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''الصحفي هو شخص يتفوق يف رأيه على أي كسول يف العامل'' 
كاتب مجهول  

 
''كل ما يكتب إلرضاء الكاتب ال قيمة له'' 

  )Blaise Pascal")1623 -1662" بليز باسكال
 

''الصفات والسمات الوحيدة املطلوبة للنجاح احلقيقي يف الصحافة هي الرباعة 
املبدعة واألسلوب املعقول وقليل من القدرة األدبية'' 

 )Nicholas Osborne Tomalin) 1931 -1973ومالين تنيكوالس 
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 مـــــــــقـــــــــدمــــــــــة
يعد الشعر الشعيب جمموعة من الكلمات مرتبطة ببيئة الشاعر العامة يستخدم فيها األساطري 

واملغازي والواقع  املعيش بلهجة حملية يطرح فيها قضايا يف إطار إقليمي عشائري أو ديين. وهو أيضا 
تلك التعابري املنظومة اليت تؤدى بالكلمات أو اإلبداعات الشفوية بلغة العامية. 

    إن صورة الشعر الشعيب تكون أكثر ميال لوصف احلقيقة أو التعبري عن املدح واحلب واحلزن واآلالم
إذ ال يظهر يف كامل تفاصيل هذه احلقائق إال إجيابيات اإلتقان يف إيصال املعىن.و تلعب  واآلمال،

يف صقل  املوهبة اليت هي ليست نتيجة من نتائج التعليم أو الثقافة الشعرية أو طاقة خمفية يف الذات،
ألنه يوجد الكثري من حيملون معارف شعرية يف ذواهتم لكنهم يعجزون عن قول ، شخصية الشاعر

الشعر. 
والشاعر الشعيب جييد التعبري عن الالمقول عرب توهج صادق عما جييش يف النفس بكيفية مؤثرة 

وهو أيضا مؤرخ حلينه و مدافع عن معتقداته ودينه وعرقه. 
ولغة الشعر الشعيب هي اللغة اليت يفهمها الناس وال يعين ذلك أ�ا لغة بسيطة وهلا معان سطحية و 

إن كانت ال تستعمل اإلعراب، فهي لغة يعرب هبا الشاعر عن أحاسيسه عواطفه وكل ما خيتلج يف 
نفسه.''واجلهل بالنحو ال يقدح يف فصاحة وال ببالغة ولكنه يقدح باجلاهل به نفسه ألنه رسوم قوم 

  .تواضعوا عليه ، وهم الناطقون باللغة فوجب إتباعهم''
وانطالقا من هذا ميكن أن حندد أساسا مهما يرتكز عليه الشعر الشعيب والرتاثية واخللود حيث يطفو 

فوق الزمن وليبقى مع كل جيل بنفس اإلنفعال والتأثري. 
لقد زخرت بسكرة ومداشرها بالعديد من الشعراء الذين سامهوا يف احلفاظ على املوروث الثقايف احمللي 

رامسني بذلك صورة لألدب الشفوي ملنطقة الزيبان برمتها. ومل ينل شعرهم حظه من الدراسة أو 
اجلمع، بل إن بعض الشعراء ممن رحلوا ذهبت معهم دواوينهم سدى. واملالحظ اليوم أن االهتمام 

واحملطات الثقافية ذات الطابع املناسبايت. فكيف ساهم هذا  هبذا الشعر ال يزال رهني الفولكلورات
النوع األديب يف احلفاظ على املوروث الثقايف والتارخيي ملنطقة بسكرة وريفها رغم احملاوالت املتكررة 

للمستعمر لطمس الشخصية اجلزائرية؟ وكيف يتألق اليوم يف ظل ظهور جمتمع املعلومات وتنامي ثقافة 
وسائط اإلعالم؟  
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I- االطار المنهجي للدراسة 
: الريبورتاجأهداف 

 يف منطقة الزيبان (بسكرة) من إبراز املوروث الثقايف احمللينسعى من خالل هذا الريبورتاج إىل 
خالل الرتكيز على رصيدها من األدب الشعيب، وخاصة الشعر الشعيب األصيل، الذي مييز املنطقة،  

 الشعراء تسليط الضوء على وذلك بعاشتها خمتلف القبائل احمللية والنازحة. اليت ملراحل على مر ا
. والفنانني واملهتمني هبذا اللون األديب

من خالل هذا الريبورتاج حناول التوثيق السمعي البصري للشعر الشعيب يف طبوعه املختلفة 
ومواضيعه املتعددة، والتعريف هبذا النوع الشعري الذي مازال موجودا بقوة، بدليل سهر املشتغلني يف 

هذا احلقل األديب على تنظيم ملتقيات وتظاهرات سنوية جتمع شعراء الشعر الشعيب من جهات القطر 
 اجلزائري والوطن العريب.

 يعاجل القضايا االجتماعية والسياسية والثقافية نه فعل ثقايف مستمرأإبراز الشعر الشعيب على 
والعالقات اإلنسانية والعادات والتقاليد واألعراف والطقوس الشعبية، ويرسم تاريخ املنطقة وحيفظها 

 من الزوال واالندثار، ونقلها إىل األجيال املقبلة حفاظا على هوية األمة.  
أسباب اختيار الموضوع:  

األسباب الذاتية:  
-البدوي يف اجلزائر  اجملتمع الريفيالشعبية واملوروث الفلكلوري يفثقافة الاالهتمام الشخصي ب

. ألنه يعرب عن أصالة اجملتمع وعراقته
 واالحتكاك هبم من أجل نقل مهومهم وانشغاالهتم عرب معايشة شخصية لبعض شعراء املنطقة

 الشعر الشعيب، الذي يعد بالنسبة للشاعر متنفسا ووعاء ينقل فيه رسائل يف مواضيع شىت.
 للشعر الشعيب "جمعية الواحة للفن والثقافة-مخادمة"يف بعض ملتقيات احلضور الشخصي 

جناز سلسلة من إلالتصوير  يف واحة "خمادمة" و2014املغاريب الذي كان آخرها طبعة جويلية 
.  من أجل اخلفاظ على الذاكرة الشعبيةالبورتريهات اخلاصة بشعراء املنطقة

األسباب الموضوعية: 
إثراء املكتبة السمعية البصرية يف جامعة حممد خيضر-بسكرة مبثل هذه األعمال، خاصة وأن 
دفعتنا هي أول دفعة ماسرت ختصص إذاعة وتلفزيون، وهو ما يسمح بتقدمي مذكرات خترج من هذا 

 النوع، وسيساعد الدفعات الالحقة على االضطالع وإجناز أعمال مسعية بصرية يف مواضيع خمتلفة.  
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 وإعداد أرشيف مسعي بصري متنوع حول األدب احلاجة إىل التدوين والتوثيق هلذا اللون الفين

ممثلة يف اإلذاعة والتلفزيون من وسائل اإلعالم الشعيب يف اجلزائر والوطن العريب وخاصة الشعر وتقدميه ل
أجل بثه والتعريف به وتأصيله يف اجملتمع بعد حالة الرتاخي الذي تعرفه وسائل األعالم السمعية 

 البصرية والفراغ الذي تشهده خاصة يف احلصص اخلاصة باملوروث الثقايف والشعيب.
الولوج هبذا الفن  و بسكرة وبادية الزيبان بواليةالرغبة يف إبراز املوروث احلضاري والثقايف لريف

، خاصة يف عصر تعدد القنوات التليفزيونية ونقلها للمشاهد إىل ساحات ثقافة وسائط اإلعالم
واملستمع على حد سواء والتعريف هبا والتأثري مبا حيمله الشعر الشعيب من قيم ومبادئ يف الشباب 

 اجلزائري، حماولة لصد املد والغزو الثقايف الغريب وما حيمله من قيم مناقضة للقيم األصيلة يف جمتمعنا.  
 الضوء على جوانب الظل لدى بعض الشعراء الشباب. تسليط

