إلى اليـك ىك ذبح خالي 
 .كمتستر كراء الجدار،ك أنظر مف ثقبتو ك فجكاتو

ك بعد ما ذبح تسممت ىاربا كراء الجدار إلى الكادم المكسك باألشجار كمياىو      
 .الشباف ك النساء، الذيف تطاردىـ القكات الفرنسيةالمتدفقة، فإذا بي أفاجأ ب

                                                             

مف مالحـ المرأة الجزائرية في الثكرة ك جرائـ االستعمار الفرنسيدار الغرب : محمد قنطارم. 1
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فألقكا بأنفسيـ مف فكؽ حافة الكادم إلى أسفمو الذم تكسرت أجساميـ فكؽ      
صخكر الكادم، قبؿ كصكليا إلى قمتات المياه العامقة،  كما صادفت بعدة شباف 
ك شيكخ مذبكحيف، ك مطعكنيف بالخناجر العسكرية المسمكمة في مجازر 

، كالنيراف تشتعؿ في بيكت المنازؿ التي أتت عمى األخضر كاليابس، 1...عيةجما
لكؿ ما يكجد بداخميا ك حكليا مف أثاث ك معدات، ك حيكانات كبساتيف، كغابات 
مجاكرة لمقرل ك المداشر تحترؽ تحت قصؼ الطيراف كالمدافع الثقيمة إلى أف حؿ 

ؽ،  بنكاحي سيدم بكبكر  ك ظالـ الميؿ فيناؾ مف فر إلى حدكد المغرب الشقي
 .2تكيسيت  ككجدة  

ك مف بقي منيـ لظركفيـ الخاصة مف السكاف ثـ القبض عمييـ في        
الصباح الباكر كتـ جمعيـ في محتشدات ك مراكز عسكرية تحت الحراسة كالمراقبة 
ك التعذيب كالتنكيؿ بالنساء كالشيكخ ك الصبياف، ك ىي مناظر فاقت كؿ جرائـ 

 .  3ة التي ال يتصكرىا العقؿ البشرم في مخيمات كمراكز كمحتشدات النازي
عمـ أف العدك : في معركة بكحمامة : ك في ركاية المجاىد أحمد بابايبة     

، فجاءكا مف "البياعة " الفرنسي غير الطريؽ ك سربت معمكمات مف طرؼ الخكنة 
 .4جية الصخرة 
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مؽ الطريؽ بالحجارة، كفي جانب جسر ك قاـ سكاف القرية بتحطيـ الجسكر، كغ    
لمقدـ )، كاف كؿ مف بابايبة أحمد ك بكدالية محمد "شعبة بكحمامة"بكحمامة 
 (.شيبكف
كمعو ": البياسة"المجاىد حٌمك حامال سالح : ك لقد كاف في الجانب اآلخر       

سي جابر، كسغكاف عبد الرحماف ك في كؿ جانب مف جكانب المكاف الذم اندلعت 
كاندلعت المعركة ككانت في . مجاىديف 15إلى  15المعركة، كاف يتمركز مف  فيو

البداية لصالح المجاىديف، لكف الدَّعـ الذم أتى، كمعيـ ستة طائرات ىك ما غير 
 .1مكازيف القكل

جندم مف االستعمار الفرنسي، ك ىذه المعمكمة  41فقتؿ في المعركة حكالي       
، كأستشيد ثالثة مف أعضاء جيش التحرير، (عيسىكلد سي )أكدىا ليـ المقامي 

محمد )محمد بكراس : ، كالجرحى مف بينيـ(عمي مراح)غزرم عمي : مف بينيـ
لكف العدك صب جاـ غضبو عمى سكاف القرل كالمداشر، فقتؿ ك أعدـ ( شاذلي

 .2الكثير مف األىالي
طمتيـ كميـ، بني زيداز، كأكالد عربي، كبني عشير، كح: لقد قنبمت الطائرات قرل

كما تـ في تمؾ الميمة إعداـ بعض األشخاص الذيف أتيمكا بتقربيـ مف اإلدارة 
 . 3الفرنسية 
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كمف بينيـ البكدادم المدعك الجف مف قرية بني عشير، كخبيشات الزبير آغا     
العزايؿ، كالحٌصار مساعده األيمف، ككذلؾ ابف عزة إماـ الخميس، كذلؾ لتكاطئيـ 

( التاجر)تعمار، كتـ إعداـ اليبيرم المدعك سي محمد منصكر المؤكد مع االس
 .بقرية الخميس، كما اعدـ الغازم أحمد حارس الحقكؿ

كذلؾ بعد مالحقتو إلى أف كصؿ إلى محطة سيدم أحراـز المعدنية قرب فاس     
بالمغرب ، حيث أعدـ ىناؾ، كأعدـ أيضا خنافك المدعك بكىندية، كقيؿ أنو كاف 

فكثرت التساؤالت حكؿ أسباب إعداـ ىؤالء، فكانت اإلجابة مف . 1 رئيس الجماعة
 .2" ىذه ىي الثكرة : " قادة الثكرة بالمنطقة، بقكليـ

ك مف بيف العمميات التي قاـ بيا جيش التحرير الكطني بالمنطقة، ليمة     
كلد )بابايبة أحمد، المنيكج : مجاىديف كال مف 13كاف ىناؾ   0833أكتكبر
 .3اليكارم: شبيب محمد، كعمي باسعيد، كعبدكف المدعك، (بكشارب

لقد جاء ىؤالء المجاىديف لمدرسة الخميس ، بحثا عف قابض الضرائب لمبمدية     
، فكسر الباب الخمفي لمسكف، ك قامكا بتفتيش كامؿ "الدابة " المختمطة ك اسمو 

ة مالييف ك في ركاية أخرل مف يقكؿ خمس. كغنمكا أكثر مف سبعة مالييف فرنؾ 
 .ك نصؼ
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كانت مخبأة بصندكؽ ، كىي الضرائب األخيرة التي كانت مف الكاجب عمى        
سكاف ىذا الكادم دفعيا لإلدارة االستعمارية ككانت ىذه الضرائب األكلى التي تـ 

 .1تسميميا لمثكرة في ىذه الناحية  
، مع 0833 إٌف نقيب القسـ اإلدارم المختص ، لمنصب منذ بداية شير أكتكبر  

فكج مف الجنكد فقد قامكا بإلقاء القبض عمى عدد كبير مف األشخاص كعذبكىـ 
 . 2أشٌد تعذيب ، قبؿ إعداميـ في ساحة سكؽ الخميس، أماـ الناس كمرأل الجميع

فكاف قادرم أحمد أشراقي، كالسي أحمد المدني، النغيكر، كالسي أحمد حكحك       
لى االلتحاؽ بجيش التحرير الكطني خكفا مف مف ىؤالء الشيداء، فسارع بعضيـ إ

 .أف يعرفكا نفس المصير
أما مدرسة الخميس التي كانت تعمـ فييا القراءة كالكتابة الفرنسية، المدرسة       

التي كانت تنشر العمـ كالثقافة الفرنسية، أصبحت أكؿ كأىـ مركز لمتعذيب 
ة كأكثر تجييزا أنشأتيا مديرية بالمنطقة كقبؿ إقامة مراكز أخرل لمتعذيب أكثر أىمي

في سد بني بحدؿ، كفي سيدم العربي، كأصبحت ( مصالح التعذيب)العمميات 
عداـ عدد كبير مف الشباف بدكف محاكمة  فيما بعد مركز االستنطاؽ المتطكر، كا 

3. 
فمـ يبقى في القرل إال المسنكف كاألطفاؿ، إف قرية بني زيداز األكلى التي        

غت مف سكانيا كأعدـ عدد كبير مف األشخاص، كخاصة في بني قنبمت كأفر 
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عشير كأكالد عربي، كأكالد مكسى كمازر، كأكثرىـ فٌركا راجميف عبر الجباؿ نحك 
المغرب، كجيش التحرير الكطني ىك الذم حماىـ أثناء ىجرتيـ كقد قدمت ليـ 

بية في ناحية اإلسعافات األكلية كالعالج، كذلؾ بمجرد كصكليـ إلى األراضي المغر 
سيدم بكبكر ك تكيسيت ، كلـ يسمـ مف غطرسة الجيكش االستعمارية حتى 
المسنكف الذيف ليـ قرابة مع بعض الشباف الذيف التحقكا بالجبؿ، كلقد أرغميـ 
مسؤكؿ القسـ اإلدارم الخاص عمى القياـ بأعماؿ شاقة مرىقة في الطريؽ الممتد 

الجنكد الفرنسييف مف التحرؾ  عمى طكؿ الكادم نحك جبؿ عصفكر، ليتمكف
 .1بسيكلة 
، شنت معركة بكعبدكس، كبكسدرة، كفي ىذه 0838كفي مارس أك أفريؿ       

مجاىد، كمف بينيـ أخك سي جابر المدعك  511المعركة أستتشيد أكثر مف 
الطاىر كسبب ىذه الخسائر يرجع إلى التجمع الكبير في نفس المكاف لقكات ىامة 

 .2ك لمدة طكيمة
ككاف الغرض مف ذلؾ خمؽ منطقة محررة في اعتقاد القيادة العامة كالعدك       

الذم اكتشؼ السر، جند جميع فرقو البرية كالجكية لمنطقة كىراف كالمغرب لشف 
 .3الغارات ضد كحدات المجاىديف، الناقصة تجربة كعتادا 

 .0834جانفي  05أما معركة جبؿ دار الٌمكح بيذه الناحية، فقد اندلعت في       
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، أصبحت كالية كىراف الكالية الخامسة، ككانت ىذه الكالية 0838أكت 51ك في 
بني سنكس، : مقسمة إلى ثماني مناطؽ، أما المنطقة األكلى كانت تغطي ناحية

بني بكسعيد كصبرة كمعيا بكحمك كالكاؼ، كأكالد رياح، كبني مستار كتممساف مع 
ي، كالحناية، صفصاؼ كالشكلي، كأكالد سيد ناحيتيا كميا إلى بف سكراف كالٌرمش

كانت تغطي جباؿ . الحاج، كبني غزليف، كعيف فزة كأكالد الميمكف، كبني صميؿ
تمؾ الجباؿ التي أصبحت إحدل معاقؿ الثكرة نظرا لتضاريسيا . تممساف كميا

 .1كمكقعيا االستراتيجي المتاخـ لممغرب، كالتي أصبحت قاعدة خمفية ىامة 
ىي نفسيا مقسمة إلى أربعة نكاحي كؿ كاحدة منيا يسيرىا مالـز ثاف  ككانت      

المحافظ السياسي كالمسؤكؿ عف االستعالمات : بمساعدة ثالث مالزميف أكائؿ
كاالتصاالت كالمسؤكؿ العسكرم، ككانت الناحية األكلى تشمؿ عمى بني سنكس 

عبدكف )ليكارم كأكالد كرياش ، مع سبدك ، كىذه الناحية كانت مسيرة مف طرؼ ا
 .2(المختار
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كقد كجدت كذلؾ القاعدة الخمفية لجيش التحرير، كأسست بكيفية حسنة مف       
أنقاد قرب زكج بغاؿ إلى الخرشفية جنكب برقنت، ككاف سي محمد كىاب ىك 
القائد المسير لتمؾ المراكز، بمساعدة أحمد بف حدادة، كالكاد بكستة المدعك لزرؽ 

 .1ح النيارمكالمدعك صال
العربي الياللي، كالبكشيخي، كأحمد قادة : ككاف معيـ مجاىدكف قدماء أمثاؿ      

 .2كعنتر كعكاشة كالبركاني محمد، مع أخيو األصغر أحمد، كعبد القادر بكشارب
ترؾ الضابط الثاني سي جابر لمسيد لمقامي محمد  0838كمع أكاخر سنة       

ربي، كعرباف يحي كابف جمكؿ عبد الحميد فنقمت مسؤكلية المنطقة ككاف معو الغا
األرشيفات الخاصة بالمنطقة كميا عند بكشارب عبد القادر، مجاىد قديـ أصمو مف 
بني عشير، كفي المنزؿ معزكؿ في منحدر ربكة قبالة مركز سيدم عيسى 

 .0838الذم التحؽ بالجيش في أكت ( أسفرجمي محمد)كمنصكر
كمساعديو  في مركز المنطقة، إنشاء جريدة الجبؿ لقد قرر محمد لمقامي       

الكفاح ه كتـٌ نشر ىذه الجريدة إلى غاية نياية  ، في المنطقة األكلى 0838سميت ه
عبد : كميا كالكالية الخامسة كحتى في الكالية السادسة بمناسبة مركر الصاغ األكؿ

 .3الرحماف مقامي الذم كاف ينتسب إلى ىذه الكالية
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ية سيدم بكبكر المغربية، كبالمركز المنجمي، كاف ىناؾ خمسة كفي قر       
عشر في تمؾ الدار، يمتفكف حكؿ السي بكمديف، الذيف كاف عندئذ صاغا أكال كبعد 
العشاء تـٌ إنشاء مقاطع طكيمة مف شعر شعبي غنائي، ذم طابع كطني مف طرؼ 

، أٌلح ا لسي بكمديف عمى أف المقدـ بكزياف االتصاؿ القديـ، كقبؿ أف يفترقكا لمنـك
لقاء بعض األغاني الشعبية، فكاف يدخف كيشرب القيكة  يكاصمكا السيرة معو، كا 

فيفرم  05كذات مساء مف يـك . 1بدكف انقطاع، كيحب المناقشة طكاؿ الميؿ
رجع  بكمديف إلى مركز القيادة حزينا كعابسا أكثر مف عادتو، مع أنو قد  0836

 .                                     ؽ أف رأكه في تمؾ الحالةغادر المركز بيـك كاحد، كما سب
لقد أرخى قبعة جالبتو لكي ال يظير عميو أنو يبكي، كبدكف أف يقكؿ شيئا       

أعطى لمحمد لمقامي رسالة االتصاالت العامة، التي كانت تتضمف خبر استشياد 
كاستشياد سي لحسف القائد الكبير لجيش التحرير الكطني أال كىك سي جابر، 

لقاء القبض عمى العربي ككاتبو بف قٌرة سيد أحمد . القائد العسكرم لمناحية، كا 
كلقد استدرؾ بكمديف الكضع، ككمؼ .2كالغازم بكمديف، كعمي ربيب كاتب المنطقة

محمد لمقامي بالقياـ بقيادة المنطقة بالنيابة، ثـ أعطت الكالية مكافقتيا لتثبيت 
) كضابط أكؿ مكمؼ بالمحافظة السياسية لممنطقة، كعفاف ، (جالد أحمد)جمكؿ 
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فبقيت بني سنكس الناحية الفقيرة، ال تميف كال .1كذلؾ كضابط أكؿ ( قزاف الجياللي
 .2تقبؿ االستسالـ منذ القدـ

كفي حرب التحرير، كذلؾ إٌف السنكسييف الذيف تطكعكا قمبا كقالبا لمكفاح        
أبدأ في التعاكف مع العدك، كلـ ينخرطكا في صفكؼ في ىذه األخيرة، لـ يتكرطكا 

الحركى إال قمة قميمة ما إف تظير ىذه الفئة  يتـ إخمادىا، كلقد مٌكنيا مكقعيا 
الجغرافي بالقياـ بدكر حاسـ في ىذه المرحمة، كشبانيا جميعيـ، بما فييـ غير 

الحرية كاالستقالؿ فقد قدمكا النفس كالنفيس، مف أجؿ نيؿ . المسٌيسيف قد لٌبكا النداء
 .كالعيش في جزائر العزة كالكرامة
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 :الثوري بمنطقة بني سنوس موضوعات الشعر الشعبي: أوال
 :الـفـخــر بـالـثـورة  . أ
المقصكد بالحيز المكاني كؿ ما تعمؽ بالبيئة أك األماكف، أك  :الحيز المكاني.1

ىذه الطبيعة ىي عريف " باألحرل الطبيعة التي تناكليا الشعر الشعبي الثكرم، 
ند حدكد مالمح الثكرة ك ميد المقاكمة الكطنية، ك قد الحظنا بأف التغني لـ يقؼ ع

، كبمقكماتو  الطبيعة المختمفة بؿ تعداىا إلى التغني باإلنساف الجزائرم المقاـك
فكانت تمؾ الطبيعة تمثؿ الجباؿ كالكدياف ك القرل ك 1".اإلنسانية ك ثكابتو الكطنية

المداشر المنتشرة عبر تراب المنطقة، فكانت فضاء جغرافيا لممعارؾ ك العمميات 
ر الجباؿ ممجأ المجاىديف ك ميدانا ك مسرحا لمعارؾ كثيرة التي العسكرية، ك تعتب

دارت رحاىا فحقؽ منيا أبطاؿ الثكرة انتصارات عظيمة، أتبت الجندم الجزائرم 
َو َكْم ِفَئًة َقِميَمًة ":كفاءتو القتالية رغـ عدـ التكافؤ في العدد كالعدة، لقكلو تعالى

ك قد تغنى الشعراء الشعبيكف بجباؿ بني سنكس مف .2"َغَمَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة ِبِإْذِن اهلل
قرف زىرة، بك عبدكس، دار الٌمكح كجبؿ عيسى عيف بسيؿ ك بك : بينيا

ذاع صيتو في أنحاء "  قرف زىرة" كمف خالؿ استقرائنا نمحظ أف جبؿ...حمامة،
الكالية الخامسة عامة، ك المنطقة األكلى بصفة خاصة فحفظيا النساء كالرجاؿ 

 :األطفاؿ، نعد منيا ىذه األبياتكحتى 
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َوفـِي قـَْرن َزْىَره                
 ْصَرات ليَنا َغْمَره              1

 ْعِميَنا ْتِبِكي َو دُّورْ      َجـاْت ِليَنا َصـْفَره                
 َيْمَكْنَيـا ْتَرْنَبـاتْ           َحتى ْمَشاْت َو َوالَّتْ                 

  2َظِنيْت َشاَفْت َقُدورْ                 
 َبُعوْش َجاِنــي َوْحُدو       ْلِغيـــْت ْسَتَعدُّو               
 الَبَراجْ  3ْنتيُرو َشَواْرتْ  َقـَاُلوا َنْبُدوا ْنتيريْو                     
 َمْن َدْرَوْك ِغيْر َتَيَنـاوْ   قـُْتمُـــوا ْسَتَناوْ               

 4َمْنَمْنُعوْش قـَُراطُ                                
 

كدارت حيث سقط فيو . ككذلؾ جبؿ الذم طكقو المستعمر مف كٌؿ جانب       
 .5الشيداء كيتمكا األطفاؿ

ْلِقيْت الَعْسَكْر أْغَماَمو   ِجـيْت َعَمى ُبوْحَمـامـَو ََ ََ  َأ
 6دا ْيَتاَمـوَأْواَلْد الُشيَ    َيا ُخوِتي َواْش َىاْذ الَياَنو 

ا  الحصار كذلؾ لـ يكف متكقؼ عمى العدك فقط، حتى جيش التحرير كاف : كىأيضن
 

                                                             
جبل من جبال بني سنوس، يقع في الضفة اليمنى من قرية زىرة، التابعة لبمدية العزايل،  : قرن زىره. 1

 .دائرة بني سنوس
 .محمد غزري: قرن زىرة، المجاىد: منقولة عن طريق السماع، قصيدة . 2
 (.اتجاه)ناحية : شوارت. 3
 ال نترك أحدا: َمْنَمْنُعوْش قَُراطُ .4
 .77، ص1العربي دحوا، الشعر الشعبي ودوره في الثورة الجزائرية ج.5
 .منقولة عن طريق السماع، من الذاكرة الشعبية. 6
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 :1يحاصر األعداء مثمما تكضح ىذه األبيات
 َسـاَىـْل َوَمـَوَعـرْ           َزاَدْت َتْبَساْط فالْجَبْل           

 ِجـيـْش لـَوَطـِنـي          َدَمـــاْر لـَـْعُدو
 َيا الَعَدْد َضْد الَعْدَياِني    2ْكِتيَبـــاتْ  َزاْدُلوا  

 واَل ْتُشوْف ِغيْر ِنيَراِني         3ْنَياْر الزَّدَمــــو
ٍر منطقة بني سنكس كما جاكرىا بسالسؿ جبمية أشيرىا جبؿ عيسى ا تىٍزخى الذم :كىمى

يعد معقال لممجاىديف، كيمثؿ جبؿ عيسى أىـ المعارؾ الطاحنة التي دارت فيو 
شيدتيا المنطقة كتغنت بيا، فضربكا أنصع صكر البطكالت كالمالحـ كأركع ك 

 .األمثمة في الصمكد كالتحدم في كجو الغزات المحتميف
 :4نذكر منيا بعض األبيات

 ِكي ْتَسْرَكْل َبْفَرْنَسا    َقاُلوا الَقَصو َقَصْت ْجَبْل ِعيَسى
 اِئِنيـنْ َقاَلْت َىُذو خَ     َتْمِويــَيا الْبَيــــــاَسو

 ْنُشوْف ْمَعاُىم الَيَواَسو    َقاَلْت َىـــُذو َباَلْيَســـو
 ُدوْك النَّاْس الَمْرُحوِمينْ 

 َما َيَضْرُبوْش بالْعَصو    َقاْل ِديُروِلـــي ُغْرَصو
 َوَىاِديْك َتْرَفْد َرْبِعيـنْ     َيْضَرْب بالَطــــاْمَسو

                                                             

 .77المرجع السابق، ص .1
2

 .أفواج: ْكِتيَبـــاتْ  .
 
3
دَمــــهـ  الهجوم:الزَّ

 .محمد غزري: منقولة عن طريق السماع، قصيدة جبل عيسى، المجاىد. 4
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محدؽ بالمجاىديف، ًإٍذ يىٍدعيك اهلل ليـ كيبيف الشاعر كذلؾ صعكبة الجباؿ كالخطر ال
باليسر كما يخبرنا باألعماؿ الكحشية الالإنسانية كالجبانة، التي تعدت إضراـ النار 

 .1في الجباؿ دكف شفقة كال رحمة
 َوَيْحَتار ِلُيم الَبــَراِني         َلْنَقاْد ْيِديْر الَقْمَرى     

 َوْيَوِلي ْتَمْمَساِنـيَيَحرَقو      يَخِمي ِخيَمْت ْوِليُدو

 2ْبِغيَتْك َتْحَفْظ َعاَىْد ْرَجاِلي      َقاُلوا َرَيْبَيا َياَرِبي
 :كما نستنتج أف الغابة إحدل مرادفات الجبؿ، عندما يقكؿ ىذا البيت

 ياَصْفَرى َباْيِعي لمِجيْش   َوِميْن ْتقاِبُضوا فالَكِريْش 
 : كقكلو

 ْشَحاْل َمْن ُجْنِدي َفاْت ْعِميكْ        وقـَـِري يــَا الغـَاَبو َقــِري
 3ُىَمـا َداْيِريْن ْبَساْط َفالَغاَبوَ       َيا المِّي ُقْمُتوا َساْكِنيْن ْقَراَبو:وَأيًضا

بينما كصفت الغابة بالحناف كالعطاء كأنيا قدرة إالىية في حماية المجاىديف، 
 .كالمكاف الكحيد الحتضانيـ إلى جانب الجباؿ كالغابة

 :4نجد بعض النصكص تذكر كتخمد أسماء األماكف نذكر منيا 
 
 

                                                             
1

 .42األنشودة الشعبٌة إبان الثورة ،المرجع السابق، ص :مةدحماني فضي. 

2
 .مسكارم يمينة: منقكلة عف طريؽ السماع، مف الذاكرة الشعبية،المجاىدة .
3
 .منقكلة عف طريؽ السماع، مف الذاكرة الشعبية.

اؿٍ  تكممي : قىًرم.     شجرة البمكط: الكىًريٍش  ـٍ : ٍشحى  . كى

 . 200، المرجع السابؽ، ص 2دكره في الثكرة الجزائرية جالشعر الشعبي ك : العربي دحكا .4



ر الشعبي الثوري بمنطقة بني سنوس  الشع:الفصل الثاني  

53 

 

 و ِكي َشَيْبِني ْنَياْر ْلُحِسينْ        َوالَدْمعـَة ْتِسيـلْ  2ِعيْن ْبِسيـل1َأْنَيارْ 
 ِفي َطْرْف الَوادْ  3َعْنْد الَقِميل  ْيِسـْفُطو َلْمَسـرَّْح  ْيحـَْرِكي َنشـِيـد

 :كقكلو
 4ي مـْن ْرَباْط             َقاُلوِلي َمـاْت ِفي َطـاَخرَّاطْ ِخيْط َبْن َشَراْط َجانِ   

 َداْرَىا ُطْرَقانْ  5ْطِريْق َلْعَداِوي          َو َما ْنَخاْفش َعَمى َمـَسمَّْك ِلَيـامْ 
كنعني بو الكقت أكالظرؼ الزماني كالصباح أك المساء أك الميؿ  :الحيز الزماني.1

تضفي عمى النص أكثر مصداقية تاريخية مقدرة  فعامؿ الزمف يعطي حقيقة كاقعية
 .6بالزمف

 َراِني َحاْيَرة َمْن ِشي ْكالم                     َوَلْبَدا النُّـوْم َراِني ِفي َحالـة
 7َأْنَتْر َمن الّميل َيـا ُخـو                    َطِريْق َأْنَقْطَعْت َعمى الِجيْش ْيُفوتْ 

لممجاىديف لقياميـ بميمات أك عمميات عسكرية، أك زيارة كيعد الميؿ ميما كمالئما 
 .   األىؿ، أكأخذ قسط مف الراحة عند السكاف في القرل فيحسنكف ضيافتيـ

 َىْدُموا الَقاريَطو و َباُتو َسْيِرينْ             اهلل ْيَعاَوْن الُمـَجـاِىـِديـنْ 
 

 :كقكلو 
                                                             

 .بف حمي فاطمة: ، المجاىدة"أنيار عيف بسيؿ"منقكلة عف طريؽ السماع ، قصيدة . 1
 .جبؿ يقع عمى الضفة اليمنى مف قرية بني عشير كبني زيداز:ًعيٍف ٍبًسيؿ  .2
 .قائد الفرقة: لقىًميؿ  .3
رَّاطٍ  .4  .ة بيف العزايؿ كبني حمكفي الطريؽ الممتد: طىاخى
 .الطريؽ الممتد بيف الخميس كالمنزؿ: لىٍعدىاًكم .5
 .44، المرجع السابق، صدحماني فضيمة. 6
 .بف حمي فاطمة: منقكلة عف طريؽ السماع، المجاىدة. 7
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 .1َوَحِمي الَبـاْب َيـا الـَوَطِنيو            باَل ْساَلحْ ...ِليَمة َظْمَمو َوِجيتْ 
 :كقكلو أيضا

 َوَحْرْب َدَزايـَْر ِكـِزيــنْ   المِّيْل المِّيْل َوالَباُروْد َيْقِدي
ككذلؾ يصكر لنا العمميات التي قاـ بيا المجاىدكف الجتياز الحدكد المسيجة  

 .كالمكيربة مع الحدكد المغربية كالدعاء ليـ بالسالمة
 :2كقكلو

 َويا َرِبي َدْخُمو َبالرَّْحَمو              رَّاَيْس المِّـي َجـا َمَمـْحَداَدهال
 3الرَّاَيْس المِّـي َجـاَنا ْلـُيـوم                ْخِميَفو َعاَلْل وِسي َماَلحْ        
 :كقكلو

 ُلو َكاْن ْيِديُرو ْحُيوْط ِسيَما َلْعِويْن ْنَفْوُتو َبـيـْن الّسـمُـوكَ 
ينت قيادة الثكرة مسبميف لتمييد الطرؽ كحراستيـ منذ دخكليـ القرية حتى كما ع
 :4خركجيـ

 َعْميا َوْيُشوفوكْ 5ْلقاِريَطو      َيا َوْمِنيْن ْتِجي ْرَواْح ْمَعا َلْعِشيو
اَل َيْسَعاكْ   َوْسِتيْقاَلْل ْيِجيـَنا ُمَراكْ       َوَراِني َخاْيَفو َمْن َلْعُدوا 

 : كقكلو أيضا

                                                             
 .منقكلة عف طريؽ السماع، نفسيا. 1
 . بف حمي فاطمة: منقكلة عف طريؽ السماع، المجاىدة. 2
3
، كىك مف األكائؿ الذيف التحقكا بصفكؼ الثكرة بقرية 44بكحمامة محمد مالح، أستشيد سنة: حٍ ًسي مىالى  .

 .بني عشير كسميت باسمو المدرسة االبتدائية، بنفس القرية
4
 منقكلة عف طريؽ السماع، نفسيا .

5
 .برج المراقبة: ٍلقاًريطىة .
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ْلقاِريَطو َما ِفيَيا َعَساْس       ْمِنيْن ْتِجي ْرَواْح َباَل ْساَلحْ َيا وَ 
 .ْرَواْح ِفيـــْن ْنخـَِبيكْ    وَيو وِعِنيَيو وَقْمِبــــيَياَبو خُ 

 :1كمف النصكص أيضا ما يؤرخ الندالع  الثكرة التحريرية
 َفالِكَفاحْ وَتاْفُقو  2ْلُموَشَراَكو َخْدُمـوا الِسيـاَسو َوْشَراْو ْساَلحْ 

 َوَراِني َفــاْرَحو بالَثْوَره نَظْفُروا 3وَلْحَطْب ْنَحْطُبوا وآَغذُّوا
 : كىمىا أرخك المعارؾ الكبرل،أسماء الجباؿ كقعت فييا معارؾ أك حكادث ىامة

 
 َتِدي َواْتُروحْ  5و َلِجيبْ  4أَنا َقـاَعْد ِفي َداْر المُّوحْ 

 َبو َوْنَخـافْ ْنُكوْن َرقْ  6َو ْنـَيــاْر َلــَرافْ 
 7َو ْنَجـاَوْر ِديِسـيـو َنـْوَعـْد َلــْجــَراْف 

أسكدا كمشئكما، إذ جرت ىذه المعركة  0838كيعتبر يـك مف أياـ أفريؿ       
مجاىد، كمف بينيـ ( 511)التي أستشيد فييا أكثر مف ثالثة مئة بوعبدوس، بجبؿ 

إلى التجمع الكبير في كسبب ىذه الخسائر يرجع .أخك السي جابر المدعك طاىر
نفس المكاف، لقكات ىامة كلمدة طكيمة، كالعدك الذم اكتشؼ السر مد جميع فرقة 

                                                             
1
 . نفسها.
2
 .جمع األمكاؿ لمثكرة: ٍلميكشىرىاكىة .
3
ذُّ  .  .حبؿ مف الحمفاء: كاآغى
4
 .قرب قرية أكالد مكسى مجبؿ يقع في الضفة اليمنى لمكاد:دىاٍر المُّكحٍ   .
5

 .سيارة عسكرية تسير في األماكف الكعرة، كيركبيا قائد الفرقة:لجيب. 
6
 .تطكيؽ كحصار: لىػػرىاؼٍ  .
7
 .كىك سالح ثقيؿ   (D.C.A )    تحريؼ المفظ الفرنسي:ًديًسػيػة .
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برية كالجكية لمنطقة كىراف كالمغرب لشف الغارات ضد كحدات المجاىديف الناقصة 
 2:حيث  يصكر لنا الشاعر ىذه الكاقعة. 1تجربة كعتادا

 3ُكـل َباَلَصـات َو َشاُفو ِفي     َخْرُجـو السَّـــاداتْ 
 5َمـَع ِليَشــاَرات 4َبـاَلْنِدي          َعْسَكـر و َطَيــاَرات
 6َوْحُده َعاَلْت َو َلْمُكوْر َسْنَياتْ          الُكل يتيرو َوْحُده َفالْرضى
 ِشـي َكـْمَمــاتْ  مْ اليُ ـَوقَ    الَوْىَراِني َو الُجُنود الّصالة

 َو الَضْرب اْلَمَمـــــاتْ     اَل َنْسَمـح َو الـثبَّــاتْ 
 َمثل َضبابو َو ِىي ْمَسـَدات     اإلْسِتعَمار عِميَنا ْتَقـَواتْ 

 َمـْغـِنيو َو الــَغـَزَوات    َجاَبت َمن َوىَران و ْتِمياَلت
 7َثاَلَثة َنَتاع الَبـاَطاُيـوَنـات     الَخِميْس و ِسيِدي ْمَجاَىد

 تاريخ ْقَعـْد َيا السَّــاَداتال     َواهلل َيْرَحْم َمـن َمـات
( المينات)كما يتحدث الشاعر عف العمميات التنظيمية الدقيقة كفي كضع الكمائف 

حراؽ السيارات   .، ككذلؾ إسقاط الطائرات(جيبيات)كا 
 :8كقكلو

                                                             
1

 . 223مقامي، رجاؿ الخفاء ص محمد ل. 
 .مسكارم يمينة: ، المجاىدة"بكعبدكس"منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة . 2
3
ػات .  .(places:كممة فرنسية)أماكف، : بىالىصى
4
 .شاحنات مدرعة:بىػالىٍنًدم .
5
ػػارىات مفرده شار .  الدبابات: ًليشى

6
 .اعطاء االشارة: سىٍنيىاتٍ  .
 .لثكنات العسكرية الصغيرةا: البىػاطىاييػكنىػات. 7
 . بف حمي فاطمة: منقكلة عف طريؽ السماع ، المجاىدة. 8
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 َيا َلْكِبـيْر َواَل َراَيْس الْوَطنْ  َيا ْشُكـوْن المّـِي َطَيْح الَطَياَره       
 َراْه قـَْبُرو ِكــي النََّواَره   ْر المّـِي َطَيْح الَطَياَرهَيا َلْكِبـي

كمف ىنا نجد أٌف ىناؾ ترابط بيف الحيز الزماني، كالمكاني كىما مترابطاف       
بأسماء األشخاص أك األماكف أك األحداث، فكأننا نمتمس في ىذه النصكص 

 :1عناصر القصة مف مكاف كزماف، كحدث كبطؿ
 التاريخ ْقَعـْد َيا الـسَّــاَدات        ْم َمـن َمـاتَواهلل َيْرحَ 

 َخاَلُىم فالُقْطــْب الـِمَيـات     َوْطِريْق ُموْل الَفاْنْتَكات
 َبْن َرْمـَضاْن َوَعْد ُلْمـُيم ْبِمي     َكْتُبوا ْبِرَيات و َخْرُجْمُيم
 ِقــتَــالْسَتَعــُدو َلْمــ              قاليم َسْمُعوا َيـا َلْخَوانْ 

 الشََّجاَعــة لوالد ْلُعْرَبــان ألشار ْيَقَرْب َو الَعْسَكر َىْرَبان 
 .2كنبو ْبِرَية َلْمقَياد الـُعْمَيـــا                  إدريس و َشْعَبان وِزيد َلْخَضر

 :العتاد الحربي.4
لفرنسية مف حيث العتاد الحربي تستحيؿ المقارنة مع الكـ اليائؿ عدد أك عدة لمقكة ا

التي كانت أكبر كأكسع مستعمرة عمى كجو األرض، مع ضعؼ كقمة قميمة تقاـك 
كالشاعر الشعبي لـ ييمؿ ىذا .االستعمار الغاشـ، إذ لـ تكف مكازيف القكة المتكافئة

نما كضحو في نصكص شعرية لكال الطرفيف، فالعتاد ( العتاد العسكرم)الجانب  كا 
طائرات حربية كدبابات كمدرعات كشاحنات  الحربي لممستعمر متطكر كمتنكع مف

 .3كمدافع ك رشاشات
                                                             

1
 .43، المرجع السابق، صدحماني فضيمة .

2
 . مسكارم يمينة: منقكلة عف طريؽ السماع،  قصيدة بكعبدكس، المجاىدة .
3

 .40المرجع السابق ، ص . 
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كأماـ كؿ ىذه الكسائؿ الثقيمة منيا كالمتكسطة لـ يثف مف عزيمة الجزائرييف       
بصفة عامة، كالسنكسييف بصفة خاصة، شعبا كمجاىديف كالذيف ال يممككف كسائؿ 

كالشجاعة :الجكانبمادية بقدر ما يممككف كسائؿ معنكية ككانكا يعتزكف بيذه 
كاإليماف باهلل تعالى كالصبر،كالثبات، كاالستشياد في سبيؿ اهلل كالكطف كتعاكف 

 .1لدحر العدك كالقضاء عمى كبريائو، كتحطيـ ىيمنتو
 َيا َلْكِبـيْر َواَل َراَيْس الَوَطنْ    َيا ْشُكـوْن المّـِي َطَيْح الَطَياَره

 َواَرهَـ َراْه قـَْبُرو ِكــي النّ ر           ـيْر المّـِي َطَيْح الَطَياَيا َلْكبِ 
 : كقكلو

 ْمَعـاك اهلل ْمَنـاْش ْتَخـافْ   َيا َراَفد الّسالح َأْمِشي ْوَرَيح
َبال َبـاَل َمـا  2َعـاُكم َيا ُزَعَمـاـَو َرِبي مْ    َيا السَّاكِنين الجَّ

لشعب كمف ىنا نتناكؿ بعض السالح الذم استعممو المستعمر لدحر كتقتيؿ ا
الجزائرم األعزؿ كنظرا ليذا الفيض المتدفؽ مف األسمحة الغربية كالعجيبة في نظر 
الجزائرييف الذم لـ يألؼ مشاىدىا مف قبؿ، لكف الشاعر الشعبي يعرفنا عمى ىذه 

 :3كقكلو( صفراء، سكداء)الكسائؿ الحربية فنعتيا تارة باأللكاف 
 صَرات ِليَنا َغْمَره  َوِفي َقْرن َزىره 

 4َجاْت ِليَنا َصْفَره               ْعِميَنا ْتِبِكي َو ْتُدورْ  
 .كتارة أخرل سماىا باسميا عمى حسب تسميتيا المنطكقة بيا 

                                                             
1

 . 40،  ص المرجع السابق. 
2
 .مف الذاكرة الشعبية منقكلة عف طريؽ السماع،.
3

 . 40نفسو، ص. 

4
 . محمد غزرم: المجاىد" قرف زىرة " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة  .
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 : 1كقكلو
 َداَخَل لْمَمَحلْ  4الُكـوْنَفو                3َدوْر ْتَسْرِبي الُكورْ  2َباَل ْصُيونْ 

 : 5لو أيضاكيعرفنا الشاعر الشعبي عمى ىذه الكسائؿ، كقك 
 ْحَساُبو َراِني ْنَعَوْن ْلِجيْش  َراْه َداْر ْلَعسَّ ْعِمَيا 6َولـيْطَنا

 9َراه َيْشَرْب َلتَـايْ  8ْلُجْنِدي َعِمـي 7وـَوَعِمـي َيا ُموْكِريع
تنقؿ ( الككبتير)فيذا النص يتطرؽ إلى إعالـ المجاىديف بأف ىناؾ طائرة طكافة

فال السماء كال . ىا حتى يرتاحكا مف شرىاالمكتى كالجرحى، فيؿ لكـ أف تصيبك 
األرض سممت مف ىكؿ ذلؾ العتاد الفتاؾ، كالدبابات تساعدىا في حصر كقتؿ كؿ 
مف في األرض، ال يسمـ منيا ال بشر، كال شجر فال يجد الجندم ما يقابمو بيا، 

 :كقكؿ الشاعر
 ـو ِذي الكــفـارهُمـَقـاِتـمـاْوَنـا                   َباْح ْوجَ ْـ ْح الصـَصبَّ 

 10َبالَطَياَراْت َيَخْمُمو ِفي ْحِميِري              َيــَيـْوُد والــتّـْنصــارْ  
 :كقكلو

                                                             
1

 .ؼ ب : منقكلة عف طريؽ السماع ،  ـ . 
2
 .الطائرة: بىالى ٍصييكفٍ  .
3
 .القذائؼ: الكيكٍر  .
4
 .القافمة العسكرية : الكيػكٍنفىو .
5
 . بف حمي فاطمة: ةمنقكلة عف طريؽ السماع، المجاىد .
 . المالـز العسكرم: لػيٍطنىا.ى6
 .المركحية: ميكٍكًريعىو .7
ٍنًدم .8  .المجاىد: ٍلجي
 .الشام: لىتىػامٍ  .9

 . مسكارم يمينة: منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة بكعبدكس، المجاىدة. 10
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 َوَراَىا َجاْت الُكوْنَفو َتِديكْ  َو الَشاْر َعمى َوْدِنيكْ  1َيا َبْمِعيَده
 .2كيتألـ الشاعر كيتحسر عمى الجنكد الذيف يستشيدكف غدرا بقذائؼ مف الطائرة

 َبْمـَخـفْ  4َلْيـَشـايُعَنـا 3َنـا ُكـْنْت َخاَيـفْ أَ 
وَيـبـَْقـى ْيـَرَدفْ 

 ْعِميَنا الّرَصاص مع الُكور 5
 ََ 7لُـو َكـان َشـْت الـّدَوار 6لُــو َكـان َطَوارْ 

الجيباته نكع مف العربات يركبيا  باالضافة إلى الطائرات كالقذائؼ كالذبابات نجد ه
 الضباط

 َىاِدي َلْحِبيْب َماِشـي ِليَنـا  وْنِدَيـوُـ ْلج 8ْش ـغَ َسْمُحو َيـا اْلـوَ 
 11َجاْو  َفُموُطو10َوَجاَداْرِمَيو َقاُلو َمـاتُـو 9َأْصَحاْب الَوَطنْ :وقولو

كيتعرض الشاعر إلى كصؼ كتحديد األسمحة المستعممة مف طرؼ الثكار تدريجيا 
كر، البياسة، الماط، كىي الفردية، كالساعية،كالعشارية، كالديسية، المكرطي، الك

                                                             
 .سغكاف بمعيدة، مجاىدة قديمة مف قرية بني عشير كتعرؼ بالمقدمة: بمعيده. 1
 .42،  ص المرجع السابق . 2
 .ـ غ : منقكلة عف طريؽ السماع، المجاىد. 3
ػايعينىػا .4  . ليركنا: لىٍيػشى
دىؼٍ  .5  .نقصؼ، تقنبؿ: ٍيػرى
 طالت المدة : طػكىاٍر  .6
 .القرية: الدكار. 7
8
 .أييا الشباب: يا الكاغش.
 .المجاىديف، الكطنييف: أصحاب الكطف. 9

 .الدرؾ الكطني: جادارميا. 10
 .السيارة: فمكطك. 11
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كالمينا ه  حيث  1الميتريات، كالقارة كزد عمى ذلؾ أنكاع األلغاـ الفردية كالجماعية ه
 :2يقكؿ

 َما ْيَضْرُبوْش ْباَلْعَصو         3َقال ِزيُدو ِدُروِلـي ُغْرَصـو
 َوَىاِديْك َتْرَفْد َرْبِعينْ          5َبـالَطـاْمـَسـة 4َيْضــَربْ     

 7الُكل ُخَمـــاِسَياتْ          6الـِمـْتـَرَيــاتْ َيضَرْب بَـ 
 9َىاُدوْك المِّي ْمَقْعِريـنْ          8الُكـْتـَرى لُـْعـَشـِرَيـاتْ 

فأما ىذه الكسائؿ الحربية التي كاف يستعمميا المجاىديف، فقد تحصمكا عمييا عف 
كذلؾ بحكـ  طريؽ الغنائـ في المعارؾ،أك جاءكا بيا مف خارج الحدكد الجزائرية،

المنطقة كقربيا مف المممكة المغربية،كالتي أرست بمكانئيا عدة بكاخر مممكءة 
ثـ باخرة بمغاريا  كالفضؿ يعكد  أميرة األردنبالسالح، كأكليا باخرة األميرة دينة  

عبد :إلى ممثمي الجبية بالخارج كالداخؿ،كقد أشرؼ عمى نقؿ ىذه األسمحة كؿ مف
 .10مديف، سي جابر، كقادة الناحية األكلىالحفيظ بكصكؼ، ىكارم بك 

                                                             
 .240الغكثي شقركف، األغنية البدكية الثكرية بيف فترتي الثكرة، المرجع السابؽ، ص.1
 .محمد غزرم: منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة جبؿ عيسى ، المجاىد. 2
ػة. 3  .مشكمة: غيٍرصى
 .يقصؼ: يىٍضػػرىبٍ . 4
 (.ماركة)المة كىي ع ’thomson‘سالح كلفظ تحريؾ لكممة: الطىػاٍمػسىػة. 5
يىػػاتٍ . 6  (.المدافع الرشاشة)البياسة القطعة الحربية : الػًمػتٍػرى
ػػػاًسيىاتٍ . 7 مى  .خراطيش 4بندقية ذات : خي
ػًريىػاتٍ . 8  .خراطيش 20سالح فردم ذك : الٍعػشى
 .ذك تقكب: ٍمقىٍعًريػفٍ . 9

10
 .222محمد لمقامي، رجاؿ الخفاء، مرجع سابؽ، ص. 
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كيكجد كذلؾ نصكص تكضح تضامف الشعكب المجاكرة لمجزائر كتكنس كالمغرب 
كليبيا كتحمميا كثيران مف أعباء الثكرة كمعبرا ىاما لألسمحة كالمعداتحتى التحرير 

 . 1الكامؿ
 :2فيقكؿ

 .ْخُمو َبالرَّْحَموَوَيا َرِبي دَ         3الرَّاَيْس المِّي َجا َمَمْحَداَده
 . الرَّاَيْس المِّـي َجاَنا ْلُيوم      ْخِميَفة َعاَلْل وِسي َماَلحْ 

 :كقكلو
 .ِفيَيا ِغـي َعاَلَمـو 5َسْنَياوْ  4ْو ُتوَنْس َياالمّـِي َمْعمُـوَمـو

إف المنطقة األكلى كناحية بني سنكس، كما جاكرىا كانت : وصف المعارك.3
لمعارؾ، الحامية الكطيس، كتدـك لساعات عديدة، كقد ساحة لمكغى، تدار فييا ا

تصؿ إلى أياـ، ككاف الشاعر كاقفا عمى تمؾ المعارؾ كاصفا إياىا بصدؽ كعفكية 
كدكف مبالغة،فال بد مف القكؿ أٌف الٌنص الشعبي صادؽ كجدانيا النطالقو مف 

صرىات     ك ًفي قىٍرف زىىره 6:تقكؿ. الحقائؽ كالكقائع التاريخية
ينىا غىٍمرىهلً  7

8 

                                                             
 . 44لمرجع السابؽ ، صدحماني فضيمة ، ا. 1
 .بف حمي فاطمة: منقكلة عف طريؽ السماع، المجاىدة. 2
مىػٍحدىادىة .3  .المنطقة الحدكدية المغربية: مى
ػة .4 ٍعميػكمى  .ظاىرة لمعياد معركفة: مى
 .إمضاء: سىٍنيىاك .5
 .محمد غزرم: منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة قرف زىرة المجاىد. 6
 .كقعت: صرىات .7
 .حادثة أك مغامرة: ٍمرىهغى  .8
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 َوْتُدورْ  2ْعمـِيَنا َتِبيِكي   1َجاْت ِلـيَنا َصْفَره
 3َحَتى ْمشاْت َوَواَلت          َيْمَكْنَيـا ْتَرْنَبــاتْ                 

 4َضِنيْت َشاَفْت َقُدور                                    
بال فييا بالء حسف التي حضر فييا البطؿ بف رمضاف، كأ 5كىذه معركة بكعبدكس

 :6إذ يقكؿ الشاعر. حسف بانقاذ إخكانو كفؾ الحصار المضركب عمييـ
 َخاَلُىم فالُقْطــْب الـِمَيـات     َو ْطِريْق ُموْل الَفاْنْتَكات

 َوَعْد ُلْمُيم ْبِمي َكان 8َبْن َرْمَضانْ     و َخْرُجْمُيم 7َكْتُبوا ْبِرَيات
 ْسَتَعــُدو َلْمــِقــتَــال    قَاْلـُيـْم َسْمُعو َيـا َلْخَوانْ 
 9الشََّجاَعــو َلْواَلْد ْلُعْرَبان الشَّار ْيَقَرْب َو الَعْسَكر َىْرَبان 

 إدريس و َشْعَبان وِزيد َلْخَضر كنبو ْبِرَيو َلْمقَياد الـُعْمَيــا
فالقصيدة  ذكرت أماكف المعارؾ كالسالح المستعمؿ، فيذه المعارؾ معركة 

، نماذج مف ...كح، قرف زىرة، بكعبدكس، جبؿ عيسى، بكشبيببكحمامة كدار الم

                                                             
ٍفرىه .1  طائرة : صى
 .أم تنقض عمينا: تىًبيًكي .2
ٍنبىػػاتٍ  .3  .عالت: ٍترى
 .شييد مف نكاحي منطقة سيدم الجياللي: قىديكر .4
قرية بني حمك، كقعت ىذه  مف جبؿ مف جباؿ بني سنكس، يقع في الجية اليسرل: بكعبدكس.5

 .2344المعركةسنة 
6
 .مسكارم يمينة: لسماع، قصيدة بكعبدكس، المجاىدةمنقكلة عف طريؽ ا .
7
 .رسائؿ: ٍبًريىات .
افٍ  .8 ٍمضى اٍف محمد كاف مسؤكال عف المالية بالمنطقة األكلى، الناحية األكلى: بىٍف رى ٍمضى  .بىٍف رى
9
 .أبناء العركبة: لكالد ٍلعيٍربىاف .
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المعارؾ التي دارت رحاىا بمنطقة البحث، ثـ يذكر الشاعر العتاد الحربي لكال 
 . الطرفيف
 :1يقكؿ

ــُوْحَماَمـو  2َأْلِقيْت الَعْسَكْر َأْغَماَمـو ِجيْت َعَمى بــ
 لُشـَيَدا ْيتَــاَموَأْواَلْد ا 3يَا ُخوِتي َواْش َىاْذ الَياد الَياَنو

 َوَياُبوَيا ِويْن َغاُبو الّرَجالْ  ْيُدوُر َبْمَبْطَما وَيْمَغى ُبـوْحَماَمو
 وَياَنا َراْقَده وَلْعُدو َجـاِني َماْل َقْمَبْك َىاِني 4ِسيِدي ُموَسى

 ٌٍ ُشوُفو َما َداْر ِجيْش التَّْحِرير 5والْطُنوَقو َتْجِري َوالَطَبو َداِوي
 .6اعر أيضا معركة مف المعارؾ الكبرل، أكال معركة جبؿ عيسىكيصكر لنا الش

 : 7قائال
َصة َقَصْت جَبل ِعي       ِبْفَرْنَسا 8لْ َـ ِكيْف ْتَسْركَسى              َقاُلوا الَقََ

 ُذو َخاِئِنيــنَـ َقاَلْت ى   9َتْمِويــــَيا الْبَيــاَســو
 

 2اُىم الْيَواَسوْنُشوْف ْمعَ   1َقاَلـْت َىـُذو َبــاَلْيَســو
                                                             

1
 . منقكلة عف طريؽ السماع، مف الذاكرة الشعبية.

2
ػو . امى  .كناية عف الغيـك ، الكثرة : أىٍغمى
3
 . االىانة: اليىانىو .

4
 .كلي صالح، مقر ضريحو الجية اليسرل مف قرية دارعياد: ًسيًدم ميكسىى .
5

 . األطباء:الطبا.       * مدرعةشاحنة  : الطنوقه. 

 .جبؿ يقع بيف منطقة بني سنكس، كمنطقة البكييي: جبؿ عيسى.6
7
 . محمد غزرم: ة جبؿ عيسى، المجاىدمنقكلة عف طريؽ السماع، قصيد .

8
 .تحاصر: تسركؿ. 

