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 *)تابع( أشكال التعبري عند قبيلة بين هديل

*بومديين بلقاسم
 

 : حكاية شعبية -1

  هنيدة وباها
ذجاوهذ ذاؾغابة ذيف ذصػاح)حجر( ذػوق ذؿرقح ذاؾراجل ذوحد ذؽان ذاؾـفار وحد
ذياعةذؿنذاؾـاسذودؼداوهذاقالذؽانذفوذخونذاؾدرافمذـتاعفم.ذردذعؾقفمذبؾيذ

ذقـوضذؾصقذيفذاؾصػاح)حج ذبغا ذطا ذوحدهذؿاذافذواؾو. ذبؼا ذؽيذتػرؼوا رة(.
وغربتذاصاؾةذعؾقه.جاتذبـتهذفـقدةذتدورذعؾقهذدوؾتذوحدذاؾرجالذؼاؾوهلاذ
ذعؾقهذحتىذوصؾتذ ذؿشاتذاؾبـتذتدور ذػوقذصػاحذالدقذيفذاؾغابة بؾيذراه
ذقاؽؾوفاشذ ذؿا ذباش ذصػصاػة ذػوق ذرؾعت ذو ذابافا ذػقفا ذاؾؾي ذاؾبالصة ؼدام

ذتشوفذوحشذجايذتدولذاب ذ"واشذذقكذاصقةذاهلواقشذوبؼاتذؽلذؿا افا
ذاؾذقبذقاذ ذ"فذاكذعؿك ذ ذابافا ذقردعؾقفا ذحـقين" ذبوقا ذقا ذؿؾفقه ذجاقا اؾي

ذفـقداذبـقيت".ذ
تعاودذتشوفذوحشذوحداخرذجايذتدؼديذابافاذ"واشذذقكذاصقةذاؾيذ
ذفـقداذ ذقا ذ"فذاكذعؿكذاؾدبع ذابافا ذعؾقفا ذحـقين"قرد ذبوقا ذقا ذؿؾفقه جاقا

ذيف ذؽؾوا ذاؾوحوشذقا ذبؼاوا ذؽي ذ"ؿـنيذذبـقيت". ذتدؼدقه ذبداتذبـته اؾراجل
ذ"بداـيذؿنذاؾؽراعذقاذ ذابافا ذبوقاذحـنيذ"ذقردذعؾقفا بداك...ذؿـنيذبداكذقا

ذفـقداذبـقيت".

                                                 
*
ذيعذبعضذاألؿثالذاألدتاذذؿربوؽيذ.ذ)داعدـيذعؾىذ-ؿعدؽر–رؽزذاشاؿعيذدتاذذؿداعدذباطأ  

ذ(حمؿد



 بوؿدقينذبؾؼادم

 76 

ذوقردذ ذحـقين" ذبوقا ذقا ذؿـنيذبداك ذ"ؿـنيذبداك... ذبـته ذتدؼدقه تعاود
ذوبؼاتذاؾبـتذتدؼديذيفذ ذبـقيت" ذفـقدة ذاؾؽرشذقا ذ"بداـيذؿن ذابافا عؾقفا

ذ ذقرد ذوفو ذػوقذابافا ذاؾبـت ذرؾعت ذاؾراس..." ذؿن ذاؾقدقن. ذ"ؿن عؾقفا
ذاؾصػصاػةذباشذتشوفذابافاذراحتذوؿاتتذحداه.

ذفؿاذؿشاوذحرققذحرققذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوحـاذؿشقـاذررققذررققذ

 أمثال شعبية2-

ذواهللذوؿاذتؼػؾهذالذػورته.ذ-1
ذقاذدحاقذاريدذربيذخريذؿاذتوؾيذؿدؾم.ذ-0
ذة(ذؿاذقؼاقس.اؾؾيذتعطقهذاؾؼرد)اصجر-8
ذاؾؾيذقؽربؿاذقضرب.ذ-4
ذاؾؾيذحجذحجذواؾؾيذعوقذعوق.ذ-5
ذاؾطعامذبالذؿاذؿنذؼؾتذاؾػفاؿة.ذ-6
ذعـدهذغؾبذاؾبؼرةذوتدالفذؿوؽة.ذ-7
ذاهلدرةذعؾقاذواطعـةذعؾىذجارتي.ذ-8
ذاصؾفذقعطلذاؾشؿاقت.ذ-9

