INDEX DES POETES

1.

EL-ABBASSI Abdallah ()ٖبض هللا الٗباسخي

2.

ABDENNBI Tahar ()َاَغ ٖبض الىبي اإلاهظبي

3.

ABDERRAZAK Mohamed (١)مدمض ٖبض الغػا

4.

EL-ABIDI Ahmed ()ؤخمض الغبُعي الٗبُضي

5.

EL-ABIDI Omar (اويٞ)ٖمغ بً الخاج ٖلي الٗبُضي السغ

6.

EL-ABIDI Hadj Salah ()الخاج نالر الٗبُضي

7.

ّ )
EL-ABIDI Tayeb (الُُب الٗبُضي

8.

ABROUK Fredj (١غج ٖبروٞ)

9.

EL-AÏDOUDI Salem ()ؾالم الُٗضوصي

10.

AÏSSAOUI Moulkheïr ()ؤم السحر ِٖؿاوي

11.

ّ اؾم٣)بل
EL-AJJAL Belkacem (٫العجا

12.

ّ غ٨)بىب
EL-AJJAL Boubakr (٫العجا

13.

ALI ()ٖلي

14.

EL-ALIMI Hamed ()خامض الٗلُمي

15.

EL-ALLAGUI Mansour )(اإلاىهىع الٗالڤي

16.

AMRANI Abdelaziz ()ٖبض الٗؼٍؼ ٖمغاوي

17.

ANONYME ( الىاْم٫)مجهى

18.

AOUIDAT Nasr ()ههغ ٖىٍضاث

19.

EL-ASOUAD Ali ()ٖلي الاؾىص اإلاغػوقي

20.

ّ )ؤخمض
EL-AYYACHI Ahmed (الُٗاشخي

21.

ّ )ٖلي بً ٖبض هللا
EL-AYYACHI Ali (الُٗاشخي

ّ

22.

ّ )ٖلي
ّ وهِـ
EL-AYYARI Ali-Ouniyes (الُٗاعي

23.

EL-AYYARI Mohamed ()مدمض الُٗاعي

24.

BADR Ali ()ٖلي بضع اإلاسلبي

25.

EL-BAZ Mohamed ()مدمض الباػ

26.

BCHIR BRAHIM ()ابغاَُم بكحر

27.

BELKACEM (اؾم٣بً بل/اؾم٣)الُالب بل

28.

BELLAHCEN Ameur (ً)ٖامغ بلخؿ

29.

BELLAHCEN Mansour (ً)مىهىع بلخؿ

30.

BELOUAFI Mansour ()مىهىع بلىافي

31.

BEN ABDALLAH Ali ()ٖلي بً ٖبض هللا اإلاغػوقي

32.

BEN ABDALLAH ALI (ُهغي٣)ٖلي بً ٖبضهللا ال

33.

BENABDELATIF Ahmed (٠ُُ)اخمض بً ٖبض الل

34.

BEN ABDELATIF Habib (٠ُُ)الخبِب بً ٖبض الل

35.

BENABID Mohamed ()مدمض بً ٖبُض

36.

BEN AÏSSA Belkacem (اؾم بً ِٖسخى الخمغووي٣)بل

37.

BEN ALI Abdallah ()ٖبض هللا بً ٖلي بً ٖبض هللا

38.

BEN ALI Abdallah ()ٖبض هللا بً ٖلي بً ٖلي

39.

BEN ALI Ahmed ()ؤخمض بً ٖلي الؿاًذ

40.

BEN ALI Ammar-Sghir (حر بً ٖليٛ)ٖماع اله

41.

BEN ALI Ibrahim ()ابغاَُم بً ٖلي اإلاغػوقي

42.

BEN ALI Mohamed ()مدمض بً ٖلي بً ٖبض هللا

ّ

43.

BEN ALI Salah ()نالر بً ٖلي البرَىمي

44.

BEN ALI Youcef ( بً ٖلي بً خبي٠)ًىؾ

45.

BEN ALIA Ali ()ٖلي بً ٖلُت

46.

BEN ALIA Ibrahim ()ابغاَُم بً ٖلُت

47.

BEN AMARA Djeffal ( بً ٖماعة٫اٟ)ح

48.

BEN AMEUR Salem ()ؾالم بً ٖامغ

49.

BEN AMMAR Ahmed (ؼوحيٛ)الخاج اخمض بً ٖماع الخ

50.

ّ ً)ٖلي ب
BEN AMMAR Ali (ٖماع الىهِل

51.

BEN AMRANE Tahar ()الُاَغ بً ٖمغان

52.

BEN AOUN Daou ()يى بً ٖىن

53.

BEN AOUN Mohamed ()مدمض بً ٖىن بً ؾلُان الهلُعي

54.

BEN AROUS ()بً ٖغوؽ

55.

BEN ATIKA Ahmed (ت٣ُ)ؤخمض بً ٖخ

56.

BEN ATIKA Ibrahim (ت٣ُ)ابغاَُم بً ٖخ

57.

ّ ً)ٖمغ ب
BENAYAD Omar (ُٖاص

58.

BEN BELKACEM Abdallah (اؾم٣)ٖبض هللا بً بل

59.

BEN BELKACEM Hassan (اؾم الكُٗلي٣)خؿً بً بل

60.

BEN BELKACEM Nasr (اؾم بً ؾُٗض اإلاؤصب هاجي٣)ههغ بً بل

61.

BEN BELKACEM Othman (ت٣ٍغٞ اؾم٣)ٖشمان بً بل

62.

BEN BELLAHCEN Bellahcen (ً)بلخؿً بً بلخؿ

63.

BEN BOUBAKR Sidi Ahmed (غ٨)ؾُضي اخمض بً بىب

ّ

64.

BEN BOUFAÏD Ali (اًضٞ)ٖلي بً بى

65.

BEN BOUGHABA Abdallah (ابتٚ)ٖبض هللا بى

66.

BEN BOUKHRIS Mohamed ()مدمض بً بىزغٍو

67.

BEN BRAHIM Belkacem (غٍبيٛاؾم بً بغاَُم ال٣)بل

68.

BEN BRAHIM Mohamed (احيٟ)مدمض بً ابغاَُم الى

69.

BEN DELLA Ahmed ()ؤخمض بً صله ؤؾىص هالىحي

70.

BEN DJABALLAH El-Hadi ()الهاصي بً حاب هللا

71.

BEN DJAMAA Ali ()ٖلي بً حمٗت الخامؼعحي

72.

BEN DRAOUIL Sadek ( بً صعاوٍل١)الهاص

73.

BEN EL-HADJ ABDELKADER Ali (ؿِسخي٨اصع ال٣)ٖلي بً الخاج ٖبض ال

74.

BEN EL-HAMEL Ibrahim ()ابغاَُم بً الهامل الخلُلي

75.

BEN HAMIDA Hamad ()خمض بً خمُضة

76.

BEN HASSAN Abdallah (ً)ٖبض هللا بً خؿ

77.

BEN HASSAN Ali ()ٖلي بً خؿً اإلاؿغاحي

78.

BENHLIMA Salem ()ؾالم بً خلُمت

79.

BEN HOCINE El-Hadi ()الهاصي بً خؿحن الهمامي

80.

BEN EL-IMAM Omar ()ٖمغ بً ؤلامام

81.

BENKATNECH Boubaker (ُيل٢ ًغؽ هللا ابٚ ًغ ب٨)بىب

82.

BEN KHARRAR ()بً زغاع

83.

BEN KHLIFA Ahmed (تُٟ)ؤخمض بً زل

84.

BEN KHLIFA Mabrouk (تُٟ بً زل٥)مبرو

85.

BEN LABIAD El-Chahed (ٌُ)الكاَض بً الاب

86.

BEN LARBI Omar ()مدمض بً الٗغبي بً مدمض

87.

BEN MANSOUR Abdallah ()ٖبض هللا بً مىهىع الكخىي

88.

BEN MANSOUR Ali ()الُالب ٖلي بً مىهىع

89.

BEN MEDDEB Ahmed ()ؤخمض بً مضب

90.

BENMESSAOUD Bourouila ()بىعوٍلت بً مؿٗىص اإلاٗضاوي

91.

BEN MOHAMED Abdennbi ()ٖبض الىبي بً مدمض بً ػهىن

92.

BEN MOHAMED Belkacem (اهىن٧ اؾم بً مدمض٣)بل

93.

BEN MOHAMED Bouziane ()بىػٍان بً مدمض بً ػهىن

94.

BEN MOHAMED Omar ()ٖمغ بً مدمض الكخىي

95.

BEN MOHAMED El-Sassi ()الؿاسخي بً مدمض الجبالي

96.

BEN MOUSSA Ahmed (ُاًغيٟ)اخمض بً مىسخى ال

97.

BEN MOUSSADEK El-Hadi (١)الهاصي بً مهض

98.

BEN NASR El-Djilani ()الجُالوي بً ههغ

99.

BEN OMAR Mohamed ()مدمض بً ٖمغ بً الٓاَغ

ّ

100. BENOTHMAN Salah (اهميٚ)نالر بً ٖشمان البى
101. BENSAAD Mohamed (جي٨)مدمض بً ؾاٖض اإلا
102. BENSALAH Ahmed ()ؤخمض بً نالر مؿٗىص
103. BENSALAH ()بً نالر
104. BENSALEM Abdeldjalil ()ٖبض الجلُل بً مدمض بً ؾالم
105. BENSALEM Omar ()ٖمغ بً ؾالم

106. BENSLIMANE-El-Hadi ()الهاصي بً ؾلُمان

ّ ٖباؽ بً الُاَغ
ّ )
107. BEN TAHAR Abbas (الُٗاعي
ّ ً)مدمض ب
108. BEN TAYEB Mohamed (اشخي٢الُُب الض
109. BEN TOUATI ()بً جىاحي
110. BEN YOUCEF Salah (يٟ ًىؾ٠)نالر بً ًىؾ
111. BEN ZAÏD Ali ()ٖلي بً نالر بً ػاًض
112. BEN ZEKRI Hadj Abdallah (غي٦)الخاج ٖبض هللا بً ػ
113. BEN ZEKRI El-Orf (غي٦ بً ػٝ)الٗغ
114. BEN ZEROUG ()بً ػعوڤ
115. EL-BERGHOUTI Ahmed (ىسيٚ)اخمض البر
116. EL-BERGHOUTI Hamad (ىسيٚ) َخ َمض بً ؾالم البر
117. EL-BERGHOUTI Mohamed (ىسيٚ)اخمض البر

ّ

ّ )نالر
118. BERRABBAA Salah (بالغبإ الظًبي
119. BESSAÏH El-Hadj El-Sassi ()الخاج الؿاسخي بالؿاًذ

ّ

120. BETTAYEB El-Djilani ()الجُالوي بالخاًب
121. EL-BJAOUI Mohamed-Salah ()مدمض الهالر البجاوي اإلااَغي
122. EL-BJAOUI Omar ()ٖمغ البجاوي
123. EL-BNANI Ahmed-Bey ()ؤخمض باي البىاوي
124. BOUADJADJA El-Allam ()الٗالم بىعجاحت الُغابلسخي
125. BOUAÏCHA El-Hachemi ()الهاقمي بىِٖكت
126. BOUAMIA Meftah (خاح بىٖمُتٟ)م

127. BOUAMOUD Abdeljalil ()ٖبض الجلُل بىٖمىص
128. BOUCHAARAYA Djelghaf ( بىقٗغاًتٝاٛ)حل
129. BOUDJELLAOUI Abdesslam ()ٖبض الؿالم بىحالوي
130. BOUDJELLAOUI Ibrahim ()إبغاَُم بىحالوي

ّ )
131. BOUGHAMMAZ (ماػٚبى
132. BOUGUERRA Belkacem (اؾم بىڤ ّغة٣)بل
133. BOUGUERRA El-Haïk ( بىڤ ّغة٪ً)الخا

ّ

134. BOUHOUAL Abdelfattah (٫خاح بىخىاٟ)ٖبض ال
135. BOUHOUICHE Radjeb-Ahmed ()عحب ؤخمض بىخىَل
136. BOUKARA Abdelhadi (اعة٧)ٖبض الهاصي بى
137. BOUKHATABIA Hachem ()َاقم بىزُابُت
138. BOUKHOF El-Salem (٠)الؿالم بىز
139. BOUKOUAÏL Abdallah (ىاًل٢)ٖبض هللا بى
140. BOUKOUBA El-Hadi (ىبت٧)الهاصي بى
141. BOUMAÏZA Abdelaziz ()الخاج ٖبض الٗؼٍؼ بىمٗحزة
142. BOUMAZAK Salah (١)نالر بىماػ
143. BOURAS Salah ()نالر بىعاؽ
144. BOURIM Hiba ()َُبت بىعٍم
145. BOUSOUKAYA Ibrahim (اًت٧)إبغاَُم بىنى
146. BOUYACINE Mohamed ()مدمض بىٍاؾحن خؿحن الًاوي

ّ
147. EL-CHAHBANIA Lamaa (الكهباهُت
)المٗت

148. EL-CHAÏLI Hassan ()خؿً الكُٗلي
149. CHAKIR (حر٦)قا
150. CHAKROUN Kacem (غون٣اؾم ق٢)

ّ

151. EL-CHALOU El-Aïdi (امل الكلى٩)الُٗضي بً ابغاَُم ال
152. EL-CHAOUCHE Mohamed ()مدمض الكاوف الصخُمي
153. CHBIL ()قبُل ألاب
154. CHBIL Sadek ( قبُل١)الهاص

ّ )ٖلي
155. CHERRAD Ali (قغص
156. EL-CHIBANI Mohamed ()مدمض الكِباوي الخمغووي
157. EL-CHOURABI Mohamed ()مدمض الكىعابي
158. DADA Ahmed (ٍ)ؤخمض صاص
159. DADOUCHE Michel ( صٖضوف٫)مِكا
160. EL-DAHMANI Taleb ()َالب الضَماوي
161. EL-DALI Belkacem (اؾم بً جِخاي الضالي٣)بل
162. EL-DAMOUSSI El-Hdili ()الهظًلي الضامىسخي
163. EL-DAOUI Hossein-Yacine ()خؿحن ًاؾحن الًاوي

ّ

164. DATTARI ()صَاعي

ّ

165. EL-DIB Khamis ()زمِـ الظًب
166. EL-DINARI Malki (ي الضًىاعي٩)اإلال
167. EL-DJAADAOUI EL-ZLITNI ()الؼلُُجي الجٗضاوي
168. DJADAÏDA Ibrahim ()ابغاَُم بً وهِـ حضاًضة

169. EL-DJALLASI Mohamed ()مدمض الجالصخي
170. EL-DJAMAÏ Abdelmottalib ()ٖبض اإلاُلب الجماعي
171. DJAMALI Djabeur ()حابغ الجمالي اإلاهضاوي

ّ

172. DJBALIA Salah ()نالر حبالُت الجلُضي

ّ )
173. EL-DJEBNIANI Ammar (ٖماع الجبيُاوي
174. EL-DJENDJANE Abdelouahed ()ٖبض الىاخض الجىجان
175. EL-DJOUDI Abdesslam ()ٖبض الؿالم الجىصي

ّ )ٖلي الضلُىي
176. EL-DLIOUI Ali (الُٗاعي
177. EL-DLOU Mohamed ()مدمض الضلى
178. FARAH Mohamed (اعح الخلُليٞ )مدمض بً مدمض
179. EL-FERHANE Mohamed (ًبانٛغخان ؤو الٟ)مدمض ال
180. EL-FKI NOUH (ي هىح٣ٟ)ال
181. FRIDJAT Mesbah (غٍجاثٞ )مهباح
182. EL-GHARBI El-Hadj Othman (غبيٛ)الخاج ٖشمان ال
183. EL-GHDAMSI Mohamed (ضامسخيٛ)مدمض ال
184. GHOUMA (ٝؿىٟىمت بً ؾٚ)
185. GUESSOUMA Hassouna ()خؿىهت ڤؿىمت

ّ

186. HADDI ()خضي

ّ )ؾالم
187. EL-HADJAM Salem (الدجام
188. EL-HADJLAOUI Ali ()ٖلي بً اخمض بً الؿاسخي الدجالوي
189. EL-HADJLAOUI Benchafii (عي الدجالويٞ)بً الكا

190. EL-HADJLAOUI Lakhdar (ت حجالويُٟٗ)لسًغ بال
191. EL-HADJLAOUI Mohamed (احي حجالويٟ)مدمض بً ه
192. HAFFAF Okba (بت٣ٖ ٝاٟ)خ
193. EL-HAMDI Mohamed ()مدمض الخمضي
194. EL-HAMDI Saïd ()ؾُٗض الخامضي
195. HAMMOUDA Abdeljalil ()ٖبض الجلُل خمىصة
196. HAMMOUDA Abdrabbou ()ٖبضعبه خمىصة
197. HAMMOUDA Mohamed-El-Haroudj ()مدمض الهاعوج خمىصة
198. HAMMOUDA Moussa ("اضخي٣)مىسخى خمىصة "ال
199. EL-HAOUBARI Abdelseïd ()ٖبض الؿُض الخىبغي
200. EL-HASRI Aboulhassan ()ؤبى الخؿً الخهغي
201. EL-HAYAK (١)الخُا
202. HCEN El-Hadj (ً)الخاج اخؿ
203. EL-HCINI Mohamed ()مدمض الخؿُجي
204. EL-HMADI ()الخماصي
205. HMIRA Mansour ()مىهىع خمحرة
206. HOUCHE Fatma (اَمت خىفٞ)
207. EL-HOUCHE Mansour ()مىهىع الهىف
208. EL-HOUNI Mustapha Abid (ى ٖبُض الهىويُٟ)مه
209. IBN EL-CHIMAL (٫)إبً الكما
210. EL-KACHCHAT Mohamed-Saïd (ٍكا٣)مدمض ؾُٗض ال

211. EL-KADH Khlifa (ضح٣ت الُٟ)زل
212. EL-KAFI Abderrahmane افي٩)(ٖبض الغخمان ال
213. EL-KAFI Omar (افي الجالصخي٩)ٖمغ ال

ّ ً)ب
214. EL-KERKENNI Benhassouna (جي٢غ٣خؿىهت ال
215. EL-KERKENNI Kacem (جي٢غ٣اؾم ال٢)

ّ

216. EL-KETTANI Mohamed (خاوي٨)مدمض بً ٖلي ال

ّ )ٖبض الؿالم
217. EL-KEZZA Abdesslam (ؼة٨ال
218. EL-KILOU Ali (ُلى٨)ٖلي ال
219. KHDER Mohamed (جي٨)مدمض زظع حضًغة اإلا
220. EL-KHDIRI Omar ()ٖمغ السظًغي
221. KHODJA Ahmed ()ؤخمض زىحت
222. EL-KHOFF Mohamed (٠)مدمض الس
223. KNANA Sidi Mhamed (ىاهت الؼٍضاوي٢ )ؾُضي امدمض
224. KRAMMohamed (غاب٦ غام ؤو٦ )مدمض
225. LABIOD Chahed (ٌُ)الكاَض الاب
226. LABIOD Daou (ٌُ)يى بً مؿٗىص بً ههغ الاب
227. LADHEM Mabrouk ( الاصَم اإلاشلىسي٥)مبرو
228. LAGTAA Hassan (َ٘)خؿً الاﭭ
229. LAHMAR Salem ()ؾالم لخمغ
230. EL-LAMTI El-Hbib (جي٨)الخبِب اللمُي اإلا

ّ

231. LAROUSSI Mohamed ()مدمض الٗغوسخي الهىىصي

232. LASMAR Abdesslam ()ٖبض الؿالم الاؾمغ
233. LATRACHE Daou ()يى الاَغف
234. LAZREG Saad ()ؾٗض الاػعڤ
235. LEMTIA Ali ()ٖلي إلاُُت

ّ

ّ )
236. EL-LTIFI El-Ayyachi (يُُٟالُٗاشخي الل
237. EL-MAHDAOUI Bachir ()البكحر اإلاهضاوي
238. EL-MAHDJOUBI Saad ()ؾٗض اإلاذجىبي
239. EL-MAHMOUDI Bouras ()بىعاؽ اإلادمىصي
240. EL-MAHMOUDI Souf ( اإلادمىصيٝ)ؾى
241. EL-MAHNOUCHE Cherif ( اإلادىىف٠ٍ)الكغ
242. EL-MAGTOUF Bachir (ٝ)البكحر اإلاﭭُى
243. EL-MALKI Ahmed (ي٩)ؤخمض بً ٖبض هللا اإلال

ّ

244. EL-MANNAA (ٕ)اإلاىا
245. MANSOUR ()مىهىع
246. EL-MASOURI Abdesslam ()ٖبض الؿالم اإلاهىعي
247. EL-MASOURI El-Souiaï ()الهىَعي بً البىَالي اإلاهىعي
248. MBAREK (٥)مباع
249. EL-MEHEDBI Abdennbi ()ٖبض الىبي اإلاهظبي
250. EL-MEHEDBI Bouziane ()بىػٍان اإلاهظبي
251. 42 EL-MEHEDBI EL-LTIFI Mansour )يُُٟ(مىهىع اإلاهظبي الل
252. EL-MEHEDBI El-Sayah ()الؿاًذ اإلاهظبي

ّ

253. EL-MELLAK Ahmed (٥)ؤخمض اإلاال
254. EL-MERZOUGUI Abdallah ()ٖبض هللا بً ٖبض هللا اإلاغػوڤي
255. EL-MERZOUGUI El-Touil ()الُىٍل اإلاغػوڤي
256. EL-MESKINI El-Hadi (ُجي٨)الهاصي اإلاؿ
257. MESTFA El-Hadj (ىُٟ)الخاج مه
258. EL-METOUI El-Touhami-El-Kbir )بحر اإلاُىي٨(التهامي ال
259. MILAD ()مُالص
260. EL-MLAÏKI Salah (ي٩ً)نالر اإلاال
261. EL-MLITI Slimane ()ؾلُمان اإلالُتي
262. MOSSADEG El-Hadi ()الهاصي مهضڤ
263. EL-MOULDI EL-HMAMI ()اإلاىلضي الهمامي

ّ )مدمض ا
264. EL-MRIMMI Mohamed (إلاغٍمي
265. EL-NASRAOUI Larbi ()الٗغبي الىهغاوي
266. NBIKHA Khlifa (ت هبُستُٟ)زل
267. NBIKHA Mansour ()مىهىع هبُست
268. NBIKHA Mohamed ()مدمض هبُست

ّ

269. EL-NEDJAR Larbi ()الٗغبي الى ّجاع

ّ

270. EL-NEFFATI Brahim (احيٟ)ابغاَُم الى
271. OTHMAN Fatma (اَمت ٖشمانٞ)
272. EL-OTHMANI Ali ()ٖلي الٗشماوي
273. EL-OTHMANI Othman ()ٖشمان الٗشماوي

274. EL-OUHICHI El-Djilani ()الجُالوي الىخِصخي
275. OULD-EL-FKIH (ُه٣ٟ)ولض ال
276. OULD HASSAN Alouane (ً)ٖلىان ولض خؿ
277. OULD EL-RKIK (٤ُ٢)ولض الغ
278. OULD SMAÏL Mohamed ()مدمض ولض اؾماُٖل
279. OULIDI Othman ()ٖشمان ولُضي
280. EL-RADJBANI Ali ()ٖلي الغحباوي
281. EL-RIAHI Brahim ()ابغاَُم الغٍاحي
282. EL-RIAHI Hammadi-Bey ()خماصي باي الغٍاحي
283. RMILA Ahmed (ازغيٟ)ؤخمض عمُلت ال
284. RMILA Khaled ()زالض عمُلت

ّ )خمت
285. EL-ROUISSI Hamma (الغوَسخي
ّ )مدمض
286. EL-ROUISSI Mohamed (الغوَسخي
ّ )ٖماعة
287. EL-RTIMI Amara (الغٍخمي
288. EL-SAADAOUI Ali ()ٖلي الؿٗضاوي
289. EL-SABRI Slimane ()ؾلُمان الهابغي
290. EL-SAFI Mohamed ()مدمض الهافي
291. EL-SAÏD Ali ()ٖلي الهُض
292. EL-SAÏDI Abada ()ٖباصة الؿُٗضي
293. EL-SAÏDI El-Adjmi ()العجمي الؿُٗضي
294. EL-SAÏTI Cherif ( الؿُُٗي٠ٍ)قغ

295. EL-SASSI Hcen ()خؿً الؿاسخي
296. EL-SASSI Mohamed-El-Sghir (حر الؿاسخيٛ)مدمض اله

ّ )الٗغبي
297. EL-SBAÏ Larbi (الؿباعي
298. SHALBI Hamdoun )(خمضون قلبي

ّ

299. EL-SHALBI Saïd ()ؾُٗض الكلبي

ّ

300. EL-SHALMANI Fodil (ًُل الكلماويٞ)
301. SHMOULA ()قمىلت
302. SIFAOUI (اويُٟ)ؾ
303. SMAOUI Ahmed ()اخمض ؾماوي
304. EL-SMARI Ali-Lamine ()ٖلي ألامحن الهماعي
305. EL-TABALBI Laroussi (جي٨)الٗغوسخي الُبلبي اإلا
306. EL-TAMRI Mesbah ()مهباح الخمغي

ّ

307. EL-TAMRI Salem ()ؾالم الخمغي

ّ

308. TLIYISH El-Fitouri (ُخىعي جلِلٟ)ال

ّ

309. EL-TOUHAMI El-Kbeïr (بحر٨)التهامي ال
310. EL-TOUIL Mohamed )(مدمض الُىٍل اإلاغػوقي

ّ

311. EL-TOUMI Bak ( الخىمي٥)با
312. TOUNINE El-Bordji ()جىهحن البرجي
313. EL-TOUNSI Mohamed ()مدمض الخىوسخي
314. EL-TRABELSI Omar ()ٖمغ الُغابلسخي
315. EL-YAGOUBI El-Hadi ()الهاصي الُٗﭭىبي

316. YAHIA Sidi ()ؾُضي ًدحى
317. EL-YOUSFI Mohamed (يٟ)مدمض الُىؾ
318. EL-YOUZRI Fredj (غج الُىػعيٞ)
319. EL-ZAÏDI ()الؼاًضي
320. EL-ZAOUIA Ahmed ()ؤخمض الؼاوٍت
321. ZEGHBIB (بِبٚ)ػ

ّ

322. EL-ZERKI Hadda ()خضي الؼعقي
323. EL-ZITOUNI Mbarek ( الؼٍخىوي٥)مباع
324. EL-ZLITNI Belkacem (اؾم الؼلُُجي٣)بل
325. EL-ZLITNI Sassi ()ؾاسخي الؼلُُجي
326. EL-ZNATI Saïd ()ؾُٗض الؼهاحي
327. EL-ZOGHLI Sadek (ليٚ الؼ١)ناص

ّ )
328. EL-ZRIBI Hammadi (خماصي الؼعٍبي

)عبد هللا العباس

ي( 1. EL-ABBASSI Abdallah

Poète libyen, né en 1883, mort en 1977.
On connait de lui :

 الي عاًضٍ مىالي
 بيذ الغُٖبت
َ ىُت
 بُٗضة
ً اها اللُلت
 الكاهي
)ظاهز عبد الىبي املهذبي( 2. ABDENNBI Tahar

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 7

Région de Sfax, né en 1937.

واحب ٖلى الكاٖغ ً٩ىن ٖ*٠ُٟوالٗغى صًما هُٓ*٠و ًسُى الُم٘ و ً٩ىن
ناخب هُ)452-452( ٠

ّ

)محمد عبد الزساق( 3. ABDERRAZAK Mohamed

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 اهذ ػٍىت و ػٍى ٪واجا*٥و ّ
الغب اُٖا)422-911( ٥
ّ
ّ
ّ
 بحن عمىا و مجى*بلٛه بالىا٢ىػ وعهه ()424-429
َ اجىلي ؾُٟي و خهاوي*ؾُٟي و مٗاٍ الٛضعٍت ()422
)أحمد الزبيعي العبيدي( 4. EL-ABIDI Ahmed
 -زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،م.422 .