9
 (.مدفع رشاشة)قطعة حربية : البياسو. 
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 ُدوْك النَّاس الَمْرُحوِمينْ 
 َما ْيَضْرُبوْش ْباَلْعَصو   َقال ِزيُدو ْيِدُروِلـي ُغْرَصـو

ــْرُب َبـالَطـاْمـَسـو  َو َىاِديْك َتْرَفْد َرْبِعينْ    َيضَّ
ْرُب بـَالـِمـْتـَرَيــاتْ   الُكل ُخَمـايَســات   َيضَّ

 َىاُدوْك ِلي ْمَقْعِريـنْ    الُكـْتـَرى لُـْعـَشـِرَيـاتْ 
كمف بيف العمميات التي قاـ بيا جيش التحرير الكطني بالمنطقة، ليمة أكؿ أكتكبر 

مجاىديف جاءكا لمدرسة الخميس، كغنمكا أكثر مف سبعة  3كاف ىناؾ  0833
مالييف فرنؾ كانت مخبأة بصندكؽ، كىي الضرائب األكلى التي ثـٌ تسميميا لمثكرة 

 :حيث يقكؿ الشاعر.3في ىذه الناحية

 
 َراُىم َوْصُموهْ  5ْلَصْنُدوْق الدُّوِميلْ          4ُشـوْف ْلـَواَغـْش الـزَُّعَمــا
 7َفالَقاِريَطو َوَما َشُفوْىْش  6َوْلَفْسَيانْ 

السنكسييف، ( الجزائر)لقد كانت ىناؾ عدة معارؾ لصالح الثكار :ىجاء الخونة.ب
ف كانكا سببا في اإلبالغ عف المجاىديف كقد ترجع الخسارة إلى بعض الخكنة الذي

كترصد عمييـ كالتعامؿ مع اإلدارة االستعمارية، كاف سكاف بني سنكس يستغيضكف 
                                                                                                                                                                                              

1
 .شياطيف: باليسو. 

2
 .المشاكؿ: اليكاسو. 

3
 .222محمد لمقامي، رجاؿ الخفاء، المرجع السابؽ، ص.
4
 .الزعماء، كىـ عناصر جيش التحرير الكطني: الزعما .
5

 .بصندكؽ الضرائ: صندكؽ الدكميؿ. 
6

 .، ك معناه الضابط L`officier  :ٍلفىٍسيىافٍ . 
7
مىا شىفيكٍىٍش  .  لـ يركه: كى
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كمف حيث النصكص نجد الشاعر الشعبي حدد . كيكرىكف ىذه الفئة كرىا شديدا
، فتراه يتناكؿ األسباب التي دفعت بيذه الفئة إلى "الحركى"مكقفو مف ىؤالء الخكنة 

نضماـ إلى العدك الفرنسي ألجؿ رغد العيش، فيذه األبيات يبدم فييا الشاعر اال
 . 1سخطو كنقمو عمى ىذه الفئة

       ِمي ِخيْط ْلِويْز                                                                            ـْتْوِصي                   َوْتُقوُلو ِجيبْ  2َرىـُىَو ْمَشى والم
 .5ْتْوِصي                  ِجيْب ْدَجاَجو َيا َنَواْر الُفولْ  4ْمَشى وَمْرُتو3الَحْرِكي

كلقد تعرضت بعض النصكص الشعبية إلى ىؤالء الخكنة، كمكاقفيـ الدًَّنيئىة، 
كأطمقت عمييـ عدة صفات، فمنيـ مف يسمييـ بالحركي، كالبياعة، كالقكمية، 

بعض النصكص الشعبية المتداكلة بالمنطقة كالتي تصؼ  ففي.  6كالخبثة، كالخكنة
 :7تصؼ ىذه الفئة بالدكلية تقكؿ

 9فيَيـا ُزوْج ْدَيـاْر َدْوِلـيـة َوَطـِنـَيـو 8َقـاْع الـدَّْشـَره
 :كيقكؿ

 ِكـي ْيِديُرو َيا ْلِبَيـاَعوْ  وــَاَبـــَس آاَلْف اَل جَ ــمْ ـاَل خَ 
 4َباُعو الَجْن َو اَل َعْبَد اهلل 3يو ِبيُروْعمِ  2َساُلو 1الَواْد َلْخَضرْ : وقولو

                                                             
 44دحماني فضيمة، المرجع السابؽ، ص .  1
 .المرأة: المرل. 2
 .الخائف: الحركي. 3
 .مرأتو أك زكجتو : مرتك. 4
 .المكف البنفسجي، ك األبيض لنبات الفكؿ: نكار الفكؿ. 5
 . 244ابؽ ، ص غكتي شقركف، المرجع الس. 6
 . فاطمة بف حمي : منقكلة عف طريؽ السماع،  المجاىدة. 7
 .القرية: الدشره . 8
 .التي تتعامؿ مع اإلدارة االستعمارية: دكلية. 9
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 :5كفي مكضع آخر يصفيـ بالككارتية
 9َلْمْقُنـوْس  8ْسَماَوْتَنا 7َو َداوْ  6َداُروَىـا ِبَيـا الـْكَواْرِتَيـو

 :كتتعدل النصكص إلى السخرية كاالستيزاء، حيث يقكؿ
يَقاْن َيـا ْكَحْل الَجـْمَده َِ  ِفَرْنَسا 11اْبَتكْ ِجيْت ِليَنا َواَل جَ  10َساِل

ككذلؾ نجد ىذا النص الذم ينبئنا بمأكل الحركى في اآلخرة،كىك نار جينـ بسبب 
 .12خيانتو لكطنو كلدينو

 13المِّـي ْجَنـا الُخو َمَمْبـاَلدْ  اَل ْسَماح َلْمْعُدو َو اَل ِليَباع 

 

 

                                                                                                                                                                                              
 .كادم لخميس: الكاد األخضر. 1
 .اسألكا: سالك. 2
 القايد: البيرك. 3
القايد : عبد اهلل  .                 *ادهبكدادم حم: الجف.                           * خانو: باعك*. 4

 .عبد اهلل
 . منقكلة عف طريؽ السماع، المجاىدة فطمة بف حمي .  5
المتعامميف مع اإلدارة : الككارتية.                            * الكقكع في المكيدة: داركىا بيا. 6

 .االستعمارية
 .داك، أخذكا. 7
 .األسماء: سمكاتنا. 8
 . األجانب، ك تعني بو المستعمر الفرنسي: قنكس. 9

 . أسكد البشرة: كحؿ الجمدة.                         * المجنديف في صفكؼ فرنسا: ساليقاف. 10
 .جئت ك أتيت أك أتت بؾ: جيت، جابتؾ. 11
 .بف حمي فاطمة: منقكلة عف طريؽ السماع، المجاىدة. 12
: ممبالد.                                  * األخ: الخك*.                        أتيـ ك طرد: جنا. 13

 .البالد
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 :1كيصفو بالكفار
 ْمَع َلْجـَبـالْ  2ِش َواِليَراِني ِبيْن َلـْعـُدو َو ْلـُكَفـاْر      إاَل َكانْ 

 :3كنجد كذلؾ الكعد كالكعيد مف طرؼ الشاعر حيث يقكؿ
 5الُجْنِدي ْتَوَحـْش الِفـاَلجْ  َسْكَنْت َفـالَقاِريَطـو 4ِعيـَشـو

 6ْنَقَزَرْك ِكـي الَكـُبوَيـو ْعَطاَتْك لَياْم َيــا َبْنْت ْرَقَيــو
 : كقكلو

 َنـْبدى ِبيـو 8َنَيـاْر الّرَبحْ  7ـيـوَيا ْنـِديـُرو فالَستَـو َو ْنَخمِ 
الفقر، اليجرة، السجن، وال  .2

 : الخيانة

إف المكاطف السنكسي، ظؿ صابرا رغـ االحتالؿ كحرؽ أراضيو، كاغتصاب حقكقو 
كتعميؽ الفجكة نحك االرتباط بأرض األىؿ كفقدانيا، كمف ناحية أخرل تكلد لديو 

في كؿ األحكاؿ منتفضا ىادئا كغاضبا  التدمر النفسي كالشعكر بالقمؽ الذم جعمو
راضيا كساخطا، صامتا كمتألما،متأسفا كآمال، يائسا مجاىدا، كلكنو لـ يفكر يكما 

فرؽ " في الخيانة أك االنحراؼ إلى جانب اإلدارة االستعمارية التي خفقت سياستيا 

                                                             
 .بف حمي فاطمة : منقكلة عف طريؽ السماع، المجاىدة. 1
 .المجاىديف، الثكار: كالي.                         * إذا كجد: كانش. 2
 . بف حمي فاطمة : منقكلة عف طريؽ السماع، المجاىدة. 3
  .زكجة الخائف: عيشو. 4
 .القرية: الفالج.                   * الشكؽ: تكحش.                  * المجاىد: الجندم.5
 .القرع أك اليقطيف: الكبكية.                                * أقطعؾ: نقزرؾ. 6
 .أتركو: نخميو.                    * القائمة: فالستو.                    * أسجمو: نديرك. 7
 .االستقالؿ: نيار الربح. 8
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بعض الفجاج في خمؽ ىكة بيف أفراد المنطقة، ك ىدـ عالقة األخكة، مما " تسد
أدل إلى كجكد بعض االنقساـ ك تشتت بيف الجماعات ك الجيات، إف األسرة 

 السنكسية قبيؿ 
، مما "الدار"ك إباف الثكرة التحريرية، ك التي تتميز بكثرة أفرادىا في مسكف كاحد 

 . 1جعميا تعيش الفاقة فالتكفي في حاجتيا 
كالمرض،  كبعض النصكص تصكر لنا حالة المساكيف، الذيف يعانكف مف الجكع

 .2ثـ إنو ينتقد األكضاع االجتماعية المزرية، مما يستكجب تجاكزىا كالخركج منيا
 المِّي َمـا َيْعَرْف َلْبـاَلدْ  ُعـون َلـْغِريـبْ  3َحَسنْ 

 وُىـَو بـالُجـــوعْ  ْسـَبــْع ْسـِنــيــْن  
 5َيـْتـَفـَكـْر الِنـَظـامْ  َياُكـْل  4وِميــْن ْيـِجـي

 :ك قكلو
 10ِسيَمو 9ُلو َكاْن ِديُرو ْحُيوطْ               8ِبيْن السمُـوكْ  7ْنَفْوُتو 6ِوينْ َلـعْ 

                                                             
 .42دحماني فضيمة، المرجع السابؽ، ص . 1
 .44نفسو، ص . 2
 .مسكارم يمينة: منقكلة عف طريؽ السماع، المجاىدة. 3
 .عندما يأتي: ميف يجي. 4
 .جيش التحرير الكطني: النظاـ. 5
 .المؤكنة: لعكيف. 6
 .أعبر بو: نفكتك. 7
 .األسالؾ الشائكة: السمكؾ. 8
 .حائط،  أسكار: كطحي. 9

 .اإلسمنت: سيمو. 10
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 .1كلـ يسمـ أيضا مف المحنة ال الغني كال الفقير كذلؾ نظرا لغالء المعيشة الفاحشة
 .1الفاحشة

 .2فمـ يجد الشاعر إال الطمب مف اهلل المطؼ بيذه الحاؿ
 ْمْسْتَعده َو َحـاْمـَده َرِبـي 3ْرِطيطْ ْسَبْع ْسِنيْن َو َأَنا َنْسِقي بُمْغَرْف قَ 

 :ك قكلو
 َصاْبِريْن َلْجِميْد َو ْلـُجـوعْ  4َو َيـا ْلــَواَغـْش َلـْحــَرارْ 

 
 :كقكلو أيضا

 6َما َعْنْدىم         ْسِبيَطـاْر َو اَل َمـَتاْعيـن َطَبو 5َداوْ ـُيم نْ ــَمْجَرْحتْ  
 عنـد اهلل قِريـَبـو 8َمْبْتـيـموطْ     رَكْعـتـيـن 7َفالوقت ْيَصِميـو  

رغـ بحثنا ك جمعنا لنصكص الشعر الشعبي الثكرم لممنطقة، إال أف ىناؾ نقص 
كبير ليذه األخيرة، كالتي تصب في ىذا المكضكع، تكشؼ لنا بعمؽ حياة المجتمع 
آنذاؾ كلكف ىناؾ أسباب قاىرة جعمت النصكص تندثر، كىي كما قمنا آنفا انتيت 

ا ك السبب راجع الندالع الثكرة التحريرية الكبرل، التي داع كضاعت كظيفتي
صيتيا ك أصبح الحديث عنيا شغميـ الشاغؿ، كالمحكر األىـ ىك الفخر بالثكرة 

                                                             
1

 .44المرجع السابق، ص . 
2

 . فطمة بف حمي : منقكلة عف طريؽ السماع، المجاىدة. 
3

 .نصفه مكسر: قرطٌط.                           *ملعقة من الخشب: مغرف. 
4

 .الوطنٌٌن: لحرار. 
5

 .، الرطوبة(الندى: )نداو .                                    *الجرح: مجرحتهم. 
6

 .ٌستشٌرون األطباء: مناعتٌن طبه.                                    * مستشفى: سبٌطار. 
7

 .                               ٌقٌمون الصالة: ٌصلٌو. 
8

 دعاءهم: طلبتهم. 
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كنصرة المجاىديف كنيؿ الحرية، كبالتالي أىممكا باقي المكضكعات أك األغراض 
 .1(الثكرة ك الكطف)األخرل التي ال تخدـ مكضكع تمؾ الساعة 

لقد كاف مكضكع اليجرة مف أىـ المكضكعات التي أثارت اىتماـ : اليجرة.1
الشاعر الشعبي، فصكر لنا اليجرة ك أسبابيا في صكرة حية،كالغكص في معاناة 
سكاف المنطقة في تمؾ الفترة، التي اتسمت بسيطرة المحتؿ اقتصاديا كاجتماعيا 

اختمفت بظركفيـ،  كثقافيا  فكانت مظاىر اليجرة عند السنكسييف متعددة ك
 2. كالحديث عف اليجرة يقكدنا إلى تصفح ثنايا المقطكعات الشعرية

يىا بيكىا ٍنيىاٍر اليٍجرىه ٍتشىيىبٍ : 3قكلو
ًعينًػي تدىرِّم كى أىنىػا فىٍشالىنىػو     4

5 
فيذه النصكص لـ تفسر لنا سبب اليجرة، لكف يكضح لنا جميا لكعة كشكؽ الزكجة 

 ،ثـ تتجو بعض النصكص إلى تحديد 6حاؽ بولزكجيا، فيي تريد الم
 .7دكافع اليجرة

 9َيا ْلَواَغْش َعْقُمو َعَمى ِسيَبو        8ي َوَنْمِشيِـ َدة َقشْـ َراِنيَراف
 َو َعْقُمو َعَمى َىـاْذ ِسـيَبو        10َراِنيَماْشَيا َلْطِريْق ْلُمْغِريبْ 

                                                             
1

 .44، ص المرجع السابق. 
2

 . 44نفسه، ص . 
 .لذاكرة الشعبيةمنقكلة عف طريؽ السماع، مف ا. 3
 .، صعبة ك متعبة(الشيب: )تشيب.                                    * يـك اليجرة: نيار اليجرة. 4
 .التعب ك المرض: فشالنو.                                 * تدرؼ الدمكع: عيني تدرم. 5
 .44دحماني فضيمة، المرجع السابؽ، ص . 6
 . ، مف الذاكرة الشعبيةمنقكلة عف طريؽ السماع. 7
 .أذىب: نمشي.                                      * كسكتي، مالبسي: قشي. 8
 .الضياع: السيبو.                                                * تذكرك: عقمك. 9

 .الحدكد المغربية: لطريؽ لمغريب. 10
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 إشباع رغبتيا ك مرة أخرل يتحدث عف فئة أخرل تتبع األىكاء، ك ىميا
 :1ك نفسيا الضعيفة، التي كجدت ضالتيا المنشكدة في الميجر 

 ْم َكـاَلْوُىْم َلْكاَلبْ ُــ َواَلْدك          2ِبيِعي الَفِريَنو َوَغْمِفي َداْك النَّابْ 
 ْبِغيْت َلْحِميْب َوْشِوَيو َفِريَنو 3َرهـُقولـُو َحَتى َأَنـا ُمـَيـاجِ 
ء الثكرة التحريرية يتخذ منحنى آخر ىك غربة المنطقة أك كالغربة داخؿ الكطف أثنا

 :4الجية
 5َو َقاْل َنْطَياَلْو َفـالَيَجـاَلو    ا الْحِبيْب ِصَفْتِمي بريو َيا بَ 

 َو َقاْل َنْطَياَلْو ِفي َلْيَتاَمـو    المِّي َفاَىم 6ْعِطيْتَيا لمَطاَلبْ 
 7ْبِطيْت َبـالَمـاِلِيو ْش الَ َوعْ     ـيْب ِصَفْتِمي بريو َيا َبا َلْحبِ 

، حيث 8ك ىنا أيضا تعني بشكؿ أك بآخر اغتراب اإلنساف في كطنو ك بيف ذكيو
 :9يقكؿ

 َيا ُخـوَيو ِغي ْخَباَرْك َجاِنـي        َو اَل ْبِعِني 10َما ْنُشوَفْك اَل ْبَمْمَريَ 
 

                                                             
 .44، ص المرجع السابق . 1
 .تطبيب األسناف: غمقي داؾ الناب. 2
 .الجئة: مياجرة.3
 . منقكلة عف طريؽ السماع، مف الذاكرة الشعبية. 4
 .األرممة: اليجالة.                                       * نعتنك: نطيالك. 5
 .معمـ القرآف: لمطالب. 6
 .منحة: المالية.                                       * تأخرت: بطيت. 7
8

 .44رجع السابؽ، ص الم. 
 .فاطمة بف حمي: منقكلة عف طريؽ السماع، المجاىدة. 9

 .منظار: بممرم.                     * ال أراؾ: ما نشكفؾ. 10
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 َوْجـوُ  2َغْيُبولُ  َقـاع ُجْنِدَيو َجـاْو َرْقُبـو          َو َياَنا ُخوَيو: 1و قولو
 :ك ىذا النص يكتنفو خكؼ ك كحشة ليذا البطؿ

 َويـَا َرِبي َدْخُمو َبالرَّْحَمو الرَّاَيْس المِّـي َجـا َمَمـْحَداَده
 ْخِميَفو َعاَلْل وِسي َماَلحْ  الرَّاَيْس المِّـي َجـاَنا ْلـُيـوم

 :السجن.4
بابو الحديدم محكـ اإلقفاؿ  يستكقفنا ىذا المكضكع أال ك ىك السجف، فما أف يغمؽ

لفرض عمى مف بداخمو حياة قاسية، أضحت زنزنات ك مقابر يمارس فييا ما ال 
يتصكره العقؿ مف ألكاف العذاب ك التنكيؿ، لقتؿ ركح اإلرادة في الشخص 

 .السنكسي،ك الثكرة ك الثكار
كسط ك الثاني أقيـ : أكلو شيد بمدرسة الخميس: لقد أنشأت ثالث مراكز لمتعذيب

المحتشد بسيدم العربي، ك الثالث أقيـ أماـ سد بني بحدؿ، فضحايا ىذه المراكز 
كالذم يحكى عف إحدل الشيادات الحية لبعض المجاىديف ممف عاشكا االستنطاؽ 
ك فنكف التعديب، فمف يتصفح ىذه الصفحات المؤلمة، ك يقرأ عف ىذه العينات مف 

رارة، فيعجز لسانو، ك يقشعر المجاىديف التي تركم قصصيا الحزينة ك بم
بدنو،ذارفا الدمكع، ك لكنيـ ك مع ذلؾ لـ يبكحكا لزبانية التعذيب بأسرار الثكرة 

 كالسجف عندىـ ال يعني سكل مدرسة لتككيف الثكار 
 3.ك صمكدىـ 
 

                                                             
 .فاطمة بف حمي: منقكلة عف طريؽ السماع، المجاىدة. 1
 .لـ يظير: غيبكؿ. 2
 . 44، ص المرجع السابق . 3
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 :1كقكؿ الشاعر
 ُقوُلو ْلِخيـي ِغـي َيْتَيَنـا 3َوال بالْحِبيَمو 2َيا ْتموْت بالَرفَّالْ 

 َماَزاْل القوَّه وْساَلْح ْجِديـدْ  4َخاُفو َماْتُقولُـو َراْنِدَنـوَوَما تْ 
 :ك قكلو

 ُقَمْت َلَباْس ْمَشـاْت فـِيَنا َعـاَده            َو ْنُقوُلو َراْحَنـا ِغـيْر َفالِخــيرْ 
 6َطاِميرْ وَلمْ  5ْيِجي السَّاَعو ِكي َنْتَفْكُرو الّشَياَده        ْو َخَوْتَنا المِّي ْفالْحَباْس 

ك يصؼ لنا الشاعر أيضا ضغط الثكار عمى اإلدارة االستعمارية ك المطالبة 
 :7بإطالؽ سراح األسرل بقكلو

 9ُنوُضو ِزيُدو ْلَجْمـِعَيو     8إلى ِديُرو َواحـد َلـْمِزَيـو
 ْعِميك ْلَمَساِجين 11ْلـُحـِريـو                 َطَمقْ  10ْعـِطـيـُيـم

 :رثاء الشيداء . ج

                                                             
 .فاطمة بف حمي :منقكلة عف طريؽ السماع، المجاىدة. 1
 .كابؿ مف الرصاص:  الرفاؿ. 2
 .الحبيمة الشنؽ. 3
 .استسممنا: راندينا.  4
 .                     السجكف: الحباس .5
 .كيكؼ تحت األرض أك حفرة: المطامير. 6
 .غزرم محمد: منقكلة عف طريؽ السماع، المجاىد. 7
ٍيره : لمزيو.  8  .                 خى
 .تماع أك مفاكضاتاج: لجمعية. 9

 .أعطييـ: عطييـ. 10
 .اخمي سبيميـ: طمؽ. 11
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ظير مصطمح الشيادة إباف الثكرة التحريرية المجيدة، كمبدإ أساسي لتحريؾ لقد 
العكاطؼ، كالصعكد لمجبؿ مف أجؿ التضحية في سبيؿ الكطف كاالستشياد في 

فالعامؿ الديف قد شحف الشعر الشعبي بقكة العاطفة كالخياؿ، كأسبؿ . سبيؿ ديف اهلل
اح الشيداء الطاىرة عبر عميو نكعا مف اإلشعاع الفكرم الذم جالت فيو أرك 

خياالت الشعراء، فيك ما مف شأنو أصبح االستشياد غاية في حد ذاتو، فال خكؼ 
أماـ المكت، كال تراجع أماـ األىكاؿ، كال نككص في المكاقؼ الحرجة، بؿ أف 

ألف الشييد يصبح قكة معنكية جديدة، كركحا .1الشييد ىك كقكد ىذه الثكرة المتأججة
ا كاضحا لمعـز ك التصميـ عمى مكاصمة الجزائر لكفاحيا كركحا باعثا لميمـ كصكت

، مما 2ك تضحيتيا حتى باألركاح، فكؿ شيء ييكف في سبيؿ الحرية المنشكدة 
رغب شباب بني سنكس إلى التنافس كالتسابؽ إلى ميداف الشرؼ ًبالى ىىكىادىة، ك 

ال لبس  ك ىي رؤية يقينية كاضحة: " يعتبر االستشياد مف خالؿ الرؤية الصكفية
، ك ىي الركح التي تدفعو إلى المقاكمة، كىك (ركح االستشياد)فييا كال غمكض 

يعمـ مقدمان أف المكت أرجح االحتماالت، كلكنو يعمـ كذلؾ أٌف النصر ال يقؿ عف 
فالشييد حي عند اهلل .3" المكت رجحانا، المكت لمفرد ربما، كالنصر لمجميع حتما

َواَل َتْحِسَبنَّ الذِّيَن ُقِتُموا ِفي َسِبيل " : زلة الشيداءإذ يقكؿ جؿ جاللو في من: تعالى
 .4"اهلل أْمَواًتا، َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َربِِّيم ُيْرَزُقوَن 

                                                             
  . 34، المرجع السابؽ، ص ...فضيمة دحماني، األنشكدة الشعبية إباف الثكرة. 1
نكفمبر الصكت ك الصدل، منشكرات كزارة الثقافة كالسياحة، : محمد األخضر عبد القادر السائحي. 2

 .33، ص 2344، (د، ط)الجزائر، 
 .244، ص 2343، (د، ط)آداب المقاكمة، دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت، : كرمغالي ش. 3
 .243: اآلية بركاية كرش، سكرة آؿ عمراف،. 4
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 :1مثمما يبيف ىذا النص 
 َراْه َقبـُْرو ِكي النَّـَواَره      الّمي َطَيْح الَطَياَره    2َو َلْكِبيرْ 

 :3ع ك بعض الشكاىد التي تثرم المكضك 
 وا َكُعو َوالَوَىابْ ُـ اْب َخصـصَ    َيْفَقْد ِفَمْخَواْن  4َيْبَدى َمْطِعيشِ 

يْن ِنيـتْ   َنْتَمُقو َوَنْتَفاىُموا َبالمِّي َكــانْ    َقاُلوا إَلى َحَنا َحيـَِِ
َلى ْحَنا َمـْتَنا ْنُروُحــو  وانْ ْـ َجَنـــــاْت الرَّضـلَ    وا 

، لكف ما ىك مؤكد "لمفرد، النصر لمجميع حتماالمكت " كىذا ما يأخدنا إلى فكرة 
نما الزاد الذم يشد مف عـز الجياد كالنضاؿ ك  التضحية أف الشيادة ليست مكتا كا 

 :5النصرحتى 
 َياَنا ُخوَيو َماْسَمْعُتوْش ْلَغاهْ  يا ُجُنوْد َيا المِّي ُكْنُت ْمَعاُه            

 .6َحـاَلْف َمـا ْنَبدْل ْعِميـو ْد الُشَيَدا َراِني َوِفيُتو         ـَعاىَ 
                                                             

 .سنة 44:فاطمة بف حمي: المجاىدة" راىـ فالجبؿ العالي: " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 1
 .الرحمافقسيالت عبد : شييد مف قرية بني عشير، كاسمو الحقيقي: الكبير. 2
 .سنة:    ، المجاىد غزرم محمد"بكحمامة ك الضرضار:" منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 3
سي جابر، مف قرية أكالد مكسى، لـ يسبؽ لو أف درس في : مطعيش عبد القادر، المدعك: مطعيش. 4

ر القامة مكتنز مدرسة فرنسية كال في كتاب، كاف ذكيا كيتمتع بذاكرة مدىشة، كقكة مف الطبيعة، كاف قصي
البنية، ككاف يحفظ كؿ ما يرل أك يسمع، اشتغؿ كخماس عند عائمة أخبيشات، كبالضبط عند القايد، كىك 

شاب ال يتعدل سنو الخمس عشرة سنة، كلقد تعرؼ عمى مناضميف قدامى مف حزب الشعب الجزائرم 
ا في المنظمة الخاصة ، ككاف عضكا قديم2342-2343لمصالي الحاج، ثـ ىاجر إلى فرنسا بيف سنتي 

أنظر رجاؿ الخفاء، المرجع . كىك أحد األعضاء البارزيف لمرحمة التحضير في الخفاء الندالع ثكرة نكفمبر
 .244السابؽ، ص 

 .34فضيمة دحماني، المرجع السابؽ، ص . 5
 44:فاطمة بف حمي: المجاىدة" يا الجنكد يا الٌمي كنت معاه: " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة.6.4

 .سنة
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ك ىذه صيحة تختمجيا االستغاثة كالشفقة، فقدـ حبو لكطنو، كالتضحية مف أجمو 
 :عمى حبو ألبنائو، إذ يقكؿ الشاعر
 رَفْد ْساَلُحوا َباَيْت  َساَيْربيوْ  المِّي َماْنَساْش َعاْىُدو بالَثوَره

 1اُىم ِفـي َلَمـانُ ْواَلْدُىم رَ  َقوُلوا لُشَيـَداء َيْتـَيَنــاو
 :كقكلو

 لِمْمِتـي اَل َتْبِكيـْش  وُلوْوقُ    َراِني َمْدُفوْن و ِعيِني ْتُشـوف
إف شيداء كثيريف صعدكا إلى الرفيؽ األعمى تاركيف كراءىـ أبناء كبنات كأسر 
أمانة في أعناؽ إخكانيـ الذيف امتد بيـ األجؿ، مما يظير لنا قيمة ىذا اليتيـ الذم 

 .8 كمازاؿ صغيرا فقد أباه
 ْواَلْدُىم َراُىم ِفـي َلَمـانْ  ُقوُلوا لُشَيـَدا َيْتـَيَنـاو

إف شرؼ الشيادة قد تناثر في ذرات التراب السنكسي، فال فرؽ بيف رجؿ كامرأة كال 
جميعيـ دعتيـ الجزائر األـ الحبيبة لمتضحية فمبكا .شاب يافع كال بيف صغير برمء

 .3، حيث يقكؿ شاعر عمى لساف المجاىد 2ىرة ندائيا بدمائيـ الزكية الطا
 َحَرْمِتـي ْعَمـَي ُنــــوِمــي      اَل َتْبِكيش َيــا ُأِمي

ِمــي   .4َيْبَدى ِاسَمْك ِفي َفِمي                 َبـاْش ْنـَجاَىـْد َفــالـرُّ
كىذا النص يكضح لنا كؿ فئات الشعب التي ضحت مف أجؿ الكطف حتى 

 .1الصغار
                                                             

1
 .34، ص  فضيمة دحماني، المرجع السابؽ. 

 .34، ص نفسو.2
 .يمنة مسكارم: ، المجاىدة"قصة األكطاف: " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 3
 .األجنبي، العدك الفرنسي: الركمي. 4
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 المِّـي َدَخـْل ْلـَيْم لـَْقْمِبـي        3َمَع َوْلـْد ُجـوْنِدي 2اْش نِديرِكيفَ 
كيعد دـ الشييد غاليا عمى الشعب الجزائرم بصفة عامة، كالشخص السنكسي، 

 :4الذم قدره حؽ تقدير، إذ يقكؿ
 َيا المِّي َسَيـْمُتوا الدَّم ْعـِميَنا           َو َساْمُحوَنا َيا الُشــَيـَدا

 اهلل َيـْرَحـم الـُشـَيــَد         ْو ُىَما المِّي َجاُبوا الُحِرَيـو
كتشير نصكص أخرل أيضا إلى أٌف دـ الشييد عبارة عف غيث رذاذ ينزؿ عمى 

 :6، فيقكؿ 5الغابة كالجباؿ فينعشيما كيزىراف
 َيا المِّي َدْمُكم ِفـي ْلْجـَبـالْ  َسـاْمُحـوِنـي َيـا ُشَيــَدا

ارْ  ِجيـْب َواَحْد الَسـاَعوَرِبـي يْ   َيْرَحْل َلْعُدو َو َيَرْوُحو ْلُيجَّ
، الجياشة عمى ابنيا  كفي جك مييب، كمستكل ركحاني تتفؽ عاطفة األـ الرؤـك
الشييد فيمتفت الشاعر كيطمب منيا أال تبكي، فابنيا مف الشيداء الذيف نالكا 

 .7ـ العظيـالشيادة في الحياة بجيادىـ، كلقكا الجزاء عند خالقي
 :8إذ يقكؿ ىذا النص

 َنْبِكي َعَمى َوْلِدي 1َوَخِمْوِني َساَمْحِني َيا الشَّْعْب ْلَغاِلي

                                                                                                                                                                                              
 . فطمة بف حمي: منقكلة عف طريؽ السماع، مف الذاكرة الشعبية، المجاىدة. 1
 .اذا أفعؿم:  كيفاش ندير. 2
كٍنًدم. 3  .كنية عف المجاىد صغير السف: المجاىد، كىنا: جي
 .فطمة بف حمي: منقكلة عف طريؽ السماع، المجاىدة. 4
 34المرجع السابؽ، ص .5
 .فاطمة بف حمي: المجاىدة" اهلل يعاكف المجاىديف: " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 6
 .244المرجع السابؽ، ص ، ... ديكاف الشعر الشعبي: العربي دحك. 7
 .منقكلة عف طريؽ السماع، مف الذاكرة الشعبية. 8
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 َعاَىْد الَوَطنْ  2َوْشُكوْن ْيَوِفي   ِكي َأْنِت َتْبَكي َوُلْخَرى َتْبـ
ك ىذا آخر يكاسي ىذه األـ المسكينة التي أحرقت قمبيا أسى فمـ يجد صبرىا حد 

ا حرل مف الجمر، كلكف في الحقيقة، العكس مف ذلؾ، فالبكاء ففضت عباراتي
 :4، إذ يقكؿ الشاعر3لزكجة الخائف

 6َباْش ْنَخْمـفُـو زَُّعـامي     ُنوِضي َتَوْلـِدي 5َيا ُشْرَفـو
 :كقكلو

ِو اَل ِعنـَْك َمَمْحَراكْ       7َيا ُموْت َمـا َتِديْش َمْمُجوْنـَدَيـو
 َنْقِصي 8

التأثر كاأللـ كاألسى لفقداف جماعة مف المجاىديف اثر قصؼ كما تظير عاطفة 
شعاؿ الكيؼ بالبنزيف، فاستشيد عشرة مف المجاىديف، بعد رفضيـ االستسالـ،  كا 

كىنا . 9كىذا إف دؿ عمى شيء، فإنما يدؿ عمى األخكة التي تجاكزت حدكد القرابة
 :10يقكؿ الشاعر

 ـا ْصـَرا َبالثَـَوارْ مَ  َوْنَياَرْك َيا َداْك الَغار             

                                                                                                                                                                                              
ًمٍكًني. 1  .أترككني:  خى
 .يفي مف الكفاء:  يكفي. 2
 .34فضيمة دحماني، المرجع السابؽ، ص . 3
 .سنة 44:فاطمة بف حمي: المجاىدة" يا حركي: " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 4
 .العائمة الشريفة: شرفة. 5
 .المجاىد، القائد: الزعامى. 6
 .الجنكد، المجاىديف: ممجكندية. 7
 .الحركة، الخكنة، البياعة: ممحراؾ. 8
 .33المرجع السابؽ، ص . 9

 . منقكلة عف طريؽ السماع، مف الذاكرة الشعبية. 10
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 2ْشِنينْ  1اَل ُخْبَز اَل َكارْ     الِعيْن َتْنَظْر َفالِعـينْ 
 3و الَناْر َداْيَره َلَياَبو

 .َواْش َدْرِتي ِفي َراَيْس الثَّوارَ    اهلل ْيَخِميْك َيا ِبيْر الَفَواَره: وقولو
 :الــدم .1

س في سبيؿ القضية يعني الدـ في المفيـك الثكرم كالنضالي، التضحية بالنف
الكطنية، كما يعني في المعتقد الشعبي الطيارة ك الصفاء، لذلؾ كانت النساء 
تخصب مناديميف بدماء الشيداء إباف الثكرة التحريرية تقديسا ألركاحيف الطاىرة 

 .4كعرفانا بتضحيتيف الجساـ
إف الشعر الشعبي الثكرم، كالذم نحف بصدد دراستو بمنطقة بني سنكس، لقد 

ظؼ لفظ الدـ كالدماء في مكاضع كثيرة، إشارة إلى التضحية كالدماء الزاكيات ك 
التي ارتكت بيا تربة المنطقة، كالتي تحقؽ بفضميا االستقالؿ كالنصر، حيث كاف 
 .ثمف الحرية جسيما، ألؼ شييد، كمئات األرامؿ كاليتامى، كالمجاىديف المعطكبيف

ريبة الدماء بنسبة عالية، ألف الحرية كلقد تناكؿ الشعر الشعبي الثكرم مكضكع ض
 :، يقكؿ الشاعر5ال تقدـ عمى طبؽ، فيي تتطمب تضحيات كبيرة، كمدة قد تطكؿ

 َو َساْمُحوَنا َيـا الُشيـَـَدا    َيا المِّي َسَيْمُتوا الـدَّم ْعِميَنـا 
 ْو ُىَما لي َجاُبوا  الُحِرَيـو    اهلل َيـْرَحـم الـُشـَيــَدا

                                                             
 .إناء كبير لمشرب:  كار. 1
 .حميب فيو ماء: شنيف. 2
 .لييب: ليابو. 3
 .244لسابؽ، ص غكتي شقركف، المرجع ا. 4
 .244، ص المرجع السابؽ . 5
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 1َيا َرِبـي َعْذُبوا َفالـَدْنَيـا    َما َيْمَغى ْبَحْرب الَعَممَيا المِّي 
عالي المقاـ في الذاكرة الجماعية، يجب الترحـ عمى " الدـ"ىكذا يبدكا مكضكع 

الشيداء، كالدعاء ليـ مف طرؼ األحياء الذيف ينعمكف بالحرية، فالشييد الذم آثار 
 :2ثناء كتقديرالجماىير الشعبية كالكطف عمى نفسو يستحؽ كؿ 

 3َيا المِّي َدْمُكم ِفـي ْلْجـَبـالْ        َساْمُحـوِنـي َيا ُشَيَدا   
 :كقكلو

 4ْو ُىَما المِّي َجاُبوا الُحِرَيـو  اهلل َيـْرَحـم الـُشَيـَدا
ككـ مف شييد مات بعيدا عف دياره كعف أىمو في الجباؿ كفي القرل، إنو مكت 

، كاف متنكرا داخؿ سيارة (بالزم المدني)مجاىد ، كيذا ال5القير كالغبف كالغربة
لمقياـ بعممية فدائية، أصابو رصاص العدك بعد اكتشاؼ أمره، كقد جرت ىذه 

 :قرب قرية سيدم العربي" بعيف تاخمرت"الكاقعة 
ـاَده َمَع الشُّـيـدا   َفـاَيـْن َعـاَىـْد الُشَيَدا َيا ُحمَّ
 6ـْن َعـاَىـْد الُشَيَداَفـايَ  َيا ُحمَّاَده ُمـوْل المّـُوُطو

ككصفت تمؾ الحرب الضركس مف قبؿ الشاعر الشعبي، كصكر ما يجرم فييا 
مف معارؾ دامية يشيب مف ىكليا الكلداف، حيث كانت المدافع تحصد النفكس، 
كتزرع المكت، كقد سقط الشيداء في ساحة الكغى، بعد أف دافعكا بشجاعة كثبات 

                                                             
 ".أشعار عبارة عف أبيات متفرقة"منقكلة عف طريؽ السماع، مف الذاكرة الشعبية، . 1
  .244المرجع السابؽ، ص .2
 .فاطمة بف حمي: المجاىدة" اهلل يعاكف المجاىديف: " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 3
 ".  أشعار عبارة عف أبيات متفرقة"كرة الشعبية، منقكلة عف طريؽ السماع، مف الذا. 4
 .244سابؽ، ص المرجع الغكتي شقركف، . 5
 .فاطمة بف حمي: المجاىدة" يا كطني: " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 6
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حكالي ثالثة )التي كقع فييا أكبر عدد مف الشيداء، كالمعركة 1عف الكرامة كالشرؼ
 :2حيث تصؼ الشاعرة ذلؾ بقكليا"بوعبدوس "تدعى معركة ( مئة شييد

 َمَعاُىْم َشاْب َمْن ْحِمَيـانْ  د ُشوْر السََّداتْ ـَعنْ  3َطاَلوْ ـصْ 
 5َوَحْزُنو ِفيَيا الَقاْوِريـَاتْ  4َخْرَجْت ثمث َمَيـا َفالــُجرَنالْ 

 َجاَنا َخْبُرو َوَقاُلو َمـاتْ  ــوْل الَعـمـَْرهالَغــاِدي مُ 
 َوْمَعـَيا َعْبْد َلْعِزيــزْ  َوْبَكاْو ْمَعاَنا الُمِحِبيْن ِفي َلْخَوانْ 

إٌف مكت األحرار كاستشيادىـ، كىـ يسجمكف صفحات الخمكد بالدعاء كالجراح 
لييا اإلنساف كينزلكف بالعدك اليزيمة، كيكبدكنو الخسائر، ىي الغاية التي يسعى إ

 . 6المجاىد أياـ المحف كالشدائد 
 : كيقكؿ الشاعر

 َواهلل َيْرَحـْم َمـن َمات                   التَّاِريخ ْقــَعـْد َيا السَّـاَدات
 َخاَلُىم فالُقْطــْب الـِمَيـات    َو ْطِريْق ُموْل الَفاْنْتَكات

 7َوَعْد ُلْمُيم ْبِمي َكان َبْن َرْمَضانْ     َكْتُبوا ْبِرَيات و َخْرُجْمُيم
كيؤكد أف مكت الشيـ بعيدا عف الطعاف كالنزاؿ، ىك مكت مشيف ال يميؽ بأىؿ 

ٍسًكػيػٍف طىػاحٍ : 1العـز ػكٍنػًدم مى فىشىٍعبىو ٍك قىاٍؿ ٍىنىػا ٍنػميػكت       كجي
2 

                                                             
 .242المرجع السابؽ ، ص ... التمي بف الشيخ، دكر الشعر الشعبي الجزائرم في الثكرة -د. 1
 .مسكارم يمينة: ، المجاىدة"قالؾ يا رجؿ" ماع، قصيدة منقكلة عف طريؽ الس. 2
 .اتفقكا: صطالك . 3
 .الجريدة:  الجرناؿ. 4
 .المستكطنات الفرنسيات: القاكريات. 5
 .242المرجع السابؽ، ص . 6
 .مسكارم يمينة: ، المجاىدة" بك عبدكس"منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة . 7
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كلقد استمر مبدأ الكفاء لمعمؿ الثكرم حتى االستقالؿ كالسنكات األخيرة التي تمتو 
لكف ىذه القيمة بدأت تتالشى بسبب االبتعاد كاالنحراؼ عف قيـ نكفمبر، إاٌل أٌف 
. 3الشييد ظٌؿ مثاال لإلخالص كالكفاء في مختمؼ قصائد الشعر الشعبي الثكرم

 :4حيث تقكؿ لنا الشاعرة 

 

َوحـَْده        َوِكـي ْسَتَقِميَنا تَباَغْضَنا 5َفالِقيَره ُكَنا َخَوه
6 

 الِقيـْل َوالقاْل           َخْدمو ْمِميْح َوَعْدُلو لْحَكام َمنْ  7َزاُكمْ 
 
 

 :كقكلو

 8َراِني َطاَلْع لَمْجَبْل الَعاِلي                 ْنُشوْف َقْبَرْك َيـا ُشَيِدي
عتراؼ، فال بد عمى الشعب الجزائرم أف يحافظ  فالشيداء يستحقكف كؿ تقدير كا 

 :9ا مف أجميا بكفائيـ العيد، التي استشيدك (الجزائر)عمى األمانة
 الـَحـْمـُد هلل َيـا َرِبـي المِّي                    َوِفيْت الَعـْيْد َوْتَيِنيتْ 

                                                                                                                                                                                              
 . 242المرجع السابؽ، ص . 1
 ". اهلل يعاكف المجاىديف: " ة عف طريؽ السماع، قصيدةمنقكل. 2
 .240غكتي شقركف، المرجع السابؽ، ص . 3
 .خيط النظاـ" منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة . 4
 .إخكة: خكه.                                * الحرب أك الثكرة: القيره. 5
 .عـ البغض: تباغضنا. 6
 .اترككا عميكـ: زاكـ. 7
 ".الجياد حالؿ يا رسكؿ اهلل" قكلة عف طريؽ السماع، قصيدة من. 8
 .242المرجع السابؽ، ص . 9
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 :كقكلو
 .1َحاَلْف َما ْنَبدْل ْعِميـو   َعاَىْد الُشَيَدا َراِني َوِفيُتو

 
 :مدح األبطال . د

 :أعالم الثورة .2

الذيف قاكمكا العدك الفرنسي  لقد تجدرت الركح الجماعية لدل سكاف بني سنكس، 
كرجؿ كاحد منذ دخكؿ المنطقة، ككاف الجميع يتمنى أف يناؿ الشيادة عف طريؽ 
الجياد، فكانت التضحيات جماعية، انطالقا مف البطكالت الفردية التي يتناكليا 

نما " البطكلة الفردية في المقاكمة، ليست بطكلة فردية : " 2الشعر الشعبي الثكرم كا 
نما تنسجيا  كأٌف االستشياد ليس امتياز ....الجماعة في كحدة كصراع ال ينتييافكا 

نما ىك رؤية يقينية، تكاد تقترب مف  لرجؿ أك امرأة مفطكرة عمى البذؿ كالفداء، كا 
بعد تخطي الثكرة لعتبة الخكؼ بتقكية الصفكؼ، كاالنتشار .3"الرؤية الصكفية

رير، ثـٌ التصريح بأسماء السريع عبر تراب المنطقة كبقرار مف جبية كجيش التح
مف ( الثكرم)أبطاليا متحدية اإلدارة االستعمارية، كبذلؾ أكثر الشعر الشعبي 

" زعيم"اإلشادة بمكاقؼ ىؤالء األبطاؿ الذيف اعتبركا زعماء في نظر العامة، ككممة 
بقية مف بقايا مصطمح الثكرة التاريخية، كقد أطمقنا عمى المجاىديف  "رئيس"و

طمب الحياة الذم يأتي مف خالؿ المقاكمة كالدفاع عف النفس يماثؿ البكاسؿ، إف 
طمب المكت مف خالؿ الجياد، ىذه الثنائية ليا ارتباط عضكم فيما بينيا، فالبحث 

                                                             
 .فاطمة بف حمي: ، المجاىدة"يا الجنكد يا لي كنت معاه: " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 1
 .244غكتي شقركف، المرجع السابؽ، ص . 2
 .224، ص 2343، 2كت، طغالي شكرم، آداب المقاكمة، دار اآلفاؽ الجديدة، بير . 3
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باعتبار " الشييد " ك" الزعيـ :" عف الحياة مف خالؿ المكت يعكسيا مفيكمي
نستخمص مف .كاألمؿ الزعيـ رمز حي كالشييد رمز فاف، كالرمز الحي ىك الحياة

الزعماء، الٌرياس، أصحاب : "كؿ ىذا أٌف الشاعر الشعبي الذم في اشعاره عناصر
فيقكؿ .1أنو يتمنى الحياة باستعماؿ ىذه المصطمحات التي تعني عنده األمؿ" الغابة

 :الشاعر
 2ْمَعـاك اهلل ْمَنـاْش ْتَخـافْ     َيا َراَفد الّسالح َأْمِشي ْو َرَيح

َبال َبـاَل َمـاَيا السَّاك  3َو َرِبـي ْمَعـاُكم َيا ُزَعَمـا    ِنين الجَّ
 :ك يقكؿ أيضا في أشعار شعبية أخرل

 َويـَا َرِبي َدْخُمو َبالرَّْحَمو الرَّاَيْس المِّـي َجـا َمَمـْحَداَده
 

 4ْخِميَفو َعاَلْل والسِّي َماَلحْ  الرَّاَيْس المِّـي َجـاَنا ْلـُيـوم
، قد ينجكا مف المكت أك يمكت، ففي الحالة الثانية قد "لككراجا"ك"  الزعيـ"إف 

 .يتقمص األمؿ،سرعاف ما يعكد بعكدة زعماء ك أبطاؿ آخريف 
فيناؾ أعالـ آخركف خمدىـ الشعر الشعبي المتداكؿ بمنطقة البحث، كعدد أسمائيـ 

أحمد "ة كنكه بمناقبيـ، منيـ الرئيس األكؿ لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبي
ضمف ( O.S)ككاحد مف القادة األكائؿ الذيف أسسكا المنظمة الخاصة " بف بمة
 مسار  

                                                             
 .244نفسو، ص . 1
 ".أشعار عبارة عف أبيات متفرقة"منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة، . 2

 ".أشعار عبارة عف أبيات متفرقة"منقكلة عف طريؽ السماع، . 3
 . فاطمة بف حمي: المجاىدة" يا كطني: " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 4
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 :يقكؿ الشاعر. 1الحركة الكطنية
 َسِميو َوْلْد الَخاِرج َمن الدِّين    َيا الَحْرِكي إاَل َزاْد َعْنـَدْك ْوِليد

 ـو الَوَطِنـيَسِميو َبـْن َبمَ    َو َيا الَثْوِري إال َزاْد َعْنَدْك ْوِليد 
 :كقكلو

 2َحَتى َداْو َبْن َبَمو ِبيْن ْيِديك  َيا الْخِميْسِتي ِويْن َكاُنوا ِعيِنيكْ 
 :ك يقكؿ أيضا

 ُنوُضو ِزيُدو ْلَجْمِعَيو   إلى ِديُرو َواحـد َلـْمِزَيـو
 َطَمْق ْعِميك ْلَمَساِجين   ْعـِطـيـُيـم ْلـُحـِريـو

 . 3َحَنا َراَنا َدْرَنا زلة   طَمـْق َفَقــْط َبـْن َبـمَّـو
كما ذكر الشاعر الشعبي نماذج بشرية مف األبطاؿ كالقادة الذيف تميزكا بالشجاعة 
كاألخالؽ السامية، ينتمي بعضيـ إلى منطقة البحث كالبعض اآلخر قريبا منيا، أك 
بعيدا عنيا، لكف الثكرة جمعتيـ كذكبت الحدكد الجغرافية التي تفصؿ بينيـ، منيـ 

بالشرؽ " بقالمة " المكلكد " ىكارم بكمديف " سبيؿ المثاؿ الرئيس الراحؿ عمى
الجزائرم الذم التحؽ بصفكؼ الثكرة التحريرية بالجية الغربية مف الكطف، التي 

 :5إذ يقكؿ الشاعر.4تعرؼ باسـ الكالية الخامسة التاريخية
 ْبَرد الَحالَو َحَتى الّتراب ِفيو     َيا لُيَوِري اَل ْيِغيَضْك الَحـال

                                                             
 .244ص  غكتي شقركف، المرجع السابؽ،. 1
 ". أشعار عبارة عف أبيات متفرقة"منقكلة عف طريؽ السماع، . 2
 .محمد غزرم: ، المجاىد"معركة جبؿ عيسى"منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة . 3
 .244، ص المرجع السابؽ . 4
 ". أشعار عبارة عف أبيات متفرقة"منقكلة عف طريؽ السماع، . 5
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 2والزُّعَما َما ْيِديُرو ِسْنَيـال    1َراُىم َيْتَمَشاْو َعمى َضْي الّسَواَيعْ 
 :كذلؾ ذكر الشاعر بعض أسماء األبطاؿ الذيف استشيدكا في المعارؾ

 لَمُسوق 4َو ِمين َجاُبوا الطَّاَىرْ   3ي الُبـوقـنِ ـبْ وق َشيَ ـار السُّ ـَيا ْنيَ 
 َو َكـاْن ْلَقِميـل َيقيـْل ِفيـك  َواد ـْك َيا الـاعَ ون بَ ـْت ْشكُ ْـ َما ْعَرف

 :5كقكلو
 6َوَىَداْك َحَماَده الَبْرَكاِنـي   َساْعُتو َصْفَره فالْجَباْل ْتاَلِلي

لقد صدر ىذا الشعر الشعبي بنسبة كبيرة مف طرؼ رجاؿ كنساء عاشكا األحداث 
 :7ككانت ليـ قرابة بيؤالء األبطاؿ، كىي ألفاظ القرابة

 ِجيُبوْه َو َلْحُقونـِي ِبيـوْ  َيا ْلَوَطِني َيا المِّـي َدِلي َعْقِمي
 ِإ اَل َمْت ْنُمـوْت َأَنا َوَياكْ  ِديْرَنا ُموَراْك َيا ُموْل َلْبيـَاَسو

 8ْمِشيْت ِفي َطْرْف َلْعَشِرَيـو َيا ْولـِيِدي َيا المّـِي ْمَعيــَا 
ذيف بقك عمى قيد الحياة، إاٌل أف أغمب كتشمؿ ىذه أسماء الشيداء كالمجاىديف، ال

