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خالد بن ػاػا

*

ظؾطرق ماظصقصقة مواظزواؼا مباىزائر مأػؿقة مطربى موغػقذ مطؾري ميف ماألوداطم
اظشعؾقةمٌامهلامعـمدورمتارخيلموثؼايفمودؼينمالمميؽـمغؽراغفمأوماالدؿفاغةم
بف.م
وعـ مأحد مأغقاع ماظزواؼا ماٌـؿشرة مباظغرب ماىزائري مند مزواؼا ماظؿربك،1م
وؼؿؿـؾ مدورػا ماألدادل ميف مادؿؼؾال ماظزوار مواٌـؿلؾني مإظقفا مربؾة ميف مأػؾم
اظزواؼا،مإضاصةمإديمتعؾقؿماظؼرآنماظؽرؼؿموإضاعةماٌقادقؿماظدؼـقةموإؼقاءماظغرباءم
وأبـاء ماظلؾقؾ مواإلصالح مبني ماًصقم موإغفاء ماًالصات ماظيت مضد مهدثم
شاظؾامبنيماألصرادمأوماظؼؾائؾ،موػقمدورمعفؿمطاغتمتؼقمممبفؿؿفا ماالجؿؿاسقةم
إديمؼقعـامػذا.م
ألػؿقؿفا مودؼع مصقؿفا مودط ماىؿاػري ماظشعؾقة موالحؿقائفا مسؾك ماظطؾؼةم
اظػؼرية مواٌؿقدطة مبشؽؾ مسام موخاص مغظرا مظطؾقعة معفاعفا ماًريؼة ،مضامم
اظـاس مباحؿػاالت مطؾ مدـة معـ مأجؾ ماظؿربك مبلضرحة معمدلل مػذه ماظزواؼام
وععؾؿل مػذه ماظطرق ماًريؼة مظؾـاس ،موػـا م– مأي ميف مػذه ماالحؿػاالت م–م
زفرت مذياسات مرجاظقة متؼقم ممبدح ماظـيب مصؾك مآ مسؾقف مودؾؿ موصاحبم
اظضرؼح مبلذعار موضصائد معدح معشفقرة ،موزفرت مباٌؼابؾ مذياسات مغلقؼةم
تؼقممباٌدحمطذظؽ،مػذهماىؿاساتماظيتماضؿصرمسـاؤػامسؾكماٌدحماظؼددل،م
دسقتمإديمحػالتماألسراسمتربطامبفـمومبدحيفـمسؾكماظقظلماظذيمزارتفم
اظعروسمضؾؾمدخقلمبقؿفاماظزوجل.م
* جاععةموػران.
1مبـمتقغس،مرذقدمربؿدماهلادي،مغقؾماٌغاٍمعـمتارؼخمعلؿغاٍ،معلؿغاٍ،ماٌطؾعةماظعالوؼة،مط،7م
اىزائر،م،7221مص .12.م
دصاترماٌرطز ،رقم  ،9002،71صمص21-5.
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بادؿعؿالمآالتمبلقطةمطكظةماظؾـدؼرمواظشؽشاطة،مأدتمػذهماظـلقةمأشـقةم
اٌداحات ،مثؿ متطقرت معع ماظزعـ مظؿققي مآظة ماظطؾقؾة ،موإؼداع ماظشقكاتم
اٌمدؼات مظؾؿدح مودط ماألسراس مجعؾفـ مؼطرحـ معقاضقع مأخرى مسدا ماٌدحم
اظؼددل،موعدحـمذكصقاتمأخرىمسداماظردقلم(ص)موأسالمماألضرحة.مم
صنن مطان معـ ماٌلؿققؾ مععرصة ماظلـة مايؼقؼقة ماظيت مزفر مصقفا مصـم
اٌداحات،مطقغفمسؾارةمسـمأظػازمتؼؾقدؼةمعؿقارثةمعـمجقؾمإديمأخر،مهؿؾم
تغرياتمعالئؿةمظؽؾمزعـموعـادؾةمصنغفمعـماظضروريمظـاماإلذارةمإديمأغفمصـم
مناموتطقرمععمزفقرمعقجةماظصقصقةمواظطرضقةمبشؿالمإصرؼؼقامأيمبلواخرماظؼرنم
79م ،مأعا مسـ معدؼـة موػران ،مصؿـ مأوائؾ مرواد مػذا ماظػـ مبفا مند ماظشقكةم
خريةماظلؾلاحقة2ماٌؿقصاةمدـةم،7290مػذهماظشقكةمذاتماألصؾماٌلؿغامنلم
واظيت مساذت مبقػران مأدت مأشـقة ماٌداحات مبشؽؾفا ماألصؾل مواضعة مضصائدم
أغظؿؿفا مبـػلفا معـؾ مضصقدة م"دقد ماهلقاري" ،م"عقل ماٌقدة" ،مدقدي مسؾدم
اظؼادر"،موأخرىمادؿـؾطؿفامعـمضصائد ماٌؾققنماظيت مطاغتمعشفقرةمأغذاكم
طؼصائدمًضرمبـمخؾقف.3م
أدّت ماظشقكة ماظلؾلاحقة ماٌدح مبشؽؾف ماألصؾل ،موأسطت ماٌداحاتم
غؽفؿفا ماظشعؾقة ماٌؿقزة مودط معدؼـة موػران ،مواٌالحظ مبؼصائد ماظلؾلاحقةم
أغفامذطرتمطـرياماألوظقاءماظصايني،موػذامعامأسطاػامذعؾقةمعقدعةممبدؼـيتم
وػرانموعلؿغاٍ.م
سؾك مضقء مضصائدػا مواظؼصائد ماظشعؾقة ماألخرى مزفرت مطقطؾة معـم
اظشقكاتماظؾقاتلمأدؼـمأشـقةماٌداحاتمبقػرانموأسطقـفامغػلامجدؼدا،مغذطرم
2

Belhalfaoui, Mohamed, « Khaira, Es- Sebsajia dans Littérature orale », Acte de la
table rond, Alger, OPU, juin 1979.

