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 :بً بشاهيم في الؽػش اإلالحىن الجضائشي  ججشبت مفىفى

 كشاءة ظىظيىلعاهيت للفيذة الڤمشي 

 الضيً غبذالحم

غان  ،ض٦خىعاٍالباخض ، و اإلاضعؾت الابخضاثُت، ُتؾخاط اللٛت الٗغبؤ   الجؼاثغ ،2ظامٗت َو

 :اإلالخق

ٌك٩ل الكٗغ ماصة زهبت للظاث الكاٖغ لخد٤ُ٣ ٚغى ما  
ى ماوللخٗبحر ًٖ ما بضازله.  ٟؿُت والبِئت الى الخالت ٨ٌٗـ َو

وجداو٫ َىا  ،التي ٩ًىن ٞحها الكاٖغ مىي٘ هٓم ٢هُضجه
ٖلم )و ٦ما ٌؿمُه البٌٗ ؤ ٕماٖلم الاظخؤي ظُا ى الؿىؾُىل

البدض في جل٪ الٓغوٝ ( وجدضًضا ٖلم اظخمإ الاصب، اإلاجخم٘
ومً  ،وال٨ك٠ ًٖ الخالت الىٟؿُت والاظخماُٖت للكاٖغ وبُئخه

مهُٟى ابً بغاَُم  )الكٗبي( َىا و٢٘ الازخُاع ٖلى قاٖغ اإلالخىن 
وما جدمله جل٪  ،إلاا ٌك٩له الكٗغ الكٗبي مً عواط لضي الٗامت

ت زانت ت مً خمىلت لٍٛى  .الابُاث الكٍٗغ

 :ملذمت

ن َظا ؤال ب ،في اإلاٛغب الٗغبيٖمىما و ما ًُل٤ ٖلُه باإلالخىن ؤجخٗضص الخٗاٍع٠ السانت بالكٗغ الكٗبي 
غة التي مؿذ ألا  و ب٣ي الكٗغ . صبُتألا هىإ و ختی ألا ؤزغي مً الكٗغ ظىاؽ ألا الىٕى لم ًدٔ بالضعاؾاث الٍٛؼ

غ ٣ٞض ٧ان للغواًت والضعاما الخٔ ألا  ،صبلضعاؾاث الؿىؾُىلىظُا باإلا٣اعهت م٘ ٞغوٕ آلا ٖمىما بُٗضا ًٖ ا ٞو
ت ظول٨ً َ ،لى َظا اإلاىيٕىبومً َظا اإلاىُل٤ اعجإًاها الخُغ١  ،في الضعاؾاث الاظخماُٖت ٍ اإلاغة مً ػاٍو

الضعاؾت التي ٢ام بها  حٗض.(1)غ مهُٟى بً بغاَُمالكٗغ وجدضًضا اإلالخىن مخسظًً همىطظا اإلاخمشل في الكاٖ
 ،لى قٗغ اإلالخىن ٖىض مهُٟى بً بغاَُمبالتي جُغ٢ذ الهامت مً بحن الضعاؾاث  (2)الض٦خىع ٖؼة ٖبضال٣اصع

 ازخُاعالخدلُل الاظخماعي لل٣هُضة ًيبػي وؿخُُ٘ هه وختی ؤصب بدُض ًىٓغ اإلاىٓغون في ٖلم اظخمإ ألا 
زغي م٘ حٗلُل ؾبب في ٖال٢تها بالىهىم ألا ن ٧ل واخضة جمشل مٗجی و ٢هضجحن أل ؤ٦ثر مً هو ؤ

 مغي.ڤ٨ً و٢٘ الازخُاع َظٍ اإلاغة ل٣هُضة واخضة وهي الل ،(3)الازخُاع

 الؽػش اإلالحىن ؤو الؽػبي 

الكٗغ اإلالخىن َى ٖىهغ مً آلاصاب الكٗبُت ٌٗٝغ بُابٗه الكٟىي والجماَحري لضي ٖامت الكٗب ولظل٪ 
ىا٥ مؤًُل٤ ٖلُه  و٢ض ٖٝغ  ،زغون ٌؿمىهه باإلالخىن آو  (4)ً ٌؿمُه بالكٗغ الٗاميًًا بالكٗغ الكٗبي َو

                                                           