 إدريس كشىٍعبىاف : ىؤالء األبطاؿ برزكا في الشعر الشعبي ىـ شيداء كأسماء

                                                             
 .الساعة: الٌسكايع.                          * ضكء: ضي*  .                 يتنقمكف: يتمشاك. 1
 .اشارة: سنياؿ. 2
 .مكبر الصكت: البكؽ. 3
 .الطاىر، أخ سي جابر، ينحدراف مف أكالد مكسى: مطعيش، المدعك: الطاىر. 4
 ".أشعار عبارة عف أبيات متفرقة"منقكلة عف طريؽ السماع، . 5
 .كالد مكسىشييد مف قرية أ:  حمادة البركاني. 6
 .244غكتي شقركف، المرجع السابؽ، ص . 7
 .سنة 44فاطمة بف حمي، : المجاىدة" يا كطني: " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 8
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افٍ  ر أما بىٍف رىٍمضى بسيدم الجياللي، كاف مكمفا بنقؿ ( مف منطقة البكييي)كلىٍخضى
المالية لمجبية عبر الحدكد الغربية، كالكىراني كذلؾ، كىنالؾ أسماء بعض 

 : فيقكؿ. اىديف األحياء الذيف خمدىـ الشعر الشعبي الثكرمالمج
 َبْن َرْمَضاْن َوَعْد ُل ْلُيم ْبالمِّي َكان    َكْتُبوا ْبِرَيات و َخْرُجْمُيم

 ْسَتَعــُدو َلْمــِقــتَــال  ْخَوانْ ـُعو َيـا لَ ــقاليم َسمْ 
 اَعــة َلْواَلْد ْلعـُرَبـانالشَّجَ َعْسَكر َىْرَبان              الشَّاْر ْيَقَرْب َو ال

 1إدريس و َشْعَبان وِزيد َلْخَضر           كتـبوا ْبِرَية َلْمقَياد الـُعْمَيــا
كما كصؼ الشاعر مطاردة المجاىديف بكاسطة الدبابات كالطائرات، كظركؼ إلقاء 

 القبض عمييـ، كحالة اليكؿ كالفزع كالحزف السائد أنداؾ،، فكانت الكممات 

 
 

 : 2مف األعماؽ مشبعة بشعكر كجداني تصدر
 صَرات ِليَنا َغْمَره وِفي َقْرن َزىـره 
 ْعِميَنا ْتِبِكي َو ْتُدورْ  َجاْت ِليَنا َصْفـَرة

 َيْمَكْنَيـا ْتَرْنَبــاتْ  َحَتى ْمشاْت َوَواَلتْ 
 3َضِنيْت َشاَفْت َقُدور

 :كقكلو
 1اْت الُكوْنَفو َتِديكْ َوَراَىا جَ  َيا َبْمِعيَده َو الَشاْر َعمى َوْدِنيكْ 

                                                             
 . مسكارم يمينة: ، المجاىدة"بك عبدكس"منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة . 1
  .244المرجع السابؽ، ص . 2
 .محمد غزرم: المجاىد" زىرةقرف "منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة . 3
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 : الشجاعة .2

كمف ميزة جيش التحرير الكطني كمناضميو السنكسييف، الشجاعة، فكانكا 
يستعجمكف في طمب الشيادة كاالستشياد، كىي رغبة ممحة أممتيا المرجعية الدينية 

 : ، يقكؿ الشاعر2حكؿ شرؼ الجياد كثكابو، كعدـ تكلي األدبار أثناء لقاء العدك
 َصاْب َخُصوا َكُعو َوالَوَىابْ   ِعيِش َيْفَقْد ِفَمْخَواْن طْ َيْبَدى مَ 

يْن ِنيـ َِ  َنْتَمُقو َوَنْتَفاىُموا َبالمِّي َكــانْ    تْ َقاُلوا إَلى َحَنا َحِي
 3َلَجَنـــــاْت الرَّْضـوانْ   َلى ْحَنا َمْتَنا ْنُروُحــووا  

كرم فصار محؿ إٌف الشجاعة مكضكع إحتؿ حيزا كبيرا في الشعر الشعبي الث
 :4افتخار كمضربا لممثؿ لدل الجماىير الشعبية

 ْستَـَعـُدو َلْمــِقـتَــال  عـُوا َيـا َلخـَْوانْ ـَقاْلُيْم سـَمْ 
 5الشََّجاَعـو َلْواَلْد ْلُعْربـَان           ْرَبان ــَكر ىَ ـالشَّاْر ْيَقَرْب َوالَعسْ 

 ْحْش ُكوَنــْك َىاِنيَما َيْربَ  ُشْجَعــاْن ِفيــو َذَبـاح :وقولو
 6لْمْعُدو ِعـيَنـاِنـي ــاع ْمَسَمــْح           ْخَرجْ نــا َقــِجيش

 :الثبات واستعمال الذخيرة  .3

                                                                                                                                                                                              
 .فاطمة بف حمي: المجاىدة" الككارتية: " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 1
 .242غكتي شقركف، المرجع السابؽ، ص . 2
 .محمد غزرم: المجاىد" بكحمامة كالضرضار"منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة . 3
 .242المرجع السابؽ، ص . 4
 . مسكارم يمينة: ، المجاىدة"بك عبدكس"صيدة منقكلة عف طريؽ السماع، ق. 5
 ". قالؾ يا رجؿ: " ، قصيدة منقكلة عف طريؽ السماع. 6
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إف الثبات في المعركة، يقتضي التركيز أثناء الرمي، كاستحضار اليقيف لنيميا، كقد 
أف تككف كاف القادة يحاسبكف الجنكد عمى كؿ طمقة، بحيث أعطيت األكامر عمى 

 .1الطمقة صائبة
ىناؾ مراحؿ يقتضييا القتاؿ، ككضعية الرمي التي تختمؼ باختالؼ الظركؼ 

، كعادة ما تصكب الرصاصة نحك (العدك)الحربية ثـ التسديد بدقة إلصابة اليدؼ 
 :، يقكؿ الشاعر2"الطمقة القاتمة: "الصدر كالرأس

 ِشـي َكـْمَمــاتْ  مْ اليُ ـَوقَ       الَوْىَراِني َو الُجُنود الّصالة
 3َو الَضْرب ِإلـى اْلَمَماتْ   اَل َنْسَمـح َو الـثبَّــاتْ 

 : كقكلو أيضا
 َيْضْرُبـوَىا غير َلَراس  َىاذ َلَفاَلَقة مْثل الّنَحـاس

 4َيْحَمْف ْعـِميَيا فالِعيِنين     َعْنْدُىم َواحـَد الّرَصاص
 :حمؿ السالح، جمب السالح. 3

 ا َرُسوْل اهلل                      ْمَشى الَيشـِيْر ْو َزاْد َباهْ الِجَياْد ْحاَلْل يَ 
 5ْنَجاْىُدو َيا اْلَواَغْش َوْدَواْه                       َنَرْوُحو َلْباَلْدَنـا َنْزَىـاوْ 

ينتقؿ الشاعر إلى مكضكع حمؿ السالح، فيأمر القادريف عمى ذلؾ بااللتحاؽ 
يـ بدكف تأثر لما كاف االستعمار الفرنسي يركجو بالمجاىديف قصد تعزيز صفكف

                                                             
 .242المرجع السابؽ ، ص .  1
 .242نفسو ، ص . 2
 . مسكارم يمينة: ، المجاىدة"بك عبدكس"منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة . 3
 .محمد غزرم: لمجاىدا" معركة جبؿ عيسى"منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة . 4
 .فاطمة بف حمي: المجاىدة" الجياد حالؿ يا رسكؿ اهلل: "منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 5
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حكؿ الجنكد مف كالـ باطؿ، يصفيـ مف خاللو الخارجيف عف القانكف، 
ٍمًنيػٍف ٍلػغىى ٍلػفىٍسيىاٍف كى قىػاؿ. 1كالمرتزقة"الفالقة" م فىػالىقىػو كى ًٌ ًمي كيػٍمػًش  2بىٍف حى

 :كقكلو
ـو   َيا ِديُقول َبْرَكاك من َلْخَطاَبو               ََ  3بنات الـدَزاَير َقاع َفـاَلَق

كما أف االستعمار كاف يرمي الممصقات كالمناشير عف طريؽ الجك، أثناء المعارؾ 
، تبناىا العدك 4إلحباط الركح المعنكية لدل المجاىديف، كىي إذف حرب سيككلكجية

 .كخطة لألساليب الجينمية التي سمطيا عمى سكاف بني سنكس
دكف يقاتمكف كرجؿ كاحد متحديف، متآزريف، ألف الكحدة كرغـ ذلؾ كاف المجاى

 :5كالتكاثؼ مصدراف لمقكة، لذلؾ جاء الفعؿ عمى صيغة األمر في ىذا المقطع
 6َىْدُموا ْلَقاِريَطو ْو َبُتو َسْيِرينْ ْيَعــاَوْن ْلُمـَجـاِىـِديـْن         اهلل

 :       كقكلو
 9َراُىم َوْصُموهْ  8ْلَصْنُدوْق الدُّوِميلْ            7ُشوْف ْلَواَغْش الـزُّعـََما

 :كقكلو أيضا
 1ياُجُنوْد َيا المِّي ُكْنُت ْمَعـاُه           َياَنـاُخوَيـو َماْسَمْعُتوْش ْلَغـاهْ 

                                                             
 .242المرجع السابؽ، ص . 1
 .فاطمة بف حمي: المجاىدة" يا حركي: "منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 2
 ".أشعار عبارة عف أبيات متفرقة: "منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 3
 . 242المرجع السابؽ ، ص . 4
5

 .242ص  المرجع نفسو ،. 
6

 ". اهلل يعاكف المجاىديف: " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 
7

 .وهم عناصر جٌش التحرٌر الوطنً: الزعماء.                         * الشباب: لواغش. 
8

 .صندوق الضرائب: صندوق الدومٌل. 
9

 ".يا الحركي: " قصيدةمنقكلة عف طريؽ السماع، .  
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  جمب السالح: 
إف التمكيف بالسالح كاف ىاجسا لممجاىديف، خاصة عندما بدأت رقعة الحرب في 

دخالو عف طريؽ الحدكد التكسع حيث اضطرت الثكرة إلى جم ب السالح، كا 
المغربية، لكف ىذه العممية كاجيت صعكبات كثيرة بفعؿ خط شاؿ الذم طكؽ 

 :فيقكؿ الشاعر. 2الحدكد، كرغـ ذلؾ كانت قكافؿ السالح تعبره
 َلـْعِويْن ْنَفْوُتو ِبيْن السمُـوْك               ُلو َكاْن ِديُرو ْحُيوْط ِسيَمو

 :كقكلو
 المِّـي َجـا َمَمـْحَداَده              َويـَا َرِبي َدْخُمو َبالرَّْحَمو الرَّاَيْس  

 3الرَّاَيْس المِّـي َجـاَنا ْلـُيـوم              ْخِميَفو َعاَلْل والسِّي َماَلحْ 
 : 4كقكلو أيضا

 6و الدِّيِسيو َباِقيو َشَيـاَطـو     5ْعاَلْش َسَمْحُتوا ْلَقِميل بالرزمات
 َيا ْلُخو ْعِطيْولُـو ِمْتَرَيـو      َسَمْحُتوا ْلَقِميل بالرزماتْعاَلْش 

 7َو َجاْت َمْن لُقَداْم َتْسَتاَىْمَيا      َيـا َلْقِمـيل ْبَصْحَتْك الْقَيـاَده 
 َو الُحِريو َرَىا ْبَطات ْعِميَّو جـِيـِري    ِبين الُمْغـِريْب َو َلنْ  

 :اإليثار. 2

                                                                                                                                                                                              
1

 ". ٌا جنود ٌا اللً كنت معاه: "منقولة عن طرٌق السماع، قصٌدة.  
2

 .242المرجع السابؽ، ص . 
3

 ".يا الكطني: " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 

4
 ". أشعار عبارة عف أبيات متفرقة"منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة، . 

5
األشٌاء غٌر : رزمة: الرزمات.                      * الظرٌف: القلٌل.                  * لماذا: عالش. 

 .الصالحة
6

 .زائدة: شٌاطة. 
7

 .كفأً لها: تستهلها.                                         * القٌادة الثورٌة: لقدام. 
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يثار بيف الشعب كالثكرة، كبيف المجاىديف أثناء حرب تعددت ك تنكعت صكر اإل
التحرير فالمجاىد مف رأل لإليثار، أثر غيره عمى نفسو، كفضمو عمييا، فقد يجكع 

 ليشبع غيره
 :2، حيث يقكؿ الشاعر1كيعطش ليركم سكاه 

 3َوَجاُبوا لُحِريو لُكْل ْنُجوعْ    ا َصْبُرو َلْجِميْد َوُجوعْ ْسَياْدنَ 
 :كقكلو
 المِّي َمـا َيْعَرْف َلْبـاَلدْ  ُعـون َلـْغِريـبْ  َحَسنْ 

 و ُىـَو بـالُجـــوعْ  ْسـَبــْع ْسـِنــيــْن  
 4َيـْتـَفـَكـْر الِنـَظـامْ  وِميــْن ْيـِجـي َياُكـْل 

بؿ قد يمكت في سبيؿ اآلخريف، كما بغريب عمى مجاىد تشبعت ركحو بمعاني 
 .5حب الفضيمة كالجميؿالكماؿ كانطبعت فيو نفسو بطابع الخير ك 

 

 
َيا ْسَياِدي ال ْتَقْطعــُو َياسـُوا

 ِويْن َداْر ْسـالُحو 7ِعيُدوِلي   6
 : ك قكلو
 2َوَقـاْلُيم َمَكاْنش الثَــوارْ                        1ْبَد اهلل َدارَىا َبْمَفْسَيانْ عََ 

                                                             
1

 .240سابؽ، ص المرجع الالغكتي شقركف، . 
2

 ".ار عبارة عف أبيات متفرقةأشع"منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة، . 
3

 .األمة: نجوع.                                 * قدموا: جابوا. 
4

 .مسكارم يمينة: ، المجاىدة"معركة دار المكح"منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة . 
5

 .240المرجع السابؽ، ص . 
6

 .ٌأسه: ٌاسو. 
7

 .أخبرونً أو أرونً: عٌدولً. 
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 : كقكلو
َِ َطاْح ْساَلُحو   3دِّيو َوَنْمِشي ْنَجـاَىْد ِبيـونَ                     َوٍرْوِلي ِفيْن

فكاف بعضيـ يتظاىر بعدـ الجكع كالعطش، ليترؾ رغيفو كنصيبو مف الماء إلى 
مف ىك في حاجة ماسة إليو، أما البعض اآلخر فيستميت مف أجؿ بقاء الفصيمة 
ذا حدث كأصيب أحدىـ بجركح بميغة، كاف ينزع ثيابو  أك الفكج عمى قيد الحياة، كا 

يمانو الراسخ بأف الباقيف عمى قيد  كيقدميا مع مؤكنتو إلى غيره إلدراكو باليالؾ، كا 
 .4الحياة ىـ أكلى بيذه األشياء لمكاصمة الكفاح ضد الغزاة األجانب

 :كقكلو
 5ْرَواْح َفاَيـْن ْنخبـِيكْ  َيابـَو ُخوَيو ْوِعيـِنـِيو َوقـَْمِبي

 :كقكلو أيضا
 ِشـي َكـْمَمــاتْ  مْ اليُ ـَوقَ      الَوْىَراِني َوالُجُنود الصالة

 َو الَضْرب ِإلـى اْلَمـَمـاتْ     اَل َنْسَمـح َو الـثبَّــاتْ 
 6َمثل َضبابو َو ِىي ْمَسـَدات اإلْسِتعَمار عِميَنا ْتَقـَواتْ 

قد يتخذ اإليثار عدة أشكاؿ منيا التضحية ك الفداء مف أجؿ األشخاص كالقضايا 
 :يث يقكؿ، ح7كالكطف، كيسمى ذلؾ إيثار مباشر

                                                                                                                                                                                              
1

 .ضابط: الفسٌان. 
2

 .ال ٌوجد المجاهدٌن : مكانش الثوار. 
3

 .فاطمة بف حمي: المجاىدة" خيط النظاـ: " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 
4
 .240، ص المرجع السابق.
 .ب.ؼ: ، ـ"أنيار عيف بسيؿ"منقكلة عف طريؽ السماع، . 5
 .ـ.م: بكعبدكس، ـ: س، قصيدة.ط.ع.ـ. 6
 .242المرجع السابؽ، ص . 7
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 ِجيُبوْه َو َلْحُقونـِي ِبيـوْ  َيا ْلَوَطِني َيا ِلـي َدِلي َعْقِمي
 1ِإ اَل َمْت ْنُمـوْت َأَنا َوَياكْ  ِديْرَنا ُموَراْك َيا ُموْل َلْبَياَسو

 :أما التأثر كالحزف فيك صكرة اإليثار غير المباشر، نحك
 ْبِكي َعَمى َوْلِديَوَخِمْوِني نَ      َساَمْحِني َيا الشَّْعْب ْلَغاِلي

 2َوْشُكوْن ْيَوِفي َعاَىْد الَوَطنْ      َأْنَت َتْبَكي َوُلْخَرى َتْبِكي 
كمف صكر اإليثار كالفداء مف أجؿ الغير، خاصة كأف األمر يتعمؽ بالجياد 
كالمجاىديف الذيف احتمكا مكانة مرمكقة لدل الشعب الجزائرم، بفضائؿ كمبادئ 

مي الحنيؼ الذم قامت عميو الثكرة التحريرية، نرل استمدكىا مف الديف اإلسال
الجماىير الشعبية، قد كضعت المجاىديف فكؽ كؿ اعتبار كمنحتيـ المحبة 

 :يقكؿ الشاعر. 3المطمقة كفي ىذا الشأف
ْوِلـي ِفيـْن َطــــاْح ْساَلُحـو   َندِّيو َوَنْمِشي ْنَجاَىـْد ِبيـو َورِّ

 4َحـاَلْف َأَنا الَ نَبـَدْل َعِميـوْ  نــُْتو ْمَعـاْه  َيا ُشَيَدا َيا المِّي كُ : وقولو
 ِو اَل ِعَنْك َمـَمْحَراْك َنْقِصـي َيا الُموْت َمـا َتِديْش َمْمُجوْنـَدَيـو: وقولو

 :الشعر الشعبي النسوي واألىازيج خالل الثورة:ثانيا
ليذا في مقدمتنا ليذا العنصر، دعنا نرسـ صكرة :األىازيج الدينية النسوية . أ

المشيد الديني الحضارم، نشكميا مف نبضات الرمكز الدينية، كشظايا 

                                                             
 .ب.ؼ: ، ـ"يا الكطني: "طريؽ السماع، قصيدةمنقكلة عف .  1
 ".أشعار عبارة عف أبيات متفرقة"منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة، . 2
 . 242، ص المرجع السابق. 3
 ". يا الكطني: "منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 4
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النصكصكقد تراءت لنا األعماؿ التشكييية، كالمخططات التنصيرية 
 . 1كالتغريبية التي سعت فرنسا إلى تحقيقيا

 :2كقكؿ الشاعرة

 ـَناْعِميـ3اَل َصاَلة اَل ْفِقيــْو ْيَرْد ِبَنـا       ْنَياْر َجْمَعو ْكَحلْ 
 

ـوجْ   .4ُكْنت ْصِغيَرة َوِليـْت ْعُجـوز       ِمْن َدْخُموِني َعْند الجُّ
فمقد تـ تحكيؿ المساجد إلى كنائس أك ثكنات عسكرية أك السعي الحثيث لمقضاء 
عمى المغة العربية األـ، كتحكيؿ المدارس إلى مراكز التعذيب، فبئس مف محاكالت 

زائرم عف دينو كلغتو كمرجعيتو العقائدية المسخ الحضارم كمف سمخ المجتمع الج
فقد حاكؿ االستعمار الفرنسي أف :" ككما يقكؿ الدكتكر محمد مرتاض. 5كالحضارية

يمسح الجزائر عف طريؽ النشئ، كبدؿ كؿ ما استطاع مف أجؿ الشخصية كالتاريخ 
كرب االستعمار الفرنسي أف يمفظ أنفاسو، أماـ حرص أبناء األمة عمى .6"كالٌديف

 .7ينيا كأمجادىا كثراتيا كثقافتيا اإلسالميةد

                                                             
 .42األنشكدة الشعبية اباف الثكرة التحريرية، المرجع السابؽ، ص : فضيمة دحماني. 1
 . سنة 44فطمة بف حمي ، : ، المجاىدة"أنيار عيف بسيؿ"منقكلة عف طريؽ السماع ، . 2
 .أسكد:  كحؿ. 3
 .قاضي التحقيؽ: الجكج. 4
الشعر الغض، اقتراحات مف عالـ الشعر : أحمد قنشكية: فضيمة دحماني، المرجع السابؽ ، أنظر أيضا. 5

 .42، ص 2004، (د،ط)الشعبي منشكرات رابطة اآلداب الشعبي، 
مف قضايا آداب األطفاؿ ، دراسة تاريخية فنية، ديكاف المطبكعات الجزائرية ، الجزائر، : محمد مرتاض. 6

 .20ص 
 .42فضيمة دحماني، المرجع السابؽ، ص . 7
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كمف المفيد أف نشير إلى أف مضمكف المقطكعات الدينية، كاف يتسـ بالشككل 
كالتذمر مف الدنيا كمآسييا، مما أضفى عمييا طابع الزىد كاالنزكاء كاليركب مف 

ىا فما أركع أف نتجكؿ في بساتيف الشعر الشعبي،  نمتقط مف زىكر . 1مشاكؿ الحياة
باقات كمقطكعات ابداعية ممزكجة بالقيـ اإلسالمية، كالمثؿ العميا مف معامالت ك 

 .2عقائد كعبادات دينية
غالبا ما يفتتح كيختتـ النص ميما كاف نكعو، بالصالة عمى النبي صمى اهلل عميو 

 :كسممتعظما كتككال عمى اهلل عز كجؿ كنبيو محمد عميو أفضؿ الصالة كالتسميـ
 َو ِبيَيـا يـَْبـَدى الَبـاِدي      اهلل و َيـا اهلل ِبْسم      
 3َو َأْشَفْع ِفَيـا ِليَمـة َقْبـِري        َيا ُمَحمد َيا حبيبـي      

كىذا النص الذم بيف أيدينا يتناكؿ التسبيح، ككصؼ المكت كمراحؿ الدفف، كفضؿ 
ة كالتي تعد مفتاح كممة ال إلو إال اهلل، كفضميا في كؿ كقت في الدنيا كفي اآلخر 

 :4كؿ خير، إذ يقكؿ
 َمْحاَلَىا َكْمـَمة َىِذي اَل إَلو إاَل اهلل                       

 ِبـَيا ْيِجيِني َغَساِلي           اَل إَلو إاَل اهلل
 5ِبـَيا يْتَخـَيط َكَتاِني  اَل إَلو إاَل اهلل
 َناِسي 1ِبَيا َيـَرْفُدوِني اَل إَلو إاَل اهلل

                                                             
ديكاف الشعر الشعبي لشعر الثكرة المسمحة منشكرات المتحؼ الكطني لممجاىديف ، : أحمد حمدم. 1

 .44الجزائر، ركيبة ، ص 
 .42المرجع السابؽ ، ص . 2
 (.األىازيج النسكية)منقكلة عف طريؽ السماع ، مف الذاكرة الشعبية ، . 3
 .نفسو. 4
 (.الكفف)قطعة مف القماش األبيض، : كتاني. 5
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 ِفي َقْبِري 2ِبَيا يَحُطوِني          إَلو إاَل اهللاَل 
كىذا نص آخر يذكرنا بالصالة، لكف بال تفصيؿ، أم مجمال، ثـ الصالة عمى 
النبي التي ىي شفيعة أمة سيدنا محمد يـك القيامة، فيذه الدنيا فانية، كال تنفع إال 

 :3الصالة
 ِديَمـا و ْنَصِميـو ْعِميـو    َيا ُمَحمد َيا ْنِبيَنـا
 أنت َرْبِحي َو َراس َمالي    َيا ُمَحمد َيا حبيبـي

الة َعمى ْنِبيَنا  والسَّالم عمى سيدنا جبريل    و الصَّ
 4َو َأْشَفْع ِفَيـا ِليَمـة َقْبـِري    َيا ُمَحمد َيا حبيبـي

كنجد ىذا النص، حيث تقكؿ صاحبتو أف اإلنساف ميما بنى كشيد، فإنو في 
 .5بركالشيء يذىب معو فقط أعمالواألخير مآلو الق

 َمـا ُدوم ِغيـر ْلُمـواَلَنـا   َىاْذ الدَّْنَيا َمـا ُدوم   

 .6تَـْرَحـل َو ْتـَخـِمـيـو    َيا الَباِني َبنْي الْعُزوز         
كتعالج األىازيج الدينية النسكية أيضا المعامالت التي تخص مثال طمب التكبة 

، التي (كالٌمساف)لكالديف، ككذا مكضكع جكارح اإلنساف كالغفراف كاإلحساف إلى ا
 : ، كقكليا7تكصيو بعدـ القيؿ كالقاؿ

                                                                                                                                                                                              
 .يحممكنني: يرفدكني. 1
 .يضعكني: يحطكني. 2
 .42فضيمة دحماني ، المرجع السابؽ، ص . 3
 (. األىازيج النسكية)لذاكرة الشعبية ، منقكلة عف طريؽ السماع، مف ا. 4
 .42المرجع السابؽ، ص . 5
 .تتركو: تخميو.                                          * بنى كشيد: يا الباني.6
 .42نفسو ، ص . 7
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 َسمَّم ْعِميو اَل ْتُفوُتوا   ُخوك الُموَمن ِإاَل ْلِقُتوا
 الشِّيخ ْيِجيْك َفالْعَناَيا  1َما َتْيَدْرِشي ِفي ْقَفاُتوا

 : كىذا النص يمدح الكالديف، كيقدر مدل تعبيما
 َمـا َجاِشي َزْىُو الَخاَطرْ    اِشي َيا ُبوَيا َما َجاِشيَما جَ 

 2َوَمَرة ْيِجيِني َراَكْب َخَيالو   َمَرة ْيِجيِني َحاَلو َعَمى َحاَلو
كنرل أيضا أف ىناؾ نصكص تكصي اإلنساف بالتكبة، كالرجكع إلى الصراط 

 :3المستقيـ
 ـــاتْ َفَكْرَىــا بالَممَ   َوَىاْذ النَّْفْس ِإَذا ْتَغاتْ 

 .4َوَيا اهلل َأَنا َمـا َوَتاِنـي   ُدوْك النَّاْيِمينْ ـُقوُلوا لْ 
كنجد نص آخر يتحدث عف إحدل األماكف المقدسة كمكة الشريفة، أك زيارة بيت 
، الذم  اهلل الحراـ، قصد الحج كالتبرؾ بيذا المقاـ الجميؿ، كالشرب مف بئر زمـز

 .5لو مف بعيد خيمت لمكىاف كالمتيـ بحبيا كأنيا تتراءل
 :كقكليا

 َشرَّبِني من بير َزمـزم    َيا ُمَحمد َيا حبـيبي
 َداِوِنـي َبـْدَواْك َنْبَرى    َيا ُمَحمد َيا حبيـبي 
 1ُىَما َزاُروا َو َأَنا َخاَلْوِني     َيا الْحَباْب الزَّاْيِرين

                                                             
 .ال تتكمـ عنو كىك غائب، أك ال تتحدث في غيبو: ما تيدرشي في قفاتكا. 1
 (. األىازيج النسكية)الذاكرة الشعبية ، منقكلة عف طريؽ السماع ، مف . 2
 . 44، ص المرجع السابق.3
 (. األىازيج النسكية)منقكلة عف طريؽ السماع ، مف الذاكرة الشعبية ، . 4
 .44نفسو ، ص . 5
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اإلعتقاد : " بكما أف ظاىرة التبرؾ باألكلياء الصالحيف ، كما يقكؿ عنيا أحد الكتا
بكرامات األكلياء، كخكارقيـ ، اعتقاد شعبي راسخ ، إذ عمد اإلنساف الشعبي إلى 
قبكر بعض الناس، اشتيركا بالزىد كعرفكا بانتسابيـ إلى شخصيات دينية مقدسة ، 

 كأحيطكا بيالة التقديس ، كبنيت عمى قبكرىـ المزارات ، كأصبح 
 
 

 .2"كىمكمو اإلنساف الشعبي يؤمنيا شاكيا متاعبو
فظاىرة االعتقاد باألكلياء الصالحيف كالتمسؾ بيـ، تجعميـ يذبحكف الذبائح  كتقاـ 

كىذه الظاىرة متفشية كثيرا كمنتشرة جباؿ . 3(الكلي)عند الضريح ( كعدة)احتفاالت 
كقرل بني سنكس، فيي عبارة عف بيكت صغيرة جدا، مبنية بالحجر كالطكب كمف 

 : لمنطقةبيف األكلياء الصالحيف با
 سيدم مكسى، سيدم منصكر، سيد عمي مغنيف، سيدم عمي بف جعفر، سيدم

بكعدم، سيدم عمي كحسيف، سيدم صالح، سيدم زياف، سيدم عمر، سيدم  
 .العربي، الشيخ السنكسي، مكالم عبد القادر

كنجد بعض النصكص، كالتي تعكس بصدؽ الخمفية الثقافية كالعقيدية المشتركة 
 :، حيث يقكؿ4تمقي آنذاؾبيف الشاعر كالم

                                                                                                                                                                                              
 (.األىازيج النسكية)منقكلة عف طريؽ السماع ، مف الذاكرة الشعبية، . 1
سمير المرزكقي، مدخؿ إلى نظرية القصة، : ظر أيضاكأن .44فضيمة دحماني، المرجع السابؽ، ص . 2

 .4ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر، الدار التكنسية لمنشر، ص 
 

 .44نفسو ، ص .  3
 .44، ص نفسو. 4
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 َو َأىل اهلل َداْيِرين ِبَيا      َو أَنا َراَقده ِفي ْمَناِمي
 1َو ْرَماْو الُتوب ْعِمَيـا    َحُمو َقْمِبي ْبـالْمَفـاَتحْ 

 :2كينشدكف عف التقرب مف اهلل عز كجؿ، كطمب الشفاء
 َداِوي َحاِلي َيا ِسيِدي ُمواَلَنا   اهلل اهلل اهلل 

 َو َمـاِليـْك َمـا َداُمــوا         َوه ُكنت ْقبيلْ َيا الخَ 
 .3ِغي َوْجِيـي ْيَوِريـْمـُكـم  ُشوُفو ْلَحاِلي ِكَراه

 :، فتقكؿ ىنا"مكالم عبد القادر: "كىذا النص عف الكلي الصالح
 ِسيــــِدي َعْبَد الَقاَدرْ    َداَلِلــي َيا ُبوَيا َداَللــِي

 َمـا َجاِشي َزْىُو الَخاَطرْ    َجاِشيَما َجاِشي َيا ُبوَيا َما 
 .4ُمواَلْي ِسيِدي َعْبَد الَقاَدرْ    ما َجــاِشي ما َجــاِشي 

كقد اعتنؽ سكاف بني سنكس المذاىب الدينية، كال سيما عند لشيكخ، كخصكصا 
النساء حيث تجتمعف أتباع كؿ طريقة عند مقدمييـ إذ تمارسف طقكسيف كأذكارىف 

 .كاشتير بالمنطقة ما أصطمح عميو باسـ الفقيرات.يف ثـ تفترقفالدينية في كقت مع
 .أما رجاؿ بني سنكس، كال سيما طمبة القرآف، فإنيـ يتبعكف الطريقة اليبرية

 (:عند نساء المنطقة) الشعر الشعبي الديني الثوري  . ب

لقد تطرؽ الشعر لشعبي الديني ليذا الكضع المؤلـ كالمقزز، الذم يرل جسد ثقافتو 
خ أماـ ناظريو، كلف يبرئو إال طبيب التراث، كتطبيب النفكس كطب ينفس

                                                             
 (. األىازيج النسكية)منقكلة عف طريؽ السماع ، مف الذاكرة الشعبية ، . 1
 .44نفسو ، ص . 2
 (.األىازيج النسكية)لذاكرة الشعبية ، منقكلة عف طريؽ السماع ، مف ا. 3
 .المرجع السابق. 4
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إف الركح الديني مضاؼ إليو النزعة الكطنية : "إذ قاؿ عبد الممؾ مرتاض.1الجياد
الحارة، كاف يحرؾ مسيرة الثكرة الجزائرية، كيغذييا بالقيـ العالية، كيدفع الكطنييف 

عالء لكم كالكاقع أف الغرض . 2مة الحؽإلى التضحيات الجساـ، فداء لمكطف كا 
الديني تكلد منو غرضا آخر ميـ ىك الغرض الجيادم، الداعي إلى مدح الثكار 
األبطاؿ كالمجاىديف، كاإلشادة ببطكالتيـ كتمجيد صمكدىـ كشجاعتيـ، كمحبة 
الكطف، كفي آف كاحد مجاال ليجاء العدك كنعتو بأقبح الصفات كأشنع الخصاؿ، 

 : 3متناىية ما كجد في تمؾ المعارؾ مف بطكالت كمآسيناىيؾ عما تسجمو بدقة 
 .4َىْدُموا ْلَقاِريَطو ْو َبُتو َسْيِرينْ   اهلل ْيَعــاَوْن ْلُموَجاِىِديـنْ 

 : كقكلو
 5الَتاِريخ ْقَعـْد َيا السَّــاَدات   َواهلل َيْرَحْم َمـن َمـات

 :كقكلو أيضا
 َرب الُمِرينَ َعْند العَ    6لُـو َكان َتُشوف َبالُمَكْحَمـو

ش              اهلل ْيـَنـْعـمُـو الـَكـافـر  َلْحَمـار 7َما َيْحَشْمَِ

                                                             
1

 .44فضيمة دحماني، المرجع السابؽ، ص . 
2
مرتاض عبد الممؾ، المعجـ المكسكعي لمصطمحات الثكرة الجزائرية، : المرجع السابؽ، أنظر أيضا .

 .     27، ص3891المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

3
 . 30نفسو ، ص . 

4
 .   سنة 44فطمة بف حمي، : ، المجاىدة" اهلل يعاكف المجاىديف: " طريؽ السماع، قصيدة منقكلة عف. 

5
 . مسكارم يمينة: ، المجاىدة"بكعبدكس"منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة . 

6
 .البندقية: الميكىٍحمىػة. 

7
ا يىٍحشىٍمًش  .  .ال يخجؿ: مى
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كمف ىنا نجد أف الشعر الشعبي الثكرم، النسكم، أسقط بعض األمكر الخارقة،   
سالحو يقصي العدك عف الحركة، أم إضفاء عنصر اإلثارة كالخياؿ : "لما قاؿ

 .1كالعناصر األسطكرية
 بالتأليؼ بيف عناصر خيالية كأخرل كاقعية، تتجسد األكلى: " تبإذ يقكؿ الكا 
 
 :3تقكؿ الشاعرة. 2"في األدكات السحرية، كالقدرات الخارقة لمعادة  

 4ْتَفَكْر َرَبْك َخاَلَقْك ِفي َلْرَحامْ  َما ْتَخاَفْش َمَطَياَره ِغيْر َدْىَشكْ 
اىديف، فيـ امتداد لجيش كلقد أطمؽ عمى الثكار إباف الثكرة التحريرية اسـ المج

المسمميف األكائؿ كبيذا تضعنا الشاعرة أماـ ثنائية متناقصة متضادة، كىي جيش 
مسمـ ضد جيش الكافر أم المستعمر، كنجد ىذا االسـ في بعض النصكص 

 :5اآلتية، كىي كثيرة نكجزىا في بعض منيا
 و َو يَتْبُتوا َجَراَيوَيــا َحَرْر الُعْرَباْن                 َىذا ِجيش الْيَرايَ 

 ِفـي َسِبيــل الـرَّاَيـــــو    َبالَدْمَعو َبَكـاَيــو 
 يَحــاَرْب َسْبــَع ْسـِنـيــنْ     ىَذا ِجيش الُمْسِمِمين

يـن  6َيا ِمن قَبـل الدِّيــن                          َعمـى الـَوَطن الـزِّ

                                                             
1
 .32فضيمة دحماني، المرجع السابؽ، ص  .
2
أحمد بكرايك، البطؿ الممحمي كالبطؿ الضحية في اآلداب الشفكم : بؽ، أنظر ايضاالمرجع السا.

 .43،  ص 2334الجزائرم، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 
3

 . مسكارم  يمينة: ، المجاىدة"قالؾ يا رجؿ"منقكلة عف طريؽ السماع،  قصيدة . 
4

 .رحم:  األرحام ، مفردها : لرحام. 
5

 .32المرجع السابق، ص  فضٌلة دحمانً،. 
6

 مسكارم يمينة   : ، المجاىدة"قصة األكطاف"منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة . 
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ليؿ عمى اإليماف كنصرة الديف فالشاعرة تدعك اهلل غز كجؿ كتكرر دعائيا، د
 :2، قائمة1اإلسالمي فيي تطمب العكف، كالنصر مف اهلل تعالى

 اهلل ْيَسْمُكــو َمْسِكيــنْ                  3الِجيْش المِّي َراْه َفاْت َمَع الدِّيرْ 
                              ْيُفوتْ َو  5َيْغِمـي                  ِجيْش َحَماْد َيْزَدمَ  4َباْيَت ْنَعاِني و الُبْقَراجْ 

، كنجد باإلضافة إلى "األحرار"ك" طيكر الجنة"كىنا رمز آخر لممجاىديف ىك رمز 
 . الرمكز الدينية أثر التناقص الديني أك االقتباس مف القرآف الكريـ
 ى الُمـوتْ َو طُيوْر ِلي َحْوُمـوا ْفـاَلْعِشَيـو                َوَفاَيْن ْنِديْرُىْم َعَمـ

 6َيا الُموْت َمـا َتِديْش َمْمُجوْنـَدَيـو             ِواَل ِعَنْك َمن َلْحَراْك َنْقِصـي
 : كقكليا

 7ْتَفَكْر َرَبْك َخاَلَقْك ِفي َلْرَحامْ   َما ْتَخاَفْش َمَطَياَره ِغيْر َدْىَشكْ 
يقـك بامتصاص  فالشعراء الشعبيكف يتأثركف بالثقافة الدينية، كالقرآف الكريـ، فيك

كلقد الحقت صفة األحرار بالمجاىديف . المعنى القرآني الكارد في عدة آيات كريمة
ما حياة سعيدة في اآلخرة  8الذيف يجاىدكف في سبيؿ اهلل، إما حياة حرة في الدنيا، كا 

 8اآلخرة

                                                             
1
 .32، ص المرجع السابق  .
2

 فطمة بف حمي: المجاىدة" الجياد حالؿ يا رسكؿ اهلل: " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 
3

 .حً القرٌة: الدٌر. 
4

 .الكوز: البقراج. 
5

 .مٌقتح: ٌزدم. 
 .   سنة 44فطمة بف حمي، : المجاىدة" اهلل يعاكف المجاىديف: " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 6
 .مسكارم يمينة : ، المجاىدة"قالؾ يا رجؿ" منقكلة عف طريؽ السماع،  قصيدة . 7
 .  32المرجع السابؽ، ص .8
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مىى القىاًعًديفى أىٍجرنا عىًظيمنا «:مصدقا لقكلو تعالى اًىًديفى عى ؿى اهلل الميجى   »  1 فىضى
 :إذ تقكؿ

 ْمْسْتَعَده  َوَحـاْمـَده َرِبـي   ْسَبْع ْسِنيْن َو َأَنا َنْسِقي بُمْغَرْف َقْرِطيطْ 
 .2َصاْبِريْن َلْجِميْد َوْلـُجـوعْ  ـا ْلـــَواَغـــْش َلـْحــَرارْ َو يَ 

، ككرد كثيرا  ماسـ الجنكد أك الجكند( جيش التحرير)كما يطمؽ عمى رجاؿ الثكرة 
ت محكمات مف الذكر الحكيـ، فالشاعرة الشعبية استخدمت كممة في آيات كريما

في كثير مف أشعارىا، فتارة تكضح التفات الشعب حكؿ الجنكد " جنكد"أك " جندم"
 :4حيث تقكؿ. 3كعالقتيـ بيـ عالقة أخكة، كترسـ لنا خطة الفراؽ المؤثرة

 َحَرْمِتـي ْعَمـَي ُنــــوِمــي     اَل َتْبِكيش َيــا ُأِمي
ِمــي   َيْبَدى ِاسَمْك ِفي َفِمي  5َبـاْش ْنـَجاَىـْد َفــالـرُّ
 بـالصـَـْدْق َو الـنِّــَيــــو    ُجْنـِدي َوُجـْنِدَيـا

ككذلؾ تبيف لنا في ىذا النص معاناة الجندم، كحالتو في الجبؿ كمشقتو في 
 :7إذ تقكؿ لنا الشاعرة. 6الجياد

 8َرْجُل َطــاْيَبو َبالَصبـَاطْ       َداْك الُجْنِدي َحاُلو ْصِعيْب     

                                                             
 .34: اآليةبركاية كرش سكرة الٌنساء ،. 1
 .   سنة 44فطمة بف حمي، : المجاىدة" يا الحركي: " ،  قصيدةمنقكلة عف طريؽ السماع .2
 . 32المرجع السابؽ، ص .3
 .مسكارم يمينة :،  المجاىدة"قصيدة  قصة األكطاف " منقكلة عف طريؽ السماع، . 4
 .األجنبي، أم المستعمر الفرنسي: الركمي*   .            لكي: باش . 5
 . 34المرجع السابؽ، ص. 6
 .فطمة بف حمي: ، المجاىدة"الجياد حالؿ يا رسكؿ اهلل : "عف طريؽ السماع، قصيدة منقكلة. 7
بىاطٍ .     * بداية التعفف جمد القدـ: رىٍجؿي طىاٍيبىو .8  .الحذاء، أك الحذاء العسكرم: الصى
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 َيا الُجُنوْد َيا ِلي ُكْنُتو ْمَعاه          َوَأَنا َمـا ْسَمْعُتوْش ْلَغاهْ 
 :1كقكليا أيضا

َفَشْعَبو ْو َقاْل ْىَنـا ْنـُمـوت         وُجـوْنـِدي َمْسِكـيـْن َطـاحْ 
 ـي َدَخـْل الـَيْم لـَْقْمِبـيلِ             ِكيـَفاْش نِدير َمَع َوْلـْد ُجـوْند  

كىذا النص الذم تنصح فيو الجندم، كنتمنى لو السالمة، كتحذره مف العدك 
 .2الغاشـ

 .3الُجْنِدي ْتَوَحـْش الِفـاَلجْ  ِعيـَشـو َسْكَنْت َفـالَقاِريَطـو
 :كقكليا

 .4َىاِذي ْلِجيْب َماِشـي ِليَنـا َسـْمُحـو َيا الَواَغْش ْلُجْنِدَيو  
 :ليا أيضاكقك 
 5آَراِني ِفي ْطِريـْق ْلُجوْنِدَيـو       َوِميْن ْيُفوُتو ْعِمّيا َنْزَىـو 

 : ، إذ تقكؿ6كأيضا ىذا النص يبرز مظاىر في الجندم كالقكة كالحماية
َشْيُبوني َمْن َكانـُوا ُجْنِدَيا                       ِكـي َيَرْبُحــوا َيْتَيَنـاوْ 

7. 
 :كقكليا
 .ُجْنِدي َحاُلو ْصِعيْب               َرْجُل َطــاْيَبو َبالَصبـَاْط َداْك ال

                                                             
 .فطمة بف حمي: المجاىدة" اهلل يعاكف المجاىديف: " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة.1
 . 34ابؽ، صالمرجع الس .2
 .   سنة 44فطمة بف حمي، : المجاىدة" يا الحركي: " منقكلة عف طريؽ السماع،  قصيدة.3
 "يا المي قمتكا الجيش ديسا : " نفسو ، قصيدة. 4
 " .أنيار عيف بسيؿ : " نفسو ، قصيدة. 5
 . 34المرجع السابؽ ،  ص .6
 .   سنة 44فطمة بف حمي،  :المجاىدة" يا الحركي: " منقكلة عف طريؽ السماع،  قصيدة.7
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كما " الجنكد"كمرة أخرل " الجندم" كمف خالؿ استقرائنا لمنصكص، مرة ترد كممة 
، كاإللحاح عمى الجزاء عند اهلل تعالى، فكاف الشعراء "الجنة "يمح في كؿ مرة 

، فآسكىـ كطمأنكىـ، كشدكا الشعبيكف، يرصدكف خطكات الجنكد في أم مكاف
 .1أزرىـ

 :2حيث تقكؿ لنا الشاعرة 
 ِفـي َسِبيــل الـرَّاَيـــــو      َبالَدْمعـَة َبَكـاَيــو 

 يَحــاَرْب َسْبــَع ْسـِنـيــنْ      ىَذا ِجيش الُمْسِمِمـين
يـــــن     َيا ِمن قَبل الدِّيــن  َعمـىالــَوَطن الـزِّ
 بـالصـَـْدْق َو الـنِّــَيــــا     وُجْنـِدي َو ُجـْنِدَيـ
 ِفــيَوْلــــْد الَعْسَكِرَيـــا  َداُرو الــَعَمِمَيــو

 (:الجندم)كقكليا عمى لساف المجاىد 
يْن ِنيـتْ  َِ  َنْتَمُقو َوَنْتَفاىُموا َبِمي َكــانْ     َقاُلوا إَلى َحَنا َحِي

 
َلى ْحَنا َمْتَنا ْنُروُحــو  3الرَّْضوانْ َلَجَنـــــاْت     وا 

 
 :موضوعات الشعر الشعبي الثوري النسوي خالل الثورة:ثالثا

 : دور المرأة . أ

                                                             
 . 34المرجع السابؽ،  ص.1
 . مسكارم يمينة :،  المجاىدة"قصيدة  قصة األكطاف " منقكلة عف طريؽ السماع، . 2
 .فطمة بف حمي: المجاىدة" بكحمامة كالضرضار: " منقكلة عف طريؽ السماع،  قصيدة.3
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لقد خمد التاريخ العربي دكر المرأة العربية عامة، كالجزائرية بصفة خاصة فكقفت  
ما محاربة أك ممرضة  بجانب الرجؿ في مختمؼ المعارؾ كالحركب إما مقاتمة كا 

يف كالعسكرييف، كتكلت المرأة مسؤكلية تحسيس لمقادة السياسي" كاتبة " ككانت 
كتكعية النساء بأىمية القضية الكطنية، كجمع التبرعات، كنفذت العمميات الفدائية، 

كميدت الطريؽ لممجاىديف لمقياـ بأعماؿ عسكرية خاطفة ضد دكريات العدك، 
ككانت حرصت المرأة الجزائرية عمى رعاية المجاىديف كرعايتيا ألبنائيا، . كمنشآتو

تضحي في كثير مف األحياف بنفسيا حفاظا عمى حياة الجنكد، كبذلؾ كاف نشاطيا 
ضمف المنظمة المدنية أك العسكرية لجبية كجيش التحرير الكطني، مكمال لنشاط 

 . 1الرجؿ
فالمرأة الجزائرية سجمت اسميا الالمع في سجؿ مف ذىب ، فالتاريخ نصرىا 

يا بأكاليؿ الزىكر في قصائد كثيرة كمقطكعات كاعتراؼ ليا بالفضؿ كالجماؿ، كتكج
جميمة، نشدكا ليا األلحاف كجميالت الجزائر، كصدؽ ابف تكمرت مفذم زكرياء  
حيف نظـ نشيد بنت الجزائر بسجف بربركس، فالنشيد دليؿ قاطع عمى أف المرأة لـ 

 . 2تتردد في االنظماـ إلى الثكرة كالقياـ بأعماؿ جزئية
 :ةإذ يقكؿ شاعر الثكر 

 َأَنا ِبْنُت الَعَربْ   َأنـَا ِبْنُت الَجَزاِئر
 َوَتَرْكُت الُمَزاحَ  ُقْمُت َأْحِم ِباَلِدي

                                                             
 .224المرجع السابؽ، ص .... كاالستقالؿ غكثي شقركف، األغنية البدكية الثكرية بيف فترتي الثكرة. 1
  .  44فضيمة دحماني، المرجع السابؽ، ص .2
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 1َأَنا َلَيُب َناًرا ِفي ُصُفوِف الِقَتاِل             
كنكد في ىذا المجاؿ أف نمفت نظرنا إلى المرأة في الشعر الشعبي، كباألخص في 

أنشطة المرأة السنكسية إباف الثكرة  ظؿ الشعر الشعبي الثكرم، فقد تعددت
التحريرية مف البنت أك األخت فالزكجة ثـ األـ إلى الجندية، كفي كؿ مرة تتضح 
صكرتيا في متف مقطكعات شعبية، فالبنت تقـك بأعماؿ المنزؿ مف غسؿ 

 . 2كتحضير الطعاـ، فيي البنت المطيعة 
 :   إذ تقكؿ

ــُوا وَأَغُدوا نْ    .3ْوَراِني َفاْرَحـو َبالثَـْوَرهْ    ظـَفـُْروَوَلْحَطْب ْنَحْطب
 :  كقكليا

 .4ْمْسْتَعَده َوَحاْمـَده َرِبـي  ْسَبْع ْسِنيْن َو َأَنا َنْسِقي بُمْغَرْف َقْرِطيطْ 
كنص آخر الذم يعبر عف ىذه البنت المحبكبة التي تحب أباىا، كىي تذرؼ 

أخذ االستقالؿ، كيعدىا بالرجكع الدمكع لمغادرة أبييا إلى الجبؿ، مف أجؿ الكفاح، ك 
 :   كتعبر الشاعرة عف ذلؾ قائمة.5إلييا

اَل َيْسَعاكْ   َوْسِتيْقاَلْل ْيِجيَنـا ُمَراكْ   َوَراِني َخاْيَفو َمْن َلْعُدوا 
 .6ْرَواْح َفاَيـْن ْنـخبـِيكْ ْوِعيـِنـِيو َوقـَْمِب        َيابـَو ُخوَيو          

 
                                                             

، 2000، 2الميب المقدس، المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية، الرغاية، الجزائر، ط: مفدم زكرياء. 1
 .32ص

 .  44فضيمة دحماني، المرجع السابؽ، ص .2
 .    سنة 44فطمة بف حمي، : المجاىدة" ركييا الح: " منقكلة عف طريؽ السماع،  قصيدة.4.2

 

 . 44نفسو ،  ص. 5
 .فطمة بف حمي: ،  المجاىدة"أنيار عيف بسيؿ  : "منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 6
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عاؿ إباف الثكرة التحريرية، فالمرأة تمقي الشعر، إف الشعر الشعبي لو دكر ف
 : كما يقكؿ النص.1كتٌحرض إخكانيا عمى الجياد

 الِجَياْد ْحاَلْل َيا َرُسوْل اهلل        ْمَشى الَيِشيْر ْو َزاْد َباهْ  
 

 .2اَلْدَنا َنْزَىاوْ ــَنَرْوُحو َلبْ  َيا اْلَواَغْش َوْدَواْه      ْنَجاْىُدو 
السنكسية جندية مع أخييا الجندم في الجبؿ، فال فرؽ بينيما، كىي  فكانت المرأة

 : 3تشاطره المياـ، كتقتسـ معو اآلالـ كاألمؿ، حيث تقكؿ
 .َوِميْن ْيُفوُتو ْعِمّيا َنْزَىـا آَراِني ِفي ْطِريـْق ْلُجوْنِدَيـو

 :   كقكليا

 بـالصْدْق َوالـنِّــَيـا       ُجْنـِدي َو ُجـْنِدَيـا
ِفــي َوْلـْد الَعْسكـَِرَيا       و الــَعَمِمَيــاَدارُ  

4. 
 :كقكليا كذلؾ

 ِجيُبوْه َو َلْحُقونـِي ِبيـوْ  َيا ْلَوَطِني َيا المِّـي َداِلي َعْقِمي
 ِإاَل َمْت ْنُمـوْت َأَنا َوَياكْ  ِديْرَنا ُموَراْك َيا ُموْل َلْبَياَسو

 .5ْمِشيْت ِفي َطْرْف َلْعَشِرَيـا      َيا ْولـِِدي َيـاالمِّـِي ْمَعيــَا 
يكائيـ، كمعالجتيـ  :كناىيؾ عف تكفميا برعاية المجاىديف كا 

                                                             
 .44،  صسابق المرجع ال.  1
 .فطمة بف حمي: ، المجاىدة"الجياد حالؿ يا رسكؿ اهلل : "منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة .2
 "أنيار عيف بسيؿ  : "قصيدة نفسو ، .3
 . مسكارم يمينة :،  المجاىدة"قصيدة  قصة األكطاف " منقكلة عف طريؽ السماع ، . 4
 .فطمة بف حمي: ،  المجاىدة"يا الكطني : "منقكلة عف طريؽ السماع ، قصيدة. 5



ر الشعبي الثوري بمنطقة بني سنوس  الشع:الفصل الثاني  

111 

 

 ْلقاِريَطو َعاْليو َوْيُشوفوكْ  َيا َوْمِنيْن ْتِجي ْرَواْح ْمَعا َلْعِشيو
 : كقكليا

 . 1ْلَقاِريَطو َما ِفيَيا َعسَّاس َيا ْوِمِنيْن ْتِجي ْرَواْح ْباَل ْساَلحْ 
لمرأة رغبتيا الممحة كتصميميا الشديد في االنضماـ إلى صفكؼ كتظير ا 

المجاىديف مما كلد لدييا الكعي بالمسؤكلية اتجاه الكطف كالتضحية في سبيؿ عزة 
ما أخذ الثأر أك إفشاء الغميؿ  :قائمة. 2كطنيا كصيانة عرضيا، كا 

 .4َيـاإيال َمْت َلَتْبِكيْوْش ْعمَ  َمَع َخاْوِتي َلْقِديَمـو 3َسْنِييتْ  
 : كقكليا

 5المِّـي ْجَنـا الُخو َمَمْبـاَلدْ  ُدو َو اَل ِليَباع ــاَل ْسَماح َلْمعْ  
كنجد األـ في مكقؼ بطكلي يشرفيا بحيث أف انشغاليا بقضايا الثكرة كانصرافيا 
إلى الجياد جعميا تنصرؼ عف رعاية ابنيا كقررت بذلؾ أف تترؾ فمدة كبدىا 

 .6كتمتحؽ بالجبؿ
 المِّـي َدَخـْل الـَيْم لـَْقْمِبـينِدير َمَع َوْلـْد ُجـوْندي        اْش ِكيفَ 

 .7َيا ُخـوَيا ِغي ْخَباَرْك َجاِنـياَل ْبَمْمِري َو اَل ْبِعيِني        َما ْنُشوَفكْ 

                                                             
 ".أنيار عيف بسيؿ  : "قصيدةنفسو ، . 1
 .  44فضيمة دحماني، المرجع السابؽ، ص .2
 أمضيت: ٍنًييتٍ سى . 3
 .فطمة بف حمي: ،  المجاىدة"الككارتية  : "منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 4
 " .راىـ في الجبؿ العالي : "قصيدةنفسو ، .  5
 .   44المرجع السابؽ، ص .6
 .   سنة 44فطمة بف حمي، : المجاىدة" اهلل يعاكف المجاىديف: " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 7
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فنستطيع القكؿ أف المرأة بدأت تتحرر مف بعض القيكد العائمة كالتقميد التي تعيقيا 
كتتمقى األـ خبر استشياد ابنيا كالصاعقة، . الكطني عف المشاركة في النضاؿ

كىي مع ذلؾ صامدة ثابتة، رغـ ظركفيا القاسية إشفاقا أك حبا، كحالتيا البائسة، 
حيث تقكؿ . 1فما أعظـ تمؾ الدمكع الغزار التي تفيض مف عينيا حيف تبكي

 :   الشاعرة
 .2ْبِكي َعَمى َوْلِديَوَخْموِني نَ          َسـاَمْحِني َيا الَشْعْب ْلَغاِلي

 : كقكليا
 .3َعَمى َنْصَر الدِّيْن ْوَفِضيمة َباْيَتو َنْبِكي و ِعيِني َحاْيَره

 .4كيقكؿ نص آخر مفاده أف األـ قدمت ابنيا كبش فداء قربانا ليذا الكطف الحر
 :  إذ تقكؿ

َِ َطاْح ْساَلُحو  يْوِلي ِفيْن  .5َندِّيو َوَنْمِشي ْنَجـاَىْد ِبيـو َورِّ
كأخيرا ال ننسى الشاعرة كانت تقدـ لممرأة أك األـ السنكسية أصدؽ عبارات التقدير 

 :حيث تقكؿ. كتذكرىا بعدـ اليأس، كال بد مف الصبر عمى ابنيا الشييد
 .6َباْش ْنَخْمـفُـو ُزَعــاَمى َيا ُشْرَفـو ُنـوِضـي تَـَوْلـِدي

 :كقكليا في نص آخر
 1ـي                  َوِفيــْت الَعـَيْد وَ ْتَيِنيتْ الَحـمُد المـو َيـاَرِبــي المِّ 

                                                             
1
 .   44، صع السابؽ المرج .
2
 (. أشعار أخرل عبارة عف آبيات متفرقة)منقكلة عف طريؽ السماع، مف الذاكرة الشعبية، .