النوع الصحفي المختار: 
 الريبورتاج الثقايف كونه األنسب لطبيعة موضوعي من خالل التعريف بنوع مهم من أنواع اخرتت نوع

الفنون الشعبية يف منطقة بسكرة، أال وهو الشعر الشعيب وامللحون. 
الريبورتاج فن من أنواع الكتابة وواحد من األنواع اإلخبارية و مسي أحيانا باالستطالع فهو ليس نوعا 
من أنواع الكتابة األدبية والرواية والشعر إمنا هو نوع صحفي خالص يعىن جبمالية النص دون أن يؤثر 

على وظيفته اليت هي نقل الواقع. 
تعريف الريبورتاج الصحفي: 

 لغة: 
نقل الشيء من   أي املخرب الصحفي وتعين)to reporter( كلمة مشتقة من الفعل االجنليزي

. )1(باألحرى إرجاع الشيء إىل مكانه أو أصله أو مكان ألخر)
التصوير احلي  النقل الصحفي أو أو  مت نقل هذه الكلمة إىل اللغة العربية باسم بيان صحفي

لكن التوجه الذي رسخ أكثر يف املمارسة الصحفية هو الريبورتاج أي احلفاظ على نفس التسمية 
األجنبية، إال أن هناك من ينفر من هذه التسمية لكو�ا دخيلة على اللغة العربية و استبداهلا مبصطلح 

 .)2(التحقيق

 .60)، ص. 1986(دمشق: مطبعة الدوادي، أدبیات الصحافة  أدیب خضور، )-1(
 . 130. )، ص2007، دیوان المطبوعات الجامعي؛ الجزائر: 2 (طاقترابات نظریة من األنواع الصحفیة، نصر الدین لعیاضي )-2(
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 اصطالحا:

" على أنه جمموعة من املعلومات املرسلة عن طريق Larousseيعرفه القاموس الفرنسي "
 .)1(الصحافة، الراديو والتلفزة، وذلك حول موضوع معني

" على أنه فن جيعلك ترى وتسمع وحتس Michel Voirolالريبورتاج كما يعرفه "ميشال فوارول 
مبا أحس به الصحفي نفسه..، وأنه عبارة عن نوع ختتاره عندما يكون اخلرب ذو طابع استعراضي حي 

 .)2(ومتععداجلوانب
الريبورتاج كما عرفه "كرم شليب" هو: نوع صحفي مهمته األساسية تصوير احلياة اإلنسانية 

وإلقاء الضوء على العالقات اإلنسانية مع ربط ذلك كله بشكل غري مباشر وبأسلوب يتمتع بقدر من 
اجلمالية واالعتماد على الصور مبجمل الشروط االجتماعية والثقافية واالقتصادية اليت تشكل أرضية 
هلذه احلياة اإلنسانية اليت يصورها الريبورتاج، وهو نوع صحفي يتمتع جبمالية األسلوب ومقدرة كبرية 

 على التأثري.
الريبورتاج هو أحد الفنون الصحفية اليت تقوم أساسا على تناول وعرض خرب أو فكرة أو قضية 

بنوع من الشرح والتفصيل وسرد البيانات واملعلومات واآلراء ووجهات النظر املختلفة للوصول إىل 
  . )3(احلقائق حول املوضوع وعرض هذه احلقائق على اجلمهور بالكلمة والصورة

الريبورتاج هو النوع الصحفي الذي يعترب األكثر نبال، ال يكتفي فيه الصحفي بتقدمي تقرير عن 
الواقعة لكنه يرتك شخصيته وأحاسيسه تدخالن يف اختيار األحداث والسرد واملعاجلة. 

الريبورتاج هو جعل اآلخرين يعيشون الواقعة أو وصفا حلالة يكون األسلوب فيها درجة أمهية 
املضمون. ينتقي فيها الصحفي أو املخرب عناصرها من املكان الذي جرت فيه احلادثة، أثناء وقوعها 

أو من أفواه من شاهدوها مباشرة ويكتفي الصحفي فيها بالنقل املوضوعي بشكل رائع وفاتن ملا مسعه 
وشاهده، حارما نفسه من إصدار تعليق شخصي، فالريبورتاج نوع شخصي مهمته األساسية تصوير 
احلياة اإلنسانية إلقاء الضوء على العالقات اإلنسانية، مع ربط ذلك كله بشكل غري مباشر بأسلوب 

يتمتع بقدر من اجلمالية والشفافية، فهو يف حد ذاته سلسلة من األشياء الذاتية وله بعض الركائز 

(1)-  Le petit Larousse Illustré, 1987. P. 869. 
(2)- Michel Voirol, droit de la rédaction, (2ème édition; Paris, CEPJ, 1988). P. 47.  

 .514)، ص. 1989 (القاهرة: دار الشرق، معجم المصطلحات اإلعالمیة كرم شلبي، )-3(
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الذي يعتمد عليها، ميكن أن تتم كتابته أو صياغته بعدة طرق ألن بعض األشياء تتطلب رؤية خاصة 
 .)1(من الصحفي حسب ثقافته الشخصية وتكوينه املهين وتوجهاته السياسية وقناعته الذاتية

وخالصة كل هذا الريبورتاج يعرض شرحية من الواقع اليت تدور حول حادثة واقعية هبدف جعلها 
 .)2(فعالة من الناحية الصحفية، وهو أيضا يعاجل أشخاص حقيقيني ضمن ظروف معينة

خصائص الريبورتاج: 
الريبورتاج ال يقدم براهني ملموسة ولكنه جيعل يشعر ومييل إىل اجلانب اإلنساين ويعطي الكلمة 

املالحظة يف نقل الواقع وذلك ، كما يستخدم الريبورتاج للناس البسطاء، دون اإلفراط يف إفراز العاطفة
 بتوظيف أسلوب وصفي.

امليول إىل اللغة األدبية ومزجها مع اللغة اإلعالمية، بغية إعطاء ميزة للريبورتاج عن غريه التحقيق 
 .)3(والتقرير

أن لغة الريبورتاج هي لغة احلياة اليومية املرتفقة، كلمات ملموسة وعلمية صائبة ومجل قصرية، 
حتافظ على إيقاعها، ومجيلة من استشهادات بأقوال من هلم عالقة باحلدث أن الصيغة للتعبري عن 

 . )4(حالتهم الفكرية والروحية
الريبورتاج يرتك الصحفي يقوم بدور املشاهد املفضل الذي يعريه حواسه للجمهور وجيعله يعيش 

 ما عاشه.
الريبورتاج يتضمن جانيا ذاتيا تأكيد وبعدا نقديا لألشياء والفعال ويتطلب قدرا كبريا من 

 .)5(الصرامة يف نقل األخبار وعناصرها
أنواع الريبورتاج 

ال ميكن أن نقدم تصنيفها واحدا ألنواع الريبورتاج، بل هناك عدة تصنيفات وهناك قاسم واحد 
جيمع بينها. وهو أن الريبورتاج نوع إخباري يقوم على النقل والوصف. 