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
23

 هٓم ال٣ضاصٍ*ٖل ؾ٩ان الكام صػ الغواصٍ ()982-922
 الٟى لي ٖاوي ًا ٖضا ٫اإلاُل*عاوي في مغحاً ٥ا حُالوي ()985-982
 ال مً عالي ؾُضي ٖبُض*ً٣ل لي َاوي عٍذ ()988-982
ً ا مدٟل بالسحر مؿا*٥جغي ػٚغص َاها حُىا)919-981( ٥
 اجهيذ ُٟ٦اف حبخه ٕ اإلاغحاح*ًا ٞاَم الالخان في مبضاي ()912-914
ً ا ؾام٘ الخىبُ*٤مٗضو ٫هٓم ٖغٍ)912( ٠

ّ

ٚ ىاي في ٦المه ًبؿِ*ًا ؾامٗحن ًا نىاث ()915
 وكبذ ٖالًه*جا٢ذ ما بحن الخُُان ()918-912
 يبذ زغم مهىُه وصوهه حجبه*ٖلى زضَا جؼٍىه الٗماًغ عجبه ()911
ٞ اَمت للمدٟل ماخذ*لبؿذ زمغي ًجغ مٗاَا ()424-422
 صاي مً ػًٍ الدؿهُض*صوهه عصٍ و مهامُض ()422

ّ

 اؾبِ و قامه مى*ِ٣زغزاٍ ٦ىىػٍ بِىا ()422
 شساٍ و َىاٍ شخىاٍ*زغزاٍ خبه ؾالًِ ()425
 عٍم ان قبدخه الُىم ما ابها لىهه*٧ىي ٦بضحي في حاقها مُدىهه ()422
 اػع ١ؾبِبه مهضع*١زُىاث عحله عجىله ()422
 اؾم٘ ٦الم اإلاٗبر*مىالٍ قاَغ*ٚىاي في ال٣ى ٫وال٘ ()421-428

ّ

 عاوي مخ٨ضع*٢لبي مً م٨ىىوي ماع)492( ١

ّ

 ماطا صوهه*ع٢غا ١م٨ضي ٚلُىهه ()494-499
َ ا ٥الجبل اػعً ١بان حٛابى*حا صون مً صاع ال٨دل في اَظابه ()492-492
 صاًش بهبالي*وٗغ ٥في الىٟـ الضوهُت ()495
 مً بٗض٦م ما َىاف ًا ازىجىا*للٓهغٍ ما لُ٣ذ زيُت ()492
 عؾائل الكاٖغ إلى ابىه الىعصي ()498-492
 عؾائل بحن الكاٖغ و ابىه ابغاَُم ٖىضما حغح في خغب )449-491( 9192
 قٟاث مً خغٍغ الٛمضة*قى ٝاللجُج ناٚه ٖىض الغومان ()442-444
 هج٘ الٗىىص عاح ٢هاوي*صوهه الٛمام ًٓهغ ُٚى الجبا)442( ٫
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ً ا ٖحن الكغوص*خا٦م عصاًض الٗىصًت ()442-445
 باهلل ًا ع٣ُٞي واٖؼم*عاَى هجٗها جؼَؼم ؾا)448-442( ١

ّ

ً ا ٖحن الٛؼا*٫جاًه ٖلى بالصٍ مغصٍ ()422-441

ّ

ّ
ؾُار*لىاي ٢اياجه لى٦ت ()424-429
٢ لبي َىاٍ
ً ا ٚغص الخمام*اٖجى لها و صًغ ّ
مؼٍت ()422-422
ّ

ٚ غص الخمام باهي ّ
الىمت*اٖمل حمُل ٢ ُ٘٢اصخي الابٗاص ()422-425
٢ لبي َىاٍ ؾُار*مُبىر في ٖلى ٦كىهه ()428-422

 عاخلت مً ٚحر ّ
مؼٍت*ًا ػًٍ الكدبحر ()424-421
 اؾم ٪صال*٫حؿخاَلي بالخصخاح ()422-422
ً ا ٖحن مً جاٍ في مىاٍ*مٟالٍ ٕ الى٦غ هاهي ()425

ّ

ٖ حن الكغاص في الصخىع مكتي*ًا ٞاَمت بيذ ازتي ()422-422

ّ

 اللت ًا ؾمذ الخبؿُمت*ًا مٛىج الامُام ()421-428
 هدؼي ٚشِث الٓلُم*ٕ الهُ ٤مه ٘٣بالغَكت ()452

)عمز بً الحاج علي العبيدي

الخزفاوي( 5. EL-ABIDI Omar

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
٢ لبي ق٣ى ودي مً خب زحرة*َٟلت نٛحرة*ٞاػث ٖلى الغٍم حضي البدحرة
()928-922
 زحرة ٚغام ٪في ال٨ىحن ٧ىاوي*ال خا ٫مى ٪بالخ٣ُ٣ت حاوي ()929-921
٢ لبي ڤٟؼ قىع مً بُٛخه*في الٗغؽ عٍخه*ًا لىضعي ناًضي وًٍ بِخه ()924
)الحاج صالح العبيدي( 6. EL-ABIDI Hadj Salah

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 عخل هجٗها ؾىص اإلاُامي قهلت*و زل الُٟافي الىاؾٗت ما نض ()425-422
ً ا لىضعي لى٢خاف ًا مؿٗىصة*هحران جلهب في الخكا مُ٣ىصة ()428-422
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ّ

)العيب العبيدي( 7. EL-ABIDI Tayeb

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ

 لؿبب صاي مً ػو ٫ال٨دُلت ُٖىهه*ًجٟا زل٦ ٠بضحي مصخىهت ()252-254

ّ

 ناعث زهىمت ًا خٟالحن*البًُا و الؿمغا حٗاقىا ّ
بالؼًٍ ()252-255
ّ

ّ
ٞ اَمت ًاؾغ ّ
ِخ*٪جبٗخ ٪مضة و ؾىحن ()222-252
خب
ّ

ّ

ّ

 ؤها َىٍذ بيذ الباصًت و الخلت*٢ىي خبها ٕ ال٣لب ختى ؾله ()228-222
)فزج عبروق( 8. ABROUK Fredj
De Moknine (Monastir), 19ème.

 اإلاغػوقي مدمض ،مسخاعاث مً مدالث قاَض :ّ
ً ا ؾامٗحن ال٣ىً ٫ا ّ
عحالت*انٛى ٦الم الًَُ ٠ا الي حا (اإلاخى٣له مظباله) (-21
)82
)ضالم العيدودي( 9. EL-AÏDOUDI Salem

 اإلاغػوقي ،ألاصب الكٗبي ،م.914 . اإلاغػوقي ،خؿىهت  :الىو الكٗغي إلالخمت خؿىهت اللُلي.- Pellat, p. 235.

 مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 9ً ا ٖىم الٛحر*ما هدؿاب جضًغي لي ()992-921

ّ

ّ

ّ

 الٗىصة الي ٦ىذ مدٟلها و مضللها*َاح جدل ُ٢اصَا ()998-992
)أم الخير عيطاوي( 10. AÏSSAOUI Moulkheïr

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 آٍ مً اإلا٨خىب مىه آٍ آٍ*ٞغا ١السالن بٗض مل٣اَم ()922-924
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ّ

)بللاضم العجاٌ( 11. EL-AJJAL Belkacem

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 اهذ عجُبت و العجب في ػٍى*٪حجا ٥مىػعي واؾمٖ ٪ضو لضًى)419( ٪

ّ

)بىبىز العجاٌ( 12. EL-AJJAL Boubakr

 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،م.442 .)علي( 13. ALI
- Stumme, Tripolitanisch, pièces 22 et 23 :

َ ا ٫مغضخي باإلادىت هضاصي*ٖضث همصخي ٖلى ألاعى زُا*٫الف جيكض ٖجي وحؿا٫
()942-942
 ؤها الظي نغث متهى ٫صاًم مهمىم*و الخٗذ بكضة اإلادُىت ()922-942
- Wagnon, traduction des pièces 22 (33-35) et 23 (36-37),
ci-dessus.

 بى ٫ماعحي ،ؤهاقُض الجىىب ،م: 22-22 .ُٟٖ ذ الٛىا مً زاَغي و وؿِخه*هدب هخىب٣ً...ىلىا ٖلُه خغام
 مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض  ،4م: 429-425 .َ ا ٫مغضخي باإلادىت هضاصي*ٖضث همصخي ٖلى ألاعى زُا*٫الف جيكض ٖجي وحؿا٫
 ؤها الظي نغث متهى ٫صاًم مهمىم*و الخٗذ بكضة اإلادُىت
)حامد العليمي( 14. EL-ALIMI Hamed

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 ؾاعي الاوَام*ال وكغب ال هظوَٗ ١ام ()228-222
)املىصىر العالڤي( 15. EL-ALLAGUI Mansour
Né en Tripolitaine, mort à Mensel Bouzelfa vers 1839.
- Stumme, Tripolitanisch, pièce 21 :

 جبد٨ذ الباعوص ؾىعي عػم*عنانه عقم*وعا جخٟت ّ
الغٍم زايب الٟم
27

- Mercier G., in IBLA, n° 4, janvier 1939 : poème-suite d’énigmes :
"L'araignée", p. 62-63 (introduction) et p. 64-73 (texte, traduction
"الٟخاقت" et notes) :

 هبضا بؿم هللا في ٢ى ٫قغح ألابُاث*ُٖٓم ما ٖٓم قاهه ٖلى السل ٤متر٢ب
 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،م،958-952 ،922 ،89-82 ،22 ،22 ،25 ..984-989
 مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 9ؾمُذ بئالٍ ّ
ؾخاع*ٌٗلم باالؾغاع*ؾبدان في اإلالّ ٪
ّ 
حباع*اإلاغجب ّ
حي صاًم ()22-22
ّ ّ
باللي ّ
ّ 
زُٟت ()24-29
ؾمُذ بئالٍ ًغػ*١بالٗبض ًغً*٤ٞدحى و ٌٗخڤ و ًسلڤ*ٖالم
 ؾبدان هللا ّعبىا ٖالم الاقُاث*ٖالم الاؾغاع ٧ل صَغ و ٧ل ؾىحن ()22-22





ؤلُ ٠هللا ٖالي ال٣ضع*و به هيخهغ*و هؼصم ٖلى ٧ل مً َى سجغ ()54-22
باالقغاح*مً وحض الاَغاح*مىالٍ في الﭭىّ ٫
ٞهاح*ًجُب الٛىا في َغٍﭭه ()52-52
ًا ماطا مً ما مى ّﭭ٘ في مجغاٍ*و ماطا مً ُٖكان ّ
ًخلجىبًماٍ ()58-52
ّ
مىڤ ٠هجُبه باالوػان*مىٓىم هٓمان*مُبىٕ ال ُٞه ّ
ان*مٟهل ٦ما زىب صالي
طم

()29-51





ّ
انُػى ًا ؾام٘ الالٟاّ و الجىاب*الٛىا باإلاٗجى و الُغػ و ألاصب ()22-24
ّ
ؤها ٞاعؽ الٟتن ًىم الض٧ام*ؤها ؾب٘ صام*ؤها نﭭغ ؤها نُض ؤها بدغ َام ()22-25
ّ
ّ
ّ
ّ
عخل هج٘ مً ػاص الًمحر لىاٌ٘*مىزغ مب٨غ مً ٖﭭاب اللُل ()22-22
ّ
عخل هج٘ م٨دى ٫الاٚىاج*بجماّ ٫
َُاج*و جخا ٝفي مشل الابغاج*و الا مغا٦ب

ههاعي ()24-29

 يبذ ّ
٦ذ باعوص ؾىعي عػم*عنانه عقم*وعا جخٟت ّ
الغٍم زايب الٟم ()22-22
نغ*قﭭّ ٪ٟ
ً ا َالب الُٗب و الٟتن ڤ ّ
ج٨ؿغ*بال بىنلت صازل لبدغ مؼزغ ()28-25
ً ا َالب الخغب و الٟتن و اإلاؼاح*حُذ مً يُٟاه ٪ما ج٩ىوصخي شخُذ ()89-21

ّ

ً ا مً َلب الٟتن ٚحر ًدضع*ًضزل بغاػ الخغب و اإلاُضان ()82-84

ّ

ّ

 بٗض ان ڤلذ هخىب ًٖ مدٟل الاب٩اع*حاوي مىلى الىىب في حماٖت للضاع ()85

ّ

 ٕ اللي اؾمها باإلاُم ًا ؾٟٗاي*ؤَل ال٨خب ٢الىا ؾباًبضاًا ()82-82
28

 باالمشا*٫مىالٍ ػلؼا*٫قغٍاڤ ّ
بالهىث ولىا*٫مكهىع بحن الٗمالت ()81-88
هسغج*مشل الخغٍغ ا ّ
إلادغج*و لٟٓي ّ
 ؤو ٫بضو في ا ّ
إلاهبج*ٖلى عٍم ٧اخل مُامه ()14-12
ّ

 بخمشُل*مً ڤ ّىة الهُل*ملُم و ٖغٌٍ و َىٍل*ًٖ ٧ل ٚىاي ٧اصٍ ()12-12

ّ

ٞ ؼث ٕ الاعٍام َا ًا مغٍم*ڤض ٥ؾُٟىت باإلاضا ٘ٞجغػم ()12-15

ّ
 ػَى الٗﭭل ٖىم الاب٩اع*م٨دى ٫الاهٓاع*نٟت خجى عٍم ه٩اع*ٚؼا ٫ان عٍم في
الخماصة ()922-18
 البدغ إطا َاى*في مٗىت الالٟاّ*ما ًجىػٍ الاٖغ ٝناخب َُله*٦المه ًهبٜ
ّ
مشل نب ٜالىُلت ()924-929
ّ
 بان الجٟا مى ٪و ما هللا عاخت*انل ٪عطًلت في الهىي َلٟاخت ()925-922
ّ
ً ا ؾام٘ َظي الخغوّ ٝ
الؼَُضة*الخبكﭭ َىٍ للظي مغجاح ()922-922
 مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 4 جبد٨ذ الباعوص ؾىعي عػم*عنانه عقم*وعا جخٟت ّ
الغٍم زايب الٟم )(Stumme
()425-424
)عبد العشيش عمزاوي( 16. AMRANI Abdelaziz
De Mekther.

 اإلاغػوقي ،ألاصب الكٗبي : عخل هج٘ م٨مى ٫الاهٓاع*في لُلخه ؾاع*يغب َبلهم باث ه٣ماع ختى َلىٕ
الٟجاعي ()924-928
 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م.994-999 . ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 اإلاىُت هج٘ اَ ٫ؼ اإلاُم*ًغخل و ًُ٣م*٢انض وًٍ ًدض الُٛم ()924-951
 مً ُٟ٦ي نابغ ٖلى صاٍ*و الخب ٧ىاٍ*بٗض الغٍم الي ٧ان خظاٍ ()925-922

ّ

 البًُا و الؿمغا ٢الىا*همكىا للي ّ
ًٟغ ١في الؼًٍ ()921-922
 مً ُٟ٦ي خامل الاصعا*٥ال٩ل ٖلى ّ
ؾبا*٥طبلجي خب ٪و َىا)924-922( ٥
ّ

 وسساًل عوحي هخنهى*زظًذ ّ
بيُت بيذ الجُل ()922
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ّ

ّ

 ال خ ٤وكاص*ٖلى اوَام عخُل ٪وًٍ خِ ()922-922

ّ

 إطا هاصوا باؾمً ٪ا مغٍم*هبضا هًمًم بالؿظًّ ٠
ٖلي هخ٩لم ()982-928
 هىحي ًا ػًٍ الخسلُلت*ٖلى زىا ٥الٗاحي ٢خلىٍ (في م٣خل البكحر بً ؾضًغة ،زىعة
الىصاعهت ()982-989( ))9121-9882
ّ
 الُىم وكبذ ّ
٢هت و زجل*الازىحن ٦دل*زلىوي حهامت بال ٖ٣ل ()985-982
 قى ٝقى ٝزُا ٫اإلاهىٍت*ٖلى البهجت جىاحي مالبؿها ()988-982
 عخل هج٘ م٨دى ٫الاهٓاع*في لُلخه ؾاع ()912-981
ٟ٢ ؼ الاػع ١في ألاعى ٌٛحر*صعٍؼٍ مشل سخاب ٚؼٍغ ()911-919
 مً ُٟ٦ي متهىم و نابغ*في ٧امل الاًام ()424-422
)مجهىٌ الىاظم( 17. ANONYME

ً ا مىالي ًا مىحىص زحرٍ*ًا مىله اإلاساػن مالُاث (بى ٫ماعحي)22 ،
 اإلاىُت ٧ان ع٧ىب السُل*و بغا ١الؿُل (بى ٫ماعحي)25-22 ،
 اًال عٍذ اإلادٟل و وؿاٍ*ًٟؼ ٢لبي و همُذ ٢ضاٍ (بى ٫ماعحي)54-28 ،
 هج٘ اعخُل*َؼ باللُل*ؾا ١اإلاغاخُل*مً ب٨غٍ ٖلى الٟجغ ؾاعي (بى ٫ماعحي،
)52-52
 ٠ُ٦ وكبذ ػولً ٪ا عٍض*ًجي نهاعي مبرو ٥ؾُٗض (بى ٫ماعحي)52-55 ،
ً ا عب ما ٥ع ّػا*١وهاْغٖلى ٧ل ّ
خُه )( (L’injustice des Françaisبى ٫ماعحي)29 ،
 آف اللي قغ ٝالضًً ّ
ٞؼٕ ٢ىمه*ٖلى زُل بىٖال ١خ ٪٨قىمه (Bataille
( )entre deux tribusبى ٫ماعحي)22-24 ،
 ؾالم و ابغاَُم و ؾالم*و الٗغبي و ولض ٖمغان (في مضح بجي ػٍض وعزائهم) (بى٫
ماعحي)22-22 ،
 البر ال٣بلي و الٓهغاوي*همكىا هجُبىا قهاًضٍ (بى ٫ماعحي)21-28 ،
ّ
مخهضع*٧ي ججُجي في ّ
الهبر ههبر (بى ٫ماعحي)22-24 ،
 لغٍذ اإلادٟل
 ؤهذ ػٍىه ٞؼث بالؼًٍ*ٖلجُت ٖىض ؾالَحن (بى ٫ماعحي)22-22 ،
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 نالخه ّ
خب ٪صعباوي*مى٢ ٪خالوي و مىجاوي (بى ٫ماعحي)28-22 ،
 اإلاىُت ع٧ىب الجىالح*في نهاع ٦الح*مىحن ًبضا الهاصي ال٨خاح (بى ٫ماعحي)89-21 ،
ٖ لى الٗىم بيها مبىج* ٝالٟلب ّ
ٖؼث ّ
ٖلي (بى ٫ماعحي)84 ،
ً ا ناو٘ ؤن٣ل امكاَ*٪مً عٍ ٤الؼٍىاث (بى ٫ماعحي)82-82 ،
ً ا ٖظابي وكبذ زغزىَه*ُٖىحن ّ
الجٟا( ٫بى ٫ماعحي)82-85 ،

والضَغ ّ
 ال ٌؿامذ ّلُامّ ...
الٛض ّ
اع*ٞغ ١بُجي وبُنهاّ ...طبا ٫الؿىص (بى ٫ماعحي)88-82 ،
 جبهظًلي مً ػو ٫خلُمت*هاعي في م٨ىىوي عؾُمت (بى ٫ماعحي)81 ،
ّ
حغٍضي*ؾبذ ق٣اي و ال حابذ اًضي (بى٫
ً ا زىي وكبذ الُىم ٢ض عٍضي*لبؿذ
ماعحي)19-12 ،
ُٖ ى ٪و حجا*٥و خؿً هُاب ٪و قٟا( ٥بى ٫ماعحي)14 ،
ُ٣ٖ ض صم صامي*و خبخه ّ
َىاخه*واٖغ ٖلُ٨م ما ج٣ضوا هُاخه (بى ٫ماعحي)12-12 ،
 مدؿً ال٣ى الٗاػبت ٞجلها*حٗغٞ ٝهلها*و جغ٢ض م٘ زالها في مهلها (بى ٫ماعحي،
)11-12
٢ بل الُٗض بشالث ًىم*حخىا مىٞ ٪اًضٍ (بى ٫ماعحي)922 ،
 لىال الخب و لخى ١الهباًا*ال وك٣اشخي ال هسؿغ ٚىاًا (بى ٫ماعحي)929 ،
 هج٘ الهُ ٠في مغباٖه*الخ ٤ما ٧ان زالٖه*ها ٕ ٤ٞالغومي ما َاٖه (Fuite de
)( la tribu devant les troupes françaises en 1881بى ٫ماعحي)922-922 ،
ً ا ٖىم الجُل*ؾهغجُجي الىو اللُل (بى ٫ماعحي)925 ،
 وكبذ بؼاػٍل جدذ الباؽ*ػاَُحن بالُ٣اؽ*جٟاُٞذ في ْل ٚهً ٧اؽ (بى٫
ماعحي)922-922 ،
ّ
 هللا ٌُٗي للضهُا ص٢ه*ّ ٠ُ٦
ٚغث بمكاًش ه٣ه (بى ٫ماعحي( )999-992 ،عزاء)
ّ
بالٗضان (بى ٫ماعحي( )994 ،هجاء)
 الُىم صاعث طابل لُٗان*زىاف هىاحض
ّ
َ اوي باهلل ًا ٧امل ّ
الجىص*ًا عػا ١مً بٌُ ٪ؿخٗؼ (بى ٫ماعحي)992 ،

 بً قغٍٟت ،جاعٍش ألامشا ٫و ألاػحا ٫في ألاهضلـ و اإلاٛغب ،الجؼء  : 5ػحل ًامت
هبِىا إلاجهى ٫مً هاخُت ٟ٢هت ()424-452
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ّ
 ال٣لب ٌٗاع٢ ٥ا ٫ههلي*و الىٟـ ج٣ى ٫له ؤها ما هبػي (ٖغ٦ت بحن ال٣لب
والىٟـ) ()Louis, 1942
ّ
ّ
ً ا هٟـ ّ
َٗخُجي*ٖٟي َّ
ٖلي واعحعي زلُجي )(Guiga, repentir
زىٞخ ٪وال
 إطا جدب حكى ٝؤف زالها*عڤىص مشل ؤمىاث الجباهت )(Guiga, repentir
 ؤخؿً ال٩لمت ج٩ىن في مىاعصَا*واخؿً بىاصم في ال٨الم لبِب )(Magnin, la parole
الغاي و الٗﭭل و ّ
 زُاع ال٩لمت يامغة بال٨ٟغة*بٗض ّ
الخضبحر )(Magnin, la parole
 زُاع ال٩لمت َضعة مىاجُت*جسغج مالٟم نغٗ٦ ٝبت لىٍؼ)(Magnin, la parole
ّ
السخاب ّالي ع٦ب ّ
ّ 
ًج ّلى ّ
بالىى*وجُُب اللُالي وٍبان يىڤماعَا )(Magnin, la parole
- Bérard, poèmes algériens : « la prise de Constantine » (1837),
chant tunisien, p. 33-35.

 اهتي َىٍلت و الخغٍغ لباؾ*٪الكمـ زض ٥و ال٣مغ مُ٣اؾ/Stumme, TTB, 1( ٪
مضوهت)448-442 ،4 ،
 ؤها ؾاب٣ي َلبذ ّ
ٖلي خهىمت (/Stumme, TTB, 2مضوهت)448 ،4 ،
ّ
ّ
ّ
 إطا مً ع٦ب ٖابغ ؾمُذ وح٣ت*ًسلو ؾؤاله ٢بل ما ًخ٣ى (Stumme, TTB, 3/
مضوهت)448 ،4 ،
ً ا ٢اهُغي حابذ ڤضا ٥الخاحت*هبػي ٖلى ؾابٖ ٤غب ّلىاحت (Stumme,
/TTB, 4مضوهت)441-448 ،4 ،
ّ 
الاًام ّ
ًهغٞىا مشل اإلاحزوهت*ؾاٖاث ٚجى ؾاٖاث ٣ٞحر في قىهه ( Stumme,
/TTB, 5مضوهت)441 ،4 ،

ّ
ّ
 ؤها صاءي ال ج٣ضعٍ حما ٫ج٣له*صخً ٦بضحي حؿٗت ؾىحن باألَلت (Stumme,
/TTB, 6مضوهت)422-441 ،4 ،
 قٟاع َىض مؿمىم الخضًض هُُ٣ه*و ال لخٔ مهبى ٙالُٗىن زلُ٣ه
(/Stumme, TTB,2مضوهت)429-422 ،4 ،
ّ
ٖ غو٢ ١لبي بمدبخ ٪مطجىحت*زلُذ ٦بضحي و الخكا ممغوحت ( Stumme,
/TTB, 8مضوهت)424-429 ،4 ،
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ّ
حمغة*نى٘ جخاٞه ٖلى ال٨دُلت قا(Stumme, ٫
 عخل هجٗهم ػاص في ٦ىُجي
/TTB, 9مضوهت)422-422 ،4 ،
 إطا مً عاٍ في مؼهه ًُىً*١ىمي في الضعوً ١س ٤ٟزُ(Stumme, TTB, ٠
/11مضوهت)421-422 ،4 ،
ّ 
مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،ألاٚاوي اليؿائُت في بغ الهمامت :
َُا/عاو ناصوي الٛغام*ًا الىاَمت ٖلم ّ
 ؤٖجى لي ًا خمام*ؤٖجى لي بالعجل و ّ
الؿُت
( ّ
مضوهت)8-2 ،5 ،
ً ا الٟاعؽ ؾحر*واٖجى لؼٍىت خالت الُحر ( ّ
مضوهت)92-1 ،5 ،
ًسمم*مدخاع ٧ي ًجغاله ( ّ
 الﭭلب باث ّ
اإلاضوهت)99 ،5 ،
 الخلى ما ًمغاع*و الجىص عاو لُه مىالي ( ّ
اإلاضوهت)94 ،5 ،
 الُىم بغٍ٨ت*عاو خالي ٞاوي ( ّ
اإلاضوهت)92-92 ،5 ،
مغة ( ّ
 بغ٧ي مً الجٟا*في الٗمغ ها عٍخّ ٪
اإلاضوهت)92 ،5 ،
 باهلل ًا خمام*جمُل جغي حي ُُٞمت ( ّ
اإلاضوهت)95 ،5 ،

ّ
ّ
الٛغبُت/ما جغص الؿالم*عاو وخل ٞاَىت الي ّبي
 باهلل ًا خمام*جىنل لبالص
( ّ
اإلاضوهت)92-95 ،5 ،
*زماف مً ّ
قٟه خالي ( ّ
 باهلل ًا عحاّ ٫
اإلاضوهت)92 ،5 ،
 باهلل ًا ّجغاؽ*جىنل ڤضا َا ٥اإلاًىىهت (قىقان ّ٧لم َىىهت) ( ّ
اإلاضوهت)98 ،5 ،
ً ا بيذ ٚالي الكان*بيذ مباعّ ( ٥
اإلاضوهت)42-91 ،5 ،
ّ ّ ّ
ت*الي ڤ ّضامه جدؿامذ*و ّالي وعاٍ َابىا ّ
عُٖت*
 بيذ الﭭلُض باباٞ ٥اعؽ اللؼمُ
ّ
الل ّبُت ( ّ
اإلاضوهت)44-49 ،5 ،
حغحاعة الخغام
ّ
ّ جلٟذ ٚؼالي ّلي زالث ًىم*قغٕ هللا ُٞىم ( ّ
اإلاضوهت)42 ،5 ،
الهٟا ( ّ
 حٗجى بالىصخى*و جىنل ٚؼاّ ٫
اإلاضوهت)42 ،5 ،
 حى ٝالٗضًض*٢غوي ٖلى حىبه يىا ( ّ
اإلاضوهت)42-45 ،5 ،