 .فطمة بف حمي: ، المجاىدة"الككارتية  : "منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 3
4
 .   44، ص المرجع السابق.

5
 .   سنة 44فطمة بف حمي، : ، المجاىدة"خيط النظاـ: " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة .

6
 ".يا الحركي: " ، قصيدة نفسو . 
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 :الجندية . ب

 2َوِليْمَنو َقـاْعَده َلْمَوَطنْ  ِليْسَرى سْنَياْت ِبيَيا َلْنَصاَرى 
 :كقكليا

 ِإياَل َمْت َلَتْبِكيْوْش ْعَمَيـا   َسْنِييْت َمَع َخاْوِتي َلْقِديَمــو
 ُلو َكاْن ِديُرو ْحُيوْط ِسيَمو                    َلـْعِويْن ْنَفْوُتو ِبيـْن السمُـوْك  

 3َأَنـا َوَطـِني َوُخـوَي َوَطِني                     ْنَعرُضوا لاِلْسِتْقاَلْل الَتامْ 
نستنتج مف األبيات المذككرة، تحدم المرأة السنكسية لممستعمر ككسائمو الجينمية 

ميا العدك لعزؿ الشعب عف الثكرة فيي تعبر األسالؾ الشائكة الصغيرة التي أقا
خاصة في القرل الصغيرة، كتتمكف مف إيصاؿ المؤكنة إلى المجاىديف غير مبالية 
بالخطر الذم يترقبيا كالكقكع بيف أيدم الجيش الفرنسي، أك انفجار األلغاـ 

 .المزركعة، أك التكيرب فيي عازمة عمى القياـ بميمتيا ميما كانت النتيجة
تخكفيا عمى الثكار عند عبكرىـ ليذه الحكاجز مف األسالؾ " المسبمة" ثـ تبدم المرأة

الشائكة التي كانت تحت حراسة مشددة فبجرد لمسيا، تنطمؽ صفارات اإلنذار ثـ 
 :، حيث تقكؿ الشاعرة4يمييا قصؼ مكثؼ برنا كجكنا 
 َويـَا َرِبي َدْخُمو َبالرَّْحَمة الرَّاَيْس ِلـي َجـا َمَمـْحَداَدة

                                                                                                                                                                                              
1

 ".  الككارتية  : "، قصيدةنفسو. 

 .فطمة بف حمي: ، المجاىدة"يا بنات الكطف  : "منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 2
 ".الككارتية  : "نفسو، قصيدة. 3
 .220غكتي شقركف، المرجع السابؽ، ص . 4
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 1ْخِميَفة َعاَلْل والسِّي َماَلحْ  اَيْس ِلـي َجـاَنا ْلـُيـومالرَّ 
إف خكؼ المرأة عمى المجاىديف كرغبتيا في االنضماـ إلى صفكفيـ يعبرعف 

 .   2إيمانيا المطمؽ، بأف استمرارية الثكرة تتكقؼ عمى سالمة أفرادىا كقكتيـ
 :   إذ تقكؿ 

 اهلل ْيَسْمُكــو َمْسِكيــنْ          الِجيْش المِّي َراْه َفاْت َمَع الدِّيْر  
 3ِجيْش َحَماْد َيْزَدَم َو ْيُفوتْ لُبْقَراْج َيْغِمي            َباْيَتو ْنَعاِني و ا             

: ىذه ىي المرأة الجزائرية صمكد كتحدم لكؿ أشكاؿ الييمنة، يقكؿ صالح خرفي
ة مف عنصر حكمت عميو فالمرأة بطكلة نابعة مف جنس تكارثناه ضعيفان، كثكر "

 .4التقاليد بالتقاعد المزمف
 :الحراسة. ج

التي أسندت إلى المرأة، إلى جانب الرجؿ خاصة أثناء النيار، " االتصاؿ"إف ميمة 
ىي خطة إستراتيجية تبنتيا جبية كجيش التحرير الكطني لمخادعة العدك، ألنو ال 

سباب، عند حمكؿ الميؿ تقـك يشؾ كثيرا في المرأة باعتبارىا تخاؼ كتفزع ألنفو األ
بمياـ أخرل كإعداد الطعاـ، كتحضير المؤكنة التي يحمميا " بني سنكس"نساء 

المجاىدكف معيـ، كمنيف مف تتكلى حراستيـ، مخافة أف يكتشؼ العدك الفرنسي 
 :، حيث تقكؿ5أمرىـ

                                                             
 .فطمة بف حمي: ، المجاىدة"راىـ في الجبؿ العالي : "، قصيدةمنقكلة عف طريؽ السماع. 1
 .220المرجع السابؽ، ص . 2
 ".الجياد حالؿ يا رسكؿ اهلل: "منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 3
 .244، ص 2344الشعر الجزائرم الحديث، الشركة الكطنية لمكتاب، الجزائر، : صالح خرفي. 4
 .222المرجع السابؽ، ص . 5
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 1ْيُشوفوكْ َيا َوْمِنيْن ْتِجي ْرَواْح ْمَعا َلْعِشيو         ْلقاِريَطيَعاْليو وَ   
 .2َرِنـي ِبيْن َلْجُروْف َنـْدَبـاْل        َلَكاْنْش َعَسـو ْمَع َلْجَبـالْ 

 :3كقكليا أيضا
 ْو َخاْيَفو َمَمْعُدو اَل َيْمَحْقِني 4َىاْوَدى َلْمَواْد ْو ِعيِني َدرِّي

كتقكؿ في مكضع آخر محذرة المجاىديف مف خطكرة مراكز المراقبة التي أقاميا 
د تحركات عناصر جيش التحرير الكطني، كحتى المكاطنيف المشتبو العدك لرص

، حيث 5فييـ الذيف كانكا يحممكف الطعاـ كالرسائؿ كاألخبار المتعمقة بالكضع العاـ
 : 6تقكؿ

 7َيا ْوِمِنيْن ْتِجي ْرَواْح ْباَل ْساَلْح         ْلَقاِريَطو َما ِفيَيا َعسَّاس
 :  كقكليا

 8الَقاِريَطـو       الُجْنِدي ْتَوَحـْش الِفـاَلجْ ِعيـَشـو َسْكَنْت َفـ
كتتجمى فعالية االتصاؿ بيف الثكرة كالجماىير الشعبية مف خالؿ رد أحد القادة عمى 

 ، بسبب انتشار عساكر العدك بالمنطقة،"بني عشير"تأجيؿ زيارتو لقرية 
 :  إذ تقكؿ 

                                                             
 ".أنيار عيف بسيؿ: "كلة عف طريؽ السماع، قصيدةمنق. 1
 ".راىـ فالجبؿ العالي: " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 2
 .فطمة بف حمي: ، المجاىدة"يا المي قمتكا الجيش ديسا : "منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 3
 .تدرؼ الدمكع :عيني درم. 4
 .220سابؽ، ص المرجع الغكثي شقركف، . 5
 ".أنيار عيف بسيؿ: "لة عف طريؽ السماع، قصيدةمنقك . 6
 .الحارس :عساس. 7
 ".يا الحركي: "منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 8
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 ـَْبْل َىــْرَبــانْ َوْطمـَْعْت َلج       َوَبــاْعِني َواَحْد َمِسِبيل
 َوَصْبط الّسَواَيْع والْصَبابْط َمْرِمَيوَْ        قْبْت َعمى َواَحْد َلْمَحالَورَ 

 
 1َدَوْر َياْشَبابْ  ْعالشَراكَقاْل   ْلِقيْت َواَحْد َمْن َلْخـَوانْ 

تعكس األبيات التالية القيمة الغالية لدـ المجاىد، ىذا السائؿ الذم  :دم الشيداء. د
 :، فتقكؿ2إلى الحياة كالطيارة يرمز

 َوَساْمُحوَنا َيـا الُشَيــَدا    الـدَّم ْعِميَنـا  3َيا المِّي َسيَّْمُتوا
 ْوُىَما المِّي َجاُبوا الُحِرَيـو    اهلل َيـْرَحـم الـُشـَيــَدا

 5َيا َرِبـي َعْذُبوا َفالـَدْنَيـا  ْبَحْرب الَعَمـم 4َيا المي َما َيْمَغو
ارؾ ىنا كىناؾ باستمرار، فالمرأة لـ تحظ بشرؼ الجياد، كمكاجية العدك تقع المع

لمثأر، تتأسؼ كتطمب العفك مف الشيداء الذيف سقطكا في ميداف الكغى دفاعا عف 
كرامة الشعب كحرمة نسائو، كحياة أطفالو، فتتمنى لك استطاعت الكصكؿ إلى 

كيبقى فكؽ التراب، مكاف المعركة لتخضب بدـ الجندم منديميا قبؿ أف يسيؿ 
كدليؿ كشيادة عمى كفائيا كعيدىا بالثكرة، ىذا الدـ الزكي الذم يمثؿ الشرؼ 

                                                             
1

 .بكحمامة كالضرضار: "منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 
2
 . 222، ص المرجع السابق .

 .السيالف أم استباحة الدـ:  سيمتكا. 3
 .ال ينادم: ما يمغى. 4
 "أشعار عبارة عف متفرقة"طريؽ السماع،  منقكلة عف. 5
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إذ تقكؿ الشاعرة .1كالطيارة ارتكت بو أرض الكطف، فازداد حبو مف كثرة التضحية
: 

 2َيا المِّي َدْمُكم ِفـي ْلْجـَبـالْ  َسـاْمُحـوِنـي َيـا ُشَيــَدا  
 :3كقكليا

 َكانـُوا ُجْنِدَيو                       ِكـي َيَرْبُحــوا َيْتَيَنـاوْ  شَّْيُبوني َمنْ 
 َراِني َطاَلْعو لَمْجَبْل الَعاِلي                        ْنُشوْف َقْبَرْك َيـا ُشَيِدي 
 :الحرية .ه

في صكرة أخرل، تؤكد المرأة الماكثة في البيت لممجاىديف، أنيا تتطمع لمحرية التي 
كف مف أجميا، كلك بقرض الشعر كالغناء، ألف الحظ لـ يسعفيا لحمؿ يدافع

 :حيث تقكؿ. 4السالح

رَيو َراَىا ْبَطاْت ْعِمَيو      6َوالْنِجيِري 5ِبيْن الُمْغِريبْ  َِ  َوالُح
 :7كقكليا

 عَمَيو 8والُحريو َرَىا ْبَطـاتْ لسَّاَكن َلْجبـَال       َوَىَوْد َيـا ا          

                                                             
 .222المرجع السابؽ، ص. 1
 .فطمة بف حمي: المجاىدة" اهلل يعاكف المجاىديف: " منقكلة عف طريؽ السماع ، قصيدة .2
 ".الجياد حالؿ يا رسكؿ اهلل: "منقكلة عف طريؽ السماع ، قصيدة. 3
 
 .222غكثي شقركف، المرجع السابؽ، ص.4
5

  .غرب أك المممكة المغربيةالم: المغريب. 

 .الجزائر: النجيرم. 6
 (.أشعار أخرل عبارة عف آبيات متفرقة)منقكلة عف طريؽ السماع، مف الذاكرة الشعبية، . 7
 .بطأت أك تأخرت: بطات. 8
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ذ كانت الحرية أعـ ف إٌف الحرية ي المفيـك الشعبي، مرادفة لمفظ االستقالؿ، كا 
كؿ ذلؾ يدؿ عمى أٌف مفيـك الحرية، عرؼ لدل ." 1كأشمؿ، كىي ضد العبكدية

العرب، كأستعمؿ في األحاديث النبكية، كاألمثاؿ السائدة، كلكف المدلكؿ السياسي 
ا السيادة الذم طبقة مضطيدة كمستعبدة مف قبؿ طبقة أخرل زعمت لنفسي

كالتفكؽ، كظؿ ميمال في التأليؼ العربية القديمة، حسب عممنا، ففمسفة تحرير 
العبيد، كانت تقـك في اإلسالـ عمى نزعة دينية خالصة، كال نحسبيا قامت قط 

 2."عمى نزعة سياسية صريحة
عامؿ مف عكامؿ الحماس، فيك يشجع المقاتميف عمى ( الممحكف)إٌف الشعر الشعبي

 .3كمكاجية العدك، كيقكم عزيمتيـاألقداـ، 
كلقد تعددت مياـ المرأة السنكسية إباف الثكرة التحريرية سكاء تعمؽ األمر بالمنظمة 
المدنية لجبية كجيش التحرير أـ بالمنظمة العسكرية، حيث كانت اتصاال كفدائية، 

 :حيث تقكؿ. 4كمسبمة، كجندية
 .5ْنَعرُضو لاِلْسِتْقاَلْل الَتاْم      َيو َوَطِنـي            أنا َوَطـِنـيو َوُخـو 

 6َو َفْمَجِريَدا َراِني َمْحُطوَطو َيـا ْحِميِمي َيا َنا ْلَوَطِنيـو :  وقوليا

                                                             
 .224نفسو ، ص .1
 .40المرجع السابؽ، ص  عبد الممؾ مرتاض، المعجـ المكسكعي لمصطمحات الثكرة، . د. 2
 .224السابؽ، ص المرجع. 3
 
 . 224، صنفسو.4
 .   سنة 44فطمة بف حمي، : المجاىدة" خيط النظاـ : " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 5
 ".أنيار عيف بسيؿ: "، قصيدة نفسو .6
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التي كانت ( الفرممية)تقكؿ الشاعرة حكؿ المرأة الجكندية (:العالج)التمريض . ك
 :، نحك1تضمد جراح المجاىديف، كتخفؼ مف آالميـ

 وَراُىْم ِفالْجَبْل الَعاِلي َيَداِويوْ  ْف َوالَقاِضي ْطِبيبْ ُبوْه ْحِميَمو َشا
لَ   2َداِوينـِي َيـا ِخِي ْباَل َمـالْ  ْب َوَداِوي إْساَلمْ ـى َراْك َطِبيـَوا 
 :  كقكليا

 4َفْشُموا ْرَكِبَيا وَما قِديْتْش  3ْمِنـيْن َقُمو ِجيْش ِديـَسو
دة، تجمى في كثير مف قصائد إف مكضكع اإلعجاب بالمرأة المجاى  :الشجاعة. ز

الشعر الشعبي الثكرم، التي نكىت بشجاعتيا، لقد نزعت عنيا صفة الجنس 
المطيؼ، كذلؾ منذ العصكر القديمة، فكانت الممكة كالقائدة في الحركب كالمغامرة، 

 .5حسب التأليؼ العربية
السنكسية التي يتحدث عنيا الشعر الشعبي، كانت محؿ إعجاب "إٌف البطمة 

 : 6لجماىير الشعبية، حيث تقكؿا
َيو  8َبـاْش َما َنْبَقـاْش َدْوِلَيـو 7َسـاْمــَحو َفاــــَماْل َوالـدَّرِّ

 1َلَكاْنْش َعَسـو ْمَع َلْجَبـالْ  َراِنـي ِبيْن َلْجُروْف َنـْدَبالْ : وقوليا

                                                             
 . 224، ص نفسو.1
 .فطمة بف حمي: ،  المجاىدة"راىـ فالجبؿ العالي: " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 2
 .رض، أك أصابتو عموالم: ديسو. 3
 .لـ أتحمؿ، أك ال أستطيع: ما قديتش.4
 . 224المرجع السابؽ ، ص.5
 .فطمة بف حمي: ، المجاىدة"راىـ فالجبؿ العالي: "منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 6
يىة .7  األبناء: الدَّرِّ
ا نىٍبقىػاٍش  .8  .ستعماريةتتعامؿ مع اإلدارة اال: دىٍكًليىػة*   .لكي ال أبقى: بىػاٍش مى
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 : 2كقكليا أيضا
 4َعَمى الِخَياتْ  َوالسَّاَلْح ْتِقيلْ    3َوالْجَبْل َعاِلي ِفيْو التُّوْرَنات

ال يقكل األىؿ عمى فراؽ األب كاالبف كاألخ ، بعد التحاقيـ   :الشوق . ح
بصفكؼ الثكرة كاف يحدث ذلؾ في أجكاء حزينة ، كانت األـ كالزكجة كاألخت 

فيف ال تبديف . تكتميا ىذا إذا عممت بذلؾ ألف األمكر كانت تتـ في سرية تامة
تتظاىرف بالشجاعة كالصبر، مع معرفتيف حسرتيف كال آالميف عند الكداع ك 

المسبقة بالمصير المنتظر في أعالي الجباؿ كداخؿ الكيكؼ تحت كطأة الجكع 
 :6إذ تقكؿ الشاعرة. 5كالبركدة شتاءا

يْوِلي َمَحالْ   َعِميوْ  8ُخوَيا                        ْنِجيْب ِسيَمو َو َنكِّرْ 7َيا َمو َورِّ
 : كقكليا

 9َيا ُخوَيو ِغي ْخَباَرْك َجاِني        ْبَمْمِري َو اَل ْبِعيِنيَما ْنُشوَفْك الَ 
كثيرا ما تعمؽ األميات آماال في عكدة االبف مف المعركة، ما لـ  :نبأ االستشياد.ط

يصميا نبأ الكفاة مف عناصر الكتيبة أك الفكج الذم كاف ضمنو ىذا االبف المجاىد، 
قد يؤدم إلى حالة اليأس المرض أك إذ طاؿ االنتظار كالترقب ليؿ نيار، ف

                                                                                                                                                                                              
 ".راىـ فالجبؿ العالي: "منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 1
 ". الجياد حالؿ يا رسكؿ اهلل: "،  قصيدة نفس المرجع. 2
 . المنعطفات، المنعرجات: التيكٍرنىات  .3
 .المجاىدات: الخيات .  4
 .224سابؽ، صالمرجعال. 5
 ".رسكؿ اهلل الجياد حالؿ يا: "منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة.   6
ٌرًيٍكًلي*   يا أمي : يىا مىو .7 اؿٍ *   .أريني: كى  .مركز الكتيبة: مىحى
 . أغمؽ: نىكٍَّر *    . االسمنت: ًسيمىو  .8
 .فطمة بف حمي: المجاىدة" اهلل يعاكف المجاىديف: " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة .9
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اإلصابة بالجنكف، كلكف دافع األمكمة يجعميا تستفسر الجنكد الماريف قربياأك قد 
. 1تتجو إلى ثكنات كمراكز العدك لعميا تعثر عمى اسـ ابنيا ضمف قائمة الشيداء

 :2كقكليا
 اهْ َياَنا ُخوَيا َماْسَمْعُتوْش ْلغَ  ياُجُنوْد َياالمِّي ُكْنُت ْمَعاهُ 

 :3كقكليا أيضا
 َنْدَخْل َلْمِبيُرو َوَراِسي َعْرَيانْ  َساْمُحوِني َيا كَباْر الْجَماَعو

كقد تبمغ األـ باستشياد كلدىا الجندم فتتأثر لذلؾ، كتأخذ في البكاء، كىك ما ال 
يجب إتباعو في عرفيـ، فيكاسييا الشاعر الشعبي كيسثير حميتيا حتى تقمع عف 

 . 4ذلؾ
 :5حيث يقكؿ

 َوَخمِّيوِني َنْبِكي َعَمى َوْلِدي          َساَمْحِني َيا الشَّْعْب ْلَغاِلي
 َوْشُكوْن َيْوَفي َعاَىْد الَوَطنْ         َأْنَت َتْبَكي َوُلْخَرى َتْبِكي  

لممرأة في الثكرة " الشعرم"ىذه بعض المعاني التي أعطاىا النص الشعبي 
ية المكضكعية تتكافؽ مع نفسية المرأة التحريرية كىي معاف كما الحظنا في غا

 .6كمع تفكيرىا كسمككيا كأعماليا

                                                             
 .224غكثي شقركف، مرجع سابؽ، ص .1
 .فطمة بف حمي: ، ـ"يا الجنكد يا الٌمي كنت معاه: "سماع، قصيدةمنقكلة عف طريؽ ال. 2
 ".  الككارتية  : "، قصيدةنفسو . 3
 .224، صنفسو . 4
 " .أشعار أخرل عبارة عف آبيات متفرقة " منقكلة عف طريؽ السماع، . 5
 .222ص  ، المرجع السابؽ،....الشعر الشعبي كدكره في الثكرة التحريرية الكبرل: العربي دحك . 6
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كحتى ال يبقى األىؿ في حيرة مف أمرىـ عف أخبار ذكييـ بالجباؿ نظمت القيادة 
الثكرية إدارة مدنية كعسكرية، كعينت اتصاالت بينيا كبيف أفراد الشعب، في كؿ 

ارب الشييد، مع تخصيص منحة مكاف مكمفة بإعالف حاالت االستشياد كمكاساة أق
 . 1ليـ حتى ال يشعركا بالكحدة، كبذلؾ كانت الثكرة أما لمجميع

 :حيث تقكؿ الشاعرة 
 ْلَقاِريَطو َما ِفيَيا َعسَّاس َيا ْوِمِنيْن ْتِجي ْرَواْح ْباَل ْساَلحْ 

 2اَيـْن ْنخبـِيكْ ـْرَواْح فَ  َيابـَو ُخوَيو ْوِعيـِنـِيو َوقـَْمِبي
 :كقكليا
 3َمـاَلْك ْبِطيْت َباْلـَماِلَيـو ا الـَقِميـْل ِبيُيْم اَلْيتَـاَموَيـ

 :كقكليا أيضا
 4ْواَلْدُىم َراُىم ِفي َلَمانُ  ُقوُلوا لُشَيـَدا َيْتـَيَنـاو

 :االنتخابات. ي
إف العالقة بيف الجانبيف العسكرم كالسياسي ىي عالقة متالزمة، كعبرعنيا الشعر 

اض، بعيدا عف الخطب الٌديماغكجية كاإليديكلكجية الشعبي الثكرم بأسمكب في
 .المتصمة عادة بالسياسة كالمجتمع كالتي تبرز الكسائؿ لمقياـ بأعماؿ ما

 .5لقد تفطنت الشاعرة إلى ذلؾ، كسمكت النيج السياسي البسيط

                                                             
 .224غكثي شقركف، مرجع سابؽ، ص . 1
 ".أنيار عيف بسيؿ: "منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 2
 ".يا المي قمتكا جيش ديسا: "نفسو ، قصيدة. 3
 ".خيط النظاـ: "نفسو ، قصيدة. 4
 .224، ص  المرجع السابؽ. 5
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، حيث 1كتنبييا بالنكايا الخبيثة لممشاريع االستعمارية، منيا رفض االنتخابات
 :2تقكؿ
 

 َسَمْك َيا َوْلــْد ِليُيـوِدي               ِخْيط النَِّظاْم َيْمِشي َوْيِجي َسَمكْ 
 4َما ْنَسِنييْش َمَع ِديـقُـولْ   3َوُلو َكاْن َيْبَقى ِغْيْر ْشَطْب َوَقْنُدولْ 

 :5كقكليا
ـو  6ون َلْخَطابَ َيـا ِديُقول َبْرَكاك م  ََ  7بنات الـدَزاَير َقاع َفاَلَق

 :كقكليا أيضا
 .8َواِليْمَنـيَقـاْعَده َلْمَوَطـنْ  َلْنَصاَرى          يْسَرى سْنَياْت ِبيَيالِ 

ىذه الرسالة التحسيسية برمكزىا المغكية كالصكرية، كجدت ضالتيا لدل الجماىير 
الشعبية التي تجندت كرفضت االستفتاء، لتفكيت فرصة أطالة الحرب كالتعجيؿ 

الثكرم، كسيمة إعالـ كاتصاؿ تدرؾ ىدفيا باالستقالؿ، كبذلؾ شكؿ الشعر الشعبي 
 : 1، إذ تقكؿ لنا الشاعرة9بسرعة كسيكلة

                                                             
 .223، ص نفسو. 1
 .فطمة بف حمي: ، ـ"خيط النظاـ:" منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 2
 .نبات شككي: القندكؿ.                        * أغصاف األشجار: الشطب. 3
 .رئيس فرنسا: ديقكؿ.                  * ما نسنييش، ال أمضي، ال أنتخب. 4
 ".أشعار أخرل عبارة عف آبيات متفرقة" منقكلة عف طريؽ السماع، مف الذاكرة الشعبية، .5
 .القاء الخطابات: الخطابو *                                          . يكفيؾ:  بركاؾ. 6
كصؼ ذـ، أطمقو أعداء الثكرة عمى جبية التحرير : فالقة.                         * الجزائر: الدزاير. 7

 .الكطني
 .فطمة بف حمي: ، ـ"يا بنات الكطف:" منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 8
 .223، ص  المرجع السابؽ.9
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 َخْدمو ْمِميْح َوَعْدُلو لْحَكام    َزاُكْم َمْن الِقيْل َو الَقــالْ 
 3َمَشاْو شَنَيْعَيا َمَع َلْقُنوْس          ْدَزاَيْر َتْرَبـْح  2َيـا َدابْ              

 :4كقكليا
 5ُزَعـاَمو َداَرْت ِديِفـيِمي    وْل ِغي َساَعو ْيُشوفْ َخْرُجو ِديق

 :التضامن. ك
جياز : لقد أنشأت القيادة الثكرية مصالح محكمة كمكممة لمنظاـ الثكرم منيا

التمكيف كاإلمدادات التي كانت تأتي مف تبرعات كزككات المكاطنيف، كتكضع تحت 
لمنح ىذه المساعدات " صاالتات"، ثـ تعيف الثكرة "القايد"تصرؼ مسؤكؿ القرية 

لى الذيف أستشيد فرد مف أفراد عائمتيـ  .6لمفقراء كالمعكزيف، كا 
 َوَقاْل َنْطَياَلْو ِفي َلْيَتاَمـو    َيا لمَطاَلْب المِّي َفاَىمْعِطيتْ 

َيو   7ْبِطيْت َبـالَمـاِلِيو اَلْش َوعْ     َيا َبو َلْحِبيْب ِصَفْتِمي ْبرِّ
 :8كقكليا

 َمَنْع الَمـاِليو 10َبـالَبِريُكـو   ِكي َلْقِميل 9َرْقَبةَيا ْشُكوْن 
                                                                                                                                                                                              

 ".خيط النظاـ:" منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 1
 .يا حيكاف:  يا داب. 2
 . ذىبت أخبارىا لألجانب ، أك الخارج: مشاك شنيعيا مع لقنكس. 3
 ". أنيار عيف بسيؿ: "منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 4
 إقامة حفؿ بمناسبة ما :  ميديفي.                                        * يشكؼ، ينظر كيرل. 5
 .244، المرجع السابؽ، ص  غكثي شقركف. 6
 ".أشعار أخرل عبارة عف آبيات متفرقة: " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 7
 ".أشعار أخرل عبارة عف آبيات متفرقة" نفسو. 8
 .شجاع: رقبة. 9

 .حمار: بريكك. 10
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 : عف مكعده ، فترل الشاعرة تعبر عف ىذا التأخر قائمة" االتصاؿ"كقد يتأخر 
 1َمـاَلْك ْبِطيْت َباْلـَماِلَيـو َيـا الـَقِميـْل ِبيُيْم اَلْيتَـاَمو

 
 .2وَيو َغْيُبوُل َوْجـوُ َو َياَنا خُ  َقـاع ُجْنِدَيا َجـاْو َرْقُبـوا  :كقكليا

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .فطمة بف حمي: ، ـ"ا جيش ديسايا المي قمتك :" منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 1
 .فطمة بف حمي : نفسو ـ. 2
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 :الـمـغـة الـشـعـريـة .1
انو السؤاؿ الذم طرحو الكثيركف حكؿ ماىية المغة، كىك السؤاؿ الذم تفاكتت     

منذ القديـ ، ك تعقدت اليـك أكثر بحكـ المستجدات العممية  اإلجابات عنو
، كالتي تعد في الدراسات األدبية المادة األساسية، مف *المعاصرة أال كىي المغة

حيث ألفاظيا كداللتيا كقكاعدىا، كتراكيبيا خاصة إذا تعمؽ األمر باألدب 
 .1فما ىي لغة الشعر الشعبي الثكرم ؟.الشعبي

 الشعبي يركف أف لغتو تختمؼ عف تعريفات عمماء المغةإف دارسي األدب 
ك األنتربكلكجيا كرجاؿ الفمسفة، فيي كميا فيما يبدكا، ك إف اتفقت عندىـ مع  

االسـ فإف المدلكؿ قد يطرح تساؤالت عديدة منيا أف ىذه التعريفات يمكف أف 
بمعنى : "العربي دحك بقكلو. تعطي لمغات التي تخص أمما كاممة، كيعمؿ ذلؾ د

عمى العربية الفصحى ألف كؿ سكاف الكطف العربي " لغة"أنو يمكف أف نطمؽ اسـ 
يشترككف في فيميا اشتراكا كاسعا أما أف نطمؽ ذلؾ عمى ليجة تخص إقميما في 

 .2"أمة مف األمـ فذلؾ ما يجب تكضيحو مف قبؿ المختصيف بالمكضكع
د ال تفيد مف كجكه أخرل فيك يرل أف تمؾ التعريفات قد تفيد في بعض الكجكه كق
: ، كمف جانب أنيا"لغة"تفيدنا مف جانب المعنى المغكم الذم يحدد معنى كممة 

                                                             

" لغى"، كتتبعكه حتى كصمكا إلى كممة لغة فقالكا جمعيا "لغك"فعمماء المغة أخذكا ىذا االسـ مف : المغة*. 
فيي الكالـ المصطمح عميو بيف كؿ قـك كأما عمـ المغة فيك معرفة أكضاع المفردات، " لغكف"ك" لغات"ك

 .424معمكؼ، المنجد في األدب ك المغة كالعمـك المطبعة الكاتكليكية، بيركت، ص  لكيس: كأنظر
 .32الغكتي شقركف، المرجع السابؽ، ص . 1
 .222المرجع السابؽ، ص ... العربي دحك، الشعر الشعبي ك الثكرة التحريرية بدائرة مركانة. 2
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ألف المعنى .ظاىرة اجتماعية، ككذلؾ بالنسبة إلى ككنيا ترمز إلى المعاني البسيطة
، يجعمنا نحدد : "المغكم كىك يقكؿ عنيا أنيا الكالـ المصطمح عميو بيف كؿ قـك

 معنى القـك 

 

 .1تى نعرؼ المكاطف التي يمكف استخداـ كممة لغة، ككممة ليجة ح
فيي في ىذه الحالة تككف متصمة " إنيا ظاىرة اجتماعية" كيذىب كذلؾ بقكليـ

بالمجتمع أك ناتجة عنو كأم مجتمع كاف حتى كاف اتخذ لنفسو ليجة ما، ىذا عمى 
 .2عومستكل األمة الكاحدة، فانو مضطر إلى لغة يفيميا مف يتعامؿ م

، التي نجد فييا العربية "بني سنكس"ك نأخذ مثاال عف منطقة بحثنا ىذا، فإف دائرة 
كنجد فييا الميجة األمازيغية، كذلؾ فيما مضى، نجد أف بعض القرل ال تفيـ 

بني زيداز ك بني عشير ك أكالد : كلذلؾ تضطر قرل" المنطكؽ األمازيغي"
العامة لمتفاىـ مع سكاف ىذه القرل عربيككذلؾ قرل الكاؼ، إلى استخداـ الميجة 

، (محدكدية الميجة)ك( شمكلية المغة)كبذلؾ تحدد .المجاكرة ليـ، أك المختمطة بيـ
إذف : " لمغة األدب الشعبي، إذ يقكؿ" محمكد ذىني"كىذا يقكدنا إلى طرح تعريؼ 

فاألدب الشعبي يمتاز بمغة معينة مف الصعب كصفيا أك تحميميا، لكنيا عمى كجو 
طع ليست عامية، كعمى أساس الترجيح فصحى، راعت السيكلة في الق

 .3...."إنشائيا

                                                             
 .222، ص  المرجع السابؽ. 1
 .222، ص نفسو  2
 .42األدب الشعبي مفيكمو كمضمكنو، المرجع السابؽ، ص محمكد ذىني، . 3
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يعتبر ما كتب بو األدب الشعبي لغة، كىك " محمكد ذىني"كمف ىنا نجد أف 
االعتبار الذم ال مفر مف إقراره، ألنو عمى فرض كجكد اختالفات بينو، بيف المغة 

الفصاحة، لككنيا ممتزمة  أك التداكؿ، كمف حيث" الشمكلية"كالميجة مف حيث 
لقكاعد النحك كالصرؼ كعامية ألنيا غير ممتزمة بيذه القكاعد كال ترقى إلى مستكل 

فمغة الشعر الشعبي، لغة شعبية بسيطة، تجمع بيف المفظ العامي : إذف. 1الفصحى
ك الفصيح األجنبي فيي بذلؾ خميط مف المفردات، كىي أيضا أداة فنية ليا 

ة فمنيا يتكلد الرمز   ك الصكرة ك األسمكب، كىي أداة متميزة كظيفتيف في القصيد
 . 2باالستقاللية

مف حيث عممية التأثير كالتأثر، فيي مجمكعة ألفاظ حاممة لخصائص متغيرة في 
المعنى حسب مصدرىا ك قكة معانييا، فمغة القصيدة الثكرية أك باألحرل ليجة 

عناصر التحريؼ ك اإلدغاـ         القصيدة ىي ألفاظ معبرة داخميا بطبيعة الحاؿ
.     3ك التحكير مع ما تتميز بو الميجات المحمية مف تشكيو في النطؽ كالٌمحف

كالشعر الشعبي الثكرم لـ يتأثر بمغة العدك، كاف حدث ذلؾ، فاف ىذا التقبؿ،أم 
تقبؿ لغة المستعمر خضع لشركط الميجة مف تحريؼ في النطؽ أك التكسير 

.                                        4كممة ك التأنيث ك التذكيرالنحكم ألصؿ ال
.                              كمف ىذه النقطة نتفرغ إلى لغة النصكص التي بيف أيدينا

                                                             
 .222العربي دحك، المرجع السابؽ، ص . 1
 .222الغكتي شقركف، المرجع السابؽ، ص . 2
األىازيج النسكية لكالية تممساف  في  يزلي ، صدل الثكرة عمار:، كانظر32المرجع السابؽ، ص . 3

 .34، ص (2332-2330)جامعة تممساف رسالة ماجستير، ( مخطكط)منطقة ترارا نمكذجا 
 .32نفسو، ص . 4
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بإمكاننا إعادة األلفاظ ك الكممات التي استخدميا الشعراء الشعبيكف  :األلــفـــاظ. أ
نما لـ في النصكص التي بيف أيدينا ك  صياغتيا إلى العربية بنسبة عالية جدا كا 

بسـ "فمثال ىذا النص بعنكاف          . 1يمتزمكا فييا قكاعد اإلعراب ليس إال 
 :، شعر شعبي تغنى بو الشاعر بمنطقة البحث، إذ يقكؿ"الجبيو

 ِويْن الْغُذو ِويْن لُقوْل َوِكي َيْيَواِلي   َبْسْم الَجْبَيو الَجالَلـو
 َوالّصَباْح ْيالِلــــي     اِئر ِغيْر َزْىَرهوالَجزَ 

 وِسيِدي ْلِجـيالِلـــي     ِزيــْد آلْفمُــــو
 ال ْعَيـاْد ْتالِلــــي     اَل َطَياَراْت ال ُكوْنَفو

 َبَطـْل الرَِّجـــــال     ثُمَّ اْسَتْشَيـــــدْ 
 يو ال ْيُقوْل َيْمِشي َمْن َبالِ      َباْسُمو َبالُنـــونُ 

 .2وَنْص ْلَيــــــاِلـي     ْعَياْت ْفَرْنَسا بالْرَصاْص 
" الييكالي"ك"القكؿ"ك"الجاللو"ك"الجبيو"ك"بسـ: "فيذا النص نجده متككنا مف كممات

" استشيد"ك"تاللي"ك"عياد"ك"طيارات"ك"زيد"ك"ياللي"ك"الصباح"ك"زىره"ك"الجزايىر"ك
مف األصؿ " بسـ"حيث أف  إلى آخر النص كىي كممات عربية". الرجالي"ك"بطؿ"ك

أم ذىب ككذا مع بقية الكممات " ذاغ"، كأف الٍغديك مف األصؿ العربي "ًبٍسـً "العربي 
التي يقصد بيا التالكة أك " تاللي"ك " األعياد"التي يريد بيا " عياد"، "طيارات"

األىاليؿ أم أىاليؿ صباح العيد، ك بالتالي ال نجد في النص ما يبتعد عف العربية 
 .ك يعني بيا القافمة" الككنفو" كممة كاحدة ذات األصؿ الفرنسي إال

                                                             
 .222العربي دحك، المرجع السابؽ، ص . 1
 . مسكارم يمينة: ، المجاىدة"بسـ الجبية: "طريؽ السماع، قصيدة عفمنقكلة . 2
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كفي الجدكؿ التالي، سيبيف لنا بعض المفردات كاأللفاظ التي استعمميا الشاعر 
 .الشعبي في مقطكعاتو، كمدل تشابييما، كصمتيا بالمغة الرسمية

 المفردات بالرسمية المفردات بالعامية
 ىىذىا النَّيارٍ   أىٍنيىارىؾٍ 

 المفردات بالرسمية المفردات بالعامية
 بسـ
 الجبيو
 الجاللو
 الغىذيك

 لقيكؿا
 يىٍيكىاًلي
زىايىرٍ   الجى
 زىٍىرىه

 الٌصباحى 
 ٍتالىًلي
 اٍستىٍشيىدى 
 بىطىؿٍ 
 الرِّجالي
 لىٍجبىاؿٍ 
نىة  فىالجى

 ًبًإٍسـً 
ٍبيىة  الجى
الىلىة  الجى
 الذَّىىابٍ 
 القىٍكؿ

 ٍحالىٍكًلييى 
زىاًئر  الجى
 زىٍىرىة

بىاحي   الصَّ
 تيىٍميىؿٍ 
 ايستيٍشًيدى 
 بىطىؿي 
 الرِّجاؿ
 الًجبىاؿ 
نىة  ًفي الجى
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ٍرقيكؾٍ   يىحى
دىادىة  الحى
 ٍجنيكٍدنىا
ايىفٍ   الخى
 فىالٍسمىا
 الشىيىدىا
 غىابٍ 
 يىٍنٍصر
 أىٍدميكعي
كا ٍبحي  يىرى
 تىٍرقىد
كٍ   الضى
 الٍعسىاكىرٍ 
ًريَّة  الحي

 طىٍمعيكا لىٍجبىؿٍ 
 الًجيىادٍ 
الىؿٍ   حى

 يىا رىسيكٍؿ 
 المَّو
ا  الزُّعىمى

 يىٍحًرقيكؾٍ 
ديكدٍ   الحي
نيكٍدنىا  جي
اًئفٍ   الخى

 ًفي السَّماءٍ 
 الشَّيىدىاءٍ 
 غىابى 
رٍ   يىٍنصى
 ٍدميكًعي
كا ًبحي  رى
 تىٍرقيدٍ 
ٍكءي   الضَّ
 العىسىاًكرٍ 
رِّية  الحي

بىؿً  عىديكا ًإلى الجى  صى
 الًجيىادي 
الىؿي   حى
 يىا رىسيكؿي 
 الٌموً 
 اءي الزُّعىمى 
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 مىؾٍ سى 
 يىا الغىارىؽٍ 
 شىيَّدٍ 

 أىٍسالىؾٍ : ًسٍمؾ، ج
 أىيُّيىا الغارؽ
 شىيِّدٍ 

 
الشعر )كمف استقرائنا ليذا الجدكؿ، يتضح لنا االختالؼ الكارد بيف كممات النص 

كأصميا العربي، إنما يرجع إلى النطؽ عند سكاف المنطقة، أما ( الشعبي الثكرم
خاصية مف التحريؼ الذم مس األلفاظ، فيتعمؽ باإلعراب نحكا أك صرفا، كىي 

خصائص العامية عند الجماىير الشعبية، حيث ال يقيدكف أنفسيـ بالقكاعد النحكية 
ك الصرفية في تعبيرىـ، إال في بعض الكممات النادرة، حيث يضيفكف حركفا 
لكممات، كيحذفكف أخرل منيا مع أنيا أصمية فييا كمف ىنا يمكننا القكؿ إف لغة 

ية تماما إنما ىي بيف ىذا كذاؾ، كلذلؾ ال ىذا النص ليست رسمية كافة، كال عام
( محمكد ذىني)يمكف ثعتيا بالرسمية مطمقا، أك بالعامية كمية، كما كرد في تعريؼ 

 . 1المتقدـ
المفردات األجنبية 

 بالعامية
 أصميا بالعربية أصميا بالفرنسية

كبالف  A eroplane+ Avion الفيك+ الرُّ

 
 الطائرة

  التسركيمة

Encerclement 
 لمحاصرةا

 قاضي التحقيؽ Juge الزكج
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 قافمة السيارات العسكرية Convoi الككنفة
 مدفع الياكف Le mortier المكرطي
 مدفع ضد الطائرات D.C.A الديسية
 سالح فردم Cara القارة
 الرتبة العسكرية Galon القالك
 انتخب Voter فكطي
 الدبابات Les chars الشيراف
 رجاؿ الصاعقة Le commondo الككماند

 le harki الحركي
المتعاكف مع )الخائف

 (العدك
 "شارؿ ديغكؿ"اسـ الجنراؿ Charles de gaule ديغكؿ

 :الـقـواعـد. ب
يشمؿ الشعر الشعبي نسبا كبيرة مف المفردات ك األلفاظ ذات األصكؿ العربيةفقد 

الشاعر  نجد بعض الكممات التي تراعى فييا القكاعد بصكرة عفكية، حيث ينقؿ
الشعبي ىذه األلفاظ سماعيا، أم بصكرة سميمة ك صحيحة مف الناحية المغكية ك 
نقصد بذلؾ الجكانب النحكية ك الصرفية، فيك ليس مطالبا بااللتزاـ بيذه القكاعد 
كىذا يعني أنو ينطؽ بمغة عامية غير معربة، كىذا ال ينطبؽ عمى الشاعر الشعبي 

نما يتعدل إلى شعراء شع ، إذ يقكؿ محمد عبده 1بييف مف أقطار عربية فقط، كا 
كثيرا ما يعد الشاعر الحميني في الغناء : " غانـ عف الشاعر الشعبي اليمني
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الصنعاني عف طريؽ قكاعد الصرؼ ك النحك المتبعة في المغة الفصحى بتأثره 
ف الشاعر الشعبي غير مطالب بالتزاـ القكاعد إككما قمنا آنفا . 1"بالكسط الدارج

ـ كجكد شعراء شعبييف متعمميف، كلك بنسبة محدكدةبؿ يريد أف يميز قصيدتو رغ
عف غيرىا إلثبات شخصيتو الشعبية، كبذلؾ تككف قصيدتو مميزة أسمكبا ك لغة، ال 

 .2تقتصر ظاىرة عدـ مراعاة القكاعد عمى منطقة البحث
 :كيمكف مالحظة عدـ استخداـ القكاعد في ىذه النصكص في سمتيف رئيسيتيف

 .عدـ استخداـ الحركات في أماكنيا: أكال
ال ترسـ الكممة بالحركؼ التي تقتضييا القكاعد، بؿ يعتمد الشاعر الشعبي : ثانيا

.                        3في رسميا عمى النطؽ المألكؼ في لمنطقة التي يكجد بيا
 :بالنسبة لممالحظة األكلى نتناكؿ ىذا البيت

 4ُقوُلو ْلِخيـي ِغـي َيْتَيَنـا ال بالْحِبيَموَيا ْتموْت بالَرفَّاْل وَ 
فعؿ مضارع رسـ بصكرة صحيحة، لكف شكمو خضع لمنطؽ " ٍتمكٍت " كممة 

في " التاء"المحمي، بحيث كرد مجزكما بدكف عمة، حيث أف الشاعر سكف حرؼ 
، جاء مرفكعا  .ىذا الفعؿ ك في األصؿ إذ لـ يتقدـ الفعؿ المضارع ناصب أك جاـز

البيت كأبيات أخرل نالحظ تكظيؼ حركؼ الجر كلكف االسـ المجركر  كفي ىذا
فىاؿٍ : "ساكنا لفظ عامي دخيؿ، رسـ في البيت رسما صحيحا، لكف شكمو حسب " بالرى
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" الباء"النطؽ جاء ساكنا بدكف سبب نحكم، مع أنو جاء مجركر بحرؼ جر ىك 
فىا: ككاف مف المفركض أف تقع الكممة المجركرة، فنقكؿ  .              ؿً ًبالرى

 :كتقكؿ الشاعرة في البيت التالي

 1ْنَجاْىُدو َيا اْلَواَغْش َوْدَواْه                       َنَرْوُحو َلْباَلْدَنـا َنْزَىـاوْ 
سميمة مف ناحية رسـ الحركؼ، كقد أكردتيا الشاعرة عمى " نجاىدكا"إف كممة 

الذم سبقيا، لكف الشاعرة  ، تبعا لضمير المتكمـ"نجاىد"صيغة الجمع فتصبح 
، قد "الداؿ" كضـ " الياء"كزيادة عمى عدـ استخداـ الحركات في أماكنيا بكسر 

 .ك خالفت قاعدة أحكاؿ الجمع" الياء" سكنت 
كما نجد حاالت تتعمؽ بالحركات، حيث نجدىا ال تستخدـ في مكضعيا    
 :2األمثمة كثيرة منياك 

 3لرَِّجـــــاليَبَطـْل ا  ثُمَّ اْسَتْشَيـــــدْ 
"     أيٍستيٍشًيدى "استشيد فيي مكافقة في رسـ الحرؼ كلكف الحركات في غير محميا 

 :كمف حركؼ الجر التي يسكنيا الشاعر نحك
 .4ِويْن الْغُذو ِويْن لُقوْل َوِكي َيْيَواِلي   َبْسْم الَجْبَيو الَجالَلـو

" جاء"يصبح الفعؿ كما تحذؼ اليمزة مف آخر الفعؿ ماضيا كاف أك مضارعا ف
 :، كما في القصيدة5"جات"، "جاك"أك " جايا"، "جا"، "يجيء"
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 1و جات لكميبـو الصفـره    َو َجاْت ُلوْطَيـات و َلجيـب
كاإلبقاء عمى الالـ ممتصقا بالكممة المجركرة " إلى"حذؼ اليمزة مف حرؼ الجر

قىاؿٍ   ٍعًطيٍتيىا لمطىالىٍب المِّي فىاىىـ:نحك 2كفتحة أيضا ػو كى نىٍطيىالىٍك ًفي لىٍيتىامى
3 . 