التصنيف األول: ريبورتاج مباشر وغير مباشر 
 :ريبورتاج مباشر

. 102. ، ص)2006  دار الصباح الجدید،:الجزائر( التقاریر اإلعالمیة عبد العالي رزاقي، )-1(
. 65. ، ص)1999الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة،  (الكتابة الصحفیة نور الدین بلیل، )- 2(
. 114. مرجع سبق ذكره، ص، عبد العالي رزاقي )-3(
. 73ص. ، )1995 دیوان المطبوعات الجامعیة، :الجزائر (دلیل الكتابة الصحفیة ،نور الدین سیفي )-4(
 .140 . مرجع سبق ذكره، ص،نصر الدین العیاضي )-5(
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ينطبق ما قلناه عن التقرير متاما على الريبورتاج. فالريبورتاج املباشر هو ذلك الريبورتاج الذي 
يقوم به الصحفي من جريدة أو تلفزيون حيث يقوم بالنزول للميدان وجيري ريبورتاجه، وتقوم تلك 

اجلريدة أو التلفزيون بنقله، أي أن هذا الريبورتاج من إنتاج اجلريدة أو اإلذاعة أو التلفزيون منها. 
 ريبورتاج غير مباشر:

أما الريبورتاج غري املباشر هو ذلك الريبورتاج الذي تنتجه مؤسسة إعالمية أخرى كوكاالت 
األنباء مثال. حيث يقوم الصحفي من وكالة أنباء معينة بالنزول إىل امليدان وجيري ريبورتاجا صحفيا 

حول موضوع معني مث تشرتيه اجلريدة أو اإلذاعة أو التلفزة وتقوم بنشره أو بثه أو إذاعته، أي إن 
 الريبورتاج هنا من إنتاج تلك اجلريدة أو اإلذاعة أو التلفزة، إمنا من إنتاج غريها.

التصنيف الثاني: ريبورتاج يرتبط بالحدث والريبورتاج يرتبط بالموضوع 
 ريبورتاج يرتبط بالحدث: (الريبورتاج المكاني)

ونعين به الريبورتاج اآليت الذي ميكن للصحيفة مبوجبه أن يقوم الريبورتاج حول مؤمتر صحفي أو ندوة 
صحفية، أو مسرية سياسية، أو مظاهرات عمالية أو زيارة ميدانية لرئيس احلكومة أو وزير معني. على 
أن يكون موضوعه هنا يرتكز على نقل والوصف، أو بوصف مثال أجواء الزيارة، و الظروف احمليطة هبا 

ويصف األمكنة اليت زارها رئيس احلكومة، وغريها من املعطيات اليت جيب وصفها من صغريها إىل 
كبريها. وهذا النوع من أنواع الريبورتاج خيتلف عن التقرير احلي، ألن التقرير احلي يقوم مبوجب 

 صحفي يسرد وقائع الزيارة، أو وقائع الندوة الصحفية.
 ريبورتاج يرتبط بالموضوع: (موضوعاتي)

   إن أشهر الريبورتاجات هي تلك اليت تتعلق باملوضوعات، وهي عادة ريبورتاجات غري أنية، أي ال 
ترتبط باحلدث، مثل الريبورتاجات اليت تدور حول مواضيع الطفولة والبيئة وحوادث املرور واملدن 

والقرى واملناطق السياحية واملنشآت وعادة ما يكون هذا النوع من الريبورتاجات أطول من حيث 
املساحة أو املدة الزمنية من الريبورتاج املرتبط باحلدث. 

التصنيف الثالث: حسب طبيعة الموضوع 
جند يف هذا التصنيف عدة أنواع للريبورتاجات تبعا لطبيعة املوضوع منها: 

 حول القضايا السياسية واألحداث والوقائع اليت هلا عالقة بالسياسة مثل ريدو :ريبورتاج سياسي
 قضايا األمن واإلرهاب وغريها.
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ويرتبط مضمونه باملواضيع االجتماعية كالطفولة واملرأة والبطالة واملخدرات  :ريبورتاج اجتماعي
 والتشرد.

يدور حول املواضيع الثقافية كاملطالعة وبيع الكتب والرتدد على املكتبات وامللتقيات  :ريبورتاج ثقافي
 الفكرية واستطالع مجهور املثقفني حول القضايا الثقافية.

 هو نوع من الريبورتاجات يركز على األمكنة واملناطق واملنتجعات السياحية. :ريبورتاج سياحي
هو نوع من الريبورتاجات اليت ترتبط عادة باحملاكم والقضايا املختلفة خاصة تلك  :ريبورتاج قضائي

 املواضيع االجتماعية.
يتعلق باملواضيع الرياضية كاستطالع منشأة مجهور الرياضيني واملشجعني وكل  ريبورتاج رياضي:

 األمور املتعلقة بالرياضة.
وهو نوع هام من أنواع الريبورتاجات، فهو يدور يف املناطق الساخنة مثل: احلروب  :ريبورتاج حربي

 .)1(والتوترات والنزاعات املسلحة واحلروب األهلية وغريها
التصنيف الرابع: حسب المدة الزمنية 

  دقيقة.13ريبورتاج قصري املدة: ويكون حوايل 
  دقيقة.26ريبورتاج متوسط املدة: ويكون حوايل 
 .)2( دقيقة52ريبورتاج طويل املدة: ويكون حوايل 

بنية الريبورتاج:  
الريبورتاج من األنواع الصحفية اليت تعتمد على التحضري املسبق وهذا يف الصحافة املكتوبة أو املرئية. 

وانطالقا من خصوصية الريبورتاج الصحفي واملميزات اليت يتصف هبا فإننا نرى أن الريبورتاج اآلين 
يقوم على اهلرم املقلوب باعتبار أن آنية احلدث تفرض استعمال هذا النوع، يف حني يستعمل اهلرم 
املعتدل الريبورتاج أملوضوعايت حيث يتم االعتماد على عنصر التشويق حىت يتم متكني اجلمهور من 

 وألن الريبورتاج أوال وقبل كل شيء عبارة عن عمل إبداعي إال أنه جيب ،)3(املتابعة الكاملة للريبورتاج
مراعاة ما يلي: 

 :العنوان

 .)2006 دار هومة للنشر والتوزیع، :الجزائر؛ 2ط( الصحفي الناجح ،محمد لعقاب )-1(
 صباحا. 11:30 على الساعة : بإذاعة الجزائر من بسكرة، بتاریخمقابلة مع المخرج العربي مواقي بناني، )-2(
 .)2009 دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، ؛ الجزائر:2ط (فنیات التحریر الصحفي ،ساعد ساعد )-3(
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 وهو الواجهة أو نقطة البدء للقارئ أو املستمع أو املشاهد فالكثري منهم يلتقي بقراءة أو استماع أو 
مشاهدة العنوان دون متابعة النص، وقد يتحول العنوان من إعالن عن سلعة إىل سلعة يف حد ذاته، 

وذلك حبكم نفوذه القوية واملكانة اليت حيتلها يف عامل الصحافة، وهناك من يشبهه بـ:"املدفعية اليت 
 متهد لزحف املشاة والدروع".

 : المقدمة
ختضع املقدمة أيضا إلبداع الصحفي وتعترب املدخل التمهيدي للحديث عن املوضوع أو حتديد 

 عناصر املكان، أهم املقدمات الصاحلة للريبورتاج:
  التمهيد للموضوع بالطريقة اليت يراها الصحفي.مقدمة تمهيدية:

  حيدد فيها الصحفي مكان الريبورتاج كموقع مدينة مثال.مقدمة تحديد المكان:
 إخل...،  أي حتديد موضوع الريبورتاج مثل: االنتحار، التشردمقدمة تحديد الموضوع:

 الجسم:
 الريبورتاج يعين بتقدمي السياق الواقعي أو السياق املعيشي خارج مكتب التحرير يف زمان ومكان 

واحد يبين الريبورتاج على حدث واقعي أو ظاهرة ويعين الصحفي فيه بالوصف والتعبري ونقل 
 .)1(األحاسيس واملشاعر املرتبطة باحلدث أو الظاهرة

 قد تكون مفتوحة أو مغلقة يف شكل سؤال أو خالصة أو توقعات توجه قارئ الريبورتاج.الخاتمة: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 112، 111 .صص،  مرجع سبق ذكره، ،عبد العالي رزاقي )-1(
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II -  ماهية الشعر الشعبي

تعريف الشعر الشعبي   .1
يعترب الشعر الشعيب فرعا من فروع األدب الشعيب عموما وهو لون فين يعكس أحاسيس وآآلم 

