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 (تخصص دراسات أدبية) مقياس األدب الّشعبي المغاربي، الّسنة الثالثة، ل م د 

. أنواع القصص الّشعبي الجزائري:  عنوان المحاضرة

.  كرغمي. ف: األستاذ: إعداد

أشرنا في دروس سابقة إلى أّن أصعب مسألة تواجو دارس ىذا الّنوع من أشكال الّتعبير الّشعبي، 
" ىي صعوبة تصنيفو ألّنو ال يشّكل نصوصا خالصة، فيو شأنو شأن اآلداب الّسردية الّشفوية، 

، مثمما يقول عبد اهلل إبراىيم، 1"شبكة تجميعية معّقدة من الوحدات الحكائية ذات الجذور المختمفة
 . لذلك فنصوصو ُتحّور حسب األماكن والّسياقات التي تروى فييا و حسب األزمنة

 :تصنيف الّدارسين العرب لمقصص الّشعبي

أما فيما يخص الّدارسين العرب، فقد عايشوا اإلشكاالت الّتصنيفية ذاتيا، عند محاوالتيم األولى 
 يشير إلى الّصعوبات التي تواجو عبد الحميد يونسلدراسة قصصنا الّشعبي، فياىو الباحث 

فأي باحث يريد أن يمّيز األشكال المتعّددة لمحكاية الّشعبية : " دارس القصص الّشعبي في قولو
 ، وليذا الّسبب نجدىم يذكرون 2" يجد بعض العناء في داللة بعض المصطمحات الخاصة بيا 

أنماطا مختمفة لمحكايات الّشعبية، تختمف من باحث إلى آخر، سببو عدم ااّلتفاق في كيفية 
 في تصنيفو، لحكايات عبد الحميد يونسلقد استند . الّتصنيف والمعايير المعتمدة في ذلك

الحيوان وحكايات الجان مثال، إلى الّشخصيات التي ُتستمد من الخرافات، بينما اعتمد في 
الحكاية االجتماعية عمى البيئة االجتماعية والواقع الذي تعكسو، وجعل حكايات الّشطار 

وبذلك وجد . والحكايات المرحة وحكايات األلغاز وحكايات األمثال لمجانب الّترفييي والفكاىة
الّسيرة الّشعبية       - حكاية الجان - حكاية الحيوان - : نفسو أمام ثمانية أنماط، ىي كالتّالي

 وحكايات- حكايات األلغاز - الحكايات االجتماعية - الحكايات المرحة - حكايات الّشطار - 
 تتخّبط في اختياراتيا أثناء دراستيا لمّتراث  نبيمة إبراهيمالباحثة المصرية وىاىي. 3األمثال

سبق الّتطّرق  )القصصي الّشعبي المصري، فبعدما مالت، تحت ضغط دراستيا إلى تصنيفين 
األول يقوم عمى أساس المحتوى أو الموضوع وُيعرف : (إلييما في المحاضرتين الّسابقتين 
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الحكايات الخرافية و : و الثاني يقوم عمى أساس الّنوع وتذكر من أمثمتوَارن تومسون  بتصنيف 
 ، ىاىي تتراجع بعد ذلك، وُتؤكد أّن أحسن تصنيف ىو حكايات الحياة اليومية وحكايات الحيوان

، ومع ذلك catégorie)) 1، الذي يقوم عمى الفئة  ((W. WUNDTووندت تصنيف األلماني 
اعتبرت ىذا الّتصنيف مثيرا لمّتساؤل نظرا لمعيوب التي يحتوييا، من بينيا تكرار تسمية فابوالت 

 ليقّر 2مرات عّدة في الّتصنيف وفصمو فصال نيائيا بين الفابوالت اليزلية والفابوالت األخالقية،
حكايات - حكايات الواقع األخالقي - : رأييا في األخير عمى تصنيف يعتمد األنماط التّالية

حكايات عن موقف اإلنسان الّشعبي من العالم - حكايات الواقع الّسياسي - الواقع االجتماعي 
 .3 والحكايات الهزلية- حكايات المعتقدات - الغيبي 