بمعنى الظرؼ مع الكسرة، كالكاؼ يفيد أيضا " الكاؼ"استخدـ حرؼ الجر 
 :4التشبيو

 .5َبـالَبِريُكـو َمَنْع الَمـاِليو    َيا ْشُكوْن َرْقَبو ِكي َلْقِميل
 :كما في قكليـ 6أك بعض الحركؼ األخرل" عمى"رفع المجركر بحرؼ الجر 

 .7َوَفاَيْن ْنِديْرُىْم َعَمى الُمـوتْ  َحْوُمـوا ْفـاَلْعِشَيـوَوطُيوْر تِمي 
 

 :مثؿ 8األكؿ لمذكر كالثاني لممؤنث" ىذه"ك" ىذا"عدـ التمييز بيف اسمي اإلشارة 

 
نيكٍد لىٍبسيػك ًفػييىا ىىاًذم سيٍمطىػاٍف الٌزيػىارىة قىاٍع ٍلجي كى

9. 
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أخرل يضاؼ إلى إسـ االشارة المؤنث  ، كأحيانا"ىىذىا سيٍمطىػاٍف الٌزيػىارىة "كالصحيح 
" الياء"أك حذؼ حرؼ " الياء"ىذه ، مقطع متككف مف الياء ، كالكاؼ بعد حرؼ 

 .1الثانية مف ىذه كابقاء حرؼ الداؿ مع زيادة الياء" الياء"األكلى ك
 :كقكلو 

 2َىاِذي ْلِجيْب َماِشـي ِليَنـا َسـْمُحـو َيا الَواَغْش ْلُجْنِدَيا 
 : نحك3" نا"حيث " أنا"لقطع مف ضمير المتكمـ حدؼ ىمزة ا
 .4و اَنا ُخوي َماْسَمعُتوْش ْلَغاهْ َيا المِّي ُكْنُتو ْمَعـاْه                    َيا ُشَيَداءَ 

مع فتح " في"كحذؼ الياء مف حرؼ الجر " مف"حذؼ النكف مف حرؼ الجر 
ْلُجوْنِدَيو  فتصبح ِمَن الُجوْنِدَيو.5الميـ ََ  :لبيت التاليكما في اِم

 6ِواَل ِعَنْك َمـَمْحَراْك َنْقِصـي َيا الُموْت َمـا َتِديْش َمْمُجوْنـَدَيـو

 : مثؿ" الٌمي"مكانو فيصبح " الاٌلـ"كاستخداـ " الذم"حذؼ لداؿ مف اسـ الكصؿ
 

 7ِكيَفاْش نِدير َمَع َوْلـْد ُجـوْنديالمِّـيَدَخـْل الـَيْم لـَْقْمِبـي
 :مذكر، كالمؤنث، أيضا، نحككاستخدامو لمجمع، كال
 1َيا المِّي َدْمُكم ِفـي ْلْجـَبـالْ  َسـاْمُحـوِنـي َيـا ُشَيــَداء
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 : ، مثؿ2بالنسبة لممؤنث" التي"كما تحذؼ التاء مف 
 3َسْنَياْو ِفيَيا ِغـي َعالََّمـو ْو ُتوَنْس َيا المِّي َمْعمُـوَمـو

رئيسنا تصبح رىايىٍسنىا كما : مثؿحذؼ اليمزة إذا كقعت عمى الياء في كسط الكممة، 
 :في البيت التالي

 4ِمْن ْتَقْعَدْت َعَمى الُكَراَسى       َو َراَيْسَنا ِخيْر َمْن َراَيْسُكم
، بمعنى االستفياـ، مع كسر الكاؼ، كأحيانا أخرل "كي" استخداـ أداة النصب 

 :، نحك5حذؼ حرؼ الياء
 6ْدِبيرَىا َفالسِكي َعَشا تَ   ُشـوُفو لــَياذي ْفَراْنـَس 

 :كقكلو أيضا
 7ِكـي ِدُرو ِليَمْت الَعَمـالْ   َياِلي َدْرُتو َرْبُكـم ْلَفْسَيـاْن 

مع تضعيؼ حرؼ  " الميـ"كتسكيف " مف" زيادة ىمزة القطع في أكؿ حرؼ الجر 
 :،مثؿ8"النكف"

 9َيا َصْفَرى َباْيِعي لمَجيـْْش  َأِميْن ْتَقاْبُضو َفالُكِريـْش 
 :1بألؼ ممدكمة" يا"ؼ النداء استبداؿ حر 
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 2و ِكي َشَيْبِني ْنَياْر ْلُحِسينْ  َأْنَياْر ِعْن ْبِسيل َو الَدْمَعة ْتِسيلْ 
إلى غير ذلؾ مف المالحظات التي فرضتيا الميجة العامية المتداكلة في منطقة 

الزيش أم الجيش، كأيضا، يكتؿ أم : البحث كاستبداؿ حرؼ الجيـ بالزام مثؿ
 :، نحك3شكار أم جكار: ذلؾيقتؿ كنجد ك

 َبُعوْش َجاِنـي َوْحـُدو ْلـِغيـْت ْسَتَعـُدو
 ْنِتيُرو َشَوارْت الَبَراج َقـالـُوا َنْبُدو ْنـِتيُرو

 :كقكؿ الشاعر

 4َوَصْبـَنـا الِزيـْش ْمَقَيـلْ  َزْدَنا َلْبِني ْىـَدَيـل             

كردت بكثرة، كخصكصا في  كالممفت لمنظر كجكد حركؼ كالجيـ كالعيف كالكاؼ، 
ثارة الحمية، فيي تتكافؽ كطبيعة  الغرض الثكرم الكطني، نظرا لمكسائؿ المتفجرة كا 

 .المكضكع كاليدؼ

أم حرؼ األلؼ الداؿ عمى " المدية"إلى جانب ذلؾ نالحظ في بعض المقاطع 
 .5"األمازيغية"النداء كىك حرؼ صكتي يعتبر حرفا أساسيا في 

 :الحروف. ج

 :نماذج تطبيقية لنصكص دراستنا نستخمص الخصائص التاليةمف خالؿ 
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 :الـيـمـزة. 0

، الذم يبدك أنيـ قد اىتمكا بو لمالو مف "اليمزة"نجد عدة تغييرات مختمفة لحرؼ 
مزايا صكتية دكف سكاه، كقد دفعيـ إلى إثباتيا في مكاطف غير أصمية فييا حيث 

 : ف استخراجيا، مف النصكصزادكىا في أماكف كثيرة، كمف الحاالت التي يمك

 

 " حافظكا: "بدؿ" أصتحفظكا: "، مثؿ قكليـ1زيادتيا في أكؿ الكممة عندىـ كثير*

 2َو َىـَداَك ْشَبـْح الـُشبَّـانْ  َأصَتْحْفُظوا َعَمى َنْجَمو َو الْيـاَللْ 
 ":الزعماء"، بدؿ "الزعما: "، مثؿ قكليـ3حذفيا مف أكاخر األسماء الممدكدة*

 4ْلَصْنُدوْق الدُّوِميْل َراُىم َوْصُموهْ         َواَغـْش الـزَُّعَمــاُشـوْف ْلـ
 

 ":يديركا"، بدؿ "أديركا:، 5إثباتيا عف الياء في أكؿ المضارع*

 6َما ْيَضْرُبوْش ْباَلْعَصو   َقاُل ِزيُدو يِدُروِلـي ُغْرَصـو
 ":اأعميي"التي تصير " عمييا: "7زيادتيا في أكؿ بعض حركؼ الجر، مثؿ*

 8َيْحَمْف َأْعِميَيا فالِعيِنين         َعْنْدُىم َواَحد الّرَصاص
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  الخصائص الشكلية و الفنية: الفصل الثالث  

 

التي يحكلكنيا " إلينا"،في حاالت أخرل كيذه في 1كحذفيا مف الجار كالمجركر*
 ":لينا"إلى 

يَقاْن َيـا ْكَحْل الَجـْمَده           َِ  2ِجيْت ِليَنا َواَل َجاْبَتْك ِفَرْنَسا َساِل
 "جاني"، "جاءني: "، كقكليـ في3ر بعض األفعاؿ الماضيةحذفيا أيضا مف آخ*

 4َقاُلوِلي َماْت ِفي َطاَخرَّاطْ           ِخيْط َبْن َشَراْط َجاِني َمْن ْرَباْط  
نقطعت التي : ، مثؿ5الفصؿ األصمية" فاء"زيادتيا في أكؿ الماضي، كسكيف *

 .تصير أنقطعت
 6َطِريْق َأْنَقْطَعْت َعمى الِجيْش ْيُفوتْ  َأْنَتْر َمن الّميل َيـا ُخـو            

 
الذم " نيار: "، مثؿ7إضافتيا في أكؿ بعض األسماء الرباعية عند تصغيرىا*

 " أنصار"يصير 
 

 8َوَقاْل َمْطِعيِش َيا ُبوَيــا                        َىَذا اْنَياْر َعَنا َما َيْنَعـادْش 
، بدكف كاك بعدىا عكض "أككؿ"حيث تصير ، 9"كؿ"يزيدكىا في أكؿ أداة التككيد *

 .بضـ الكاؼ" كؿ"عكض 
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 1َوْحُده َعاَلْت َو َلْمُكوْر َسْنَياتْ     ُأوُكل يتيرو َوْحُده َفالْرضى
 1َسْنَياتْ 

 " تجي"، مثؿ تجيء الذم يصير عندىـ  2يحذفكنيا مف آخر المضارع*
 3ي ْفالْحَباْس و اَلْمَطاِميرْ ْوَخَوْتَنا المِّ  ْكُروا الّشَياَده          ْتِجي السَّاَعو ِكي َنْتفَ 

الذم "جائتنا : "كما في قكليـ4كتحدؼ عندىـ أيضا مف الفعؿ الذم آخره نكف متكمـ
الذم " يأتي: "، ككذلؾ حذفيـ ليا مف عيف المضارع مثؿ"جاكنا"الذم يصبح "

 ".ياتي"يصير 
 5َصَبح الّصَباح َو َجاْوَنـاُمـَقـاِتـمـو ِذي الكــفـاره

تعكيضيا أحيانا بالشيف عندما تككف في آخر الفعؿ المنفي بحرؼ الميـ، كما في 
ما "، "ماكالش: "، كمف ىذا القبيؿ"  ماجاش"الذم يصير " ما جاء: "قكليـ

كمثؿ ىذه الظاىرة في الميجة، أك في العامية قديمة، حيث عند القدماء "أحضرش
 .في الميجات العربية

 
 .6" الكشكشة"ب  

 7َمـا َجاِشي َزْىُو الَخاَطرْ   ي َيا ُبوَيا َما َجاِشيَما َجاشِ 
 :كقكليا أيضا
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 .محمد غزري: ، المجاهد"بو عبدوس"منقولة عن طرٌق السماع، قصٌدة . 
2

 .204، ص المرجع السابق. 
3

 م .ي: منقولة عن طرٌق السماع قالك ٌا رجل ، م. 
4

 . 204نفسه، ص . 
5

 .ي،م : م" قالوا اللً فات منا :"منقولة عن طرٌق السماع، قصٌدة . 
 .204، ص  المرجع السابؽ.6
 (.ألىازيج النسكيةا)منقكلة عف طريؽ السماع، مف الذاكرة الشعبية . 7
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 1َو ْنقُروه ُكـْمِشي ثَـاِنـي َما أْتُقوْلْش َلْكاَلْم َطـاَيـح
مع تسكيف الميـ، كفتح العيف، إلى " أمع"الظرفية فتصير " مع" زيادتيا في أكؿ *

 .2كميا أف غير ذلؾ مف الحاالت األخرل التي لـ نستطرد معناىا

 :الـتـــاء .2

، كىك حذؼ أيضا كرد "الٌمي"الذم يصير عندىـ " التي"حذفيا مف اسـ المكصكؿ *
 .3في الميجات العربية القديمة، كما يزاؿ إلى اليـك

 
 4َسْنَياْو ِفيَيا ِغـي َعالََّمـو ْو ُتوَنْس َيا المِّي َمْعمُـوَمـو

أساعتكا : مف ذلؾ قكلو، 5استخداميا في مكاف ضمير الغائب المتصؿ باالسـ*
ٍفرىه فالٍجبىاٍؿ ٍتالىًلي  :بدؿ ساعتو، نحك ادىه البىٍركىانًػي أىسىاٍعتيكا صى مى كى ىىدىاٍؾ حى

6 

 :الــكــاف .2

أما الكاؼ مٌسيا التغيير في مكاطف عديدة، نتيجة الستخداميـ ليا بكثرةكالمكازنة 
 ليا ىذه الحاالت نجد: بينيا كبيف الحركؼ المتداكلة أكثر مف غيرىا، كبالتالي

أيضا كما " حيف"الظرفية أك " عند"استخداميا متصمة في أكؿ الكممة لتحؿ محؿ *
 :، نحك"عندما أصبح تدبيرىا"بدؿ، " كعشا تدبيرىا: "1في قكليـ

                                                             
 .منقكلة عف طريؽ السماع، نفسيا. 1
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 2ِكَعَشا َتْدِبيرَىـا َفالـس    ُشوُفو لَياذي ْفَراْنـَس 
يريدكف " كتسمع:"لكفالجازمة لممضارعة، حيث نجدىـ يقك " لما"استخداميا عكض *
، كليا ىي األخرل بعض االستعماالت الخاصة عندىمكالتي ال نألفيا "لما تسمع"

استخداميا في : في الفصحى، عمى أساس الصكر التي أعطيت ليا ىنا، مف ذلؾ
، "التي"، كاسـ المكصكؿ "الٌمي"في االسـ المكصكؿ، الذم يصير " الذاؿ"مكاف 

عدليـ بالذم : "يريدكف" عدؿ ليـ بالمي كاف: "مثؿ. 3"الٌمي"أيضا الذم يصير 
 ".كاف

 4َبْن َرْمَضاْن َوَعْدُل ْلُيم َبالمِّي َكان  َكْتُبوا ْبِرَيات و َخْرُجْمُيم

 : المـــيم .3

كقد استخدمكىا في بعض المكاطف التي ال تقع فييا أصمية، كما تظير في ىاتيف 
 : الحالتيف

يريدكف " ماتبكيش: "، مثؿ قكليـ5لناىيةا" ال"استخداميا في صيغة النفي مكاف *
 ":ال تبؾ"

 6َحَرْمِتـي ْعَمـَي ُنــــوِمــي   َما َتْبِكيش َيــا ُأِمي
 ال "يريدكف " مايضربكش: "، مثؿ1النافية" ال"كاستخدميا أيضا في مكاف *
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 ": يضربكف

 2َما ْيَضْرُبوْش ْباَلْعَصو   َقال ِزيُدو يِدُروِلـي ُغْرَصـو
 :الـنـون .0

كما نجد أيضا بعض التغييرات، التي ادخمكىا عمى حرؼ النكف، كنكجزىا في 
 :الحاليتيف التاليتيف

 :، مثؿ ذلؾ قكليـ3يحذفكنيا مف األفعاؿ الخمسة بدكف عمة نحكية تفتضي ذلؾ*
 ":يفضمكف"يريدكف " فضمك"
 
 

 4من حب الَوَطن َفضمو لعمر ُبوَنْسَوان َقْعَدت َىَجــال
حيث تصير " بيننا"رفية عندما تتصؿ بيا نكف المتكمـ كتككف حذفيا مف بيف الظ*
الذم "يريدكف " يرد بينا: "، مثؿ قكليـ5مع كسر الباء، كاعتبار الباء حرؼ مد" بينا"

 :نحكه" يرد بيننا
 6ْنَياْر َجْمَعو ْكَحْل ْعِميــَنا اَل َصاَلة اَل ْفِقيــْو ْيَرْد ِبيَنـا              

 :الـــيــاء .6
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الياء فال نجد ليا تغييرات كثيرة، كيبدك أف أغمب ما يتصؿ بيذا الحرؼ كارد أما 
 :في الغالب في آخر الكممة، كمف الحاالت التي تظير لنا جميا، ىي كالتالي

 في: ، مف ذلؾ قكليـ1زيادتيا في آخر بعض األسماء لمسكت كالكقؼ عمييا*
 ":يا أخي، يا قرة عيني يا أبي،: "، يريدكف "كعينيو"، " خكيو"، "يبو"، "أبي"

 2ْرَواْح َفاَيـْن ْنخبـِيكْ  َيابـَو ُخوَيو ْوِعيـِنـِيو َوقـَْمِبي
 ":شككف: "بدؿ " ىا شككف" 3استخدمكىا لمنداء، مكاف حرؼ الياء*

 4َىا ْشُكـوْن لـِي َطَيْح الَطَياَرىيا َلْكِبـيْر َواَل َراَيْس الَوَطـنْ 
" ىذم لجيب"، "ىذم"، حيث ينطقكف بو 5"ىذه"عدـ إثباتيا في اسـ اإلشارة *

 ":ىذه لجيب: "يريدكف 
 6َىاِذي ْلِجيْب َماِشـي ِليَنـا َسـْمُحـو َيا الَواَغْش ْلُجْنِدَيا 

، مثؿ 7تعكيض حرؼ العمة في آخر المضارع بيا عندما يككف ألفا مقصكرة*
 :، كما في قكليـ" بايتو"الذم يصير " بيتى"

 8َعَمى َنْصَر الدِّيْن ْوَفِضيمو َحاْيَره َباْيَتو َنْبِكي و ِعيِني
 :الــــواو .9
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 :أما الكاك فنعثر لو زيادات في آخر بعض الكممات كالحركؼ كىي كالتالي
 1"المؤنث"، "المذكر: "زيادتو في آخر الفعؿ الذم يدؿ عمى المفرد في الحالتيف*

ربتكا: "مثاؿ ذلؾ قكليـ  ".ضربتو" يريدكف " ضى
 2"لو: "الياء في بعض الكممات، كما في الجار كالمجركراستخدامو مكاف حرؼ *

 :كما جاء في تعبيرىـ" لك"، فيصير "الياء"حيث يحؿ محؿ 
 3ْبِغيْت َلْحِميْب َوْشِوَي َفِريَنو ُقولـُو َحَتى َأَنـا ُمـَيـاِجَره

 :الــيــاء .2
لؾ ، ككذ"لينا: "الذم يصير بعد إشباع الكسرة" لنا"زيادتيا في الجار كالمجركر 

 : ، مثؿ قكليـ4"ليكـ"الذم يصير " لكـ"، ك"بيو"، الذم يصير "بو"الشأف مع 
و ِفي َقْرن َزىره   صَرات ِليَنا َغْمَره ََ

 5ْعِميَنا َتْبِكي َو ْتُدورْ  َجاْت ِليَنا َصْفَره
 :األلـــــف .7

كىك حرؼ الحركؼ األخيرة الذم مسيا التبديؿ ك التغيير عند الشعراء الشعبييف أك 
ؿ في مكاطف ال يستخدـ فييا الفصحى، كقد تركتو األخير، ألف ما قيؿ أستعم

بشأنو ما يزاؿ لـ يحدد مكانتو بعد، كنحف أيضا ال تستطيع االستطراد ىنا حكؿ ما 
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جاء بشأنو مف أقكاؿ إذ الذم ييمنا ىك بعض الصكر كالحاالت التي كرد عمييا 
 :1استخداميـ لو، في بعض تعابيرىـ كىي كاآلتي

كزادتو " البس"الذم يصير " لبس"تو في الفعؿ الثالثي بعد فاء الفعؿ مثؿ زياد*
الذم " ابقيف"، مثؿ " المؤنث"أيضا عمى أنو حرؼ مد في فعؿ األمر الخاص ب

 ":اتبقام"يصير 
 2َيا المِّي ُقْمُتوا ْيَمْبُسـوا َلْبـُمو   ْوُىَما اَل ْبِسيْن قَماَيْج النِّيـُمو

لممثاؿ األخير، جاءت نتيجة لمد الصكت عندىـ أيضا كما  كبالتالي نجد أف األلؼ
حدث مع الكسر في الكممات السابقة، كمع الضـ أيضا، كمعنى ىذا أنو ال يمكف 
لنا ضبط الحاالت التي تخص حركؼ العمة عندىـ ألنيـ ال يخضعكف في 
استخداميا إلى قكاعد معينة، لذلؾ يمكف القكؿ بأف ما تحقؽ ىنا بشأف ىذه 

ؼ بالنسبة لمنماذج التي فحصناىا، قد ال يتحقؽ في تعابير منطقة أخرل مف الحرك 
 .3الكطف
 :الـصـورة الـشـعـريـة .1

ىي األسمكب الذم يجعؿ الفكرة تظير بكيفية أكثر شعكرا، تضح الشيء " كالصكرة 
المكصكؼ استعارات مف أشياء أخرل تشكؿ مع الشيء المكصكؼ عالقات 

ف أغمب النصكص الثكرية تغمب عمييا الصكرة فنجد أ. 4"التشابو كالتقارب
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كاألسمكب المباشريف، كنظرا لمظركؼ التي جاءت فييا، كىي ظركؼ االحتالؿ 
كاالستعمار كلذلؾ كاف الشاعر يسمي األشياء بمسمياتيا، لكف ىذه الكاقعة لـ تحـر 
 النص الشعبي، كىك يساير كقائع كأحداث الثكرة التحريرية، كمف استخداـ األسمكب

 .1البالغي
فأما ثانييما، فيرل أٌف الشعر الثكرم، ال يككف ثكريا بمقدار ما يحدث فقط مف ثكرة 
داخؿ الشعر، بؿ بمقدار ما يؤدم مف تأثير ثكرم، مف إضاءة لمكعي داخؿ حركة 
الجماىير، أم داخؿ حركة الشعر، إذا لـ يكف متفاعال حقا، مع ميمات الثكرة، 

و ال يمكف أف يمارس تأثيرا ثكريا داخؿ الجماىير، كمع الجماىير كىك كذلؾ، ألن
إذا لـ يكف فنا أصيال باألساس، ىذا المكقؼ يبدك أكثر كجاىة، ألنو لـ يتغافؿ عف 

ىذا الشعر " فعالية"داخؿ التجربة الشعرية الثكرية، كألنو ربط بيف " الشكؿ"كظيفة 
 .2الثكريةكبيف أصالتو، إذ أف كؿ شعر أصيؿ ىك ثكرم أبدا

أدؿ عمى كجاىة ىذا المكقؼ مف تبني شاعر الثكرة إياه، فقد عبر مغدم  كال
لـ يعف في الٌميب المقدس، بالفف كالصناعة عنايتو بالتعبئة :" زكرياء حيف أعمف أٌنو

الثكرية كتصكير كجو الجزائر الحقيقي بريشة مف عركؽ قمبو، غمسيا في جراحاتو 
 .3ف، كعفكية ال صناعةالمطمكبة كالشعر الحؽ في نظره، الياـ ال ف
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كىذا الفيـ لمشعر ىك الذم جعؿ الصكر : " كيذىب عبد اهلل الركيبي إلى القكؿ
الجديدة فيو قميمة، كلكف الجديد فيو إلى جانب المضمكف، أف فيو بعض المميزات 
التي تتصؿ باألسمكب، فييا أف الشعراء ربما تخفيضا لممباشرة في شعرىـ أك 

اكلكا أف يحدثكا في أسمكب القصيدة ما يدؿ عمى ركح محاكلة منيـ لمتجديد، ح
حكارية قصصية كعالجكا بو قضايا نتطمب مثؿ ىذا األسمكب، كأيضا تؤثر في 

 . 1"كجداف المتمقي
كيتجمى لنا مف خالؿ ىذه الدراسة، أف قصائد الشعر الشعبي الثكرم، استخدمت  

شخاص ك األماكف في المجمؿ أساليب النداء كفعؿ األمر، كالبدء بأسماء األ
كتحديد القضية في أكؿ عبارة ينطمؽ منيا النص، ك أبرز نصكص تتحقؽ فييا 

 :نحك.  2سبيؿ المثاؿ، تمؾ التي نجدىا تنطمؽ بنداء ديغكؿ عمىىذه الحقائؽ، 
ـو   ـون َلْخَطابَ ـَيا ِديُقول َبْرَكاك م ََ  .3بنات الـدَزاَير َقاع َفـاَلَق

 : نحك" أنيار: "لتي كقعت فييا األحداث، مثؿكنجد كذلؾ التي تذكر األياـ ا
 .4و ِكي َشَيْبِني ْنَياْر ْلُحِسينْ  َأْنَياْر ِعيْن ْبِسيل َو الَدْمَعو ْتِسيلْ 

كىي عبارات كميا تعرفنا بالمكضكع منذ البداية، حتى ال نحتاج إلى المتابعة 
ارات كالتقصي لمكصكؿ إلى المعنى المراد أك الغاية المقصكدة، فأسمكب كعب

القصيدة الشعبية الثكرية كاضحة يفيميا العاـ كالخاص، ال تكمؼ القارئ أك 
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السامع، مع أنيا مشبعة بألفاظ جزلة، كقكية، عندما يتعمؽ األمر بالحكادث كذكر 
 .1األشخاص ك األماكف

الصكرة " كنستخمص مف النصكص التي بيف أيدينا ىذه الخاصية        
دا، نظرا لمظركؼ الصعبة التي نشأ فيو الشعر الشعبي ،كلك بنسبة قميمة ج"الشعرية

الثكرم، حيث كظؼ الشعراء أساليب بيانية كمحسنات بديعية عالكة عمى السجع 
كنجد الدكتكر عبد . 2العفكم الذم يعرض أك يمثؿ القافية بالنسبة ليذه النصكص

الذم كقد كرث الشعر الممحكف الدكر : " المالؾ مرتاض، يشير إلى ذلؾ مف قكلو
كاف يقـك بو الشعر الفصيح كما كرث كثيرا مف خصائصو الفنية فانتقمت السيادة 

، كذلؾ 3"كالشرؼ مف الشعر الفصيح إلى الشعر الممحكف في القركف المتأخرة لدينا
الشاعر الشعبي ال تخؼ عميو ىذه العمـك التي ذكرناىا أنفا كلك أدنى قدر ممكف 

كضيح فكرتو إلى المتمقي، فتراه يقبؿ عمييا مف الفنية إلبالغ رسالتو لمشعب كت
كيكظفيا في مقطكعاتو أك شعره، كقد ساعدتو عكامؿ جعمت قريحتو تتفتؽ كتدفع 

 :4بمخيمتو إلى نسج أساليب مختمفة مف بينيا
 : عامل الطبيعة . أ

إف ...كيقصد بو استخداـ الشاعر لمظاىر الطبيعة كاألشجار كالرعد كالبرؽ كالغابة
إف الطبيعة بكؿ ما تنطكم عميو مف :"عبد اهلل عف الطبيعة يقكؿ محمد حسيف

 . 5"أشياء كجزيئات كظكاىر ىي المصدر األساسي إلمداد الشاعر بمككنات الصكرة
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 : كلنضرب مثال عمى ذلؾ، كقكؿ الشاعر

 َيا َلْكِبـيْر َواَل َراَيْس الَوَطنْ  َىا ْشُكـوْن لـِي َطَيْح الَطَياَره
 1َراْه قـَْبـُرو ِكـي النَّـَواَره َيْح الَطَياَره َو َلْكِبـيْر لـِي طَ 

كمف ىنا كظؼ األزىار ك األعشاب المكجكدة في الغابة كعامؿ طبيعي كزاده قيمة 
ككذلؾ الكـ " دـ الشييد"ككظيفة دـ الشيداء التي ركيت بو، كىذا يظير لنا قيمة 

ؼ مف أجؿ حرية اليائؿ لعدد الشيداء الذيف ضحكا بالنفس كسقطكا في ميداف الشر 
 :، كقكليا أيضا2الكطف

 َجيْش َحَماْد َيْزَدْم َو ْيفُـوتْ  َبـاَيـْت َعسَّى َو َدْمَعـة َدِري 
 3َيا المِّي َدْمُكم ِفـي ْلْجـَبـالْ  َسـاْمُحـوِنـي َيـا ُشَيـــَدا

 :أيضا نحك" الغابة"كتقكؿ الشاعرة في 

 َمن ُجْنِدي َفاْت ْعِميكْشَحاْل    َو قـَِري َيـــا الـَغابـَة َقــِري
 4َو َباْش ْيَشْرُبو الزَُّعاَمـة   ِديُرو َتُيـو ْلِديـك الَغـاَبـو: وقوليا

إذ الغابة كالجباؿ ىنا ما ىي إال الثكرة المشكمة مف جيش التحرير الذم اتخذ 
الجباؿ قاعدة لو ينطمؽ منيا لضرب العدك الفرنسي، فيما يسمى بحرب 

 : اكقكليا أيض. 5العصابات
 1َيا المِّي ُقْمُتوا َساْكِنين ْقَراَبو                و ُىَما َداْيِرين ْبَساْط َفالَغاَبـو
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حيث ترمز الشاعرة إلى كثرة عناصر جيش التحرير الكطني باستعماؿ مصطمح 
، فالشاعرة تتستر كراء استعماؿ ىذه األشياء حتى ال يتفطف ليا العدك أك "ٍبسىاطٍ "

 :ككذلؾ بيف آخر بقكؿ. لجماىير الشعبية بالقضية الكطنيةعيكنو كىي تحسس ا

 اَل ُخْبـَز اَل َكــاْر ْشـِنيـنْ    الـِعيـْن َتْنَظـْر َفـالـِعيـنْ 
 

 .2و الَناْر َداْيَرة َلَياَبة
فمصطمح النار ىنا يرمز إلى ضراكة المعركة، حيث القصؼ كتفجير القنابؿ 

، "كتيبة"أك " فصيمة"ار معا، كمعناه كالتراشؽ بالرصاص، كتصاعد الدخاف كالغب
جيش التحرير الكطني مف الحصار المفركض عمييا مف جميع الجيات مف قكات 

 :العدك، كقكؿ الشاعرة

 و جات لكميبـة الصفـرة    َو َجاْت ُلوْطَيـات و َلجيـب
 3َيا ْواَلِدي ْنُقوْلُكم ِشي َكمَمات    َو ْنَدْق َداك الَوْىَراني و َقالُيم

ليككف يقظا مف الطائرات الحربية " الكىراني"بالتالي تعطي اشارة تحذير لمقائد  فيي
التي تقصؼ الجنكد مف الجك ألف الشاعرة ، تخاؼ عمى أف يصاب المجاىديف 

 :كقكليا.بمكركه ، فيي األـ أك األخت أك الزكجة ليذا أك ذاؾ المجاىد

ْدَمـــة  ِنـيَوال ْتُشوْف ِغيْر ِنيَرا    ْنَياْر الزَّ
 .1َوال ْيُقوْل ْكَتْب َعْنَواِنـي    َيا ال ِميْن ْيَفــكْ 
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لذاتو ، عمى أنو ظاىرة فمكية تعقب الميؿ " النيار"فالشاعرة ىنا لـ تقـ بتكظيؼ لفظ 
كانما أرادت أف ترمز مف خاللو إلى شدة الحرب الضركس التي يستعمؿ فييا 

ير الكطني الذم اعتمد في العدك كؿ امكانياتو مقابؿ سالح محدكد لجيش التحر 
 .تحرير الكطف عمى قكة ايمانو مفضال االستشياد في سبيؿ اهلل

 حــَنا َعْشـَره ِرَيــاْس    َو ْنَيـاَرك َيـا ُمـوَطـاْس 
 .2ْخَمْفَنـاه َبـالـَمـثـنـيـو  ْرَكـْمَنـا َعْسَكـر َلَسـاسسَ 

 :الرمز التراثي . ب

ي ليا عالقة بتراثنا االسالمي، كعادتنا أما الرمز التراثي فتعكسو تمؾ المعاني الت
كتقاليدنا العريقة ، فالشاعر الشعبي ينيؿ مف ىذا الرمز ، فيستقي أفكاره مف ىذا 
المنبع الفياض كنستشؼ مف النصكص التي بيف أيدينا ، كبعض األسماء 

كاألبطاؿ المسمميف الالمعة أسماءىـ، كتبت بأحرؼ مف . االسالمية العربية الخالدة
في تاريخنا العربي االسالمي كالتعميؿ بسيدنا محمد عميو أزكى الصالة ذىب 

كالتسميـ، خاتـ األنبياء كالمرسميف كاالماـ عمي بف أبي طالب كـر اهلل كجيو 
كالصحابة أجمعيف  ككميا تصب في مكرد كاحد ، أال كىك االيماف بالو تعالى  أما 

لشاعر الشعبي المكاقؼ حيث األحداث كالكقائع كالغزكات ، استخمص منيا ا
كالتسامح ، كاألخكة ، كالكـر : العظيمة التي يشيد بيا التاريخ عمى مر العصكر

كااليثار، ككميا معاني انسانية خالصة، كىذا ما استكعبناه مف خالؿ النصكص 
 :  كيكفي أف نستبدؿ مرة أخرل ما قمناه، تقكؿ الشاعرة.3الدينية
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 .1يـْنَيْدُموا ْلَقاِريَطو ْو َبُتو َسْيِرينْ اهلل ْيَعــاَوْن اْلُمـَجـاِىـدِ 
فما الشؾ فيو أف اهلل تعالى ىك نعـ المكلى كنعـ النصير، فيذه دعكة ميمكنة مف 
ىذه الشاعرة لممجاىديف ، فتدعكا اهلل عز كجؿ أف يساعدىـ في كؿ خطكة، كفي 

كالجباؿ كؿ مكاف كزماف، ألف ما ينتظره مف األعماؿ الشاقة، كالسير في األكعار 
كالكدياف، كحمؿ األسمحة الثقيمة، صعب جدا في الميالي الحالكات، كأياـ حارة 

 .2صيفا، كقاسية شتاءا، كلكف قدرة اهلل تعالى، تتكؿ كتعيف المجاىديف عمى الجياد
 3َداْك الُجْنِدي َحاُلو ْصِعيْب                       َرْجُل َطــاْيَبو َبالَصبـَاطْ 

 :كقكليا
 4المِّي َراْه َفاْت َمَع الدِّيْر                  اهلل ْيَسْمُكــو َمْسِكيــنْ  الِجيْش 

كنجد كذلؾ كصية مف الشاعر إلى المجاىديف، إذ يرشدىـ فييا إلى مدارج األخكة  
 كالمحبة كنصرة الديف، كالتضحية في سبيؿ الكطف، كىذه الكصية الثمينة 

 

 .5ا أسعد المجاىديف، حيف يمسككا باألخكةالغالية،تثمج الصدر كتشفي الغميؿ، كم

 :إذ يقكؿ الشاعر

 ْمَعـاك اهلل ْمَنـاْش ْتَخـافْ د الّسالح َأْمِشي ْو َرَيح    َيا َرافَ 

َبال َبـاَل َمـا    َو َرِبي ْمَعـاُكم َيا ُزَعَمــا  1َيا السَّاكِنين الجَّ
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ياة السرمدية في فقد استمسككا، كاستشيدكا عمى ديف التكحيد كالشيادة تمؾ الح
 .2جنات الخمد، كدار النعيـ، كضمنكا لألجياؿ القادمة النصر كالحرية 

مف ىذا المنطمؽ نستخرج بعض الرمكز التي كظفتيا القصيدة الشعبية 
 .3"الكفار"ك"الشيداء"ك" الجياد: "الثكرية،منيا

 :الـجـيـاد . أ

 :تقكؿ الشاعرة

 .4ى الَيِشيْر ْو َزاْد َباهْ الِجَياْد ْحاَلْل َيا َرُسوْل اهلل       ْمشَ 

عمى كؿ جزائرم " المجاىد"، ك أطمؽ اسـ "الجياد"ترمز الشاعرة إلى الحرب بمفظ 
أك جزائرية انضـ إلى صفكؼ جبية التحرير الكطني، ليقاتؿ المستعمريف، ككاف 
الدافع عمى اإلطالؽ دينا، أساسو التعمؽ بمبادئ اإلسالـ، كالجياد يعد مبدءا 

كلكف المجاىد في مفيكـ : "عبد المالؾ مرتاد إلى القكؿ. كيذىب د. 5أساسيا منو
الثكرة التحريرية يقؼ مفيكمو عمى محاربة االستعمار الفرنسي جنسا، كعمى أرض 

 0885مارس  08ك  0835الجزائر كطنا كعمى الفترة الكاقعة بيف الفاتح نكفمبر 
 .6"زمانا
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هلل تعالى مف األخبار اإلالىية كقد كرد في فضؿ الجياد كاالستشياد في سبيؿ ا
الصادقة كاألحاديث النبكية الصحيحة الثابتة ما يجعؿ الجياد مف أعظـ، ك أفضؿ 

 : ، قكؿ اهلل تعالى1العبادات، كمف ذلؾ الشكاىد اإلالىية ك األحاديث النبكية

ارة تيٍنًجيكيـ ًمٍف عىذىاب أىلً " مى ًتجى يـو تيٍؤًمنيكف باهلل يىا أيُّيا الذيف آمىنكا ىىٍؿ أىديلُّكيـ عى
اًىديكف في سىًبيؿ اهلل بأٍمكىاًلييـ كأىٍنفيًسكيـ ذىًلكيـ خيره لىكيـ ًإف كيٍنتـي تىٍعمىميكف  كىرىسيكلو كتيجى
نَّاًت  مىسىاًكفى طىيبة ًفي جى نىات تىٍجًرم ًمف تىٍحًتيىا األىٍنيىار كى ييٍدًخميكيـ جى يىٍغًفرى لىكيـ ذينيكبيكيـ كى

كالحقيقة أف الديف اإلسالمي ىك الذم كاف يييب بكثير .2"ٍكزي العىًظيـعىٍدفو ذىًلؾى الفى 
مف الكطنييف الجزائرييف بصفة عامة كالسنكسييف بصفة خاصة إلى الثكرة عمى 
االستعمار الفرنسي،فامتزجت الكطنية بعاطفة الديف، فككنت خمفية متينة، جعمت 

 .3مف المستحيؿ قيرىا بقكة السالح

 4َىْدُموا ْلَقاِريَطو ْو َبُتو َسْيِرينْ  اْلُمـَجـاِىـــِديــنْ  اهلل ْيَعــاَونْ 

 

 .5َما ْيَعْرُفوْش الْنَياْر َمْن ِليلْ  َو َيا َرِبي َمَع ْلُمَجاِىِديْن        : وقوليا أيضا
 :الـشـيـداء.ب

الشاىد : إف لفظ الشييد قديـ في المغة العربية، يعكد إلى فجر اإلسالـ، كمف معانيو
 1.شييد، كاالسـ الشيادة: المخبر بالحؽ، كيقاؿ لمف قتؿ في سبيؿ بمعنى
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في عدة أبيات مف نصكص البحث، حيث تقكؿ ( الشيداء)ككجد مصطمح الشييد 
 :الشاعرة

 َيا المِّي َدْمُكم ِفـي ْلْجـَبـالْ  َسـاْمُحـوِنـي َيـا ُشَيـــَدا
 2َبدْل ْعِميـوَحـاَلْف َمـــانْ  َعاَىْد الُشيـََدا َراِنــي َوِفيُتو 
 :كلقد أكد القرآف الكريـ معنى االستشياد لقكلو تعالى 
كف"  .3"كالى تىقيكليكا ًلمىف ييٍقتىؿ ًفي سىًبيؿ اهلل أىٍمكىات بؿ أىحياء كى لىكف الى تىٍشعيري

 :ك كرد ذكر الشيداء في القرآف الكريـ في قكلو عز كجؿ

مىٍف ييًطع اهلل كالرَّسيكؿ فىأيكلئؾ مىع ال"  ديقيف كى مىٍيًيـ مفى النَّبييف كى الصِّ ذيف أىنعىـ اهلل عى
سيف أيكلىئؾ رًفيقىا  .4"كالشُّيىداء كالٌصالحيف كىحى

فأطمؽ الشعب الجزائرم ىذا المفظ عمى كؿ مف قتؿ في معركة خاضيا ألجؿ 
تحرير الكطف، مف العدك الفرنسي الكافر، فقدمت الثكرة التحريرية مميكف كنصؼ 

 .ما منطقة البحث فعدت تعرؼ بكاد األلؼ شييدالمميكف شييد، أ

كيعتبر الشييد أيضا كؿ ضحية مف ضحايا البطش االستعمارم، فشيداء المنطقة 
مدفنكف في مقابر خاصة بيـ، في كؿ مف دائرة بني سنكس، كبمدياتيا، باإلضافة 
إلى بمدية العزايؿ، كبني بحدؿ، كصارت مقابر الشيداء كاألماكف الرمزية، تحظى 
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التقديس كالزيارة في كؿ األعياد الكطنية، حيث يترحـ المكاطنكف عمى أركاحيـ ب
عالء لكممة الحؽ  . 1الطاىرة، تقديرا لتضحياتيـ الجساـ، نداءا لمكطف، كا 

أما نساء بني سنكس ففي فترة الثكرة لـ تكف تبكي في الغالب، بناءا عمى استشياد 
نما كف يزغردف عند سماعيف خبر الشيادة  الزكج، أك االبف، أك أحد األقارب، كا 

 .استبشارا بالجنة التي كعدكا بيا

 َو َساْمُحوَنا َيـا الُشَيـَدا    َيا المِّي َسَيْمُتوا الـدَّم ْعِميَنـا 
 2ْو ُىَما لي َجاُبوا الُحِرَيـو    اهلل َيـْرَحـم الـُشـَيــَدا

 :الـكـفـــار.ج
ذا، كالكافر بنعـ اهلل ىك الجاحد تـ ذكر ىذا المفظ الكافر في نصكص بحثنا ى

عكس الشاكر بنعـ اهلل، كيقاؿ كفر بيذا، معناه تبرأ منو، كالكفر خالؼ اإليماف 
فاأليماف ىك لب العقيدة كيشمؿ اإليماف باهلل تعالى، كمالئكتو، ككتبو، كرسميكاليـك 
ى اآلخر كالقضاء كالقدر خيره كشره، كالكفر عكس ذلؾ، كلقد شدد اهلل عز كجؿ عم

فأطمؽ الشعب الجزائرم ىذا المفظ عمى .3الكافريف، كيتكعدىـ بعذاب جينـ
الفرنسييف باعتبارىـ أعداء لمديف اإلسالمي، فيـ ال يؤمنكف باهلل مف كجية نظر 
ديانتيـ النصرانية، ثـ ألنيـ كانكا يحاربكف المغة العربية التي أنزؿ بيا القرآف 

ائرم المسمـ ك كانكا يعيشكف في الكريـ، كحاكلكا طمس مقكمات الشعب الجز 
كالشاعر الشعبي . األرض فسادا، كينيككف الحرماف كيقمعكف كيقتمكف الجزائرييف
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مف أفراد ىذا الشعب، ذاؽ مرارة االستعمار، كعاف مف كيالتو، فكصفو بشتى 
النعكت منيا الكافر كالعدك كالغادر كالمستعمر كالمعسكركالفرانسيس، كالتي تعني 

ب الجزائرم الظمـ كالعذاب كالخكؼ كالرعب كاالشمئزاز، كما كاف في لغة الشع
ضمف .1يشمؿ لفظ الكافر، الخكنة، كالمتنكريف لمثكرة ألنيـ اتبعكا مٌمة العدك كالكافر

 :ىذا المنظكر، تقكؿ الشاعرة

َوار ِديك ْطـِريـْق ُخَسـاَره             َو ِديـْك ْبــاَلْد الـــثَـّ

 2ُمـَقـاِتـمـو ِذي الكــفـاره               اْوَنـاَصَبح الّصَباح َو جَ 
 :كيقكؿ الشاعر أيضا

 َما َيْحَشْمِش َلْحَمـار  اهلل ْيَنـْعـمُـو الـَكـافـر
 3أحَنـايا َطيـِبـيــن  ِكيش يُقول َلْعَرب ُمِريـنْ 

 :الـخــيــال. ج
، البد مف جكلة قصيرة حكؿ معنى الخياؿ ، كنأخذ مق كلة مف أفكاه بىاًدئن ًببىٍدئو

، كالتي تممح إلى " إف الصكرة الشعرية ىي بنت الخياؿ كنتاج لو:"النقاد القائمة 
مصدر آخر أساسي في تشكيؿ الصكر كىك الخياؿ، انو األداة األساسية في 

إنو : "التكليد الصكرة المبتكرة الرؤية المتميزة ، التجربة المكحدة، كأضافكا بقكليـ
رد عمى ذلؾ فيك القدرة عمى ". خالليا يرل الشاعر العدسة الذىبية التي مف

استحضار الغائب كتجسيده في عالقات عضكية، تكحد بيف المتعارض كالمتباعد 
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إنو ىك :"كما قالكا. 1في صكرة جديدة تعمؽ األثر الشعرم كالفكرم لدل المتمقي
القدرة عمى اختراع ما يمبس المكحات المسرحية لباسا، فيو تكتسي أشخاص 

ثـ انو كذلؾ في زعميـ . 2"سرحية نسيجا جديدا، يسمككف مسالكيـ الطريفةالم
 . 3"تصكير الحقيقة :"

كىذه التعريفات كميا ذات عالقة ببعضيا ، فسكاء منيا التي تحاكؿ تحديد الخياؿ، 
، كىي " كشؼ خطره في البناء الفني لمنص:"في اجالء الحقيقة، أك التي تحاكؿ

 . 4الخياؿ في النص األدبيبعد ذلؾ تدلنا عمى سمطاف 

فالمخيمة الشعبية تزخر بتجارب تصمح ألف تككف مادة ألفكار الشاعر 
فيذه الذاكرة . الشعبيككسيمة لمتفاعؿ بيف عناصرىا المحيطة بذاكرة الشاعر الشعبي

ال تتأتى إال عند الشاعر الذم يحسف استدراج الصكر المكدية ذات تناسؽ بيف 
 .5اةعناصر الككف كتجارب الحي

 فيؿ كاف خط الخياؿ في النص الشعرم عمى ىذا المستكل، كفي ىذه المكانة؟
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كمف المعركؼ أف النصكص الشعبية، تختمؼ كالنصكص المدرسية بيف أديب 
كآخر كبيف منطقة كمنطقة، كبادية كمدينة، كمثقؼ كأمي، بؿ إف االختالؼ قد 

 .1الرسمية الفصيحةيككف أشد النصكص الشعبية، بالنظر إلى النصكص المدرسية 

كمف ىنا يجب أف يتفاكت الخياؿ بيف ىذه النصكص، إال أف الذم ال خالؼ 
حكلييك نقاء خياؿ ىذه النصكص، كقرب منابعو، فيك نابع مف عقؿ عادم، لـ 
تدخمو الحضارة الحديثة، كلـ تمأله حركة المدينة المعقدة، كلـ يتصؿ بالفمسفات 

 .2المعاصرةكال القديمة

شعبي أكجد انسجاما بيف عناصر الككف كتجارب الحياة، بؿ بيف تجربة فالشاعر ال
حسية كبيف مكقؼ مستقبمي غبي، متصكر مف عالـ آخر منتظر غير عالمنا، 

 : ، حيث يقكؿ الشاعر3بالرغـ مف كجكد ىكة كبيرة بيف العالميف أك المكقفيف

 ي َيْيَواِليِويْن الْغُذو ِويْن لُقوْل َوكِ    َبْسْم الَجْبَيو الَجالَلـو
 4َوالـّصَبــاْح ْيــالِلــــي  والَجَزاِير ِغيْر َزْىَره  

 : كقكؿ الشاعرة
 5و ْطَمْبْتـيـم عند اهلل قِريـَبـو  َفالوقت ْيَصِميو رَكْعتين

" سيدم مكسى"كنمحظ ذلؾ الخياؿ الحسي عندما نجد مناجاة لمكلي الصالح 
 ،التكسؿ بو
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 : حيث تقكؿ
 1وَياَنا َراْقَده َو الْعُدو َجاِني             َقْمَبْك َىاِني ِسيِدي ُموَسى َمالْ 

فيك عندىا سمطاف األكلياء، " سيدم مكسى"إف الشاعرة فضمت الكلي الصالح 
تناجيو كتتكسؿ إليو، كالمخيمة كما يبدكا تستمد الصكرة التي تصمح ليذا المكقؼ 

في حياتيا الحافمة بيف الشعريمف تجارب الحياة الحسية التي مرت بيا الشاعرة 
 .أحضاف الطبيعة ،كعداتيا الراسخة في أذىاف الناس، كالشاعرة كاحدة مف ىؤالء

كما نالحظو أيضا، أف مخيمة الشاعر الشعبي التجنح إلى الخياؿ االصطناعي 
كانما تنزع إلى الحسية كالكاقعية في استمياـ الصكر التي يعبر بيا عف مكاقفو 

أعيننا، كنتخيؿ كقكعيا في حياتنا ، ككما ذكرنا آنفا الخياؿ ىك كمكنكناتو، فنراه بأـ 
 :حيث يقكؿ الشاعر. 2تصكير الحقيقة

 ِشـي َكـْمَمــاتْ  مْ اليُ ـَوقَ     الَوْىَراِني َو الُجُنود الّصالة
 .3َو الَضْرب ِإلـى اْلَمـَمـاتْ    اَل َنْسَمـح َو الـثبَّــاتْ 

الذم أحدثتو الثكرة التحريرية، أعطى تصكيرا  ككؿ ما ىنالؾ ىك أف التغيير الجديد،
لى االشارة كالتنكيو،أك النقد،  جديدا، كطرح مفاىيـ جديدة تحتاج إلى التصكير، كا 
كىك ما جعؿ خياؿ الشعراء في النصكص مصكرا لمكاقع الخصب باألحداث التي 
ية فرضتيا الظركؼ، فكاف بذلؾ متصال بالحقيقة ناقال ليا أكثر مما قدـ صكرا فن
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، كنظرة إلى بيت مف األبيات تؤكد لنا ىذه الحقيقة، كلتكف 1بمعناىا القديـ كالحديث
 : ىذه األبيات نمكذجا لذلؾ

و ِفي َقْرن َزىره   صَرات ِليَنا َغْمَره ََ
 ْعِميَنا َتْبِكي َو ْتُدورْ  َجاْت ِليَنا َصْفَره

 َيْمَكْنَيـا ْتَرْنَبــاْت  َحَتى ْمشاْت َوَواَلتْ 
 َضِنيْت َشاَفْت َقُدور                       

 َبُعوْش َجاِنـي َوْحـُدو ْلـِغيـْت ْسَتَعـُدو
 ْنِتيُرو َشَوارْت الَبَراج َقـالـُوا َنْبُدو ْنـِتيُرو

 2َمْن َدْرَوْك ِغيْر ْتَيَناوْ  قُـْتـمُـو ْستَـَنـاوْ 
 :العـــــاطفة.د

كفانا صفاء خياؿ ىؤالء  كمايمكننا قكلو عف العاطفة لقصائد بحثنا ىذا، فقد
الشعراء غناءا، كقربت لنا العبارة التقريرية المباشرة نكعيا، كيسرت لنا حرارة 
النصكص كما ساعدت  األلحاف المختارة ليا، عمى التأثير المباشر أثناء سماعيا، 

كدعكنا ننتقؿ بحديثنا إلى كجو آخر مف .3مما يحدد لنا أيضا نكع ىذه العاطفة
يككف أكثر صمة بتكجينا  كنقصد بو مكضكع عاطفة الشاعر أكجو العاطفة،

الشعبي، ثمة عاطفة مشتركة بيف الشاعر الشعبي كأفراد المجتمع، فيك يفرح 
مما نجد عاطفة جماعية، صادقة .4لفرحيـ، كيقرح لقرحيـ، كيتألـ آلالميـ
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كمنسجمة، مع مكضكع كأحداث ثكرة التحرير، ىذه العاطفة تنبعث مف أعماقيـ 
كيذىب العربي دحك إلى كجكد . ر عف الحالة النفسية لمشاعر، ككذا الممتقىتعب

أم الحب لمثكرة كما يتعمؽ ".عاطفة الكراىية"ك" عاطفة الحب: "عاطفتيف أال كىما
قداميـ عمى االستشياد  بيا، ككركد أخبار سارة عف الثكرة كشجاعة المجاىديف، كا 

 .  1في سبيؿ اهلل
 ِفي ُبْحَماَمو َوالَضْرَضـارْ     والَعَمالْ  َلْخَواْن ْمَشاْو ْيِديرُ 

 2ُبوَنْسَواْن َبْزَغاِريْد َوْلِفَسانْ     َوْقَضاْوَىا ِفْمُكَفاْر وَخْرُجوا
 :كقكؿ الشاعرة

 3الشََّجاَعو لوالد ْلـُعرَبـان  الشار ْيَقَرْب َو الَعْسَكر َىْرَبان  
داء، كالتكعد ثـ صب جـ الغضب عمى مف خالؼ عيد المجاىديف أك الشي

، حيث تبيف الشاعرة ذلؾ 4كالتكعيد، كالعقاب الشديد يـك الحساب، كالكره لألعداء
 :بقكليا

 5المِّـي ْجَنـا الُخو َمَمْبـاَلدْ  اَل ْسَماح َلْمْعُدو َو اَل ِليَباع  
مباشرة ىذه الرباعيات، كقرب معانييا : "كيرجع العربي دحك ذلؾ ألسباب قكلو

حكادث شخصية، أك بأحداث محدكدة في الزماف كالمكاف كسطحيتيا كربطيا ب
فضال عف المغة البسيطة التي كتبت بيا، كؿ ىذه األسباب، جعمت عكاطفيا فاترة 

                                                             
1

ابق، العربً دحو، الشعر الشعبً و دوره فً الثورة التحرٌرٌة الكبرى لمنطقة األوراس، المرجع الس. 