وآمال الشعراء الذين هم يف العادة أميون ال ميكون ناصية اللغة الفصحى. 
"حنن ال نبحث عن فكر فلسفي واضح السمات، ظاهر التماسك، وإمنا حنن نبحث عن املعطيات 
الفنية املرتسبة عن هذا الفكر، وحناول أن نردها إىل أصوهلا، دون عناء البحث يف هذه الفلسفات 

وهذه املعطيات تظهر لنا بصور احلكى املختلفة، وهي نفس الصور اليت تظهر هبا املتبقيات ، نفسها..
األسطورية القدمية اليت مألت فكر الشعب العريب يف بداياته األوىل، وهي ختتلط هبا وتتحد معها، 

وهي يف جريا�ا داخل الوجدان الشعيب قد متزج بني معطياهتا األسطورية القدمية، وبني جذاذات من 
أكثر من فلسفة وعقيدة، مرت يف ضمري الشعب عرب مسريته الثقافية الطويلة فاحلكى أو القص يف 

األعمال الشعبية ليس جمرد أدوات لتسلية الناس وإهلائهم، كما هو احلال يف تصور الكثريين من 
أصحاب الفكر املسطح الذين ينظرون إىل كل ما هو "شعيب" باعتباره أقل أمهية، وأقل قيمة، وأقل 

جدوى، من األعمال اليت تصدر عن األفراد الذين أثبتوا وجودهم وأمساءهم يف سجالت وكتب 
 .)1(األدب والتاريخ"

األدب الشعيب هو تعبري بالكلمة عن اإلنسان و ما طالته قدرته التصويرية الفنية ، وهو ال 
مساحات إبداعه  يفارق األدب (املدرسي) يف فنونه بل إّنه يتسع أكثر منه باعتبار تلقائية لغته واّتساع

أنواع ، بل وأبعد من ذلك  وتلقيه، والتقرير بأّنه أدب تضمن شروط األدبية منح للدارسني تقسيمه إىل
األديب الشعيب، ومن هنا رأينا يف  جعلهم خيوضون يف ختصيص األنواع فوضعوا تصنيفات داخل فن

مقام حبثنا تفصيل الكالم يف أبرز شكلني لألدب الشعيب الذي ال خيتلف فيهما عن األدب الرمسي، 
صورة اللغة احلاملة ملضمون املعاين ، و ليس فعلنا  وساغ لنا تنميط الفصل بني الشكلني على أساس

 التنظري. بالسبق و إّمنا هو تطويع ما تراكم من
هذا  والدرس يف صياغة منهجية تّؤمن لنا فهم الشكل وحماورة أفكاره احملمولة من بابه، ويف

املوزون املقفى  يقول ابن خلدون"اعلم أن لسان العرب وكالمهم على فنني : املنظوم ، وهو الكالم

 .12، 11 ، ص.، ص)1991 ،دار الشروق(القاهرة:  عالم األدب الشعبي العجیب، فاروق خورشید -)1(
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وهو الكالم الغري املوزون، و  ومعناه الذي تكون أوزانه ّكلها على روي واحد و هو القافية ، و يف النثر
. )1(كّل واحد من الفنني يشتمل على فنون و مذاهب يف الكالم

الشعر الشعيب هو شكل من أشكال التعبري يف األدب، فهو إبداع شعيب شفوي، ومنط من 
األمناط الثقافية الشعبية، كباقي الشعبية األخرى،"يتضمن األدب الشعيب الشعر والغناء واألحاجي 

والقصص، واملعتقدات اخلرافية والتقاليد، وغريها من عناصر الرتاث حىت أصبح مفهوم األدب الشعيب 
يضم جمموعة من الفنون القولية مثل"األمثال الشعبية واألغاين والنكت واحلكايات الشعبية، ولعل على 

، السيما أن األدب الشعيب هو"األدب الشائع يف الطبقات اليت )2(رأس هذه الفنون الشعر الشعيب"
تسمى عادة بشعب أو عامة، وله مميزات خاصة به يف بعض األحيان ومشاهبات مع األدب 

. )3(الكالسيكس، ويستعمل اللهجة احمللية أو لغة شبه فصيحة، سهلة فيها تعابري كثرية باللغة العامية"
والشعر الشعيب يتكون من كلمتني مها: 

الشعر: وهو أقدم الفنون األدبية ويعين يف األصل" علم " شعرت به مبعىن علمت به، ومن مث يكون 
 .)4(الشاعر مبثابة العامل

الشعيب: مشتقة من الشعب وهو جمموع الناس الذين يشرتكون يف عالمة مماثلة كالدين والدولة 
واألصل واألرض. 

نشأة الشعر الشعبي   .2
بعدما ابتعد الناس عن اللغة العربية الفصحى بسبب التخلف واالستعمار واألمية ودخول 

اللغات االجنبية، ظهر ما اصطلح عليه باللغة العامية."إن الشعر الشعيب يطلق على كل كالم منظور 
من بيئة شعبه بلهجة عامية، تضمنت نصوصه التعبري عن وجدان الشعب أمانيه، متوارثا جيل عن 

جيل عن طريق املشافهة، وقائله قد يكون أميا وقد يكون متعلما بصورة أو بأخرى مثل املتلقي 
ويعد ابن خلدون املؤرخ العريب الشهري أول من ذكر الشعر الشعيب حتت اسم الشعرالبدوي ، )5(أيضا"

، وأورد عدة نصوص شعرية يف مقدمته نسب بعضها اىل شعراء بين هالل. 1405العام وذلك يف 

المسمى دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن، ، عاصرهم من  الّمقدمة عبد الرحمان أبوزید ولي الدین ابن خلدون، )-1(
 .585 .، ص)2003 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع:بیروت( ذوي الشأن األكبر

 .196ص. ، )1989 الفارابي، :بیروت(  نظرة نقدیة منهجیة:بحث عن التراث الشعبي سالم رفعت، )-2(
 .182. ص، 1980، نیسان 06مجلة التراث الشعبي العراقیة، بغداد، العدد   )-3(
. 409ص.   ()، لسان العربابن منظور، )-4(
. 395ص. ، 1977 مخطوط 1945 إلى 1980دور الشعر الجزائري في الثورة من  التلي بن الشیخ، )-5(
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الفرق بين الشعر الشعبي والشعر الفصيح   .3
ال يراعي القواعد اإلمالئية املعروفة، بل يضيف أحيانا وينقص أحيانا أخرى، إذ ال ينبغي تطبيق 

قواعد الشعر الفصيح على الشعر الشعيب وهذا ما عناه التلي بن الشيخ بقوله " وحنن منيل إىل 
االعتقاد بأن تطبيق املقاييس املستخدمة يف الشعر العريب ينبغي أن ال تطبق بنفس الدرجة على الشعر 

الشعيب الذي ينطلق من واقع ثقايف واجتماعي حمدود اإلدراك، ويعرب عن ذوق مجاعة هلا ملكاهتا 
وذوقها األديب الذي يعكس أحاسيس وعواطف طبقات شعبية، مرتبطة هبذا الواقع االجتماعي 
واحلضاري الذي ينظر إليه املثقف أحيانا بعدم الرضا، بينما تراه الطبقات الشعبية املنبع واملرجع 

. )1(معا"
III -منطقة بسكرة" Biskra"  

 حيث حيدها 2 كلم400بـ تقع يف اجلهة اجلنوبية الشرقية من اجلزائر وتبعد عن عاصمة البالد 
من الشمال والية باتنة ومن الشمال الغريب والية املسيلة ومن الشمال الشرقي والية خنشلة ومن 

 .2كلم 21671 الغرب والية اجللفة ومن اجلنوب الوادي، وتقدر مساحتها بنحو
تتكون تضاريس الوالية من عناصر متباينة حيث تتمركز اجلبال يف الشمال والسهول متتد على حمور 

شرق/غرب ومتثل سهوب لوطاية والدوسن وليوة وطولقة وسيدى عقبة وزريبة الوادي وتتميز تلك 
املناطق برتبة عميقة وخصبة. 