 بعض من قصائده ًب تداكذلا من قبل شعراء اخرين كًب حتويلها اىل اغاين غنيت بطبوع سلتلفة .     ٔ
 .ٕٔٔٓ،اجلزائر، عبدالقادر عزة :مصطفى بن براىيم :شاعر بٍت عامر كمداح القبائل الوىرانية،موفم للنشر     ٕ
 .ٖٖ،ص ٜٕٓٓ،ٔزلمد سعيد فرح ،مصطفى خلف عبداجلواد :علم اجتماع االدب ،دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع،عماف،ط     ٖ
إلحتاد رم أمحد قنشوبة:ُب الشعر الشعيب ادلعاصر زلاكلة ُب التجنيس :راىن األصوات الشعرية الشعبية ُب الوطن العريب،رابطة األدب الشعيب اجلزائ     ٗ

 .ٖٔٔ،ص ٕٚٓٓالكتاب اجلزائريُت ،اجلزائر،
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غة الٗغبُت بالكٗغ الىبُي ،زغي خؿب البِئت الخايىت لهؤبدؿمُاث  سخل٠  ،ٞمشال ٌؿمی في قبه الجٍؼ ٍو
 الخشا٠٢عجر هاجج ًٖ ٞٗل ل٨ىه ٖلى ألا  ،نل َظا الكٗغؤالباخشىن في الترار الكٗبي والٟل٩ىع ًٖ 

ولهظا هجض ابً زلضون في  م٣ضمخه ًظ٦غ  .بدُض ال ًهبذ الكٗغ ٦ما َى في الٟهخى  ًلؿخٟاٖل بحن ألاالو 
٠ًُ ٢اثال : ل٣ض ٞؿض ؤ ٖغبُتلٛت ٧اهذ  ؤين الكٗغ ال ًسخو باللؿان الٗغبي ٞهى مىظىص في إب و عجمُت ٍو

ؿضث اللٛاث بٗض بدؿب ما زالُها ومبلؿان مًغ ولٛتهم التي صوهذ م٣اًِؿها و٢ىاهحن  اػظها مً ٖغابها ٞو
غاب ظم مهٟؿهإالعجمت ٩ٞان لجُل الٗغب ب وفي ٦شحر مً  ت،للٛت زالٟذ ؾلٟهم مً مًغ في الٖا

ت وبىاء ال٩لماث اث اللٍٛى  ٢ض. ولهظا هجض في الٗهغ الخضًض مً بحن الكٗغاء اإلالخىن في الجؼاثغ (1)اإلاىيٖى
ج مً اللهجاث الٗامُت ؤ٢امىا بىدذ  م بمٍؼ  .ظىبُتواللٛاث ألا قٗاَع

 فى ابً بشاهيممفى

سخل٠ آ٧ان مٗلم ال٣غ  ،1800خىالي ؾىت  (2)بي الٗباؽؤمً مىالُض مى٣ُت بىظبهت في هاخُت ؾُضي َى  ن ٍو
اهت بفي وؿبه ٞهىا٥ مً ًغظٗه  اعن ؤلى بجي مٍغ لى بوبًٗهم َٚغـ و  ،والص مغاحؤلى بو  ،لى بجي جالتبو  ،و مٍغ

صاعة الٟغوؿُت في مىهب زلُٟت زم ِىه مً ٢بل ؤلا زم جم حُٗ، جىلى ال٣ًاء في مى٣ُت بىظبهت بىٟؿه ،مهاظت
( والص ؾلُمانؤ٢اثضا ٖلى ٕٞغ  حٝز ً والٞؼ واؾخمغ خ٨مه ختی ناع خا٦ما  (3))بىظبهت واصي اإلابُىح جُلٍى

اف ٞحها إلاضة  (4)َاظغ الى مضًىت ٞاؽ ،زم َلب مىه حؿلم مىهب ال٣ُاصة ٖلى اوالص بالٜ ،واؾ٘ الىٟىط ٖو
ه و وب٣ي ٖلى اجه زمـ ؾىىاث ىهبن ٖاص ؤلى ببي الٗباؽ ؤصخابه في ؾُضي ؤا٫ صاثم بظٍو و٢ض  .لى َو

ً مً هظ٦غ مجهابٚلبها ًضوع خى٫ الخىحن ؤ٢امخه باإلاهجغ هٓمه ٖضث ٢هاثض بقهضث ٞترة   :لى الَى