 تعاممت مع مدّونة القصص الّشعبي، انطالقا من البيئة التي نبيمة إبراهيم المالحظ أّن 
احتضنتو، والواقع المعيش الذي يعكسو، فبينما تكون غاية حكايات الواقع األخالقي الوعظ 

واإلرشاد، تستمد حكايات الواقع االجتماعي والّسياسي وجودىا من الوضع الّسائد في تمك الحقبة، 
وتعكس ذلك الظرف االجتماعي والّسياسي الذي يحكم العالقة بين الّراعي والّرعية ، دون أن 

ُتيمل ذلك الجزء من المدّونة الذي َيشّخص العالقة بين اإلنسان وعالم الغيب والمعتقدات 
 . الّشعبية، أو ذلك الجزء الذي يتناول الجانب الفكاىي والمرح في الحكايات اليزلية

، الذي لم يبتعد كثيرا عن تصنيف عمر عبد الّرحمان الّساريسيالّشيء نفسو بالّنسبة لمباحث 
الحكايات - حكايات الواقع االجتماعي - : نبيمة إبراىيم، حيث قسم القصص الّشعبي إلى

حكايات - حكايات المعتقدات الّشعبية - حكايات الحيوان - الحكايات المرحة - الخرافية    
 مهنا غراء حسين في الّسياق نفسو، تقسم الباحثة 4. وحكايات الّشطار- الّتجارب الّشخصية 

- الحكايات الّدينية - حكايات الحيوان - الحكايات الخرافية - : القصص الّشعبي إلى ما يمي
 مصطفى يعمى ولقد اقترح الباحث المغربي 5.وحكايات الّتحذير- الحكايات الهزلية والمسمية 
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يحّدد . مشروعا لمخروج من الفوضى االصطالحية التي ألّمت بأنواع القصص الّشعبي عامة
مصطفى يعمى في عممو جممة من المصطمحات الداّلة عمى أنواع الّسرد الّشعبي، انطالقا من 

خصوصية كل منيا، ومراعاة لتداوليا الواسع بين الباحثين واستئناسا بمرادفات بعضيا في 
المصطمح القصصي :" ومن بين أىم ما تطّرق إليو في الفصل الثّاني الذي عنونو بــــ. 1الغرب
، الجدول الذي أحصى فيو أشكال الّسرد الّشعبي العربي وعددىا 2" الّتعّددية واالرتباك : الّشعبي

خمسة، حسب اجتياده، معّرفا بكل نوع منيا والمصطمحات الّسردية الّشعبية األساسية الّدالة 
الحكاية و-  لمّداللة عمى جميع األنواع الّسردية بال استثناء القصص الّشعبي: - عمييا، وىي

لمّداللة الحكاية الّشعبية و-  لمّداللة عمى النوع الّسردي الّشعبي ذي العوالم العجائبية العجيبة
عمى النوع الّسردي الّشعبي القائم عمى مفارقات الحياة اليومية الواقعية، بأسموب جاد ولغاية 

وىي الّنوع الّسردي الّشعبي الّدائر في عالم الطبيعة بأسموب رمزي، الحكاية الخرافية و- أخالقية
وىي الّنوع الّسردي الّشعبي القائم عمى مفارقات الحكاية المرحة وأخيرا - لغاية تعميمية محضة 

ومع أّن المقام ال يسمح لتقديم تحميل . الحياة االجتماعية الواقعية، لكن بأسموب مرح ُيسّمي وينتقد
مقّوماتيا وخصائصيا . نقدي ليذا الجدول، فإّن صاحبة كتاب جمالية الّسيرة الّشعبية العربية

 واّن أىم ما ُيمفت 3"ىذا الجدول ليس جامعا مانعا " وداللتيا لم تمنع نفسيا، من مالحظة أّن 
الشكل الّسردي المسكوت عنو، وبو نعني " الزّاوق فوزية الّصفاراالنتباه فيو ىو غياب ما أسمتو 

، رغم ما قد يخطر عمى البعض من أّن شكل السيرة الّشعبية 4" الّسيرة الّشعبية أو القّصة الّشعبية 
، أو (القصص الّشعبي  )قد يكون متضّمنا في الّنوع الّسردي األّول الذكور المذكور في الجدول 