تعترب منطقة الزيبان مهدا للحضارة والعلوم والثقافة ومركزا لإلشعاع الديين وقلعة خالدة يف تاريخ 
 وتلقب الوالية بعروس الزيبان وبوابة الصحراء الكربى. ثورة نوفمرب التحريرية اجمليدة.

أجنبت مدينة بسكرة عرب العصور فطاحل وأدباء وشعراء وعلماء أجالء، فمن بني أبرز األعالم الشيخ 
األخضري صاحب املنظومة الشهرية يف سجود السهو، باإلضافة إىل علماء أعالم أمثال: الشيخ 

 الطيب العقيب والشيخ أمحد سحنون الليشاين والشاعر أبو بكر بن رمحون وأمحد رضا حوحو وغريهم.
استقطبت هذه املدينة التارخيية اهتمام وحمبة كل الزوار الذين حلوا هبا وعاشوا حتت مسائها، شعراء 

وفنانون وأدباء ورياضيون ومؤرخــون، وجدوا كلهم يف هذه البالد اجلميلة أحالمهم وإهلامهم وذكرياهتم 
فكتبوا عنها دون ملل كاملؤرخ الكبري ابن خلدون واألديب الفرنسي اندريه جيد والعامل اجلليل أبو بكر 

 .) 2(جابر اجلزائري من بلدية ليوة

 .430 . مرجع سبق ذكره، صالتلي بن الشیخ، )-1(
2 http://ar.wikipedia.org/wiki /,00: 14 ,19/04/2015 والیة_بسكرة. 
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 مرحلة إنجاز الريبورتاج
 التحضير: 

هي أول خطوة من خطوات التطبيق الفعلي يف تنفيذ للريبورتاج  أهم جانب من جوانب الكتابة    
 فانطلقت من وضع الفكرة على الورق. النص

داللية عن  وحدة مبعىن وضع وحدات تعرب كل تقطيع داليل  صورةنضعها يفتنفيذ هذه الفكرة ول
مرحلة من مراحل الفكرة وتكتب على الورق من حيث أبعاد كل وحدة وعناصرها املكونة هلا. 

 البداية،  مراعاة التطور احلركي املبدئي هلذه املقاطع مبعىن تقسيم الفكرة إىل ثالثة أقسام:مع 
النهاية.  الوسط،

أو  التطور احلركي املبدئي وكل قسم من هذه األقسام له مقاطعه الداللية املعربة تنطلق من مبدأ
املنطقي، أي تسري يف اجتاه منطقي حنو التطور. 

 الشكل املتكامل هلذه العملية؛ وتسمى وضع مالمح التطور احلركي املبدئي أو وبعدها أضع
(السينوبسيس). 

 :السينوبسيس
بداية باجلنريك أحدد من خالله عنوان الريبورتاج واملشاركني فيه، مث نظرة عامة على واحات 

الزيبان الغربية ببسكرة، مث التوغل يف إحدى واحات النخيل وصور ثابتة لبسكرة مث تصوير للملتقيات 
الشعرية والعكاظيات اليت تقام يف بسكرة(سيدي خالد، ليوة واملخادمة). وبني احلني واآلخر نسجل 

 كلمات لللمختصني وأساتذة يف الشعر الشعيب وتاريخ بسكرة.   
 مرحلة المعاينة:

 كنت مهتما بالشعر 2014 شهر جويلية "جمعية الواحة للفن والثقافة-مخادمة"ملتقى  قبل
الشعيب يف اجلزائر، بل وكنت شعوفا هبذا اللون الفين األديب وببعض الشعراء العرب وشعراء اجلزائر 

  للشعر الشعبي طبعة واحة "مخادمة"وباخلصوص شعراء بوادي الزيبان بوالية بسكرة، غري أن 
لفتت انتباهي واهتمامي ملا فيها من حضور لكثري من الشعراء اجلزائريني الشباب وتنوع املواضيع 
وجرأهتم يف معاجلتها، اغتنمت فرصة تواجدي يف هذا الفعل الثقايف املميز، وعملت على تصوير 
معظم الشعراء أثناء إلقاء قصائدهم، كما قمت بإجراء مقابالت وأحاديث صحفية مع الشعراء 

الشباب، وكان اهلدف األساسي هو التوثيق السمعي البصري هلذا احلدث الثقايف السنوي واحلفاظ 
. على املوروث األديب والشعر الشعيب والفلكلور الذي مييز اجلزائر واملغرب العريب أيضا
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"جمعية الواحة للفن اقتضت مرحلة املعاينة أيضا مجع بعض املواد السمعية البصرية من أرشيف
 وجممل 2014 سواء أكانت املواد الفيلمية الوثائقية مرتبطة باحلدث شهر جويلية والثقافة-مخادمة"

العمل مت تسجيله أثناء عكاظية سيدي خالد للشعر الشعيب، وكل ذلك إلثراء الريبورتاج باملعلومات 
عن موضوع الشعر الشعيب، وجتدر اإلشارة أن ما مت تسجيله يف هذه العكاظيات ميكن استغالله 

وتوظيفه يف العديد من األعمال السمعية البصرية ليس فقط الريبورتاج، بل ميكن إجناز فيلم وثائقي أو 
بورتريهات عن أمساء كثرية لشعراء الشعر الشعيب، كما ميكن استغالهلا يف تأليف الكتب، أو املقاالت 
 العلمية يف هذا الشأن، أو إجناز املذكرات أو الرسائل أو األطروحات اجلامعية حول هذا النوع األديب.

بعد مجع األرشيف كان البد من البحث يف املوسوعات والقواميس والكتب والدوريات املوجودة 
يف املكتبة اجلامعية أو املكتبة البلدية العمومية حول األدب والشعر الشعيب، وأبرز أعالمه يف الوطن 

العريب واملغرب العريب واجلزائر ومنطقة الزيبان ببسكرة على وجه التحديد، حرصا على علمية 
 املعلومات وحفاظا على األمانة العلمية، ونقلها يف الريبورتاج للمشاهد واملستمع.

بعد مجع املصادر واملراجع املرتبطة هبذا اللون األديب والفين قمت بإجراء مقابالت مع بعض 
األكادميني اجلامعيني املهتمني باألدب الشعيب واملشتغلني يف حقل الشعر الشعيب يف املنطقة 

باخلصوص، وذلك من أجل تدعيم الريبورتاج بالشهادات احلية من ذوي االختصاص، هبدف إعطاء 
 قيمة ومصداقية أخرى للريبورتاج.

 مرحلة التصوير:
بعد معاينة األماكن املراد التصوير فيها وبعد حتديد املواعيد وبعد حتضري قائمة باألسئلة إلجراء 

"جمعية الواحة للفن األحاديث مع الشعراء املستجوبني هبدف إثراء الريبورتاج وبعض أعضاء 
وبعض املدعوين واملهتمني بالشعر الشعيب، بدأ تصوير فعاليات مهرجان الشعر والثقافة-مخادمة" 

وعكاظية الشعر الشعيب بسيدي خالد  2014الشعيب املنظم من طرف اجلمعية خالل شهر جويلية 
، مت تصوير امللتقيني كاملني، وتسجيل كل عروض الشعراء على املنصة يف خمتلف القضايا 2015

واملواضيع الراهنة اليت يعاجلها الشعر الشعيب كالسياسة والظروف االجتماعية السائدة وحال األمة 
العربية والتقلبات اليت تعيشها ومشكالت الشباب ومواضيع يف األصالة والبداوة واملرأة واألم واحلب 

 وقضايا كثرية تنم عن ثراء الشعر الشعيب يف املنطقة.
 مت تصوير واحة املخادمة وتفاصيل عن املكان وأجواء رأينا أ�ا ستفيدنا عند إجناز الريبورتاج  

 مرحلة التركيب:
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 التعليق:
ِبْسَكره عروس الزيبان... واحُة اجلماِل ومعجزٌة أودَعَها اهللا يف أرضه مبَا حباها من مجاٍل أخاذ 

 وسحٍر مثري وطبيعة خالبة...
َبسكرة اخلصُب والنماُء وَما زاَدها متيزًا خنيُلها الباصقات اليت تـََتزيَن هبا واحاهُتا الغناء...ومتورُها 
الوافرة...و مياُهَها العذبة...ومعاِلُمها وآثارُها اليت بقيت صامدة يف وجه عوادي الزمن...تشهد على 

 عراقِتها وتراِثها وتارخيها الذي صقله أْبناؤها عرب حقب زمنية متعاقبة...
بسكرة حبواضرها اليت حتيط هبا كانت والزالت مهًدا للعلم والعلماِء واألدباء والشعراء واملثقفني 

و الفنانني ...فهي ولوٌد ودوْد وأٌم معطاء أجنبت من رِمحِها رجاالً عظماَء وقاماٍت سامقه  كان َهلَا 
 فضل السبق واإلسهاِم يف صناعة جمِد اجلزائر وتاريخ اإلنسانية.

