
  دروس في األدب الشعبي لطلبة السنة الثالثة تدرج           الدرس الخامس

 الشعبية األغنية عنوان الدرس :

الفولكلورية و   األنثربولوجية و الدراسات يجمع الباحثون في حقل:  المصطلح 

للبحث و كمادة إبداعية ينضوي تحته  ة الشعبية على أن الفولكلور كمنهجالثقاف

التطورية، و  يخية،التار ،حقالن كبيران، هما الثقافة الشعبية بكل مكوناتها الفكرية 

الثقافة المادية المرتبطة خاصة بالفن و العمران. و األغنية الفلولكلورية تندرج 

مجال  قد يختلف الباحثون في ضمن إطار الفولكلور و الثقافة الشعبية و فنونها.

يختلفون  ق، و لكنهم اليدقبشكل  األغنية و ضبطه مصطلحالفنون الشعبية في تحديد 

نماط لظواهر اإلبداعية التي تتجلى في أتلك اآلثار و ا من محورًا على أنها تمثل

الموسيقي و الغناء، و أشكال الرقص و التمثيل و مختلف ألوان األلعاب المتداولة، 

وكذا في تجليات الرسم و النحت، و جميع الصناعات التقليدية الدقيقة، أي أنها 

الحركة و اإلشارة، و تلجأ في الفنون التي تتوسل في أداء بعضها بالنغم و اإليقاع و 

يقتضي إحكامه و تطويعه و تجويده،  انجاز البعض اآلخر إلى العمل اليدوي بكل ما

من فنية و مهارة مهما تكن المهارة و الفنية في ظاهرهما متسمتين بالسطحية و 

علم الفولكلور، و هي قصيدة  (.و األغنية الفولكلورية ركن من أركان1البساطة )

موسيقية مكتوبة ،  قاها على السماع، و ليس على نوتةملحنة، موسي -اغالب–شعر 

 مجهولة النشأة
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ترتبط بالشعب و تشيع و تنتشر بين األميين و العامة من  -في الغالب –

الناس في األرياف و المدن بتفاوت، يتناقلونها عن طريق الرواية الشفاهية 

ونها دائما جماعة أو فرادى، و ذلك باعة، يغندون حاجة إلى تدوين أو ط

بغرض التسلية و الترفيه، أو ألنها ترتبط بوظيفة اجتماعية معينة أو طقوس 

 .أو مناسبات، كأغاني العمل، و األفراح و األطفال 

إن األغنية الفولكلورية ليست بالضرورة هي األغنية التي أبدعها المجتمع، و 

لكنها األغنية التي يغنيها الشعب، و التي تؤدي وظائف يحتاجها المجتمع، و 

مرأة من ايرجح أن يكون مؤلفها فردا واحدا، في الغالب ما يكون رجال أو 

من المؤكد كان أقوى ال أنه انسيان. لالعامة، ظل اسمهما مغمورا يطويه ا

موهبة في محيطه االجتماعي، و قد يرجع تأليفها في بعض األحيان إلى 

في مختلف حركة دوما عن طريق األداء الشفوي ،االرتجال. كلماتها مت

الطقوس و المناسبات مما يجعلها عرضة لكثير من التعديالت إما بالزيادات 

عات على اختالف مستوياتهم و أو بالنقصان عبر انتقالها بين األفراد و الجما

جتماعية و الثقافيةالانتماءاتهم ا
1

كما تشيع األغنية الشعبية مع غيرها من  

 كاألمثال الشعبية، و الحكايات، و  األخرى ألوان الفنون الشعبية القولية
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و من منطقة إلى أخرى  في انتقالها من شخص إلى آخر ،و غيرها األساطير

عن طريق المشافهة دون أي اعتماد على التسجيل أو ،يل و من جيل إلى ج

التدوين الذي ربما يعطيها نصا و لحنا و شكال ثابتا محددا، وهذا مايجعلها 

فقد ينسى  ،التبديل باستمرارللتغيير و تتصف بالمرونة و الحيوية، فهي قابلة 

نص ليالئم المناسبة يستكمله من عنده، أو يحاول أن يبدل الو المغني النص

فيها، و كثيرا مايحدث هذا في مناسبات األفراح و غيرها و يساعد  التي يغنى

ذلك على أن تظل األغنية الشعبية محفورة في ذاكرة الناس، و هي بذلك 

 (.1الحياة المتجددة )تواجه أنماط و تجارب وخبرات 

و األغنية الشعبية قد ترتبط بحادثة عارضة، أو ظروف طارئة مؤقتة انبثقت 

عنها، و بتغير تلك الظروف تفقد األغنية تأثيرها في الشعب، والتعبر إال عن 

كما نجد الفالحين في موسم الحرث أو أثناء الحصاد،  موافق تاريخية معينة.