 3معـمأػؿمضصائدمًضرمبـمخؾقفمظدؼـام :م"ربؿدمصؾكمآمسؾقفمودؾؿمظؾدى"،م"ايرممؼامردقلم
آ"،م"مإعاممآمباظغقثمباالكمتـلاغل".مًضرمبـمخؾقفم(70-02ػـ)ماظذيمؼؼعمضرحيفمبؾؾدؼةم
هؿؾمإمسفممبدؼـةمعلؿغاٍ،مذاسرمذعيبمطؾريمإمسفمايؼقؼلمدقديمظؽقؾمبـمسؾدمآمبـمخؾقف.م
ادؿؼرتمسائؾؿفمباظظفرةمسامم01ػـ مطانمورساماخؿصميفماٌدح،مصـظؿمأذعارامطـريةمميدحمصقفاماظردقلم
صؾكمآمصؾكمآمسؾقفمودؾؿمورضلمآمسـفؿ،مصفقمدقدماظشعراءميفماٌدحمواٌالعحماظشعرؼةممم م
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عـفـ،ماظشقكةمعقغة،مؼامسقـة،مصؿققةمربفقبة،معـقني،ماظزػراء،موردة،م
اظزػقاغقة...،موظعؾمعـمأػؿفـمتؾؽماظيتمداػؿتميفمصـعماظؾصؿةماًاصةم
وبعث ماظـػس ماىدؼد مألشـقة ماٌداحات ماظقػراغقة ،موػل ماظشقكة مخدجيةم
عقالةماظرباب،مذاتماألصؾماظؿقارتل،موتلؿقؿفامأخذتفامطقغفامػلمأولمعـم
أدخؾ مآظة ماظرباب محبؾؼة ماٌداحات مصاظشقكة مخدجية مسرصت ميف مبداؼاتفام
باظعزفمسؾكمآظةماظؼـربيمبػرضةماظؼرضابقموطقنمأشـقةماٌداحاتمطاغتمعطؾقبةم
باظقدطماظـلقيماظقػرغل،مضاعتماظشقكةمخدجيةمباظعزفمسؾكمآظةماظربابم
يف مودط محؾؼة ماٌداحات ،مألن ماظعزف مسؾقف مؼشابف مطـريا ماظعزف مسؾك مآظةم
اظؼـربي مصلبدست موغاظت مإسفاب ماظـلقة ماظقػراغقات موسؾقف مأصؾقت مآظةم
اظربابمآظةمضرورؼةموأدادقةمبلشـقةماٌداحاتمبقػرانموطانمهلذهماآلظةمبعدام
اسؿؼادؼا،محقثمأنمآظةماظربابمػلمإحدىماظرعقزماٌؼددةمحبؾؼةماٌداحات،م
صؼدميا مطان مؼؿؿ ماإلدؿعداد مظؾقؾؼة موعـ مأػؿ ماالدؿعدادات ماظيت متؿؿ مطاغتم
سؿؾقةمتزوؼرماظرباب،مأيمأخذمآظةماظربابمإديمعؼامماظقظلماظصاحل،موتؾكريػام
يفمسنيماٌؽان،موسـدمضقاممايؾؼةمطانماظعزفمسؾقفام"مؼلؾّؿموؼؽؿّػ"مأيم
ؼؼقممبؿشؾقؽمؼدؼفموإسالنمخضقسفمظربطةماظربابة.م
إذا مأردغا مععرصة مأصؾ مػذه ماٌعؿؼدات ،مالبد مظـا معـ ماظرجقع مإدي مأصؾم
إدؿكدام ماآلظة مباظػرضة ،مصؼد مذطرغا مآغػا مأن ماظشقكة مخدجية ماظؿقارتقة مػلم
اظيتمأدخؾتمػذهماآلظةمحبؾؼةماٌداحات،مواظشقكةمطاغتمضؾؾمذظؽمتعزفم
سؾكمآظةماظؼـربي،مػذهماألخريةماظيتمهؿؾمسـدمصرضةم"اظؼرضابق"مععؿؼدمررحم
األرواح ماظشرؼرة موهؿؾ مبرطة ماألوظقاء ماظصايني ،موهلذا مجيقظقن مبفا ميفم
اظشقارعمعـمأجؾمذيعماظصدضاتمظؾقسدةماظيتمتؼاممسؾكمذرفمأحدماألوظقاءم
اظصاينيمتربطامبفؿموظطؾبمعؾؿغاػؿ،مصفؿمؼعؿؼدونمأغفؿمػؽذامدقلؿفابم
إدي مدسقاتفؿ ،مأي مخبدعة ماظقظل ماظصاحل ،مصاظقسدة مػل م" مرؼس مؼؼام مسؾكم
ذرف ماظقظل ماظصاحل مألجؾ مإبعاد ماظشر موهؼقؼ ماألعاغل مواظشػاء مواظـفاح"4م
4

Dermenghem, Emile, Le culte des saints dans L’islam maghrébin, Paris,
Gallimard, 1954, pp. 152-153.
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وػلم"مسادةمرؼقدقةماحؿػاظقةمتؼاممحقلمضؾقرماألوظقاء،ممتؼدممصقفاماألضاحلم
ظؿقؼقؼماألعاغلماٌرجقة".5
أخذت مآظة ماظربابة مجاغؾا معـ ماظربطة مواظؿعظقؿ مسـد ماظشقكة مخدجيةم
وأصؾقت متؼقم مبؿؼدؼلفا ممتاعا مطكظة م"اظؼـربي" ،موسؾقف مأخذت مآظة ماظربابةم
غػسماظرعزماظؼددلماظذيمطانمآلظةماظؼـربي،مإضاصةمإديمصقتماآلظةماظؼقيم
اظذي مؼعطل مظؾلاعع ماغطؾاع ماهلقؾة مواظعظؿة مصصقتفا مػق ماظصقت ماظقحقدم
اٌشابفمظصقتماإلغلان،مهلذهماألدؾابمالزاظتميدماآلنمضددقةمػذهماآلظةم
حبؾؼةماٌداحاتماظقػراغقة.م

تشكيلة حلقة املداحات
حؾؼة ماٌداحات ماظقػراغقة معؽقغة مأدادا معـ ماظشقكة مواظػرضة ماٌقدقؼقةم
اٌؿؽقغةمعـمسازفمسؾكمآظةماظطؾقؾةموسازصانمسؾكمآظةماظؾـدؼرموسازفمسؾكم
آظةماظربابموسازفمسؾكمآظةماظشؽشاطة.م
ضدميامطاغتمػذهماظػرضةمغلقؼةم 700م %مطقنماظعائالتماىزائرؼةمطاغتم
دبصصفا مصؼط مظؾفـاح ماًاص مباظـلاء ميف ماظعرس ،مطاغت مصاحؾة ماظعرسم
وػل مأم ماظعرؼس متؼقم مباإلتصال مباظشقكة موتطؾب معـفا ماجمللء مإلحقاءم
ايػؾ،مصؽاغتماظشقكةمتشرتطمػداؼامبدلماظـؼقد،مصؿلخذمععفامسادةمبؾقزةم
أي مصلؿان متؼؾقدي مخاص ممبـطؼة ماظغرب موايؾقى موضػة مممؾقءة مبلدواتم
اظؿفؿقؾ م(صابقن ،مشادقل ،مسطر )...مإال مأن ماظطؾؼ مطان معـ ماظطؼقسم
اظضرورؼةماٌؿقاجدةمحبؾؼةماٌداحاتموػقمطؿصدرمدخؾمظؾػرضةمساعة،مرعزمعـم
رعقزماهلؿّةمظؾعائؾة،مأيمإزفارمعدىمصكاعةماظـاسماٌعروضنيمباظعرسموعدىم
صكاعةمأػؾماظعرؼسماظطؾؼم(طلحدماظرعقزمدـذطرهميفمسـصرمعقاظلمإذمؼعؿربم
سـصرمػاممعـمسـاصرمحؾؼةماٌداحات).م
5

Andezian, Sossie, Expériences du devin dans l’Algérie contemporaine, adeptes
dans saints dans la région de Tlemcen, Paris, CNRS, 2001, p.122.