بسكرة فيِسرا أْدبيسينام كتاب مفتوٌح حيمُل بني طياته زمخًا مرتاكًما من األحداث واحلركيِة 
وعوامل النبوغ والتألق الدائم... أَهلَّها ذلك َأْن ذاَع صيُتها يف األصقاع وتداَوَل الناُس اَمسها يف 

اآلفاق... فال غرَو إذن أن ُتصبَح من أبرِز حواضر بالد املغرب وعالمًة الستقطاب الرحالِة واجلغرافيْني 
 وَموَئالً للشعراِء والفانني.

  واألدباِء واملبدعني من العرب والعجم...الذين خلدوا أنفَسِهم بذكرها يف كتبهم ومقاالهتم و 
 مراسالهتم...وما جادت به قراِئُحهم من قصاِئَد َدّجبْتها أقالُمُهم أو لوحاٍت فنيٍة أبدعتها أناِمُلُهم...

بسكرة  يتغىن هبا الشعراء من بالد املشرق واملغرب...الذين زاروها أو نبغوا فيها فرصُفوا مَعاِلَمها 
احلضارية وآثارَِها العمرانية ورموَزها الدينية وشوارِِعَها وبساتينها وتناَولوا عاداهِتا وتُراِثها وأخالِق أهلها 

 وتعرضوا لتارِخيها النضايل...
أصواٌت شعريٌة كثريْة إلتقت بني واحات النخيل لتوقظ صهيل اجلياد وتُعيَد ِلمفردات القاموس 

 الشعري َمَعانِيها...
تارخيية الشعر الشعيب وإسهاماهِتا السياسية والثقافية واالجتماعية عرب األزمنة احلضارية اليت 

 عرفتها اجلزائر كانت من أبز احملاور اليت تناَوهلا الباحثون.
قصائٌد وطنيْة ُمتَجُد اجلزائر وتـَُفاُخُر بتارِِخيها ...قصائُد حٍب وَغَزْل تـَْعِزُف على قيتار القلوْب 

أحلاَن اخللودْ ...قصائُد حكمٍة وابتهاٍل وتصوْف تُروى من حبريات الطُّْهِر فتسقي روًحا َعْطشى 
 للصفاء...  

 قصائٌد َتسَبُح يف الفضاءاِت اإلنسانية ُمنتِصرٌة للقيم األخالِقية املتسامية...
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ما اإلنسان؟ ما احلب؟ ما الثورة؟ إن مل يكن الشعُر طلقُة يامسَِني صوَب قلوب تعشق احلياة 
هي تساؤالت كانت هائمة بني النخيل حاولت شاعرات جزائريات أن جيُِْنبَ عليها يف ندوة الصوت 

النسائي للشعر الشعيب وذلك إلضاءة الزوايا املظلمة حول حضور الصوت النسائي يف الشعر الشعيب 
ومدى قوته وعمقه ووعيه بقضايا جمتمعه ومستقبل هذا الصوت ومتانِة حباله يف اجلسد الثقافة 

 اجلزائرية .
يتنوع الشعر الشعيب حسب الطبوع الفنية واألذواق ويعرب بصدق عن إحساس ذاكرة مجاعية 

 طالتها ثقافية مجاهريية دخيلة وأفكار العوملة والدمج لغرض طمس هوية الدولة الوطنية.
ومل تبخل حناجر شعراء الشعر الشعيب على نظم قصائد بالفصحى معربة بذلك عن تزاوج 

 الثقافاُت الشعبية احمللية باآلداِب العاملية....
وتبقى بسكرة حاضنٌة للكلمة الشعرية ومنطقة إشعاٍع لقافيِة القصيد وعروًسا تُلهُم الشعراء 

 إ�ا ُسكرة مدينُة الشعر والشعراء.....جبماهلا 
 المونتاج:

 الكمبيوتر إىل األفالم لتحويل Pinnacle Studioأستوديو بيناكيلبإختيار برنامج  قمنا لقد
 النصوصو الصوتية واحلركية واملؤثرات املشاهد بدمج الربنامج يقوم حيث عليها، التعديالت وإجراء
 .الفيديو تشغيل جهاز أي أو الكمبيوتر على تشغيله ميكن متكامل فيلم إىل حتويلهال املكتوبة

 اليت الفيديو ملقاطع خصوصا فنية إحياءات عطاءوإ األخطاء لتصحيح املؤثرات هذه تاستخدمو
 خمادمة عكاظية من لكل املشاهد نفس نصور كنا ألننا الثقافية اجلمعية أرشيف من هبا استعنت
 .خالد وسيدي

 القدمي هاتاريخ إىل باملشاهد الرجوع لغرض بسكرة ملدينة الثابتة بالصور أيضا استعنت أخرى جهة ومن
 الشعيب الشعر أن وخصوصا املنطقة هبا مرت اليت الزمنية احلقب على يظطلع لكي اهتمامه وجلب

 والفخر واحلزن األمل ترتجم اليت اجملتمع آهات إليصال ومتنفسا التعبري وسائل بني من آنذاك كان
.   أحيانا والرتفيه واحلب
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 رشیط الصورة  رشیط الصوت 
 رمق اللقطة  مدة اللقطة 

 حمتوى اللقطة نوع اللقطة  التعلیق  املوس�یقى 
ن  

انو
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
القـ

 �ٓ
آ

 

 تصممي �بت

 تصممي �بت 

//       // 

//       // 

//       // 

   // //     

 //      //   

//       //   

 �دار أ�لوان 

 �امعة محمد خيرض �سكرة 

 لكیة العلوم �ج�عیة وإال�سانیة 

 قسم العلوم إال�سانیة 

 الشعر الشعيب يف �سكرة �رخي وتأٔلیف 

 ریبور�ج لنیل شهادة املاسرت

 حتت ٕارشاف ا�كتور سالمن رضوان 

 2015دورة جوان 

 ٕا�داد وتقدمي الطالب : حيدر �ن عطیة 

3+ �4� 

5� 

5� 

5� 

6� 

6� 

6� 

5� 

8� 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

 

�سكرة عروس الزیبان 

وا�ة امجلال .....من 

 جامل آٓ�ذ 

�بتة �نوراميك من اليسار ٕاىل ا�ميني 

 عن الطبیعة 

 مدینة �سكرة 

 ٕاخرضار الطبیعة

4� 

6� 

10 

11 

وحسر مثري .... �سكرة    12 � 5 طبیعة  �نورميك 
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 اخلصب 