بالحماس و الحث على  ةصاحبالشعبية الم عينون على العمل باألغنيةيست

ة تعمل على تنشيط ئ نفسه في الرقص، فاألغنية المصاحب. ونجد الشالنشاط

 ((. 1الراقصين، و تمكنهم من المحافظة على الهزات و الخطوات )

 

انظر حسي عبدالحميد أحمد رشوان الفولكلورية و الفنون الشعبية من متطور على اإلجتماع المكتب -2  
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حاولنا النظر إلى بعض الخصائص المميزة لفنوننا الشعبية لوجدناها مجملة على  لو

 :صعيد الشكل في عنصرين اثنين

داعي المجسم للعطاء الذاتي للفنان الشعبي، : ونقصد بها العنصر اإلبالفنية - أ

البعد الفني اضعا. و لعل هذا مهما كان مستوى هذا الفنان بسيطا و متو

المغني أو العازف على اآللة حين يرتجل قدرات  اإلبداعي هو الذي يظهر

 الحرفي يقاعات توحي له بها لحظة األداء. و هو الذي يجعلانغاما أو إ

صانع الخزف أو حافر الجبس ينسجم مع عمله بجميع حواسه و يهتدي إلى 

 (.1أشكال غير معهودة )

حيث ترتبط المهارة -بينهما خيط رفيع –نية كثيرا ماتختلط بالفو  المهارة: - ب

بالقدرة التي يكتسبها الفنان بحكم التجربة و الممارسة دون أن يحتاج في ذلك 

 بتكار فيه.الإلى معاناة داخلية تحرك حوافز ا

و إذا كانت الفنون الشعبية الجزائرية تتسم بالغنى على مستوى الشكل فإنه  

ر عنه من قيم راسخة يمكن اجمالها في كذلك على مستوى المضمون، بما تعب

 بعدين اثنين: 

بعد وطني، ويرتبط بالدفاع عن الذات و األرض يمكن أن نمثل له ببعض  -1

 المشهورة في بعض المناطق من الجزائر كرقصة لعالوي في  الرقصات

 

 .21التراث الشعبي ص  –انظر عبد الحميد يونس  (1)

 .1811مطبعة النعارف الجديدة الرباط  1في اإلبداع الشعبي ط  –انظر عباس الجراري  (1)



منطقة الغرب الجزائري و رقصة سايق المطر، و رقصة البندقية، و رقصة  

 النهاري أو لعروبي أو رقصة الحيدوس، و لعبة القوم )الفنتزيا(.

بعد روحي و يكشف طغيان القيم الدينية في نفوس الجزائريين بدء من  -1

ذي لبى حاجتهم الروحية و لمعتقدات الدينية الى االسالم الاالرتباط با

 المعضالت التي كانوا يتطلعون إلى حلها من عالم الماوراء. أجاب عن

بالصورة التي تتعدى التشبيه و أنواعه مما هو ويتوسل الشاعر المغني 

معروف، و يتعدى كذلك التشكيل الخارجي أو الصورة الشكلية لتصوغ عمال 

إلى ق صورة ذهنية، و النفاذ ا من الطاقة الخيالية القادرة على خلفنيا نابع

و  وقد تستعين في ذلك بالرمز و األسطورة،  الحقائق. عمق األشياء وامتالك

بما قد يحمالن من أفكار جديدة أو صور غير معتادة أو إشارات موحية و 

  .دالة على مدى الطموح و التخييل

 الفولكلوريةبعض مضامين األغاني 

وعلى هذا وتطلعاته   همومهرية على انشغاالت المجتمع وبر األغنية الفولكلوتع

األساس جاءت موضوعاتها متنوعة مواكبة لألحداث والتغيرات التي تطرأ على 

المجتمع ،فهي تعبر عن موضوعات المقاومة ،والثورة والبطولة والحماسة ونشوة 

موضوعات أصلية في النص  مة وهي،االنتصار وما يتصل بالحرب بصورة عا

الشعري الشعبي العربي الذي عرف هذا النوع من األشعار في سير األبطال ،وتراجم 

حياة القواد منذ القديم كسيرة عنترة وسيرة الهالليين حيث يتولى المنشدون الجوالون 

تقديم ذلك صحبة بعض اآلالت الموسيقية التقليدية المعروفة والرقصات الشعبية
1

 "

.وانطالقا من هذا التعريف البسيط لألغنية يمكننا أن نأخذ مثاال على ذلك أغنية 

                                                           
1
  11ص  1و الشعر وهو في ثورة التحرير الكبرى لمنظمة األوراس جدحانظر العربي  



فولكلورية بدوية عرفت على مستوى الوطن وخارجه وهي أغنية واد الشولي التي 

 تغنى بها الشعب الجزائري أثناء ثورة التحرير وإلى اآلن .