ٖلي ( ّ
خؿِذ الغٍ ٤خالو*جﭭ ّضوف ّ
ّ 
الاًام ّ
اإلاضوهت)42 ،5 ،
خؿِذ الغٍ ٤مغاع*ٕ هللا ما هيؿاُ٦ا ٖكحري ب٨غي ( ّ
ّ 
اإلاضوهت)48 ،5 ،
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ٖلي ( ّ
خؼامها مغزى*ٝبان الهىي ػاص ّ
اإلاضوهت)41 ،5 ،
ّ
زض ٥بغْ ١هغة حبل ٞىؾاهت*ًا الىاَمت عمًاهت ( ّ
اإلاضوهت)22 ،5 ،
َىن ّعبي ( ّ
ًا زض ّالي الح*ًا قىاعب الل ٪الٛغبي*ًا صاًست ّ
اإلاضوهت)24-29 ،5 ،
ّ
زض ٥ب ّﭭام*طَب ال الج في اإلاضن ( ّ
اإلاضوهت)22-22 ،5 ،

ً ا اخل ّ
ٖلي ( ّ
الىدُ*٠عوح ّ
وحمل ّ
اإلاضوهت)25 ،5 ،
ع
ّ
 عاوي ٖلُل*مىً ٪ان ام الضلُل ( ّ
اإلاضوهت)22 ،5 ،

ّ عص ّ
الىبا*ٖلى هج٘ قهال ڤسخى (ا ّ
إلاضوهت)28-22 ،5 ،
 ػٍىّ ٪
ٞخان*جغ٦ذ بلِ٣ـ ًا وكاص (ػهُست) ( ّ
اإلاضوهت)22-21 ،5 ،
ّ
ٖظبىوي*عٍم ّالي ّ
خبِخه حٟا (ؾىجي في لخاً ٝا عحُلت*ختى بالٗحن وكبدا)
 الغمﭭاث
( ّ
اإلاضوهت)29 ،5 ،
 ؾىجي جغي في لخا*ٝوكبذ زُال ٪بُٗىوي ( ّ
اإلاضوهت)24 ،5 ،
خب ٪صعباوي*ًا ؾُٗضة طَب الاُٖان ( ّ
ّ 
اإلاضوهت)22 ،5 ،
الهباعة (بىقُدت الو صػ ؤماعة) ( ا ّ
 قاف الساَغ قاف*جلخﭭصخي ٚؼاّ ٫
إلاضوهت)22 ،5 ،
 قبهذ عٍم الٟالي*ٖاقاجه بالؼًٍ هي (اإلاضوهت)25 ،5 ،
ّ 
قضوا ٖلى ڤ ّضاع*مىالي الجخا ٝاإلادًُت ( ّ
اإلاضوهت)22 ،5 ،
يهىن مىالًا ( ّ
 نابغ ٖلى صاًا *ختى ّ
اإلاضوهت)28-22 ،5 ،
 عاي ٖمغة ًا هاؽ*صعبذ السلجت و ڤغبٗىا الازغام (ٚحر ّ٧لم ٖىص الؼان) ( ّ
اإلاضوهت،
)52-21 ،5
ٖ حن الكاص صاب ٜالاعصاص*في بالص الُٗشت ٞلى ( ّ
نٛحر بالضمٗت ب٩ى) ( ا ّ
إلاضوهت)59 ،5 ،
ِٖ كت ٚشِش ٪ممكىٍ ٚماع* َل الٓلُم ّ
ز ٤ٟما َاع ( ّ
اإلاضوهت)52-54 ،5 ،
ع
ٖ لى الجبحن ٖهابت*ًا صاًغة ٞى ١الجبحن ٖهابت ( ّ
اإلاضوهت)55-52 ،5 ،
ٖ لى حغحاعة*ما حُٛث اإلامدىن ( ّ
اإلاضوهت)52 ،5 ،
٧ىابت ( ّ
ٖ الف طاللت ًا مغٍم*السض اخمغ و الٗحن ّ
اإلاضوهت)52 ،5 ،
ٚ ؼا ٫عٍخه و هبُٛه*عبي يهضًه ( ّ
اإلاضوهت)58 ،5 ،
ٞ اعؽ الي ٌؿحر*و حا ٖلى البالص الﭭبلُت ( ّ
اإلاضوهت)51 ،5 ،
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ٞ ؼث ٖلى الاحُاً*٫ا العج ًا ٖحن الٗاعم ( ّ
اإلاضوهت)29-22 ،5 ،
 ڤ ّض ٥جاً ٤م البُٗض ًبان*ًا ٖحن حضي الٛؼاّ ( ٫
اإلاضوهت)24 ،5 ،

 ڤ ّض ٥باقا ّ
مدضع بامداله*خٟهت الضَ٩الت ( ّ
اإلاضوهت)22-22 ،5 ،
الكغاص ( ّ
 باف حٗاشخي ًا ٦دلت الاؾهاص*ًا عٍم ّ
اإلاضوهت)25 ،5 ،





نغٍ (ا ّ
٦دلت الاؾهاص*هجّٗ ٪
إلاضوهت)22-22 ،5 ،
٦ثر الجٟا ٖالف*ولض اإلا٩ابغ مدمض ( ّ
اإلاضوهت)28 ،5 ،
لخمه عخل والا الال ( ّ
ال مً ًجُىا ّ
مغٌٍ صاللت*ڤىلى ّ
اإلاضوهت)21 ،5 ،
ال نبذ لَُ ٪ضاب*ٖغٌٍ الٟ٨ل ؾمذ الغڤبت ( ّ
اإلاضوهت)29-22 ،5 ،

ًدىم ( ّ
ً ا لخٓت الكغٍا*١قا ٝالﭭُا ٖاص ّ
اإلاضوهت)22-24 ،5 ،
ًدىم (هُٟٓت الًٗا الٛىجت مغٍم) ( ا ّ
 لخٓت الكغٍا*١قا ٝالﭭُا ٖاص ّ
إلاضوهت)22 ،5 ،
ّ 
الكغاص ( ّ
مى ٪الٗﭭل باص*ًا لخٓت ّ
اإلاضوهت)25 ،5 ،
ّ
الى٩اع*ٞالي في ڤضا ٫بىىاوٍغٍ ( ّ
اإلاضوهت)22-22 ،5 ،
ً ا لخٓت
 ماطا و ماطا و ماطا*و ماطا الهىي َاّ ٫بي ( ّ
اإلاضوهت)28 ،5 ،

 ما نبخّ ٪جغاؽ*صًغ الجمُل قىعَا و اٖؼم ( ّ
اإلاضوهت)21 ،5 ،
ّ 
مى ٪مغٌٍ عٍا*ٝو ماٖاصث حجضة ( ّ
اإلاضوهت)89-82 ،5 ،
خبه ماطا لجالي ( ّ
 مً هيكض ها في الىاؽ*ٖلى ّ
اإلاضوهت)82-84 ،5 ،
 مذ ٖلُلت ًا مً ًضاوٍجي*ًا الاؾمغ قاُٚجي ( ّ
اإلاضوهت)85-82 ،5 ،
ّ
مخ٨ضع خا ٫الخ٨ضًغ*مغى ڤلبي نابغ ٖلى صاٍ ( ّ
اإلاضوهت)82 ،5 ،

ّ
ٖصخى و صعان*واؾ٘ الاع٧ان ( ّ
اإلاضوهت)88-82 ،5 ،
 هجٗ٪
هضوع ٖلى ٖمغ حضًض*سساب الخغاًغ في لُض ( ّ
ّ 
اإلاضوهت)81 ،5 ،
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ّ
َؼي خغام ٪و زمحرٖ*٥لى وقمخَ ٪بلخجي (ا ّ
إلاضوهت 14-12 ،5 ،و )222-224
٦بىعة) (ا ّ
ًا زض بغ ١ان الح*ًا ام الﭭُاَي مٟٓىعة (هاؽ ّالي ٖاقىا ّ
إلاضوهت)12 ،5 ،
ًا زض ّالي الح*ؾمذ السُا ٫و الضلىٍدت (عبُدت) ( ّ
اإلاضوهت)15-12 ،5 ،
َُا) ( ا ّ
باهلل ًا قىقان*جىنل ڤضا زض الٗ٨غي (قىقان ّ٧لمها و ّ
إلاضوهت)12-12 ،5 ،
ًا قاعص الاعٍام*وعاٖ ٥كذ طاللت ( ّ
اإلاضوهت)922-11 ،5 ،

ٚغب وٍىه ( ّ
ً ا قاعص الاعٍام ػٍىت*هجّٗ ٪
اإلاضوهت)929 ،5 ،
الٗىصًت ( ّ
ّ
اإلاضوهت)922-924 ،5 ،
ً ا عباًت الضال*٫لخٓت قاعصة
ً ا ٖحن حضي الٛؼا*٫زؼعة ُٖنها حٗظبجي ( ّ
اإلاضوهت)922 ،5 ،
للؿُٟت ب٨غٍت ( ّ
 باهلل ًا قىقان*اٖؼم ّ
اإلاضوهت)922-925 ،5 ،
ً ا مىقىمت الاػهاص*خال ٪صووي ( ّ
اإلاضوهت)928-922 ،5 ،
ّ جلٟذ ٚؼالي ًا مً ًضًغ حمُل*منها مغٌٍ ٖلُل ( ّ
اإلاضوهت)992-921 ،5 ،
ّ
الاحُا*٫اللت ٚغام ٪صعباوي ( ّ
اإلاضوهت)999 ،5 ،
ً ا ٞاًؼة
ً ا الال ًا الﭭهبت ّعهذ*و يغبها واخض ّ
مىىبي (اإلااللُت) ( ّ
اإلاضوهت)922-994 ،5 ،
ّ 
مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،ؤٚاوي الكما ٫الٛغبي :
ّ
ًؼعا*١وٛجي ٕ البدغ اً ٫ؼعاّ ( ١
اإلاضوهت)922-922 ،5 ،
 بدغ ا٫
ّ
تهىص ( ّ
عوجي*زلي الٗغاححن ّ
اإلاضوهت)925 ،5 ،
ً ا هسلت
ّ
 قاعڤ في الىُلت*ًا خؼام الكاعڤ في الىُلت*اصعػ ڤلبي ٢لذ هىلي له ( ّ
اإلاضوهت،5 ،
)922-922
ً ا مدٟل ٨ُٞمصخي زضًجت*ػٍىت اإلاطخ ٪والخبلُجت (ا ّ
إلاضوهت)921 ،92 / 921-928 ،5 ،
بالي*َمه و مهاهُض بُٗضة ( ّ
ّ
اإلاضوهت)924-922 ،5 ،
 جي صوهً ٪ا ػَىة
َ ىل ٪واجا*٥اهذ َىٍلت ( ّ
اإلاضوهت)922-922 ،5 ،
ابُ ٪وٍىه*ًا قاعص الاعٍام ػٍىت ( ّ
 عخل هج٘ ّ
اإلاضوهت)928-922 ،5 ،
 باهلل ًا الٗحن الؿىصا*ًا ّ
خىه واف الخالت ( ّ
اإلاضوهت)952-921 ،5 ،
 إط لىحي ما بحن ٖىصًً*ؾاٌسخي عوخ ٪ال جُُخي (َغڤ) (ا ّ
إلاضوهت)954-959 ،5 ،
ّ 
حضي قاًب طعٖان البكحر بىٓغٍ قغاها*البكحر قغاها بىٓغة مىلى الضوان و الخًغة
( ّ
اإلاضوهت)952-952 ،5 ،
 هىضٍ ها بالبكحر مىلى السلىٍت*واحب ولض ٥هاصا ٥نبدت و ٖكُت (ا ّ
إلاضوهت)955 ،5 ،
ّ
ً ا اًغ الكُش اإلا ّغبي ّ
حضي بىؾبٗت ّ
حجاث*بىبكغي في اليؿبت ٚغبي جمضح ُٞه الجغصاواث
ػ
( ّ
اإلاضوهت)952-952 ،5 ،
 ناعث ٞغخت في خٟلتها*و ؾٗضها باو٢اتها ( ّ
اإلاضوهت)958 ،5 ،
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ُٞا ( ّ
ٖ ىضي خمُلت ڤكﭭاف*َب الغٍذ و ّ
اإلاضوهت)951 ،5 ،
ّ
ّ
طاللت ( ّ
اإلاضوهت)922 ،5 ،
 و ٖالف طاللت ًا مغٍم*و ٖالف
ت*خمى ما حاف ّعوح لٟغٍﭭه (ا ّ
 خب الغقغاف*و الىى عڤُﭭ ّ
إلاضوهت)924-929 ،5 ،
ً ا ّما بغاؾّ ٪بغٍله مٗكىڤي َاجُه*و ّالي في ڤلبي ها هد٩ي له و ما ّ
هسبِل ٖلُه
( ّ
اإلاضوهت)922 ،5 ،
مجغح (ا ّ
ً ا خمام ّالي َاع*ًا حاعي جغبذ*عص ّ
ٖلي الازباع*و ال٣لب ّ
إلاضوهت)925-922 ،5 ،





ٕ الجضي الغٍم*وؾاٌـ*ٖٓم ٪عاح عمُم*ًا ِٖكت ( ّ
اإلاضوهت)928-922 ،5 ،
ًا ِٖكت ڤ ّضاف جالوي*الٗحن ؾىصا و اإلادؼم زاوي ( ّ
اإلاضوهت)921 ،5 ،
ّ
ّ
نلى ٖلى ّ
نلى ٖلى ّ
الىبي ( ّ
اإلاضوهت)922 ،5 ،
الىبي*ػٍضو
اط٦غ ّعبي اإلاٗبىص و الغؾى ٫هبِىا*ٚاٞل اعح٘ وعا ٥الضهُا جسخل ُٞىا (ا ّ
إلاضوهت)929 ،5 ،

 وخك ٪م٘ الاعٍام*و ّ
خحر هىمي ( ّ
اإلاضوهت)922-924 ،5 ،
 الهؼ اإلاُم ًغخل و ًُ٣م*٢انض وًٍ ًدض الُٛم ( ّ
اإلاضوهت)922-922 ،5 ،
 وي وكبذ في الؼًٍ*ٖحن مغاصي قاٞتها ( ّ
اإلاضوهت)928 ،5 ،
٧ىاًت*َا ُٖيُ( ٪ا ّ
 عاي ؾىصا ّ
إلاضوهت)921 ،5 ،

َمت و لباؽ (ا ّ
َ حر ال٣غهام*وي وكبذ*َحر ال٣غهام*زاعج ٞحى ّ
إلاضوهت)984-982 ،5 ،
ّ
وكاص*ٖلى وَام عخُل ٪وًٍ خِ ( ّ
اإلاضوهت)988-982 ،5 ،
 الخ٤
 زالي هبُٛه*مجي ٢الذ زالي هبُٛه*اُٖىوي والا نهغب به ( ّ
اإلاضوهت)912-981 ،5 ،
ّ

٧ ان هجٗىا مغجاح مً الخىُ٨ض*ال ٧ان مً الخ٣ه بُٛاع ( ّ
اإلاضوهت)429-918 ،5 ،
 لىالص عؾم*اإلادٟل ًا الاوالص عؾم ( ّ
اإلاضوهت)422-424 ،5 ،
ّ ّ
ّ
الغٍذ ّالي يهب ( ّ
يهب*وٛجي ٕ ّ
اإلاضوهت)422-425 ،5 ،
الغٍذ الي

ّ
صب*جمىِخ ٪في ّ
ّ
 في ّ
الىج٘ ّالي صب ( ّ
اإلاضوهت)428-422 ،5 ،
الىج٘ الي

مجي في ال ٌُٛخٟل*في ال ٌُٛخٟل*و ؾغو ٫في ّ
 ػوّ ٫
مىىبت َل ( ّ
اإلاضوهت،5 ،
)499-421
ّ
ً٣ىي ل ٪في ّ
الؼًٍ ( ّ
ٖالكحن*عبي ّ
اإلاضوهت،5 ،
 اهذ اؾم ٪بالُا والٗحن*وازبذ
)492-494
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ًا ػَغا ػٍى ٪ال زم*في ّ
الضهُا ال عٍذ مشُل ( ّ
اإلاضوهت)495-492 ،5 ،
ّ
ّ
ٖلي ( ّ
اللُل ّ
اإلاضوهت)492 ،5 ،
٢خلجي*خحر هىم
الالال عاو صا٥
ّ
ّ
الالال ٖالف ٖظبدُجي*زلُتي ٢لبي م٣ؿىم ( ّ
اإلاضوهت)498-492 ،5 ،
الغؾى ٫هبِىا ( ّ
اط٦غ ّعبي مىال*٥و ّ
اإلاضوهت)442-491 ،5 ،
بالؿُ ٠و ال لىا حىصة (ا ّ
زاً ٠مً يُ ٤ال٣بر و لخىص*هغخلىا ّ
إلاضوهت)444-449 ،5 ،
سخي ( ّ
نٟت ٚؼا ٫الجالي*و مدؿىه في ّ
اإلاضوهت)442-442 ،5 ،
ّ
اللت عٍضي*ًا ّطبا ٫الٗحن ( ّ
اإلاضوهت)445 ،5 ،
عٍضي
الغٍذ ًظعي خغامّ ( ٪
صوعي ّ
بالهىع صوعي*و ّ
اإلاضوهت)442 ،5 ،

خمه عاو خالي ٞاوي*ٕ الخلبِـ و جيُل في نهاع حبالي ( ّ
ً ا ّ
اإلاضوهت)442 ،5 ،
 ماطا و ماطا و ماطا*و ماطا الهىي ّطبل خالي ( ّ
اإلاضوهت)441-448 ،5 ،

ّ عصًه و ًا ّعصًه*ٖ٣ل الظي ٚضًذ به ( ّ
اإلاضوهت)424-422 ،5 ،
ّ
اللت ( ّ
ّ 
اإلاضوهت)425-422 ،5 ،
خب ٪و ٚغام ٪صعباوي*و ٦ثر الجٟا و ٖالف
 ؾىج ًا خمام*و ما حٗاللي الهاهبه ( ّ
اإلاضوهت)421-422 ،5 ،
ّ 
َؼي خغام ٪و زامغٍ ٕ*٪الىقمخَ ٪بلخجي ( ّ
اإلاضوهت 429-422 ،5 ،و )14-12
الغحاح ( ّ
الغحاح صلُله*٢ض ّ
٢ ض ّ
اإلاضوهت)424 ،5 ،
ّ
الاًام ( ّ
الاوَان*ق٨ٟصخي خالي قغٕ هللا جغح٘ ّ
اإلاضوهت،
ً ا بيذ الٛالي ًا بيذ ٢اًض
)425-422 ،5
مُهغ*صر هللا ًضًّ ( ٪
َهغ ًا ّ
ّ
اإلاضوهت)422-422 ،5 ،

 زاعج مً الخمام*و بلٛخه ّ
مضاسخي ( ّ
اإلاضوهت)421-428 ،5 ،
ي ّ
بلالّ ( ٥
اإلاضوهت)452 ،5 ،
 ؾحري ًا خمغا*ؾحر
 واقا صواًا*ٖغَـ*و حاجه ّ
الهىاًا/ولض ّام ها ( ّ
اإلاضوهت)452-459 ،5 ،
خجي ًا لخىاوي*و ّ
ّ 
الخىت ّ
ججاع (ا ّ
إلاضوهت)455 ،5 ،

الٗكُت ( ّ
ّ
اإلاضوهت)452 ،5 ،
 الال وٛغم في ُٟ٦ي*نهاع الجمٗت في
خمه عخل بالؿالمت (ا ّ
 ال مً ًجُىا مغٌٍ الضاللت*٧اهٖ ٪لى ّ
إلاضوهت)452 ،5 ،
 هًمًم نابغ ٕ الضاًا*صمىعي مً ّ
زضي جهب (ا ّ
إلاضوهت)451-458 ،5 ،
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ّ

ّ

زبُه ( ّ
 اؾم٘ لٗىضّ ٥بغاص*خُه في الضاع و ّ
اإلاضوهت)424-422 ،5 ،

 لى ّعوح ًا قاًب ّعوح*ولضٖ ٥غى ٖاإلاىالٍ ( ّ
اإلاضوهت 422-422 ،5 ،و )485
٢ىة ( ّ
الؿاؽ*واعمي الدجغ قٛل ّ
ٚغّ ١
 اخٟغ و ّ
اإلاضوهت)425 ،5 ،
ّ
ّ
َ ا هجّٗ ٪
ؾى ١للُاع*ٝعڤُﭭت الؿالٖ*٠كا٢ت و ٖكحر ٥وال*٠و ًٚباهت
ٖالف ( ّ
اإلاضوهت)422-422 ،5 ،
ّ
للُاعّ ( ٝ
اإلاضوهت)428 ،5 ،
 ؾا ١هجٗ*٪ؾا١
 ػٖغة مؿ٣ىلت ّ
اب*ٖلي َىا ٥مضعبُجي ( ّ
ّ
اإلاضوهت)421 ،5 ،
الى
ّ
حٗلُتي شخي ال عٍتي*اهبُجي ٕ اإلاىلى بُتي َ
صواع ( ّ
ٞان ّ
اإلاضوهت،5 ،
ً ا ٞغٍست ما٧ي
)429-422
ًاما*لُل لحري ًا*و ٖكحري ما ّ
ًبضٚ ٫حري ( ّ
 لُل لحري ّ
اإلاضوهت)482-424 ،5 ،
ؾىعٍت ( ّ
ّ
اإلاضوهت)482 ،5 ،
ٞ غخاث حابىٍ ٖكُت*في حغص خغام و
ّ 
مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،ؤٚاوي مىُ٣ت ؾاُ٢ت ؾُضي ًىؾ: ٠
ٖلي الغياٖت ( ّ
 جُٟم جىا ولض قهغًٍ*خغمذ ّ
اإلاضوهت)482 ،5 ،
الشيُت اإلاٗلىمت ( ّ
 ؾحرو جغي ٞغؾان*و حُبى ّ
اإلاضوهت)482 ،5 ،
الطخُت (ا ّ
ّ
إلاضوهت)488 ،5 ،
ُٖ يُ ٪مًاوة الؿًُ*٠او زضوص صم
 حُبىلي زالي ما همىحصخي*واوك ٤السال واف باف ًجغالي ًا صلُلي (ا ّ
إلاضوهت)488 ،5 ،
ً ا الال و ًا الال وٍا*وٍا الال و ًا مبٗض بغٍ ( ّ
اإلاضوهت)481 ،5 ،
 مغبىٍ في ڤمغةالخُت ُٖجي*ال ٖالم ًلػى ال زبر ًجُجي ( ّ
اإلاضوهت)412 ،5 ،
ّ
اللت واف الخل ( ّ
اإلاضوهت)412 ،5 ،
 الٗحن الؿىصا*ًا
ّ 
قبذ عٍم الٗالي*ٚغى الُٗ٣ت في الٛؼّ ( ٫
اإلاضوهت)419 ،5 ،
ًّ ما بغاؾّ ٪بغٍله*مٗكىقي َاجُه ( ّ
اإلاضوهت 414 ،5 ،و )922

ؾىعٍت ( ّ
ّ
اإلاضوهت)414 ،5 ،
ّ ؤعاح اللُلت ّؤعاح*في حغص خغام و
ّ
ّ
صزً ٖكُت*في مجغصة ًبان خابـ ( ّ
اإلاضوهت)412 ،5 ،
 صزان
 ؤخمت ؤعٍضي*مشل ٪صعٍضي ( ّ
اإلاضوهت)412 ،5 ،
 اعي ّ
ٖلي ( ّ
الىدُٟت*َالب و حمل ّ
اإلاضوهت)415 ،5 ،
ع
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الٗبىن ( ّ
الُٟالت*ٖلى زاوٍت ّ
 عٍم ّ
اإلاضوهت)412 ،5 ،






َظا النهاع مباعً ٥ا مً خًغ*ؾُضي ٖلي و اوالصٍ حاو ٖلى الٓهغ (ا ّ
إلاضوهت)412 ،5 ،
ّ
ؾُض*٥صػلي الساجم ّالي في ًضّ ( ٥
اإلاضوهت)418 ،5 ،
ًا مباع٦ت ماوي
ّ
اللت*ًا ّالي صا ٥مٗظبجي ( ّ
اإلاضوهت)411 ،5 ،
ًا ػٖغة مه٣ىلت الىاب ؤي
ّ
ع٢ض*خىاوي ؤو ع٢ض ًا خمت اع٢ض ( ّ
اإلاضوهت)222 ،5 ،
ؤو عا٢ض آخمت
نالر اًا نالر*نالر ًا مًىىوي ( ّ
اإلاضوهت)229 ،5 ،

َبذ ( ّ
ً ا الال واها زالي نٛحر*ال لخُت وال قيبه ّ
اإلاضوهت)224 ،5 ،
ؤخمت عاو مُغڤ ًٞه*بحن الخغاًغ ًخلٓى ( ّ
ّ
اإلاضوهت)222 ،5 ،


 الُىم وٍا ٞاعؽ ّعٌٍ لي صاله*وؿإٖ ٫لى اإلاجغم حاف والا الال ( ّ
اإلاضوهت،5 ،
)222-222
ّ
ّ
وكاص (ا ّ
إلاضوهت)225 ،5 ،
 قىع الهُاًا*ها هلخڤ
ً ا خلُلي و٢خاف ؾى ١الؿبذ*ما ػالصخي مغ ؾىمه ( ّ
اإلاضوهت)222 ،5 ،










ٖكُت ( ّ
ؤواٍ عڤضحي وٍىً*٪ا زُا ٫عٍخه ّ
اإلاضوهت)222 ،5 ،
ّ
الىزُت ( ّ
ّ
َؼي ُٖىه ٪عاَم ّ
اإلاضوهت)228 ،5 ،
قبىا ّفي*مباع٦ت
ّ
ؾلمىلي ٖلى ػعڤ الىقمت*و ڤىلىلها عاَى زال ٪حاٍ ( ّ
اإلاضوهت)221 ،5 ،
خمت باَل*ؾلؿت و خؼامها ڤىاًَ ( ّ
عاو باَل ًا ّ
اإلاضوهت)221 ،5 ،

الٗحن ال٨دلت*مً جدذ الخاحب جسؼعلي ( ّ
اإلاضوهت)292 ،5 ،
جٟغٍ ٞيها*حمُلت بيذ زىٚ ٥حر ّعوح و ّ
عييها (ا ّ
ًا زالي ًا زالي ما ّ
إلاضوهت)299 ،5 ،
خمت ّ
مٗضي*هيكض ٖلُه بالسحر ؤَال ؾُضي (ا ّ
مً ُٖىن الُحر ّ
إلاضوهت)299 ،5 ،
ّ
ّ
اللُالي ( ّ
اإلاضوهت)294 ،5 ،
صلىخخُجي مشل لخمت*ٖلمخُجي ؾهغ
ًا نالر ًا نالر ًا ڤمذ البلُىوي*و ُٖىن ٖلى نالر و ٦دل و عجبىوي ( ّ
اإلاضوهت،

)292 ،5

ّ
بلُت ( ّ
ْلمىوي*زكىا الصخاعي الﭭ ّ
اإلاضوهت)292 ،5 ،
ً ا جبر هاؾ٪
 ؾىج الخمام*ٞىڤ ال٩ا ٝالٗالي ( ّ
اإلاضوهت)295 ،5 ،
َ حر الخمام ولض الﭭمغي*َؼ السبر و اعح٘ ّلي ( ّ
اإلاضوهت)292 ،5 ،
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ّ
ّ
الغقاّ ( ٝ
اإلاضوهت)292 ،5 ،
ً ا بىالاَغاً*ٝا الي ُٖىه خب
 الٟاعؽ ّالي حا بالعجلت*عاَى الج في البالص ( ّ
اإلاضوهت)292 ،5 ،

الُ٨الت*و الٗحن ال٨دلت باَُت و مؿغاعة (ا ّ
ٖ لى ڤمدا لبُضي و ًجىٍ ّ
إلاضوهت)292 ،5 ،
 آو ٖلى حا ٫واُٞت*ٖلى حا ٫واُٞت ه٨خب لها ( ّ
اإلاضوهت)298 ،5 ،