السامء ... الباسقات    Contre plonger  13 � 5 خنیل 

 14 � 2 �س�تان خنیل  Plon fix اليت تزت�ن هبا وا�اهتا   

 
الغناء ... و متورها 

 الوافرة 
Plon fix  15 � 3 متور 

 16 � 2 مياه  Plon fix مياهها العذبة  

 17 � 2 معمل دیين  Plon raproché و معاملها  

 18 �1 آٓ�ر البنایة القدمية  Plon fix و ٔآ�رها  

 
اليت بقيت ...عوادي 

 الزمن 

Contre plonger avec panax 

droit a gouache  
 19 �4 معمل ملس�د قدمي 

 20 � 8 خمطوطات كتب  �رافلینق متحرك + تصاممي �بتة  �شهد....زمنیة متعاقبة  

 21 � 7 منظر الغروب مع النخیل �نو من أ��ىل ٕاىل أ�سفل + �بت   موس�یقى 

�سكرة    Plon fix  22 � 2 صورة لبسكرة قدمية 

حبوارضها ...العلامء    Plan fix   23 � 6 شارع قدمي به ش�یخ مييش 

 24 �4 صورة لشارع قدمي   Plon fix و أ�د�ء ...و الفنانني  
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 25 � 4 صورة ملقهيى قدمي يف �سكرة   Plon fix فهيي ودود ....معطاء  

تصممي جامعي لكتب   ٔآجنبت ....عظامء     cristation 3� 26خمطوط �لیه صورة �امل 

 27 � 2 خمطوط �لیه صورة �امل  تصممي جامعي للكتب  و قامات سامقة  

 28 �3 خمطوط �لیه صورة �امل  // اكن لها .... و إالسهام   

 29 �6 خمطوط �لیه صورة ٕا�الم �سكرة  // يف صنا�ة .... إال�سانیة  

 30 �4 صورة قدمية لبسكرة    Plon fix �سكرة ....ابتيس�یام  

 
كتاب مفتوح .... بني 

 طیاته
تصممي �بري    31 �3 كتاب قدمي ینفتح 

 
زخام .... و التأٔلق 

 ا�امئ 
 32 � 6 مجمو�ة لكتب ا�طوطات  �نوراميك متحرك 

 
كذ� كتب الر�ا� ... 

 منطقة �سكرة 
 تصممي مقرب 

 صور هتد�ل لباحث �رخيي تتوسط

 ا�طوطات 
39 � 33 

 34 � 4 منظر طبیعي جبال و خنیل  تصممي �بت  / موس�یقى 

 35 �3 منظر �ٓ�ر قدمية  تصممي �بت   موس�یقى

فال اروي ٕاذا ...ٕان   //       // //      //      // 2 � 36 
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 تصبح 

 
من ا�رز حوارض ....و 

 اجلغرافيني 
 37 �7 قاف� ابل و خمطوط  �رافلینق متحرك 

 
و موردا .... من 

 العرب 
 38 � 6 و كتب   cristationصورة �امل  زوم ٕاىل أ�مام ٔ��د العلامء 

 
و العجم .... و 

 مراسالهتم 
 

صورة ٕا�الم �سكرة و كتب 

cristation  
8� 39 

 
و ما �ادت به .... 

 ٔآقال�م 
 40 �4 كتاب مفتوح �لیه شاعر یلقي جبمورة  تصممي جامعي 

 41 �4 شاعر یلقي قصیدة  تصممي نصف املقرب  ٔآو لو�ات ٔآ�ملهم  

 41 �10 شاعر یلقي قصیدة  تصممي مقرب   

 42 � 4 شاعر یلقي قصیدة  تصممي نصف مقرب   

 43 � 5 شاعر  نصف املقرب  �سكرة ... و املغرب  

 46 � 2 شاعر  نصف املقرب  ا��ن زاروها  

 47 � 2 شاعر  // ٔآو نبغوا فهيا  

21 
 



 48 �4 صورة �بتة ملعمل ا�ري  تصممي �بت  فوصفوا ....احلضاریة  

 49 �1 صورة �بتة ٔ��ر قدمية  //   // العمرانیة  

 50 �2 مس�د لصومعة و ٔآقواس  //   // و رموزها ا�ینية  

 51 �3 �س�تان خنیل ومياه  //           // وشوارعها و�ساتيهنا  

 52 �3 لو�ة فنیة هبا عرس شعيب قدمي  //        // و تناولوا ....و �را�ا  

 
و ٔآ�الق ...�رخيها 

 النضايل 
 53 �4 الشاعر  تصممي نصف املقرب 

 54 �9 شاعر یلقي قصیدته  تصممي مقرب  / 

 55 �8 مجهور �رافلینق متحرك  / 

 56 �8 نفس الشاعر یلقي قصیدته  تصممي مقرب  / 

 57 �8 شاعر ٔآخر يف القا�ة یلقي قصیدته  تصممي نصف مقرب  / 

 58 �3 مجهور  تصممي جامعي   

 59 �3 الشاعر  تصممي نصف مقرب   

 60 �7 مشاهد ثوریة  /  
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 61 � 4 الشاعر (بوعرش�ن ) تصممي نصف مقرب   

 62 �8 مشاهد ثوریة  /  

 63 � 5 الشاعر (بوعرش�ن) /  

 64 �6 مجهور  تصممي جامعي   

 65 �7 الشاعر (بوعرش�ن) تصممي نصف مقرب   

 66 �6 شاعر  تصممي ٔآمر�يك   

 67 �2 مجهور  جامعي   

 68 �14 الشاعر (عرايب)  تصممي ٔآمر�يك   

 69 �5 الشاعر (البار البار)  تصممي جامعي   

 70 �10 مشاهد لفرسان �ىل خيوهلم  تصممي جامعي   

 71 �5 الشاعر  //  

 72 �17 الشاعر (خلرض نرضي) تصممي مقرب   

 73 �6 مجهور  جامعي   

 74 �6 الشاعر  تصممي مقرب   
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 75 �10 شاعر  تصممي نصف مقرب   

 76 �8 الشاعر (لعاممرة)  واقًفا  تصممي مقرب   

 77 �6 مجهور  جامعي   

 78 �8 الشاعر  تصممي مقرب   

 79 �4 مجهور  �رافلینق من ا�ميني ٕاىل اليسار   

 80 �8 الشاعر  جامعي   

 81 � 8 مجهور  �رافلینق   

 
ٔآصوات شعریة ... بني 

 وا�ات النخیل 
 82 � 6 قوقل ارث زوم ٔآمايم 

 83 �3 خنیل  تصممي �بت  لتوقظ ...اجلیاد  

 
و تعید ...الشعر 

 الشعيب 
 84 �6 منظر �ام للنخیل زوم �لفي متحرك 

 85 � 8 شاعر  تصممي نصف مقرب  و اسهاماته ....اجلزا�ر  

 
اكنت من ....تناولها 

 الباحثون
 86 �5 شاعر  تصممي نصف مقرب 
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 87 � 39 تد�ل �حث  تصممي نصف مقرب   

 88 � 8 شاعر  نصف مقرب   

 89 �5 مجهور  جامعي   

 90 �7 الشاعر  نصف مقرب   

 91 �7 مجهور  جامعي   

 92 � 6 الشاعر  نصف مقرب   

 93 � 3 مجهور  جامعي   

 94 � 13 الشاعر  نصف مقرب   

 
قصائد وطنیة 

 ....بتارخيها 
 95 �5 شاعر یلقي قصیدته ٔآمام امجلهور  تصممي جامعي 

 
قصائد حب ....احلان 

 اخللود 
 96 �6 1شاعر  تصممي نصف مقرب 

 

قصائد 

 حمكة .... قصائد 

 �سبيح

 97 �8  2شاعرة تصممي مقرب 
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يف الفضاءات 

 ...املتسامية 
 98 �5 3شاعر //         //

 99 � 10 شاعر تصممي جامعي   

 100 �11 شاعر  تصممي مقرب   

 101 �10 شاعر تصممي مقرب   

 102 �17 تد�ل ٔ��د الشعراء  تصممي مقرب   

 103 �19 �حث �رخيي  //      //  

 104 � 22 تد�ل شاعر  نصف مقرب   

 105 �4 مجمو�ة من النسوة يف �ابة خنیل  تصممي جامعي  ما إال�سان ....ما الثورة 

 
ٕان مل �كن الشعر 

 ....طلقة �مسني 
 106 �3 شاعرات  جامعي 

 
صوب قلوب ....تعشق 

 احلیاة 
 107 �3 مجمو�ة من الشاعرات  جامعي 

 
يه �ساؤالت ....اكنت 

 هامئة 
 108 �3 شاعره  نصف مقرب 
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بني النخیل ... 