ذاحققينذاؾقومذوؽتؾينذغدوة.ذ-12
ذاعطقينذعبدتكذؿاراـيذيفذؼرصتك.ذ-11
ذعشـاذوقـشـا.يفذذ-10
ذخويذـتاعذاؾدـقاذاؿاذاآلخرةذؽؾفاذوؼربه.ذ-18
ذاؾبؼرةذضربتذواؾبغلذعباهذؿواله.ذ-14
ذاؾؼاوريذقؽدبذواؾعربيذحيدب.ذ-15
ذاذريذاشارذؼبلذاؾدار.ذ-16
ذاؾبعرةذتتودرذؿقاتذعامذػاؾبحرذوتتالؼاذختفا.ذذ-17
ذدقرذاضريذوـداهذودقراؾشرذوعؼلذعؾقه.ذ-18
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ذابفوا.ؿاذتالؼاوذحتىذتشذ-19
ذؿاذقرؼدذغريذغاـيذوالذفاـي.ذ-02
ذاقالذذػتذاؾطوقلذفاربذاعرفذاؾؼصريذراهذؿوراه.ذ-01
ذػاقنذؿاذضربتذؾؼرعذقدقلذدؿه.ذ-00
ذـفقتفاذعؾىذاؾدوقذبؽرت.ذذ-08
ذتبدالذاؾدروجذراحة.ذ-04
ذقاؽلذيفذاؾغؾةذوقدبذيفذاطؾة.ذ-05
ذاؾؾيذعؼبذقتعرؼب.ذ-06
ذاطالذعدوذؿواله.ذ-07
ذـعاؾةذحتىذتصقبذاؾصباط.متشىذباؾذ-08
ذاقالذغابذاؾؽبريذغابذاؾتدبري.ذ-09
ذأؼطعذاؾوادذاؾدفدارذوالذتؼطعشذاؾوادذاؾداؽت.ذ-82
ذاؾـارذزتذاؾتنب.ذ-81
ذوجهذاضروفذؿعروف.ذ-80
ذتعشىذومتشىذتغدىذوذمتدى.ذ-88
ذػانذقؽونذدؿكذقؽونذمسكذ.ذ--84
ذاؾغاقبذعؾىذؼدرةذاهلل.ذ-85
ذؿوسذاؾداعةذـتاذدؽارةذوػقكذاؾـاؿوس.حدبتكذؽرؿودةذوذػقكذاؾؽرذ-86
ذمتشيذغريذيفذؿاذؿشاكذاهلل.ذ-87
ذاضالذخمطاف.ذ-88
ذاؾػمذاطبؾعذؿاذقدخؾهذذبان.ذ-89
ذاطـدبةذؽبريةذواطقتذػار.ذ-42
ذاطؽديذبؼشذاؾـاسذعرقان.ذ-41
ذجاذقدعاذودرذتدعة.ذ-40
ذجاذقطبه)قداوقه(ذعؿاه.ذ-48
ذاؾعامذقبانذعؾىذخرقػه.ذ-44
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ذدقـارذؿنذاؾرؼبذقبان.خروفذاؾذ-45
ذاؾؽبريذيفذاؾبصلذقـغز.ذ-46
ذاشؿلذؿاذقشوفذصدبته.ذ-47
ذاقالذعواجذاضطذؿنذاؾػردذاؾؽبري.ذ-48
ذاؾؾيذؼرصاتهذاؾؾػعةذخيافذؿنذاصبل.ذ-49
ذحركذاؾدطؾةذقبانذاؾعطشان.ذ-52
ذاؾؾيذخردذؿنذؽارهذؼلذؿؼداره.ذ-51
ذاؾدالؿةذيفذاؾراسذ)أوذيفذاؾطالعة(.ذ-50
ذؾدؾةذبالذعـب.قطؾبذاذ-54
ذاصقطذبوذـقه.ذ-55
ذاؾضققذيفذاؾؼؾوب.ذ-56
ذاؾصاؿطذغؾبذاؾؼبقح.ذ-57
ذخوذذاؾرايذاؾؾيذقبؽقكذوؿاذتاخذشذاؾرايذاؾؾيذقضحؽك.ذ-58
ذذوفذذحالذجابواذؿاذيذذحالذغابوا.ذ-59
ذؿاذزدبذعجوؾكذحتىذقػوتذاؾطؽوك.ذ-62
ذاضريذؿراذواؾشرذؿرا.ذ-61
ذيذؿنذاؾودطذراذي.أـاذدمظيذػقفاذؿنذاصواذيذوفذ-60
ذؿولذاؾعالوي)رؼصة(اقالذقطولذميداس.ذ-68
ذاؾطؿعذخيدرذاؾطبع.ذ-64
ذاؾؾيذؿاتذؿنذاؾشقارنيذخفذعؾىذاطالقؽة.ذ-65
ذاؾؼدومذصابتذقدفا.ذ-66
ذؽثريذاؾصحابذقبؼاذبالذبقفم.ذ-67
ذاؾؾيذحيدبذقشقطؾه.ذ-68
ذاؾـارذسقبذاؾرؿاد.ذ-69
ذبوسذاؾؽؾبذؿنذػؿوذوذؼضيذحاجتكذؿـو.ذ-72
ذاقالذضربكذاؾؼاقدذطنذتشتؽي.ذ-71
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ذباؾرزاـةذتتباعذاؾصوف.ذ-70
ذاؾؼطذقعؾمذاباهذاؾـط.ذ-78
ذاؾػؾوسذقعؾمذاباهذاؾـؼب.ذ-74
ذارواحؾيذقاذبؾىذوديذرقك.ذ-75
ذارواحيذقاذاؿاذـورقؾكذدارذخواؾي.ذ-76
ذؽيذتطؾؼفاذؿاذتورقؾفاذبابذاؾدار.ذ-77
ذاضدؿةذؿعذاؾـصارةذوالذاؾؼعادذخدارة.ذ-78
ذؾؾيذؿاذعـدهذفمذتوؾدفؾهذريارته.اذ-79
ذاؾررينذذ-82 ذعبد ذاؼوال ذ)ؿن ذاشؿاعة ذؿن ذوتـوض ذترذي ذاؾشي ؼؾة