8

املداحات  :تاريخ وأصالة

باظؿدرؼج موعع معرور ماظزعـ موعع متغري ماظظروف ماالضؿصادؼة مواالجؿؿاسقةم
أصؾقت ماظشقكة متطؾب معؼابؾ مغؼدي مظـػلفا مواالحؿػاز مباظطؾؼ مطؿؼابؾم
ظؾػرضة ،معع مايػاز مسؾك ماهلدؼة مطلحد مأوجف ماالحرتام ماظيت متؼدعف مأػؾم
اظعرؼسمظؾشقكة.م
اهلدؼةماٌؼدعةمظؾشقكةمتعطقفامحاصزامأطربمٌدحمأػؾماظعرؼسمواألممبصػةم
خاصةموذطرمادؿماظعائؾةمساعةموتعظقؿمذلغفاموإزفارمطرعفامبلشاغقفا.م
أول معا مؼؿؿ مجؾقس ماظشقكة موإمتام مايؾؼة متؼقم ماظشقكة مبنػداء مأشـقةم
ظؾفؿقعممتدحمصقفامشاظؾاماظردقل(ص)مأومأيمصاحلمعرحؾةمباظضققف،موؼؽقنم
عؾاحا مظؾفؿقع مباظرضص ،موسـد ماغؿفائفا متؼقم مأم ماظعرؼس مأو مزوجة ماظقزؼر6م
بعؿؾقةم"صؿحمايؾؼة"موػلماظؼقاممبقضعمعؾؾغمععنيميفماظطؾؼمتطؾبمأشـقةم
ععقـة مظرتضصمسؾقفامظقحدػامبقدطمحقزماظرضصمأومإدخالمإحداػـمععفا،م
وطؾؿا مطان ماٌؾؾغ ماٌاظل مطؾري مطاغت معشفقدا مظصاحؾؿف مباهلؿّة مأي ماظرصعةم
واظؼقؿةماالجؿؿاسقةماظعاظقة.م
أعامبلؼاعـامػذهمصـالحظماخؿػاءمسـصرماظطؾؼمعـمحؾؼةماٌداحاتمبقػران،م
طقنماظشقكةمأصؾقتمتطؾبماٌؼابؾمغؼدامعؾاذرةمهلاموألسضاءمصرضؿفامواظـؿـم
ؼؽقنمحلبمأػؿقةماظشقكةمربؾقا،مأيمذؼاعمصقؿفاماظػين،مورؾقعةماظعائؾةم
اٌلؿضقػةم"اظطؾقعةماإلضؿصادؼة"مورؾقعةمسالضةماظعائؾةمععماظشقكة،موطذظؽم
السؿؾاراتماضؿصادؼةمواجؿؿاسقةموثؼاصقةمخاصةمباجملؿؿعماحملؾلمساعة،مإذم
أنماىؿفقرماٌعروضمبايؾؼةمؼؽقنمعـمرؾؼاتمعؿػاوتةماجؿؿاسقامصالمميؽـم
ظؾفؿقعمأنمؼلاػؿممبؾؽف،موسؾقفمظـمؼؽقنمبنعؽانماىؿقعماإلدؿؿؿاعمبايػؾة.م
صؿؿ ماإلدؿغـاء مسـف موتعقؼضف ميف مبعض ماألحقان مبعؿؾقة ماظؿرباح ،مأؼـ مؼؼقمم
أحدػؿمسؾـاموجفرامأعامماظـاسماياضرؼـمبقضعمعؾؾغمعـماٌالموذطرمأداعلم
خاصةمورؾبمأشـقةمسؾكمذرصفؿ،مصقؼقممطؾمربيبماألداعلماٌذطقرةمباظرضصم
 6م اظشكصماظذيمؼؼػمجباغبماظعرؼسمأؼاممسردف،موؼؽقنمعـمأحدمأصدضائفماٌؿزوجني،مأومذكصم
طؾريامعؿزوجمعفؿؿفمإسطاءماظـصائحمظؾعرؼسمواظقضقفمسؾكمعلؿؾزعاتفمبلؼامماظعرسمطؾف.م
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عـ مأجؾفؿ مذيقعا ،موػؽذا ممل مؼعد ماىؿقع معؾزم مبقضع ماٌال موترك ماجملالم
ظألشـقاءمبازفارمطرعفؿمإديمحدماٌـاصلةمصقؿامبقـفؿ.م
سرفماجملؿؿعماظقػراغلمسدةمذققخمرجال،مأدّوامأشـقةماٌداحاتمودطم
ايؾؼة ماظؿؼؾقدؼة ،مبـصقصفا ماألصؾقة ،موحاصظقا مسؾك ماظعؾارات مطؿا مػل،م
تارطني ماًطاب معقجف مظؾرجؾ ميف مأشؾب ماظـصقص موعادحني ماألوظقاءم
اظصايني مباظطرؼؼة مذاتفا ماظيت معدحت مبفا ماظشقكات مضدميا ،مطؿا مأبدسقام
بـظؿ مغصقص مجدؼدة ميف ماٌدح مواظغزل مواهلفاء مواظذم ،مبؾ موأسطقا مأبعادام
جدؼدةميؾؼةماٌداحات،مصؿـمأشاغلماظشقخمدقدمأريدمإديمأشاغلمطالمعـم
اظشقخم:مرذقدماظصقيف،مطؿال،مػقاري،مسقلك،ماظؽرعاوي،موبقسرصةموصقالم
إديماظشقخمسؾدوموعادوغا.م
رشؿماواهماظشققخمواظشقكاتماىددمإديمأشـقةماظرايموتلفقؾمأذررةم
وارؼةمإالمأغفؿمممالزاظقامؼمدونمأشـقةماٌداحاتمسؾكماظطرؼؼةماظؿؼؾقدؼةميفم
بعضما ألسراسماحملاصظةمسؾكمحبمػذاماظـقعمعـماألشاغل،مودقاءمطانمضدميام
أومحدؼـامصقؾؼةماٌداحاتمطاغتموالزاظتمتطؾبمعـمررفماظـلقةموخاصةم
جبـاحفـميفماألسراس،مإالمأنمػذامملمميـعمعـمأداءمػمالءماظشققخمأشاغقفؿم
باظقدطماظـلقي،مطؿامأنمتلؿقةماٌداحاتمبذاتفامتعينماظـلاءموظقسماظرجال.م
عامطانمدؾبمضؾقلماظعائالتماىزائرؼةمهلمالءماظشققخمؼامترىم؟.م
ٌاذاماوفماظرجالمإديمأشـقةماٌدّاحاتمإذامطاغتمأصالمخاصةمباظـلاء؟.م
عا مػق ماظعاعؾ ماٌشرتك مبني مػمالء ماظرجال ماٌؿففني مهلذا ماظـقع معـم
األشاغل؟.م
عاذامأضافمػمالءماظرجالمألشـقةماٌداحات؟.
طؾمػذهماألدؽؾةمجدؼرةمبلنمتدرسميفمإرارمعـففلمسؾؿلمبغرضمدرادةم
إجؿؿاسقةمترصعماظعدؼدمعـماظغؿقضماظذيمخيقؿمسؾكمػذاماظعاملماًػلموراءم
صـماٌداحات،مواىدؼرمباظذطرمأنماضرتابـاماٌقداغلمداسدغاميفمعالحظةمغؼطةم
عفؿة مؼشرتك مبفا مػمالء ماظشققخ مػل مزاػرة ماظشذوذ ماىـللم
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»« l’homosexualitéمصلشؾبماظشققخماظرجالماظذؼـمادؿطعـامعؼابؾؿفؿمواظذؼـم
مسعـامسـفؿمسـمررؼؼمذفادات،مميقؾقنمإديمممارداتمأغـقؼة،موالمؼرتددونم
يفمأشؾبماٌؼاعاتميفماإلسالنمسـمذذوذػؿماىـللمواظعارػل.م
صؿامسالضةمػذهماظظاػرةمبػـماٌداحاتم؟.م
ػذا معا مدـرتطف مالجؿفادات مغلعؾ مأن مغعؿؾ مسؾك مإؼضاحف مسؾؿقا ،مطقنم
درادؿـامظـمتعاجلماظؼضقةمبشؽؾمعؾاذر.