 .224ص 
2

 .محمد غزرم: ، المجاىد"بكحمامة كالضرضار"عف طريؽ السماع، قصيدة منقكلة . 
3

 .مسكارم يمينة: ، المجاىدة"بكعبدكس: "طريؽ السماع، قصيدة عفمنقكلة . 
4

 .223المرجع السابؽ، ص . 
5

 .ةبف حمي فاطم: ، المجاىدة"راىـ في الجبؿ العالي: " منقكلة عف طريؽ السماع، قصيدة. 



  الخصائص الشكلية و الفنية: الفصل الثالث  

 

كالقارئ لبعض األبيات يستشؼ . 1"ما لـ تكف مصحكبة في أدائيا بالصكت الجيد
الشعر بيف ثناياىا عكاطؼ الحزف كاأللـ كالضياع، كتردم الحاؿ، فيي سائدة في 

الشعبي االجتماعي، كالثكرم خاصة، فعبر كلـ يكتـ ما يدكر بخمده مف مخاكؼ أك 
يىػو: ، حيث تقكؿ الشاعرة2كره، أك العكس مف فرح كغبطة اٍؿ كىالػدَّرِّ و فىالمى بىػاٍش  سىػاٍمحى

ا نىٍبقىػاٍش دىٍكًليىػو  مى
ًمػيػو: كقكليا ك فالسىتىػو كى ٍنخى  3ٍح نىػٍبدل ًبيػونىيىػاٍر الٌربى  يىا ٍنػًديػري

فمف خالؿ ىذه األبيات نتممس اإلثارة العاطفية لمسامعيف، متأثرا بركح اإلسالـ في 
 : ، إذ تقكؿ4حديثو،كيسمط الضكء عمى سياسة العدك، كيكشؼ عف نكاياه المقيتة

 5ْمَعـاك اهلل ْمَنـاْش ْتَخـافْ     َيا َراَفد الّسالح َأْمِشي ْو َرَيح
 :كقكليا

 6ْتَفَكْر َرَبْك َخاَلَقْك ِفي َلْرَحامْ  ْش َمَطَياَره ِغيْر َدْىَشكْ َما ْتَخافَ 
كىذه األبيات الشعبية اآلتية تظير لنا مدل فرحة كغبطة الشاعر بيذه المناسبة 

فشارؾ مع فرحتو الرجؿ كالمرأة عمى حد سكاء، بؿ مشاعر كؿ . العظيمة
 .7الجزائرييف باالحتفاؿ بالحرية

 ُنوُضو ِزيُدو ْلَجْمِعَيو ـْمِزَيـوالى ِديُرو َواحـد لَ 
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 1َطَمْق ْعِميك ْلَمَساِجين         ْعـِطـيـُيـم ْلـُحـِريـو
كمف ىنا نجد أف الشاعر الشعبي لـ يكف أنانيا، خياليا في مطالبو كأحالمو، بؿ 
كاف مكضكعيا كمقدرا لممكاقؼ كاألحداث، يشارؾ ىذا الشعب األبي قضاياه جنبا 

 .2اء كالضراء بركائع شعره، السيمة الممتعةإلى جنب،في السر 
 :الصــور الـفنية .1

 :األسـمــوب.أ
يعد األسمكب في الشعر الشعبي، عنصرا أساسيا، ألنو ميما كاف لو مف األصالة 
أك القكة، فالمضمكف األدبي ال يمكف أف يؤثر في السمع ما لـ يتكفر لو األسمكب 

ىك شعر يثير العكاطؼ كيقرر المبادئ، كالشعر الشعبي الثكرم، . 3الرشيؽ كالممتع
ألنو أقرب السبؿ إليصاؿ المبادئ  : "المبادئ، كلذلؾ جاء بأسمكب تقريرم مباشر

كاألفكار إلى الجميكر، كمف ىنا يتخذ أسمكب اإلثارة، كالدعكة الصارخة صكرة 
األجناس المنذرة بالخطر فتعتمد عمى االستفياـ كاإلنكار كالتعجب كالنداء 

 كمف األساليب االستثنائية الطمبية . 4"النيي كاأللفاظ الرنانةكالتحريض كاألمر ك 
التي طغت عمى نص الشعر الشعبي الثكرم، بمنطقة البحث، االستفياـ كالنداء 

 : األمر ك النيي ك التمني ك كما نمخصيا في الجدكؿ التالي
 

 التأكيد االستفياـ األمر النداء التمني
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 ليكاف
 ٍيميؽ

ٍمكيكا  اهلل يسى
ا تى   ديشمى

ًبي ٍيًجيب  رى
 يىا خيكيىا
 ٍطيىالىك

 مىًزيف الٌدنيا
ٍلنىا  مىا زى
 ٍتًجيٍبميكا
كًتي  أىخي

نيكد  يىا الجي
لىد  يىا كى
 يىا ٍقكيدىر
 يىا مىٍسؤكؿ
 يىا السَّادات
ؿ  يىا رىجى
 يىا بىٍمعيدة
ًبي  يىا رى
 أىٍنيىار
 يىا شىبىابٍ 
 يىا السَّاٍكًنيف

مىؾٍ   سى
 يىٍتيىنىاك
 زىاكىـ
 أٍسمىع
 ـٍعًطييي 
 ٍستىعىديك
 قيـ الٌميؿ
ٍفدم  رى
 قىاع
 فىرٍَّش 
 قيـ

ا اسمىٍعتيكش؟  مى
ا يىٍحشىمٍش؟  مى

 كيف رىايح بيىا ًكيف؟
لى رىاؾ ٍطًبيب؟  كىا 
 لىكىانش عىسة؟
 ٍشكيكف ٍرًفيقىؾ؟
 مىاؿ قىٍمبىؾ؟
 ًكًديركا ليمىت؟
ا لىؾ ٍبطيت؟  مى
 عىالىش رىاؾ دىكىر؟
اؿ مىف جٍنًدم  ٍشحى

 

 أىحنا يا طيبيف
باحٍصبىح ال  صَّ

 شىٍيبيكني
يٍكًلي ًفيف  كىرِّ
 نىيىار الرَّبح

ا ٍبقىالىؾ ٍنسىا مى  يىا ٍفرى
ٍرًبيىا  رىايسى ٍلحى
كا تفىاحة  ًديري
ٍنسىا  عىًديٍت ٍفرى

 ًكي دىيٍر التَّحزيمة
رٍب إلى المىمىات  كالضى

 
 

كمف استقرائنا لمجدكؿ، نالحظ أف ىذه األساليب تعطي دفعا قكيا، لمحماس الكطني 
النداء ىك مف األساليب اإلنشائية الطمبية التي تستدعي مطمكبا : "فمثال كالديني،

 ".أنادم"أك " أدعك"غير حامؿ، كقت الطمب، كيككف بأدكات تنكب مناب 
كبالتالي، نجد نداء الشاعرة لممجاىديف، نداءا مباشرا، تختيـ فيو، عمى الكاصمة 

 : ، كأف تقكؿ1ـ قكة كشجاعةكاالستمرار في المقاكمة، فكانت بمثابة المحفز، تزيدى
َبال َبـاَل َمـا  1َو َرِبي ْمَعـاُكم َيا ُزَعَمــا   َيا السَّاكِنين الجَّ
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 :كقكليا أيضا
 2ِجيُبوْه َو َلْحُقونـِي ِبيـوْ  َيا ْلَوَطِني َيا المِّـي َدِلي َعْقِمي

كلـ تقعد الشاعرة عند نداء المجاىديف، بؿ تجاكزتو إلى نداء الخكنة كذلؾ، 
تيجكىـ عف خيانتيـ لمكطف كتكاطئيـ المبيت في قتؿ المجاىديف مع المستعمر، ل

ذكاء الركح الكطنية  :، حيث تقكؿ3كما أنيا تكقظ فييـ اليمـ، كا 
 

 

 َيا لَحْرِكي ْمَشى َو َمْرُتو َتْوِصـي      ِجيْب ْدَجاَجو َيا َنـَواْر الفُـولْ 
 4ِو اَل ِعَنْك َمـَمْحَراْك َنْقِصـي   َيا الُموْت َمـا َتِديْش َمْمُجوْنـَدَيـو   

كما نجد حضكر أسمكبي األمر كاالستفياـ، كذلؾ نظرا لطبيعة النصكص الثكرية 
التي تحتاج التساؤؿ عف المصير المجيكؿ لمكطف، كأمر المجاىديف بالكفاح، كعدـ 

 :، فتقكؿ الشاعرة5التياكف كالتخاذؿ
 و ِعيَنـاِنـيْخَرْج لْمْعدُ  ِجيشنــا َقـاع ْمَسَمــحْ 

 6و ُىو ْيَحَرْر الَوَطاِنـي   َضرْب الّرَصاص َما يفرح
 :كقكليا أيضا

 ِويْن راْيْح ِبـَيا ِوين               َراْه َراَيح ِبيا َعَمى َقَصة اأَلْوَطانْ 
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 1َىذا ِجيش الْيَراَيا َو يَتْبُتوا َجَراَيا     َرْر الُعْرَبانْ ـَيــا حَ 
ب خبرية، نسترسؿ في ذكر بعض األساليب اإلنشائية غير كما ذكرناه مف أسالي

 :يالطمبية إلى التعجب كالقسـ، زد عمى ذلؾ عرضي المدح كالذـ،كنكجزىا فيما يم
 

 الذـ المدح التعجب
 كيؼ تسركؿ بفرنسا

 ليكاف تشيكؼ بىالمكحمة
 شيكفيكا لىيىادم ٍفرانسى 
 ىىاذ النَّاس ًكدىاٍيًريف
 لؾقىالىؾ يىارىاجؿ ًريد نسىا
 ظىًنيت شىافىت قىديكر
 ليكىاف شىت الدَّكار

 ىىا ٍشكيكف المِّي طىيىح الطَّيارة
اًلي ًكي دىاير  شيكفيكا رجى

 التىٍحًزيما

كحكا ا لىقىيىٍدنىا مىًزينيكا ٍبري  يىا مى
 ىىٍبميكني بىنىات الدٍَّشرىة

 مىشىاٍك ٍشنىايىٍعنىا مىع لىٍقنيكٍس 
كىيـ بىالميكٍرطيك  ٍكري صى

 مىٍجميكعيف
ٍمفيكا الزُّعىمىبىا  ش ٍنخى

 بىف حٌمي كيمشي فىالقى
ٍكميكا فالٍعشيىة  كٍطييكر الٌمي حى
ًريدا رىاني مىٍحطيكطىة فىٍمجى  كى
ٍكسيكىا بىٍنيىار  كالزُّعىامى حى

 اهلل ينعميكا الكىافر
اًني كحى  ربي يًجيًبميكا ري

 قىاعد فىالقاًريطة كالدَّؿ ٍعميو
كا ًديقكؿ غي سىاعىة  ٌرجي خى

 يشيكؼ
مدىةسىاليقى  ؿ الجى  اف يىا ٍكحى

الىبىة ٍمسى آالىؼ الى جى  الى خى
ٍفًدم بىقىاجىؾ كًزيًدم القيدىاـ  رى

 ٍنقىٍزرىؾ ًكي الكىبيكيىة
ٍرًكي ٍمشىى كمىٍرتي  يىا الحى

ًصي  ٍتكى
فيذه النصكص التي بيف أيدينا، تستمد حقيقتيا، مف خالؿ كقائع كأحداث الثكرة 

، حيث تخبرنا الشاعرة كىذا ما أكد حضكر األسمكب . بالمنطقة الخبرم عمى العمـك
مف خالؿ النصكص، عف الحالة المزرية كالتعذيب الذم تعرضت لو مف قبؿ 
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لفرنسا إال أنيا قبمت " نعـ"المستعمر، مف ضرب كتدمير لمساكنيا، حتى تقكؿ 
 :، قائمة1التعذيب عمى الخيانة الكطف

 2ـْمَنى َقـاْعـَده َلْمـَوَطنْ ِليْسَرى سْنَياْت ِبيَيا لَمْنَصَرى         َوِلي
 :كقكليا أيضا

 3َنْدَخْل َلْمِبيُرو َوَراِسي َعْرَيانْ  َساْمُحوِني َيا كَباْر الْجَماَعو     
 :الـصـور الـفـنـيـة.ب

كفي ظؿ الثكرة التحريرية الكبرل بصفة عامة، كالثكرة التحريرية بالمنطقة بصفة 
مف جناس، : ي مف األسمكب البالغيعامة خاصة، لـ يحـر الشعراء النص الشعب

لـ تسمح لمشاعر الشعبي مف : كطباؽ، كسجع، فرغـ ظركؼ الحرب كالمعاناة
التنميؽ في الكالـ كزخرفة األسمكب، كرغـ ذلؾ كردت أساليب فنية عفكية 
 4ارتجالية، أضفت عمى الشعر الشعبي الثكرم، بمنطقة البحث، ركنقا كجماال

انا مف التضاد، فالمقابمة كالتعاكس مف أىـ مميزات فالجماؿ كاالنسجاـ ينشأ أحي
 :5األساليب البالغية التي تعطي لكنا سحريا لمشعر الشعبي

 6:الـسـجــع.أ
 ْو ُىَما اَل ْبِسيْن قَماَيْج النِّيـُمو           َيا المِّي ُقْمُتوا ْيَمْبُسـوا َلْبـُمو
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هو توافق العاطفتٌن من النتر على حرف واحد، والسجع فً النتر كالقافٌة فً الشعر و : السجع.  

انظر عبد ) األصل فً السجع، إنما هو اإلعتدال فً مقاطع الكالم، أي توافق الفواصل فً حرف واحد 

 .(224، 224، ص 2344النهضة العربٌة، بٌروت، العزٌز عتٌق، علم البدٌع، دار
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 ا َداْيِرين ْبَساْط َفالَغاَبـوو ُىمَ      َيا المِّي ُقْمُتوا َساْكِنين ْقَراَبو
 1َو ِمين َجاُبوا الطَّاَىْر لَمُسوق     َيا ْنَيار السُّوق َشَيْبِني الُبوق

 :يتنكع السجع في ىذه األمثمة
ٍفقيكرٍ = عىٍصفيكر*             .مى
 .فىالىقىو=ٍخطىابىو*           
 .الحاؿ= الحاؿ*           
 .نجكع= كجكع*           

 .ليشارات= طيارات*           
 :2الـطـبـاق.ب

 ُدو َيِديـكْ ْـ ا َلعَـ َيـا خـُوي ْر ْعِميـكـيـَفو ِغـْــ َخـاي
 3َوَعــرْ ـاَىـــْل َومْ ـسَ     ـلْ ْجبَ ـالـَـ ْبَساْط فـَزاَدْت تَ 

 4ْمَعـاك اهلل ْمَنـاْش ْتَخـافْ     َيا َراَفد الّسالح َأْمِشي ْو َرَيح
 :الـمـقـابـمـة.ج
 ْي و َياُكْل َلْحُموـا َزاْل حَ ـمَ  ـو ـْش ِديسَ ــي ُقْمُتوا ِجيـَيالِ 

 ِو اَل ِعَنْك َمـَمْحَراْك َنْقِصـي َيا ُموْت َمـا َتِديْش َمْمُجوْنـَدَيـو
 5َماَزاْل القوَّه وْساَلْح ْجِديـدْ  ِدَناْـ ُقوُلو َرانْــ اُفوا َماتَـ َما ْتخ
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 ".أشعار عبارة عف أبيات متفرقة"منقكلة عف طريؽ السماع، مف الذاكرة الشعبية، . 
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الطباق وٌقال التضاد، لغوٌا أن ٌضع البعٌر رجله موضع ٌده، فإذا فعل ذلك قبل طابق البعٌر . 
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 :1الـجـنـاس.د
 ْشَطْب َوَقْنُدوْل               َمـا ْنَسِنـيـيْش َمَع ِديـقُـولْ  ُلو َكاْن َيْبَقى ِغْيرْ 

 2َقـاْع الـدَّْشـَره َوَطـِنـَيـو                فيَيـا ُزوْج ْدَيـاْر َدْوِلـيـو
 إذ حاكؿ الشعر الشعبي الثكرم أف يككف دقيقا، اضطر إلى نيج سبيؿ االستعارة 

ض إلى الكضكح، كتعد ىي كغيرىا مف محاسف كالتشبيو كالكناية، التي تخرج الغمك 
الكالـ داخمة تحت المجاز الذم ىك في كثير مف الكالـ، أبمغ مف الحقيقة كأحسف 

 .3مكقعا في القمكب كاألسماع

 :الـكـنـايـة.ه
 4ْبِغيْت َلْحِميْب َوْشِوَي َفِريَنو          ُقولـُو َحَتى َأَنـا ُمـَيـاِجَره

عف كضع المياجريف الذيف اضطركا لترؾ ديارىـ  كفي ىذا البيت نجد كناية
 .كالعيش في ديار اليجرة بالمغرب

 :الـتـشـبـيـو.و
 ِويْن الْغُذو ِويْن لُقوْل َوِكي َيْيَواِلي  َبْسْم الَجْبَيو الَجالَلـو

 5اْح ْيـالِلــــيـــَوالـّصـبَ     ْر َزْىَرهـَزاِئر ِغيَـ والج
 : كقكليا
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 1َو َفاَيْن ْنِديْرُىْم َعَمى الُمـوتْ       وا ْفـاَلْعِشَيـوَو طُيوْر ِلي َحْوُمـ
نكشؼ في البيت األخير تشبيو المجاىديف، بطيكر الميؿ لخفتيـ كحركاتيـ في 

 .الظالـ
 :االستعارة.ي

 2واَلْد َدَزاَيْر َيا ْلَمْشُنوِعين             َصَوْرُىم بالُموْرطو َمْجُموِعين
سائؿ األسمكب التصكيرم كجكد البياف كالبديع التي كبالتالي نخمص إلى أىـ ك 

تسمى أيضا أيضا فنكف البالغة، التي تعد كسائؿ تزييف كزخرفة، كما أنيا 
ضركرية في مكافؽ التقكية كاالنفعاؿ، إنيا كسيمة التعبير القكم عف المعنى القكم، 

 .  3أك مظير انسجاـ بيف المفظ كالمعنى
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حافظ الشعر الشعبي عمى الثقافة الشعبية ، كالمكركث المغكم، ضد الغزك  لقد    

 .الصميبي كالفكرم كالمغكم لممستعمر
يشكؿ الشعر الشعبى بصفة عامة، كالشعر الشعبي الثكرم بصفة خاصة أىـ 
األشكاؿ الفنية التي استكعبت النضاؿ التحريرم، كالكفاح المسمح في الجزائر منذ 

ليا مف قبؿ المحتؿ الفرنسي؛ حيث كظهؼ الشاعر كالراكم ىذا النمط الثقافي احتال
 .                                                                            الشعبي لخدمة أىداؼ الثكرة  التحريرية

 فنظران لشساعة الرقعة الجيغرافية لمنطقة الغرب الجزائرم كتقارب الشعر الشعبي
الثكرم، مضمكنان كشكال، كحتى ال يككف ىناؾ تكرار لمقصائد كىك تكرار بالمعنى 
كبالمفظ، اقتصرت عمى دراسة الشعر الشعبي الثكرم كما يتضمنو مف أحداث ك 

عالمية، كأىـ المعارؾ بمنطقة بني سنكس  فضال عف الميمة . أبعاد تاريخية كا 
اللتفات حكؿ ىذه المنطقة الميناضمة التي تدعكنا مجتمعة إلى ا. الكطنية كاإلنسانية

 .كالمجاىدة، سجمت ىذه البطكالت كقدمتيا النصكص في شكؿ كثائؽ تاريخية 
كمف ىنا ال بد مف االشارة إلى أنو كاف كما يزاؿ يحافظ عمى الذاكرة الشعبية ليذه 
 المنطقة، الغزيرة بثراتيا كأصالتيا الضاربة في القدـ، كمما تجدير اإلشارة إليو أفى 
الشعر الشعبي الثكرم نىظـ لمغناء، كىك شكؿ مف أشكاؿ التراث الشعبي المركم 

 .تتغنى بو كتردده الطبقة الشعبية، معبرا عف حالتو النفسية كاالجتماعية

كتكصؿ البحث إلى أف الشعر الشعبي الثكرم لمنطقة بني سنكس ال يشٌذ عف بقية  
بعض النصكص الشعبية  القطر الجزائرم، فيك أصيؿ لو عالقة كاضحة بيف

لممناطؽ المجاكرة ليا،  فالمنطقة أكالناحية األكلى مف الكالية الخامسة التاريخية 
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. حافظت بشكؿ بارز عمى تراثيا كما ىك الشأف لمعظـ مناطؽ الغرب الجزائرم
حيث ال تزاؿ بعض المؤشرات، كالعادات كالتقاليد كمظاىر الثقافة الشعبية  تتعايش 

كلـ تذب كافة كلـ . ت الكافدة عبر الكسائؿ اإلعالمية المختمفةمع غزك الثقافا
كمف أىـ العناصر الثقافية . تتقمص، فظمت محافظة عمى خصكصياتيا الحضارية

الشعبية التي عرفتيا المنطقة تمسكيا بعاداتيا كتقاليدىا كالنفقة، كالمكلد النبكم 
كاإلحتفاؿ برأس السنة  ،  كعارفة، ك الكعدة، ك الناير،(سيد المكلكد) الشريؼ 
 (.آيراد) األمازيغية 

كلقد تعددت مكضكعات الشعر الشعبي الثكرم بالمنطقة بيد أنيا تجمت في 
. فاألكؿ ضـن الفخر بالثكرة، كىجاء الخكنة . شعر رجالي، كشعر نسكم: قسميف

 .كرثاء الشيداء، كمدح األبطاؿ 

الضغط الذم يفجر المحافؿ فتمؾ القصائد تسممتيا البنادؽ،  كفكىات المدافع، ك 
فالشعر الشعبي عايش . كيىعمى المنابر، إجتدبتو قمـ الجباؿ كمخابئ الفدائييف 

 .                                                                                           الثكرة كاقعا، بعد أف عاشيا رؤيا كاشفة 

لفتة متميزة مف الشعر ككانت متطمعة لمحرية فأما الثاني فمممرأة البطمة، 
 .كاالستقالؿ، كيحفزىا اإلشفاؽ مف ضحايا المأساة باستعجاؿ النصر 

فثمة األىازيج الدينية المختمفة، باإلضافة إلي الشعر الشعبي الثكرم عند نساء 
ثـ عرجت عمى مكضكعات الشعر الشعبي الثكرم النسكم خالؿ الثكرة . المنطقة

كتناكليا دـ الشييد، كالحرية، . الجندية كالحراسة:كمشاركتيا مف خالؿ. كدكر المرأة
 ....                         زد عمى ذلؾ التمريض ك الشجاعة كالشكؽ، كنبأ االستشياد، كاالنتخابات 
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كما نالحظو أيضا أف الشاعر الشعبي، كبالرغـ مف أيميتو، نجده يستمد ألفاظو 
اإلسالمي، كخاصة القرآف الكريـ كالحديث النبكم  كمعانيو مف أنماط التراث

الشريؼ، كقد يقتبس المعنى مف أحدىما، كيتجمى تأثيرىما في الشعر الشعبي سكاء 
 . في مكضكعاتو كأغراضو، ككذلؾ في أسمكبو كأشكالو 

كمع ىذا فنحف ال ننكر أف لمشعر الشعبي أسمكبو الفني الخاص، كالذم يتذكقو 
زمف تما  يمكف القكؿ أف لمشعر . اإلبداع األدبي الرسمي العامة كيفضمكنو عمى

 .   الشعبي الثكرم لو أسمكبو كجمالو الخاص 

كما ال يمكف تطبيؽ أك كضع المقاييس المستخدمة في الشعر الرسمي مف عركض 
سقاطيا عمى الشعر الشعبي                       .                                                            كأكزاف كا 

كيعد أيضا كثيقة صادقة،  كمصدرا لكتابة تاريخ الثكرة، كما يعد أداة لتصكير 
مصكرا لنا جانبا مف المعارؾ الحامية الكطيس، كالتاريخ يبقى الشاىد األكبر عمى 

 .شدة مقاكمة أىالي المنطقة 
ع الشعر كبيذه الخاتمة أككف قد أنييت البحث عمى ىذه الصكرة، كقد عشتا م

الشعبي مرحمة، طبعت مكقؼ الشاعر بطابع خاص، أثرت في رؤيتو لألحداث، 
 .كتفاعمو معيا

فحاكلت تعريؼ الشعراء البارزيف أثناء ىذه الفترة، ثـ كازنت بينيـ، كبعدما انتقمت 
إلى بعض الركاة، فكجدتيـ نكعيف، مف يركم ىذه النصكص ألنو يغنييا في 

تركيح عف نفسو في خمكتو، أك أثناء قيامو بعمؿ مف األعراس كمنيـ مف يركييا لم
 .األعماؿ، كىؤالء الشعب عامة



  الخصائص الشكلية و الفنية: الفصل الثالث  

 

كأخيرا تكصمت إلى حقيقة ىي أف حظ الشعر الشعبي الثكرم في الدراسات 
األكاديمية يسير جدا، إف يشعر الباحث إلى حد اآلف بنقص اتجاه ىذا الجانب، 

ىماؿ ىذا األخير سببو عزكؼ الباحثيف إلى دراسة باقي الشعر الشعبي  . كا 
 
 

كقد قمت بيذه الدراسة مف أجؿ تسميط الضكء كلك عمى جزء بسيط جدا مف 
مكضكعات الشعر الشعبي الثكرم كخصائصو الشكمية كالفنية، كتذكيرا منا لباقي 
الباحثيف الذيف يكدكف دراسة الشعر الشعبي الثكرم عف كتب، كما ليذا الجانب مف 

عبي كاعطاء كجيات نظر جديدة تككف مفاتيح في يد أىمية في اثراء الشعر الش
 .الباحث ثراء ألعالـ الشعر الشعبي الجزائرم، كالشعر الشعبي بجميع مراحمو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الخصائص الشكلية و الفنية: الفصل الثالث  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحق
 
 
 
 

 
 
 



 المالحق                             الملحق الشعري

159 

 

 
 
 

*فطمة بن حمي"    *الْجَياْد ْحاَلْل َيا َرُسوْل اهلل"  

 
 ٍك زىاٍد ابىاهٍ  1ًشيرٍ ٍمشىى اليى      الٍجيىاٍد ٍحالىٍؿ يىا رىسيكٍؿ اهلل 

اٍىديك يىا اٍلكىاغىٍش  ٍنجى
ك لىٍبالىٍدنىػا نىٍزىىػاكٍ  2 ٍكحي ٍدكىاٍه                       نىرى  كى

ػػكا يٍتيىنىػاكٍ  3شىٍيبيكًني ٍبحي ٍنًديىا                       ًكػي يىرى  مىٍف كىانػيكا لجي

ٍؾ يىػا شييىًدم        رىاًني طىالىعىو لمىٍجبىٍؿ العىاًلي                 ٍنشيكٍؼ قىٍبرى

بىػػاطٍ   كاىٍسالىٍح ٍتًقيػػػٍؿ رىٍجؿي                        طىػاٍيػبىػػوى بىالصى

بػىاطٍ  اليك ٍصًعيٍب                       رىٍجؿي طىػػاٍيبىو بىالصى ٍنًدم حى  4دىاٍؾ الجي

نيكٍد يىا المِّي كيٍنتيك ٍمعىاه               ػا ٍسمىٍعتيكٍش اٍلغىاهٍ        يىا الجي  كى أىنىػا مى

قيٍميىا يىا رىايىٍس 
ػالىٍؾ ًديٍت قىػػاع شيبىافٍ  5 ػارىٍب                        مى  الى تىحى

كىالٍجبىٍؿ عىاًلي ًفيٍو التيكٍرنىات
مىى الًخيىاتٍ                     6 كىالسَّالىٍح ٍتًقيٍؿ عى

1 
                                                             

 االبف: اليشير. 1
 .أييا الشباب: يا لكاغش. 2
 .أشاب، مف الشيب: شيبكني. 3
 .الحذاء: الصباط.                     *متعفنة: طايبو. 4
 الرئيس، أييا القائد: رايس. 5
 .فاتالمنعط: التكرنات. 6
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ٍسًكيػػفٍ                   2الدِّيرٍ  الًجيٍش المِّي رىاٍه فىاٍت مىعى  ٍمكيػػك مى  اهلل ٍيسى

بىاٍيتى ٍنعىاًني ك البيٍقرىاجٍ 
ـى  3 اٍد يىٍزدى مى  كى ٍيفيكتٍ  4يىٍغًمػي                  ًجيٍش حى

اؿٍ  يىا مىو كىًريٍكًلي مىحى
كيىو                    ٍنًجيٍب ًسيمىو كى نىكرٍ  5 خي

ًميوٍ  6  عى

كجيكيىا مىو ٍلقىيىٍدنى  نيك ٍبري ا مىزِّ
ػػالىبىو                     7 مٍَّح كى زىايىٍد الجى ٍمسى

8 

مٍَّح كى زىايىٍد القىاليكيىػاتٍ  كجيك                       ٍمسى نيك ٍبري يىا مىو ٍلقىيىٍدنىا مىزِّ
9 

ػؿى لٍممى  11الكيػكٍنفىو                  10بىالى ٍصييكٍف ديكٍر ٍتسىٍرًبي الكيكرٍ  اؿٍ دىاخى  حى

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                              
 .الفدائيات أك المجاىدات: الخيات. 1
 جمع الدكر، مفردىا دار:الدير. 2
 .اإلبريؽ: البقراج. 3
 .يقتحـ: يزدـ.                  *مجاىد مف المنطقة: حماد. 4
 .جمع محؿ، كىي فرقة المجاىديف: محاؿ. 5
 .أسد عميو المكاف حماية لو: نكر. 6
 .البرج: بركجك*               .                القائد: لقيدنا. 7
 .عباءة مصنكعة مف الصكؼ أك الكبر: الجالبو. 8
9

 .شارات العسكرٌة:  القالوٌات. 
10

 . القذائف: الكور.                          *الطائرة الحربٌة: بالسٌون. 
11

 ..القافلة العسكرٌة: الكونفه. 
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 *فطمة بن حمي"   *ِخيْط الٌنَظاْم "
 

ٍلػػٍد ًلػيييػكًدم مىٍؾ سىمىٍؾ يىا كى سى
ٍيًجي                   1 ـٍ يىٍمًشي كى  ًخٍيط النِّظىا

قىٍنديكؿٍ  ليك كىاٍف يىٍبقىى ًغٍيٍر ٍشطىٍب كى ٌى
ا ٍنسىًنييٍش مىعى ًديػغػكؿٍ    2 مى

3 

ك ٍحييكطٍ                   4لىػٍعًكيٍف ٍنفىٍكتيػك ًبيػٍف السميػكٍؾ  ليك كىاٍف ًديري
 ًسيمىو 5

طىًني                     ٍنعىرضيكا لاًلٍسًتٍقالىٍؿ التىاـٍ  ػكمى كى طىػًني كى خي  أىنىػا كى

نىو كى قىاٍلًعيٍف الطِّيٍف كى اليىنىا                      نىو لىٍبرى  لىٍبرى

ك ٍقدىاٍت     6يىا ٍقًكيدىرٍ  اٍت ٍكنىاري شىٍيبيكًني ًغيٍر لىٍقرىطىاتٍ                   مى
7 

قىػاٍلييـ مىكىاٍنش الثىكارٍ  ٍبدى اهلل دىارىىا بىٍمفىٍسيىػاٍف                       كى  كى عى

ٍسػػًكيفٍ  ٍمكيك مى  الًجيٍش المِّػي فىاٍت مىعى الدنيػٍر                    اهلل ٍيسى

ػاٍنسىاٍش عىاٍىديكا بالثىكرى   ه                    رفىٍد ٍسالىحيكا بىايىٍت سىايىٍر بيوٍ الًمي مى

 ٍكالىٍدىيـ رىاىيـ ًفي لىمىافي  قيكليكا لمػشييىػدىا يىتٍػيىػنىػاك

ىىٍبػميػكًني بىنىػػاٍت الدٍَّشرىه
 ًبيى  2ًفي كيٍؿ سىاعىو يبىاٍيعيكا 1

                                                             
 .كناية عف الخكنة: كلد لييكدم. 1
 .نبات شككي: قندكؿ*    .غصاف األشجاربقايا أ:  شطب. 2
 .شرؿ ديقكؿ ، رئيس فرنسا: ديقكؿ*     .ال أكقع: ما نسنييش . 3
 .األسالؾ الشائكة: سمكؾ*      .المؤكنة: لعكيف. 4
 .حيطاف جمع حائط: حيكط. 5
 .شييد مف المنطقة: قكيدر . 6
 .الشارات العسكرية: لقرطات. 7
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بًيٍتًنيٍش  ػا رى ػٍسػؤيكٍؿ مى ا بىيىٍعتيكٍش  يىػا مى مى  لًقيٍت خيكمى كى

فىػالػًقيػرىل
اكىا كىٍحدىه 3 ًكي اٍستىقىًمينىا تبىاغىٍضنىا كينىا خى  كى

ػٍف الًقيٍؿ كى القىػػاؿٍ  4زىاكيػـٍ  ٍدليك لٍحكىاـ مى ٍدمك ٍمًميٍح كىعى  خى

مىشىاٍك شناىيىٍعيىا مىعى لىٍقنيكٍس  يىػا داٍب ٍدزىايىػػٍر تىػٍربىػٍح 
5 

ػك  ًٌ طىػاٍح ٍسػالىحي ػاىىٍد ًبيػو نىدِّيو كى  كىريوٍكًلػي ًفيٍف  نىٍمًشي ٍنجى

ػػاك 6كالىٍد ٍدزىايىػرٍ  كٍلييـ الًفيٍشطو إلىػػى جى ٍندىيري
نىٍزىىاكٍ  7  كى

ٍرىيـ بىالميكٍرطيك كى صى
ٍكالىٍد دىزىايىٍر يىا ٍلمىٍشنيكًعيفٍ  مىٍجميكًعيفٍ  8

9 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                              

 .القرية: الدشرة. 1
 .مف المبايعة :يبايعكا. 2
 .الحرب: القيرل. 3
 أمسككا أك أسكتكا : زاكـ .4
 . األجانب: لقنكس*     أخبارىا : شنيعيا . 5
 . الجزائر: دزاير. 6
 .إقامة األفراح: الفيشطة. 7
 . ، مدفع الياكف mortier:تحريؼ المفظ الفرنسي: المكرطك.8
 .المشيكريف: المشنكعيف. 9
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 *فطمة بن حمي"    *َيــا َوَطـــنــِي"                  
طىًني يىا المِّ  ٍقًمييىا ٍلكى  ًجيبيكٍه كى لىٍحقيكنًػي ًبيػوٍ  ػي دىاًلي عى

ًديٍرنىا ميكرىاٍؾ يىا ميكٍؿ لىٍبيىاسىو
يىاؾٍ  1  ًإالى مىٍت ٍنميػكٍت أىنىا كى

 2ٍمًشيٍت ًفي طىٍرٍؼ لىٍعشىًريىػو يىا ٍكلػًًدم يىػالمًػي ٍمعىيػػىا 

نبى  يىا شييىدىاءى يىا الًمي كيٍنتيك ٍمعىػاٍه   ػالىٍؼ أىنىا ال ى ًميػوٍ حى  دىٍؿ عى

ا ٍسمىعتيكٍش ٍلغىاهٍ  يىا شييىدىاءى يىا الًمي كيٍنتيك ٍمعىػاٍه    كيىا مى  كأىنىا خي

فَّاٍؿ كىال بالٍحًبيمىو يىا ٍتمكٍت بالرى
 قيكليك ٍلًخيػي ًغػي يىٍتيىنىػا 3

ا ٍتقيكليكا رىاٍنًدنىا افيكا مى ا ٍتخى مى كى
 مىازىاٍؿ القكَّه كٍسالىٍح ٍجًديػدٍ  4

ك فىالكيًريػٍش أىًمنيٍف ٍتقى  ٍفرىه 5اٍبضي يٍػٍش  6يىا صى  بىاٍيًعي لمجى

ـٍ يىا ميكٍؿ ٍبرىاًميػؿٍ  ًمي  فىػالظىٍممىو ٍيكيػكٍف العىمىػؿٍ  يىا سى

ك ًبيػٍؾ طيٍرقىػافٍ  ٍر يىػا ىىػدىٍيمًػيقديك و بى يىا  ـٍ غىرُّ  رىاىي

 
                                                             

سالح أتكماتيكي، يطمؽ عميو : كيعني  La pièce رنسي تحريؼ الٌمفظ الف: لبياسو. 1
 .F.M.D.P:باختصار

 ( .رصاصات)سالح فردم ذك عشرة خراطيش : لعشريا. 2
 .الحبؿ: الحبيمة* . طمقات رصاص متتالية: Rafalمأخكذة مف الٌمفظ الفرنسي : الرفاؿ. 3
 .أم استسمـ:  Se rendre تحريؼ الٌمفظ الفرنسي : راندنا . 4
 .نبات غابي: ريشالك.5
 .طائرة استكشاؼ كمطاردة ذات لكف أصفر: صفره.6
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ػادىه مَّ ػاىىػٍد الشيػيىدىا مىعى الشُّػيػدا  1يىا حي  فىػايىػٍف عى

ادىه ميػكٍؿ المٌػيكطيػكيىا حي  ػاىىػٍد الشيػيىدىا  مَّ  فىػايىػٍف عى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .حماده البركاني، شييد مف المنطقة: حماده1
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 *يمينة مسكاري"   *معركـة دار المـوح"
 

كحٍ  2ك لىًجيبٍ  1أنىا قىاعىٍد ًفي دىاٍر المُّكحٍ   تىًدم كىاٍتري

كحٍ   كى العىسىػاٍس ٍعػمىيػوٍ  قيكليكا لىًمي قىٍمًبي مىٍجري

كى ٍنػيىػػاٍر لىػػرىاؼٍ 
ٍقبىونٍ  3 كيكٍف رى

ػاؼٍ  4 ٍنخى  كى

ػٍد لىػػٍجػرىاٍؼ  ػاكىٍر ًديًسػيػو نىػٍكعى كى ٍنجى
5 

سىٍف عيػكف لىػٍغًريػبٍ  ػا يىٍعرىٍؼ لىٍبػالىدٍ  حى  الًمي مى

ػػػكعٍ  ٍسػبىػػٍع ٍسػنًػػيػػٍف    ك ىيػكى بػالجي

 يىػتٍػفىػكىػٍر النًػظىػاـٍ  كًميػػٍف ٍيػًجػي يىاكيػٍؿ 

 

 

 

 

                                                             
 .جبؿ يقع قرب قرية أكالد مكسى: دار المكح. 1
 .سيارة عسكرية متميزة بالقدرة عمى السير في األماكف الكعرة ، كتككف عمى رأس القافمة: لجيب. 2
 .الطكارئ : لراؼ. 3
 .شجاع : رقبو. 4
 .D.C.Aسالح مضاد لمطائرات يعرؼ باسـ : ديسيو. 5
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 *فطمة بن حمي"     *َيـا لَحــْرِكـي"                    
 

ػٍش الًفػالىجٍ  2فىػالقىاًريطىػو 1ًعيػشىػوى سىٍكنىتٍ  ٍنًدم ٍتكىحى الجي
3 

ٍككىاٍعًطيو
ـٍ يىػػا بىٍنٍت ٍرقىيىػو 4 ٍؾ ًكػي الكىػبيكيىػو ليىا رى ٍنقىزى

5 

كى ٍتقيكليك ًجيٍبًمي ًخيٍط ٍلًكيزٍ  ىيكى ٍمشىػى كى مىٍرتيك  تىٍكًصػي 
6 

و يىا نىكىاٍر الفيكؿٍ  ٍرًكي ٍمشىى كى مىٍرتيك تىٍكًصػييىا لحى  اجى ًجيٍب ٍدجى
7 

ٍلػًدم 8يىا شيٍرفىػو ػػامىي نيػكًضي  تىػكى ٍمػفيػك ازيعى  بىاٍش ٍنخى

ك فاًلٍستىػو يىا ٍنػًديػري
ًمػيػو 9  نىيىػاٍر الٌربىٍح نىػٍبدل ًبيػو     كى ٍنخى

شٍ نىٍظميكا ًسيىػاسىو   شىارىكىو ٍلميكا ٍسػالىحٍ  رىاكٍ كى
 ك تىٍفقيك فىالًكفىاحٍ  10

 

                                                             
 .زكجة الخائف: عيشو. 1
  .تفع ، حيث تبنى مراكز المراقبةبمعنى قمة أك مر  Créteتحريؼ المفظ الفرنسي : القاريطو.2
 .القرية: الفالج . 3
 .المتعاممة مع االدارة الفرنسية: ككاعطيو . 4
 .القرع أك اليقطيف: والكبكي*    .أقطعؾ: نقزرؾ.5
 .المجكىرات: لكيز . 6
 .المكف البنفسجي كاألبيض لنبات الفكؿ: نكار الفكؿ. 7
 . الشريفة: شرفو. 8
 . القائمة: لستو.9

 . جمع األمكاؿ: لٌمكا شراكو . 10
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ٍطبيكا كىآغىديكا كى لىٍحطىٍب ٍنحى
ك 1 ػو بىالثىػٍكرىه ٍنظىٍفري  ٍك رىاًني فىاٍرحى

ػػا ػٍش الػزُّعىمى شيػكٍؼ ٍلػكىاغى
ٍنديكٍؽ الدُّكًميؿٍ              2 ٍصميكهٍ  3ٍلصى  رىاىيـ كى

ٍلفىٍسيىافٍ  كى
مىا شىفيكٍىٍش  4  فىالقىاًريطىو كى

ٍف كى أىنىا نىٍسًقي بميٍغرىٍؼ قىٍرًطيطٍ ٍسبىٍع ٍسًني
بًػي 5 ػاٍمػدىه رى  ٍمٍسٍتعىدىه كى حى

ػٍش لىػٍحػػرىارٍ  ػكعٍ  كى يىػا ٍلػػكىاغى اٍبًريٍف لىٍجًميٍد كى ٍلػجي  صى

ًمي كى ٍمًنيػٍف ٍلػغىى ٍلػفىٍسيىاف كى قىػاؿ م فىػالىقػي 6بىٍنحى ًٌ  7كيػٍمػًش

مىى نىٍجمىو كى الٍيػالىؿٍ   كى ىىػدىاؾى ٍشبىػٍح الػشيبَّػافٍ  أىصتىٍحٍفظيكا عى

 

 

 

 

 

                                                             
 .يصنع مف نبات الحمفاء : آغدكا . 1
 .الزعماء، كىـ عناصر جيش التحرير: الزعما. 2
 .الضرائب صندكؽ : الدكميؿ. 3
 . أم ضابط d’officierتحريؼ المفظ الفرنسي : فسياف . 4
 . مكسكر نصفو: قرطيط*   .أداة مصنكعة مف الخشب: مغرؼ. 5
 . لقب لعائمة جميا مجاىدكف مف قرية بني عشير:  بف حمي. 6
شرعيتيا،  كصؼ ذـ، أطمقو أعداء الثكرة عمى جبية كجيش التحرير الكطنيممنيؿ مف: أك الفالقة: فالقى. 7

 .كالمفظ آت الفمؽ بمعنى الشطر
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 *فطمة بن حمي"*اهلل ْيَعاَوْن اْلُمَجاِىِدينْ "

 
ػاًىػًديػفٍ  ٍف اٍلميػجى  ىىٍدميكا ٍلقىاًريطىو ٍك بىاتيك سىاٍيًريفٍ  اهلل ٍيعىػػاكى

ػاٍر بًػيى  ػـٍ  ٍركىاٍح ٍنًعيٍدلىٍؾ ًكػي صى ٍدميك ٍفمىٍفحى  كى ٍنسىا شييىدىاه ٍيخى

ٍكميػكا ٍفػالىٍعًشيىػوكى طييكٍرالمً  ي حى
مىى الميػكتٍ  1 ـٍ عى  كى فىايىٍف ٍنًديٍرىي

كٍنػدىيىػو ٍمجي ػا تىًديٍش مى يىا ٍلميكٍت مى
ػمىٍحرىاؾٍ  2 ًكالىًعينىٍؾ مى

 نىٍقًصػي 3

ٍسًكػيػٍف طىػاحٍ  ػكٍنػًدم مى  ٍك قىاٍؿ ٍىنىػا ٍنػميػكت 4فىشىٍعبىو ك جي

ػكٍندم ٍلػٍد جي ـٍ لػٍقىٍمبًػيالمِّ  ًكيفىاٍش نًدير مىعى كى ػٍؿ الػيى  ػي دىخى

ٍلػٍد الػشىػاؼٍ  يىػٍح كى رى
يىػحٍ  5 طىػفٍ  رى ٍدميكا ٍعًميٍؾ الكى تىى ٍيخى  حى

بىػايىػتٍو عىسَّى كى دىٍمعىػة دىًرم
ـٍ كى ٍيفيػكتٍ  6 اٍد يىٍزدى مى يٍش حى  جى

ػكنًػي يىػا شييىػػػدىا  يىا المِّي دىٍمكيـ ًفػي ٍلٍجػبىػاٍؿ  سىػاٍمحي

بًػي ٍيًجيػبٍ  ٍد السىػاعىو رى ارٍ  كىاحى ٌكحيكا ٍلييجَّ ٍؿ لىٍعديكاكى يىرى يىٍرحى
7 

                                                             
 .مساء، عند غركب الشمس:  لعشيو. 1
 .الجنكد أك المجاىديف: ممجكنديو *  .ال تأخدم: ما تديش. 2
 .، كىك الخائف Harki مأخكذة مف كممة(: حركي)مفرده : ممحراؾ*  إذا أردتي : عينؾ. 3
 .  شعبة ،جمع شعب كشعاب: فشعبو.4
 .القائد: الشاؼ. 5
 .تدرؼ الدمكع: درم. 6
 .المجاىريف: اليجار. 7
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ا ٍبػقىالىػٍؾ ٍحػكىػاـ ٍنسىا مى ـٍ  يىا ٍفرى ٍؾ ك ًزيًدم ٍلقيػدىا ٍفًدم بىقىاجى  رى

 إالى كىاٍنًش كاًلي ٍمعى لىٍجػبىػاٍؿ  رىاًني ًبيٍف لىػٍعػديك كى ٍلػكيفىػاٍر 

طىػنًػيىػو كٍج ٍديىػاٍر دىٍكًلػيػو فييىػا  قىػاٍع الػدٍَّشػرىه كى  زي

ا ٍنشيكفىٍؾ الى ٍبمىٍمًرم كى الى ٍبًعيًني انًػي مى ػكيىا ًغي ٍخبىارىٍؾ جى  يىا خي
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 *فطمة بن حمي"*َيا ْبَناْت الَوَطْن "

 
ٍر يىا ٍبنىاٍت الكىطىف لىٍبسيك لىٍخضى  لىٍعػالىـ 1بىػاٍش ٍتقىٍعػديكا كى

طىٍف قىاليك مى  اٍب الكى اٍك فىميكطيك ػاتيػكاأىٍصحى ادىاٍرًميىػو جى كىجى
2 

ػاؼٍ  ق كًزيٍد المَّحى ٌى ٍرًبًي فىرىٍش الزى
 بىاٍش ٍتقىًرم ٍبنىاٍت الكَّطىفٍ  3

ـٍ ٍشالىٍغمىؾٍ  بىرَّ
ٍشتىا ٍتمىزٍ  يىا كىًبيٍر الكَّطىفٍ  4 ٍتًجي ٍلمى كى

افٍ  5  لىٍدخى
لػيٍطنىا رىاٍه دىاٍر ٍلعىسَّو كى

فٍ  ٍعًميىا 6  ٍلًجيٍش  ٍحسىابيك رىاًني ٍنعىكى
مِّػي يىا ميكٍكًريعىو كىعى

مِّػي 7 ٍنًدم رىاه يىٍشرىٍب لىتىامٍ  عى  ٍلجي
الىبىػو ٍمسى آالىٍؼ الى جى ك يىا ٍلًبيىػاعىوٍ  8الى خى ًكػي ٍاًديري

9 
را ًليٍسرىل سٍنيىاٍت ًبييىا لىٍنصى

طىفٍ  10 ًليٍمنىى قىػاٍعدىه لىٍمكى  كى
طىػافٍ  ك كى كحي ٍط ري ارىل قىايىٍدنىا حى مىعى ٍنصى  مىا ٍيبىيىٍنًشي كى

رىايىٍس 
ٍنديك لىٍقرىاطٍ  11 ٍربِّيىا عى ٍبدى العىًزيزٍ  ٍلحى كىعى

 مىعى لىٍعًشيىو فىاٍت  12

طىيىالىٍك فىػرَّايىػو
لىٍعػالىـٍ  1 ىيػكى ٍشبىػػاحٍ  كى

 الشُّبىػافٍ  2

                                                             
1

 .نرفع : نقعدوا. 
2

 السٌارة : فلوطو*    .الدرك الفرنسً: جادرمٌه . 
3

 التحف : اللحاف*              .بساط ٌصنع من الصوف: الزربٌة. 
4

 .شواربك: شالخمك.                     * تلمس: برم. 
5

 .تقترب: تلز.               * الشتاء: شتاللم.               * تأتً: تجً. 
6

 . الحراسة: لعسه.           * أي مالزم lieutenantتحرٌف للفظ فرنسً : لٌطنه. 
7

 .الطوافة: موكرٌعه.                   *إظهري، وأعتلً فً السماء: علًِّ. 
8

 .عباءة: جالبه. 
9

 .الخونة، المخبرٌن: بٌاعة. 
10

 .الكفار أو فرنسا: لنصارى.                           *ضأتإمضاء، أو أم: سنٌات. 
11

 . الرئٌس، أو القائد: راٌس. 
12

 .رئٌس الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة: عبد العزٌز. 
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ا قًديٍتٍش  4فىٍشميكا 3ٍمنًػيٍف قىاليك لًجيٍش ًديػسىػو  ٍركىًبيىو كمى
ػا بالشيبىػ  المِّػي بىٍينيػك لىٍعطىػػار افٍ رىاًني فىاٍرحى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
1

 .العلم، وهو رمز من رموز الدولة: فرٌا. 
2

 .بمعنى هو الكل فً الكل: شباح. 
3

 .مرض وتوفً: دٌسه. 
4

 (.األرق)تعبت أرهقت و: فشلوا. 
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 *فطمة بن حمي"*َأْنَيار ِعيْن ْبِسيْل "
 