ان والهاال   *** عاوي مهى٫ ماهِل في خالي  (5)٢لبي ج٨ٟغ الاَو

اجه مدُمت لًُإ م٩اهخه بحن و٢ض بلٜ مً الٗم ،بىظبهتفي ؾه ؤلى مؿ٣ِ ع بعظ٘  غ ٖاجُا و٢ض ٧اهذ مٗىٍى
ُاء الٗمل ٖلى نض٢اٍئ ألا ؤن ٢ام ؤوما لبض  ،الىاؽ بٗضما ٧ان متربٗا ٖلى ٦غسخي ال٣ُاصة  ،ظإ مىهبهبع ٞو

مت للجىىص ُٖىه خا٦م بجهم ؾىدذ لهم الٟغنت في ٚؼوة الصخغاء وبٗض هجاح في مهمت بو٢ُل  ٖاصة الٍٗؼ
ظ٦غ  ،َلهؤلى جهاًتها ٞاؾخ٣غ ببىظبهت بحن بو٢ض ونلذ َمىمه  (.6)والص ؾلُمانؤٖلى ووالٍ مىهبا  الًاًت  ٍو

ظا ما ،ُان ٦ما َلب َى طل٪يًٞ في اإلاؿُض ولم ًىي٘ ٖلى ٢بٍر بطهه ؤ ط٦ٍغ في ٢هُضة ُُٖت مالح  َو
  بط ٣ًى٫:ًب٩ىوي بالضمٗت 

ً ًباث  هبػي ٖلى م٣امي ًىي٘ بيُان      ٢بت إلاً ظاػ اًغ ٍو

 (7)زالُت م والصي مدا٫  ًٟىىا ٢بىع ًيؿىا ٢بر الي ماثومىحن 

مً زال٫ َظٍ اللمدت البؿُُت ًٖ الكاٖغ والتي بال ق٪ حؿاٖضها في ٞهم زلُٟت هٓم ال٣هاثض 
اتها  حؿاٖضها في ٞهم السهاثو الؿىؾُىلؿاهُت  ،٨ٞم ٣ًى٫ ابً زلضون الاوؿان ابً بُئخه ،ومىيٖى

ٞاإلادُاث التي مغ بها مً اخخال٫ م٩اهت  ،ت الاظخماُٖت والىٟؿُت للكاٖغلل٩لماث واإلاٗاوي الضالت ٖلى الخال
ها  ظا ما ًخجلى في حٗضص ألا  ،زغث ٖلُهؤمغمى٢ت زم صهى مجزلخه ومسخل٠ الهجغاث التي ٖٞغ ت َو ٚغاى الكٍٗغ

                                                           

 .٘ٛٙ،ص ٕٙٓٓعبدالرمحن ابن خلدكف: مقدمة ، الذىبية للطبع كالنشر،القاىرة،    ٔ
  ٕٕاالف تعرؼ بوالية سيدم بلعباس تقع غرب اجلزائر حتمل رقم     ٕ
 لعباس اجلزائر ىذه ادلنطاؽ موجودة اىل االف بنفس التسمية تابعة اداريا لوالية سيدم ب    ٖ
 مدينة مغربية     ٗ
 .ٕٓٚ،صٕٚٓٓزلمد قاضي: الكنز ادلكنوف ُب الشعر ادللحوف مركز البحث ُب األنثركبولوجيا االجتماعية كالثقافية،كىراف،    ٘
 .ٖٕ  ٕٔعزة عبدالقادر،مرجع سبق ذكره،ص ص       ٙ
 .ٕٚٛعزة عبدالقادر:مرجع سبق ذكره،ص     ٚ
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تزاػ بالىٟـ لضًه ؼ٫ واإلاضح والٖا ىا َظا ٢هُضة الڤمغي بى٤ُ الخٝغ  .مً هجاء ٚو و٢ض ازترها في مىيٖى
ٗجي ط٦غ الخمام وحٗض مً   Gال٣اٝ ومً اإلاٗغوٝ ؤن قٗغاء اإلالخىن ٢ض حٛىىا بهظا الُاثغ  .َى٫ ٢هاثضٍؤَو

.( 1)في ؤ٦ثر مً مىاؾبت ؤمشا٫ الكاٖغ بً ٢ُُىن  حٍر  ٚو

 كفيذة الڤمشي:

ى في ظ٦خب مهُٟى ابً بغاَُم َ ٞمً الىاخُت  ،عى اإلاهجغ جدضًضا بمضًىت ٞاؽ اإلاٛغبُتؤٍ ال٣هُضة َو
كغون َضة حٞىلىظُت جخ٩ىن َظٍ ال٣هُضة مً ماثخاإلاىع  ن وزمؿت وزمؿحن بِخا مىػٖت ٖلى زالزت ٖو

غاف ى ما٦في مؿتهل ٢هُضجه ًه٠ الكاٖغ اإلاغؾل واإلاخمشل في ط ،(2)ٞو بالٗامُت  ٌؿمی  غ الُاثغ الخمام َو
ى الظي ؾُدمل الغؾالت  ،بالڤمغي  ه في بَو ً ٣ًى٫ الكاٖغ:ؤلى طٍو  عى الَى

 1مً َضة 

 ب في الاؾُاح واهدُا مبستر*****مً طا الهىع لظا جس٤ٟ بالجىدانجلٗ

 1مً ٞغاف 

 جلٗب ًا ٢مغي ٖلى الاؾُاح ******والهىع الٗالي  جغ٢ب ُٞه

 جس٤ٟ بجىاخ٪ وجلخاح *****ج٨ك٠ ٧ل حجاب إلاىالُه

ت مُل٣ت وازخالٞه ًٖ البكغ و٠ُ٦ ًد٤ له اإلاصخي   باٖتزاػ ٣ًىم الكاٖغ بىن٠ اإلاغؾل ماله مً خٍغ
م٨ً الىٓغ ؤؾُذ و ب٣ىله جلٗب في ألا  ،واٞخساع ٝغ ؤنىاع مً لى ألا بهذ جدبستر ٍو بهما ؾٟل ظىاخُ٪ وجٞغ

ل ما َى زٟي  ،وجغجاح صخابها زم ًضزل ؤٙ الغؾالت الى بال بلى ناخب الصخيء )إلاىالُه( واإلا٣هىص َىا بوجٍؼ
ترابالكاٖغ في مىاظاة م٘ هٟؿه هدُجت خالت  ً  الٚا   :٣ًى٫ ط بوالخىحن الى الَى

ضان  واهُا عاوي مً الٛغبت مدحر ******٧ل لُلت هىاح وصمىعي ٍو

 ماهغ٢ضشخي هباث َى٫ اللُل ؾاَغ *****خاعم هىمي ما ًلظوا به اُٖان

ه وصًان ،هه  مدخاع في الٛغبتؤبمٗجی الٓاَغي   وال ،الىىم ال ًإجُهًب٣ى ؾاَغا  ،ال ًىام ،و٧ل لُلت ًب٩ي وصمٖى
ؾحر في الٛغبت وبحن خالت َاثغ ال٣مغي الظي ال ٌٗاوي مكا٧ل إإلا٣اعهت بحن خاله ٦با ؤزم ًبض،ؿان بوًضعي به 

 :لى الؿٟغ ب٣ىلهبالكاٖغ في َلب ال٣مغي وتهُئخه  ؤٟٞي اإلا٣ُ٘ الغاب٘ مً ال٣هُضة ًبض ،البكغ

 ًا ٢مغي هبػي صًغ ظمُل ******* جىنل مً صع٢ىا بك٤ ظبا٫

 ي َىا مدا٫واصٕ ٞاؽ ونض ٣٢ب اللُل ****** ٢اصع جغظ٘ ل

ً با ٢لُل ***** ٌعجب٪ ما ًىٟضي بامىا٫  خحن حكٝى  الَى

٢ض ال التي جاع٧ا ٞاؽ للُل  إوتهُ،بك٤ الجبا٫ ًٖ ألاهٓاع لى مً جىاعوا بنل  واإلا٣هىص بها ٢م بمٗغوٝ و
ً ؾُعجب٪بجهل  الحها ؤبضا بٗضما حٗىص    .لى الَى

ىه وفياججاٍ الىٟؿُت  خالتلى الببُاث جدُل َظٍ ألا  ىاػن خُان ججٗله في مى٠٢ بٌٗ ألا  َو بحن  ٣ًاعن ٍو
ىه  ٖلى الضعب ه الُاثغ ُالكاٖغ بخىظ ؤمً اإلا٣ُ٘ السامـ لل٣هُضة ًبض ٞابخضاء ،وم٩ان هجغجه ألانليمَى