احللـقـــة
ايؾؼة ممبعـاػا ماظؾغقي متعين مطؾ مذلء مادؿدار ،7مواصطالحا مػل مطؾم
جؾلة متؽقن مسؾك مذؽؾ مدائري ،موتقزقػ مػذا ماٌصطؾح مظإلذارة مإدي محؾؼةم
اٌداحات معلؿـؾط معـ محؾؼة م"اظؼـادؼز" 8ماظيت مطاغت متدار معـ مررف مذققخم
اظزاوؼة.م
تؽقنمحؾؼةماٌداحاتمسؾكمذؽؾمػالل،مصؿؿقدطماظشقكةمايؾؼةموتؽقنم
يفمأشؾبماياالتمػلماظعازصةمسؾكمآظةماظطؾقؾة،موؼؽقنمسؾكمجاغؾقفاماألميـم
واألؼلر مسازصا مآظة ماظؾـدؼر ،موؼؿؼابؾ مسازصا مآظة ماظشؽشاطة مواظرباب معـ مطؾم
جفة.م
ظؼدمطانماظرتتقبمضدميامجدا،محقثمطانمؼلاسدمسؾكمإسطاءمتقازنمبصدىم
اظصقتمسـدماألداء،مظؽـماآلنموععمادؿعؿالمآالتماظصقتمايدؼـةمملمؼعدم
ػذاماظرتتقبمعفؿامجدا،مإالمأنمجؾلةمايؾؼةمالزاظتمطؿامطاغتمضدميامتؼامم
سؾكماألرضقةموسؾكمذؽؾمػاللموبقدطمايؾؼةمؼقضعماظطؾؼ.م

7مالروس،مخؾقؾماىر،ماٌعفؿماظغربلمايدؼث،مبارؼس،مالروس،م.7211م
8ماظؼـادؼزم:مذيعمضـدوزموػلمباظؾغةماظعاعقةمتعينماظؿالعقذمورؾؾةمحػظماظؼرآنم
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الـــطبق
ػقمذظؽماإلغاءماٌػؾطح ماٌلؿدؼرماٌصـقعمعـ مايؾػاء،موؼؽقنمسادةمعؾقنم
باألظقان مزاػقة م(أرير ،مأخضر ،مأزرق ،مأبقض ،)...موضد مجرت ماظعادة ميفم
حؾؼةماٌداحاتمأنمؼؽقنمعربقرامبفمضؿاشمأخضر،مضدممتمإحضارهمعـمغػسم
عؼامماظقاظلماظصاحلمأيمأغفمحاصزمعشفعمظؾـلقةمٌألماظطؾؼمباظـؼقد،مصاٌؼابؾم
دقؽقنمععـقيم"مرضاماظقظلماظصاحلم".م
اظطؾؼمطرعزمعـمرعقزم"اهلؿّة" 9مظؾعائؾةمصاحؾةماظعرس،مػقمأؼضاممبـابةم
تلفقؾ مأداعل مبلشـقة ماٌداحات ،مإذ مأن مظؽؾ مإعرأة معألت ماظطؾؼ مباظـؼقدم
ايؼميفمرؾبمأشـقةموذطرمامسفاموادؿمسائؾؿفامإنمأعؽـميفمعؼارعمارواظقةم
عـماظشقكة.م
إنممتماظؿكؾلميفمأؼاعـامسؾكمػذاماظعـصرماٌفؿمحبؾؼةماٌداحات،مظظروفم
اضؿصادؼة مععقـة ،مصال مزاظت مبعض ماظعائالت ماظقػراغقة مهاصظ مسؾك مػذهم
اظطؼقسماظؿؼؾقدؼةموالمزاظتمتعطلمأػؿقةمباظغةمظؾؿقاصظةمسؾكماٌعـكماظرعزيم
ظؾطؾؼمودطمحؾؼةماٌداحات.

نص املداحات
أولمعامؼـؾغلمسؾقـامععرصؿفمسـمغصماٌداحاتمأغفمغصمبلظػازمساعقة،م
أيمبؾغةماظدارجةمغابعةمع ـماألوداطماظشعؾقةموأظػازف مبلقطةماظؾـقة،مذاتم
ععاغل مممؿدة ،مصؼد متػفؿ ممبعـاػا ماظلطقل ماألوظل مأو ممبعـاػا ماظعؿقؼ ماظذيم
حيؿؾممتـؾمذاتلمأومذياسل،موإثرمذيعـامظـصقصماٌداحاتماتضحمظـامأغـام
بصدد مذيع مأربع مأصـاف معـ ماظـصقص موػل م :مغص ماٌدح ماظؼددل ،مغصم
اٌدحماظقسظل،مغصماٌدحماظقصػل،مغصماٌدحماٌكؿؾط.م