 .5في الّنوع الثّاني أو في الّنوع الثّالث 

 :أنواع القصص الّشعبي الجزائري
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روزلين لعل من أىم التصنيفات التي اىتمت بالمدّونة الّسردية الّشعبية الجزائرية، تصنيف الباحثة 
لقد راعت الباحثة في . 1، التي عنيت بالقصص الّشعبي الجزائري ذي األصل العربي ليمى قريش

حجم : تقسيميا، حسب المالحظة التي وّجييا إلييا الباحث عبد الحميد بورايو، ثالثة معايير
، ومن ثم وّزعت 2القصة والفكرة الّرئيسية التي تتناوليا والّشخصيات التي تضطمع باألحداث فييا

القصص  وآخر  يشمل القصص الطويمةقسم يشمل : مدّونتيا الّسردية الّشعبية عمى قسمين
، األساطير والّدين وعالم الحيوان والجن موضوعاتيا من القصص الطويمةتستقي . القصيرة
 ذائعة الّصيت، وتكون غايتيا إّما األخالق والّنكت موضوعاتيا من القصص القصيرةوتستقي 

 أّن قصص البطولة ىي تمك التي تنسج حول جممة روزلين ليمى قريشتقول . 3 الوعظ أو الّتفّكه
ىالة من التّقدير والقداسة وتسجل آثارىم  في طيات الكتب وتحفظ " من الّشخصيات المجيدة 
ونظرا ألّن البيئة العربية عامة والجزائرية عمى وجو الخصوص ثرية  . 4" وّدىم في صميم القموب 

بالحروب والثورات التي تعاقبت عمى األمة العربية، فإّنيا تركت آثارىا الواضحة في عقمية 
أبطاال استمدوا مالمحيم من األبطال القدماء، فامتزجت الّصفات " الجزائري الذي راح ينحت 

  .5" لتصبح صفة واحدة، ىي البطولة التي تغنى بيا الجزائريون ومّجدوىا حتى اليوم

وقصة - قصة البطولة الّدينية - : يمكن اختزال أنواع القصة البطولية عند الباحثة كاألتي
وتالحظ الباحثة في . 6وقصة البطولة الحديثة - وقصة البطولة البدوية - البطولة الوعظية 

بداية حديثيا عن أنواع القصة البطولية، أّن أغمبية القصص التي تمّكنت من جمعيا، اقتباسات 
وتحويرات من الّسير والمغازي وغيرىا أكثر منيا سيرا  ومغازي في الحقيقة، خاّصة إذا كانت 
مروية من المحفوظ الّشفوي، ألّن الراوي يروي عمى المتمقين، ما بقي راسخا في ذاكرتو من 

القّصة األصمية، أو ما بدا لو أكثر أىمية من غيره، ثم ىو يحّور مادتو بما يالئم أذواق 
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وىذا ينطبق . المستمعين وميوالتيم وأحاسيسيم وعواطفيم، فينتقي األقسام المالئمة وييمل األخرى
  .1عمى القصص الّشعبي عامة، وال يقتصر فقط عمى القصص البطولي

تصبغ بصبغة "  حيث خرافات شعبية دينية:- فتنقسم بدورىا إلىقصص الخرافات الّشعبية أما 
إسالمية شاممة إذ ينتسب أصل شخصيات أبطاليا إلى القرَان والّسنة أو تاريخ أوائل الحياة 

وىي تمك الّشخصيات التي عرفيا خرافات حول شخصيات واقعية غير دينية - و. 2"اإلسالمية 
بشخصية البطل الذي يمعب دورا " المجتمع حقيقة، وتتصف أيضا، شأنيا شأن الخرافة الّدينية 

حيث  (...)أساسيا لكّنو يتمّتع بقدرة خارقة يستمّدىا من فطرتو، فتبدو كأّنيا خارجة من نفسو 
وىي التي يدور خرافات الجن، - و. 3"يقوم البطل بأعمال ال يمكن تفسيرىا عقميا و منطقيا 

تروي مغامرات عجيبة حيث يعيش اإلنسان البطل بصحبة مخموقات " موضوعيا حول الجن، و 
يمجأ الّراوي في خرافات الجن إلى خيالو وحدسو لرسم . 4" غير بشرية تختمف اختالفا جذريا 