ؤي اللي اللي*آم ماجىا و َظا٧ا خالي ( ّ
اإلاضوهت)291 ،5 ،
خمىصة باإلاائت زلسالها*قٟىا في الىاصي زُاع حمالها ( ّ
بيذ ّ
اإلاضوهت)242 ،5 ،
ّ
ّ
ّ
َلذ*آي مً ّ
مسلِ ( ّ
اإلاضوهت)242 ،5 ،
الخىت و الٗىص
الٟؼٖت َلذ ًي
ؾىلىوي*ٖىى صاًا مىحن ( ّ
ًا عاعي السُل ّ
اإلاضوهت)249 ،5 ،
ّ
بيُت*و ال جمغضخي و ال ًُىَ ٫ىاّ ( ٥
ًؼٞىً ٥ا ّ
اإلاضوهت)244 ،5 ،
ال جدلجي و ال
حابىا حملها ًضاصي مً الٛغب حاث*هاڤلت الغحالت الهجٟت مكاث ( ّ
اإلاضوهت،5 ،

)242-244
 آخ٣ه زلُلي*ال مً ًجُبجي مغٌٍّ صالله ( ّ
اإلاضوهت)242 ،5 ،
ً ا عاعي اإلاهاب*ٞاعؽ مً حا ْهغ ( ّ
اإلاضوهت)242 ،5 ،





مغى الهىي ّ
ٖلي ( ّ
٢خا*٫مغى الهىي ػاص ّ
اإلاضوهت)245 ،5 ،
ّ
نلى هللا وٖلى الىبي ( ّ
اإلاضوهت)242 ،5 ،
مدمض و ٖلي*و
ّ
َؼوَا مً بِذ بىَا و َاخذ ؾهاويها*هللا ًغخم الاشخي و ّالي ً ّغبيها (ا ّ
إلاضوهت)242 ،5 ،
ّ
حٗاعة وًٍ ّ
يهؼوّ ( ٥
بى*٥ج٩لم ًا ّ
اإلاضوهت)248 ،5 ،
ّجغاؽ السُالت ڤضا بِذ

َٗ م هللا مؿا٦م*بالٟغح حُىا٦م ( ّ
اإلاضوهت)248 ،5 ،
اإلاُهغ ًا ؾٗىص ّاًامها*ولُضَا ٖغَـ ًمصخي ڤ ّضامها ( ّ
ً ا ام ّ
اإلاضوهت)248 ،5 ،
 واف صواًا*والٗغؽ و ال له ّ
ٚىاًت ( ّ
اإلاضوهت)241 ،5 ،
َ ظا ٖغؾً ٪ا ٚالي*ًا ػَىة بالي ( ّ
اإلاضوهت)222 ،5 ،
الخىت* اوي في ألاؾمغ ّ
 ال ج٨ؿظي ال ججُب ّ
هخمجى ( ّ
اإلاضوهت)222 ،5 ،
ع
 نٛحر و عٍﭭه قاح*حاباجه اليؿمت ال٩اُٞت ( ّ
اإلاضوهت)229-222 ،5 ،
جخضعج*ؾلبذ ٖﭭل اإلاخٟغج ( ّ
ً ا عٍضي زغحذ ّ
اإلاضوهت)229 ،5 ،
ّ
ٖلمخه ( ّ
 الُهىع ّ
اإلاضوهت)224 ،5 ،
َهغجه*و ال٣غآن
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ًضوم َىاٍ ( ّ
الغؾى ٫مٗاٍ*مىلى الٗغؽ هللا ّ
 زىٍا ّ
ٌؿب٘ و ّ
اإلاضوهت)224 ،5 ،
َ ظا النهاع ّالي هبُٛه*و الﭭلب قاَُه*إن قاء هللا مدمض خايغ ُٞه (ا ّ
إلاضوهت)222 ،5 ،
*عص السبر ّ
ٖلي ّ
مىّ ٪لي ( ّ
 ؤو ّعص ّ
اإلاضوهت 222 ،5 ،و )222






مﭭضوصة جغياوي*ممدىن ٖلُ ٪عاوي ( ّ
اإلاضوهت)222 ،5 ،
ًجُجي*ًغٌٍ صلُلي ( ّ
ّ
اإلاضوهت)225 ،5 ،
ال مً
البراوي خلُله*خلُل ّالي مٟاعڤ بالصٍ ( ّ
خلُل ّ
اإلاضوهت)222 ،5 ،
ًا ُٖجي هىحي ًا زاللت ّعوي*مً بٗض الٗكغة ولٟي ّبضلجي ( ّ
اإلاضوهت)222 ،5 ،
ّ
في ٖمغي ّعبِذ خمامت*َاعث مً ّ
حٗالث ( ّ
اإلاضوهت)222 ،5 ،
ٟ٦ي و

 خالي مًغوع*َا ٫وحاًا ( ّ
اإلاضوهت)228 ،5 ،
جىخكذ ّ
الضاع ( ّ
ٖلي*و ّ
َ الذ الٛغبت ّ
اإلاضوهت)221 ،5 ،
 حُىا ٖلى ٖبُضة*و اإلاىقىم في ًَضٍ ( ّ
اإلاضوهت)222 ،5 ،

حبي ( ّ
خمت ّ
 عاوي مًام ًا ّعبي ّعبي*َالىا ّ
الاًام ًا ّ
اإلاضوهت)229 ،5 ،
ّ
جىفى في بالصٍ َا ّ
 ها عاڤض و الٟاع حاوي بٗض زالزه نىاث*ڤ ّالي عاو ّ
النهاعاث
خبي
( ّ
اإلاضوهت)224 ،5 ،
ّ
 اوكض ٖلى الخُا بىاث وخكهم ب٩اوي*الٗﭭاب الُاًغ بٗض ازىاوي هاصاوي خاًغ
( ّ
اإلاضوهت)222 ،5 ،
 يُم الغحى ًا يُم قضًض*َظٍ زضمت اوالص الٗبُض ( ّ
اإلاضوهت)222 ،5 ،
 السًغا و الازًغ*و ّ
الىبي ًدًغ ( ّ
اإلاضوهت)222 ،5 ،

 الﭭمذ نابت ماطا الخىٍ*حاَم َهمت حابىا اإلاىاحل خهضوٍ ( ّ
اإلاضوهت)225 ،5 ،
 زؿاعة ما حُىا*و زؿاعة ما اؾخٗىِىا ( ّ
اإلاضوهت)222 ،5 ،





ًا بىاث*نغ ٝالىخُضة ڤالىا باث ( ّ
اإلاضوهت)222 ،5 ،
الضًذ ؤم ّ
ؤم ّ
الضًذ*والخالًُ ٠ظعٍه الغٍذ ( ّ
اإلاضوهت)222 ،5 ،
ّ
ّ
ًتهىّ ( ٫
ل*ابُٞ ٪اعؽ ّ
الل ّ
اإلاضوهت)222 ،5 ،
ؤم اللل ؤم
إلاً وُُٗ ٪إلاً وُُّٗ ( ٪
اإلاضوهت)228 ،5 ،

 اهذ حبذ َٟلت ( ّ
اإلاضوهت)228 ،5 ،
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بيُتي جىزظٍ ( ّ
 ج٨بر ّ
اإلاضوهت)228 ،5 ،
 حا صاًغ ٧لبىقت ( ّ
اإلاضوهت)228 ،5 ،
 ؾٗضي ؾٗض ( ّ
اإلاضوهت)221 ،5 ،
 الؼٍذ ما وكغباشخي (ا ّ
إلاضوهت)252 ،5 ،


الابدغ ؾ٨حن ( ّ
اإلاضوهت)252 ،5 ،
ّ
ٚلبتي ّبي ( ّ
اإلاضوهت)259-252 ،5 ،
آف ج٩لب
ّ
مٗلم في الخؼعة ( ّ
قىٞى ٚؼالي ماطا ّ
اإلاضوهت)254 ،5 ،
مغبُه*مً الهٛغة
ّ
ٍه*نلى هللا ٖلى الىبي ( ّ
اإلاضوهت)252 ،5 ،
ؤل ٠و ال ًّؼ
ّ
ّ
خًغ*الكِبت بابا ٖمغ ( ّ
اإلاضوهت)252 ،5 ،
نلى ٖلى الهاصي ًا حملت مً
هللا هللا هللا*خبُبي عؾى ٫هللا ( ّ
اإلاضوهت)255 ،5 ،



مدمض*ؾخت و ؾخحن خغٖ ٝضاص ( ّ
اؾمه ّ
اإلاضوهت)252 ،5 ،
ّ
ىا*خظ مٗا ٥اًا ّعبي ( ّ
ّ
اإلاضوهت)252 ،5 ،
ؾبﭭىا ٥و ما ؾبﭭ
ّ
هللا*نلى ٖلى الهاصي عؾى ٫هللا ( ّ
اإلاضوهت)252 ،5 ،
ًا ٖباص
هللا و ال إله إال هللا*و ؾبداهً ٪ا ُٖٓم الجاٍ ( ّ
اإلاضوهت)258 ،5 ،
ّ
اللت بيذ الهاصي*ًا ٞاَمت ًا ػٍىت ( ّ
اإلاضوهت)251 ،5 ،
ًا
مدمض*حا صوهه بدغ و ٚاعڤ ( ّ
مدمض ًا ّ
ّ
اإلاضوهت)251 ،5 ،













 حُب ولُض ٥ال واٖمل الهُبت*ًا ٖمحرةًا بابا ( ّ
اإلاضوهت)222 ،5 ،
حغاح*ًجغح و ًضاوي ( ّ
ٖ ىصٍ ّ
اإلاضوهت)229 ،5 ،
ٖ بض ال٣اصع ًا حُالوي*ها حُخٖ ٪اهجي بالجاٍ ( ّ
اإلاضوهت)229 ،5 ،
ّ 
حضي الؿلُان*ًد٨م في الجان ( ّ
اإلاضوهت)224 ،5 ،

 ؾُضي ؾُضي ًا ؾُضي*وازىٍا و ابً ّاما و ًا مﭭغووي ّ
ٖضًجي ( ّ
اإلاضوهت)222 ،5 ،
 آي صاها صاها صاها*ؾُضي ٖمغ باباها ( ّ
اإلاضوهت)222 ،5 ،
 حاجه ّ
الخىاًت*ٖلى َا الٗغَـ واف صواًا ( ّ
اإلاضوهت)225 ،5 ،
الؿاؽ (ا ّ
بالغاؽ*ًا ٖالي ّ
 ؤعّ ٘ٞ
إلاضوهت)225 ،5 ،

 زىٍا الٛالي ولض ّامي*ب ٪وٗاشخي ٖلى الاٖضا ( ّ
اإلاضوهت)222 ،5 ،
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 خاطڤ متربو (ا ّ
إلاضوهت)222 ،5 ،


ؤو حاوي زبر ؾىص الاوٗاؽ*ماجذ والا ٚؿلىَا ( ّ
اإلاضوهت)222 ،5 ،
ّ
ًا ؾُضي ّ
خّٓ ( ٪
اإلاضوهت)222 ،5 ،
اإلاضة مصخي مً
ّ
اللخىص ( ّ
خٟاعة ڤبري ّ
اإلاضوهت)228 ،5 ،
وؾٗى
مُٗض ( ّ
ًا ؾُضي الُٗض ّ
اإلاضوهت)228 ،5 ،



ًا ؾُضي السُىة بساهُڤ الخؿىت ( ّ
اإلاضوهت)228 ،5 ،
َبه*ؾاهُه ٢ض ماَا ( ّ
بُضي ػعٖذ ّ
اإلاضوهت)222-221 ،5 ،
ّ
ّ
ًغزو مىالٍ ( ّ
٦ظابت ٦ظب ٪عٍىا َصخي ّ
اإلاضوهت)229-222 ،5 ،
حغبىاٍ*و ال٨ظب
اإلالىح*ال ؤَل و ال مىالي ( ّ
هاي الٛغٍب ّ
اإلاضوهت)224-229 ،5 ،









جلؼوهِل*حضوصي ٢الىا ما ّ
جلؼوهِل باهلل ما ّ
 ما ّ
حٛىِل ( ّ
اإلاضوهت)222 ،5 ،
 ؤٚاوي مسخلٟت ( ّ
اإلاضوهت)212-225 ،5 ،

مهضع*يغب لُجي في ألاعى حُذ ّ
ّ
مدضع (عؾالت مً
 ؤإلااوي َغب واهاي حُذ
ّ
مجىض في الخغب ال٨بري  ( )9198-9192اإلاضوهت)292 ،5 ،
 ال هازظ الكاًب و ال بى قغٍُت*و ً٣ىم هه ٠اللُل ٕ ال٣غهُُت (ا ّ
إلاضوهت)292 ،5 ،
البىعي*ؤما الهباعم مىف مً مإ٧ىلي (ا ّ
ّ
إلاضوهت)292 ،5 ،
ّ بغخذ ٕ الكلبت حاوي
 ؤٚاوي بداعة ٢غ٢ىت ( ّ
اإلاضوهت)291-298 ،5 ،
ّ 
مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض  ،2هماطج مً الكٗغ الكٗبي في الجىىب
الٛغبي الخىوسخي ،جد ٤ُ٣و ججمُ٘ ً :ىؾ ٠الِٗؿاوي.995-5 ،
ً ا ناخب ػٍغ ّالي عٍخه*ما صاحل في الجُل الي ٞاث ( ّ
اإلاضوهت ،اإلاجلض )2 ،2
 ؾبب صاي ٧اخل الهظوب*٧اخل الهظوب*اإلاا ًجغي واها مٛبىب ( ّ
اإلاضوهت ،اإلاجلض
)2 ،2
 بٗض ما خهل الغٍم بحن ًضي*و زظًذ ّ
مىه اإلاال حاوي ً٣ىص (ا ّ
إلاضوهت ،اإلاجلض )8 ،2
 الكٗغ الٛىائي و اإلاىاؾباث ( ّ
اإلاضوهت ،اإلاجلض )22-28 ،2

 حُذ َاصٖ ٝلى قاعٕ زظججي َلت*ٖلى ػو ٠ُ٦ ٫عاوي قبدخه ّولى ( ّ
اإلاضوهت،
اإلاجلض )912-915 ،2
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ّ
 الي ما ًهبرف ٧اٞغ باهلل*زُاع الٗبض ً٩ىن واؾ٘ با( ٫اإلاغػوقي ،ألاصب)28-22 ،
 مً ؤقٗاع ؤوالص ؾُضي ٖبُضّ ،
مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوؿحن اإلاجلض ،8
م: 929-924 .
 ؤؾم٘ ٦الم اإلاﭭاوي*ًا مً ٞهم ال٣هُضة ()924
 ال جسمم ؤٖبض ال جدحر*وانبر ٖلى الضع ٥صًما ()922
 ؤؾم٘ ٦الم الغحىحي*في بدغ الٗلىم ٖىمه ()925-922
 ؤؾم٘ ٦الم ان ًٟهم*و ال٣ى ٫لُه الٟهامت ()925
 ؤؾم٘ ٦الم الخ٣غبِـ*مىالٍ ٞاعؽ مﭭغبـ ()922
 اؾم٘ ٦الم الخدغصًب*ٖلى هللا ما له خُاصة ()928-922
 اصعبُه مغقه خبلها*ًا ٞساعَا و ال٨ظاًب ()921-928
 عُٖذ للكغ ١بالٗحن*للبٗض ال ما ٢بالي ()929-922
 مً ألاقٗاع اإلاٛىاة بالجغٍضّ ،
مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض ،8
م: 922-924 .
ُٖ ى ٪و ٖحن ٖ٣اب*ال قاٞذ ّ
نُاصَا ()924
ّ
الٛالي*٢ض ٥عاًت وهللا ٚمغة خغٍغ ٞى ١ؾغاًت ()922
 مً ٌٗىالي بىنلي اإلاغحاح بيذ
ً ا ٖحن الاحض ٫في الٟجىج زلُت*ؾلبخلي ٖ٣لي و مٗاصف ّفي ()922
خبه َاًب ڤلبه*عٍضخي ًا ّ
 مً ّ
الجٗاعة ()925
 ؾمذ السُالت*و ال٣ض ؾغو)922( ٫
 ػًٍ ّ
الىىاف و زان ّبي ()922

ٖ امحن بالكهغة الٗضوً ٫ا مؼٍان ڤ ّضٍ ()928
٦ ثرة الجٟا و ٖالف ّ
ولُه الؼواًا مدمض ()921
 مً صا ٥ما هبراف ًا نٛحر ()952
ّ
صاللت وٍا زاوٍت ّ
الٗبىن ()959
ٖ كتي
ً ا ڤمغة َُٗاوي ()954
 مً ٖحن حضي الغٍم ()952
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 واف صواًا خالي ٞىا ()952
ّ 
ٚىِذ ٖلى الكىدُت هُٟٓت الًٗا ()955
ُ٦ ضػ ّ
الؿ ُّاً ٫ا ػٖغاًت ()952
ً ا صزُل الىبي ًا عا٦ب ال٨ضاع ()952
ّ 
َؼي خغام ٪و زمغٍ)958( ٪
ً ا َغي البروي نا٢ل الغَكاث ()951
ً ا زض بغ ١الح*قاعي و بالصٍ بُٗضة ()922
ّ
الهُاص ()929
ً ا ٖحن الكغاص*ال قاٝ
 ؾب٣ىا ٥وما ؾب٣ىا خض مٗا)924( ٥
 وؾذ صواًا ًا ؤم الهىا*ٖغَـ حاجه الخىاًت ()922
 ؾحر متر ًا زا*٫و لى خل لُ٘ م٨ىىوي ()922
 ؤٚاوي َضَضة الُٟل ()922-925
 اؾخاخكذ ًا الازىان َا ٫ػماوي*يهب الٟل ٪و هغحٗىا الوَاوي ( ّ
اإلاضوهت ،اإلاجلض
)922-925 ،1
ّ 
مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض  ،92صًىان قٗغاء َغابلـ :






الوي و ال َى و ال مُٗاصٍ*٢لبي ٦ما الجماع لىن ؾىاصٍ ()5
ّ
ؾمُذ باإلله ّصًان*مٗبىص ؾبدان ()2-2
ّ
للمىلى*ولي ٖلى ّ
الؿُاث ًا بهلىلت ()8
ًا هٟـ جىبي واعحعي
ًُغبها*ًا ّ
ّ
ألامت ًا الاخباب واف ّ
ٞخاح الباب جدغ ٥هاًبها ()94-1
خاع*ٌكىٍ ً٩ىي ّ ٠ُ٦
ّ
الىاع ()92-92
مغٌٍ صاًا مً ُٖىن ٦باع*َظبهم

 زيخحن طبلىا زاَغي وق٣ىوي*حمُالث قٗلىا الىاع في م٨ىىوي ()95
 عٍذ ٖحن ما اؾىص َظبها ق٣اوي*مً قبدها هىم الهىا ما حاوي ()92
ّ
ً ا ٞاعؽ ّ
َؼ حىابحن*ؾلم ٖل ٧املت الؼًٍ ()959-952
ّ 
مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض  ،92اإلاضًذ في خًغة الخامضًت :
 ؾُضي خامض ما ٥خىحن ٖؼ اإلاؿ٨حن*اإلاغي ؾا ً٦عاؽ الٗحن ()424
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ّ
٣ٞحر*ؤعاح و الُُٗت هلل ()422
ً ا حما ٫الضًً ًا خكاوي ًا عاٌـ الهالح ًا
 هىضٍ ؾا ً٦اإلايكُت مىلى ا ّ
إلاؼٍت*قى ٝخالي و ما ّبي بال ٪جيؿاوي ()422
 ال حاوي و ال َل ّ
ٖلي و ال عاوي*ًا خامض ولض الخكاوي ًا الاه٣غ ؾا ً٦اإلايكُت ()425
 وخل ٢لُبي واف ًهبروي ًا ولض الخكاوي*قى ٝخالي وًٍ لخ٣خجي الاصعا ٥واهذ
حي ()422
 -اإلاغػوقي مدمض ،مسخاعاث مً مدالث قاَض :

 طو ١اإلاٗجى ًا ٚغٍب الكاعص*ما حٗاهضشخي نغبت ّ
الهما( ٫ازضم بىانغي و خاؾب
ّ
البُا)82-82( )٫
 م٘ الاصخاب ما ٖىضي زُاهت*ما هغياف حُٛحر الخبِب (إطا زاب الًٓ في َُىع
البراهت) ()82-85
ّ
ّ الي َاوٕ اليؿا ٖ٣له ّ
زهه*مً ؾىخهم جاجُه ٧ل يغوعة (إطا ٞلـ جىلي ُٖىه
ٖىعا) ()88-82
 ؤنل اإلاٗاوي نٛتها بخظبُضي*بها ه٣هغ ٚغمتي في اإلاٗغ( ٥إطا ٧ان ه٣ى ٫ل ٪ؾُضي)
()12-81
 الٗبض الٗا٢ل إطا ٦بر و ّ
جإمغ*و ناع ٖىضٍ قان بحن ال٣ىم(إطا ٦بحر الضاع ًبضا
ّ
ًؼمغ) ()14-19
ً ا ال ٔٞبالصخي ّجمم قىع*٥زُاع الل٩ً ٟٔىن بالخمان (اؾدىاوي ًا ٖلي بُٟىع)٥
()12-12
٧ ل ألامىع جدب لها ٨ٞغة*و ٖ٣ل ٧امل لِـ ُٞه ٚالٍ (اقغي لؿاً ٪٢ا بٛل
نباٍ) ()15-12
ّ
ّ
 الي حؿاله صًً ٚهب جُىله*الخا٦م مٗا ٥ما َىا قمٗاٍ (الي جدبه ما ٢ضعث
جُىله) ()12-12
ّ
 إطا جدب خال ٪م٣ضوص*حِٗل م٘ اَل ّ
الؼمان (الي جغاٍ عا٦ب ٖلى ٖىص) ()11-18
ّ
(الي ٦ال ؾهمه ّ
ٌٛمٌ
 اؾم٘ ٦الم مىٓمه باوػان*طو ١اإلاٗجى و انُػي جًمُىه
ُٖىه) ()929-922
ّ
ّ
 إطا ما جدًغ في نهاع زُاعي*يغب بجهض ٥بلٛه جبال( ٙالي ٦ال الٗجز حضاعي)
()922-924
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ّ
ً ا َال٘ لٗلى عاؽ الهمٗت*اخؿب هٟؿ ٪للجزو ٫وحبذ (الي ما ًخداؾب نهاع
الجمٗت) ()925-922
ّ ّ
ّ
٢ ؿذ الضهُا خ٨غتها بمُ٣اؽ*و حٗاَُذ ؤمىع بالٗ٣لُت (الي ًا٧ل مً ػعٕ الىاؽ)
()922-922

ّ
 زىط الخ٩اًت ٞالٗ٣ل اعويها*الجاَل عاَى ٖلى الهىاب بُٗض (الي ٌٗغ ٝصاع الىبا
و ًجيها) ()992-928
ّ
 بىاصم إطا يا ١نضعٍ*و لالوحإ ما َا ١صاَم (الاًام جمغى و جبرا) ()999
خًاع (بٗبىم ال٩لب ما ًجي ّ
ؾبب*انٛى ٦المه ًا ّ
 الكاٖغ ٢ا ٫مٗجى و ّ
مىه مؼماع)
()992-994

ّ
ّ
مخسبي (الب٣غة الي بال
 هٓغث ال٨خب و ٢غٍذ ٧ل ههىم*و في و٢خىا ما ٖاص شخي
بٗبىم) ()995-992
ّ
 ؤَل ّ
الهمت و ألاًاصي الُاًلت*ؾاعوا هلل ال٩ل مدغومحن (الب٣غة و بىتها ٞالُحن)

()992-992
 زُاع الٗكغة بال٣ضع و الخغمت*إطا َاح الخغ ٝؤبٗض مُل (بىاث ألانى ٫جىهاب
و٢ذ ّ
الؼ ّمت) ()991-998
ّ
 الخ ٤بُل و الباَل حٗلى*ا٦ثر الىاؽ الُىم ؤَل صوـ (حٗاع ٥ؾٗض و ؾٗض هللا)
()942
 انبر ٖلى خغ الامغاع*إطا ٧ان ّ
ٖى ٪جغا٦ذ ّ
(حٗضي ٖلى واص َغَاع) ()944-949
ً جال السخاب ّالي ا٦ب ّ
بالىى*جُُب اللُالي ًبان يى ٢مغَا (جىفى ؾىحن الؿى)
ع
()942-942
 مٗىت الاوقاح*زىطَا ّ
مجي بخصخاح*٧اهّ ٪
ٞهاح*جٟهم الل ٟٔاإلاكغوح(الشىع
ّ
الىاَذ ما ًمىث الا مىُىح) ()942-945
٢ لُل ّ
الهمت ما ًدكمصخي بهؼبخه*٧ل عطًلت ًًٓ ٞيها ه(ٟ٘الجمل ما ٌكىٞل
لخضبخه) ()948-942
ّ
٦ ثر السلِ ّ
قِبىوي*م٘ الى٢ذ باقي وٗاع( ٥حىٕ ان ًب٩ي نٛاع)922-941( )٥

48

ّ
 ما جدؿضشخي زى٧ ٥اهٞ ٪اَم*ٖالي عػ٢ه اإلاال ٪اإلاٗبىص (الخاؾض ًمىث بٗلخه
م٨مىص) ()924-929
ّ
 الُاوؽ ّ
ٖمغٍ ما ًىلي بىمت*الهاو٘ ٖمغٍ ما ٌٗاهض ٖغٞه (ختى ًمىجىا ٦باع
الخىمت) ()922-922
 في الضهُا ما ج٩ىوصخي معجىّ ٫
*عبو هٟؿ ٪عٌٍ ٧ىن نبىع (خغر العجى ٫ما
ّ
ٌٗمغ اإلاُمىع) ()922-925
ّ عبي زل٣ىا ٧لىا مً ّ
خىا*بىها آصم ْاَغ و مىٗىث (خىث ًا٧ل خىث) ()928-922
مدؿمي*بٗض ّاماحي ْاَغ و مٗغو( ٝزغحذ ّ
ّ
مىً ٪ا ٦غف ّامي)
 ؤها الظي في نٛغحي
()922-921