ذاجملدوب(
ذاضربذاؾؽؾبذوذوفذؾوجهذؿواله.ذ-81
ذؿولذاؾعؼلذيفذراحة.ذ-80
ذاؾؾيذبـتهذيفذاشؿاعةذؿاذقفدرش.ذ-88
ذوصلذاؾؽذابذؾبابذاؾدار.ذ-85
ذاقالذؽانذاطتحدثذجافلذاطتصـتذقؽونذعاؼل.ذ-86
ذاؾرجالذباؾرجالذواؾرجالذباهلل.ذ-87
ذاحصدذعؾىذحدابذاؾؽف.ذ-88
ذاؾؾيذؿاذؼعدهذؼربهذميتدذػوؼه.ذ-89
ذأـتاذمتتمذوأـاذـػفم.ذ-92
ذاؼؾبذاؾؼدرةذعؾىذػؿفاذتطؾعذاؾبـتذطفا.ذ-91
ذاؾؾيذبدؾكذباؾػولذبدؾهذبؼشوره.ذ-90
ذاذؾقهذغريذاؿاؾقه.اقذاذخـازذاؾؾحمذؿذ-98
ذخوكذخوكذالذقغركذصاحبك.ذ-94
ذاؾطريذاصرذقشؽرذؿباته.ذ-95
ذاؾرؼبةذميوتذذؾقل.ذ-91
ذادعيذباؾؼوةذقدؾؽفاذربي.ذ-90
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ذاهللذقـعلذؼارعذاؾطرققذوؾوذؽانذباؾطعام.ذ-98
ذجاذقعاوـهذيفذؼربذاباهذفربؾهذباؾػاس.ذ-94
ذافربذؿنذاصبسذجاذيفذبابه.-95
ذاهذباؾغز.اؾؾيذعشاهذؼؾقةذقبدذ-96
ذاؾؾيذحرثهذاؾبغلذدؽهذاشؿل.ذ-97
ذاؾؾيذؼارقهذاؾذقبذحاػضهذاؾدؾوؼي.ذ-98
ذدالهذباصبلذورؾعهذباؾعؼاد.ذ-99