معالم الحكاية، ويبدو ىذا الّنوع من الخرافة، حسب روزلين ليمى قريش أكثر القصص الّشعبي 
- وأخيرا . 5تغيرا، وقد يعود ذلك إلى طبيعة ىذا المخموق المخفي الغامض واعتقاد الّناس فيو

وىذا ال يعني البّتة أّن األصناف .  وىي التي تشمل المرويات المحمية البحتةخرافات محمية
األخرى من الخرافات غير محّمية، بل ىي تصطبغ دائما بصبغة محمية قوية، إال أن الفرق بينيا 
وبين الخرافات المحمية يكمن في أّن الخرافة المحمية ال تستعير دائما معمما من معالم مضمون 
القّصة الّشعبية العربية العامة، أو عنصرا من عناصرىا الّشكمية الّرئيسية، بل تمجأ إلى بيئتيا 
المحمية لصنع عالميا الحكائي،  لذلك فيي تمتاز عن األخرى بطابعيا المحمي، من حيث 

 .6المضمون والّشخصيات 

-  وقصص الّتخفيف عن المكبوتات-  و قصص الّتسمية: -أّما القصص القصيرة، فتضم
 . 7قصص ذات مغزى
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يبدو مثمما يرى الباحث عبد الحميد بورايو أّن معيار الطول والقصر، ىو المعيار الّشكمي الوحيد 
وىي سمة ال يمكن اعتمادىا أساسا لمّتصنيف إذ أن كثيرا من " الذي روعي في ىذا الّتصنيف، 

القصص المقتبسة عن ألف ليمة وليمة، والتي ضمتيا الباحثة لقصص الّتسمية، ىي أطول بكثير 
أما فيما يخص الفصل بين قصة . 1" من قصص كرامات األولياء وما أسمتو بالخرافات المحمية 

البطولة والخرافة الّشعبية، وبين أقسام كل من ىذين الّنوعين، فقد اعتمدت الباحثة معيار 
المحتوى، في حين اعتمدت معيار الوظيفة لمفصل بين قصص الّتسمية وقصص الّتخفيف عن 

وقد استندت في تدعيم تصنيفيا عمى نوعية الّشخصيات، وقد . المكبوتات والقصص ذات المغزى
مثال في ما أسمتو - راعت فييا جانبيا المتعّمق بالمحتوى، مثمما ىو الّشأن بالّنسبة لتفريقيا

بين خرافات شخصياتيا من األنبياء، وخرافات شخصياتيا من الّصحابة، - بالخرافات الّدينية
وخرافات شخصياتيا من الّزىاد، الشيء نفسو بالّنسبة ألنواع قصص البطولة، حيث راعت الباحثة 

  ويرى الباحث عبد الحميد بورايو أن محاولة الّتصنيف ىذه وقعت فيما وقعت فيو 2.المعيار نفسو
وقد سبق اإلشارة . 3جميع محاوالت الّتصنيف التي اعتمدت المحتوى والوظيفة أساسا لمتصنيف 

 .إلى بعضيا

 لموقوف عمى مشروعو 4 فقد استندنا إلى مرجعين أساسيينعبد الحميد بورايو،أما الباحث 
لقد لجأ الباحث في . الّتصنيفي لممادة القصصية التي تمكن من جمعيا من ميدان الدراسة 

تقسيمو لمقصص الّشعبي إلى العناصر الثابتة في أشكاليا القصصية، انطالقا مما يراه الباحثين 
المتأخرين وعمى رأسيم فالدمير بروب، الذي يفرق في األثر القصصي بين ما ىو ثابت وجوىري 

 في مقدمة مشروعو أّنو سيراعي عبد الحميد بورايويقول . في العمل وبين ما ىو متغير وعرضي
، وأنو في تفّحصو 5" الخصائص الّشكمية التي يمكن أن تميز نمطا قصصيا عن نمط آخر" 

ّنما سيتناولو " لمحتوى ىذه األنماط  لن يعزل ىذا المحتوى ليجعمو فيصال في عممية الّتصنيف، وا 