 بالتاريخ والحضارةلصلة شعبيا وثيقة ا غنية واد الشولي باعتبارها تراثاان أ     

واألدب والفن ،بل حتى بالجغرافية البشرية وحياة اإلنسان وتطورها سواء على 

الصعيد المادي أو الروحي أو النفسي، واالستفادة من التراث الشعبي في هذا 

ة على التكيف والتطور ،أي المضمار تقتضي الكشف عن جوانبه االيجابية القادر

فية لتطويعها وإخضاعها حتى تمد معركة التنمية ،بعيدا عن عن طاقاته الوظيالكشف 

أي موقف متطرف للتراث يتسم بالتقديس أو الرفض بل بعيدا حتى عن مجرد موقف 

المعايشة
2
. 

 أغنية واد الشولي     

أغنية واد الشولي إسم على مسمى ،فهي تعبر على المعركة الشهيرة التي وقعت
3
 

تابعة لدائرة أوالد ميمون شرق مدينة تلمسان على بعد  ،بواد الشولي وهو إسم البلدية

كلم. أغنية الشولي قصيدة شعرية شعبية من أورع ما عرف الشعر  02حوالي 

الشعبي في الجزائر الذي خلد ثورة التحرير بمآثرها وعظمتها. نظمت قصيدة واد 

من دشرة  من قبل المجاهدتين السجينتين )بلعيد مولدية ( 9191الشولي األصلية سنة 

تيزي تابعة لبلدية عين فزة، و عيشة من قرية بني سنوس بلدية الخميس
4

".وهي على 

 بيتا ومطلعها :   91روايتين :األولى متكونة من 

 و انشوف قبرك آبن عالل  من صابني كالحمام انرود         

 واد الشولي والجهاد اللي فيه        يارب تنصر امواليه

                                                           
2
  110نفسه ص  

3
لياًل .استعملت فيها  مختلف األسلحة .  10صباحًا حتى  1.دامت مشادات المعركة من الساعة  1819وقعت في شهر نوفمبر  - 

 عسكريا ، حسب إحصائياته . 210. ومات من الجيش الفرنسي 1إال استشهد فيها البطل بن عالل وبعض رفاقه الذين لم يتبقى منهم 
–( 1811) معركة دار الشيخ –(  1819)معركة جبل سبينو –( 1819أما المعارك األخرى بالمنطقة فهي : ) معركة القادوس   -

مكتب البلدي للمنظمة : ينظر إحصائيات ال-(  1890( ) معركة جبل عساس 1818) معركة مرسط  –(  1811)معركة سيدي حمزة 

 الوطنية للمجاهدين واد الشولي .
4
 1002مخطوط ماجيستر جامعة تلمسان  1891-1812أنظر شقرون غوتي االغنية البدوية الثورية بين فترتي الثورة و االستقالل   



 همية            تلغى بربي و التساعية يا بالد الكروش كي 

 لو كان تشوفوا نهار القدوس        اللي حنينة قاع ما تسكتش

 صبروا زهية على بن عالل       و الجهاد قليل من يديه

أما الرواية الثانية للقصيدة فتنسب للشاعرة و المغنية )مواليد الزانة( المدعوة عائشة 