 جزا�ر�ت 
 109 � 3 شاعرة  تصممي مقرب 

 110 �4 شاعرتني  //        // ٕان جينب ....النسايئ  

 
للشعر الشعيب 

 ...الزوا� املظلمة 
 111 �4 مجمو�ة من الشاعرات  �نوا من أ��ىل ٕاىل أ�سفل 

 
حول حضور الصوت 

 النسايئ 
 112 �2 شاعرة  تصممي نصف املقرب 

 
يف الشعر الشعيب ... و 

 وعیه 
 113 �5 شاعرات   جامعي 

 114 �3 شاعرة نصف مقرب  يف قضا� جممتعه  

 115 �3 شاعرة  تصممي �بري  و مس�تقبل ...حبا � 

 
يف جسد الثقافة 

 اجلزا�ریة 
 116 �3 شاعرتني  تصممي متوسط 

 117 �30 حوار شاعرات يف �ساتني النخیل  تصممي جامعي   

  //          // //              // 12� 118 

27 
 



  //        // //              // 4� 119 

 120 �7 شاعرة تصممي نصف مقرب   

 121 �6 شاعرة حتاور  نصف مقرب   

 122 �4 شاعرة  تصممي �بري   

 123 �5 شاعرة  تصممي نصف مقرب   

 124 �22 شاعرة واقفة تلقي شعرا  تصممي مقرب   

 125 �19 شاعرة تلقي شعرا  زوم ٔآمايم   

 126 �03 تصفيق امجلهور  جامعي   

 
یتنوع الشعر ... 

 إال�سانیة 
 127 �5 شاعر  تصممي �بري 

 128 �4 شاعر  نصف مقرب  و یعرب ...جامعته 

 129 �9 شاعرة و مجهور يف القا�ة  حقل ضد حقل  طا�هتا ....الوطنیة  

تدا�ل   Criation و مل تب�ل ....الشعيب    130 �4 الشاعر مع  املدینة 

 131 �3 الشاعر مع املدینة   تدا�ل  من نظم ...�لفصحى  
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معرب�ن ...�ٔ�دب 

 العاملي 
 132 �6 الشاعر وصور �لفية  تدا�ل مع زوم �لفي 

 133 �15 الشاعر �ىل املنصة  نصف مقرب   

 134 �17 الشاعر   زوم ٔآمايم   

 135 �11 مجهور  زوم �لفي   

 136 �2 الشاعر  تصممي �بري  

 137 �4 صور شعراء  حركة ذات ٔآبعاد  و تبقى ....الشعریة 

 138 �3 صورة �بتة Plon fix ومنطقة ... القصید 

 139 �3 غروب مشس و خنیل  Plon fix و عروسا... جباملها 

ٕاهنا سكرة ....الشعر  

 والشعراء

Plon fix  140 �3 صور �سكرة 

  Plon fix  141 �3 �س�تان اخرض ببسكرة 

  Plon fix  142 �5 �امعة محمد خيرض 
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قى
ـــی

ــــ
سـ

ــو
ــــ

مـــ
 

 تصممي �بت 

 تصممي �بت 

//       // 

//       // 

//       // 

   // //     

 //      //   

//       //   

 �دار أ�لوان 

 �امعة محمد خيرض �سكرة 

 لكیة العلوم �ج�عیة و إال�سانیة 

 قسم العلوم إال�سانیة 

 الشعر الشعيب يف �سكرة �رخي و تأٔلیف 

 ریبور�ج لنیل شهادة املاسرت

 حتت ٕارشاف ا�كتور سالمن رضوان 

 2015دورة جوان 

ٕا�داد و تقدمي الطالب : حيدر �ن عطیة  
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 جـرنیك البـدایة

 �امعة محمد خيرض �سكرة 

 لكیة العلوم �ج�عیة و��سانیة 

 قسم العلوم ��سانیة

 الشعر الشعيب يف �سكرة

 �رخي وتأٔلق

 روبور�ج

 لنیل شهادة املاسرت

 يف �لوم ��الم واالتصال

 ختصص اذا�ة وتلفزیون

 حتت ارشاف

 ا�كتور: سالمن رضوان

 2015دورة جوان 

 ٕا�داد وتقدمي

 الطالب: حيدر �ن عطیة
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 جـــــرنیك النـــهایة

 �امعة محمد خيرض �سكرة 

 لكیة العلوم �ج�عیة و��سانیة 

 قسم العلوم ��سانیة

 الشعر الشعيب يف �سكرة

 �رخي وتأٔلق

 روبور�ج

 لنیل شهادة املاسرت

 يف �لوم ��الم واالتصال

 ختصص اذا�ة وتلفزیون

 حتت ارشاف

 ا�كتور: سالمن رضوان

 2015دورة جوان 

 ٕا�داد وتقدمي

 الطالب: حيدر �ن عطیة
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              الــــخـاتــــمـــة
رافق الشعر الشعيب أ�جيال املعاقبة من ا�متع اجلزا�ري و وضع بصمته يف ریف �سكرة ٔأ�ن ٔأبدع شعراء 

هذا الفن أ�ديب يف ٕا�راء الثقافة احمللیة حمافظني بذ� �ىل �رخي ٔأمة �رمهتا .ولعب الشعر الشعيب دور املو�ه للناس 

بقضا�مه الوطنیة و إالج�عیة خصوصا حي� اكن إال�الم يف ید إالس�تعامر ومل �كن وسائ� متطورة كام يه �لیه الیوم  و 

 .متا�ة  ٕاال لزمرة قلی� من ٔأفراد ا�متع حىت ٔأن املس�تعمر معد ٕاىل منع �از الرادیو يف البیوت اجلزا�ریة

ٕان ثقافات الشعر الشعيب تذوب فهيا الفردانیة و تنطلق من بيئة ٕاج�عیة شعبیة معربة عن مآٓيس و  

كفاح و حب و حزن و ٔأ�اسيس جامعیة مؤِر�ة �ا�رة تآٔىب النس�یان و �ري دلیل �ىل ذ� متسك نصوص الشعر 

الشعيب املعارص �ٔ�مث� الشعبیة املعربة ومن �ة ٔأخرى جند ٔأن ٔأبیاته الشعریة ال ختلو من تناص لغوي واس�ت�دام 

 .لعبارات حتمل طابع ا��ر�ت

ورمغ اعتباره من طرف البعض فنا للتسلیة واملتعة ويف ظل غیاب اه�م رمسي للقامئني �لثقافة لهذا اللون 

أ�ديب كفعل ثقايف وبعیًدا عن اعتباره �ر�ا�ت تقام هنا وهناك ولغة ارقام واحصائیات، یظل الشعر الشعيب یصارع 

 .الوجود حبناجر شابة مس�تلهمة ٕابدا�اهتا من قامات ٔأّرخت للرتاث احمليل

ویبقى إال�الم منربا لنقل هذا الرتاث ودراس�ته ومل ال �س�تفادة منه مكصدر ملعرفة منط احلیاة ا�ي اكن 

 .سائدا يف فرتات مظلمة ٔأملت �لمجمتع اجلزا�ري

ومع ذ� جيب التنویه بآٔن الشعر معوما اكن من بني ٔأقدم وسائل االتصال الشفهيي ولسان �ال أ�مة و 

�رجامهنا ٕالرتباطه ببطوالهتا و رموزها و ٔأجمادها. 
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