 في الٗمغ ناعث ٚلُت*و حاوي الٛالٍ بؿٗضي (السلُت بلُت) ()924-929
ّ
 طو ١ال٩لمت الي ج٩ىن ٞالجض*خاطع هٟؿ ٪اهدبه و انٛالها (زىط وعص و قاع٥
الىاؽ في امىالها) ()922-922
ً ا ّالي َل٘ ّ
للغجب الٗالُت*ؾاٖض هٟؿ ٪ال ججي في َىص (الظًب  ٠ُ٦ما لخ٣ل
الضالُت) ()922-925
ّ
ّ
 اخمض ّعبي و ػٍض في ق٨غاه*٪الي خمض هللا ما ًسُاب (الؼعؾت َبُبها ال٨الب)
()928-922
 صاع ا ٫بىِىا بال ؾاؽ*في ؤ٢غب ّ
مضة ج٣لبذ ّ
(ؾماوَا عابدت ٧لبذ) ()952-921
ّ
 اٞهم اإلاٗجى و ّ
خ٣٣ها*نىٗخ ٪الػم جخ٣نها (الصجغة ما ًدغ٢ها الا الٗىص السال ٤منها)
()954-959
 هىنُ ٪ازُى باب ٧ل َمُٗت*عاَى الُم٘ ّ
ٌٛغ بمىالُه (الكٗغ ا ٫ما ٖىض٦ل
ُٞه هُٟٗت) ()952
٧ ل خض و لٗبخه*بىاصم ٦شحر الالٗاب (يغبىٍ ٖلى ٗ٦بخه) ()955-952
 طو ١اإلاٗاوي اٞهم الاههام*ا٢غا الٗىا٢ب في ٧ل ههىم (الٟاع الس ٠ُٟؾهم
ّ
الُ٣ىؽ) ()952-952
ً ا ناخبي إطا ٦ىذ خاطّ ١
ٞجي*اٖمل ٖ٣ل ٪طوَ ١ا اإلاداُ٦ت (٢ا ٫اللىح للمؿماع)
()951-958
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ّ
ّ
 ال٣مذ الهافي ما ًىلي ٦غٞت*ولض الُاوؽ ما ًىلي بىمت (٢ا ٫الىلض لبىٍ هىلىا
قغٞا) ()929-922
ًدبىٍ * ًا ناغي ّ
٧ ل شخي ّجىا ّ
مجي الاوػان (٢الىا للبٛل مً َى بىٍ) ()922-924
ّ
ً جُ ٪خبِب٣ً ٪خل ٪باإلاغج*جدلً ٠مُى ٪ما حكب ٢ضاٍ (٢الىله ب٨غ ٧ى٫
الؿٟىج) ()922
ّ
 الٗا٢ل ًغمي ٧لمخه مىػوهت*ًغجب اإلاٗجى عا٦ؼة ٖلى الؿاؽ (٦الب الُاخىهت)
()922-925
ّ
 الي ما ًهبرف ٧اٞغ باهلل*زُاع الٗبض ً٩ىن واؾ٘ با٧( ٫ل ٢غص في ٖحن بىٍ ٚؼا)٫
()928-922
ّ
ّ
ؾى٦ذ و ّ
الا ٢ى ٫الخ( ٤ما ّ
٦دلذ
 ما ػٍىت النهاع الا قمؿه*و ما ػٍىت الٗبض
الٗمكا) ()922-921
ً ا مً ٖلى ٢لبي هؼلذ بهاعي*في مٗهغٍ بٛلُل ما ا٦بر َىله (ما ٌعجب ٪في الضَغ
ّ
إال َىله) ()924-929
ّ
ّ ّ
ٖلتي*ما عٍذ ّ
مى ٪الا الك٣ا و حٗب (مضلي ٢غَلتي و ما
ً ا ناخبي اهذ ؾباًب
خاحتي بٗىب) ()922-922
ّ
ّ
ًٖاٍ(اإلاؿبِ ما صعي بالخافي)
اإلاؿبِ ما صعي بالخافي*و الخافي مؿ٨حن باصوا

()922-925
 خؿبخه ّ
ؾُض مً الاؾُاص*ناخب ّ
َمت و ٞىُاػٍت (مً مٗغٞخه في الاحىاص)
()928-922

ّ
ّ
وجهبر (الىؾ٣ت ػٞذ وُ٢غان)
الاوػان*وؾٗلي بال٪
 اٞهم ًا ؾام٘
()982-921
ّ
 ما حٗلى خُلت ٖلى ُٞان*إطا ٧اهذ زاُٞت مدهىعة (ًا َبِب الٗمُان)
()984-989
ّ
ّ
الغحالت*ًدباٖض ٖالٗاًلت ًلٛيها (ًجي ًُبها ٌٗميها)
 الي ً٩ىن ؤنُل في
()982-982
ّ
ّ
 الخْ ٤اَغ في مشُل هجىم*باًً ما ًسٟاف ٖالٗ٣اٌُٛ( ٫ي ٖحن الكمـ
بالٛغبا)982-985( )٫
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)هصز عىيداث( 18. AOUIDAT Nasr
Né en 1932 ; mort en 2000.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92
ّ
ٖ غ٦ت ما ٞيها ما ّ
جدؼ*ما بُجي و بحن الضزان ))925( (la cigarette
ّ
ً ا ٢هغ في الاحُا٧ ٫اهىا هاؾ*٪لى ٫الهاو٘ الي بجى في ؾاؾ)922-922( ٪

)علي الاضىد املزسوقي( 19. EL-ASOUAD Ali

 ًَ ؤولى بال٨غاسخي ًَ ؤولي بالؿلِ ( )! (Le pouvoir aux femmes

)أحمد ّ
العياش

ي( 20. EL-AYYACHI Ahmed

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 الٗحن ص٢ذ مً جدذ ٚمام*٧ىججي بٛغام*٧ي الهاصي في الاعٍام ()429-422
ّ
 خىاحب ٖلى ٞاَمت مشُل َلت*اؾخٟٛغ هللا ()422-424
ّ ّ
ٖلي هخ٩لم ()425-422
 اطا هاصوا باؾمً ٪ا مغٍم*عاوي هًمًم*بالؿُ٠

)علي بً عبد هللا ّ
العياش

ي( 21. EL-AYYACHI Ali

 -مدوّ نة الشعر الشعبي التونسي ،المجلد : 2

 لى٧ان الىج٘ ّ
يهؼ از٣اله ٞى ١حماله*ًجز ٫في الابٗاص ()421-422

ّ

ّ

)علي وهيظ العياري( 22. EL-AYYARI Ali-Ouniyes

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 قاف زاَغي ٖا٢ضاً ٥ا قىدُه*باهلل ال ٖالف ججغح ّفي ()228-222
)محمد العياري( 23. EL-AYYARI Mohamed
 », originaire des Ouled Ayyar, Mekhter,الطالب« Surnommé
" érotiques au nombre de 700. Fin 19e.مسدس" connu pour ses
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- Stumme, Tripolitanisch, pièce XIII :

 مى ٠٢مغب٘ بالوػان*مىػون وػان*مالي و خام ٤و خغحان ٖلى ٧ل قاٖغ مد٨م
()85-84
- Wagnon, traduction de la pièce ci-dessus, p. 17-18.
- Breteau et Roth, de l’art poétique, p. 72.

 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي : مجغوح في ٦بضحي بالؿىٍت*حغاحي زُٟت*َبِب الضوا زاهجي ٚغ بُا (حغح الُٗاعي)
()28-22
 قحر قغٕ بحن الامؼان*وٍخى ١جى٢ان*ًىمي و ٌؿُ٘ ًًُان*في ٖا٢ب اللُل ألاْلم
(البر)952-922( )١
 -زغٍ ،٠ألامشا ،٫م985 .

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض  ،4م: 422-429 .
 مى ٠٢مغب٘ بالوػان*مىػون وػان*مالي و خام ٤و خغحان ٖلى ٧ل قاٖغ مد٨م
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 ؾالٖ ٠لى الٟاًؼة في اإلاالح*ٕ الهضع َاح*ْلُم ان ڤٟؼ ٦ ٠ُ٦غ الجىاح ()454-459
حٗضوا ٖلى صا ها اؾخاطهىوي*وعاتهم ُٖىوي*زالزُلهم ًًبدىا ّ
ّ 
نضٖىوي ()452-452
ع
ّ ّ
َ ظي ّالي ماخذ الٗحن ليها*ًا ّ
بالىبي ٧لميها ()452-455
ٖمتي
ً ا ءامىت ػصجُجي قٛبت*ٖلى ٚحر وؿبت*بال ل٣ا ما جشبذ صخبت ()451-452
 صٖاوي اإلا٨خىب للٗغؽ ّاصاوي*إطا عٍذ ّ
الؼٍىاث حكٗل هحراوي ()429-422
 ضخًاح و الُٛم مدكاب٨حن*صخاب واٖغًٍ*حاو صون حض الخؿً و الخؿحن
()422-424
 بخبُحن*بمٗجى و جٟىحن*ومىالٍ ّ
ٚىاي و ُٞحن*مٗغو ٝناخب ٦هاهت ()422
ً ا ّالي قا ٝزُا ٫الٗ٨غي ّ
*َمت و صاعي و ٞىُا ّػٍت ()422-425
On cite de lui :

ٖ لى ٞاَمت وقام باهي مجز*٫و ُٖىن ج٣خل*و ٚشِث ٞى ١التراقي ّ
مسبل (مؿضؽ)

ً ا ٖحن ال حٗك٣ي ٖك ٤جال*٠و بال ٪جسال*٠الٟاًضة في الخبِب اإلاىال( ٠مؿضؽ)
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)علي بدر املخلبي( 24. BADR Ali
Né en 1903 dans la région de Tataouine, mort dans la seconde
moitié du 20e.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92

 مٗغو ٝبالشباث*َُىع صم عٗٞىا ُ٢مخه و اخُاجه ()421-422
ً ا مغخبا بغئِؿىا باباها*هللا ًجٗله مؿخىع ًا مىالها ()492
)محمد الباس( 25. EL-BAZ Mohamed

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 مً صاُٖ ٪قُ٣ذ*ًا زاُٞت الهِذ ()922-951
)ابزاهيم بػير( 26. BCHIR BRAHIM
De Gabes.
- Sioud, Poésie orale, 171/30.
)العالب بللاضم/بً بللاضم( 27. BELKACEM
- Stumme, Tripolitanish, pièce 10 :

 بغڤ ان جبدؿم باطن عبي ز *٤ٟجدذ الدجُب ٖلم بىىعٍ َا( ١بغ)22-28( )١
- Wagnon, traduction du chant ci-dessus, p. 11-13.
- Breteau et Roth, de l’art poétique, p. 72.

 مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2 بغڤ ان جبدؿم باطن عبي ز *٤ٟجدذ الدجُب ٖلم بىىعٍ َا)422-422( ١
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
ّ
وقماث*جدٟهم في ػهض م٨مىلت الاوٗاث ()252-252
ً ا وقام الُٛض ّهؼ ٫لي
 ال٣مذ ما ًىبذ في ؤعى الؿبست*و اإلالر ال ًٗ٣ض بٛحر ؾبىش ()258-252
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)عامز بلحطً( 28. BELLAHCEN Ameur
Des Ouled Mansour (Kasserine).

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
ّ 
الاًام ال صاعوا ٖلى مىالَم*ًىعص ٖلى الابُاع ًجزح ماَم ()222

 اإلاىُه عبُ٘ وباصًه و ٖغوبه*و زُام في ؤعى الىاؾٗت مىهىبت ()221-228
 هجٗ ٪عخل ًا َٟلت*مً الٟجغ ؾا ١عخُله ()224-222
 ؾ٨غث باب الا٢ىا*٫و ؾتر ٨ٞغي ُٖىبي ()222-222
ً ا ٖاٌكت جدذ الغصم مضٞىهت*ًدُا ان خُا ٥و ّ
عحٗ ٪جدٟىهت ()222-225
 خٟىا الخٟاًغ و الضبُاع ٚابىا*و ختى اإلاكى ًلىحىا ما حابىا ()222
ّ ّ
 الٗلم ٞاث الغوح في مٟهىمه*و ط٧اع للي ماًهه ٖغحىمه ()228
ّ
ً ا مىؾٗه بغ ضخًاح*و الُٛم ٦شاح*مً الخغ ً٨ثر ٟ٦اخه ()252-221
ُٖ ىن ؾىص مالٛىبىػعٍذ َظبهم*٢ضا قىع ٦بضي قُٗىا مكغبهم ()254-259
 هبضا بالغؾى*٫و ٖكحرٍ اصخاب ٖؼاػ ()252

ّ

)مىصىر بلحطً( 29. BELLAHCEN Mansour

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 8
ً ا ناخب هحراوي قُٗلت*حؿغج في حاشخي صزالوي ()222-225
 نبري هلل ًا ازُاوي*مً الٗاهت ٢ضاف وٗاوي ()222
ً ا ناخبي َظا ال٨الم زىٞىا*الى٢ذ ٧اسر قمغ ٖلى الهافي ()228
 خب مغاصي في ال٣لب قٗلذ هاعٍ*زلي الُٗىن ؾهاعي ()221
 ؾاٖاث هبضا ٧ل شخيء هدىػٍ*و ؾاٖاث ؾبست لٟخخٓل ٦ؼوػٍ ()299-221
 ؤها ٖىضي هاب طَب*و مى٣اله و زاجم في ًضي ()294
ّ
 ؤها الي الخ ٤وكاص*ٖلى مغخىل ٪وًٍ ٖؼم ()295-292
ّ
 حا صون الي هدبه بُٗض*في حىبت و َسٓام ًُ٨ض ()292-292
َٟ لت نٛحرة الٗك ٤ػاص طبلها*ٖلى خبُبها اإلادبىب يإ ٖ٣لها ()291-298
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ً ا حاُٞت بالٛحر بضلخُجي*آف الؿبب بالٗاُٞت زىدُجي ()249-242
 زض ٥و الخُ٣اع جال٢ىا*بغواًذ و حىىن ()242-244
 خؼام عٍخىا في ال٣حروان*ازظا ٖ٣لي ًا ناغي لي ()242-245
 هللا ال ٧ىث ًؼٍان*ال ُٞه طمان ()248-242
٢ الذ ِٖكت ٧اخل الاهجاَ*٫ا ٫اإلاُجا*٫مدا ٫وٗك ٤صوهً ٪ا زا 241( ٫و )225-222
 ختى ًبان الٟجغ نباح*في ػَى و اٞغاح*حٛىم ونىلي جغجاح ()222
 ؾامغ م الىاع*وؾِ ٢لبي و خكاي ()222-229
)مىصىر بلىافي( 30. BELOUAFI Mansour
Né en 1919.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ُ٦ لخجي بٗباع وافي ُ٦له*وهاي ٢لبتي ػوػًٍ بال٣امُلت ()424-422

)علي بً عبد

هللا املزسوقي( 31. BEN ABDALLAH Ali

Père d’Abdallah Ben Ali et de Mohamed Ben Ali.

 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م.429 .)علي بً عبدهللا الليصزي( 32. BEN ABDALLAH ALI
De Kasr Gafsa, fin du 19e.
 -اإلاغػوقي ،ألاصب الكٗبي.2/12 ،

 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م( 422-448 .م٣اَ٘ مً ٢هُضة ؾُاؾُت يض هٓامالباًاث).
- Ammairia, Doléances et résistances, p. 128-129.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 9
 هايذ ؾىاَ ً٦اًًت َٟاخت*و ال٣لب قاقي ما ل٣اف الغاخت ()224-229
ّ
ً ا بغ ١الي بان مكٌ*٤ٟكىً ٘٦سًُ ٠ؼعب/جدذ حىاح البرج ًس*٤ٟو مال٦ه ُٞه
جىهب ()222-222
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اها َالب الجباع*َى الاله ً٩ىن لي وٛىع ()228
الهبر لبىاصم ًُٟض*و الهبر ال زم يضٍ ()228
ّ
الُىم م٨بر صع٧ي*وُِٗ ل ّغبي باإلااح٘ وك٩ي ()221
الباي حاًغ ٖلى الغُٖت ياٖذ*طَب مالها ختى الغ٢اب جباٖذ ()292-221
خىا ؾُضها يغ الاؾالم*و٦ثر ٖلُىا اإلاُالب ()292
ال مً عاٍ في مؼهه ؾل٘*ٞى ١الاعى ًٓهغ لي زُى)292( ٝ
٢لبي هٟض في الجاف ولى و٢غٍ*وال َا٢ل ٌٗضي الٛثى مً ب٣غٍ ()294-299
َىن ٖلى اإلاسلىڤ ًا عب الٗؼة*مل ٪٨به يُا ١و الٗاصي لؼٍ ()292
مصخي ان بؿاَه ًٟلِ*و ُٚمه ٖلى الجبل واَي ()292
ٟ٢ؼ الاعٍا ٫قبب ُٖيُه*َى ؤلاله ً٩ىن لي وٛىع ()292-295
ًا ناخب الٗض ٫اإلاضلل*إلاخحن ٚاٞل ّ
ٖلي ()291-298

)احمد بً

عبد اللعيف( 33. BENABDELATIF Ahmed

Né à Klibia, 19e.
" (Description d’uneالبحر" - Mercier, in IBLA, n° 3, octobre 1938 :
tempête en mer) :

 ؾمُذ باهلل ٌٗلم*عخمان ًغخم*زال ١عػا٢ ١اًم*بالخ ٤و الٗضً ٫د٨م*مًٟل ٖلى
حماٖت الاَم*مىلى الًٟل و الٗىاًت
p. 35-36 (introduction) et p. 36-42 (texte, traduction et notes).
)الحبيب بً عبد اللعيف( 34. BEN ABDELATIF Habib

 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م.425-422 .)محمد بً عبيد( 35. BENABID Mohamed

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 الخىٓل مغ و الهبر و الضعٍا٢ت*آبً مً ٖام ّ
الؿىت و مظا٢ه (ؤهٓغ جٟانُل
اإلاؿاحلت م٘ الكاٖغ يى الاَغف)12-82 ،
ً لؼم هجُ٨م ٚاصي*و ًلؼم هىاحب مً ّ
ٖلي ًىاصي ()88-82
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)بللاضم بً عيس

ى الحمزووي( 36. BEN AÏSSA Belkacem

ّ
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92
 مىحن ٞاى ّ
الهاصي و جلخُ٣ه*ال مً َى ًُُ٣ه*٧ان الضٚباجي و ع٣ُٞت ()292-292

)عبد هللا بً علي بً عبد

هللا( 37. BEN ALI Abdallah

Des Ouled Mansour (Douz) (Marazig) 20e.

 اإلاغػوقي ،زىعة : و ٘٢ملُم في بغج الضولت*الٟالڤت صالىة ()988-921
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 8
 ؤلُ ٠هللا ٢اصع ُٖٓم*مغخم عخُم*ؾبدان مدحي الٗٓام الغمُم ()22-22
)عبد هللا بً علي بً علي( 38. BEN ALI Abdallah

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1

ّ 
ّ
ولىا*٫عماّ ١
ؾها)292-295( ٫
خض اإلاجى ٧ىث
ّ
ّ
ّ 
ؾمُذ باهلل زال*١مٗبىص عػاَ*١ى الي وكا زِ الاوعا*١الٗلم ما له خضاصة ()291-292
)أحمد بً علي الطايح( 39. BEN ALI Ahmed
Région de Mezzouna, né en 1929.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض  ،8م: 222-222 .

 ه٨خب حىاب و حؿمٗىا الضحالت*الكٗغ باإلالخىن ليهل بابه (عؾالت الكٗغ
اإلالخىن) ()229
 في ٖام ازىحن و زمؿحن*اإلاجاَض وًٍ*بٗث خًغ قٗبه في الخحن (مٗغ٦ت بىَضمت،
)222-224( )9152/94/92
 جنهضث و الخنهُض ما ًىٟٗجي*مً خب حاوي في الخكا ّلُٗجي ()222-225
ّ
ّ
 السضإ و الي ًسىن و الي ًٓلم*بالخً ٤لؼم مؿغبه ًخىح٘ ()222
 ا ٫خبُتها ٢لُل ػٍنها في الجيهت*نُٗب اؾمها للىاؽ ما وؿميها ()228-222
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 اها عا٢ض في ٖلم الىىم*ال ٖىضي في الٗلم صعاًت ()252-221
 ػًٍ ا ٫قبدخه ٖاٞ ٫ىث الُ٣مه*منها مغٌٍ ال٣لب َاًم صًما ()254-259
 عٍذ ٖحن ًا الاخباب ج٩ىي ؾىصا*منها مغٌٍ و ٦بضحي مههىصة ()252
 زُاع ا٦ ٫ؿب ً٨ؿب خهان ًﭭضٍ*ًدًُه صًما و ً٩لٟه في الكضة ()252-252
)عمار الصغير بً علي( 40. BEN ALI Ammar-Sghir

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
٧ ل نابغ ها ٫اإلا٣هىص*٧ان ٢لبي باقي مدخاع ()229-241
)ابزاهيم بً علي املزسوقي( 41. BEN ALI Ibrahim
De Douz.

 اإلاغػوقي ،ألاصب الكٗبي : صون الهٛحرة مكىاٍ ٟ٢اػ*ًىخل ؾغٍغٍ*ًُ٨ض الهباع ()982-922
 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م.12 . ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 زاَم عٍذ الُىم*ٖمىج َىٍلت*هُاب حىَغ مىٓىم*و زضوص قُٗلت ()484-482

)محمد بً علي بً عبد

هللا( 42. BEN ALI Mohamed
Laawina, 20e.

 اإلاغػوقي ،زىعة : يا ١زاَغي و الا٩ٞاع حملت ٚابذ*ٖلى بالصها صون الٗمل اههابذ ()442-442
)(Texte, notes et glossaire

)صالح بً علي البرهىمي( 43. BEN ALI Salah

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ً ا هج٘ ا ٫صب جمىِخ*٪ؾا٢ىٍ و ٖ٣ب ()21-28
 ؤعى ّ
الخغة ؾمدت حعجب*مؼصَغة مؼٍاهت ()81-88
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)يىضف بً علي بً حبي( 44. BEN ALI Youcef

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 الضالت الضالت الضالت*عحا ٫هللا الضالت ()22-52
ّ
 نلى ٖلُه الهاصي*٢ض مً َىا للم٣امت ()22-22
)علي بً عليت( 45. BEN ALIA Ali
- Ammaïria, Doléances et résistances, p. 130-131.
)ابزاهيم بً عليت( 46. BEN ALIA Ibrahim
Poète ancien de la tribu algéro-tunisienne des Troud.

 اإلاغػوقي ،ألاصب الكٗبي : هللا إلادؼوم*مً الهٛغ ال مً ل٨ه*ًجٗل مىاًا ًضوم*٢لبي جمجى َ٨ه*وٗؼم ٖلُه
الُىم*هؼوع الىبي و م٨ت ( ًٖ( )952-922حمل)

ّ

)جفاٌ بً عمارة( 47. BEN AMARA Djeffal

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2

٢ هت ٖملتها لي زحرة*لحن ٞا٢ذ الاٖغاف ()29-42
ّ
 ؤها خاًغ في ػوػ بىاث*الي َظي ج٣ى ٫ها زحر ()22-24
 نهاع ٧ي حملىا الدجاج*و ٢هضها ّعبي مىالها (الدج) ()52-28
 هللا وال لي ال٩ىث اإلاٟ٣ىٖٓ*٫مه مؿ٣ى)82-84( ٫
ّ
 الكِب الي ّبٌُ لي عاسخي*و ٖاص ًى٧ل ّفي و ٦ثر ()925-922
ُٖ ب الغاحل ٧ي ً٨بر*يا٨ً ٫غ و ما ٖاصف ٌؿخجى ()999-992
)ضالم بً عامز( 48. BEN AMEUR Salem

 بى ٫ماعحي ،ؤهاقُض الجىىب ،م: 24-22 .ً ا ٖاػم بل ٜالازباع*لبالصي وحه ّ
ؾُاع
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)الحاج احمد بً

عمار الخغشوحي( 49. BEN AMMAR Ahmed

 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي : قحر قٗل بان ٌكٗل*في اإلاؼن َلل*ٚؿُ ٤الٓالم اإلاٟ٣ل*يىي بحن الابغاج ٖالي
(بغ)952-952( )١

)علي بً ّ
عمار الىهيؼ( 50. BEN AMMAR Ali

ّ
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92
ّ
 قاف زاَغي ٖ٣ضاً ٥ا ّ
قىدُت*باهلل اللت ٖالف ججغح ّفي ()225-222

)العاهز بً عمزان( 51. BEN AMRANE Tahar

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :2
ٚ غام ػو ٫مىالة الُٗىن ّ
ٚضاعة*٢ؿم ّ
٢هلي ال٨بضة مكاث قُاعة ()492-421
)ضى بً عىن( 52. BEN AOUN Daou
Ben Gardane, contemporain.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
 يى لُغف مغخىم زل ٠طَغٍاث*نهضي له ٧لماث*وك٨غ ٧ل يُىٞىا الي ؾمٗذ
حاث (عزاء يى الاَغف) ()958-952
)محمد بً عىن بً ضلعان الصليعي( 53. BEN AOUN Mohamed
De Nafta, né vers 1873, mort le 14 octobre 1976.

 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي 492-494 ،42 ،و .498-492 زغٍ ،٠ألامشا.982 ،984 ،922 ،٫ ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :8
وؿدىىا*ًا لىضعي ههِبىف ما ّ
الغحا ّ
َ اها هغاحىا في ّ
هخمىىا ()94
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)بً عزوص( 54. BEN AROUS

 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م.48 . زغٍ ،٠ألامشا ،٫م.982 .(Quatrain attribué traditionnellement à Abderrahmane El)Mejdoub
)أحمد بً عخيلت( 55. BEN ATIKA Ahmed
Tribu des Ghribs.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :2
 ػَى الٗمغ ّ
مؿاؽ*اؾىص اوناٞه ٧ي الٓالم اصخىؽ ()292-295
ّ
ّ
٦ الم ٪م٘ الي ٖاعٞحن زالٖه*و ؤما م٘ الي طاَبحن هؼاٖت ()292
 الضهُا و اإلاا*٫ما ًضًغَم خض في عؾىمه ()298
٧ اهذ لىا اق٩اع*و زهاًلىا ػاًضة ()249-291

 امُت سخي زلُٟت و ٦حربت الؿٗضاهت*مٗىحن عاؽ الغوص في مٟالهه ()242-244
ّ
جى*اصًغٍ ناخبً ٪مصخي ٖضو ()242
ٚ حر ازُا ٥مً َا الجُل
 ضخًاح ال ُٞه مجز ٫و ال في*قهغ مصخي نافي*حا صون مً جلبـ الجغص َافي
()242-245

)ابزاهيم بً

عخيلت( 56. BEN ATIKA Ibrahim

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :2
َ ضٖ ٝام في ؾىحن الؼخل طوبها*والاؾالم ٦مل مالها و ؾببها ()221-228
َ ا الى٢ذ زاًب و ب٣اي*و ٖاصث اخىاله هُ٣هت ()229-222
 لباؽ الاػعٚ ١ىاج َظوبه*حا صوهه ع٢غا ١ال ُٞه ٖغوبه ()224
 ال هغ٢ض مكىاع*ال ههج٘ ؾاٖت ()222-222
ًٓ هغ باع ١حاي ٖا ٫اإلاىث الىىٍ*ًًىي بحن ابغاج ٌك٣لب ّ
يىٍ ()222-225
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ّ

)عمز بً عياد( 57. BENAYAD Omar
Mort au combat à la bataille de Majoura en 1954.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :8
ّ
ٖ لخجي ًا هاؽ َٟلت حمُلت*جًىي في الاصماؽ مشل ٞخُلت ()922-922





ٖلى الؿحن آدي باصي ؾاٌـ*٦الم اإلاٛجى حاًبه مً الغاؽ ()929
ّ
نهـ*بي مغى الٗك ٤نهـ ()925-924
نهـ
آَا لُظا وڤٟذ ّ
وٛجي*هىٓم مً عاسخي ّ
هٟهل ()921-922
٧ي هبضا بإلُّ ٠
ّ
ي*وؿمي اإلادٟل بالكىدُت ()982
وٛج

مغؾ ّ
 حؿٖ ً٨الي حجغ ّ
م*بىاًه ڤ ّضاص ()982-989
ّ
 عاوي مجمىع*ًا اللت عاوي مجمىع ()985-982
ّ
صا*٥ومى٦ ٪ثروا اَال٧ي ()982-982
 آالىاَمت الَجي






ّ
وقامً ٪ا ٖؼٍؼة ڤلبي*ماطا ٨ٞغ وڤاٌـ ()915-988
ّ
ّ
ّ
ها حبذ الىقام الزتي ًىقم*ڤام زالزت ّاًام بُضٍ ٌٗلم ()912-912
آَا زىٍا عٍذ ّ
الؼًٍ*ڤ ّضٍ نٟهاٞت في جالت ()422-918
ّ
ّ
ؾ ً٨في حىاجي*وػاص ٕ الﭭلب ّ
حٗل ()422-429
خب٪
صعاج الﭭ ّ
ٞاَمت ّ
هت*ػٍى ٪ال الج و ال زم ()425-422

الهبر ًا دي ال َﭭذ ههبر*و ّ
ّ
الهبر هلل الىاخض ّ
ال٣هاع ()428-422

 زُا ٫الُىٍلت نىمٗت مًىٍت*زُا ٫الﭭهحرة قڤ ّ
الضواع ()492-421
ّ هؼاَؼ و ّ
هسمم ه٨ٟغ*طَبىلي الا٩ٞاع ()492-499
ّ هؼاَؼ ه٨ٟغ و هﭭاٌـ*مً ٖبض اّ ٫
خبه في ڤلبي ()492-495