المتاخمة لجبال واد الشولي و هي كما يقولون أرملة بقرية تاجموت  9101من مواليد 

الشهيد البطل الطاهر موسطاش الذي تتغنى به المغنية مع أبطال آخرين.وتتكون 

 بيتا .ألفت مع بداية االستقالل.90من  -الرواية الثانية  -قصيدة واد الشولي

 :قصيدة واد الشولي

 على خويا بار اجماعة جاوا بالشارة        اشربوا الموناتاك

 شكون الزعيم كي بن عالل        شق الجبال يحرر الوطن

 غط قراطك آعكاشة                سبع طيارات في السما يضربوا

 هدري انتيا بيني موالك           آالدسية التدريش العيب

 آ الزنة قولي عليه انتيا            ما دارشي خويا الدونية 

 آ بلحسن زير التحزيمة     الشار يضرب والتسركيلة    

 النار تقدي والتسركيلة            آ بلحسن زير التحزيمة 

 من جا بين الحكومة والزوج     نهار الجمعة راه يشيب

 عكاشة وارباعته راهم جاوا      الكونفة جاية باللتي

 راه فات عشية      بالمورطي والتساعيةن زيش بلحس

 واتقابلوا يا الخو للعديان        رطي ومول لبياساومول الم

 محال تنجح آعكاشة               الفيو تضرب والبحر حذاها

 ظنيت قابضها السي مسطاش      الدسية بين الجبال تصادي

 الدسية           شوفوا بن عالل كي كوراجو دالمجرة راف راه في



 زيش التحرير فات عشية           غ القارة والتساعية 

 لوا قالو بالذهب وقلعوه         راني على خويا اللي باعوعدارو

 هما تالثة عولوا للموت              نهار الجمعة راه يشيب

 ما نفوطشي مع ديقول              صوطني بالطاقة والقندول 

 ديقول ما انتاع الهمة               نيفوا طويل مليح للشمة 

 مشي نتاع الهمة             شنايفه مالح للشمة  ديقول

 النايفك آواد الشولي                 اللي مات فيك الرايس بن عالل 

 خليك آواد الشولي               شحال ماتوا فيك زعامة ياهلل 

 يس بن عاللااهلل يخليك آواد الشولي              اللي مات فيك الر

 والصنوبر بزاف ةالش         شاف الطاقخويا الداه الغيض ما و

 بياعهم بالروبالن يدور              آنري هذاك هو قدور

 الزيش المحرر وين راه يبات       آبويا قاع الجبال تعرات 

 هما اللي جابوا الحرية               آما اهلل يرحم الشهدا

 يضربواموحال تنجح آعكاشة                سبع طيارات في السما 

 يا فرانسا ما بقالك حكام             خلوا البيرويات للوطن

 شبان باللحسن عولوا للكفاح         نهار العدو ماكانش اللي جاح

 واد الشولي نتاع النظام               بصغيرهم بكبيرهم جراوا

 البسوا لخضر آبنات الوطن                    لحديد ندار للكفار

 ازايد النظام              آفرانسا ما بقالك حكام قاري العلم 

 شق الجبال يحرر الوطن             آم بن عالل غير صغير

 الجهاد قليل من يديه                  صبروا زهية عال بن عالل

 والحكاي هما اللي حضار            الطاهر صوروه الكفار



 ساب حتى لذيك الدارالشهدا              والح آللي خالفتوا على

 ريحة الجنة جاتني في الغابة          ظنيت دهموها الزعاما

 آالكرش اللي جابت الشهادي          تستاهلي قصرين في الجنة

 الشهدا اللي ماتوا عليها                أراهم في جنة رضوان

 راه الليل والحال يصبح                أخايفة لتموتوا كفار

 تسركل             أقاتلك مرتك جيبلي بوصيار للي غاديآالحركي آ

 دار الرباط شوار مغنية                   زيش التحرير فات عشية

 دار المبات شوار مغنية                   زيش التحرير فات عشية

 يا بالد الكروش كي همية                 تلغى بربي والتساعية 

 حنة                    النار تقدي والتسركيلة  ال تعيدوا التديروا

 نهارك آتزي كي يشيب                   أبايت المورطي ياكل فيك 

 اللي مات فيك الرايس بن عالل          اهلل يهديك آ واد الشولي

 الكونفة جاية باللتي                         أجايبة الريس بن عالل

 ال تبكي التقولي ولدي                  هذاك ولد ثناش مليون   

 رجالي كي داير التحزيمة            الشار يضرب والتسركيلة  شوف

 واد الشولي والجهاد اللي فيه              يا ربي تنصر اماليه

 آبويا هذا النهار يشيب                     هذا نهارك آبن عالل

 واش تسالني يا السي عكاشة   بن عالل               بايهفكرتني بش

 شكون باعك آ الخياري                    درتلك المحل تحت الوالي 

 هي راقدة والنبي شهيد                    سعدات اللي ولدها مجاهيد

 جبل لريس تسارةفي     يد الزعما           ي الراية خضرة ف

 عييتوا نرفد القنبلة  نمشي معكم آالزعاما                      والى



 هو طويل وجا عليه الماط                بلحسن ركبولوا لقراط 

 القصيدة

قصيدة واد الشولي ) أو أغنية الشولي( على األصح، هي صورة حية ناطقة لمعركة 

واد الشولي بتفاصيلها و جزئياتها، كل بيت فيها يروي قصة عن مآثر حرب التحرير 

طا ممتعا أحيانا و محزنا أحيانا أخرى، يقدم  ُصَورًا وأمجادها، بل يصور شري

لالنسان باطنه و ظاهره، ُصَورًا للطبيعة بجبالها و سهولها و وديانها، و غاباتها، و 

سمائها، و بحرها، فهي بحق وثيقة تاريخية جغرافية إلحدى المعارك الخالدة للثورة 

تهم عن الهلع والحماس التحريرية الكبرى، عبرت بصدق عن بطولة الرجال وشجاع

الذي يعيشه الشعب أثناء هول المعركة، التي يسود فيها قانون الغاب، الذي ال مكان 

 فيه للضعفاء، قوة الحديد و النار، الدبابة، الطائرة، المدفع، األسلحة بكل أنواعها.