أىٍنيىاٍر ًعيٍف ٍبًسيؿ
ًسيفٍ  كى الدىٍمعىو ٍتًسيؿٍ  1  ك ًكي شىيىٍبًني ٍنيىاٍر ٍلحي

ٍنٍد القىًميؿ ٍيمٍرًكي نىًشيػد 2ًسيٍفطيك لىٍمسىرَّحٍ   ًفي طىٍرٍؼ الكىادٍ  3عى

الىة الى  ٍد ًبينىػا الى صى ٍؿ ٍعًميػػنىا ٍفًقيػػٍو ٍيرى ٍمعىو ٍكحى  ٍنيىاٍر جى

ػكز ًليػٍت ٍعجي ػكجٍ  كيٍنت ٍصًغيرىه كى ٍند الجُّ  4ًمٍف دىٍخميكًني عى

اًني مىٍف ٍربىاطٍ  ًخيٍط بىٍف شىرىاٍط جى
رَّاطٍ  5 قىاليكًلي مىاٍت ًفي طىاخى

6 

مىى مىسىمٍَّؾ ًليىػاـٍ  اٍفش عى ا ٍنخى مى  دىاٍرىىا طيٍرقىافٍ  7ٍطًريٍؽ لىٍعدىاًكم كى

 دىٍرقيكا شيبَّانىا فىايىٍف ٍمشىػاك يىا بيكيىا ٍجبىػاٍؿ ٍصٍخرىل عىالىكٍ 

اًسي مىٍسعيكدٍ  ٍخرىل كىحى ػاٍؿ ٍتقىاٍتمكا جنيكدٍ  8ًبيٍف صى ٍشحى  يىا كى

و ًبيٍف طيٍرقىػافٍ  ك تىفىاحى  لىٍعميػكرٍ  9يىا بىػاٍش ٍتعىٍتقيكا ًديػري

ك ًديقكؿٍ  ٍرجي ٍت ًديًفػيًمي شيكؼٍ ًغي سىاعىو يٍ  1خى ػامىو دىارى  زيعى
                                                             

 .جبؿ يقع عمى الضفة اليمنى مف الكادم بيف قريتي بني عشير، بني زيداز: عيف بسيؿ. 1
 .معكؽ مف المنطقة، ككاف ال يياب فرنسا: لمسرح. 2
 .الظريؼ، الكديع: القميؿ. 3
 .قاض التحقيؽ: الجكج. 4
 .كة المغربيةعاصمة الممم: رباط.                * شييد مف قرية الفحص: بف شراط. 5
 .الطريؽ المؤدم إلى بمدية العزايؿ كبني بحدؿ: طاخراط. 6
 .الطريؽ الممتد بيف قرية المنزؿ كالخميس: لعداكم. 7
 .كىي مدينة تقع في الجنكب الشرقي مف الجزائر: حاسي مسعكد. 8
 بمعنى : تعتقكا. 9
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طىًنيو بالى ٍسالىحٍ ...ًليمىة ظىٍممىو كىًجيتٍ  ًمي البىاٍب يىا لكى  كىحى

ٍمًنيٍف ٍتًجي ٍركىاٍح ٍمعىا لىٍعًشيو ٍيشيكفكؾٍ  2ٍلقاًريطىو يىا كى اٍليا كى  عى

اٍيفىو مىٍف لىٍعديك إالى يىٍسعىاؾٍ  ٍسًتيٍقالىٍؿ ٍيًجيػنىا ميرىاؾٍ  كىرىاًني خى  كى

ا ًفييىا عىسَّاس يىا ٍكًمًنيٍف ٍتًجي ٍركىاٍح ٍبالى ٍسالىحٍ   ٍلقىاًريطىو مى

قػىٍمًبي كيىو ٍكًعيػنًػًيو كى  ٍركىاٍح فىايىػٍف ٍنخبػًيؾٍ  يىابػىو خي

ٍطبىؽ كى
ٍلغيٍربىاؿٍ  3 ٍلقىٍرًكيشىو عىسىاٍس  4يىٍيبىٍس كى كى

نيكدٍ  5 ٍنعىٍت ٍلجي  مى

كٍنًديىػو مً  آرىاًني ًفي ٍطًريػٍؽ ٍلجي  يٍف ٍيفيكتيك ٍعًمٌيا نىٍزىىػاكى

يقىافٍ  ًٌ ػٍمدىه 6سىاًؿ ٍؿ الجى اٍبتىٍؾ ًفرىٍنسىا 7يىػا ٍكحى  ًجيٍت ًلينىا كىالى جى

ٍنسىا قىاًع ًديٍؾ ٍلقيكىه                        كى ٍمدىٍرقىو عىًديٍت ٍفرى
ٍمػمىػو 9بىٍشكىايىرٍ  8  الرَّ

طىًنيػو  ًريدى  يىػا ٍحًميًمي يىػانىا ٍلكى  رىاًني مىٍحطيكطىو 10هكى فىٍمجى

 ًكي دىايىٍر زىٍىٍك الًمي يىٍحالىًلي فىػٍجبىػاٍؿ تٍػالىًلػي  1ًديًسيىو

                                                                                                                                                                                              
 .الجنراؿ شارؿ ديقكؿ، رئيس فرنسا: ديقكؿ. 1
 .اقبةمركز المر : لقاريطو. 2
 .طبؽ، كىك مصنكع مف نبات الحمفاء: طبؽ. 3
 .لغرباؿ، الغرباؿ، كىك أداة تقميدية لغربمة الدقيؽ بعد طحنو. 4
 .أك الطاجيف، كىي مصنكعة مف الطيف: لقركشو. 5
 .المجندكف في صفكؼ فرنسا أك المرتزقة مف أصكؿ افريقية مصدرىا السينغاؿ: ساليقاف. 6
 .كد البشرةكحؿ الجمدة، أس: الجمده. 7
 .مغطاة: مدرقو. 8
 .أكياس: شكاير. 9

 .الصحيفة: جريده. 10
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اًىًديػفٍ  ًبي مىعى ٍلػميجى ا ٍيعىٍرفيكٍش الٍنيىاٍر مىٍف ًليؿ كى يىا رى  مى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
 ".DCA"سالح مضاد لمطائرات يعرؼ باسـ : ديسيو. 1
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 *فطمة بن حمي" *َيالِمي ُقْمُتوا ِجيْش ِديَسو " 
 

ٍي ك يىاكيٍؿ لىٍحميك 1ػويىاًلمػي قيٍمتيكا ًجيػٍش ًديسى   مىا زىاٍؿ حى

بًػي ػٍمػدي هلل يىػا رى ى القيٍنًصي الػحى  عىٍربًػي 2الًمي جى

ٍبدى اهلل دىٍرىىا بىالػفىٍسيىػافٍ  ا كىاٍنٍش الػثَّكىار عى كى قىاٍلييـ مى
3 

ابيكٍه بىالميكٍنييك صى
ػو 4  5لىعىٍبدى اهلل ًكي غىزَّارٍ  ٍكشيكفيك كى السَّاعى

ٍقًني اٍد ٍك ًعيًني دىرم ىىاٍكدىا لىٍمكى  مىٍعديك الى يىٍمحى اٍيفىو مى  ٍك خى

يٍب ألىٍىؿي  ٍد كيؿ ٍغرى ًبي رى ٍندي ًشي ٍكالىٍد الى ٍتغىٍبنيكا يىا رى  المِّي عى

ٍقبيػكا ػاٍك رى ٍنًديو جى ٍيبيكؿي كىٍجػوي  قىػاع جي  كى يىانىا خيكيىو غى

يىانىا خي  ًفي يىديك الٍعمىٍر ًفي يىٍد اهلل 6الٍكالىٍش  اٍيفىو نىٍمقىػاه كى  كيىػو خى

ٍنًديىو  ػك يىا الكىاغىٍش ٍلجي اًشػي ًلينىػا 7ىىاًذم ٍلًجيبٍ  سىػٍمحي  مى

ػو 8ٍك تيكنىٍس  ٍعميػكمى ػو يىا المِّي مى  سىٍنيىاٍك ًفييىا ًغػي عىالَّمى

                                                             
 .أم تكفية أك ماتDecés تحريؼ لمفظ الفرنسي : ديسو. 1
 .القنصؿ: القنصي. 2
 .المجاىديف: الثكار. 3
 .الشعر الجميؿ: المكنيك. 4
 .شجاع: غزار.  5
 .الح فردم أكتكماتيكي مف صنع ركسيس: الكالش. 6
 .سيارة رباعية الدفع: لجيب. 7
 .عاصمة دكلة تكنس الشقيقة: تكنس. 8
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ـٍ الىٍيتىػامىى اًليىػو يىػا الػقىًميػٍؿ ًبييي ػالىٍؾ ٍبًطيٍت بىاٍلػمى  مى

بًػياهلل اهلل اهلل يىا عٍ   مىًزيٍف الدٍَّنيىا كى كىػاف ديكـٍ  ًزيٍز رى
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 *فطمة بن حمي"*الْكَواْرِتَية "                          
 

كىىػا ًبيىػا الػٍككىاٍرًتيىػو دىاري
ٍتنىا لىٍمٍقنيػكٍس  1 كى دىاٍك ٍسمىاكى

2  

ٍدٍت أىٍنيىًميت و كىزى  ػاعٍ ًميٍف قىاليكًلي شىٍعٍب ٍتبى  كيٍنٍت ٍمًريضى

كى الشىارٍ  3يىا بىٍمًعيدىه
ٍدًنيؾٍ  4 مى كى اٍت الكيكٍنفىو عى كىرىاىىا جى

 تىًديؾٍ  5

ٍبكيػـ ٍلفىٍسيىػاٍف  ػاؿٍ   يىاًلمي دىٍرتيك رى ك ًليمىٍت العىمى  ًكػي ًدري

ػو اٍكًتي لىٍقًديمى  ًإيالى مىٍت لىتىٍبًكيٍكٍش ٍعمىيىػو سىٍنًييٍت مىعى خى

ايٍ  مىى نىٍصرى الدِّيٍف ٍكفىًضيمو رىهبىاٍيتىو نىٍبًكي ك ًعيًني حى  عى

ا ٍتنىظىـ اٍكًتى لىٍكًبيٍر نبذىا مى ػاؿٍ  خى  ليك كىاٍف ٍقًريٍتيىا فىالميحى

ٍد ًفالقىاًريطىو ك  ٍنًدم رىاٍه فىاٍت ٍعًميوٍ  الدىٍؿ ٍعًميو                 قىاعى  ليككىاٍف طىٍمعيك كالجي

ػاعىو             سىا كًني يىا كبىاٍر الٍجمى ٍريىػافٍ    ٍمحي ك كىرىاًسي عى ٍؿ لىٍمًبيري نىٍدخى
6 

قىاليكا ًلػي لبىمىًديو كًني ك ى ػايىري ػػػكـٍ شىػاٍربىو كىأىنىػػا              عى  لىػٍيمي

 

 
                                                             

 .المتعامميف مع اإلدارة االستعمارية:  الككارتيو. 1
 . األجانب أك فرنسا: القنكس. 2
 . سغكاف بمعيدة، مجاىدة قديمة مف قرية بني عشير: بمعيدة. 3
 .، كىك الدبابة CHARفرنسي تحريؼ لمفظ ال: الشار. 4
 .القافمة العسكرية: الككنفو. 5
 .بدكف غطاء، أك دكف أف تضع الحجاب: عرياف*   .المكتب: البيرك. 6
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ٍد              دىاٍيًري مى ًديٍف كىاحى رَّحيكٍف العىاىىٍد عى كىجى
ػكجٍ  1 طىٍف قىاٍع ٍبجي فىالكى

2 

بًػي المِّػي  مدي اهلل يىػارى ٍتيىًنيػتٍ                الحى ًفيػػٍت العىػيىٍد ك ى كى
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .القدؼ: جٌرحك. 1
 .االثنيف معا: بجكج. 2
 .أتممت كاسترحت: تينيت. 3
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 *فطمة بن حمي"*ياُجُنوْد َيالِمي ُكْنُت ْمَعاهُ "                      
 
نيكٍد يىالًمي كيٍنتي ٍمعىاهي   اٍسمىٍعتيكٍش ٍلغىاهٍ   ياجي كيىو مى  يىانىا خي

ًفيتيك ػانٍ   عىاىىٍد الشييىدىا رىاًني كى ػالىٍؼ مى  بىدٍؿ ٍعًميػوحى
ًكيٍف دىٍرًتي عىاىدىٍؾ يىا ٍلقيٍمرىم

قىاٍع الديٍنيىػا تىٍركىٍب ٍعًميو  1  كى
ػاٍت الشُّيىدىا ٍنًدم لىتىٍبًكٍش ٍعًميو قيػكليػك ليمى  إالى مىاٍت الجي

كٍد يىٍقًدم المِّيٍؿ المِّيٍؿ كىالبىاري
ٍرٍب دىزىايػىٍر ًكػًزيػػفٍ  2 كىحى

3 
ٍغًنيو  اٍكسيكىىا بىٍنيىارٍ  4ٍحدىادىهيىا الًمػي قيٍمتي مى  كىالٌزعىامىو حى

رىاًنيرىاٍفدىه قىًشي
نىٍمًشي 5 مىى ًسيبىو كى ٍقميك عى يىا ٍلكىاغىٍش عى

6 
دم كًحي ٍكصى رىاًنيرىاٍفدىه ري

مىى ىىاٍذ الًسيبىو 7 ٍقميك عى  يىا كعى
اٍشيىا لىٍطًريٍؽ ٍلميٍغًريبٍ  رىاًنيمى

مىى ىىػاٍذ ًسػيبىو 8 ٍقميك عى  كى عى
نىافٍ  ارٍ  الجى ـٍ الكيفىارٍ  اليىابىٍس كىالىخيضى كىا  مىشىى ٍعًمػينىا حي

ػاٍيفػىو ًغػيػٍر ٍعًميػؾ  يىػا خػيكيو لىٍعديك يىًديػؾٍ  خى
نيكٍد لىٍبسيػك ًفػييىا ىىاًذم سيٍمطىػاٍف الٌزيػىارىه قىاٍع ٍلجي  كى

 
                                                             

1
 .الحمام، أو بمعنى آخر الحمام الزاجل: القمري. 

2
 .مشتعل: ديٌق*    .الرصاص: البارود . 

3
 .رائع وجمٌل، ومبهر: كزٌن. 

4
 . المناطق الحدودٌة: حداده*   . دائرة من دوائر تلمسان: مغنٌه. 

5
 .ِكسوتً:  قشً. 

6
 .االهانة: سبٌه. 

7
 .ٌسمع صداها الذي تردده الجبال: صدي.                            * حاملة: رافده. 

8
 .المملكة المغربٌة: لمغرٌب. 
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اًلي ًكي دىايىره التٍَّحًزيمىو شيكٍؼ رىجى
قىٍدمىو ًديػمىو 1 ٌٍ دىٍر ـً ٍند الصَّ  2عى
ٍمًفي دىاٍؾ النَّابٍ  ًبيًعي الفىًرينىو كىغى

ـٍ كىػالىٍكىيـٍ  3 كىالىٍدكي
  لىٍكالىبٍ  4

تىى أىنىػا ميػيىػاًجرىه قيكلػيك حى
ٍشًكيىو 5 ٍبًغيٍت لىٍحًميٍب كى

 فىًرينىو 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1

: التحزٌمه.                        *كٌف هً: كً داٌره.                                    * نظرأ: شوف. 

 .كناٌة للتأهب و االستعداد
2

 .ظاهرة للعٌان: مقدمه دٌمه. 
3

 .األسنان: الناب.           *غلفٌه واضعٌه عند طبٌب األسنان: غلقً. 
4

 .أكلتكم: كالوكم. 
5

 .هً مأخوذة من المهاجرٌنمهاجرة، و : مهاجره. 
6

 .القلٌل: شوٌه.                  * أردت: بغٌت. 
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 *فطمة بن حمي"*َراُىْم ِفالْجَبْل الَعاِلي"                 
 

بيكٍه ٍحًميمىو شىاؼٍ 
ـٍ ًفالٍجبىٍؿ العىاًلي يىدىاًكيكٍ  ٍطًبيبٍ  2القىاًضيكى  1  كرىاىي

دىاًكم إٍسالىـٍ  لىى رىاٍؾ طىًبيٍب كى ػاؿٍ  كىا   دىاًكينًػي يىػا ًخًي ٍبالى مى

ىىا ٍشكيػكٍف المًٌػي طىيىٍح الطىيىارىه
طىفٍ  3  يىا لىٍكبًػيٍر كىالى رىايىٍس الكى

ك ًكػي النَّػكىارىهرىاٍه  المًٌػي طىيىٍح الطىيىارىه  4ك لىٍكبًػيرٍ  قػىٍبػري
5 

ػٍممػػيك ٍسالىحٍ  ػٍف حى ٍؿ مى بيكشىارىبٍ  أىكَّ
 7ٍعًمي القىاًض لىٍكًبيرٍ  6

 7لىٍكًبيرٍ 
كٍؼ نىػٍدبىاؿٍ  رىانًػي ًبيٍف لىٍجري

 لىكىاٍنٍش عىسىػو ٍمعى لىٍجبىػاؿٍ  8

ػكيىو  ٍرًفيقىػٍؾ لىٍكػالىٍش كدِّيًسيىػو ٍشكيػكٍف ٍرًفيقىٍؾ يػىا خي

ٍيديكٍر بىٍمبىٍطمىو
 كىاٍش دىاٍؾ لػيىػًشػيػػٍر  يىٍمغىى يىا ٍحًبيًبي كى  1

                                                             
 .        القائد: شاؼ. 1
 .عمي القاضي، مجاىد قديـ مف قرية بني عشير: بف حمي عمي المدعك: القاضي. 2
 .الطائرة: الطياره. 3
 .مف قرية بني عشير كلقبو قسيالت( قسيالت)شييد : لكبير. 4
 .لزىرةا: النكاره. 5
 .قديـ مف قرية بني عشيرمنيكج محمد، مجاىد : بكشارب. 6
 .بف حٌمي عمي: عمي القاضي .7
 .ذبمت بالشمس الحارقة: ندباؿ. 8
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ٍيديكٍر بىٍمبىٍطمىو كى يىٍمغىى بيكٍحمىامىو
اؿٍ  2 ابيك الٌرجى يىا بيكيىو ًكيٍف غى  كى

 

ًسيًدم ميكسىى
اٍؿ قىٍمبىٍؾ ىىاًني 3 اًني مى  كى يىانىا رىاٍقدىه كى الٍعديك جى

ا دى  تىٍجًرم كى الطىبىو دىاًكم 4كالٍطنيكقىو  اٍر ًجيٍش التٍَّحًريرشيكفيك مى

رٍ  الكىاٍد لىٍخضى
ك 5 فٍ  سىاليك ٍعًميو ًبيري ٍبدى اهلل 6بىاعيك الجى كى الى عى

7 

يىػو و فىالمىاٍؿ كىالػدَّرِّ سىػاٍمحى
ا نىٍبقىػاٍش دىٍكًليىػو 8  بىػاٍش مى

مىػٍحدىادىه ػا مى ًبي دىٍخميك بىالرٍَّحمىو الرَّايىٍس المِّػي جى يػىا رى  كى

ػانىا ٍلػييػـكالرَّايىٍس المِّػ كسِّي مىالىحٍ  9ٍخًميفىو عىالىؿٍ  ي جى
10 

ايو الػييػكـٍ  كقيكليك ػاًىًديػف رىانىا غى  اًلمػي شىٍفنىػا ميجى

مىٍبػالىدٍ  الى ٍسمىاح لىٍمٍعديك كى الى ًليبىاع  ك مى  الًمػي ٍجنىػا الخي

 

                                                                                                                                                                                              
 .شجرة قديمة، تكجد عمى حافة الطريؽ بقرية بني عشير كدار عياد: لبطمو. 1
 .قرية بكحمامة أيف كقعت أكؿ معركة بالمنطقة: بكحمامو. 2
 . لي صالح كيكجد عمى الضفة اليسرل لمكادم مف قرية دار عيادك : سيدم مكسى. 3
 .كىك الدبابة TANK:تحريؼ المفظ الفرنسي. 4
 .كادم الخميس: الكاد لخضر. 5
 .                 بكدادم حماده: الجف. 6
 .خائف مف احدل قرل المنطقة: عبد اهلل. 7
 .األبناء: الدرية. 8
 .قريش عبد القادر، كىك شييد مف منطقة عيف غرابة: بف عالؿ، كاسمو الحقيقي: عالؿ. 9

 .بكحمامة محمد مالح، شييد مف قرية بني عشير: سي مالح. 10
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 *محمد غزري" * قرن زىرة " 

ك ًفي قىٍرف زىىره ٌى
صرىات ًلينىا غىٍمرىه 1

2 
ا ٍفرىهجى  كى ٍتديكرٍ  4ٍعًمينىا ٍتًبيًكي 3ٍت ًلينىا صى

تىى ٍمشاٍت كىكىالىتٍ  ٍنبىػػاتٍ  حى يىٍمكىٍنيىػا ٍترى
5 

ًنيٍت شىافىٍت قىديكر                         6ضى
انًػي كىٍحػديك 7بىعيكٍش  ٍلػًغيػٍت ٍستىعىػديك  جى

ك قىػالػيكا نىٍبديك ٍنػًتيري
ك شىكىارٍت البىرىاج 8 ٍنًتيري

9 

ٍؾ ًغيٍر ٍتيىنىاكٍ  10ػميػك ٍستىػنىػاكٍ قيػتٍ   مىٍف دىٍركى
ٍنعيكٍش قرىاطٍ                             اٍنمى مى

11 
ايىػؼٍ  ػؼٍ  12لىٍيػشىػايعينىػا أىنىػا كيػٍنٍت خى  بىٍمػخى

                                                             
 .جبؿ يقع في الضفة اليمنى مف الكادم، كقرية زىرة تابعة لبمدية العزايؿ، دائرة بني سنكس: قرف زىره. 1
 .حادثة أك مغامرة: غمره.            *كقعت: صرات. 2
 .طائرة استكشاؼ كمطاردة ذات لكف أصفر: صفره. 3
 .تنقض عمينا: أمpiquer : تحريؼ لمفظ الفرنسي: تبيكي. 4
 .ظيرت، كاعتمت في السماء: ترنبات. 5
 .شييد مف نكاحي سيد الجياللي: قدكر. 6
 .مجاىد مف قرية الخميس: بعكش. 7
 .نطمؽ الرصاص: نتيرك. 8
 .بني بحدؿ سد: البراج.             *جكار: شكارت. 9

 .انتظركا: ستناك. 10
 .أم رتبة عسكرية: قراط. 11
 . ليركننا: ليشايعنا. 12
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كيىػبػٍقىػى ٍيػرىدىؼٍ 

اص مع الكيكر 1  ٍعًمينىا الٌرصى
ليػػك كىػاف طىػكىارٍ 

 ليػك كىػاف شىػٍت الػٌدكىارى  2
نيػكيىػاتٍ لى  ػمىػو سىاٍنٍت بىػرى لىػٍد الحى ػك كى ٍيفىٍرحي  كى

ػٍف ًسًفػيػؿٍ  مى
دً  3 ًد رىاه ٍىػػػرىٍب  يىا كى  يىػػا كى

لىػو 4ٍقًبيػؿ دىاٍر التبىٍيًديػؿٍ  ػا كى ػٍد مى تىػى كىاحى  حى
ٍد مىا ىيك يىػٍعبىو طىػٍمػعيػك شىٍعػبىػو تىى كىاحى  حى
ٍربيػكا الػكىٍعبىػو  بىػو ًنيشىػافطىٍمعيػك الػعىقٍ  5ضى
ـٍ الػفىتىػافٍ  ًميقاف يىتٍػكىػمىػ نو ٍيًجيبيكا ٍمعى سى بىرى  كى

كى ٍكسىػاٍيػسيػو يىٍبقىػى ًغيػر الذَّبىػاف
ٍرًميىػو 6  مى

ػا يىٍبػػدىل ٍنيىػاٍر لىػٍقًصػيػدىة كٍدكيػـ مى  بىػاري
نىو ٍربيكه يىا رىايىٍس شيكؼٍ  تٍػػعىػػدىدٍ  7الػػبىرَّ  كى ضى

ٍدنىا لىٍطًريؽٍ  كشىػاجٍ  البىرىاجٍ  ىىكى ـى ٍكػري كى دىٍرنىػا تىػ
8 

ا ٍتشيكؼٍ                           ٍؿ مى  كى ٍنيىاٍر ٍكحى

                                                             
 .يتراكـ: يردؼ. 1
 .طالت المدة: طكار. 2
 .لباس غير رسميsivile, : سفيؿ. 3
 .أضحككة: التبيديؿ. 4
 .كناية عف السرعة في المشي: الكعبو. 5
 .الكسكاس، كىك مصنكع مف نبات الحمفاء: كسايسو. 6
 .أرممة الشييد: البرنو. 7
 .، في معركة لـ تدـ لمدة طكيمة(الرصاص)تبادؿ اطالؽ النار : كركشاج. 8
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ٍدنىا لىٍبًني ٍىػدىيىػؿ  ٍبػنىػا ًزيػٍش ٍمقىيىػؿٍ  1زى كىصى

2 
ػيىػؿٍ  ٍخػديكًميػفٍ  3إالَّ أىنىػا نٍػخى  كيػمىػتييػـ مى
كنىا شىات كٍش  سًمينو  4ذىٍبػحي ػا قىٍسري مى

 ػاًكيفٍ ٍمسى  5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
كيمكمتر  24كيمكمترات مف دائرة سبدك ك 20الكاقعة عمى بعد " عيف غرابة"تقع بضكاحي : بني ىديؿ. 1

 .مف دائرة بني سنكس
 .القيمكلة: مقيؿ.                  * الجيش، أك جيش التحرير الكطني: زيش. 2
 .أتخيؿ: نخيؿ. 3
 .نعجة سمينة: شات. 4
 .لـ يسيركا: ما قسركش. 5
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 *يمينة مسكاري"   *قالـك يا راجل" 

 

يىدٍ  ػؿ رى قىالىؾ يىػػا رىجى
مىى ٍبػًني ٍىدىيىػؿ ٍنسىػالىؾ 1  ٍنسىػالىؾ عى

ػػػاؿ بػيػكنىٍسكىاف قىٍعدىت ىىجى
ٍب الكىطىف فىٍضميك لىٍعمىرٍ  2  مىٍف حي

قىادىٍر يىٍخرىٍج لمبىٍيع كىٍىًريد
الىو 3 ٍرميػكهٍ  الحى  4ٍبالى تىٍطيار ظىنػًيٍت خى

طىٍف ليك كىاٍف بالشىكىاًقيرٍ  ك الكى ري ٍنحى ٍلنىا ٍنشيكفيك ًزيىادىه             كى اٍؿ مىازى إالى ٍحنىا ٍرجى
5 

ػادىهٍ   كى ٍنقيكليك رىاٍحنىػا ًغيٍر فىالًخيػرٍ  قيمىٍت لىبىػاٍس ٍمشىػاٍت ًفينىا عى

ك الٌشيىادىه              ٍتنىا المِّي ٍفالٍحبىاٍس كلىٍمطىاًميرٍ  ٍتًجي السَّاعىو ًكي نىٍتفىٍكري كى ٍك خى
6 

ـٍ الٌميػٍؿ ٍكًثيٍر ٍكسيٍر فىاألمىافٍ  إالى ٍىدىاٍؾ رىٍب العىػالىمػًيػػفٍ   قي

افىٍش مىطىيىارىه ًغيٍر دىٍىشىؾٍ  ا ٍتخى ػاـٍ  مى الىقىٍؾ ًفي لىٍرحى بىٍؾ خى ٍتفىكىٍر رى
7 

دٍ  مى مىى ٍكالىٍد ًسيًدم ميحى ٍو ًفي ٍجنىػا ًزيٍد سىاؿ عى  ٍف النىبًػي غىراصى

ـٍ قيٍرطىػػػاٍسييـ الى ٍتكػػىمى كىا 
 تىٍحتى دىىىػػػػٍر عيػػكدٍ   1

                                                             
 .أريد:  ريد. 1
 .أرامؿ: ىجاؿ.             * النساء : بكنسكاف. 2
 .ىالؾ: ىريد.                   *الخيانة: لمبيع. 3
 .طيارة: تطيار.                     * نزعكه كقطفكه: خرمكه. 4
 .جمع شاقكر: اقيرالشك . 5
 .الحفر المستخدمة كمخازف لمحبكب: لمطامير.                      * السجكف: لحباس. 6
 .األرحاـ: لرحاـ. 7
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 غي الى ىىػػذىا عيػػكًدم 2ًزيػٍد لىٍبنًػػػػي ٍصًمػيؿٍ 

نىاًزيػػػرٍ  ٍمييـٍ الخى ٍدًفينٍتييـٍ قىبىػػػػػػاطىوٍ  قىكـٍ ٍمكىسى
3 

يػػػػفٍ  ًٌ فىاليىٌبة ًكي مٌتاٍكًم
ال ىىزيٍت تىٍحتييـٍ  4  ٍبغىػػؿٍ  كىا 

ٍكًريػػػػفٍ  ا الفىاؿٍ  فىالًسيًنمىا مىصى ـٍ ىيمى و نىمعٍنيى بحى  كيٍؿ صى

ػػػػالىؿٍ  ـٍ بىٍف عى دىاٍر نيىػاٍر ٍمعى العىٍديىػافٍ  اهلل يىٍرحى  كى

ػالةٍ  ا بالصى ٍقتيػػػك جى ٍقتيك ٍمسىٍرٍبيىاٍت الًكيسىػافٍ  كى كى
5 

ـٍ ًشي  الٌشبىػػاٍف  6بىٍف عىالىٍؿ يىٍسقدٍ  فىالًغيرىافٍ ًشي فالىٍخيى
7 

ٍند شيكٍر السَّادىاتٍ  ـٍ شىاٍب مىٍف ٍحًميىػافٍ  8ٍصطىالىٍك عى مىعىاىي
9 

 

يىا فىالجيرنىاؿٍ  ٍت ثمث مى ٍرجى ٍزنيك ًفييىا القىاٍكًريػاىتٍ  10خى كىحى
11 

                                                                                                                                                                                              
 .رصاصاتيـ: قرطاسيـ. 1
 .بمدية تابعة ألكالد الميمكف كالية تممساف: بني صميؿ. 2
 .األقطاب: قباطو. 3
 .متفاىميف: متاكييف*           .                    في اإلنطالقة: فاليبو. 4
 .الكؤكس: الكيساف.                                 * مكزعات: مسربيات. 5
 .ينظـ: يستقد. 6
 .المغارات: الغيراف.                               * الخيـ: لخيـ. 7
 .السادة، القادة: السادات* أقامكا                           : صطالك. 8
 .عرش مف عركش الجنكب الغربي لكالية تممساف: حمياف. 9

 .الجريدة: جرناؿ. 10
 .المستكطنات: القاكريات. 11
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ػاتٍ  الغىػػاًدم ميػكٍؿ العىٍمرىه قىاليك مى ك كى ٍبري انىا خى  جى

ٍبكىاٍك ٍمعىانىا الميًحًبيٍف ًفي لىٍخكىافٍ  كى
ٍبٍد لىٍعًزيػػزٍ كى  1  ٍمعىػيىا عى

ٍربي  ٍمدىرىٍب في الضى
ػا يىٍتمىبىٍدٍش  تىٍدًريبٍ  2 اٍص مى ٍمرىصى مى كى

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .عبد العزيز بكتفميقة: عبد العزيز. 1
 .القصؼ: الضرب. 2
 .ال يتخبى: ما يتمبدش. 3



 المالحق                             الملحق الشعري

189 

 

 

َقاُلوا الِمي َفاْت َمَنا  *يمينة مسكاري*ٌه  ٌَ

نىا ىىزى  قىاليكا الًمي فىاٍت مى
يىاحٍ  1 ػػاًني رى  2ٍنقيٍتميكٍه دىاٍؾ الجى

رىايىػػػػحٍ  ػكا ٍبجى ٍكبي  ٍجرىاٍيحي  مىعىاًني 3كًني بشىؿٍ كىجى
ًديقػػػػػيكٍؿ رىاٍه ٍمقىرىحٍ 

اًني 4 كحى ًبي ٍتًجيٍبميك ري رى
5 

ا يىٍربىٍحٍش كيكنىٍؾ ىىاًني 6شيٍجعىػػاٍف ًفيػػو ذىبىػاح  مى
مىػػحٍ   ٍخرىٍج لٍمٍعديك ًعينىػانًػي ًجيٍشنىػػا قىػاٍع ٍمسى

ا ٍيفىرىحٍ  اٍص مى رٍب الٌرصى طىانًػي ضى ٍر لكى رى   ك ىيك ٍيحى
ا نٍ  ـٍ طىػايىػحمى كه 7قيكٍلٍش لىٍكالى كى ٍنقري

 كيػٍمًشي ثىػاًني 8
لىٍنقىػاٍد ٍيًديػٍر لػقىٍمػػرىم

كى يىٍحتىػار ًلييـ لبىرىانًػي  9
10 

ًلي ٍتمىٍمسىانًػي يىٍخًمػي ًخيٍمػٍت ٍكًلػيػديك ٍرقيك كى ٍيكى  ٍيحى
بًػػي  ًبييا يىػػا رى ام قىاليك رى  ٍبًغيتىٍؾ تىٍحفىٍظ عىاىٍد ٍرجى

ٍمكيػػػك ديكٍؾ الػٌشبىػاف     ٍح قىػػٍمبًػي ًميػػفٍ يىٍفرى   ٍيسى
                                                             

 .حمؿ، يحمؿ: ىز. 1
 .الجاني، أك المتيـ: الجاني. 2
 .شمة، أك العدد: بشؿ. 3
 .حة ، أك المرضالقر : مقرح. 4
 .الجف: ركحاني. 5
 .مف يقـك بالذبح: ذباح. 6
 . الكالـ غير الالئؽ: طايح. 7
 .نذكركه: نقركه. 8
 .القمر: لقمره.             * يقع قرب الحدكد المغربية: لنقاد. 9

 .الٌدخيؿ: لبراني. 10
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لىٍبدىل النُّػكـٍ  اٍيرىه مىٍف ًشي ٍكالىٍمكى رىاًني حى
الػو 1  رىاًني ًفي حى

ػك                     2أىٍنتىرٍ  مى لًجيٍش ٍيفيكتٍ مىف الٌميؿ يىػا خي  طىًريٍؽ أىٍنقىٍطعىٍت عى
سىػارىىكى ًديػٍؾ ٍبػػ  الىٍد الػػػثَّػكىارًديؾ ٍطػًريػٍؽ خي

اٍكنىػا                       ميػقىػاتًػمػو ًذم الكػػفػاره بىح الٌصبىاح كى جى  3صى
ٍمميك ًفي ٍحًميًرم بىالطىيىارىاٍت يىخى

يىػػيىػٍكدي كالػػتٌػٍنصػػاٍر 4
5 

فىػػرىايىٍسػييػـ        6طىمىٍع لىػٍربىػٍط تىَـّ ٍتشيػكؼ
 تىػتٍػرىامىػى 7

بىػػارٍ    8ٍضػيىػافٍ كىجيىػػاد ٍلػقيػ ٍيًمػيػٍؽ فىػٍمػكىاد المِّي صى
9 

ػػاًلييىا 10ًزيٍد لسىٍبػػديك كىالىٍك بىيىػاعػػو لىٍمػفىنىػػاتٍ    ك مى
11 

مىػى الػٌطمىع ك عى ا ٍتيىجيري ػػػدىار   مى  بىػػزىاٍؼ المِّػػي غى
يسىػػالػيىا ك يىػقيػٍمػػيىا    لىمىٍرتى لبىيىاع 12ٍيًجي الٌركًمي  كى

ػرىابىػػة   نقيكليك مىف ألكرىاس كىال مف عنابو  اس ًكػي دىاٍيًريػػف                ىاذ النَّ   كى الذًبيحػة ٍنقيػكٍؿ غى
                                                             

 (.األرؽ)لـ أتمكف مف النـك : لبدل النـك. 1
 .اجدب، أك استقسط: أنتر. 2
 .الكفار أك فرنسا: الكفاره.                        *المقاتالت: لمقاتمو. 3
 .الحمير أك األحمرة: حميرم. 4
 .، الييكد كالنصارل، أك المستكطنيف(لنصار: )التنصار. 5
 .تنظر: تشكؼ. 6
 .فرايس كىي كناية عف أمتعتيـ: فرايسيـ. 7
 .الجياد مف أجؿ االستشياد: لقضياف. 8
 .صبرال: صبار. 9

 .سبدك دائرة تابعة لكالية تممساف: سبدك. 10
 .حب اآلخرة: لفنات. 11
كممة بالميجة الدارجة، كتعني بالفرنسية كاألجنبية، كالكممة أصميا عربي كىي نسبة إلى بالد : الركمي. 12

 .الرـك
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ػو ٍنػقيػكٍؿ غػرىابػىو      الػقىٍقػزىه قىػػاٍفػًزيػفٍ  كالذًبيحى
1 

ا ًفيييٍمًش لىنىاس فىٍض  مى
بىػػو       2 و ٍيفىٍرطيكا بىػػالحى  ًكي سىٍبحى

ٍنٍدىـ مىٍجرىٍحٍتييـ ػنىاٍعتيػف   ٍندىاٍك مىا عى ٍسًبيطىػاٍر كى الى مى
 طىبىو 3

ًميك ركىٍعتيف  عند اهلل قًريػبىػو 4ك ٍطمىٍبتٍػيػـ        فىالكقت ٍيصى

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .غرباء عني، أك ال أعرفيـ: غرابو. 1
 .الفض، أك اإلنساف القبيح: فض. 2
 .لـ يستشيركا، أك لـ يذىبكا: مناعتيف.        * ىالمستشف: سبيطار. 3
 .دعائيـ: طمبتيـ. 4
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 *محمد غزري"  * بوعبدوس" 

 

ػك السَّػػاداتٍ  ٍرجي ػات     1خى كى شىافيك ًفي كيػؿ بىالىصى
2 

ػعى ًليشىػػارىات     عىٍسكىػر ك طىيىػارىات بىػالىٍنًدم مى
3 

كىٍحديه عىالىٍت كى لىٍمكيكٍر سىٍنيىاتٍ     الكيؿ بتيرك كىٍحديه فىالٍرضى
4 

لكىٍىرىاًني
نيكد الٌصالة 5 قى     كى لجي ػػاتٍ  ـٍ اليي ػكى  ًشػي كىػٍممى

ػاتٍ     الى نىٍسمىػح كى الػثبَّػػاتٍ  ػمى ٍرب ًإلػى اٍلمى  كى الضى
بابو كى ًىي ٍمسىػدىات     اتٍ الستعمار عًمينىا ٍتقىػكى  مىثؿ ضى

6 
ابىت مىف كىىرىاف ك ٍتًميالىت جى

كىات    7 ػٍغػًنيو كى ٍلػػغىػزى مى
8 

اىىد ًميٍس ك ًسيػًدم ٍمجى  10ثىالىثىو نىتىاع لبىػاطىاييػكنىػات    9لخى
ـٍ مىػف مىػات  التىاًريخ ٍقعىػٍد يىا السَّػػادىات     كىاهلل يىٍرحى

                                                             
  .القادة: السادات. 1
 .أماكف: بالصات. 2
 .الدبابات: ليشارات.                              سيارات مدرعة: بالندم. 3
  . أعطت اإلشارة: سنيات. 4
 .مجاىد مف منطقة البكييي، بسيد الجاللي: لكىراني. 5
 .مغمقة مف كؿ جانب: مسدات. 6
 .منطقة مف مناطؽ كالية كىراف: تميالت. 7
 .تابعة لكالية تممساف: لغزكات.                   * دائرة تابعة لكالية تممساف: مغنيو. 8
 .بمدية تابعة لدائرة بني بكسعيد: سيدم مجاىد.    * قرية مف منطقة بني سنكس: لخميس. 9

 .الكتائب: لباطيكنات. 10
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الىىيـ فالقيٍطػػٍب الػًميىػات   1 اٍنٍتكىػاتكى ٍطًريٍؽ ميكٍؿ لفى   2خى

ٍمييـ 3كىٍتبيكا ٍبًريىات ٍرجي افٍ  ك خى بىٍف رىٍمضى
ٍدٍؿ لٍ 4  افػػػى المِّي كػػى ييـ بػكىعى

 ٍستىعىػػديك لىٍمػػًقػػتىػػاؿ    قاليـ سىٍمعيػكا يىػا لىٍخكىافٍ 

ػػو لكالد ٍلػ ٍيقىرىٍب كى العىٍسكىر ىىٍربىاف  5الشار اعى  6عيربىػافٍ الشَّجى

  إٍدًريٍس ك شىٍعبىاف كًزيد لىٍخضىر كىٍتبيك ٍبًريىو لىٍمقيىاد الػعيٍميىػػا

 

 

 

 

                                                             
 .األربعة كالعشركف: لفانتيكات. 1
 .المئات: الميات. 2
 .الرسائؿ: بريات. 3
 .بف رمضاف محمد، كاف مسؤكال عف المالية: ىك الشييد: بف رمضاف. 4
 .الذبابة: الشار. 5
 .أبناء العركبة: لعرباف. 6
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 *يمينة مسكاري*"َراْه َراَيْح ِبَيا َعَمى َقَصة اأَلْوَطان" 

 

ة ألىٍكطىاٍف             1ًكيٍف راٍيحٍ  مىى قىصى  بًػيىا ًكيف                        رىاٍه رىايىح ًبيا عى

ٍر العيٍربىافٍ يى  رى رىايىو 2ىىذا ًجيش لٍيرىايىو كى يتىٍبتيكا     ػػا حى جى
3 

 ًفػي سىًبيػػؿ الػرَّايىػػػػو     بىالدىٍمعىػو بىكىػايىػػو 

ػارىٍب سىٍبػػعى ٍسػنًػيػػفٍ      ىذىا ًجيش الميٍسًمًميف  يحى

يػػػػف     يىا ًمف قبىؿ الدِّيػػف مػى لػػكىطىف الػزِّ  عى

ا تىٍبًكيش ٍمتًػي ٍعمىػيى نيػػػكًمػػي     يىػػا أيًمي مى رى  حى

ًمػػي    يىٍبدىل ًاسمىٍؾ ًفي فىًمي اىىػٍد فىػالػٌركي  بىػاٍش ٍنػجى

ػٍنًديىػو ٍنػًدم كى لجي  بػالصػىػٍدٍؽ كى الػنِّػػيىػػػػو         لجي

ًميىػػو ك ٍلػػعىمى ٍلػػػػٍد لعىٍسكىًريىػػػو         دىاري  ًفػػي كى

بىالمىاط
ػػاٍؿ ًافًريًقيىػػػو         2نديًقيىػػوك لبي  1  فػػالػشىػػمى

                                                             
 .الذىاب: رايح. 1
  .           الثبات: كاتبتي:                      * اليرايو. 2
 .الجرم كالسرعة: الجرايو. 3
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 *محمد غزري* " َمْعَرَكة ْجَبْل ِعيَسى" 
 

و قىصىت جبىؿ ًعيسىى صى ٌى قىاليكا الؽى
ٍنسىا 4ًكيٍؼ أىٍتسىٍركىؿٍ    3  ًبٍفرى

اًئًنيػػف   تىٍمًكيػػػػيىا لٍبيىػػاسىػػو  قىالىٍت ىىذيك خى

ٍنشيكٍؼ ٍمعىاىيـ لٍيكىاسىو   5قىالىػٍت ىىػذيك بىػػالىٍيسىػػو
6 

كًميفٍ                           ديكٍؾ النَّاس المىٍرحي

ػو كًلػي غيٍرصى قىاؿ ًزيديك ًديري
و   7 ٍربيكٍش ٍبالىٍعصى  مىا ٍيضى

ٍبًعيفٍ    8يىٍضػػرىٍب بىػالطىػاٍمػسىػو  كى ىىاًديٍؾ تىٍرفىٍد رى

يىػػاتٍ  ٍب بػىالػًمػتٍػرى ػايسىػ   9يىضرى مى  10ػاتالكيؿ خي

                                                                                                                                                                                              
 .سالح فردم، أكتكماتيكي: المات. 1
 (.رصاصتيف)سالح فردم ذك خرتكشيف : لبندقيو. 2
 .جبؿ يقع بيف منطقة بني سنكس كالبكييي: جبؿ عيسى. 3
 .بمعنى تحاصر  en cerclerتحريؼ لمفظ الفرنسي: أتسركؿ. 4
 .مفردىا إبميس، شياطيف: باليسو. 5
 . ىكس، المشاكؿ، اضطراب: ردىؿمف: ليكاسو. 6
 .، القمؽ كالجنكف(لجنكف: )غرصو. 7
 .thomson:سالح، كالمفظ تحريفو لكممة: طامسو. 8
 240رشاش آلي، يتداكؿ عميو جندياف، األكؿ لمرم كالثاني يشحنو، كليا طقـ يحمؿ : المتريات. 9

 .خرطكشة
 .بندقية ذات خمس خراطيش: خمايسات. 10
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الكيػتٍػرىل ليػٍعػشىػًريىػاتٍ 
 2ىىاديكٍؾ ًلي ٍمقىٍعًريػفٍ    1

ػع أىٍنػتى ًديػقيػػكؿٍ  ٍكمؾ غزه فينا    أىٍسػمى  حى

ٍر ًفػيػنىػػا طىٍف يخمكنا   أىٍنػتى تىػٍغػزى  ىىاذ ٍلكى

ك كىاحػد لىػٍمًزيىػو ٍمًعيىة   إلى ًديري ك ًزيديك ٍلجى  3نيكضي

ػًريػو  ٍؽ ٍعًميؾ ٍلمىسىاًجيفطىمى    ٍعػًطػيػييػـ ٍلػحي

نىا رىانىا دىٍرنىا زلو   4طمىػٍؽ فىقىػػٍط بىػٍف بىػمَّػو  حى

ليػك كىاف تىشيكؼ بىالميكىٍحمىػو
ػٍند لعىرىب لميًريفى    5  عى

ػار   اهلل ٍينىػٍعػميػك ٍلػكىػافػر  مىيىٍحشىٍمًش لىٍحمى

 حنىػايو طىيػبًػيػػف    ًكيش يقيكؿ لىٍعرىب ميًريػفٍ 

ػاسىىاذ لىفىالى   يىٍضٍربيكىىا غير لىرىاس    قىة مٍثؿ الٌنحى

اص د الٌرصى ٍنٍدىيـ كىاحى  يىٍحمىٍؼ ٍعًمييىا فالًعيًنيف         عى

ًىي كىػانت ًكػي ٍلبىٍقرىه
كا ًفػيػيىا دىكارىه    6 ٍرجي خى

7 
قٍعديك ًفيػيىػا قىػزىارىه

 2أىنىػا ًدٍيت ٍكًزيعتًػػيف    1
                                                             

 .دم ذك عشر خراطيشسالح فر : لعشريات. 1
 .ذك تقكب: مقعريف. 2
 .المفاكضات: لجمعيو. 3
 . أحمد بف بمة، الرئيس األكؿ لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: بف بمو. 4
 .البندقية: المكحمو. 5
 .البقرة: لبقره. 6
 .األحشاء: دكاره. 7
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شيكفيك ليىاذم ٍفرىاٍنػسى 

 4ي عىشَّا تىٍدًبيرىىا فىالىٍس كً     3

ٍبٍس  قىالت رىانًػي فىمحى
اًشيػػفٍ     5 ٍرقيكا ٍعمى مى حى

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
 .جزار: قزاره. 1
 .قسميف: كزيعتيف. 2
 .أم فرنسا  Franceتحريؼ لمفظ: فرانس. 3
 .الخسارة كاالفالس: فالس.                             * كيؼ سار: كي عٌشا. 4
 .الجسف: لحبس. 5
 .آالت مصانع: ماشيف. 6
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 *يمينة مسكاري*باْسِم الَجْبَية 
 

ٍبيىو ـٍ لجى بىٍس
ًكي يىٍيكىاًلي               الجىاللىػو 1 ًكيٍف لٍغذيك ًكيٍف لقيكٍؿ كى

2 

زىاًئر ًغيٍر زىٍىرىه  3اٍح ٍيالًلػػػػيػكىالٌصبى                 كلجى

 5كًسيًدم ٍلًجػيالًلػػػي     4ًزيػػٍد آلٍفميػػػػك

 6ال ٍعيىػاٍد ٍتالًلػػػػي    الى طىيىارىاٍت ال كيكٍنفىو

ػػػػػالي      ثيَـّ اٍستىٍشيىػػػػػدٍ   بىطىػٍؿ الرِّجى

 ك ال ٍنقيكٍؿ يىٍمًشي مىٍف بىاًلي      بىاٍسميو بىالنيػػػكفي 

اٍص ٍعيىاٍت فٍ  ٍنسىا بالٍرصى  كنىٍص ٍليىػػػػػػاًلػي     رى

ٍنسىػػػػا ٍت ٍفرى ٍمدىافىػػػعٍ      قػيكى  تىَـّ عىٍسكىٍر كى

                                                             
 .جبية التحرير الكطني: الجبية.1
 .كيؼ يحمكلي : كي ييكالي*  القكؿ: لقكؿ*  الذىاب : لغدك.2
 .التياليؿ: ياللي.3
 .اطمنطقة باألغك : آفمكا. 4
 .دائرة بالجنكب الغربي لكالية تممساف: سيدم لجياللي. 5
 .أىاليؿ صباح العيد: تاللي. 6
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ػػرٍ      فىالٍجبىؿٍ  1زىادىٍت تىٍبسىاطٍ  ٍمكىعى سىاىىػػػٍؿ كى
2 

ػاٍر  طىنًػػػي     لىٍعػػػػديك 3دىمَّ  ًجػػػيٍش ٍلكى

ٍد لعى      زىاٍدليك كىًتيبىػػػاتٍ   ٍديىانػًػييىا لعىدىٍد ضى

ػػػو ٍدمى ٍنيىاٍر الزَّ
 كىال ٍتشيكٍؼ ًغيٍر ًنيرىانًػي     4

ٍنكىانًػي      يىا ال ًميٍف ٍيفىػػؾٍ   كىال ٍيقيكٍؿ ٍكتىٍب عى

ًميٍؾ يىا ًبيٍر لفىكىارىه اهلل ٍيخى
 كىاٍش دىٍرًتي ًفي رىايىٍس الثَّكارى     5

ـٍ  مىى بيكٍشالغى يى عى حى
ا    كىٍتميكه     6 ٍفػديك كٍقالهٍ ًلي كىاٍف عى  مىٍر رى

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .أم مراكز مجيزة"  postes"تحريؼ المفظ  : تبساط. 1
 .شديد  –صعب: مكعر. 2
 .مدمر: دٌمار. 3
 .االقتحاـ: الزدمو .  4
 .بئر الفكاره: بير الفكاره . 5
 .مجاىد مف المنطقة: بكشالغـ . 6
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ْرَضاْر   *محمد غزري* ُبوْحَماَمة َو الضَّ
 

ًسًبيؿٍ  ٍد مى بىػػاٍعًني كىاحى كى
ٍطمىٍعٍت لمىٍجبىٍؿ ىىٍربىػػافٍ     1  كى

اؿ ٍد لىٍمحى مى كىاحى قٍبٍت عى ٍرًميىة   2ٌٍ  كىرى ٍبط الٌسكىايىٍع كالٍصبىابٍط مى كىصى
3 

ٍد مىٍف لىٍخػكىافٍ  ٍر يىاٍشبىابٍ  ٍعالشرىاؾقىاٍؿ      ٍلًقيٍت كىاحى  دىكى
لىٍخكىاٍف ٍمشىاٍك ٍيًديري كلعىمىاؿٍ 