ٌٗ ٠ُ٦ ىص الٟغح ّ
مؿجي*هتهالى ًًُٟىا البداع ()449-492
ّ
٦ىخ٨ٟغ ػٖغة*جىڤض هحراوي ّ
قٗالت ()442-444
 زىٍا
الغا عخل هج٘ م٨دى ٫الاهٓاع*بىزض ّ
ّ 
قُاع ()442-445
ً ا ُٖجي ال حؿهضي و ال جغڤض*وهب ٪ُٛؾاَغة َى ٫اللُالي جغوص ()448-442
ّ 
خؿِذ بالًٗايُ٘*وڤلبي ٦ثرث اوحاٖه ()429-441
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 هغٖل ٞاوي وحؿمي ٖلُل*وهدل حؿضي ماطا حغالي ()422-424
ٖ لى الٗحن باصي هىٕ*و حاًب ٦المي مسغحه باهىاٖه ()425
 ڤض الضٖضوٖت*مُذ ٖلى ڤض الضٖضوٖت ()429-422
ً ا زىٍا ٦بضي مﭭ ّلُت*وڤاجلجي الٟغاڤ زُالي مظبل ()422-424
وٖحي ًّؼٍجي ًا ڤلبي*ما ج٩ىول ّ
ّ
زمام ()428-425

ّ
ّ
اللت عاّ ٥
حؿبُجي*عاوي ما نبخل ٪خحن ()459-421
ً ا

ّ
خٟهُت*٧ي ّاجىڤ ّ
ٖلي ما اهٟٓها ()452-454
 قى ٝلسُال٪
نىع*في ّ
 ماطا زالّ ٤عبي ّ
الؼًٍ ّاعاجه ّ
ُٖجي ()452-455
 الباء باصي وُ٢ل البال*وعص الىبا ()458
ّ
الت*للٛىاًت اإلاكغوَحن ()429-451
 زاعج ٢اهىن للﭭ ّى






ّؤو ٫مىُاث*زُاع اإلاىُت ّؤو ٫مىُاث ()422-424
ّ
ًؼٍان*هىص ٥عا٦ب ٕ الحزًان ()425-422
ٖل
ّ
ّ ّ
مدضع*ب٨غ مً الاٞجاع ٖؼم ()429-422
ًا هج٘ الي ؾاڤ
ّ
ّ
آهج٘ الي ؾاڤ ولم*ب٨غ مً لىخت الاٞجاع ()425-424
ّ
ّ
ّ
بيكاَه*ًخبؿم صوب الا ًبان ()421-422
آٍ الي ًس٤ٟ

 الٍ للحرصؽ ّ
بال٣ىة*وڤا ٫هاًا ما قُجي ْالم ()482-482
 ضخًاح بالصٍ بُٗضة*و حا صوهه اٌ ٫ؿىاص ()482-482
ّ ّ
ّ
 اللت اللت اإلاان َغب*وبٗض الا ڤلىا ٨ٞخاَا ()481-488
ّ 
ٌٛجي*و ّ
خ٣ى ا ٫ما ٌٗغٞل ّ
الخالي ًهبر هلل ()414-412

ّ
 باؾم ؤلاله ًا زال٣ي مىالها*و بئؾم ؤلاله مٗٓم ٦بحر ()412-412
 وك٩ىلً ٪ا ؾُضي الباي*سخي الخبِب ًس ٠امداله ()415

 مً السا زاَغي صار*في الغاؽ ٧ازغ ؾىادي ()412
ّ
ّ
َ اَا جاًب وههلي*ٞغضخي ماقجي مؿلم ُٞه ()411-412
ً ا ُٖجي ّ
هدب ٪ؾهغاهت*ال جغڤض ال جباث ()229-222
َ اَا قاًض مٗغوٖ*ٝىضي ػوػ ؤؾامي ()222-224
63

)عبد هللا بً بللاضم( 58. BEN BELKACEM Abdallah

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1

ّ
 ضخًاح ًامغ ؾٗض مً مجابى*الىاَ ٤يهابه*حا صون نﭭا ٫بالؼوػ هابه ()982-982
)حطً بً بللاضم الػعيلي( 59. BEN BELKACEM Hassan

ّ
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92
 ػػهاٍ وًَ ّ
الٗؼ وٖض اإلاىلى*بال ههغ مً الؿلُان ما هىلىله ()242

60. BEN BELKACEM Nasr

)هصز بً بللاضم بً ضعيد املؤدب هاجي(
Né en 1912 à Ben Gardane, mort en 2000.

ّ
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92

َ ا الخاصر ناع في الجىىب الكغُ٢ت*بحن الاؾخٗماع و الجُىف الخىوؿُت (مٗغ٦ت
الغماصة)921( )9158 ،
 ناع خاصر قحن في الغماصة ًا مكهىص*مضٖ ٪و عهحن هاع حكٗل مُ٣ىصة ()921
 ؤ٩ٞاع الٗالم عاًجت الضهُا ٖالخَُ*٠ىما مىف هُٓ*٠و زاً ٠مً هىيتها م٘ ٢غب
الهُ)922( ٠
)عثمان بً بللاضم فزيلت( 61. BEN BELKACEM Othman

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
 وٍىه جج٘ اوالص َالّ ٫
ٖؼام قماٚ*٫بي ؤزغٍ والا ما ػا( ٫الؿحرة الهاللُت) ()412-414

)بلحطً بً بلحطً( 62. BEN BELLAHCEN Bellahcen
Des Ouled Mansour (Kasserine), 1874-1954.
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :9

ّ
 قاوعججي و ٢خلّ ٪
امدمض َاجه*ل ٠ؤلاححرة و ػاص ُٞه جىاَى ()229
ً ا هٟـ جىبي ّ
خؼي*ًؼٍ ٪مً الٛلُان و التهىٍغ ()224
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ّ
ّ
 ز٣لذ اوطاوي و الىٓغ جىَى*و٦ثر خضًثي وؿمٗه بالىُت ()222-222
 ؾىدىا السلُﭭهىڤل ما في اًضًىا*و ال ٖاص مً ؾابڤ و يامً ُٞىا ()222-225
)ضيدي احمد بً بىبىز( 63. BEN BOUBAKR Sidi Ahmed
Saint du 18e, région d’El-Mida (Nabeul).

ّ
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92
 مُ٣ىٖاث ()422-422

)علي بً بىفايد( 64. BEN BOUFAÏD Ali
Des Mhamid (Tripolitaine).
- Sonneck, Six chansons, in J.A, tome 13, p. 477-484 (texte, trad.
et notes) :
 صػٍذ لي ٖلى الي اؾماي ٞيها*بال حىصحي ًا ولضي وُٗيها )(1ère partie
 الي ما حا ٥شخي في الخحرة*اعخل ٖلُه لخٗضٍ بالجحرٍ )(Seconde partie
)- Sonneck, Chants, pièce 101, tome I (texte arabe, p. 173-174
et tome II (traduction, p. 294-296) :

 صػٍذ لي ٖلى الي اؾماي ٞيها*بال حىصحي ًا ولضي وُٗيها
)عبد هللا بىغابت( 65. BEN BOUGHABA Abdallah
El-Kef, 19e.
)- Sonneck, Chants, pièce 107, tome I (texte arabe, p. 180-183
et tome II (traduction, p. 306-309) :

 ؤها الي مضعوٞ ٫اوي بُا الٛغام*صمعي مً الاهجت ؾ٩ابت
- Pellat, p. 235.
)محمد بً بىخزيص( 66. BEN BOUKHRIS Mohamed
Né en 1867, a vécu à Tataouine, mort en 1947.

ّ
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
جيبذ*جدىم ٖلى الؿغح وٍىه ()12
 ضخًاح طًبخه جباث
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٣ٖ ض اإلاسؼن هاى ب٩له*ما هضعي ٢ضاف/لخ٣ىا يىىة بً يُا ٝهللا*و عحٗىا
منها ُٖاف ()12-19
ّ
 الهبدت ٢بل قٗإ الكمـ*في مؼاػاث ال٣ىمٖ/كغة َاخىا بيهم زمؿه*زلىا
اليؿغ ًدىم ()15-12
ّ ّ
ّ
 وكبذ َٟلت ّ
صاػة ّ
ام*ٖلجُت للترُ٦ا مً ّبغ الكام ()12
بجغة جضَام*حؿلِؿت و خؼ
ّ
الخغة و الًٗالث هٓا*ٝو ال٣ض ج٣ى ٫نٟها)12( ٝ

 هبخضا باؾم هللا في مىاَ ٤ال٨الم*مً بضا باؾم هللا ً٩ىن لُه ههحر ()18
ّ
 الكُش ّالي ّ
ّ
ام/قغ ١و جىاعي مغخىله*و ّ
َؼاجه ّ
ّ
الاًام (واٗ٢ت
وك٩ىله*٢ضام الخ٩
٦ىا
اوالص ٖبض اللُُ ٠بإم الهىَ)11( )ٜ
ً ا ٢لب َاب الهم و الهلىاؽ*بالٞ ٪جاج الغٍذ ججزُٞ ٫ه ()922
ُٖ ى ٪جىان ّ
قبذ ّ
ُٞا*ج٩ىي مً ٚىبىػَا/مكغب ص٢غة َلُاهُت*ٌكغًٍ ها٢ىػَا
()924-929
ّ
اللُل*يىي ّومي في بغاج بغاج الؿُل ()925-922
ً ا بغ ١الي بان قُٗل*في صمـ
٦ برٖ ٥لى اإلاؿخ٨برٖ ٥باصة*و جب٘ َغٍ ٤اإلاؿخُ٣م جُٟض ()922-922
 بغ ١ان يىي صاع ّ
يُان*ما بحن الامؼان*عٖضٍ عػم في خغحان*باهذ مُاَه ُ٢ىعة
()928
ٖ غب ال٣هحرة هاػلت في ال٣اعة*٩ٞا٦ت ّ
السىاعة*ًد٩ىا بُىم الهحرة و نهاعٍ ()992-921
 قاٞذ ُٖجي قابت في الٗغؽ ٢بُلت*ْهغث في جبضًلت*و في م٨ىىوي زلٟذ هحران
قُٗلت ()994-999
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :8
ّ 
ؾمُذ باهلل ٚالب*ٖلى ٧ل مُلب*وال ٚالب هللا ٚالب*الخي اهدكا مً ؤؾبابه
()52-21
ّ
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :92

ّ
 وٍىه هج٘ الؼاػٍت يىىة الاحىاص*بىػٍض الى٧اص*ؤَل ال٩لمت الهالخت واَل اإلاُٗاص
(الؿحرة الهاللُت) ()442-491
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 هبخضا باؾم هللا مٗبىص ّ
ؾخاع*مً بضا باؾم هللا ًىجى و ًيؿتر ()442-449
َٟ لت نٛحرة ٞا٢ضة باباَا*العٖاصٞاجه وًٍ ال هاصاَا ()442-442
مٗان*٢غٍذ خغو ٝالكٗغ و َىيه الابُاث ( ّ
 باؾم هللا بضًذ و بظ٦غٍ ّ
٢هت
ؾُضها ًىؾ)441-445( )٠
ّ
 الكُش ّالي ّ
ّ
وك٨غوله*٢ضام الخ٩ام (مٗغ٦ت ؤم نىَ)429-422( )9195 ،ٜ
٦ىا
)بللاضم بً بزاهيم الغزيبي( 67. BEN BRAHIM Belkacem

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :2
 باؾم هللا ال٣ى ٫بضًخه*هشاوي بالغؾى)224-242( ٫
 ضجُذ مً الاوحإ ًا مًىىوي*والابٗاص ّ
ٖجي حهمىا ٧اصووي ()225-222
 ؾهغان َى ٫اللُل ُٖجي ّ
خُت*و خاعم ّ
ٖلي الىىم ما عٍخاف ()222-222
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
خُت*وماطا حٗضي مً عجب ّ
 ما حكبخي ًا ٖحن واهذ ّ
الاًام ()989
 ؾهغان َى ٫اللُل ُٖجي ّ
خُت*و خاعم ّ
ٖلي الىىم ما عٍخاف ()982-984
)محمد بً ابزاهيم الىفاحي( 68. BEN BRAHIM Mohamed

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
ّ
 عخل هجٗىا مً ٖ٣ب لُله ؾﭭض*و ن ٘٣بجخاٞه َؼ ٞى ١حما)412-412( ٫

)أحمد بً دله أضىد هالىحي( 69. BEN DELLA Ahmed

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2

? Poète libyen

ّ
ٖ اقغث بغ البِ و الجمىؾت*و الىاؾٗت ولذ ٖلُىا زىنت ()988-982
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92
 عٍذ ٖبض مؿمذ َلخه و ٢ىاٖه*ُٖجن صاٍ ً٣خل ناخبه ٖل ؾاٖت ()84-89
ؾبخه و وُٗله*و ُٞض ّبي ّ
ُٞ ه ّبي ج٣بل ّ
خ ٪٣يإ ما حك٩ي له ()82-82
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ٖ ىعٍ مٗاعٍ بالُٗاع ٖحرَا*و مً ٖضلها ٢بًىا اخ٩ام يغعَا ()82-85
ٖ ام الؿىت للمؿلمحن ٚغامت*َخاو ًىفى بجلخه ّ
واًامه ()82

)الهادي بً جاب

هللا( 70. BEN DJABALLAH El-Hadi

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
٧ اهىا هجىٕ الباصًت مً ؤَل الٗغبان*ٌِٗكىا وؾِ ازُامهم َاهُحن البا)2-5( ٫
ّ هبي ًا ماضخي باخضار*ب٣اث وعار*عواٌ٘ في ٞىىن الترار ()92-8
 زىٍا واهذ زى بالخٚ*٤حر اػص*١ولُض وخضَا ما ّ
جه)92-99( ٤ٟ

ُٖ ىه ٪خغ٢ىا ٦بضحي و ٧ىاووي ٧ي*ٞيهم ؾغ ٢ىي*َما ؾبب مهاًبي ًا ٖظاب
الخي ()95
 عخل هج٘ م٨دى ٫إلاُام*قي بدذ ّلُام ()98-92
٧ ان ٢بل الخىوسخي ٌٗل ٤في مىؽ*وابغٍ في ّ
ال٨بىؽ و ٢غ ١زُىٍ ؾابل ()91-98
ّ
 الُىوؿ٩ى ّ
إلاُٗاعة*حؿمذ ٖانمت الش٣اٞت*وٍيبىٕ الخًاعة
قغ ٝحكغاٞت*جىوؿىا ا
()44-42
 هللا يهُب ٕ الكهبت الي ٖىضي*إطا َاح الهىضي*قٗغَا ًدىاَغ ٧ي ال٣ىضي ()42-42
 عٍذ الىاؽ مىلٗت بدب ّ
اإلالُم*و الُ٣م جلىخذ و مكاث عمُم ()48-42
 ج٩ىٍذ مً ٖحن عَِ الخباعة*٧ي الكُاعة*للُىم الخغوٗ٢ ١ضث اماعة ()22-41
 باؾم هللا بضًذ َغػي بالترهُم*و بالهال زاهُت ٖلى زحر الاهام ()24-29
ّ 
جمىِذ لغ٧ىب حىالح*ٌك٣اع ٌؿماح*اؾخضٕ الؿاؽ ّ
واعاح*جل٣اٍ صزلي مٗاوي
()22-22
 اإلاىُت و ّ
الضاعي و ال*٠ُ٨م٣ؼون زٖ*٠ُٟلُه جلخ ٤ؾمذ الخىنُ)22-22( ٠
 هللا ال ٧ىث مؿضاؽ*في الكىّ ٥
ٖٟاؽ ()24-29

 و٧ان حٗىص ال٩اَىت و حكبذ َا البر*ة حكى ٝالؼٍخىن ا ٫في وَجي مٛغوؽ ()22-22
َ ىي ٞاَمت الَجي بالىحُٗت*٦بر اللُٗت*لسبِ زبالي ٞؿض البُٗت ()52-25
٦ ىه الخُاة ونٟىَا وبهجتها*م٘ مجضَا و ٖؼتها*في زال ١ؾمده جؼٍض في ُ٢متها
()54-59
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 جُهي ًا ؾىاسخي في ٖؼ*٥وػٍضي ٖؼاػة ٞى ١الٗؼ ()52-52
َ ا الكٗب عبي عاص لُه ؾٗاصة*و حاث نالخت الُ٣اصة*و قاصث مٗالم نهًخه
وامجاصٍ ()58-52
 آٞلؿُحن الاقغاً*ٝا مهض الغؾل ()22-51
٢ لبي و ُٖجي ٖك٣ىا مىُت*وهي الٛىُت*وهي وًٍ الخض الضهُا ()24-29
٧ ل والض الابىاء ً٣ضعَم*ما ًدملل ُٚاعَم ()22-22
 هحران خاقغ قاٖلت و ؾغٍجت*مجىىن َاًم ٧اوٍخجي زضًجت ()21-22
 ال٣حروان ما ٥باصٖت و بضٖتي*وفي مىاسج ٪هىٖتي*لُ ٪ق٨غها ٖلى ٢ض ما
نىٗتي (ػعبُت ال٣حروان) ()29-22
٧ ان ٖغؾىا مً ٢بل لُه مهابت*والُىم ناع مٗابت*مً البلبزة إلٟي لىله واٖ٣ابه
()22-24
٢ ا ٫الغٍض اوقامهم ٞى ١اطعاُٖه*وهلبـ قىعٍ ُٟ٦هم بأؾُىع َىا)22-25( ٫
 الؼًٍ ٕ الٟاَمت و الًماعة*جٟىث الٗظاعة*مً ػٍنها الىاؽ باجذ ؾهاعي ()21-28
 إطا هىْ ٠جغازىا لسضمت البالص*هضٖم الا٢خهاص*و لؿُاخخىا هٟخدىا بِبان اوناص
()82-82
 ازًغاء ًا خاٞلت بخاعٍش مجُض*ِٖصخي ٖؼٍؼة و ٚالُت في ٖهض ؾُٗض ()82
 صعبي سسابل ٪واعحخي بازماع السحر* ٪ُٞالغبذ وٞحر*اوكا هللا اٞغاخ ٪صاًما في
ٖغؽ ٦بحر ()82-85
 اٞخازغ ًا ٢حروان بُٗض الؼعبُت*الغ٢متها ال٣غوٍت*وزلي الكاٖغ ٌك٨غ ٥مً ٚحر
مؼٍت ()88-82
 لٛؼ و خله ()81
 زىعجىا الٗالم مجضَا*الضهُا مً َغٞها لُغٞها ()14-12
 ؾمُذ باؾم اإلاىلى الخا٦م ال٣ضًغ*ؾبدان عبي ٖالم ما زٟى ٖلُه ؾغ ()12-12
 ؤلُٖ ٠لى هللا زال٣ي مبضٕ الا٧ىان*م٨غم ٧ل اوؿان*بىىع الٗ٣ل محز في ٧ل ػمان
()925-15
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 هٟسغ وؿبي جىوـ بانلي همخاػ*حضوصي اقغاٖ ٝؼاػ*بضٖىا عواٌ٘ زالضة في ٧ل
اهجاػ ()992-922
 الش٣اٞت مً اَضاٞها عٗٞذ الاوؿان*ون٣ل حمُ٘ مىاَبه و تهظًب الظو)992-995( ١
 ػعبُت ٖ٣بت ابً ها*٘ٞابا ػمٗت باع ٥مهىٗها ()991-998
ّ
ً ا الي صاللٞ ٪اث ٧ل صال*٫آصلل ٕ السا*٫حغخىا قٟغ ٥يامىا ًا ػَى البا٫
()949-942
 آف الخُاة ونٟىَا وبهجتها*واف مجضَا و ٖؼتها*بال ٖلىم ؾمدت جؼٍض في ُ٢متها
()942-944
 الكٗغ و اللُل بدغ الهُام*زل٣ىا جىام*مً ؤو ٫الضَغ ٖك٣ىا الٛغام ()922-945
 اوالص َال ٫حٛغبىا مً مهغ ػمان*و لٟغٍُ٣ا جىحهىا في هجىٕ مدا)922-929( ٫
)علي بً جمعت الخامشرحي( 71. BEN DJAMAA Ali

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
 بدغ ٥وكٖ ٠اص ولى عمل*ٞؿض الٗمل*الٟٗغٍذ بٗؼاًمي مصخى عخل ()952-955
 مىڤ ٠هجُبه ّ
مبضٕ*إلاً ٧ان ٌؿم٘ ()958-952
)الصادق بً دراويل( 72. BEN DRAOUIL Sadek
De Ghebli (Gabès).

 اإلاغػوقي ،ألاصب الكٗبي.9/22 ،73. BEN EL-HADJ ABDELKADER Ali

)علي بً الحاج عبد اللادر الىطيس ي(
De Medenine.
)- Sonneck, Chants, pièce n° 52, tome I (texte arabe, p. 106
et tome II (traduction, p. 181) :

 ؤها ؾاَغ و الىاؽ عڤىص*مً ڤهت و عوام ٤ؾىص
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)ابزاهيم بً الهامل الخليلي( 74. BEN EL-HAMEL Ibrahim

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 هاًا و ؾُٟٗي هخماقىا*هل٣ىا نُٟت خغها ٞيها ()49-92
ّ
ّ
 آهج٘ الي ًغخل و ًُ٣م*٢هض ّاما َُم*و ٖصخى وًٍ ع٦ض الُٛم ()22-22
خما*١في الجغي ّ
 هللا وال لي ٧ىث ّ
ؾبا)89-82( ١
 ه٣ى ٫ل٨م ٢هت ًا زىان*ها هد٩ي واهخم جهٛىَا ()11-18
ّ
٧ ي هل ِٛإلاال ٥ججىذ*بهُجت مدمض الي واٖ ٠٢لى ٧ل حهت ًبى( ٤هجاء) ()922
 انٛى ٢ىلي ًا قٟاث*حماٖت مى٨م جا وكىاَا (هجاء) ()922
َ ا ًىؾ ٠بً حٟاَ ٫ا الهُلت*وًٍ جدُى بها (هجاء) ()928
ْ هغث اإلاىاحم ٞاًؼة بما ٞيها*مىخىج ٢اوي الىاؽ جسضم ٞيها (اإلاىجم) ()992-994
)حمد بً حميدة( 75. BEN HAMIDA Hamad
Région d’El-Mahdia, 20e.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 8
 مً ٦بر الضاعي و الامدان*ػاًض ُٚىان*مٗل ٕ ٤ألاصبا وكان ()29-22
 ها الؿب٘ وزا ١عوؽ الكغ*٥نهاع الٗغ*٥هدغم ٖلى ٧ل قحرٍ اه( ٪ٟعصا ٖلى ٢هُضة
"ها الهُض قضاص عوؽ السى "٤إلادمض الهٛحر) ()24
 مغٌٍ ٞاوي ٢اجلجي ٖظاب*مً ٞغ٢ت ٧اخل الاَظاب ()22-24
)عبد هللا بً حطً( 76. BEN HASSAN Abdallah

 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م.15-12 .)علي بً حطً املطزاحي( 77. BEN HASSAN Ali
Poète et combattant libyen, né à Misrata en 1876, mort en
1953.
On cite de lui :

َ جي با٫
٣ٞ ضها ٞاعؽ 9142
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 لي ٖحن
)ضالم بً حليمت( 78. BENHLIMA Salem
Mort en 1952.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
ّ
 الىج٘ عاح حؿﭭض ٟٚلت بٛحر صعاًت*هاع الٟغا ١جىڤض جدغڤذ ٖلى مك٩اي ()221-222
)الهادي بً حطين الهمامي( 79. BEN HOCINE El-Hadi

 اإلاغػوقي ،ألاصب الكٗبي: زىطو خ٣ى ١بالص٦م مً ٧لب الغوم*صًغوا زىعة ٖامت و نهاع مكىم ()921-922
- Sioud, Poésie orale, p. 163-165.

 اإلالخىوي ،صًىان :9 زىطو خ٣ى ١بالص٦م مً ٧لب الغوم*صًغوا زىعة ٖامت و نهاع مكىم (٧لب الغوم)
()89-28
)عمز بً إلامام( 80. BEN EL-IMAM Omar
D’Akouda (Tunisie).
)- Sonneck, chants, pièce 105, tome I (texte arabe, p. 178-179
et tome II (traduction, p. 303-304) :

ٖ ام ّ
الؿىت َغج و حغاص*و السل ٤حٗبذ بؼاًض

)بىبىز بً غزص هللا ابً كعيؼ( 81. BENKATNECH Boubaker
Des Marazig (Douz), 1892-1967. Combattant des luttes anticoloniales, objet de plusieurs condamnations à mort, il vécut dans
la clandestinité jusqu’aux années cinquante.

 اإلاغػوقي ،زىعة: هجم خامض ٖىض الترڤُض*ًغخم ؾُضٍ*ٞضي زاع مً ّ
الغومي بُضٍ (مٗغ٦ت صوػ في )9122
()928-922
)(Texte, notes et glossaire
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 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
َ ىٍل ٖغؾ ٪ما بٛاف ًضوم*٢اٖض للُىم ()412-414
 ٠ُ٦ ٠ُ٦ وُٗي ص٢غحي و خغبيها*جى٣ض ّ
ٖلي ِٖكت السبر ًجيها ()412-415
ّ
 عٍدل نهاع البرج ٖ ٠ُ٦ملىا*مغاػٍڤ ٧ل واخض ػصم واز ّجى (عصا ٖلى الشائغ ؾاسخي
الاؾىص) ()229-418
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 وكبذ َٟلت واعصة لٗحن ٖماع*قٗلذ ّفي الىاع*َُٟا ٖغى خؼامها ًجي زالزت قباع
()952-952
)بً خزار( 82. BEN KHARRAR

 زغٍ ،٠ألامشا ،٫م.982 .)أحمد بً خليفت( 83. BEN KHLIFA Ahmed

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :2
 ؤمُه سخي زلُٟت و ٦غبت الؿٗضاهه*نُٗبىحن عاؽ الغوص في ؾٟالهه ()412-482
)مبرون بً خليفت( 84. BEN KHLIFA Mabrouk
20e.
- Sioud, Poésie orale, p. 169.
)الػاهد بً الابيض( 85. BEN LABIAD El-Chahed
De la région de Mezzouna, 1917-2003.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :2

 زم هاؽ في َى ٫ال٨الم ٢هاعي*و زم هاؽ جهغ ٝفي الخضًث زهاعة ()425-422
ّ
الجُل*لٟذ جغ٢ل مً السى ٝعُ٢ل ()422-422
 وؿخجى لحن َاح اللُل*في ٖىم
 مدل قاَض جظو٢ه عحا ٫و٧اًض*و مً الم ٕ الضهُا مالمه ػاًض ()421-428
ّ
 إطا َا ٫اللُل*و ؾهغث ٖحن اإلاٛغومت ()494-492
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ّ 
مغ ٞغا ٪٢ما َ٣خاف*هاع ٥في الجاف*و الِٗكت بال ب ٪لىاف ()492
ً ا ٖىمت الاحُا*٫وخكٞ ٪اهُجي ()492-492
 مٛغوم بٗىم ّ
الخٟالت*و ُٖجي ّ
قُاٖت في زُاله ()442-492
 هدلم بسُال ٪في مىامي*و ب٧ ٪ابغ ّ
خبي و ٚغامي ()442-449
٢ضٍ و مخدى ٝزُاله*ٖىم ّ
ْ غٍّ ٠
الخٟالت*وك٣ى مالبٗض و وٗىاله ()442-442
ّ 
الاًام ًا لُُ ٠اللُ ٠صاَم*الازىحن ٞيهم ضخ٨هم و ب٩اَم ()448-442
 لٟى ٖغؾً ٪ا ؾىص َظبها*ًا ٖىمت البىاث ()422-441
ً ا ّ
مىؾٗت ٞج ًهٗاب*بغ وًٍ الاٖغاب ()422-422
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :2
ٚ شِث َاٖ ٝلى الا٦خاَ ٝاًذ ٢امت*جمًمًذ مًمًجي ٖهحر ٚغامه ()429-421
)محمد بً العزبي بً محمد( 86. BEN LARBI Omar
Des Marazig (Laawina), 20e.