9ماهلؿّة:ماظرصعةمواظشلنماىقد.م
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صؾـصماٌدحماظؼددلمندمذطرماظـيبم(ص)مأوماألوظقاءماظصايني،مطلشـقةم
الصالة على النيب شارع لديان اظيت مأداػا ماظشقخ مبقسرصة مواظعدؼد معـم
اظشقكات.م
اظصالةمسؾكماظـيبمذارعمظدؼان،مربؿدماظردقلمؼاضقمسقاغل.
اظصالةمسؾكماظـيبمذارعمظدؼان،مربؿدماظـيبميفمررفماظلاغل.م
أعا مغص ماٌدح ماظقسظل مصـفد مبف مطؾؿات معؾؿزعة موسؾارات مواسظة ،متربزم
حؽؿةماظشقكةموهؾقفامبروحماٌشقكةمأيماٌعؾؿةمطـصمأشـقةمدقدماهلقاري.م
اهلقاريمدقدماٌالح،مسقطمظلمسفالغام
أدىمظلمسؼؾلموراح،موسؾقفمأصـقتمآغام
أغاموذقكلموصاغلمسؾكمدارومغؾـقفام
غلؿـامىقابمضالمواىالظةمصقفام
أعامغصماٌدحماظقصػلمصـفدهمعشابفمظـصماٌدحماظؼددلمحقثمؼؽقنمبفم
اٌدحمظشكصقةمأحدماألوظقاءماظصايني،مإالمأغفمخيؿؾػمسـفمبقجقدمسؿؾقةم
وصػمدضقؼةمٌرادقؿمزؼارةمأومحػؾةمأومجؾلةمسادؼةمبنيماألحؾابموذظؽمسؾكم
شرارمأشـقةمعقالؼاماظطقّب.مم
عقالؼاماظطقبمراهمشاب ،مروحقمؼامسـقام
عقالؼاماظطقبمراهمشاب ،مدؾطانماألوظقام
بـص ماٌدح ماٌكؿؾط مند مطؾ معا مػق مسؾارة مسـ مثقرة مسؾك ماٌعاؼريم
احملاصظة ،مصـؾؿس مسامل ماإلخؿالط مبعؾاراتف ،مدقاء مطان ماخؿالرا مواضعقا مأيم
حؼقؼلمبايؾؼة،مأومإخؿالطمععـقؼا،مأيمأنماظشقكةمتؿغـكمبذطرماظرجؾمصؼطم
عـ مدون محضقره ماظػعؾل مبايؾؼة ،موغص مأشـقة م"اغلال مصقؽ" ماظيت مأدّاػام
اظؽـريمعـماظشققخمواظشقكاتمظدظقؾمسؾكمذظؽ.م
أغلالمصقؽمؼامسقينمممممممممممأغلالمصقؽمؼامابـمعّام
أغلالمصقؽمأغلالمصقؽم
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تؼلقؿـا مػذا مظؾـصقص موبفذا ماظشؽؾ مال مميـع مأن مند مغصقصا مهؿقيم
سؾكمغلقجمعـمعؼارع مطؾمغقعمعـماألغقاع ماٌذطقرة،مصؾـصمواحدمضدمندم
اظشقكةممتدحموتصػموتعظميفمغػسماظقضت.م
اىدؼر مباظذطر مأن مغص ماٌداحات مطؿا مػق معؿػؼ مسؾقف مبني ماظشقكاتم
حيؿقيمسؾكممثالثمسـاصرمتدسكمباظعاعقة،ماهلقى،ماظزّرؼعةمواظـّؽقة.م
اظـّؽقةمسـدماظشقكاتمػقمسـقانماظـص،مواظعـقانمسادةمؼؽقنمعؼطعامؼؽررم
يفمطاع ؾماظـص،مأعاماظزّرؼعةمصفلماٌؼارعماألخرىمباظـص،مأيمعامميألماظـصم
عـمأظػازموسؾاراتمسداماٌؼطعماٌؽرر،موطلمؼغـكمػذاماظـصمؼؾزعفماهلقى،م
أيماظؾقـمعـمأجؾمأنمؼصؾحمأشـقةمبطابعماٌدّاحات.م
أحباب القلب
أَحِؾَابِماظْؼَؾْبِموِؼـِمػُقعَا،محَدِمعَامزَالِمعَامجَاغِلم
النٌَكْوٌَة أَحِؾَابِماظْؼَؾْبِموِؼـِمأَغِؿُقعَا،معُقالَيِماظطَقَبِماظْقَازَاغِل
أَحِؾَابِماظْؼَؾْبِموِؼـِمأَغِؿُقعَا،معُقالَيِماظطَقَبِماظْقَازَاغِل
الزّريعة رْرِؼؼِمذِقكِلمعَ ِشفُقرَة،معَـِمَبؽْرِيموَاظْقُقمِمتَاغِل
م
مممممممممممممأَحِؾَابِماظْؼَؾْبِموِؼـِمػُقعَا،محَدِمعَامزَالِمعَامجَاغِل
النّكوةممممأَحِؾَابِماظْؼَؾْبِموِؼـِمأَغِؿُقعَا،معُقالَيِماظطَقَبِماظْقَازَاغِلم
مممممممممممممرْرِؼؼِمذِقكِلمعَ ِشفُقرَة،معَـِمَبؽْرِيموَاظْقُقمِمتَاغِل
ممالزّريعة رْرِؼؼِمذِقكِلمعَ ِشفُقرَة،معَـِمَبؽْرِيموَاظْقُقمِمتَاغِلم
مممممأَحِؾَابِماظْؼَؾْبِموِؼـِمػُقعَا،محَدِمعَامزَالِمعَامجَاغِلم
النّكوةمممأَحِؾَابِماظْؼَؾْبِموِؼـِمأَغِؿُقعَا،معُقالَيِماظطَقَبِماظْقَازَاغِلم
حؿَاعِلم
دِؼرِمدَارَةم ِوضُقلِمدَارَة،م ِذعَؾْؿَام ِذؿَعِم َواَ ِ
الزّريعة رْرِؼؼِمذِقكِلمعَشِفُقرَة،معَـِمَبؽْرِيموَاظْقُقمِمتَاغِلم
مأَحِؾَابِماظْؼَؾْبِموِؼـِمػُقعَا،محَدِمعَامزَالِمعَامجَاغِلم
ممم
النّكوة مأَحِؾَابِماظْؼَؾْبِموِؼـِمأَغِؿُقعَا،معُقالَيِماظطَقَبِماظْقَازَاغِلم
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اظؿققالتمواظؿغرياتماظيتمتطرأمبـصقصماٌداحاتمػلمهقالتمرؾقعقةم
طقن مأشؾب مػذه ماظـصقص مػل مسؾارة مسـ مأظػاز متؼؾقدؼة م" مساعقّة م" موػذهم
اظؿؼاظقد ماظؾػظقة متطرأ مسؾقفا معلؿفدات مثؼاصقة معع مطؾ معرحؾة مزعـقة،م
باإلضاصة مإدي مدور ماظذاطرة ماظػردؼة مواىؿاسقة ماظيت مميؽـ مأن متضقػ ،مطؿام
ميؽـفامأ نمتؼصلمبشؽؾمإراديمأومالإرادي،صلشـقةم"مدقديماهلقاري"ماظيتمم
أغظؿؿفا موشـؿفا ماظشقكة مخرية ماظلؾلاحقة مصقؿا معضك ،مضد مأساد ماظشقخم
بقسرصة مشـاءػا مظؽـف ممل محيؿػظ معـفا مإال مباظـّؽقة مأي ماٌؼطع ماٌؽرر ،موأسادم
صقاشة مطؾ ماظزّرؼعة ،موػذا ماظؿغقري مؼعقدغا مإدي معصطؾح م» « Origine oraleمم
اظؾػظة ماىدرؼة ماظيت مهدث مسـفا م"باري" مو" مظقرد م" 10ميف مأحباثفؿم
اٌؿكصصةمباإلظقاذةمواألودؼاغة،مواظيتمتلؿحميفمحاظةماألظػازماظؿؼؾقدؼةمظؾؼائؾم
باظؿػؽريميفماظؽؾؿاتماٌؼؾؾةموجعؾفامتؿـادبمواظؾقرماٌلؿعؿؾ،موإضاصةمأظػازم
جدؼدة مصارواظقة ماظشقكة ميف ماظؽـري معـ ماٌقاضػ مؼلؿؾزم مسؾقفا مإسادة مػذهم
اٌؼارع معـ مأجؾ مإضاصة ماٌؼؿـك ماظػردي ماظذي مؼؿـادب موضقؿ ماألغا ماظـؼايفم
اٌؽؿلب معـ مضقؿ ماجملؿؿع مساعة ،موظقس مصؼط ماظزّرؼعة مػل ماظيت مميؽـم
تغقريػا،مإذمميؽـمظؾشقكةمتغقريماظـّؽقةمظـػسماألظػازموإسطاءػامغؽقةمتـادبم
عؼؿـاػامعـمإضاصاتمجدؼدة،موطذاماهلقىمأيماظؾقـ،مإذمندمسؾكمدؾقؾم
اٌـالمأشـقةم"مدقديمبقسلرؼةم"ماظيتمأدؼتمعـمررفماظعدؼدمعـماظشقكاتم
بليانمزبؿؾػة.م
إالمأغفموإنماسرتصتمبعضماظشقكاتمأنماٌؼارعم"اظزّرؼعة"مظقلتمهلـم
أصال،مبؾم"مطالممىدادم"مسؾكمحدمتعؾريػـ،مصننماىدؼرمباظذطرمأنمػـاكم
بعض ماظشقكات مواظشققخ موحؿك مبعض مطؿاب ماظؽؾؿات ماٌلؿفقبني ،معـم
الحظـامتؾـقفؿمظؾعضماظـصقصماظيتمالمميؽـمأنمتؽقنمهلؿ،مصفلمإعامضدم
أدؼتمعـمضؾؾمدخقهلؿمعقدانماظػـمأومأنمربؿقاػامعرطبمعـمسؾاراتمأسقدم
ترتقؾفا،مأيماظؿالسبمباظزّرؼعة،موبعدػامؼـلؾقغفامإظقفؿ،موسؾقفمملمتلؿطعم
Orale (tradition), encyclopedea universalis, France, 1997.
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اإلدؿؿرارمباألدؽؾةماظؿقضقققةمألصؾماظؽؾؿةمألغـامصادصـاماعؿـاعماظؾعضمسـم
عقاصؾةماٌؼابؾة،موػـامغرجعمإديمتؾاؼـموتعارضماٌؼؿـكماىؿاسلمواٌصؾقةم
اظػردؼة،موسؾقفمصؿـماظطؾقعلموجقدمػذهماظؿالسؾاتمبـصقصمظػظقةمتؼؾقدؼةم
المؼعرفمعمظػفامايؼقؼل.م