 النار تقدي و التسركيلة       آبلحسن زير التحزيمة

المجاهدين الشهداء الذين أبلوا البالد الحسن في معركة خلدت لنا هذه األغنية مآثر 

واد الشولي و في ثورة التحرير، استطاعوا تلقين االستعمار الفرنسي دروسا في 

 التضحية و الجهاد ونكران الذات، نذكر منهم على سبيل المثال:

 الثوار الذين خلدتهم األغنية

وسليمان فاطمة " وهو إسمه الحقيقي " قريش قويدر بن محمد ،  : بن عالل -9

 -3-عبدالقادر – 0-محمد  -9خامس إخوته الشهداء ، وهم على التوالي : 

 يةذبقرية بني هديل ، محا 9101واليد من م   -لخضر – 9 -قويدر- 4 -أحمد

ق المجاهدون على منطقة أطلد و والية تلمسان. بلعين غرابة تابعة لدائرة س

ابطال كثيرون، منهم العربي  اعاش فيه ."واد الشولي" اسم عروس المناطق

بن مهيدي ، و هواري بو مدين وعبد الحفيظ بوصوف ، وأحمد لواج المدعو 

 وغيرهم.   ""الرائد فراج



واألغنية تخلد هذا البطل المغوار وتشيد ببطوالتة وتضحياته بكل عز وافتخار  -

  في أكثر من بيت نذكر على سبيل المثال : 

 بن عالل                       والجهاد قليل من يديه على صبروا زهية

 شق الجبال يحرر الوطن       شكون الزعيم كي بن عالل                

 بن عالل كي كوراج اشوفو     د الديسة                  فراه في المجرة را

 اهلل يهديك آواد الشوالي     لي مات فيك الرايس بن عالل            لآ

 أبن عالل نهارك آهذا                              بيشي نهارأبويا هذا ال

 سمايم بن عالل                      واش تسالني آ السي عكاشةبفكرتني 

 لي                            إلى مات فيك الرايس بن عاللنايفك آواد الشو

، وهي أرملة الشهيد : من قرية تاجموت قرب واد الشواليالزانة مواليد -0

،ال يمكن لعاقل أن ينكر الدور الرائد الذي لعبته المرأة الطاهر موسطاش

الجزائرية إبان الثورة التحريرية العظمى، فكانت المجاهدة بمالها ونفسها 

وفنها ، والفدائية والمسبلة والمناضلة التي قامت بواجبها بكل إخالص ، 

حت قوات العدو الفرنسي في األرياف وشملت تضحيتها كل الميادين ، إذ كاف

والجبال والمدن والقرى كجندية في جيش التحرير، وكممرضة، عالجت 

الجرحى والمرضى من المجاهدين في المراكز الصحية ، وتعرضت إلى 

السجن واإلعتقال والتعذيب والتنكيل واإلغتصاب ، فكانت مثااًل لكل نساء 

  العالم في التضحية والفداء .    