 اإلاغػوقي ،زىعة: نهاع لضوـ ُٞه جغبذ ٦به*الف جُبه*مىف زبزة و ٖضاَا نبه (مٗغ٦ت بحر لضوـ
في )9122
)(Texte, notes et glossaire
87. BEN MANSOUR Abdallah
)عبد هللا بً مىصىر الػخىي(

 اإلاغػوقي ،ألاصب الكٗبي: اللهم نلي ٖلى اإلاهُٟى الٗض ٫الغضخى*ٖلى ٢ض وصًان حابىا الخها ()422-425
)العالب علي بً مىصىر( 88. BEN MANSOUR Ali
De la tribu des Souassi, région d’El-Mahdia, mort en 1912.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض  ،8م:51-59 .
 الخاج ڤاؾم وصٖ٨ت السغوبت*خىا ٖغب واهخم زالزت ٖغوبت ()59
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َ الٕ ولض ٞاعؽ مً الاخٟام*عا٦ب ٖلى مىؾاؽ ()54
 ما٦م جﭭىلىا خىا َبحرة لىا*آف ب٨م ٖﭭلخىا في جغاب حهحن ()54
َ حر الخهل ال جُلﭭه ٕ ّ
الجضي*٧ان جدب جىالّ ٠
جغبُه ()52
ّ
 الي يٗ ٠عزام*وختى اًضًه مسبالث طال)55-52( ٫
 اطا لﭭُذ مً ٖاَل حىاب تهابه*و الهبر ًى ٟ٘للظي مىَإ ()52-55
٦ ثر الخضًث ٖىاص*و٦ثر الٛباًً ٧ان للخنهُض ()52-52
 حؿمي بضا ًنهاث*و ٦ثر الٛباًً ػاًضاث ٖلُه ()51-52
)أحمد بً مدب( 89. BEN MEDDEB Ahmed
- Renon, in IBLA, avril 1937, « Poésie sur le cheval » (texte,
traduction et notes) :

 هدى ال٨الم لها جاوٍل*ٖلى البل و ال ٖلى السُل ()59-22
90. BENMESSAOUD Bourouila
)بىرويلت بً مطعىد املعداوي(
Né en 1880 à Misrata, mort en 1942. Poète et résistant libyen,
originaire de la tribu de Maadan.

 ؤبىعوٍلت ؾٗض ؤبىعوٍلت ،قاٖغ و مىا ،٠٢الجؼء ألاو ،٫ميكىعاث اإلاغ٦ؼ الىَجيللمإزىعاث الكٗبُت.
On cite de lui :

 حٗا ٫زبر ًا ؾى ٝالجحن*ٖلى ال٣ضمحن*ٖغب ٧اهذ حٗغٞهم وًٍ
 مبروٖ ٥لُ٨م ما صعجىا*بٗض ازترجىا زالٟخىا*الاصًان ٟ٦غجىا (Contre la
)naturalisation
 ؤخىا ٫إب*ً٨ؤخىاٖ ٫لى الُمحن*و ٖلى الِؿاع ؤج(La Libye sous le ً٨
)fascisme

75

91. BEN MOHAMED Abdennbi
)عبد الىبي بً محمد بً سهىن(
Des Mzouna des OuledMheddeb (Tunisie).

 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م.942 .)بللاضم بً محمد واهىن( 92. BEN MOHAMED Belkacem
Né en 1892 à Sidi Makhlouf (Médenine).

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :92
ّ
 مىحن بُاث اللُل*خًبىا الهىاَغ*قغف ًا ٦ىىن و الٛاًب َاهت ()929-922

 يغبها صبِل زضم ٞيها صاؾىؽ*همؿت و ٞغاوؿِـ الإلاان م٘ الغوؽ ()922-924
)بىسيان بً محمد بً سهىن( 93. BEN MOHAMED Bouziane
Frère du précédent.

 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م ،98 .م.948 .)عمز بً محمد الػخىي( 94. BEN MOHAMED Omar
Né en 1907 à Rejim Maatoug, diplômé de la Zitouna, journaliste
au journal « El-Nahda », enseignant et collecteur de poésie
populaire.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2

ٖ ام الغٍذ و ؾىحن الؼخل*جخب الُٛث و ًبـ الىسل ()422
ّ
ً غوج ملىي
بىقىاَه*ٖل مىالجه*الابٌُ ٕ الاػع ١عزٟاجه ()421-428
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض ( 1جدذ اؾم مدمض بً ٖمغ الكخىي):
ؾىٍت حاج*٪مً زى ٥في ّ
 زممذ ما لُ٣دل ّ
مضة خُاة خُاج)922( ٪
 عٍذ بيذ ْهغث في ّ
اإلاىُل نبدت*ق٣ذ زاَغي وٖ٣لي جل ٠مً قبده ()928
ً ا عب جدؿً عخلتي و زالصخي*مً الهبذ هسضم للٗكُت ماسخي ()922-921
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 حىاب حاوي*وٞهمذ مً قض الضع ٥حٗاوي (حىاب ٖلى ملؼومت نالر اإلالُتي)
()924-929
 الف الخغم مً ٚحر ٗٞل الجىصٍ*الغاحل ًبان ب٣هٗخه و باعوصٍ ()922-922
 قٗب الجؼاًغ ًىهغٍ و ًؼٍضٍ*بالضم حاب الىهغ ّ
قضٍ بُضٍ (في خغب الخدغٍغ
الجؼائغي) ()928-925

ّ
باإلالُذ*٢ض الغحُذ*مً قاٞها ناع ٢لبه حغٍذ (مؿضؾت
 ملُدت و حاث ٞاًؼ
زًغا) ()921
ّ
ّ
ّ
ؾىالي*واصي م٣الي*للىوـ ّام الىُاب اإلاجالي ()959-952
ً ا عؾل باهلل بلٜ






ّ
مغٍم*٢ض ٥ؾُٟىت باإلاضا ٘ٞجغػم ()952-954
ٞؼحي ٖلى الؼٍىاث َا ًا
ّ
ّهؼ ٫جغي ًا وقام *في ػهض نا٢ل البؿام*مهىاب في ػهض ٧اخل الاَظاب ()955-952
ّ ّ
مهلل*و السض ٌكٗل*و ّ
الىُ ٠مى٣اع َحر اإلا٨ىبل ()952-952
الٗحن و الخاحب الي
ّ
ُٖىن ؾىص مً جدذ الُٛا صڤىوي*ٚضاعي ٧ىاووي*مً الجٗب واٖضووي ()922-958
ؾال ٠مبرو٦ت ّ
ّ
وحت*صػاجه م٘ ّ
الغؾل َضًت ()929
زض

)الطاس

ي بً محمد الجبالي( 95. BEN MOHAMED El-Sassi

Des Djebala.
)- Sonneck, chants, pièce 46, tome I (texte arabe, p. 94-96
et tome II (traduction, p. 160-163) ; pièce 65, tome I (texte arabe,
p. 131-133) et tome II (traduction, p. 223-225) ; pièce 75, tome I
(texte arabe, p. 149-151) et tome II (traduction, p. 254-256):

ّ
 ال زحر في الهاخب الي طلُل و ٖ٣له َبُل*وال زحر في ها٦غًٍ الجمُل ()22

 خض اإلاىا ؾاب٦ ٤ما اللُل الاْلم*ا٦دل وماَىف اصٚم*ٖالبر ُٖىهه جى٢ض ()25
 مً الًُم اها بذ مدخاع*في قض الا٦ضاع*ال ههج٘ الىىم مكىاع*ؾهغان باًذ م٣ل٤
()25
- Pellat, p. 235.

 صخى ،معجم : خض اإلاىا ؾاب ٤اصَم ()421-422
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)احمد بً مىس

ى الفعايزي( 96. BEN MOUSSA Ahmed

Poète attiré d’Ahmed Bey et vendeur de beignets, mort vers
1893-94. Contemporain de Mellak et Allagui.
- Sonneck, Chants, l’appelle Ahmed Ould Moussa (Des Djebailya
)- Tunisie) et lui attribue la pièce 103, tome I (texte arabe, p. 176-177
et tome II (traduction, p. 299-300) :

 مً قض الضع ٥زاَغي ٞض*ٖ٨ـ العجب ناع مىجض*و الكغوٍ في الى٢ذ جىٖض*
والضَغ ٦ثرث ٖ٩ىؾه
- Revue Tunisienne, tome XIX, 1912, p. 199.
- Briquez, Un poète populaire tunisien : chansons du Cheikh
Benmoussa el-Fettairi.
- Magnin, in IBLA n°32, 4ème trimestre 1945, p. 431-437 :
 عاؽ اإلااٖ ٫غى ابىاصم*إطا ج ُ٘٣ال ٌكتري بٟلىؽ )(Sagesse

 اإلاغػوقي ،ألاصب الكٗبي ،م:982-989 ،994 ،21-28 ،22 .ً ا ٚاٞل اقٗل ّ
الًى*وا٢غا الىٞا في خؿاؾً( ٪ا خاٞغ خٟغة ّ
الؿى) ()22-22
 قض صخُذ وال ٌ ٪ٛصًى*٪عاَى ابلِـ في الٗ٣ل وؾىاؽ (إطا ما حا بغمت ًجي
٦ؿ٩اؽ) ()21-28
 اإلاغػوقي مدمض ،مسخاعاث مً مدالث قاَض:ّ
ّ
حكاع*٥نٟي ّ
الىُت و ؾب ٤الامان (إطا جدب حٗاع ٥زلي للهلر
 إطا جدب م٘ الٗباص
م٩ان) ()42-45
ّ
 عٍذ الظًب إطا ٌكىٚ ٝىام*الػم ًّضي ماإلاغاح ٢خُله (الي ّ
جهىعٍ الٟاحغة في ٖام)
()42
ّ
 آف ٌٗىُ ٪مً السالً٦ ٤غبه*إطا ع٢ضث اللُل َما ؾهغوا (الي َاػػ ٞىْ ١هغٍ ٢غبه)
()41-48
ّ ّ
الا الي ً٣ى٫
 إطا ٚبذ ٖلُ ٪ما ٥ججُجي*واطا ؾ٨ىذ خظا ٥جبضا حاعي(ما ٌٛلب٪
اُُٖجي) ()29-22
 زُاع بىاصم نىضًض ط٦غ*ًىهاب نهاع البال بغؾىمه (مسؼن مٛلى ١وال ٦غٍه مكىمه)
(( )22-24ميؿىب ؤًًا إلى ؤخمض مال)٥
ً ا ٚاٞل اقٗل الًى*وا٢غا الىٞا في خؿاؾً( ٪ا خاٞغ خٟغة الؿى) ()22
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 الهاص ١الغػقي ،ألاٚاوي الخىوؿُت: ؤلُ ٠هللا له الىحىص*ٖلُىا ًجىص*ؾبدان مً ّ
ؾبدذ له الغٖىص ()484-489
- Tahar, La poésie, p. 301, note 501.
- Sioud, Poésie orale, p. 161.
- Pellat, p. 235.

 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م،22 ،52 ،25 ،22 ،24 ،42 ،92 ،92 ،92-92 . 912 ،982-982 ،942 ،929 ،12-14و :911-915
ّ
 الُ ٠ؤها عحاًا*في هللا باعي الب ّرًت*بالخمض هبل ٜالٛاًت*و الك٨غ ا٢ىي ّ
قُت
.445-442 ،444 ،422 ،422-425
 زغٍ ،٠ألامشا ،٫م.982 ،982 ،922 ،925 . زغٍ ،٠اإلاسخاع مً الكٗغ الكٗبي الخىوسخي -ؤخمض بً مىسخى.- Breteau et Roth, de l’art poétique, p. 43-44.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :9





لُٗخجي بكض الهىي ًا صوحت*و زلُذ ٦بضي مُٗبتممغوحت ()989-921
إلاجٗض*ٖلى ما ّ
جىٖض*في وكب قب البى ّ
طبلجي َىي ؤم الٛشِث ا ّ
ٌؿٗض ()982-984
ّ
َٟلت نٛحرة و الهىي ّ
مضيها*ما حٗٓمىشخي ًا ٖباص ٖليها ()429-422( )985-982
ّ
ّ
ّ
خُىا*٦ؿاَم ْالم ّ
ؾىالَٟ ٠ىا ّ
الضجى لحن حُٛىا
َىصوا لحن جىَىا*ْلُمحن

()982-982
ّ
ّ
الي*جهبدىا بالهىا ًا ٚىالي ()912-988
 قٗك٘ يُا الٟجغ ٞى ١الٗاللي*يىاجالجز
ّ
 ن ٠الٛىالي ّبي هاصاو*مىحن ؾمٗىا بٛىاي حاو ()914-919
ً ا ناخبي زىذ ملخي و زبزي*و ه٨غث نلخي*زؿغججي بٗض ما بان عبخي ()912-912
هىنَُ ٪ا ًا ابً الٗم*إطا ٢بلذ ّ
ّ
ّ
الىنُت ()915
مجي

٧ ل خض ً٣ى ٫هاًا هاًا*زظاها الهُل و خؼتها باوكاص ()912
ّ
مىاإلاتزىاع*٥ال ّزمت مً خاػ خؿً
 هسىة طاث ملى*٥و مداؾً واجى*٥و لباؾاث
يماع)911-912( ٥
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 جٟاٞذ سساب ال٣لُضة ج٣اهىا*ٖلى النهض باهىا*م٘ ٖىبر الُُب خٟلىا ػٍاهىا
()422-424
ّ لُٗخجي بؿهام*ًا ٦دُل الامُام*لخٓ ٪امضخى مً الظ٦حر الهاعم*هاف ال٨بضة
جمؼ٢ذ ًا ٖاعم ()428-422

ّ
 يهٌُ ٢لب بىاصم و ًًُ ٤بٌٗ ؾاٖاث*م٘ الٗىج ًخ٩لم زىاَغٍ جٟض ()492-421
ّ
ّ
َلُبً*٪ىحٗ ٪ما ْهغ لُه ُٖب)494-499( ٪
 ما جىحٗ٧ ٪ان م الي خبِبً*٪ىلي

 ؾمٗىا مٗجى في َغٍ ٤الجض*زلُت الُىم ه٨ض*ٖلُ ٪بىٟؿ ٪ما ٖلُ ٪بدض
()492-492
 مً ٚحر ؾاؽ البجي ًبضا َاصم*و ٞى ١السضٕ ما ًى٣خل ال٣ىؽ ()495
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :5
 ؤعى الؿبست ما جىبذ ٚغؽ*و الٟغٞىعي ما ًجي مً الُحن ()218-219
٢ ضام عً ٪ُ٦دخمل اإلاىث ججُ*٪جغضخى ًسُُٚ ٪حر ًمصخي مً ٢ضام)222-218( ٪
 حُخ ٪ه٨ٟغ بالٗﭭل و ّ
همحز*هدب وك٩ي ل ٪بىلض ّ
ٖؼٍؼ ()222
 ؾٗضي ه٨ب عاَى ع٢ض و اج٩ى*و الٟﭭغ مىه ُٖلتي جدب٩ى ()229
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :8
ّ
 نلى ٖلى جاج الا٧ىان*مً وؿل ٖضهان ()42-44
 ؤلُ ٠إله ًٟجي و ًبضي*و ٖلُه ٖمضي*ٖالم ٖلى الُٛب للسحر يهضي (ؤلُ ٠ههاًذ)
()22-29
On cite de lui aussi:

 إطا حُذ و نبخجي مخٛكل*٧ىن مخإصب ما جهُ٧ ٜلى( ٝمدل قاَض) (آف في
وحىٍ ال٨الب ما حكى)ٝ
 ؾٗاوي َىي الٗاػبت لحن خغنجي*٦بؿجي صَؿجي*خبـ خؿجي َؿؿجي لحن جغؾجي

ّ

)الهادي بً مصدق( 97. BEN MOUSSADEK El-Hadi

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :2
ّ
ّ
ّ في ط٦غث حهاع ػٖمت مً ّ
ّ
مالخؼاػ َى الي ّعص)422-422( ٥
حض*٥والا ما
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٧ اهذ هجىٕ الباصًت قخاَم و عبُ٘ وًٍ البر وؾُ٘*ًسكى ٞجىج السالُت والؿامخُ٘
()422-422
ً ا ؾٗض مً اع الىبي ّ
واجنهى*حكغٍ زلى٢ه و زاَغٍ مُمان ()422-429
ػ
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :1
 بُٛذ ػو ٫مً لىهه ٦ما الخهىٍغة*طَب نا ٙفي اإلاحزان ػي اللحرة ()414-419
)الجيالوي بً هصز( 98. BEN NASR El-Djilani

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
ّ
 ع٢غا ١حاوي صون السله*قُِ مصخي ٖكغ ّاًام ما ًىنله ()482-482
)محمد بً عمز بً الظاهز( 99. BEN OMAR Mohamed

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
ً ا ٢ض الخاً ٤ما ابهاٍ*٧ي لبـ الٗ٨غي واجاٍ ()242

)صالح بً

عثمان البىغاهمي( 100. BENOTHMAN Salah

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
 عخل هجٗهم في البؿاَاث*الُحر لٛاٍ ()222
)محمد بً ضاعد املىني( 101. BENSAAD Mohamed
Né en 1890, mort en 1944.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 في اإلادٟل وكبذ ًا٢ىجت*ڤ ّ
هت و ؾىال ٠ممكىَت ()242-249

)أحمد بً صالح

مطعىد( 102. BENSALAH Ahmed
Poète libyen.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92
ّ ّ
مى ٪اللًُ ٠ا عخمان (ًُٞان واصي مجغصة،
ّ ؤو ٫بضاًا ملٟٓي وؿخٟٛغ*و هُلب
)19-12+81-88( )9124
ّ
 ونل اوالص زؼام*ج٣ىي ٖلُه ّ
الغٍذ ()14
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)بً صالح( 103. BENSALAH
De Moknine (Monastir).

 اإلاغػوقي مدمض ،مسخاعاث مً مدالث قاَض: الخـ ًاؾغ ما ًُٟض بصخي*اؾم٘ ٦المي ٧ان ٦ىذ لبِب (اقُذ لل٣غص في صولخه)
()92-92
104. BENSALEM Abdeldjalil
)عبد الجليل بً محمد بً ضالم(

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
ً ا ناخبي عص بال*٪واها هاصًذ ٖ٣ب اللُل ًا حماٖت*و ع٢ضث حمُ٘ السالً)22-22( ٤
 ال إله إال هللا*َا هللا هللا هللا ()22-25
)عمز بً ضالم( 105. BENSALEM Omar

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ً ا ٞاًؼة ٖل ّهض٢*٥لب ٪آف ُٞه ٦ؿاخت ()492-499
)الهادي بً ضليمان( 106. BENSLIMANE-El-Hadi
20e.

 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م.422-424 . -زغٍ ،٠ألامشا ،٫م.985 .

ّ

ّ

)عباص بً العاهز العياري( 107. BEN TAHAR Abbas

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
ّ
ّ
اصة*خؿِذ عوحي قاصٍ بجضاصٍ ()222-225
اخُذ منها زضوصَا وڤ
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)محمد بً ّ
العيب الدكاش

ي( 108. BEN TAYEB Mohamed

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
ضًت*ؾامىعَا ّ
 هاعي في حاشخي مﭭ ّ
قٗا)244-249( ٫
 السلسا ٫عزو*ٖاصث مً والى جلبـ ()242-242
)بً جىاحي( 109. BEN TOUATI

 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م.442-445 .)صالح بً يىضف يىضفي( 110. BEN YOUCEF Salah

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
ٚ شِث ٖلى مباع٦ت ملُذ*مكُاجه اصلىٍذ ()928
ّ
آمىقمت الاػهاص خاػث ّ
الؼًٍ و البها*جﭭسخي ٖلى الىضا ٖالُت ًا ٦دلت الهظب ()921

ٞ ج ّ
ال٨باعة حا صون م٨دى ٫هٓاعة ()922
ّ 
ٌٗؼ ٖلى ّعبي ّ
نل هللا ٖلىال الىبي ()929

)علي بً

صالح بً سايد( 111. BEN ZAÏD Ali

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 و سجضث مً الضاع للضاع*قهبت ٦دُل الههاًض ()42-44
ّ
 آؾُض الاقغا ٝػًٍ الخلت*آباهي الاونا ٝبً ٖبض هللا ()24-29

)الحاج عبد هللا بً

سهزي( 112. BEN ZEKRI Hadj Abdallah
20e.

 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م.449-442 ،11 .)العزف بً سهزي( 113. BEN ZEKRI El-Orf
 -زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م.48.

 زغٍ ،٠ألامشا.921 ،٫83

)بً سروڤ( 114. BEN ZEROUG
- Stumme, Tripolitanisch, pièce 11 :

 إصا مً عاٍ في مؼهه ًُىً*١ىمي الضعوً ١س ٤ٟزُ( ٠بغ)21-24( )١
- Wagnon, traduction du chant ci-dessus, p. 13-15.

 مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض  ،4م.421-422 . إصا مً عاٍ في مؼهه ًُىً*١ىمي الضعوً ١س ٤ٟزُ( ٠بغ)١
)احمد البرغىثي( 115. EL-BERGHOUTI Ahmed
Né à Berghoutia (région de Gabès), dans une famille de poètes,
1878-1934. Fils de Hamad.
 -اإلاغػوقي ،ألاصب الكٗبي ،م:22-25 .

 الخغر صون الؿُل ما ّ
ًُميصخي*و البجي زل ٠الؿاؽ ما ًى٣ام (الٗؼ بٗض
الىالضًً خغام)
 اإلاغػوقي مدمض ،مسخاعاث مً مدالث قاَض: الخغر صون الؿُل ما ًُميصخي*و البجي زل ٠الؿاؽ ما ًى٣ام (الٗؼ بٗض
الىالضًً خغام) ()98-92
- Sioud, Poésie orale, p. 173 et p. 182-183 :

ً ا بيذ ػٍىٚ ٪لب
 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م 52 ،52 ،22 ،24 ،41 ،45 ،92 .و 22-22هو:ٚ غوياجغٍذ الٛغى بحن َظبهم*عٖىباجغٖبى زاَغي ًغٖبهم
 928و ،922-929هو:
 ضخًاح مً قىاٍ ًؼعاً*١ىؾإ ُٚمه ٖلى عوؽ الاقٟا *١صزان ُٚى عوا٢ه
(الطخًاح)
.422-911 ،912 ،919 ،922-922

 زغٍ ،٠ألامشا ،٫م.982 ،982 ،984 ،922 ،922 . ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :2
ٖلي ّ
ً ا والضة ٧اهّ ٪
صماٖت*بالٟاجدت ما حٟٛلُجي ؾاٖت (إلى ّؤمه) ()922-922
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 الىالضًً لٟاجى ٥اصر بالٞ*٪غخ ٪بُل ما ٖاص ُٞه ق٩ى( ٥حٗؼٍت) ()922
 آف صعث ل ٪مً ُٖب َا ًا ؾُضي*قهغًٍ ما عٍدل حىابُٞ ٪ضي (إلى والض)
()928
 بال حىصحي بٛحر مؼٍت*مغٌٍ ٢لب حابضوي ٚغام لبُت (إلى ٖلي ّ
الٗىابي) ()921
نبىا*وصًا في َغٍت هٟاًٌ ّ
 صمىّٖ ٪
٦بىا (إلى ابً ّ
ٖمخه) ()952
ّ
 ماث اللؼم و الهى٨غة و الجىصٍ*مً ًىم خُىا ٕ الٛغاب لخىصٍ (حٗؼٍت) ()959
 بلٛىا خضًث م٣الٞ*٪همىا مٗاوي وكضج ٪و ؾىال( ٪عص ٖلى نضً)954( )٤
 ٠ُ٦ صعث ًا ابغاَُم  ٠ُ٦حغال*٪آ٦ل مشُلي ٖلى مدمض زال( ٪حٗؼٍت) ()952
 حىاب ان بٗشخه حاوي*ممضخي ٖلُه بصر م الجُالوي ()952
ّ عصًذ ل ٪يض ل ٪ٟٓالي حاوي*و َظاي زاوي*ٌعجؼ ٖلى ون ٠ق٨غ ٥لؿاوي (في
عزاء والضٍ) ()952-955
ّ
باوحاٖه*هغح٘ حىابه بالؿم٘ و الُاٖت ()958-952
 خبِب ان ق٩الي في السٟا

ج٣ضٍ*٢بل٧ ٪لُخه ما بػى ّ
مغ و الهبر ٧ان ّ
 الهبر ّ
ًخٗضي (عص الكاٖغ لغؾالت
ق٣ُ٣ه مدمض) ()922
ّ 
الاًام خ ٤زُابىا*٦ثر ٖ٨ؿهم و جباصلىا و نٗابىا (إلى ؾالم بىؾٗضة) ()929
ّ
 صخُذ و اخؿيذ ًا سخي ٖلي*٢ضعٖ ٥لي*جدكمذ ٢ ٠ُ٦لذ بدغ ٥ملي (إلى
ٖلي ّ
الٗىابي) ()924-929
ّ
عٍىاَم*ًخىحٗىا إلاىاحعي بيؿاَم (عص ٖلى حٗؼٍت اإلاهظبي
 الاخباب و٢ذ الهاًبت
في والضٍ) ()925-922
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :8
 الهبر مغ و الهبر ٧ان جﭭ ّضٍ*ڤبل٧ ٪لُخه ما بػى ّ
ًخٗضي ()92
ّ
اجهضي ؾاًب*اؾخٟٛغث مً ٖ٨ـ الؼمان الساًب ()92
 عڤى نِذ مً ٖمغٍ

َ ْ

)ح َمد بً ضالم البرغىثي( 116. EL-BERGHOUTI Hamad
Appelé El-Kbir, père du grand poète Ahmed El-Berghouti, mort
peu après la 1ère guerre mondiale.
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 اإلاغػوقي ،ألاصب الكٗبي ،م.925 ،922 ،924 ،929 . -بى ٫ماعحي ،ؤهاقُض ،م:29-22 .

 عقى نِذ مً ٖمغٍ حٗضي ؾاًب*ؾخٟٛغث جهغٍ ٠الؼمان عجاًب
 اإلالخىوي ،صًىان :9 عقى نِذ مً ٖمغٍ حٗضي ؾاًب*ؾخٟٛغث جهغٍ ٠الؼمان عجاًب (حٟغٍت الؼمان
الساًب) ()22-22
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :2
 و هللا ًا مًىىوي*هدؿاب ما ٖملدل مٗا ٥الضووي (عص ٖلى عؾالت ؤخمض البرٚىسي
ألمه) ()922-922
)احمد البرغىثي( 117. EL-BERGHOUTI Mohamed
Frère d’Ahmed.

 اإلاغػوقي ،ألاصب الكٗبي: ؤلُ ٠هللا الىاخض اإلاٗبىص*بهُٟاث له زلىص*ٖكغًٍ الاولي الىحىص )(Le crédo acharite
)(Incomplète) (201-205

 زغٍ ،٠م.422 . ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :2
 ؤها ال٣ل خاًغ و صاًش و َاًم*ٞاًٌ مغاًم*ؾهغان ما هغ٢ض اللُل صاًم (عؾالت إلى ق٣ُ٣ه
ؤخمض) ()951

ّ

ّ

)صالح بالزباع الذيبي( 118. BERRABBAA Salah
Région de Skhira.
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض  ،2م:428-425 .

 الىج٘ و٢ذ ال٩ان*ٌؿ ً٨حٟاعة بؿاٍ مىف مضن ()422-425
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)الحاج الطاس

ي بالطايح( 119. BESSAÏH El-Hadj El-Sassi
Poète aveugle de Gafsa.