احلياة الفنية لشيخة املداحات
إن مظؽؾ مرابع مصين مربؾل مبصؿؿف ماًاصة مبف ميف ماظؿطرق مإدي ماٌقاضقعم
اظعادؼة م– ماٌؾاحة ماجؿؿاسقا م– مأو ماٌفؿشة م– ماظطابقػات م ،-مواٌداحاتم
طاظؾدوي مواظراي متؿطرق مبـقع معـ ماىرأة مواظشفاسة مإدي معقاضقع مإجؿؿاسقةم
حلادة ،مإال مأغفا مدبؿؾػ مسـفا ميف مررؼؼة مأدائفا مواآلالت ماٌقدقؼقةم
اٌلؿعؿؾة،مػذهماألخريةماظيتمتعؿ ربمأحدمأػؿماظعـاصرماٌؿقزةمظؾؿداحاتمسـم
باضلماظطؾقعماٌقدقؼقةماظشعؾقةماألخرى.م
اظربابة ،ماظطؾقؾة ،ماظشؽشاطة ،مػل ماظـالثقة ماظرئقلقة مألداء مأشـقةم
اٌداحاتممبـطؼةموػران،موضدمندميفمأشؾبماياالتمآظةماظؾـدؼر.م
مػذهماظؿشؽقؾةمعـماآلالتماٌقدقؼقةماظؿؼؾقدؼة،مإضاصةمإديمتؾققـفامعدىم
ضدممػذاماظطابعماظػينماظشعيب،متؾنيمأؼضامبلارةمأدائف.م
تلؿقة ماٌداحات معلؿـؾطة معـ مطؾؿة معدح ،مميدح ،موجدتفا ماظشقكاتم
اٌمدؼات معـادؾة مجدا ميف موضؿـا مػذا معـ مأجؾ ماطؿلاب مذرسقة معؼؾقظة مظدىم
اظـاس،مصطؾقعةمعلارمتارخيفؿماظػينمؼـؾتمأنمادؿكداعفؿمظؾؿدحمايؼقؼلمالم
ؼؽقنمإ الميفمعـادؾاتمععقـةموضؾقؾةمجدامطقؾؼةماٌقظدماظـؾقيماظشرؼػ،مأوم
يفمعقاضػمبقّـةميفماألسراس،موحؿكمادؿكداعفؿمظؾؿدحماظؼددلمالمؼؽقنمإالم
ألشراض ماؼدؼقظقجقة مععقـة موعـ مأػؿفا ماطؿلاب مرضا موضؾقل ماجملؿؿعم
احملؾل.م
اٌدحمضدمؼؽقنمضددقا،مواظؼدادةمػـامالمتعينمإالمعامػقمدؼـقا،مصؼدمؼؽقنم
اظؿغينمبشكصقةماظـيبم(ص)،مأومأيمذكصقة معؼددة مربؾقامأو مذياسقا،م
طاألوظقاء ماظصايني ،ماألم ،ماألب ،مايؾقب ،...مإال مأن ماظلؿة ماظؼقؼة مواًاصقةم
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اٌؿقزةمظؾؿدحماظؼددلمػقماإلتػاقماىؿاسل،مصالمأحدمعـماجملؿؿعماحملؾلم
ميؽـفمعـاضشةمتغينماظشقكةمباظشكصقةمربقرماظؿغين.م
دريورة ماظـصقص ماٌغـاة معـ مررف ماظشقكة محبؾؼة ماٌداحات ،متؼاربم
طـريا مدريورة مايقاة ماظػـقة مظؾشقكة مذاتفا ،مصؿالحظؿـا ماٌؾاذرة موباٌشارطةم
أطدتمأنمأيمذقكةموبليمحؾؼةمطاغت،م(مزصاصـمخؿان،معقظدمغؾقي،)...م
تؾدأ مبـص ماٌدح ماظؼددل مأي معدح ماظـيب م(ص) ،مثؿ ماظقظل ماظصاحل ماٌعروفم
باٌـطؼةمظؿؿففمعؾاذرةمإديمأشاغلمضدميةمأومحدؼـةمؼؽقنماٌضؿقنمصقفامسؾارةم
سـ مرباوظة مهؼقؼ ماظذات موإثؾات ماظـػس موإؼصال مععـك مػذه ماألشاغل ممبام
هؿقؼفمعـموصػموغؼدموذمموادؿقلانموإثارةموسقارػ،مويفمذظؽمرباوظةم
عـفا مظـلج مذؾؽة مدالالت مرعزؼة متؽقن مإعا متراثقة مأو متارخيقة مأو مواضعقة،م
وتطؾؼماظعـانمظؼرحيؿفاموتصؾحمصاسالميفماظؿؿققزموإبرازمصقرةمععقـةمعـادؾةم
ظؽؾ مزرف موعقضػ ،مظؿعقد ميف مآخر مايػؾة مإدي معدح ماألم مواألب مأو ماظقظلم
اظصاحل،مودبؿؿفامبلشـقةممتدحمصقفاماظـيبم(ص).م
ظؼد مأدت مضدميا ماظشقكة مخرية ماظلؾلاحقة ميف مبداؼاتفا ماٌدح ماظؼددل،م
وأغظؿت مضصائد مسدؼدة متؿغـك مومتدح مبفا ماألوظقاء ماظصايني ،موبفذا مطاغتم
ععروصةمباجملؿؿعماظقػراغلمواٌلؿغامنلمسؾكماظلقاء،مإالمأغفامملممتؿـعمسـم
اظغـاءماإلجؿؿاسلممبامحيؿؾفمعـمتصقراتمومتـالتمخاصةمبفامطلشـقؿفام"مؼام
داؼؼماظطقغقبقؾم"موم"مذعقرػامعطؾقضنيم"،مويفمأواخرمسؿرػامشـتماظشقكةم
أشاغلماٌدحموحؿكماظقسظمطلشـقؿفام"مراغلمخنؿؿمدػشاغةمظقؾةماظظالم"مأؼـم
تؿغـكمباٌقتموتربزمضرورةماظؿقضريمهلامروحقا،مأيمأغفامرجعتمإديمعامػقم
عؼدس.مممممممم
اٌؼدس مإذن ميف مايقاة ماظػـقة مظؾشقكة مظقس مإال مسؾارة مسـ معرحؾة مػاعةم
حبقاتفا ،مصؿـ مخالل ماظـظرة ماظعاعة مسؾك محقاة ماظشقكات ماٌلؿفقباتم
وباٌالحظة مؼؿضح مظـا مأن محقؾة ماظشقكة ماظػـقة ميف مأشؾب ماياالت متؿؿققرم
حقلمثالثمعراحؾمرئقلقةم:م
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مرحلة البداية
أؼـ متؽقن مأشاغل ماظشقكة معدحا محؼقؼقا ،مإذ متؼقم مباإلثراء مواظــاء موذطرم
ربادـمذكصقةمععقـةمأومطؾؿامػقمعؼدسمذياسقا،موػذهماٌرحؾةمتؿؿقزمبربوزم
متـالت مذياسقة مأطـر معـفا مصردؼة مبـصقص ماظشقكة ،موػدصفا ماألول مبفذهم
اٌرحؾةمػقمطلبمأطربمضدر مممؽـمعـماىؿفقرمأيمذرسقةمشـائقةمععقـة،م
وظذظؽ متؿؼدم محبذر مذدؼد مودط مذيفقرػا مبلشاغل معؾؿزعة متؽلقػا ماظصؾغةم
اظدؼـقة م(اٌدح ماظـؾقي ،ماظقسظ ،معدح ماظقظل ،)...ماظشقكة م"أ" معـال ماظيتم
ادؿفقبـاػا م سـ محقاتفا ماظػـقة مضاظت م :م" مخطّرتل ماظؾّقدي ماظّل مبدؼت مصقفام
غغينمطاغتمععماظشقكةم" "xموبدؼتمبغـقةم"دقديمبقسلرؼة"موم"معـمبعدم
شـقت مسؾك مضاع ماظقظقة مواظصايني ،"...مظؿقاصؾ محدؼـفا مبؼقل م :م" معنيم
ايؾؼة مطاعؾة موالت ماغؿاسل ،مابدؼت مغؽؿب مشـاؼا ماظّل مسرصين ماظـاس مبقفم
واغزؼد معـ مسـدي مطالم مجدؼد ..موادّؼت ماظلقطلل مبغـقة م" ماؼف ماؼف" مػاذم
اظغـقةمرردضتماظدغقاموزدتماخدعتمععمبزافمباروظقكم،"...موبفذامتربزمظـام
اٌرحؾةماظـاغقةمحبقاتفاماظػـقة.م