ُت ؤهه في مى٠٢ ٖغى نىعة إو٦ ،ما٦ً الىاظب اإلاغوع ٖلحهاوألا  ،لى ٚاًخهبختی ًهل الظي ٌؿحر ٖلُه  و زٍغ
 ٤ ا ٧االحي:ؾماء الاشسام  ؤما٦ً وبٌٗ ؾماء ألا ؤلهظا هجض بٌٗ و ٍَغ  وهىظَؼ

                                                           

الصورة الشعرية ُب القصيدة الشعبية اجلزائرية :الشاعر بن قيطوف ظلوذجا: اجلزائرم كأسطورتو ادلخياؿ االجتماعي كآليات التماىي  أمحد دلُت: أصوؿ     ٔ
 .ٕٙ،ص ٖٕٓٓ،ادلركز الوطٍت للبحوث ُب عصور ما قبل التاريخ كعلم االنساف كالتاريخ ،اجلزائر ،

 حوف .ىدة كفراش علا أجزاء القصيدة ُب الشعر ادلل     ٕ
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 اإلا٣ُ٘

 مً

 اإلاٗجی الٓاَغي  البِذ

 جب٨غ ًا٢مغي  الخا٫ ًبان ٢بل 5 َضة

 والامان السحر ٖلى جاػة امباج٪

 جاػة. في مى٣ُت  الكمـ،مبِخ٪ َلٕى ٢بل ٚاصع

 ججبر نىع  ؾُضي ملى٥في  5ٞغاف

ج مً اإلاا اقغب و                       اعجاحناٍع

 ً  انُٗب عاٍ ٢كىع اه٣اص َو

 ػف ُٖل هاؽ ال٣لىب ٢ؿاح

ج مً اإلااء  ججض في مى٣ُت ؾُضي ملى٥ نهٍغ

 ؤقغب مىه وزظ ٢ؿِ مً الغاخت.

اإلآاَغ هي ؾمت بالص اه٣اص، ٢لىب الىاؽ ٚحر 

 عخُمت. 

 ا َاًغ وظضةو٢ذ الٗهغ ج٩ىن في  6َضة 

 في ظامٗها باث ال حٛضي إلا٩ان 

الٗهغ وال جبرح م٩ان  ٦ً في مى٣ُت وظضة و٢ذ

 ؤزغ ؾىي مسجضَا.

 ب٣ُحهم بالسحر ٢بل ال حؿاٞغ 7َضة 

انؾُضي ًدحی   باٌٗه مىلى بَغ

٣٪ مٗلىم   جُاؾغ مٛىُتاٍَغ

 ٞىث ٖلحها ما ًلي ٞحها نض٢ان  

٢بل اإلاٛاصعة ؤل٣ي الؿالم وفي مى٣ُت ؾُضي 

 ًدحی ٢ضم الخدُت.

زم مغ ٖلى مى٣ُت مٛىُت ٟٞحها ال ًىظض لي 

 ؤنض٢اء.

 مً زمت َىُه والب٨غة حؿُغ  8َضة 

 جلمؿان٢بل َلٕى الكمـ جضزل          

ىاَا الجضاع اإلاجضع   ماَا َو

ابٗها بؿخان             باَُت الىٓغة َو

 اصزل ٢بل َلٕى الكمـ مى٣ُت جلمؿان 

 ؾخجضَا ببهائها وظمالها. 

 مىالي اخمض ؾا٫ بِخه اؾخسبر 10َضة 

 خغم ال٣انض عح له ْاَغ حُٗان

 اَلب ي٠ُ هللا واٖٝغ ٠ُ٦ تهضع

 واطا ؾال٪ خض ال ج٣غا الامان                    

ً ؤخىاله  اؾإ٫ ًٖ بِذ  مىالي اخمض ٖو

 واطَب بلُه ْاَغا  للُٗان.

بطا ؾإل٪ ؤخضا ال جٟصخي الؿغ وؤٖٝغ ٠ُ٦ 

 جخ٩لم.

 خحن اقُان الخ٨م زلُىاٍ  11ٞغاف

 اهجغها والي ٣ٖب مؿمىح              

ٕ الخ٨م جغ٦ىاٍ و هجغهاٍ والظي زلٟىا  لم يا

 في اإلاىهب هدً له مؿامدىن. 