ذوؾدفاذيفذذاؿقتفاذوفيذزوسذعؾقه.ذ-122
ذوريذحـةذقدقك.ذ-121
ذذوقةذؾربيذوذوقةذؾؼؾيب.ذ-120
ذذوقةذؿنذاصـةذوذذوقةذؿنذرروبةذاؾقدقن.ذ-128
ذوؿاذتدقريذقاذاحملضرة.ذؿـنيذقغقبذاؾطاؾبذ-124
ذاؾؾيذؿاذقؽتلذقدؿن.ذ-125
ذاؾؾيذقـدفذعؾىذاؾؾبى)ػاؾؾنب(ذقشتاؼه.ذ-126
ذدعوةذبالذذـوبذيفذراسذؿوالفاذتذوب.ذ-127
ذدعوةذاالمذؽيذاؾؾػعةذيفذاؾؽم.ذ-128
ذاقالذحؾفذػقكذراجلذباتذراؼدذوقالذحؾػتذػقكذؿراذباتذؼاعد.ذ-129
ذاؾػقشذوؼؾةذاؾعقش.ذ-112
ذبذاصطب.بعدذسقذ-111
ذاؾؾيذؾقكذميضغكذوذؿاذقدورؽش.ذ-110
ذغريذاؾؾيذػقكذقؽػقك.ذ-118
ذاؾؾيذغواهذرخدهذخؾىذـصه.ذ-114
ذزواجذؾقؾةذتدبريهذعام.ذ-115
ذاؾؾيذؼالذاؾزواجذدافلذقوجدؾهذاطالذواصطب.ذ-116
ذاؾرؼبةذؾؾغزالذواؾغؾضذؾؾحؾوف.ذ-117
ذعؾىذؽرذوذخيؾيذعرذو.ذ-118