ًفي بيكٍحمىامىو    4
ػارٍ  5 ٍرضى كىالضى

6 
اٍكىىا ٍقضى كى

كا 7 ٍرجي ٍلًفسىافٍ     ًفٍمكيفىاٍر كخى اًريٍد كى بيكنىٍسكىاٍف بىٍزغى
8 

قىاٍؿ مىٍطًعيًش يىا بيكيىػػو ا يىٍنعىػادٍش     كى نىا مى ىىذىا اٍنيىاٍر عى
9 

يىٍبدىل مىٍطًعيشً 
كا كىعيك كىالكىىىابٍ     يىٍفقىٍد ًفمىٍخكىاٍف  1 اٍب خىصي  2صى

                                                             
 .مف عامة الناس : مسبيؿ. 1
 .الفرقة المسمحة لجيش التحرير : لمحاؿ . 2
 ممقاة: مرمية* .         األحدية : الصبابط.   * الساعات: السكايع*  .كجدت : صبط . 3
 .يقكمكف بالعممية: يديرك لعماؿ*    ذىبكا كتكجيكا : مشاك. 4
  .معركةقرية مف قرل المنطقة كاندلعت بيا أكؿ : بكحمامة. .5
 .يقع في الضفة اليمنى مف الكادم، تكسكه األشجار المثمرة كيكجد بو عدة حقكؿ لمزراعة:الضرضار. 6
 تغمبكا كفازكا كربحكا: قضاكىا. 7
 .الفؤكس : لفساف . 8
 .ال يتكرر: ماينعادش. 9
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يٍف ًنيػتٍ  ًٌ ًي نىا حى نىٍتفىاىميكا بىالِّي كىػػافٍ     قىاليكا إلىى حى  نىٍتمىقيك كى
ػػك كحي ٍتنىا ٍنري لىى ٍحنىا مى نىػػػػػاٍت الرٍَّضكافٍ     كا   لىجى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
سى، كيعد سي جابر أك الرائد جابر، شييد، مف قرية أكالد مك : مطعيش عبد القادر، المدعك: مطعيش. 1

 التحضير في الخفاء الندالع الثكرة عضكا قديما في المنطقة الخاصة، كىك أحد األعضاء البارزيف لمرحمة
  . مجاىداف  قديماف مف قرية أكالد مكسى: كعك كالكىاب. * كجد أنو فقد: صاب خصكا. 2
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 *شعر نسوي*البنيا المجاىد ىذه األبيات قالتيا أم 

 
ٍعٍب ٍلغىاًلي ٌى مىى      سىامىٍحًني يىا الشَّ ٍميكًني نىٍبًكي عى كىخى

ٍلًدم  كى

ليٍخرىل تىٍبًكي  طىفٍ      أىٍنًت تىٍبكىي كى ٍشكيكٍف يىٍكًفي عىاىىٍد لكى  كى

اٍؿ سىادىه    يىديييـٍ 2ٍيغىٍسميكا 1ًمٍف ٍيكىٍتميكىيـٍ   4كالىٍك طىاًجػيفٍ  3بحى

ك لمٍجًميٍد كىجيكعٍ ٍسيىاٍدنى  ٍبري ًريو لكيٍؿ ٍنجيكعٍ     ا صى ابيكا لحي كىجى
5 

 ًكيٍف دىاٍر ٍسالحيكا 6ًعيديك ًلي     يىا ٍسيىاًدم ال ٍتقىٍطعيك يىاسيكا

 

 

 

 

                                                             
 .يقتمكنيـ: يكتمكىـ.  1
 .يغسمكف: يغسمكا. 2
 .األسياد، أك القادة: ساده. 3
 .صحف كبير، مصنكع مف الطيف: طاجيف .4
 .لمعامة أك لمجميع: نجكع. 5
 .أخبركني أك أركني: عيدكلي. 6
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 *قاليا رجال ونساء:*َو َأْشعاْر أخرى عبارة عن أبيات متفرقة
 

ٍؾ يىػا بيػكعبػديكس ٍنيىػارى كى
 يٍب الٌراسكى يىا ًسيًدم ك يىشً     1

اٍت ليكٍطيىػات ك لىجيػب  الصفػره 2ك جات لكميبػو    كى جى
كى ٍندىؽٍ 

 يىا ٍكالىًدم ٍنقيكٍلكيـ ًشي كىممىات    دىاؾ لكىٍىرىاني ك قىالييـ 3
ػات  كى ىىذىا يىا ٍكالىًدم ٍنيىار لمىمىات    4قىػاع ٍجييػػكٍش بىالىصى
كى ٍنيىػارىؾ يىػا ميػكطىػاٍس 

ٍشػرى     5  ة ًريىػػاٍس حػػنىا عى
ػثػنػيػو    6سىٍركىػٍمنىػا عىٍسكىػر لىسىػاس ٍخمىٍفنىػاه بىػالػمى

7 
ٍؾ يىػػا ًمػيػالفٍ  ٍنػيىػارى كى

ػاٍت لىػٍعسىػاكىػٍر دىبَّػافٍ     8  9جى
ًبي يىنىػٍصػرىؾٍ   ٍعًميػٍو بسىبىػٍب لػحػريػو    يىٍرقىٍب ٍشًكيو رى

                                                             
1

 .جبؿ يقع في الضفة اليسرل مف قرية الفحص:  بكعبدكس. 
 .كناية عف شراستيا ، كصعكبتيا: لكميبو . 2
 .تكمـ: ندؽ . 3
 .في كؿ أماكف: بالصات. 4
 .د بيف منطقة بني سنكس كتممسافجبؿ يقع في الطريؽ الممت: مكطاس . 5
 .المنظمة السرية: لساس.  6
 .الصاع صاعيف: المثنية . 7
 .جبؿ يقع في الضفة اليمنى مف قرية أكالد مكسى: ميالف. 8
 .الذباب: دٌباف. 9
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ٍؾ يىػا دىاٍؾ لػغىػار ٍنػيىػارى كى
ػػا        1  ٍصػرىا بىػالػثىػػكىارٍ  مى
ٍبػزى الى كىػػاٍر ٍشػًنيػفٍ   الػًعيػٍف تىٍنظىػٍر فىػالػًعيػفٍ   2الى خي

ك النىاٍر دىاٍيرىه لىيىابىو                              
3 

يىح يىا رىافىد الٌسالح أىٍمًشي ٍك رى
ػاؼٍ  5ٍمعىػاؾ اهلل ٍمنىػاٍش     4  ٍتخى

بىاؿ بىػالى  ػا يىا السَّاكًنيف الجَّ ػػا    مى ًبي ٍمعىػاكيـ يىا زيعىمى  كى رى

 لًمٍمتًػي الى تىٍبًكيػٍش  كليكٍكقي     رىاًني مىٍدفيكٍف ك ًعيًني ٍتشيػكؼ

يىا لييكىًرم
ػاؿ 6 ٍؾ الحى اؿ    الى ٍيًغيضى تىى الٌتراب ًفيو ٍبرىد الحى كى حى

7 

مى ضىيٍ  رىاىيـ يىٍتمىشىاٍك عى
ك    الٌسكىايىعٍ  8 ا مىا ٍيًديري  9ا ًسٍنيىػاؿك الزُّعمى

ٍندىٍؾ ٍكًليد ٍرًكي إالى زىاٍد عى اًرج مىف الدِّيف    يىا لحى ٍلٍد الخى  سىًميو كى

ٍندىٍؾ ٍكًليد  طىنًػي   كى يىا الثىٍكًرم إال زىاٍد عى  سىًميو بىػٍف بىمىػو لكى

                                                             
 .الكيؼ: الغار. 1
 .حميب بو ماء: شنيف *     .إناء الكبير: كار. 2
 .المييب كاالشتعاؿ: ليابو . 3
4

 .تمشى كاسترح: أمشي كريح*     حامؿ:  رافد. 
 .ممف: مناش. 5
بكخركبة محمد، كىك رئيس الجميكرية الثاني، تكلى الحكـ : اسمو الحقيقي: ىكارم بكمديف: ىكارم .  6

، ككاف عمى رأس مجمس الثكرة كالحككمة، التحؽ بصفكؼ الثكرة مباشرة مف القاىرة 2344جكاف  23في 
 .تبة عقيدإلى الكالية الخامسة، تقمد ر 

 .بركدة الجك: برد الحاؿ. 7
 .ضكء: ضي. 8
 .إعطاء الضكء أك اإلشارة: سنياؿ. 9
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كنىا يىػا الشييىػدىا    الػدَّـ ٍعًمينىػا  1يىا المي سىيىٍمتيكا  كى سىاٍمحي

ػـ  ًريىػو     الػشيػيىػػدىااهلل يىػٍرحى ابيكا الحي ا المي جى  ٍك ىيمى

ٍرب الًعمػـ ٍذبيكا فىالػدىٍنيىػا    يىا المِّي مىا يىٍمغىى ٍبحى بًػي عى  يىا رى

ٍزمىاتٍ  مىٍحتيكا ٍلقىًميؿ بالرى  3ك الدِّيًسيو بىاًقيو شىيىػاطىػو   2ٍعالىٍش سى

مىٍحتيكا ٍلقىًميؿ بالرزمات يىػويىا ٍلخيك عٍ     ٍعالىٍش سى ًطيٍكليػو ًمٍترى
4 

ٍحتىٍؾ الٍقيىػادىه ـٍ تىٍستىاىىٍميىا    يىػا لىٍقًميؿ ٍبصى اٍت مىٍف لقيدىا كى جى
5 

ًبيف الميٍغًريٍب كى لىٍنًجيًرم
ًريو رىىىا ٍبطىات ٍعًميَّ    6  كى الحي

كى قىًرم يىػا الغىابىو قىػًرم
اؿٍ     7 ٍنًدم فىاٍت ٍعًميؾ 8ٍشحى  مىف جي

كى قىاٍؿ نىٍطيىالىكٍ    10ٍبًريىػو 9فىٍتًمييىا بىا الٍحًبيٍب صً 
ػالىو 11 فىػاليىجى

12 

                                                             
 أسمتكا    : سيمتكا. 1
 .الرزمة، كىي األشياء غير الضركرية: الرزمات. 2
 .زائدة، فكؽ الالـز: شياطة.  3
 . خرطكشة 240رشاش آلي، ليا طقـ يحمؿ : مترية. 4
 . أنت كفئ ليا: تستيميا*    .ادة الثكريةمف األماـ أك مف القي: لقداـ. 5
 l’alegrie: الجزائر كىك تحريؼ لمفظ: النجيرم*   .المممكة المغربية: المغريب. 6
 .تكممي، أك قكلي: قرم. 7
 .كػـ: شحاؿ. 8
 .ابعث لي: صفتمي. 9

 رسالة: برية. 10
 .اعتنكا: نطيالك. 11
 .أرممة: اليجالة. 12
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ٍعًطيٍتيىا لمطىالىبٍ 
ػو    المِّي فىاىىـ 1  كى قىاٍؿ نىٍطيىالىٍك ًفي لىٍيتىامى

ػاًلًيو الىٍش كىعٍ    ٍحًبيٍب ًصفىٍتًمي بريػويىا بىا لى  ٍبًطيٍت بىػالمى
2 

 

ٍفرىه فالٍجبىاٍؿ ٍتالىًلي ادىه البىٍركىانًػيكى ىىدى     3أىسىاٍعتيكا صى مى اٍؾ حى
4 

ٍقبىو يىا ٍشكيكٍف رى
ػاًليو 6بىػالبىًريكيػك    ًكي لىٍقًميػؿ 5 نىٍع المى  مى

تىى دىاٍك بىٍف بىمىو ًبيٍف ٍيًديؾ    ًكيٍف كىانيكا ًعيًنيؾٍ  7يىا لٍخًميٍسًتي  حى

مىى الكيرىاسىى ًمٍف ٍتقىٍعدىٍت عى
كى رىايىٍسنىا        8

 ـًخيٍر مىٍف رىايىٍسكي  9

اٍم مىٍف عىٍصفيكرٍ  لىًجيٍب الٌمي جى
ٍفقيػكرٍ     10 اٍيبىو قىٍبطىاٍنيىا مى كى جى

11 

ك تىييػك ًديري
امىػى    ٍلًديػؾ الغىػابىػو 12  كى بىاٍش ٍيشىٍربيك الزُّعى

ٍنديكٍش الكىٍبدىه مىا عى
ٍقييـ 1  يىٍحسىٍبييـ 2ك القىاٍكًرم بىالٍمًرل    الًمي تىٍمحى

                                                             
 ف الكريـفقيو، أك طالب القرآ: الطالب. 1
 .المالية المنحة. 2
 .ترفرؼ: تاللي. 3
 .شييد مف قرية أكالد مكسى: حمادة البركاني. 4
 .شجاع: رقبة. 5
 .الحمار: البريكك. 6
 .مجاىد مف قرية الخميس: لخميستي. 7
 .كرسي الرئاسة: الكراسى. 8
 . رئيسنا: رايسنا. 9

 .جبؿ عصفكر: عصفكر. 10
 .ميت: مفقكر.                                 *يبكمعناه نق capitaine: قبطانيا. 11
 .أنبكب الماء: تيك. 12
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ٍربيكا المرىم ك ًجيبيكا ل مىًكيضى
يىتىاًكييىا    3

ٍدىىا قىاع خيكت 4  ك ٍيرى

 

يىا ٍنيىار السُّكؽ شىيىٍبًني البيكؽ
ابيكا الطَّاىىرٍ     5 كى ًميف جى

 لمىسيكؽ 6

ٍفٍت ٍشكيكف بىاعىٍؾ يىا الكىاد ا ٍعرى مى
كى كىػاٍف ٍلقىًميػؿ يىقيػؿٍ  7

 ًفيػؾ 8

ٍد يىػا السَّاكىف لىٍجبػىاؿ  ٍبطىػاٍت عمىػيَّ ك الحيريو رىىىا         كى اىىكى

ػو 10بنات الػدزىايىر        9يىا ًديقيكؿ بىٍركىاؾ مف لىٍخطىابىو ٌى  قىاع فىػالىؽى

ايىٍج النِّيػميك        11يىا المِّي قيٍمتيكا ٍيمىٍبسيػكا لىٍبػميك ٍك ىيمىا الى ٍبًسيٍف قمى
12 

يىا المِّي قيٍمتيكا سىاٍكًنيف ٍقرىابىو
 ٍط فىالغىابىػوك ىيمىا دىاٍيًريف ٍبسىا        13

إال ٍلًقيٍت الكيرىات
ًميو 1 ػعى عػمػي بىػادىه       فيكت كخى كى ٍىػدىٍر مى

2 

                                                                                                                                                                                              
 .الكبد، كىي كناية عف الشجاعة: الكبده. 1
 .المرأة: المرم. * لفظ عامي في الميجة الجزائرية، بمعنى الفرنسي كاألجنبي: القاكرم. 2
 .ة الخميسكىك مف قري: لمكي.                    * المنظار المقرب: المرم. 3
 .يقيـ الصمح بينيما: يتاكييا. 4
 .مكبر الصكت: البكؽ.                                   * سكؽ الخميس: السكؽ. 5
 .مطعيش الطاىر، أخ الرائد جابر، مف قرية أكالد مكسى: الطاىر. 6
 .كادم الخميس: الكاد. 7
 .تأخذ مف القيمكلة: يقيؿ. 8
 .القاء الخطاب: لخطابو. 9

 .بنات الجزائر: بنات الدزاير .10
 .األزرؽ:  لبمك. 11
 .البالستيؾ: النيمك.                                     * قمائج: قمايج. 12
 .الككخ: مفردىا قربي، بمعنى: قرابو. 13
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ًعينًػي تدىرِّم كى أىنىػا فىٍشالىنىػو      يىا بيكيىا ٍنيىاٍر اليٍجرىه ٍتشىيىبٍ 
3 

تىى النَّسىا ٍلًحرىاؾٍ  ك حى ٍرجي ػاؿ ٍمشىػاٍك ًفػي لىقىػارٍ      4 خي كى الرَّجى
5 

ٍبػز لبيضػىو      6لمًجيش ًلرىاٍندىه كًكي ٍصرىل كىرىاه ٍغكىاتيػك الخي
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
 .القائد، قائد الفرقة: كرات. 1
 .مي عميبف ح: عمي باده.                                       * تكمـ: ىدر. 2
 .األرؽ: فشالنو.                                    *تدرؼ الدمكع: تدرم. 3
 .المظاىرات: لحراؾ. 4
 .الحرب أك الثكرة: لقار. 5
 . أم استسمـ  sérendre: لراندا. 6
الخبز االصطناعية : الخبز لبيضو.                                             * أعجبتو: غكاتكا. 7

 .التي كاف يحضرىا الفرنسيكف
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 "األَىازيج النِّسوية" 
 

 كى ًبييىا يىٍبدىل البىاًدم     ًبٍسـ اهلل ك يىا اهلل

بيبي مد يىا حى ـٍ      يىا ميحى ٍمزى بًني مف بير زى  شىرَّ

مد يىا حبيبي ٍبًحي كى رىاس مىالي     يىا ميحى  أنت رى

مد يىا حبيبي يىا مي   دىاًكنًػي بىػٍدكىاٍؾ نىٍبرىل     حى

الىٍكًني     يىا الٍحبىاٍب الزَّاٍيًريف كا كى أىنىا خى  ىيمىا زىاري

كا كى أىنىا شىٍكشيكًني     يىا الٍحبىاٍب الزَّاٍيًريف  ىيمىا زىاري

مد يىا ٍنًبينىػا ػا     يىا ميحى ًميػك ٍعًميػو ًديمى  ك ٍنصى

مى ٍنبً   محمد شىػػاًفػيػٍعػنػىا    ينىاك الصَّالة عى

اضًريف مىى الحى كا كى أىنىا خىالىٍكًني                       السَّالـ عى  ىيمىا زىاري

مد يىا حبيبػي ٍبًحي كى رىاس مىالي     يىا ميحى  أنت رى

مى ٍنًبينىا  كالسَّالـ عمى سيدنا جبريؿ    ك الصَّالة عى

مد يىا حبيبػي  ًفيىػا ًليمىػة قىٍبػًرم  كى أىٍشفىعٍ     يىا ميحى

               *********************** 
 مىٍحالىىىا كىٍممىاتي      الى إلىو إالى اهلل
اًني    الى إلىو إالى اهلل  بيىا يىٍكفىى مىٍنجى
 ًبيىا ٍيًجيًني غىسىاًلي     الى إلىو إالى اهلل
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يىط كىتىاًني الى إلىو إالى اهلل  ًبيىا يٍتخى
ٍفديكًني نىاًسي إالى اهللالى إلىو   ًبيىا يىرى

طيكًني ًفي قىٍبًرم         الى إلىو إالى اهلل  ًبيىا يحى
 ًبيىا خىالىٍكًني كىٍحًدم   الى إلىو إالى اهلل

اًني سىكىاًلي  الى إلىو إالى اهلل                        ًبيىا جى
سىنىاًتي         الى إلىو إالى اهلل  ًبيىا تيٍكتىٍب حى

يىٍبقىى اهلل إلىو إالى اهلل الى   ًبيىا يىٍفنىى العىٍبد كى
 ًبيىا ٍنميكتيك، ًبيىا نىٍحيىاك  الى إلىو إالى اهلل

 الى إلىو إالى اهلل                       كى ًبيىا نىٍمقىاك اهلل
مىد رىسيكؿ اهلل  الى إلىو إالى اهلل                       ميحى

         **************************** 
اٍلًقي ٍعًميىا    اهلل اهلل اهلل ميكالىنىا   دىبَّر يىا خى
 اهلل اهلل اهلل ميكالىنىا      

 كى أىىؿ اهلل دىاٍيًريف ًبيىا    كى أنىا رىاقىده ًفي ٍمنىاًمي
 اهلل اهلل اهلل ميكالىنىا                     
 ا ٍمعىانىاتىٍعبىد ميكالىنى       قىاليكًلي قيـك يىا النَّايىـ

 اهلل اهلل اهلل ميكالىنىا 
ميك قىٍمًبي ٍبالٍمفىاتىحٍ  اٍك التيكب ٍعًميىا     حى  كى ٍرمى

 اهلل اهلل اهلل ميكالىنىا                    
ا ًفي قىٍمًبي الىب ٍعًميىا        أىٍنتى ًديمى  ك اهلل غى
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 اهلل اهلل اهلل ميكالىنىا                   
انً  الىب ٍعًميىا            ي ٍبغىٍرًضييىا ًسيًدم مى ٍكـ اهلل غى  حي

 اهلل اهلل اهلل ميكالىنىا                   
مَّـ ٍعًميو الى ٍتفيكتيكا      خيكؾ الميكمىف ًإالى ٍلًقيتيكا  سى
 اهلل اهلل اهلل ميكالىنىا                   
ا تىٍيدىٍرًشي ًفي ٍقفىاتيكا  ايىاالشِّيخ ٍيًجيٍؾ فىالٍعنى     مى
 اهلل اهلل اهلل ميكالىنىا                   
كًزم  أىٍنتى بىٍصًرم كى ًعيًنيىا   أىٍنتى عىزِّم كى مىٍعزي
 اهلل اهلل اهلل ميكالىنىا                  

اًني ا يىٍجًرم ٍعمىى ٍيمى اًلي  المى  ك أىنىا عىٍطشىاف شيكؼ مى
 اهلل اهلل اهلل ميكالىنىا                  

 تىٍسػكىل الػٍقنىػاطىػػر   ًفينىة طىاٍلعىة مىعى المىاالسَّ 
 اهلل اهلل اهلل ميكالىنىا                  
ايىرٍ    لىمىٍف ٍعطىػاٍت الٍيًديىػو  كى العىٍمٍؼ ٍيًجي فىالٍعمى

      *************************** 
اًلي يىا ًسيًدم ميكالىنىا         اهلل اهلل اهلل       دىاًكم حى

 اهلل اهلل اهلل
كىة كينت ٍقبيؿٍ  ػا دىاميػػكا              يىا الخى ػاًليػٍؾ مى  كى مى

 اهلل اهلل اهلل 
اًلي ًكرىاه ًريػٍمػكيػـ         شيكفيك ٍلحى  ًغي كىٍجًيػي ٍيكى
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 اهلل اهلل اهلل
ـٍ ٍبقىاٍم بًخيرٍ  ػا دىاميػػكا        يىا مىٍرسى ػاًليػٍؾ مى  كى مى

 اهلل اهلل اهلل
ػا ديـك ىىاذٍ  ػا ديـك ًغيػر ٍلميػكالىنىػا    الدٍَّنيىا مى  مى

 اهلل اهلل اهلل
كر ػًمػيػو    يىا البىاًني بىنٍي الغري ػؿ كى تٍػخى  تىػٍرحى
 اهلل اهلل اهلل                     
ثىػػة    يىا البىاًني بىنٍي الغركر  مىػزَّىىػػر الػػكىرى

 اهلل اهلل اهلل 
رٍ يىا البىاًني بىٍنيىاٍف  مػػًيػػيىا   القىصى ٍتخى ػػٍؿ كى  تىٍرحى

 اهلل اهلل اهلل 
ػػػاتٍ     كىىىاٍذ النٍَّفٍس ًإذىا ٍتغىاتٍ   فىكىٍرىىػػا بالمىمى

 اهلل اهلل اهلل  
تىانًػي    قيكليكا ٍلديكٍؾ النَّاٍيًميفٍ  ػا كى يىا اهلل أىنىا مى  كى

 اهلل اهلل اهلل  
اٍؿ طىالىٍت ٍتميكٍت  ٍشبىة    ٍشحى ٍمتيػػكده كىًغي خى  مى

 اهلل اهلل اهلل  
 *************************** 

ٍبدى القىادىرٍ    دىالىًلػػي يىا بيكيىا دىالىلػًػي  ًسيػػػػًدم عى
اًشي اًشي يىا بيكيىا مىا جى اطىرٍ    مىا جى اًشي زىٍىكي الخى ػا جى  مى
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الىو مىى حى الىة عى يىالو   مىرىة ٍيًجيًني حى مىرىة ٍيًجيًني رىاكىٍب خى  كى
الىو مىى حى الىة عى مىرىة ٍيًجيًني الىبىٍس دىٍربىالىو   مىرىة ٍيًجيًني حى  كى
اًشػي  اًشي مىا جى اليكا مىا جى ػػػػػػاطىٍر    مى  زىٍىكي الخى

ػػاًشي  ػػاًشي ما جى ٍبدى القىادىرٍ    ما جى  ًسيػػػػًدم عى
ػالو ًلي ىىجى ٍقًميمىٍت الكىاًلػي    ًبيٍف ًليتىامىى كى  كليىًتيمىو كى

   * ************************** 
اٍكنيكًني ى ٍعًميىو     يىا أىٍىؿ اهلل عى  ًسيٍد الًشيٍخ يىٍرضى
مى الٍغريبٍ  ػػاٍؿ ٍسيىاًدم     طىاٍلعىو عى نىٍسرىٍح مى  كى

يىٍصبىٍح قىٍمبًػػي رىاًكم    نىٍشرىٍب كىاٍس مىف لىٍحًميبٍ   كى
ـٍ  لىٍفتي            ًكيٍش ٍنًديٍر مىعىاكي  كنًػػػييىػاًلمي كى

كىٍحتيكا لىٍبالىٍدكيـٍ  ًمػيتيكنًػي          رى  كيىػػانىا خى
مىدٍ  مىى نىًبينىا ميحى الىة كالسَّالىـ عى  الصَّ

مىى اهلل عًميٍو كسىمىمىا الىة نىٍمغىى ًبيؾٍ     صى  فىالصى
مىى اهلل عًميٍو كسىمىمىا ػدٍ     صى مى  يىا ًسػيًدم ميحى

مى الٍنٌبػًػي ًميٍك عى ادىامىتٍ      صى  الدٍُّنيىػػػا مى
ػػكا لىٍصالىة  يىػا العىػاٍبًديٍف اهلل    قيػػكمي
نىػػو     النُّػكـٍ لىػٍحميػػػك ا ٍيكيكٍنًش مى  مى

مىًني اٍؼ      يىاًسيًدم يىػا ضى ٍنتًني كىأىنىا مىاٍش ٍنخى الى ٍضمى  كا 
ادىامىٍت الدٍُّنيىا مى الٍنٌبي مى ًميٍكعى دٍ    صى مى  كىالعىاٍشًقيػٍف ًفي ٍصالىة ميحى
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 :ممحق بتراجم الشعراء الشعبيين الواردين في البحث

ليس باإلمكاف الجـز نيائيا بعدد الشعراء المكجكديف بدائرة بني سنكس، كمف خالؿ 
عدة معطيات، نسمـ مبدئيا عمى أف نسبة النصكص إلى ىذا الشاعر أك ذاؾ إنيا 

 :ترجع إلى عامميف أساسييف، كىا كالتالي
كىك طبيعي، كيمخص اإلنساف الراكم نفسو الذم الشؾ في كجكد إبداع : والأ

 .شفكم شعرم لو، كىذا يؤدم بو إلى أف يحمؿ اسـ الشاعر
ككف الشاعر ىك الذم نقمنا عنو النصكص التي نسبيا لنفسو، كفي األغمب : ثانيا

 إياه ال يجد مف يركييا غيره، كىذا يدعـ نسب النص إلى نفسو، كاف لو أك منتحال
1. 

كمع ذلؾ ال يجب التخكؼ كثيرا بالنسبة ليذا الجانب ألف المنطقة كميا، كبشؽ 
األنفس، كبعد عناء كبير، كطرح األسئمة عمى عدة مجاىديف، مف عايشكا تمؾ 

 : كىـ. المرحمة، فمـ أعثر فييا عمى مف يقرض الشعر إال لثالثة
 .فطمة بف حمي، كيمينة مسكارم، كمحمد غزرم

 : حميفطمة بن  .2

بالخميس، قرية بني عشير . 2322أكت  04: بف حمي فطمة مف مكاليد ةالمجاىد
بمعكط يامنة بنت محمد كبف حمي : بمدية بني سنكس كالية تممساف مف الكالديف

عكينتي عبد الرحماف، كلد التكىامي، كأمو : أحمد كلد عمي، كىي أرممة الشييد
                                                             

، ديكاف  2344/2342العربي دحك الشعر الشعبي كالثكرة التحريرية بدائرة مركانة، .1
 .44،ص2342المطبكعات الجامعية، الجزائر، 
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. محمد كفاطمة: ، كرزقا بكلديفبقرية بني عشير 2344غكناف ختك، أستشيد سنة 
 .كىي اليـك تزاكؿ دراستيا بمحك األمية، بنفس القرية

 :يمينة مسكاري .2

 

بالخميس قرية أكالد مكسى  0854فيفرم  15المجاىدة مسكارم يمينة مف مكاليد 
بمدية بني سنكس كالية تممساف مف الكالديف يمينة بركاني كمسكارم بمقاسـ كلد 

 : يفأعمر، كىي أرممة شييد
التحؽ بصفكؼ جبية  0855أكتكبر 58:األكؿ بكقنادؿ محمد الصغير مف مكاليد

 كرزقا بكلد غير أٌنو تكفي 0834كتزٌكج في سنة  0838التحرير الكطني في سنة 
فبراير استشيد  53كبالتحديد يـك  0836في نفس السنة التي كلد فييا، كفي سنة 

بعة لدائرة بني سنكس كبعد ذلؾ بسنة  بمنطقة ديار الٌنمر بقرية سيدم العربي التا
طمبت قيادة الجبية مف المجاىدة بالزكاج بشقيؽ الشييد بكقنادؿ محمد كالذم ىك 

كىك اآلخر عضك في جبية التحرير حيث كاف قد  0854جكيمية  18مف مكاليد 
كىك التاريخ الذم استشيد فيو الزكج  0838إلى غاية  0834التحؽ بيا في سنة 

النصارم بقرية أكالد مكسى كرزقت منو ببنت سمتيا جييدة كىي في الثاني بحيط 
بسبب انتمائيا  0881السجف بمنطقة بني بحدؿ كخضعت لممحاكمة العسكرية في 

لمجبية كخرجت بكفالة، كبعد االستقالؿ تحصمت عمى العديد مف الشيادات 
 . ائمة المجاىدةالتقديرية مف كزارة المجاىديف نتيجة مشاركتيا الثكرية كانتمائيا لع

 
 :محمد غزري -4
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مف الثالثة عشر سبتمبر، بقرية بني عشير  0851كلد الشاعر محمد غزرم سنة
دائرة بني سنكس كالية تممساف،في أسرة ريفية محافظة ،كىك ابف مجاىد قديـ مف 
القرية كمف األكائؿ الذيف التحكا بصفكؼ جيش التحرير الكطني بالمنطقة  فأبكه 

 .القادر كلد عمي كلد عبد القادر ، كأمو آيالس زىرة بنت محمد يدعى غزرم عبد
التحؽ بالمدرسة القرآنية بمنطقة سيدم بكبكر المغربية كىك ابف السادسة عشر 
كختـ القراف الكريـ ثـ التحؽ بصفكؼ جيش التحرير الكطني ممبيا نداء الثكرة في 

ية السادسة التاريخية الثالث مارس ألؼ كتسع مئة كتسعة كخمسيف ثـ التحؽ بالكال
منطقة بشار ناحية الشاللة ككاف متزكجا مف السيدة تنفخسي فأنجبا ستة أبناء 

 .ممارسا التجارة ما بعد االستقالؿ حتى مطمع التسعينيات
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 . بطاقػة االنخػراط لممجاىػدة فاطمػة بف حمػي فػي المنظمػة الكطنيػة ألبنػاء الشيػداء
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 .طاقػة ذكم الحقػكؽ لممجاىػدة فطمػة بف حمػيب
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 .شيػادة إشعػار بإسػداء الكسػاـ لممجاىػدة يمينػة مسكػارم 
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.18/01/0881شػيادة اعػتقػاؿ المجاىػدة يمػيػنة مسػكارم يـك   
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 .شيػادة لممجػاىدة مسكػارم يمينػة
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 .ػاىد محمػد غػزرمشيػادة إشعػار بإسػداء الكسػاـ لممج
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 .5118دائػرة بنػي سنػكس كاليػة تممسػاف ، تػـ افتتاحيػا سنػة 
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.المدرسػة المختمطػة لمخميػس بنػي سنػكس  ػ تممسػاف ػ   
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 .المطػؿ عمػى قريػة أكالد مكسػى          ك الخميػس (ديار المكح)كحػؿ دار المػجب
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فػي إطػار تممسػاف عاصمػة الثقافػة  5101ترميمػو سنػة مسجػد بنػي عشيػر تػـ 
 .اإلسالميػة
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 .كادم الخميػس
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 .شػالؿ فرعػكف الكاقػع فػي الضفػة اليمنػى  لقريػة بنػي عشيػر
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صكرة لممجاىد محمد غزرم بناحية الشاللة منطقة بشار، الكالية السادسة 
 .التاريخية
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 .مػد غػزرمصػكرة لممجػاىػد مح
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 خريطة بني سنكس  -
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 :فيرس اآليات القرآنية
 الصفحة رقم اآليـة اآليــــة السورة
 البػقرة

 
آل 

 عمران 
 

 النػساء 
 
 

 الصػؼ 
 
 
 
 
 

  البقػرة 
 

مىبىٍت ًفئىةن كىًثيرىةن ًبًإٍذًف اهلًل كاهللي _  ـٍ مٍِّف ًفئىةو قىًميمىةو غى كى
اًبًريفى مىعى ا  .لصَّ
كىالى تىٍحًسبىفَّ الذِّيفى قيًتميكا ًفي سىًبيًؿ اهلًل أٍمكىاتنا، بىٍؿ _  

ـٍ ييٍرزىقيكفى  بًِّي  .أىٍحيىاءه ًعٍندى رى
مىى القىاًعًديفى أىٍجرنا _  اًىًديفى عى ؿى اهللي الميجى فىضَّ

  .عىًظيمنا
 
مىى ًتجى _  ـٍ عى ـٍ يىا أيُّيىا الًذيفى آمىنيكا ىىٍؿ أىديلُّكي ارىةو تيٍنًجيكي

اًىديكفى  ًمٍف عىذىابو أىًليـو تيٍؤًمنيكفى باهلًل كىرىسيكًلًو كتيجى
ًفي سىًبيًؿ اهلًل بأٍمكىاًلكيـ كأىٍنفيًسكيـ ذىًلكيـ خيره لىكيـ ًإٍف 
نىاتو  ييٍدًخمىكيـ جى كيٍنتـي تىٍعمىميكفى يىٍغًفرى لىكيـ ذينيكبىكيـ كى

نَّاتو تىٍجًرم ًمف تىٍحًتيىا األىٍنيىاري كى  مىسىاًكفى طىٌيبة ًفي جى
 .عىٍدفو ذىًلؾى الفىٍكزي العىًظيـي 

كالى تىقيكليكا ًلمىف ييٍقتىؿي ًفي سىًبيًؿ اهلًل أىٍمكىاته بىٍؿ _ 
كفى  ٍحيىاءه كى لىًكٍف الى تىٍشعيري ٌى  .أى
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01،00 ،05 .  
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84 
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 النػساء  

 
 
 
 

ـى _  مىٍف ييًطًع اهللى كالرَّسيكؿى فىأيكلئؾى مىعى الًذيفى أىٍنعى كى
ـٍ ًمفى  مىٍيًي ديًقيفى كالشُّيىدىاًء اهللي عى النًَّبًييفى كى الصِّ

 .كالٌصاًلًحيفى كىحىسيفى أيكلىًئؾى رًفيقىا
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86 
 
 

 

055 
 
 
 

055 
 
 
 
 
 

 
 
 

 فـيرس األعـالم
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 الصػفحة األعػػػػالـ
 ابف خمدكف

 يحي بف مكسى السنكسي
 عبد المؤمف بف عمي

 ألفرد بؿ 
 العربي بف مييدم

 عبد الحفيظ بكصكؼ 
 (سي جابر)عبد القادر 

 (سي بكمديف)بكخركبة محمد 
 ادريس األكؿ 
 ابف تكمرت 

 مكسى بف عمي
 األمير عبد القادر مفذم 

 زكرياء

 3   ،8   ،01 . 
 01 ،00 . 
8   ،8  . 
8  ،8  . 

58 . 
 58  ،54  ،38  . 
 58 ،54  ،51 ، 55  ،55  ،53  ،38  ،86 . 
 55  ،53  ،38  ،48 . 
 6  ،8 . 
  8 . 
 01  ،00 . 
 05  ،03 . 
 85  ،054 . 
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 الصفحة األماكف 
 تممساف

 
 بني سنكس

 
 
 
 

 الجزائر
 
 
 

 الحدكد المغربية
 (المغرب)
 سبدك

 بني بكسعيد
 بني ىديؿ 
 أكالد نيار

0 ،5 ،5 ،8 ،4 ،6 ،8 ،01 ،00 ،05 ،05 ،05 ،03 ،08 ،
53 ،58 ،56. 
0 ،5 ،3 ،8 ،4 ،6 ،8 ،01 ،00 ،05 ،05 ،05 ،03 ،08 ،

04 ،06 ،51 ،50 ،55 ،58 ،54 ،56 ،55 ،55 ،53 ،58 ،
54 ،55 ،53 ،54 ،56 ،34،81 ،84 ،40 ،45 ،48 ،68 ،64 ،
86 ،018 ،055 ،055 ،054 ،056 . 

 .أ، ب، جػ، د، ىػ        
5 ،4 ،58،51 ،50 ،55 ،55،53 ،53 ،54 ،35 ،81 ،45 ،

43 ،65 ،65 ،66 ،85 ،058 ،050 ،055 ،055 ،055 ،
051 ،054 ،056. 
 .أ، ب، جػ         

0 ،5 ،5  ،8 ،4 ،6 ،8 ،00 ،05 ،05 ،05 ،03 ،04 ،06 ،
56 ،58 ،51 ،55 ،55 ،55 ،31 ،35 ،34 ،61. 
0 ،5 ،05 ،03،08 ،04 ،58 ،56 ،55. 
0 ،3 ،04 ،50 ،55. 
0 ،5 ،04. 
0 ،5 ،04. 
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 العزايؿ 
 تافسرة
 زىرة

 بني بحدؿ
 الكاؼ
 س الخمي

 
 (سيدم العربي)مازر

 الفحص 
 دار عياد
 بني زيداز
 أكالد مكسى
 أكالد عربي 
 بني عشير

 
 
 
 

 بكحمامة
 زناتة

0 ،5 ،5 ،3 ،05 ،08 ،04 ،50 ،51 ،055. 
0 ،5 ،05 ،04 ،51. 
0 ،5 ،05 ،04 ،54 ،36. 
0 ،5، 5 ،05 ،04 ،55 ،83 ،055. 
0 ،5 ،3 ،8 ،05 ،05 ،05 ،04 ،50 ،55 ،018. 
0 ،5 ،5 ،3 ،8 ،6 ،03 ،08 ،04 ،06 ،53 ،58 ،51 ،50 ،

55 ،38 ،83. 
 5 ،5 ،03 ،50 ،55 ،831 
5 ،5 ،03 ،55. 
5 ،56. 
5 ،4 ،50 ،53 ،54 ،56 ،51 ،55 ،018. 
5 ،58 ،54 ،56 ،55. 
5 ،6 ،50 ،56 ،51 ،55 ،018. 
5 ،3 ،4 ،6 ،03 ،51 ،50 ،53 ،54 ،58 ،54 ،56 ،51 ،55 ،

55 ،88 ،018. 
56 ،51 ،54 ،36. 
8 ،4. 
8 ،4. 
8 ،4. 
8 ،4. 
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 بني 
 بني يفرف
 يصمتيف

 بني كمي 
 فقيؽ 

8 ،4 ،01 . 
6،8 ،50. 
 
 

  : فيـرس األمـاكن 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ادر ــصـــمة المـــــقائ
 راجعــوالم
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 القرآف الكريـ 
 المصادر –أ 

 :السماع  -1
 ( :مجاىدة )  مي فاطمةبن ح 

 .2020مجمكعة قصائد شعرية ، تسجيؿ صكتي بتاريخ مارس   -

 ( : مجاىدة )  مسكاري يامينة 

 .2020مجمكعة قصائد شعرية ، تسجيؿ صكتي بتاريخ أفريؿ  -

   بنيعشير( الكشافة اإلسالمية الجزائرية ) فوج الحراء ،  : 

مف ( حمد شبيب م –بابا يبا أحمد ) شريط سمعي بصكت مجاىديف  -
 .2334منطقة بني سنكس ، بتاريخ 

 مجمكعة قصائد شعرية ، تسجيؿ صكتي بتاريخ ( : مجاىد )  غزري محمد
 .2020جكاف 

 :الدواوين الشعرية  -1

 الميب المقدس ، المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية الجزائر :  مفدي زكرياء
 .2002،  02، ط

 :المعاجم والموسوعات  –ب 

  ( :ل الدين محمد جما) ابن منظور 
الشيرم عمي ، دار إحياء التراث : لساف العرب ، نسقو كعمؽ عميو   -

 .2344،  02العربي ، لبناف ، بيركت ، ط

  مرتاض ، عبد المالك: 
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المعجـ المكسكعي لمصطمحات الثكرة الجزائرية ، ديكاف المطبكعات   -
 .2342الجامعية ، الجزائر ، 

 : المراجع النقدية والتاريخية –ج 
  بن الشيخ ، التمي: 

، الشركة الكطنية  2344 – 2420دكر الشعر الشعبي في الثكرة ،   -
 .2342لمنشر كالتكزيع ، الجزائر ، 

  بل ، ألفرد: 
: بني سنكس كمساجدىا في بداية القرف العشريف ، تقديـ كتعريب   -

 .2002حمداكم محمد ، دار الغرب لمنشر كالتكزيع ، كىراف ، الجزائر 

 مصطفى  بيطام: 

، دراسة 2342- 2344الثكرة الجزائرية في شعر المغرب العربي ،  -
 .2334مكضكعية فنية ، ديكاف المطبكعات الجامعية ، الجزائر ، 

 

  دحو العربي: 

) الشعر الشعبي كدكره في الثكرة التحريرية الكبرل بمنطقة األكراس،  -
 .2343، المؤسسة الكطنية لمكتاب ، الجزائر ، ( جزءاف 

 و العربي دح: 

بعض النماذج الكطنية في الشعر الشعبي األكراسي خالؿ الثكرة   -
 .2342التحريرية ، ديكاف المطبكعات الجامعية ، الجزائر ، 

  حمدي ، أحمد: 
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ديكاف الشعر الشعبي لشعر الثكرة المسمحة ، منشكرات المتحؼ الكطني   -
 .ت.ائر ، دلممجاىد ، المؤسسة الكطنية لالتصاؿ كالنشر كاإلشيار الجز 

  لمقامي محمد: 

رجاؿ الخفاء ، مذكرات ضابط في كزارة التسميح كاالتصاالت العامة ،  -
عمي الربيب ، المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية ، الجزائر ، : ترجمة 
2004. 

  المرزوقي ، سمير: 

مدخؿ إلى نظرية القصة ، ديكاف المطبكعات الجامعية ، الدار التكنسية  -
 .2344ر ، لمنشر ، الجزائ

  مرتاض ، محمد: 

مف قضايا آداب األطفاؿ ، دراسة تاريخية فنية ، ديكاف المطبكعات  -
 .2332الجامعية ، الجزائر ، 

  المنجد في اآلداب كالمغة كالعمـك ، المطبعة الكاثكليكية ، : معمكؼ ، لكيس
 .2340بيركت، 

 

  مقنونيف ، شعيب: 

منيجية ، دار الغرب  مباحث في الشعر الممحكف الجزائرم ، مقاربة  -
 . 2002لمنشر كالتكزيع ، كىراف ، الجزائر ، 

  السائحي ، عبد القادر محمد األخضر: 
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نكفمبر الصكت كالصدل ، منشكرات كزارة الثقافة كالسياحة الجزائر ،   -
2344. 

  سيوم ، الحاج أحمد: 

 02الممحكف المغربي ، منشكرات شؤكف إجتماعية ، المغرب ، ط -
2332. 

 محمد حسين  عبد اهلل ،: 

 .2342الصكرة كالبناء الشعرم ، دار الفكر ، القاىرة ،  -

  عتيق ، عبد العزيز: 

 .2344عمـ البديع ، دار النيضة العربية ، بيركت ، لبناف ،  -

  قنطاري ، محمد: 

مف مالحـ المرأة الجزائرية في الثكرة كجرائـ االستعمار الفرنسي دار  -
 .2004لجزائر ، الغرب لمنشر كالتكزيع ، كىراف ، ا

  قنشوبة ، أحمد: 

الشعر الغض ، إقترابات مف عالـ الشعر الشعبي ، منشكرات رابطة   -
 .2004األدب الشعبي ، الجزائر ، 

  ركيبي ، عبد اهلل: 

الشعر الديني الجزائرم الحديث ، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع   -
 .  2342،  02الجزائر ، ط

-  

  الرماني ، إبراىيم: 
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ي الشعر العربي الحديث ، ديكاف المطبكعات الجامعية  الغمكض ف -
 . 2332الجزائر ، 

  شكري ، غالي: 

 .2343أدب المقاكمة ، دار اآلفاؽ الجديدة ، بيركت ،   -

  التنسي ، أبو عبد اهلل: 

عبد : تاريخ دكلة األدارسة ، مف كتاب الدر كالعقياف ، تحقيؽ كتقديـ   -
 .2344كتاب ، الجزائر ، الحميد حاجيات ، المؤسسة الكطنية لم

  ابن خمدون ، عبد الرحمن: 

 .2332تاريخ ابف خمدكف ، دار الكتب العممية ، بيركت ، -

  خرفي ، صالح: 

 .2344الشعر الجزائرم الحديث ، الشركة الكطنية لمكتاب ، الجزائر    -

 
 

  ذىني ، محمود: 

 .2342األدب الشعبي ، مفيكمو كمضمكنو ، مطبكعات جامعة القاىرة  -

 يمي ، محمد ىالل غن: 

 .2342النقد األدبي الحديث ، دار النيضة المصرية ، القاىرة ،   -

 ناصر محـمد: 

الشعر الجزائرم الحديث، كاتجاىاتو كخصائصو الفنية، دار الغرب -
 .2344، 2اإلسالمي، بيركت، ط
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 حوطش عبد الرحمن : 

رب، شعر الثكرة في األدب العربي المعاصر، مكتبة المعارؼ الرباط المغ -
 . 2344، (د، ط)

 دكروب محمد: 

 .2340، 2األدب الجديد كالثكرة، دار الفرابي، بيركت، لبناف، ط -

 مصايف محمد : 

 .  2342، 2في الثكرة كالتعريب، الشركة الكطنية لمنشر التكزيع، الجزائر، ط -

 ركيبي عبد اهلل: 

األكراس في الشعر العربي، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع  -
 .2342الجزائر

 دحو العربي: 

ديكاف  2344-2344الشعر الشعبي كالثكرة التحريرية بدائرة مركانة،  -
 .2342المطبكعات الجامعية الجزائر، 

 بواريو أحمد: 

البطؿ الممحمي كالبطؿ الضحية في اآلداب الشفكم الجزائرم، ديكاف  -
 .2334المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

 :الرسائل واألطروحات الجامعية  –د  -

 

 ن باجي أمينة اب: 
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( مخطكط ) منطكؽ بني سنكس األمازيغي ، دراسة صكتية كظيفية  -
 . 2003-2004رسالة ماجستير في عمـ الميجات ، جامعة تممساف ، 

  بن عيسى ، عبد الكريم: 

، ( مخطكط ) المالمح المسرحية في احتفاليات آيراد بمنطقة بني سنكس  -
 .2002-2002تممساف ، رسالة ماجستير في الفنكف الشعبية ، جامعة 

  بن عيسى التيجيني: 

مدخؿ عاـ إلى عمـ الميجات المقارف ، دراسة مقارنة لألصكات ليجة  -
، أطركحة دكتكراه في عمـ الميجات جامعة ( مخطكط ) تممساف نمكذجا 

 .تممساف 

  دحماني ، فضيمة: 

، دراسة  2342 – 2344األنشكدة الشعبية إباف الثكرة التحريرية ،  -
، رسالة ماجستير في األغنية الشعبية ، جامعة ( مخطكط ) تحميمية

 .2003-2004تممساف ، 

 

 

 

  حمداوي ، محمد: 
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البنيات األسرية كمتطمباتيا الكظيفية في منطقة بني سنكس ، النصؼ   -
أطركحة ( مخطكط ) األكؿ مف القرف العشريف ، قرل العزايؿ نمكذجا 

 .2004دكتكراه في عمـ االجتماع ، جامعة كىراف ، 

  سنوسي ، صميحة: 

األغنية الشعبية السياسية في الغرب الجزائرم ما قبؿ االستقالؿ ، جمع  -
، رسالة ماجستير في األدب الشعبي ، جامعة ( مخطكط ) كدراسة، 
 .2002-2002تممساف ، 

  شقرون ، غوتي: 

،  2342-2344األغنية البدكية الثكرية بيف فترتي الثكرة كاالستقالؿ ،  -
، رسالة ( مخطكط )الشكلي نمكذجا ، جمع كدراسة ،  منطقة كاد

 . 2004-2004ماجستير في األدب الشعبي ، جامعة تممساف ، 

 : يزلي  عمار، -

) ية تممساف ، منطقة ترارا نمكذجاصدل الثكرة في األىازيج النسكية لكال_  
 . 0880_ 0881رسالة ماجيستير،  جامعة تممساف ،( مخطكط
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 تمــخـيـص
يشكل الشعر الشعبي بصفة عامة، والشعر الثوري بصفة خاصة أىم األشكال الفنية التي استوعبت النضال التحريري     

والكفاح المسمح بيذه المنطقة المجاىدة منذ استعمارىا من قبل المحتل الفرنسي، حيث وظف الشاعر الشعبي السنوسي 
الشعبي لخدمة أىداف الثورة التحريرية فتعددت موضوعاتو، وعايشت قصائده الثورة واقًعا، والرّاوي ىذا النمط الثقافي 

 .واتسمت شاعريتو بالتمقائية والعفوية، زد عمى ذلك خصائص قصائده الشكمية والفنية التي تتسم بالّرونقة والجمال
 .يا النصوص في شكل وثائق تاريخيةجمال ىذه المنطقة الثورية، وحفاظا لألحداث التي سجمت تمك البطوالت وقدمت

  :الكممات المفتاحية

 . الموضوعات والخصائص -بني سنوس ـ الثورة ـ الشعر الشعبي 
 
Résumé : 

Ce travail a pour objectif d’explorer  le cadre de la  poésie populaire qui narre les 

événement de la révolution algérienne (1954-1962) . L’oralité qui se propose 

comme expression littéraire issue du milieu populaire par excellence, est examiné 

, dans notre contexte , suivant une délimitation spatiale , il s’agit de la région de 

Béni Senouss à Tlemcen. L’importance du thème , nous invite à constater que 

l’analyse de tel  manifestation poétique  , bien que oral , mérite , 

méthodologiquement une pensé plus pratique, et  qui pourra par la suite , pour 

finalité , prendre une forme écrite et authentifiée , disant une vue formelle qui 

transforme l’oralité a propos de l’histoire , notamment la période de révolution 

Algérienne , en un document historique.  

Mots clé : 

Beni Senouss – la révolution algérienne - poésie populaire  

 

Abstract:  

This work aims to explore the context of folk poetry and its narrative task about  

the events of the Algerian revolution (1954-1962). Orality implies  as literary 

expression amongst  popular surrounding, is considered in our context, following 

a spatial delimitation, the region of Beni Senoussi in Tlemcen. The importance of 

the theme, invites us to see that the analysis of such poetic expression, although 

orally produced , it deserves , methodologically, a more practical tackling, and 

may thereafter, for purpose, to take a written form and authenticated, otherwise , 

a formal view to converts orality to manuscript  historical document, especially  

about the period of Algerian revolution. 

Keywords:  

Beni Senoussi - the Algerian revolution - folk poetry 

 

 

 



 

 

 

 