 ارشي خويا الدونيا        آ الزانة قولي عليه أنتيا ماد

 من قرية سيدي لحسن قرب مدينة بلعباس.  بلحسن: -3

 آ بلحسن زير التحزيمة              ة  لركيتسال والنار تقدي 



 آ بلحسن زير التحزيمة          ة   لركيسار يضرب و التشال

 ة اعيسبالمورطي و الت    ات عشية  فزيش بلحسن راه 

 بلحسن ركبولو لقراط.   ط    االم هوجا عليأهو طويل 

 عكاشة:  -4

 ال فيو تضرب و البحر حذاها               محال تنجح آ عكاشة   

 واش تسالني آ السي عكاشة         بن عالل    يمفكرتيني بسما

 ة الرايس عكاشة بأجاي                 تي  لبال يةالكونفة جا

 سبع طيارات في السما يضربوا               غط قراطك آ عكاشة   

 الكونفة جاية بالالتي       عكاشة وارباعته راهم جابوا  

  : الطاهر موسطاش زوج الزانة مواليد صاحبة القصيدة  .الطاهر -5

 آبويا هذا نهار الطاهر    الريفي مهلك و الرصاص يطير  

 الديسة بين جبال تصادي     اش   طظنيت قضبها السي موس

 والحكاي هما اللي حضار      آ الطاهر صوروه الكفار 

  أسماء أخرى للعدو و أعوانه

 رئيس الجمهورية الفرنسية  .ديقول :  -1

 ني بالطاقة و القندول وصوط         ما نقوطشي مع ديقول   

 شنايفو مالح للشمة           ديقول ماشي نتاع الهمة

 للشمة  مليح نفو طويل            نتاع الهمة   ديقول ما

 الحركي ) البياع(قدور:  -2



 آناري هذاك هو قدور       بياعهم بالروبالن يدور          

 يك الدار ذوالحساب حتى ل      ى الشهداء       لفتوا علااللي خ

 كفار  اآخايفة ال تموتو      حال يصبح         لراه الليل و ا

 ي بوصيار لأقاتلك مرتك جيب        سركل    تللي ماشي آالحركي 

 ت الوالي  تحالخياري           درتلك المحل  اعك آبشكون 

 أسماء األماكن

 تاع النظام              بصغيرهم بكبيرهم جراوانواد الشولي 

 عشية تدار الرباط شوار مغنية             زيش التحرير فا

 أبايت المورطي ياكل فيك         نهارك آ تيزي كي يشيب  

 ات عشيةفمغنية             زيش التحرير  دار المبات شوار

 والتساعية ييا بالد الكروش كي همية           تلغى برب

 تنصر مواليه يواد الشوالي و الجهاد اللي فيه      يا رب

 شتسكتنهار القادوس       اللي حنينة قاع م الو كان تشوفو

 يس تسارارالراية خضرة في يد الزعما         في جبل لو

 أسماء األسلحة و العتاد الحربي

 األسلحة: - أ

 الدسية: 

  وبن عالل كي كوراج اشوفو         ة   يراه في المجرة رافد الديس

 العيب  شة ال تدرييسيآ الد              موالك   ينينتيا باهدري 



 ة بين الجبال تصادي يسيالد       موسطاش  ظنيت قابضها السي 

 لقراط  بلوا كربلحسن             و طويل أوجا عليه الماط  ه

 :  المورطي و التساعية

 بالمورطي و التساعية          زيش بلحسن راه فات عشية    

 واتقابلوا يا الخو للعديان           ياسا  بمول المورطي و مول ل

 تلغى بربي و التساعية                بالد الكروش كي همية   اي

 أبايت المورطي يضرب فيك             ب      ينهارك آتيزي كي يش

 غي القارة و التساعية           زيش التحرير فات عشية      

 إلى عيتوا نرفد القنبلة               نمشي معكم آ الزعما         

 العتاد :   - ب

 :  الطيارة و الشار

 بع طيارات في السما يضربوا س                    ط قراطك آ عكاشة   غ

 آ بلحسن زير التحزيمة                  ة   لركيسالشار يضرب و الت

 فة جاية بالالتي نالكو                  اعكاشة وارباعتو راهم جاو

 اتها حذتضرب و البحر  ال قيو                         ال تنجح آعكاشة   حم

 اري هذاك هو قدور نآ                    يدور     ن ياعهم بالروبالب

 الشار يضرب والتركيلة           شوفوا رجالي كي داير التحزيمة    

  :لمعركةل الجغرافية ماكناأل



 توظيف الجبل في األغنية رمز للسيادة وعنوان المقاومة واإلستقرار الشيئالجبال: 

 الذي يدعو إلى التفاؤل بالنصر .

 شق الجبال يحرر الوطن                    شكون الزعيم كي بن عالل 

 الدسية بين الجبال تصادي              ظنيت قابضها السي موسطاش  

 رات تعقاع الجبال  يا وبآ              الزيش المحرر وين راه يبات  

 بن عالل غير صغير  ايا أم                   شق الجبال يحرر الوطن   

 ظنيت دهموها الزعما                  ريحة الجنة جاتني في الغابة 

 : أسماء أخرى كالبحر و السماء

 موحال تنجح آ عكاشة              تضرب و البحر حذامها   فيوال 

 يضربوا  سبع طيارات في السما                       قراطك آ عكاشة     غط

  وشوفو بن عالل كي كوراج                راه في المجرة رافد الديسية   

 سبع طيارات في السما يضربوا                        موحال تنجح  آعكاشة    

 اسي:يالوعي الس

إن فحوى القصيدة يوحي لنا مدى حب المرأة الجزائرية للمجاهد الذي يدافع عن   

وطنه ، وقد تناقلت كثير من القصص واألخبار بين الناس عن العديد من النسوة 

 اللواتي رفضن اإلقتران بالرجال من غير المجاهدين في صفوف جيش التحرير. وقد 

للشعب الجزائري تجاه المستعمر  صورت لنا الشاعرة المغنية الموقف السياسي

الفرنسي حيث تطرقت إلى قضية االنتخابات التي كان يلجأ إليها الفرنسيون لجس 

تبض الجزائريين حول السياسة االستيطانية، ألن االستفتاء يحدد نسبة القبول و 

الرفض لمشاريعه و مخططاته ، و على ضوء النتائج يتم إنجاز المشاريع التي تخدم 

، و يبدو من خالل ما ضمنته 9191الفرنسية. كما حدث في انتخابات  المصالح

 المغنية شعرها، أنها كانت تتابع األحداث السياسية عن كثب حيث تقول:

 قالي فوطي عم ديغول           يا أم صوتني و هدم داري



 ما نقوطيش مع ديغول          سوطوني بالطاقة و القندول 

فض القاطع لسياسة الجنرال ديغول. إن األغنية البدوية هذه األبيات تبين مدى الر

أغنية تمثل هذه األحداث و التواريخ و النماذج البشرية و األسلحة و العتاد المستعمل 

في الحرب بين الطرفين و السجون و المحتشدات و األعالم و المفاوضات و فرحة 

االستقالل.
5

         

في ساحة الفن الشعبي البدوي أمثال الشيخة  كبارالفنانين غناها  هذه القصيدة   

ويرددها كل أفراد و شرائح المجتمع، تغنى في   الجنية وفرقة راينا راي

ولة األعمال الفالحية، فالجميع  يتداولها نظرا المناسبات،و األفراح، و أثناء مزا

وضوحها و سهولة  محتواها الذي يشكل في األصل رسالة ذات بعد لقرب معاينها و 

لنص بالتأريخ أكثر من غيره ا ةصاحب ني سياسي حماسي، إخباري بحيث اهتمتوط

بالثورة التحريرية و بطوالتها المتتالية رغم  اه حيزا كبيرا نتيجة تأثرهو أعطت

تغلبت صعوبة الظروف التي دارت فيها من فقر و حرمان و اضطهاد وظلم، بحيث 

 ل.الحق و زهق الباط اإلرادة في آخر المطاف وعال

 ( 8بصغيرهم بكبيرهم جراوا            آواد الشولي نتاع النظام )

وصفت المغنية االستعمار بشتى األوصاف و النعوتات منها، الكافر، العدو، الغادر، 

المستعمر، العسكر، الفرنسيس، وكلها أسماء تعني في قاموس الشعب الجزائري 

الجزائرية كانت عنصرًا أساسيًا الخوف اإلشمئزاز و القبح.ال شك أن المرأة  الظلم

في الثورة الجزائرية ، إذ وقفت إلى جانب الرجل وتحملت مسؤوليات سياسية 
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وعسكرية ، وكانت سندًا للكفاح المسلح وقدمت له الزوج واألخ واإلبن واألهل ، 

هؤالء الذين حملوا السالح ضد اإلستعمار الفرنسي ، وأبلت المرأة سواء في الريف 

و في المدينة البالء الحسن من أجل خدمة الثورة ، وكانت مساهمتها الجزائري أ

على مختلف المستويات ، كثيرًا ما عايشت المرأة اختطاف األب أو األوالد أو 

إعتقالهم ، وكانت عرضة في الكثير من المرات إلى استفزازات جنود الجيش 

تحمل السالح ،  الفرنسي ، كما كانت مشاركتها واضحة في جيش التحرير كمجاهدة

لكن هذه األخيرة لم ُترق في الرتب العسكرية على الرغم من مشاركتها الفعالة حتى 

في المعارك التي خاضها جيش التحرير ضد قوات العدو الفرنسي .) وقد أشاد 

مؤتمر الصومام بمساهمة المرأة في الثورة ، وثمن دور الحركة النسائية على العمل 

تحرير الذي قدمته هذه األخيرة كمجندة في الجبال أو كزوجة الباهر المقدم لجيش ال

تتكفل باألبناء وكانت قناعتها أن الثورة ستنتهي ال محالة بالحصول على اإلستقالل ، 

دور المرأة الجزائرية  1818وقد لخص مؤتمر الصومام في تقريره الصادر سنة 

 في النقاط التلية : 

 ًا .مؤازرة جيش التحرير عسكريًا ومعنوي -1

 مقت الوشاة ) البّياعة( واحتقار الجبناء . -1

 المساهمة في الجانب اإلعالمي واإلتصاالت والتموين وإعداد المالجئ . -1

إعطاء اإلعانات للثورة . -2
6
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اهتمت هذه األغنية بكل شئ كما سبق الذكر باألشخاص بالزمان و المكان و العتاد 

وعية و الواقعية و هي وثيقة مت بالموضطيط و التدبر، و األهداف حيث اتسو التخ

 هامة لتاريخ األحداث و كتابة تاريخ الثورة.