                                                           
 .66عبد الحميد بورايو، المرجع الّسابق، ص-  1
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا:ينظر-  2
 .المرجع نفسو، الّصفحة نفسيا-  3
وقد سبق توظيفو، أما فيو بالمغة األجنبية  (دراسة ميدانية)القصص الّشعبي في منطقة بسكرة : األول عنوانو - 4

                                 .les contes populaires algériens d’expression arabe : وعنوانو
                                                       

 .67عبد الحميد بورايو، القصص الّشعبي في منطقة بسكرة، ص-  5
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، وبالتّالي سيقوم بوصف طبيعة كل نمط، ورصد مسار تطّوره مما يسمح "في عالقتو بالّشكل 
 .1" بالّتمييز بين مختمف األنماط 

الواقع أّن دراسة الباحث تنطمق من الوصف الخارجي لمختمف األنماط، كخطوة أولى، تمييدا 
لدراستيا من الّداخل وبيان بنيتيا الّتركيبية الحقا، ثم مراجعة وفحص ىذا الّتصنيف في األخير، 

ذا ما كانت العناصر  لبيان إذا ما كانت ىذه األنماط تتمايز فيما بينيا في بنائيا الّداخمي، وا 
لقد ميز عبد الحميد بورايو . 2المكّونة لمختف األنماط تخضع لعالقات تختمف من نمط إلى آخر

 . والحكايات الخرافية- والحكايات الّشعبية  - قصص البطولة : - أنماط رئيسيةبين ثالثة 
وجعميا تتمايز فيما بينيا في أصوليا، ومسار تطّورىا، والظروف الحضارية التي ساعدت عمى 

انتشارىا، و االىتمامات الّروحية الّشعبية التي تشغميا، واالختالفات التي تحدثيا عناصرىا الفنية، 
و أسموب تعامميا مع العالم المعموم من جية، والعالم المجيول من جية أخرى، إضافة إلى بناء 

 بيذا عبد الحميد بورايوولقد توخى . 3شخوصيا وأحداثيا، ومختمف مظاىر شكميا الفني
تجنب الوقوع فيما قد تجر إليو كثرة التّفريعات من اىتمام  بالخصائص الفرعية " االختصار

المتعمقة بطبيعة الموضوعات عمى حساب الخصائص األصمية ذات الطبيعة الفنية، والتي ترد 
ينطبق ىذا مثال، عمى النمط الثالث الخاص بالحكاية الّشعبية، . 4" الحكاية إلى شكميا األصمي 

وىو نمط قصصي يستمد مادتو من الواقع الّنفسي واالجتماعي لألمة التي تحتضن العمل 
القصصي، وقد جعل ثراء موضوعاتو وتنوع ثيماتو الباحثين يستخرجون أنواعا عّدة، منيا ما 

حكايات الواقع : جعميم أما جممة من التّفريعات عن الّشكل القصصي األصل، منيا مثال
االجتماعي، والحياة اليومية والحياة المعاشة، حكايات الحيوان، والحكايات اليزلية، وحكايات 

مثل ىذه التّفريعات عبد الحميد بورايو وقد تجنب ... األلغاز وحكايات الواقع األخالقي الخ
   5.القتناعو أنيا تمّثل تنوعا لنمط واحد، وىو الحكاية الّشعبية

  :قصص البطولة- 1

                                                           
 .المرجع نفسو، الّصفحة نفسيا-  1
 .المرجع نفسو الّصفحة نفسيا: ينظر-  2
. المرجع نفسو، الّصفحة نفسيا: ينظر-  3
 .118المرجع نفسو، ص-  4
 .المرجع نفسو، الّصفحة نفسيا: ينظر-  5
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 البطولي أشكال األدب، جممة من  (قصص البطولة)النمط الرئيس األّول وتندرج ضمن 
التي ىي شكل قصصي يمارسو الّرواة المحترفون في أماكن معّينة، كاألسواق كالمغازي 

والّتجمعات العامة بمصاحبة عزف اآلالت الموسيقية التّقميدية، ويؤدى أداء دراميا ُيعرف في 
 .1"َغزوة" ومفرده  (بسكون الغين)" غزي"و (بسكون الراء)" َغزوات" األوساط الّشعبية باسم 