 أشكال التعبري عند قبيلة بين هديل)تابع(

 81 

ذداريذداتراذعاري.ذ-119
ذاؾزربذحيدذاؾعاؼل.ذ-102
ذاؾعاؼلذتؽػقهذؾقشارة.ذ-101
ذؿشاتذبرادفاذوالتذبـادفا.ذ-.-100
ذؿولذاؾػولذقؼولذؾبداذرقاب.ذ-108
ذاضقؿةذبوتادفاذواطراذبوالدفا.ذ-104
ذخقؿةذعشرةذراحيةذوخقؿةذوحدةذؿاحية.ذ-105
ذاطدؾوخذقتعجبذػاطذبوح.ذ-106
ذاضالذخمطافذاقالذؿاذجرحذقعدم.ذ-107
ذؿقةذبنيذاؾعؿوؿقةذواشذدخؾكذقاذاؾزطوؿقة.اؾعؿوذ-108
ذاقالذـضاؿقتذوعدذعؿاؿكذوقالذجعتذاوعدذخواؾك.ذ-109
ذدبقذاصطبذؼبلذؿاذخيطب.ذ-182
ذجوعيذيفذؽرذيذوعـاقيتذيفذرادي.ذ-181
ذأـاذجايذؿنذدبدوذوذفوذرادـيذؾدبدو.ذ-180
ذؿاذقتؽؾمذػاؾؾوزذغيذاضاوي)طاذتفرده(.ذ-188
ذعؿقك.اؾعودذاؾؾيذزؼرهذقذ-184
ذاؾؾيذػاتكذبؾقؾةذػاتكذحبقؾة.ذ-185
ذاؿالؾهذػؿهذقـدىذاؿه.ذ-186
ذؿاذتشربذحتىذتؼربذوؿاذتصحبذحتىذسرب.ذ-187
ذاؾشـعةذؾؾؼؿحذواؾبـةذؾؾؿؾح.ذ-188
ذوحديذوحديذواضؾطةذتعدي.ذ-189
ذاؾضحكذتبدامذواؾؽيذترذام.ذ-142
ذاؾوجعذيفذاؾراسذوذاؾؽيذيفذاطدارة.ذ-141
ذوالذميشيذدالؿات.ـرتةذؿنذاصؾوفذذ-140
ذدقرذؽقؿاذدارذجاركذوالذبؾعذبابذدارك.ذ-148
ذؿواؾػةذوالذتاؾػة.ذ-144
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ذاوالدذاؾؽؾبةذؼاعذؽالب.ذ-145
ذاصدقث)اهلدرة(ذواطغزل.ذ-146
ذاـاذػاؾدوقذوذاؿاذتعاودذضبار.ذ-147
ذدػـتذؽراعذـاضذؽراعذ.ذدػـتذاؾراسذخرجواذؼاع.ذ-148
ذشا.اؾؾيذذاتؽلذعؾىذجارتهذباتذبالذعذ-149
ذحددذؿاذقغؾبكذحد.ذ-152
ذاطرتعذػاصـاقةذوذاؾعقشذيفذزقدور)دوار(.ذ-151
ذاؾؾيذػاتذعؾىذؽؾؿةذػاتذعؾىذروح.ذ-150
ذدالذاجملربذوالذتدالذاؾطبقب.ذ-158
ذجزار)خضار(ذوقتغدىذ)قتعشى(ذبورقذاؾؾػت.ذ-154
ذػؿهذعوجذوقاؽلذاؾدػـجذؼالذاهللذوػؾودو.ذ-155
ذؽانذقدحبواذػقهذؾػراد.ؿاذقغوقينذعرسذاؾعبقدذوؾوذذ-156
ذدابذاؾثرقدذؾؾعبقدذحتىذوالوذقاؽؾوهذباطعاؾق)اطغارف(.ذ-157
ذخدارةذيفذاؾعبدذدـقه.ذ-158
ذاؾؾيذـاضؾكذؿنذبالصةذـوضؾهذؿنذزوج.ذ-159
ذاؾدورذؿبينذواصسذؿاذؽان.ذ-162
ذدرواؾهذحؾػةذوذقدتخطةذػاؾـار.ذ-161
ذة.اهللذجيعلذربيذقؽتؾـاذعؾىذوجهذواحدذؽيذاصصريذ-160
ذاؾطعامذفؿةذوؾوذؽانذباطا.ذ-168
ذخقؿةذـدا)ء(ذوذاؾؼربةذقابدا.ذ-164
ذؾؼرعذقدقرفاذوذبوذـتوفذزصلذػقه.ذ-165
ذاؾؼؾبذصؿةذوذحيؿى.ذ-166
ذخالتهذممدودذوؿشاتذتعزيذيفذحمؿود.ذ-167
ذافلذاطقتذصابرقنذواطعزقنيذؽاػرقن.ذ-168
ذؿاذرؼبوذن،ذغريذعزاوذاوالو)رجعوا(.ذ-169
ذاـيذؿاذيذوـتوؿاذدقرواذعرديذؿوراقا.اـاذرذ-172
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ذاصارؿةذيفذاؾػمذتطقح.ذ-171
ذؿشىذـفاريذيفذـدقفذـاري.ذ-170
ذاعققـاذاحايذاحايذوؼؾـاذاهللذقـعلذاؾيذؿاذقدبقذؾؾغار.ذ-178
ذوحدةذؾقاذووحدةذؾؾؿحتؿةذعؾي.ذ-179
ذقدذوحدةذؿاذتصػق.ذ-182
ذ