مرحلة الربوز
إذمتؽقنماظشقكةمبفامضدماطؿلؾتمحبمذيفقرػاموغضجمخربتفامصؿؿكطكم
طؾمزباوصفامعـماجملؿؿع،معؿفاوزةمطؾؿامػقمعؼدس،مظؿطرحماٌشاطؾماٌؿـقسةم
حبقاتفام(حب،مزؾؿ،مدفر،مطره،مسداوة،مأدك،مأمل،مأعؾ،مرؿقح،)...م
واٌالحظ مبفذه ماٌرحؾة مبروز ممتـالت مصردؼة موعققل ماظشقكة مإدي ماظؿالسبم
بـصقصفا مبنضاصة مأداعل موعؼارع مأو مإضصائفا ،محلب ماغشغاالتفا موزروفم
تؾؼقفامظؾـصقص،موسادةمؼؿؿمبفذهماٌرحؾةمإزفارمطؾمعامطانمزبػلمبطرؼؼةم
إرادؼةمأومالإرادؼةمعـمررفماجملؿؿعمطؽؾمصؿربزمطؾمعامػقمعفؿّشموجاغيبم
مبفؿؿعفا ،مرباوظة متربؼره مبـصقص مخاصة مأو مبنثارة مسقارػ مععقـة ،مطؿام
غالحظميفمػذهماٌرحؾةمزاػرتلماإلضؿؾاسمواالبؿؽارمظدىماظشقكة،مأيمأغفام
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تمديمغصماإلخؿالطمواظقصػ،مصؿـالمأشـقةم"مذدّواماصقاعؽؿم"مضدمأدتفامغػسم
اظشقكة ماٌلؿفقبة مظؽـ ممبؼارع مإضاصقة موأخرى معؼصقة ،مطؿا موأدت مأشـقةم
"دقدي ماهلقاري" ماظشقكة مخرية ماظلؾلاحقة مظؽـفا ممل مهؿػظ معـفا مإالم
باٌؼطعماٌؽررمصقلبموطؾماظـصمضدمشقّر.م

مرحلة العودة
تؽقنمبفاماظشقكةمضدمأبؾغتمرداظؿفامايقاتقة موصـعتمظـػلفامذيفقرام
ؼعرف مصـفا موحيؾفا ،مصؿعقد مإدي مطؾ معا مػق معدح موثـاء مسؾك مطؾ معؼدسم
اجؿؿاسقا ،مإرضاء مظؾفؿفقر مساعة مواحرتاعا مظلـفا ماظذي مؼػرض مسؾقفا مإبداءم
ايؽؿة مواٌقسظة ميف مأشاغقفا مصؿعقد مبفذه ماٌرحؾة مإدي ماإلػؿؿام مبصقرتفام
االجؿؿاسقة ،مخاصة مإذا مطاغت مطاظشقكة ماٌلؿفقبة مواظيت مضد مضاعت مبلداءم
عـادؽ مايج ،موسؾقف مأصؾقت مأشاغقفا ماٌمداة مبعد محففا مسؾارة مسـ معدحم
غؾقي ،مورؾقعة مغصقصفا ماضؿصرت مسؾك مغص ماٌدح ماظقسظل مواظؼددلم
صقلب".م