تتناول المغازي وقائع الفتوحات اإلسالمية وقد تتناول موضوعات تتعمق بسيرة الّرسول صمى اهلل 
صورته ومن المغازي ما وجد في . عميو وسمم، وحفيديو الحسن والحسين رضي اهلل عنيما

 . المطّورة عن الّنسخة االصميةوجد في نسخته األخيرة، ومنيا ما المدّونة األصمية

، التي مازالت تحتفظ بيا الذاكرة الجمعية، قصص البطولة البدويةمن أشكال األدب البطولي، 
حيث كان يتحمق المستمعون حول الرواة الذين كانوا يتجولون في ليالي الصيف في المجتمعات 
البدوية وأمام مضارب الخيام لينشدوا قصصا تتعّمق باألصول واليجرات ومآثر القبيمة وتاريخيا 

من خالل " و ىي قصص تقدم قصص األولياء ومن أشكال قصص البطولة أيضا . 2المحمي 
 ، 3"منظور يختمف عن المنظر الذي قّدمتو األسطورة، وكذلك عن الذي قّدمتو الحكاية الخرافية 
فبينما يتجسد الخير في األسطورة حسب نبيمة إبراىيم، خارج ذات اإلنسان، تمتمسو الحكاية 

ال  (être en papier)الخرافية في ذات اإلنسان، رغم أّن إنسان الحكاية الخرافية، كائن ورقي 
يصمح أن يكون مثاال ُيحتذى بو، من ىنا تتصف أعمال اإلنسان في قصص األولياء بالفضيمة 

ولعل سبب انتشار . 4والبطولة في آن واحد وتتحقق لو الوالية عن طريق العمل الصالح والمعجزة 
قصص األولياء يعود إلى البيئة الفكرية لبعض المناطق الجزائرية التي تأثرت بالطرق الصوفية، 

 .    5التي لعبت الدور األساس في تييئة المناخ المناسب لظيور مفيوم الوالية وانتشارىا

تتمثل الحكاية الّشعبية في ذلك الّشكل القصصي الذي يتخذ مادتو من : الحكاية الّشعبية- 2 
الواقع النفسي واالجتماعي الذي يعيشو الّشعب وقد جعل تنوع موضوعاتيا الباحثين يمّيزون فييا 

حكايات الواقع االجتماعي، و الحياة اليومية والحياة المعاشة، وحكايات : بين عدة أنواع منيا
غير أّن الباحث ...الحيوان، والحكايات اليزلية، وحكايات األلغاز، وحكايات الواقع األخالقي الخ

                                                           
. 70المرجع نفسو، ص: ينظر-  1
 .101ينظر المرجع نفسو، ص-  2
 .107المرجع نفسه، ص-  3
 .60-55نبيمة إبراىيم، أشكال الّتعبير في األدب الّشعبي، ص، ص : ينظر-  4
 .107ينظر عبد الحميد بورايو، القصص الّشعبي في منطقة بسكرة، ص-  5
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عبد الحميد بورايو، مثمما أسمفنا تجّنب الخوض في ىذه التّفصيالت، ألّنو يعتبرىا تفريعات عن 
والواقع اّن الحكاية الّشعبية ىي الّشكل الّتعبيري األكثر تداوال . 1أصل واحد ىو الحكاية الّشعبية 

وانتشارا بين أفراد المجتمع المغاربي عامة والمجتمع الجزائري عمى وجو الخصوص إذا ما قورنت 
مرونة " بغيرىا من روايات األنماط األخرى، ويرجع الباحث عبد الحميد بورايو سبب ذلك، إلى 

شكمها، حيث أّنها ال تمتزم بحدود شكمية دقيقة تتعمق بصيغتها وبنائها، مثل الحكاية الخرافية 
والغزوة وهي أيضا ال تتقيد بوقت معين تروى فيه، مثمما هو الحال بالّنسبة لمحكاية الخرافية، 

وهي ليست حكرا عمى الرواة  (...)وال ترتبط بمناسبات محّددة، مثل المغازي، وقصص األولياء 
ّنما يرويها جميع الّناس  كما أّنها ال تتطمب  (...)المحترفين، وال عمى الّرواة غير المحترفين، وا 