ان القصيدة البدوية الثورية احاطت بكل جوانب الكفاح المسلح اجتماعيا و سياسيا و 

عسكريا و نفسيا , و استطاعت ان تزرع الفكر الثوري بين أوساط السكان أمام 

ري استعماري لكل صوت او كلمة غياب وسائل إعالم وطنية , و مقابل قمع عسك

تحررية تدعو الى إذكاء الروح الوطنية . هناك حقائق كثيرة عن ثورة التحرير 

تضمنتها القصيدة البدوية حيث وصفت يوميات الجماهير الشعبية و موقفها من 

االستعمار , و ساهمت في تعبئة الجماهير الشعبية فهي تندرج تحت اإلطار العام 

 .  للثقافة الوطنية

 لغة الشعر الملحون / باعتباره أغنية     

لغة القصيدة باعتبارها أغنية تكتسي أهمية خاصة، لما فيها من طاقات و شحنات 

بالواقع االجتماعي و  تحملها الذاكرة الفردية و الجماعية، و بما فيها من إحتكاك

االلتحام معه، تتميز بالشفافية و الحيوية و الجمال الساحر، فعل تأثيرها كان واسعا و 

قويا بحكم سعة انتشارها، دون إغفال ما تتضمنه من إيحاءات و قدرات المواكبة و 

التطويع و التطوير في مختلف مجاالت العصر، و ما تقتضي من تعبير جديد
7

و  

غنية البدوية  ليست سوى أداة التعبير الشعري بمستويات متفاوتة تعود اللغة في األ

للشاعر و مدى قدرته على التحكم في الملكة اللغوية و عملية تشاكلها و اللعب 

بألفاظها و تعابيرها.والعامية الجزائرية يتمثل هيكلها اللغوي العام من اللهجات 
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أحيانًا تختلف من قرية إلى قرية أخرى اإلقليمية التي تختلف من جهة إلى أخرى ، بل 

مجاورة لها . وهذه اللهجات تخضع لعوامل لغوية كثيرة ، منها ما ينشأ عن الوراثة 

والطبيعة  ومنها ما ما ينشأعن البيئة والجوار ، ومنها ما ينشأ عن اإلختالف الناشئ 

لغة إبنة عن اختالف الجنس واللغة والطبيعة الفزيولوجية نفسها .) وإذا كانت ال

المجتمع تتطور معه إذا تطور ، وتتأخر إذا تأخر وتجمد إذا جمد ، فإن الذي يبحث 

في الحصيلة اللغوية لشعب معين ، في فترة في فترة من التاريخ ، يقتنع بسداد هذا 

المذهب إن الحصيلة اللغوية التي يتكلم بها الشعب الجزائري تتفاوت بين جيل وجيل 

ليست هي حصيلته أثناء النصف األول من القرن  91اء القرن .فحصيلته اللغوية أثن

العشرين (
8

و العامية الجزائرية حين يتوسل بها في التعبير الشعري أو إنشاد  

األغاني في مختلف ألوانها و طبوعها الفولكلوري و الشعبي ال تعدو عن كونها تؤدي 

لتواصل في شكلهما العادي مهمتها الطبيعية، و هي المهمة التي تنطلق من التبليغ و ا

المبسط إلى شكل آخر أكثر كثافة و أكثر حمال لإلشارات و الرموز و اإليحاءات
9
. 

الشعر الشعبي وسيلة فعالة لحفظ هوية األمة وحامل لقضاياها وهو أدب هادف     

تأتي أشكاله المتعددة في التراث الشعبي لتنقل صورا من واقع الشعب في مختلف 

صدق عن الناس البسطاء .رافق المجتمع في كل مراحله وعبر بمناحي الحياة 

ع ما تحمله من قيم ومن دعوات مالهم بلغة يفهمها الجميع ويتفاعلون موآ ومعاناتهم

ية من حيث الداللة وأغنية واد الشولي باعتبارها شعرا تمثل مادة ثقاف ،لمقاومة الىا

األسماء التاريخية المهمة  تركزت على التسجيل الدقيق لألحداث ورصدالتاريجية ،

 المالبسات المتعلقة بالحوادث التاريخية . رت بعضكذو

ل الثقافة واالعالم الرسمية عن اقتناصها ئازت وسوقائع تاريخية كثيرة عج 

وتسجيلها أثناء فترة االستعمار وحتى أثناء االستقالل سيما الشعر الملحون رصدها 

وسجلها بتفصيل.
10
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قع الحياة التي يعيشها المغني الشاعر من وا ان منطلقات األغنية تنبع باألساس  

تمع وآالمه وجراحه وتعبر كذلك عن ات ارتباط وثيق بهموم المجوهي الشك ذ

دراكه ألسباب القضايا التي ا في حدود تصوره واتصوره لحياة يريدها، وهذ

وت والحياة ، هذه اللحظة يطرحها. إن الهاجس األساس في أغاني الثورة هو الم

الدرامية نجدها في أغلب أبيات القصيدة . هذا الهاجس ال يفارق الشعب أثناء الحرب 

بما في ذلك عناصر الجهاد والمقاومة مع تشبثهم باألمل في النصر والتعلق بالحرية 

 واإلنعتاق .
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