اهلجاء وأغنية املداحات
تـاضضا معع مامسفا ماظذي محيؿؾ مععاغل ماظشؽر مواظؿعظقؿ متؽقن مأشـقةم
اٌداحات ميف مشاظب ماألحقان مأشاغل مػفاء موذطر معلاوئ ماآلخرؼــ مصاظشقكةم
هلا مطؾ مايرؼة ميف مإضاصة مأظػاز موسؾارات مبلشاغقفا مواالرواظقة مػـا متؽقنم
حلبماٌقاضػ،مويفماظعدؼدمعـمايؾؼاتم"ماظيتمحضرتفا،مضاعتماظشقكةم
بففاء مأغاس مضاعقا مبؿصرصات مشري مالئؼة مبـظرػا ،مأو مطاغت مبقـفا موبقـفؿم
سداوةمعلؾؼةنموطؿـالمظذظؽمضقلماظشقكةم:م
اظِّلمِتعَادِيمخُقػَامشِريِماىَاؼِقَةم
اظعَقِـِمسَـِدِماظعَقِـِمواَغَامذِرِؼِؿفَام
اظخمللمسَـِدِػَامذِلمصَاحَبِمُتغِدَامتِرُوغِفِقفِم
اظخمللمِبغَاتَفِمرَذِقدَةمضَاعِمدَارِتَفم
أغَامحَلِمسِؾِقَاموضَؾْؾِلمعَامصِؾَرِ.م
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موػذاميفمعقضػمغزاعمبنيمأحدماًطقؾنيمبقدطمحقزماظرضص،مإذمأنماٌرأةم
وػلمرذقدةمتشاجرتمععمخطقؾفامبلؾبماظغرية،مصراحتمامشؽزازػامعـفميفم
عرأىمعـماظشقكة،موطقنماظشقكةمتعرفماظػؿاةمراحتمتذطرػامبلشـقؿفاماظيتم
مل مؼؽـ مهلا مسالضة معؾاذرة محبادثة ماظعرس ،مػاجقة ماظؿصرف ماظصؾقاغلم
واظالسؼالغلمظؾؿرأة.م
أشـقةماٌداحاتمإذنمشريمخاظقةمعـمذطرمعقاضػمآغقةمأومعاضقةمالمسالضةم
هلامباٌدح،مواهلفاءمسـدماٌداحاتمظقسمصؼطمبـاءمظغقيمظلاغلمصقلب،مبؾم
ػق معضؿقن ماسؿؼادي مومتـؾل مطقن مطؾ معرة متففق مصقفا ماظشقكة مػل مبصددم
بعثمرؤؼةمععقـةمظألعقرماظققعقة،مصؽقغفامعـالمتؼقلم:م"اظّلمتعاديمخقػام
شري ماىاحية" ظقلت مبصدد مذؿؿ مصرد مععني ممبصطؾح مظلاغل مصقلب ،مبؾم
تريزممتـؾفاماظػرديماٌلؿـؾطمعـماظؿؿـؾماىؿاسلمظضرورةمإتؾاعماٌرأةممماردةم
اجؿؿاسقة مشري مسدائقة مظؾرجؾ مصعؾقفا مأن متؽقن مصؾقرة ،محؾقؿة ،موحؽقؿةم
تعاجلماألعقرمععماظرجؾمدونمأنمدباصؿفموتعادؼف،مػـامتؿؾكصمأػؿمععـكم
عـ مععاغل ماظؿـشؽة ماالجؿؿاسقة مظؾؿرأة ممبفؿؿعـا ماىزائري موػل م"اظطاسةم
وايشؿة".م
ظؼد متقظت ماظؿـشؽة ماالجؿؿاسقة مظؾؿرأة مشرس معػاػقؿ مخاصة مبفا ،مظؿعطلم
منقذج ماٌرأة ماٌـاظقة ،مصفعؾت مظؾـلاء محقزا مخاصا مبفـ مال مؼـؾغل مسؾقفـم
واوزه،مطؿامالمجيقزمظؾغرباءمباإلضرتابمعـف،موسؾكمإثرماإلضصاءمظؾـلاءمعـم
ذبالماظرجال،مراحتمتصـعمظـػلفامحؾؼةمخاصةمبفا،مملمؼلؿحمظؾرجؾميفم
اظؾداؼةمبدخقهلا.م
طاغتمحؾؼةماٌداحاتمحقزا مغلقؼامسرفمبلدائفـماٌدحماظؼددلممبعـاهم
اظشاعؾ،مإالمأنمأشـقةماٌداحاتمضدمخرجتمبـصقصفامسـمػدصفاماظرئقللم
األوظل،موػقماٌدحموراحتمتقزػمأشراضمأخرىمطاهلفاءمواظغزل،معـمأجؾم
ررحممتـالتفاماًاصةمباجملؿؿعماٌصغرمظؾشقكات.م
ػذا ماًروج مسـ ماظؼاسدة ماظعاعة ممل مؼؽـ مظقؼؾؾ ماجؿؿاسقا مإال ميف مخضؿم
اظؿالسبمباٌؼاؼقسماٌؼددةمظدىماجملؿؿع،مودعجمعؼؿـقاتفاماظػردؼةمبعؾاراتم
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ذاتمأظػازمعؼؾقظةمذياسقا،موذظؽمباحرتامماألدواتماٌؽردةمظػاسؾقةمرؼقدفام
بزعـموعؽانمربدد.م
عصداضقةماٌداحاتمأخذتممطقغفامعظفرؼامملمتؿكؾكمسـماألدسماٌؿػؼم
سؾقفاماجؿؿاسقامعـمعػاػقؿمتـشؽة،ماحرتامماٌؽاغةماٌعطاةمظؾؿرأةموسدممخؾطفام
مبؽاغة ماآلخرؼـ ،مإال مأغفا مجقػرؼا متؿـاضض ميف ماظؽـري معـ ماظـصقص مععم
أظػازفا ،موععاغقفا متضرب مبعقدا مسـ مطؾ معا مػق مسادات موتؼاظقد مأو متعاظقؿم
عؽؿلؾةمصفلمهاولماًروجمسـماٌـطؼماٌقضقعمعـمررفماجملؿؿع،مظؿؼقلم
وبطرؼؼؿفاماًاصةمالمتفؿينماٌؿـقسات،معاداعتمعؾاحةمظؾرجالمصؾؿامالمتؾاحم
ظـا.مويفمغػسماظقضتمهاولمإبرازمحاجؿفاماظعارػقةمظػعؾمعامؼراهماجملؿؿعم
خروجامسـماظؿعاظقؿ،مصعدمممسـقرػامسؾكمايبمايؼقؼلمععماظرجؾمجعؾفام
دبرج مسـ ماٌعاؼري ماٌقضقسة مهلا ،موتؾقث مودط ماظرجال مسـ معا مؼـادؾفا،م
وسدم ماحؿؿاهلا ماظصرب مسؾك مطؾ ماظضغقط ماٌؾؼاة مسؾك مساتؼفا مودط مسائؾؿفام
األبقؼة مأو ماظزوجقة م– محبؽؿ مضرورة ماظؿزاعفا مبايشؿة مواظطاسة مواحرتاعفام
ظؽؾ معا مػق مسقب مأو محرعة م– مجعؾفا متصـع مظـػلفا مسائؾة مأخرى محبؾؼةم
اٌداحات ،مصؿغينمسـماألخمواألخت،مضاصدةمأحؾابفاموزعالؤػاموتغينمسـم
األممبؼؾبمعؽلقرمطقغفامملمتلؿطعمإرضائفا،موتغينمسـماألبمواضعةمإؼاهميفم
ذبؾسمرباطؿةمظرتؼفماظظؾؿماظذيموضعمسؾقفاميفمعرأىمعـفموملمتؼؾؾفمػل.
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