 ًا عػ١ الجىدان ٢بل الا ًىظع  13 َضة

 لىالص ؾلُمانو٢ذ الهباح جهض 

 ٖلُه ه٨ب ا الُاًغ  جاٙل بغط

 وعٍذ في البؿخان جاهحرة٢ُل              

 ػع الُحر الازٓغ ؾُضي بلٗباؽ

انواجهلى جيؿاٍ شخي                  مى٫ بَغ

في الهباح البا٦غ حٛاصع بلى مى٣ُت والص ؾلُمان 

زم الى مى٣ُت جاٙل و٢بلها جىحرة ومضًىت ؾُضي 

 بلٗباؽ.

 

ب 15ٞغاف  ٢ل لهم َظا ؾالم ٍٚغ

غاًبه بؼاٝ       مخٛغب ٚو

م بإهه ؾالم للمٛترب وؤخؼاهه ظمت.  ؤزبَر
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  بىظبهتلُ٪ ًبان بالم  18ٞغاف

  طً٪ الضاع (1)واصي اإلابُىحفي 

 زحرة بىتي ؾلم ٖلحها

 ٢ل لها اها ظُذ ل٪ بكاع                   

ا   ٖؼ البيذ الا م٘ بَى

ا َُبها ًمغاع                   ٧ان بال بَى

زم جٓهغ ل٪ مى٣ُت بىظبهت ومى٣ُت واصي 

 اإلابُىح.

 ؤبكغ ابىتي زحرة وازبراَا اه٪ عؾى٫ مً ٖىضي.

 ٖؼة الابىت بال م٘ ؤبحها.

 ٧ل ِٖل وال حٗؿغ  ؾهل لهم 19َضة 

 ججم٘ قملي ًا هللا ُٖٓم الكان 

َىا في مىي٘ صٖاء ًُلب مً هللا حؿهُل ِٖل 

 ؤبىاءٍ وؤن ًجم٘ قملهم.

 ٢مغي جم ًجى٥ للدؿالم  20ٞغاف

 عظاله ووؿا الي لي 

 ٢غباوي واخباب بالخمام 

 ٧ي ٌؿ٣هى٥ اُٖحهم الىُت               

 مجی َظا الهم ما اَُاب َٗام

 ا٢ىي الكِب مً الهمىم ُٖا                  

 َىا٥ ًإجى٥ ؤ٢غباجي مً اليؿاء والغظا٫ للخدُت.

م ٖجي وؤهه مً َم  ٖىض ؾاالهم ٖجي ؤزبَر

الٛغبت لم ًُُب لي مإ٧ل ختی ؤهجي اقخٗلذ 

 قِبا.

ل ٦ما ٚبذ هدًغ 21َضة   اطا ٖمغي ٍَى

 ؾاٖت زحر حكاَضوا وظهي بُٗان                  

 والٗاصي مضمغًٟغح ٧ل نض٤ً 

 و٢ذ الخ٤ ًجي الى ًسلو الاصًان      

 مً لؼمه ٢ىُاع وٛغم له ٢ىاَغ

 صبغ ًا مٛغوع عاٍ الخا٫ ًبان             

٦ما ٚبذ ؾإخًغ  بطا ٦خب لي ٖمغ ؤَى٫،

ٞهىا٥ مً ٌؿٗض  ،وحكاَضووي بإُٖى٨م

ىا٥ مً ًخظمغ،  بمكاَضحي َو

اء بضًىوي   ولهظا ًجب الٞى

 ه ٢ىاَغ. مً اخخاط ٢ىُاع اػن ل

 ؾغخخ٪ ومكِذ ًا ٢مغي  21ٞغاف

 احؿلم ظمُ٘ ًٖ الاخباب                 

د٪.  بلٜ ؾالمي ٖلى ظمُ٘ ألاخباب بٗض حؿٍغ

ب  22ٞغاف  اُِٖذ و ملُذ م الخجٍغ

 اَل الخ٨مت الؿاظحن مكاوا                 

ب  حٗبذ ومللذ مً الخجٍغ

 ً  ٚاصع ؤَل الخ٨مت اإلااٍَغ

 اؾٗت لي م٣ضع )مدحر(عخمت عبي و  23َضة 

 ما ٣ًمذ مجها الا الٛىي الكُُان 

ال ًضزلها بال ، بلى اإلادخاع ٞغخمت هللا واؾٗت

ه الكُُان.   الظي ٌٍٛى

ًم٨ً البدض في ما وعاء اإلاٗجی مً  مً زال٫ ؾبر مدخىي الٓاَغي لبٌٗ اإلا٣خُٟاث مً ٢هُضة ال٣مغي،
ا ٖبر عخلت الُاثغ ال٣مغي مً ؤعى  ق٩لذ ٧ل وخضة ،٫ احؿا١ ال٣هُضة في بيُاث مخٗضصةزال مجها مىيٖى