التساىل في أدائيا بأن  ىذا مكنيا وقد 2..." جمهورا متجّمعا في مكان واحد وال مجالس خاصة
تطرق موضوعات شديدة التنوع وتستفيد من أنماط أخرى، مثل قصص األولياء والحكاية الخرافية 
و التاريخ والواقع، لذلك نجد في تكوينيا مزيجا من العناصر، منيا الخرافي والتاريخي والواقعي 

 . وغيرىا من العناصر األخرى

 :الحكاية الخرافية-3

"          الُحّجاية " تعرف الحكاية الخرافية في مجتمع القص في الجزائر بعّدة تسميات، منيا 
بسكون الخاء، ويمارسيا المجتمع في " خريفّية " و"ُخّرافة " بسكون الميم والياء، و" محاجية " و

سيرات الّسمر بالّميل في كنف األسرة، حيث يحّمق األطفال حول جّدتيم أو أّميم لسماع حكايات 
الغول " و" طرنجة " و " بن عاىق أّمو "و " نصيف عبيد " و" الّشيخ العكرك " و " حديدوان " 

وغيرىا، وىي 3" ولد المحقورة " و" ولد الّسمطان " و" الغولة عويجة الرقيبة " و" بومنتين 
شخصيات رائجة بين أفراد مجتمع القص ومعروفة ترد في الحكايات الخرافية وتبقى ترافق 

والواقع أّن رواية . األطفال وتصنع خياليم ومجدىم االفتراضي إلى أن يمجوا مرحمة الّشباب
الحكاية الخرافية ال يقتصر عمى الّنساء، بل قد يمارسيا رواة من الّرجال أو الّشبان، وىو ما ذكره 

أحد الّرواة لمباحث عبد الحميد بورايو، من أّنو كان يروي الحكايات الخرافية لرفاقو من نزالء 
الّسجن في أثناء الثورة الّتحريرية، كما أّنو كان يروييا أيضا لبعض الّرجال الذين كان يمارس 

 .معيم الحصاد وبعض األعمال الّزراعية األخرى في الميل عمى ضوء القمر
                                                           

 .118عبد الحميد بورايو، القصص الّشعبي في منطقة بسكرة، ص: ينظر-  1
 .119المرجع نفسو، ص-  2
 .129المرجع نفسو، ص: ينظر-  3
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ويجد الجميور عامة وىو يصغي بإمعان لمحكاية الخرافية، متعة كبيرة، فيما الحظو الباحث عبد 
يتابع تنل شخوص الحكاية بخفة " الحميد بورايو، في أثناء حضوره حمقات الّرواة المحترفين، وىو

في عالميا الّسحري، ويرقب مغامرات البطل، واجتيازه لمعقبات واحدة فواحدة، بكل بساطة، فتنتقل 
عدوى التفاؤل الذي يشيع في ىذا العالم إلى نفسية المستمع، فينزاح بعض ما عمق بيا من 

، وىو االنطباع الذي يرد في تصريحات المستمتعين بالحكاية، كان يقول 1" متاعب العمل اليومي
إن شاء اهلل "و " اهلل يدّوم عمينا ىا الّساعة" أو " إّننا نسينا ىموم الّدنيا لبعض لحظات : " أحدىم

وغيرىا من التعميقات التي تؤكد عمى وظائف مثل ىذه الحكايات " يجعل ضحكنا ىذا فيو خير
أّن الحكاية الخرافية ال شك " وىو ما يؤكده الباحث عبد الحميد بورايو من . النفسية واالجتماعية 

حالليا عالما آخر مميئا بالّسحر والخفة محّمو، تحقق ما يحمم بو  أّن في إلغائيا لمعالم الواقعي وا 
اإلنسان من عدالة وحب ليعيش خفيفا متفائال متحّررا من جميع أشكال التزامات الوجود البشري، 
وبالتالي يمكن القول أّنيا شكل أدبي يعبر عن رغبة اإلنسان في الّتغيير، سواء كان ىذا الّتغيير 

 .   2" يتعّمق بذاتو أو بالعالم الخارجي 

 

 

  

   

                   

            

 

 

 

 

 

                                                           
 .134المرجع نفسو، ص-  1
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا-  2
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