.ً و٢ض ججلى طل٪ في اإلاغوع اإلا٩اوي  اإلاخمشل في ط٦غ ؤؾماء مىا٤َ وؤما٦ً اهُال٢ا مً  اإلاهجغ الى ؤعى الَى
خُض ًخى٠٢ الكاٖغ في نىع بُاهُت  اإلاٛغب ونىال بلى الجؼاثغ في ؾُا١ و٦إهه ًد٩ي ًٖ عخلت مً عخالث،

 ها وبٌٗ عمىػَا ٣٦ىله :بىن٠ جل٪ ألاما٦ً وؤَل

 

                                                           
1
 االسماء بالبند الغليظ والتي تحتها سطر هي أسماء أماكن في الجزائر والمغرب .  
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 مً زمت َىُه والب٨غة حؿُغ ****** ٢بل َلٕى الكمـ جضزل جلمؿان

ابٗها بؿخان ىاَا الجضاع اإلاجضع******* باَُت الىٓغة َو  ماَا َو

ىاءَا وماءَا اإلاخجضع ٞحها، ٞمشال ًه٠ َىا مى٣ُت جلمؿان  بجملها وبهاء هٓغة بلحها، وججلى ؤًًا في اإلاغوع  َو
ض وو٢ذ ونى٫ الُاثغ مً م٩ان بلى م٩ان خامال عؾالخه،الؼماوي خُ ٦ظ٦غ بٌٗ  ض ٧ان ٣ًغع الكاٖغ مٖى

ؤما البيُاث  .اإلابِذ ...الخ ؾاٖت، و٢ذ الٗهغ، الٗمغ، َلٕى الكمـ، الهباح، الٟتراث الؼمىُت الب٨غة،
اتها ٞيسجل َىا و٦إن الكاٖغ في م٣ام ٖغى خهُلت زبرة ولهظا هجض ٖض ة الىهُت مً خُض مىيٖى

اث، ٞهى ٌؿخدًغ ؤٞغاص ٖاثلخه وؤ٢اعبه وؤنض٢اثه ختی ؤٖضاثه، وؤخُاها ؤزغي في مىي٘ م٣اعهت وفي  مىيٖى
ج ق٩ل عوه٣ا ٞىُا ظمُال  مىي٘ هصر وبعقاص وجىظُه وؤخُاها في م٣ام صٖىة واؾخٟٛاع ، و٧ل َظا اإلاٍؼ

ى ما ٨ٌٗـ خالت الكاٖغ ال ىٟؿُت التي خملذ َظٍ اإلاغة وبالُٚا مً زال٫ هدذ ال٩لماث في ؤؾلىب عهان، َو
ىه ٖلى ٨ٖـ ٢هاثضٍ ألازغي، ؤًً ًدًغ الًمحر الجمعي في ٚغباٍ  يمحرا مخإإلاا مً الٛغبت اقخا١ بلى َو

ظا ما ط٦ٍغ الباخض مدمض بكحر جغة في صعاؾخه لخجلُاث ألاها والٛبن في السُاب الكٗغي الكٗبي  َو بٍى
خ٣اصٍ ؤن الكاٖغ ٧ان ًد٨مه الالقٗىع الجمعي الظي لىٟـ الكاٖغ، بط ًظ٦غ لىا ؤهه ال ٚغابت وخؿب اٖ

ذي مالم ظضا ً ازخالٝ م٘ ٢هُضة ال٣مغي التي ظاءث ٦خدهُل خانل لظاث (1)ًدضٍ ػمً جاٍع ى مَى ، َو
وزالنت ال٣ى٫ ؤن الكاٖغ اؾخُإ ؤن ٣ًضم نىعة قاملت في  الكاٖغ وؤهاٍ في الخٗبحر ًٖ خالخه وهٟؿه.

هم عخلت َاثغ لخٗبحر ًٖ خاله في ا ٗٞغ ٍى َو ٞغ ً زبرجه باألما٦ً وألاػمىت والىاؽ الظًً ناص٢ٍى ٖو إلاهجغ ٖو
 ؤهه قاٖغ بجي ٖامغ ؤهه مهُٟى ابً ابغاَُم.
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