 -اإلاغػوقي ،ألاصب الكٗبي.2/22 ،

ّ

)الجيالوي بالخايب( 120. BETTAYEB El-Djilani

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :8

 جى وًٍ الﭭىً ٫ىاجُجي*الﭭالىا ما ٦ظبىف (في الشىعة)22-22( )9152 ،
 زُاع الٗبض ً٩ىن واؾ٘ باله*و ًهبر ٖلى خ٨م هللا حٗالى (٢الها في السجً)9152 ،
()21-22
121. EL-BJAOUI Mohamed-Salah

)محمد الصالح البجاوي املاظزي(

De Mateur (Bizerte), 20e.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ 
انهىُ٨م ال٩ل ًا حم٘ الاؾالم*بمىلض الهاقمي بضع الخمام (مىلىصًت) ()482-489
 هللا ؤ٦بر لِـ زل٣ه اخض*الكُش مدمض ٦غ٦غ هام هىم ألابض (في وٞاة الكُش مدمض
٦غ٦غ في اإلاىٟى ؾىت )488-485( )9152
 بؿم عب الٗاإلاحن الخي الغخمان*و ههلي ٖلى اإلاهُٟى ياوي الجبحن (عؾالت إلى
مخي الضًً ال٣لُبي ؾىت )412-481( )9152
 ؾبدان الضاًم ٧ل مً ٖليها ٞان*ماث الغئِـ ناُٞىا ألاؾخاط اخمض (في عزاء
ؤخمض الهافي ؾىت )412-419( )9125
 الا٩ٞاع ٚابذ ال٣لىب ملُاهت*مً ٣ٞض الهافي ٧اؾض اخؼاهه (عزاء ؤخمض الهافي)
()412-415
 ؤَال بالؼٖماء و ابُالىا الاخغاع*ؤَال ٖلى ؾالمخ٨م و هؼٍض مغخبخحن ()418-412
 اهىنُ٨م اجدضوا ال٩ل ًا زىان*٧ىهى عػان/ما جضوم ٚمت و ال خؼان*خب الىًَ
مً الاًمان (في مٓاَغة اإلاغسخى ؾىت )222-411( )9129
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 ؤَال و مغخبا بً ٪ا مؿُى ؤعمان*٢اًىن اإلاُ٣م ٖلى جىوـ ٚاًىع (déclaration
)de bienvenu au nouveau résident général Armand Guillou en 1936
)(304-307

 مغخبا بازىاها ابُا ٫الضؾخىع*ؤَال ٖلى ؾالمخ٨م ًا حم٘ الاخغاع (الٗىصة مً
اإلاىٟى) ()292-228
 ػَى البا ٫بغػ و َل*ٌؿخضعي الىاؽ إلى الٗمل ()292-299
 مغخبا بجدجىخىا ٧ي َل و ٖاص*إلاُضان الاخغاع في ن ٠الجهاص (ٖىض ع ٘ٞالدجغ
ًٖ حغٍضة جدجىح) ()298-292
 ؤَال ب٣ضوم الاخغاع*مخي الضًً و زؼهضاع ()249-291
٣ُٞ ى اجدضو الٛاًبحن و الي خًاع*قبِبخ٨م اٞخدى لها الاهٓاع ()241-244
 باهلل ٣ُٞى اجدضو ًا ازىاهىا اإلااَغٍت*لباؽ حؿٛىا لىهخي حملت اههخى ًا ازىان
()224-222
َ بى اهخبهى احٗاوهى باهلل ًا ٢ىم*ُٚشى الجام٘ الآٖم مىب٘ الٗلىم ()221-222
ً ا ؾٗضاها اٞغخىا هلىا اإلاغاص*بٗاملىا سخي الهاقمي ؾُض الُ٣اص ()224-222
)عمز البجاوي( 122. EL-BJAOUI Omar

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :1

ً ا خمام الُاًغ في ٖا٢ب الٛؿُ*٤في الٓالم الضامـ و الغٖض و اإلاُغ ()448-442
ّ
ً ا وقام اإلاكلُت ٧اه٦ ٪ىبام*ڤض حغاًض ؾاإلات زايب الازماؽ ()424-441
َ ىي ٞاَمت صاع ّبي خبؿجي*ج٩ىبـ ٦بؿجي*َىي ٞاَمت ٞىڤ حؿمه لبؿجي
()422-422
)أحمد باي البىاوي( 123. EL-BNANI Ahmed-Bey
Contemporain.

 ؾىجا ،١عاًَ: بضًذ باؾم الىاخض الهمض*َى الغخمان السال ٤اإلاُٗض (جدُت إلى ٞغؾان الجؼائغ)
()422-424
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)العالم بىعجاجت العزابلس

ي( 124. BOUADJADJA El-Allam

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :92
ّ
ٖ لى ّبِىا صم٘ الُٗىن ّ
جُٟا*في ُٚبت ولذ الىاؽ عُٖت ()12-15
 بغ ١ا ٫لعج بًُاٍ بان ًس*٤ٟو عٖضٍ ًُغق*٤سخابه ٖلى ٧ل قحرة ّ
مضع)11-18( ١
ً ا ٖظاب صلُلي و ال هلدل ازخُاعي*و ّ
الؼمان ٖ٨ؿجي و ال ٖاصلي ؾبب ()922
)الهاغمي بىعيػت( 125. BOUAÏCHA El-Hachemi

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
ّ
 لُغف ٚلِ بالكٗغ ّ
اوجاعٍ*َبـ و صاع الُٗب في ٖ٩اعٍ (عصا
ْهغ ٖاعٍ*اؾدىٟش ٦بـ
ٖلى ٢هُضة "مغ٢ت الكلبت" للكاٖغ يى الاَغف) ()18-12
)مفخاح بىعميت( 126. BOUAMIA Meftah
Poète libyen.
)عبد الجليل بىعمىد( 127. BOUAMOUD Abdeljalil
Poète libyen, né en 1917.
On connait de lui :





ٖمغ اإلاسخاع
الهبر باهي
لُام
ؤو ٫ما بضًىا
)جلغاف بىغعزايت( 128. BOUCHAARAYA Djelghaf
Poète libyen, né en 1882 à Slouq, mort en 1957.
On cite de lui :

ً ابا لٛغب
ُ٢ اَحن ؾلى١
 مدابِـ في هُ٣ت ؾلى(Au camp d’internement) ١
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)عبد الطالم بىجالوي( 129. BOUDJELLAOUI Abdesslam
Poète libyen.
)إبزاهيم بىجالوي( 130. BOUDJELLAOUI Ibrahim

ّ

Poète libyen, de la tribu des Fawakhir.

 قاًلُى٩ىاهتي الي قُالت*الضهُا ٢ضًمت ٧ل ًىم بدالت )(sur le chameau

 حُىا ٖلى صاع ُٖذ مٗخى*١بًُ٣ت زلى*١خضع صم٘ لىٓاع حغ الخلى١
ً ا بى الخغ ٢غٍجي*باصن اًامي في الٛال ٖؼٍجي*اؾىا ٫الىبي

) ّ
بىغماس( 131. BOUGHAMMAZ
Poète libyen.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :92
ّ
ّ
ً ا الي ناًً ٠ا ٚالي*َظا خالي*حغخ ٪بٗض بغي واللي ()22-28
 خؿِبّ ٪عبي ًا ّ
بيُت ()24-29

 الٛاًه و صًضي في حجا*لبِذ هللا في جىع*و حىػٍ ألامغ مُُٗه ()25-22
ّ
مُلحن*خضعقاًَ ُٞه هىاعًٍ ()22-22
 الساَغ مً َغو الؼًٍ*عقى
َ ظا ّ
ؾغي به هبىح*زؿاعة هى٨ُٞم بالٗحن ()28
)بللاضم بىڤ ّزة( 132. BOUGUERRA Belkacem

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2

ً ا قاعص الٛؼا*٫حؿهُضة ُٖى ٪حٛظًىا ()918
)الحايً بىڤ ّزة( 133. BOUGUERRA El-Haïk

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ً ا زىٍا ما ج٩ىول ٖاًل*و اخٟؼ ما ج٣ى ٫الﭭ ّىالت (ؤٚىُت اإلاك٩اًت) ()919-981
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ّ

134. BOUHOUAL Abdelfattah (ٌ)عبد الفخاح بىحىا

ّ : 2  اإلاجلض،مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي
ّ  وٝ مدمض زظع حضع ما َى حضًغة*قهضوا له الاٖغا
،محرة (عزاء مدمض زظع٢ ختى
)248-245( )9182
135. BOUHOUICHE Radjeb-Ahmed ()رجب أحمد بىحىيؼ
Poète libyen, mort à Benghazi en 1950.
On cite de lui :

ُلت٣ٗحر صاع الٚ  ما بي مغى
م ًٖ خالي٨ي ل٩ان هيكضو هد٧  ان
136. BOUKARA Abdelhadi ()عبد الهادي بىوارة
Poète libyen, né en 1889, mort en 1985.
Nous connaissons de lui :

٠ًمغا
ًابل٢ ٫حبا
غ ال قالًا٣ها ال بُٟ٦ ما
بىبٛ خىػة الج٠ُ٦






137. BOUKHATABIA Hachem ()هاغم بىخعابيت
Poète libyen, né en 1887, près de Tobrouk, mort en 1967.
Poésie narrative et épique.
On connait de lui :
ً الؿ

البحر
البُىان
١َبر
ًا صاع
الٗحن َمضث






91

)الطالم بىخف( 138. BOUKHOF El-Salem
Des Marazig (Douz), mort au début du 20e.

 اإلاغػوقي ،ألاصب الكٗبي ،5/28 ،م.21 .)عبد هللا بىكىايل( 139. BOUKOUAÏL Abdallah
Poète libyen, né en 1877 à Koufra, mort en 1981.
On cite de lui :

 واصي حا
 ؤبكا
٢ ىػ بًُا
 عحٗت
 ختى ٖلى قان خال ٪و خالي
)الهادي بىهىبت( 140. BOUKOUBA El-Hadi

 زغٍ ،٠م.422 .)الحاج عبد العشيش بىمعيزة( 141. BOUMAÏZA Abdelaziz
Mort en 1952.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :2
ّ
ً ّ
هىعا و٢اص (مضح هبىي) ()222-224
 نلى حملت ٖلى الىبي َاًا الاؾُاص*مدمض بىٞاَمت
)صالح بىماسق( 142. BOUMAZAK Salah
Poète libyen, né en 1870, mort en 1954.
On connait de lui :





ًا عاؽ ما حاج ٪و ال زباعة
ًا وًَ ما ٧اهى
ًدىؽ زاَغي
ًا هللا ًا ٖالم بما في الكضة
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)صالح بىراص( 143. BOURAS Salah
Né en 1873 à Tamzert (Matmata), mort en 1933.

 زغٍ ،٠م.82-89 ،25 ،42 . زغٍ ،٠ألامشا ،٫م.982 . ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :2
 ؾمٗذ الخـ و يبذ عٍيىه*هدؿابه حىض الُ٣ا/زغ ُاٍ َى زكا ٫الؼٍىت*قغًٍ
مً جدذ الُٛا ()992-992
ّ
جخم*مغحذ ڤلبي ولى ّ
ّ الي لٟٓذ ال باث ّ
صم ()991-992
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ذ*قبذ لﭭضاي و ولذ ()949-942
ٖ ظابي م الي عٍذ َلذ*مً الباب ٞل
 ػٍى ٪و الﭭ ّض و جٟهُله*و خؼام اإلالؼوػ ()942-944
ّ
جهىٗذ جخٟت الغٍم مغٍم*جدذ اإلاغڤم*َىصج ٖلى زلب ص٦ضوً ٥غػم ()942

 اطا عٍذ الؼٍىت ڤ ّضامي*ً٨بر ُٚىاوي و ٚغامي ()948-945
ّ
٦ صخ الٛىا نغث اها لُه هاشخي*هﭭض الُٗاشخي*ڤهغث الي حاي ڤانض لُاشخي
()922-941
ّ
ّ
 ؤلُ ٠هللا صع ٥ما ٚبا*و الي صبا*مىُ ٤البا٦مت ّ
بالىبا ()922-929
 زاَم الُ٢ذ*الاعٍل ٞالي في الجىبت/واها ٖٟغٍذ*في الًغب آٞت حاصوبت ()929-922
)هيبت بىريم( 144. BOURIM Hiba
Poète libyen, né en 1876, mort en 1935.
On cite de lui :

ٖ مل مً ًضً٨م مىف ٢ى ٫لؿان
ٖ لُ ٪و٢ذ
 مابي مغى
)إبزاهيم بىصىوايت( 145. BOUSOUKAYA Ibrahim
Poète libyen.
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146. BOUYACINE Mohamed
)محمد بىياضين حطين الضاوي(
Poète libyen, né en 9822 près d’El-Ajdabia, mort en 1950.
On connait de lui :

ّ
الهىاع
 ؾبدان
 ها ؾبُل

ّ

)المعت الػهباهيت( 147. EL-CHAHBANIA Lamaa
Née en 1883 à Tataouine. Morte dans la seconde moitié du 20e.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :92
ٖ لى ّ
وَىا ًا مالٍ*ڤًﭭٌ بداله و زالٍ ()912

 نهاع الغماصة لٟىڤ قٗلذ هاعٍ*طعاعي ال٨جز صَمىا ٖلى ّ
ال٨باعة (مٗغ٦ت الغماصة)
()912-915
)حطً الػعيلي( 148. EL-CHAÏLI Hassan
20e. Epoque coloniale.

 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م.12-15 .)غاهير( 149. CHAKIR
Du Sud tunisien.

 بى ٫ماعحي ،ؤهاقُض:ّ ّ
وص ٥اج ّب٘ منهى ٖؼٍؼ و ٚالي*مىحن جٟاع٢ه ًبضا ٖلًُ ٪لىم ()921-928

)كاضم غلزون( 150. CHAKROUN Kacem

 زغٍ ،٠ألامشا ،٫م.982 . -اإلاىهىعي ،صًىان ٖبض الغخمان ال٩افي ،م.92 .
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 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :2
ً ا ٢اؾم ق٣غون ؤؾٟي ٖلُُٖٓ ٪م*ًا بُل اإلالخىن ًا مً ٦ىذ خُ٨م (مً
٦الم ٖبض الغخمان ال٩افي في ط٦غي ٢اؾم ق٣غون) ()924-948
ّ
ً ا بى ٢كت ٢ى٫
الهلـ*َُب الٛلت باإلاغؽ ( 424-429و )442-442
َ ظي ّاًامً ٪ا ؾُا بً ق٣ك٧*٤ىّ ٫
الهباعم و الكٗحر و ّنه( ٤جخا في ماي
)422( )9192
 اؾم٘ ًا ؾماوي َا ٥زىط*حُب ال٨الم ٖاَل مشل طا (جخا في  5ماي )9192
(في هجاء الكاٖغ الؿماوي) ()422
 لى ٧ان جٟهم ًا ؾماوي و حٗغ*ٝما ٦ىدل جُلب مٗاًا الخُ( ٠في هجاء الكاٖغ
الؿماوي) ()425
 الخغ ٖىضٍ مٗغٞت و صعاًت*الخْ ٤اَغ لِـ ًسٟى ٖلُه ()421-428
 حالـ و زالِ و اخخظع و ججىب*و ال جدخ٣غف الىاؽ ال حٛخاب ()499-492
ً ا هاؽ َل مً ٌٗلم ما مٗىت الىَىُت*ًا ؤَل جىوـ حملت و الىًَ بالخمام
()492-494
 هصر ألامت ًا جخا ُٞه الخؿىاث*اهصر ألامت و عص بال ٌ ٪الٗثراث ()492-495
٣ٞ خىشخي ًا هاؽ جىوـ والا ال*و ؾمٗخىشخي قخم٨م ًا بسال ()442-498
ّ
الهغة جل٣ى زُِ ()449
 ازضم و جدؼم بكغٍِ*خل
ً ؼٍى ٖٟى ًا قُىر السُبت*اهخم ؾباب حلب ٧ل مهِبت ()442-444
ً ا قُسىا ال٣م٣ىم*ًا بى٢كت ٢الىا ٖلُ٦ ٪الم ()448-442( )9192
 خالٌ ٪سسً ٠ا سخي ال٣ٟحر*ما نبذ جسضم ختى ؤححر ()441
َ ظي ّاًامً ٪ا سخي اإلابؿىٍ*و٢ذ السالٖت في ٧ل قُىٍ ()422
ً ا خًغة حىاب الٗامل*ًا والي الجهت ال٣بلُت ()424-429
ّ 
الاًام جمغى و الهبر صواَم*ًا ٖبض انبر مشل الظي نبرها ()422
 اٖغٚ ٝالبً ٪ا ابً نٟا*٢و لىاف ًا مٛغوع ٖ)422( ٠
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)العيدي بً ابزاهيم اليامل

ّ

الػلى( 151. EL-CHALOU El-Aïdi
Né en 1949.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :2
 اإلاىُت ٖالصخغا و الجىبت*والبر ًٟغَض بكبابه ()451-458

)محمد الػاوع الشحيمي( 152. EL-CHAOUCHE Mohamed

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :2
 جىوـ الُىم و مهغ لٗبىا ال٩ىعة*حٗال ٖلمىا الٟىڤ ٖالي نىعٍ ()222-222
 ڤابـ في ّ
َُه خىعٍت*َلٗذ في ٦ؿىة ٖهغٍت ()221-222
 جىوـ ڤهضث الاعحىخحن*نهاع اٞ ٫اػث ٕ الازغًٍ ()254-252
 عصإ ٦الم ٪في اإلاجالـ ڤِـ*زىط ٖليهم مٗغٞت و هٟـ ()254
ّ
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :92
 ڤضا ٥الُٗىن مغ٦ده قبدخم*واهذ ػَُضٍ ٚغيهم و وٗتهم ()415-412
)غبيل ألاب( 153. CHBIL

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :2
ّ
هخىخل إطا عٍذ اوَامً*٪ا ػًٍ اإلاغنىٕ ()928-922

 اإلاىُت هج٘ ا٢ ٫ل ِٟؾا*١زل الغ٢غا*١بغ ّ
مىخل ُٚمه ًؼعا)922-921( ١
)الصادق غبيل( 154. CHBIL Sadek

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :2
ّ
 خض اإلاىُت ٧ىث مسخاع*في اللىن ًدماع*مبرو ٥قاعٍه هٓاع*في ألانل يىىة
حبالي ()922-929
ّ
ُٖ ىن ٞاَمت في وؾِ الخكا صڤىوي*عناناث مً هاع الٗضو نهضووي ()925-922
ّ
ّ
مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :92
ّ
ُٖ ىن ٞاَمت ٞؿِ الخكا صڤىوي*عناناث مً هاع الٗضو نهضووي ()489-482
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)علي ّ
غزد( 155. CHERRAD Ali
 اإلاىهىعي ،صًىان ٖبض الغخمان ال٩افي ،م.92 .)محمد الػيباوي الحمزووي( 156. EL-CHIBANI Mohamed

ّ
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :92
ّ
 بؿاٍ ان عجاحه ً٨شذ*ٖلى الٗلى ّعوڤ بُٛمه ()244-249

)محمد الػىرابي( 157. EL-CHOURABI Mohamed

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 مً ُٟ٦ي خامل الاٚكاف*نابغ ّ
ڤضاف*مغؾىٖ ٫ؼٍؼة ما حاف ()292-222
٢ضًُ ٥ىا*٫نٟت و زُا*٫و ڤبت ّ
 اهذ َىٍلت و ّ
٧اًجي عٍم ٚؼا)292-299( ٫
ع
)أحمد داده( 158. DADA Ahmed

 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م.12-15 . ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
ً ا وقام اإلاكلُت ٧اهٞ ٪هام*٢ض حغاًض ٞاَمت نا٢ل البؿام ()412
 قبىا قالىا ُٖىوي ٢ضً*٥ا خلى ؾما*٥و مً بالي لِـ هيؿا)415( ٥
)ميػاٌ دعدوع( 159. DADOUCHE Michel

ّ

Tunis, 20e.

 اؾمٗى لُا ًا الخًاع*بهظا الﭭ ّغة و ماطا ناع )(La guerre de 1914-18

)ظالب الدهماوي( 160. EL-DAHMANI Taleb
Poète libyen, 19e-20e, de Taourgha.
On cite de lui :

 خىا وَىىا
 وُْٟي مجمم
97

 عوؽ الٗغب
 ؾلمى الىإ اإلادبحن
َ جي مً قبدت
)بللاضم بً جيخاي الدالي( 161. EL-DALI Belkacem

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 5
ّ
 هجعي عخل زل ٠الضاع*للٛغب ؾﭭض قىاعٍ (ٖىض عخُل ٢بُلخه الضوالي إلى الجؼائغ)
()292-294

)الهذيلي الدامىس

ي( 162. EL-DAMOUSSI El-Hdili

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ 
ؾمُذ باهلل مٗبىص خ*٤خ٨مه ؾب*٤و مً ّجب٘ هللا لُه ٌؿخد)954( ٤
)حطين ياضين الضاوي( 163. EL-DAOUI Hossein-Yacine
Poète libyen, des Mgharbi, né en 1883, près d’El-Ajdabia, mort
en exil en Egypte en 1935.
On connait de lui :

 الخُل حا نضا ٝالخُل
 مغاًٖ ٠لُ٨م
 ان ٧ان ٚحر ما ػالذ مٗاها مضة

ّ

)دظاري( 164. DATTARI
De Kebili (Nefzaoua).
- Breteau et Roth, de l’art poétique, p. 98.
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ّ

)خميظ الذيب( 165. EL-DIB Khamis

ّ
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :92
ّ
ت*هخ٨ٟغ ٥و ّ
ً ا ٞاَمت ما صام ُٖجي ّ
الىاع حكٗل ّفي ()952-954
خُ
ّ
الخؼاع ّ
ج٣سخى و بٗض*عخل ّه٣ل نبدت الاخض ()955-952

 ؾاولخً ٪ا َحر البروي*ٖل حي مغاصي ّ
زبروي ()958-952

)املليي الديىاري( 166. EL-DINARI Malki

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :2
 جغان مهىب مً لىػٍىت*ٞغاهاجه ما باث حكض ()12-12
ً ا ٖظاب صلُلي مً ٢لت الهىاب*ياٖذ لي ال٨ٟغة و الٗ٣ل ازخل)995-992( ٠
)الشليعني الجعداوي( 167. EL-DJAADAOUI EL-ZLITNI

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
ّ الي عماث الخ٣غٍُت ّلي*وك٨غَا مً ٚحر ّ
مؼٍت ()422-428
)ابزاهيم بً وهيظ جدايدة( 168. DJADAÏDA Ibrahim
Région de Mezzouna, mort vers 1979.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض  ،2م: 422-424 .
ّ
ّ
 إطا ٧ان ٖىض٨ٞ ٥غج ٪و ّ
حٛجي*ٕ الي حغي للباصًت ٖاووي ()424

 ضخًاح صون الى٦غ و ّ
اإلاؼوهت*ما ًُٗ٣ه ٧ان اٖ ٫لى م٣ؼوهت ()422
ّ
ّ
ّ
ّ
الخغٍت (هجاء ال٣ظافي،
ًالٗ٣لُت*ما انٗب ٖلُه الخ٨م و
مٗمغ زبِث مغٌٍ

)422( )9125

)محمد الجالص

ي( 169. EL-DJALLASI Mohamed

 عا٦ب الجىالح اؾىص ػهؼي في مشُل ٚغاب*صخُذ الﭭاًم مدبىٖ ٥غ ٝماح
( ّ
اإلاضوهت)922 ،5 ،
99

)عبد املعلب الجماعي( 170. EL-DJAMAÏ Abdelmottalib
Poète libyen, mort en 1890.
On connait de lui :

 البل
 اعخم بىي
 نبرها لخ٨م هللا
)جابز الجمالي املهداوي( 171. DJAMALI Djabeur

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :5
ّ
 ؾٟغ ال٨ىاع*ًا عاٌـ ط٢ىا اإلاغاع*ٖظبىا )(407-408) (Tempête en mer, 1927

ّ

)صالح جباليت الجليدي( 172. DJBALIA Salah

 ناص ١عػقي ،ألاٚاوي الخيؿُت: ال إله إال هللا ؾلُاهت ال٨الم*صاًمت في ٞمي ما ًلها م٣ل ()482-484

) ّ
عمار الجبيياوي( 173. EL-DJEBNIANI Ammar
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :2
ّ
ً ا هاعي ٖلى نٛغي ٚضالي*ٖﭭب ٖمغي ٞاث ()442-444
)عبد الىاحد الجىجان( 174. EL-DJENDJANE Abdelouahed
Poète libyen, originaire de Syrte.

)عبد الطالم الجىدي( 175. EL-DJOUDIAbdesslam
Tunis, 20ème.

 اإلاغػوقي مدمض ،مسخاعاث مً مدالث قاَض : الخ٨ؼٍؼ ًبان ل ٪مً حبضٍ*و قغح السِ ًبان مالٗىىان(ما حٛلى الؼبضة الا لُلت
الًُٟان) ()22-25
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 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م.421-428 . -زغٍ ،٠ألامشا ،٫م.922 .

ّ

)علي الدليىي العياري( 176. EL-DLIOUI Ali
Des Ouled Ayyar, grand-père de Ben Meddeb. Poète voyant, 19e.
- Renon, in IBLA d’avril 9122, p. 37.

 ٦غٖىص ،الظا٦غة و اإلاإزىع الكٟىي. السصسىصخيٖ ،لي الضلُىي الُٗاعي :َ ظا َىي ّ
ًضور الغاؽ*ًا هٟـ ٧ىوي نبىعة*و الٗمغ ٖىضٍ ُ٢اؽ*مُ٣ضة زابخت
ؾُىعة ()21-28
 ؤػع٧ ١ي مشُل ٦ضعون و ٟ٦ل ٧ي واص حاعح ()52-21
 حٗغّ ٝ
ٖلُت عا٦ب الهىف*مً خماصة ًجي لٗمغة

 هىحي ًا ٢ىجت ٖلى ّابُ ٪ماث في مؿُىجت*صًما ًجي مً ٞىَ ١ا ّ
اإلاغة حا م اللىَت
()59
 بالىٖض همىث مدغو*١و ال مً ًٟضي زاعي ()54
 اوالص ّ
ُٖاع
- Breteau et Roth, de l’art poétique, 18.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 9
َ ظا الهىي ّ
ًضور الغاؽ*ًا هٟـ ٧ىوي نبىعة ()425-422
ّ
ٖ باصة ما ٥اإلاضلل*واهذ وٛغث اوالص)422( ٥

 باوٖض همىث مدغو*١وال مً ًﭭضي هاعي ()428-422
ّ
قُ٨خ٨م َىف*و ال ج٨ؿبىا مً ّ
 اوالص ّ
الىبي قٗغة ()452-421
ُٖاع
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ً ا عا٦ب الجىالح*ؤؾىص ػهجي في مشُل ٚغاب ()222
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)محمد الدلى( 177. EL-DLOU Mohamed

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 8
َ ا زُىحي اإلاىُت ٖلى ّ
مضوب*اػعڤ ًمازل حجغ الىاص ()99
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92

? Poète libyen

ؾمُذ باؾم السالّ ٤
ّ 
الؿخاع*واؾم ؤلاله ما ًسُب حاٍ ()29-22
)محمد بً محمد فارح الخليلي( 178. FARAH Mohamed

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 لُ٣ذ مخٗجي*اوكا هللا ؾُٗض ٖلى ّامالُه ()1
 ػعصة ٞغٍاهت قاًضة ما ابهاَا*و ّ
حُتها الؼٍاع مً ٧ل حيهت وُٞت ()52-52
ّ
 هج٘ الي عخل و *ٌٟ٢زل بالص اإلاهامُض و الصخاعي ()22
ّ
٧ ل شخي ؾاب ٤مً هللا*و الي في الجبحن ًخ٣اضخى ()19-12
 آزىٍتي هد٩ي ل٨م بال٣هت*انٛى ٦المي حاًبه جٟؿحر ()15-14
 ع٢غا ١و الُٛم ًؼعا*١حسخُب جٓهغ ٖغو٢ه حكالي ()929-922
ّ
ً ا ؾام٘ ال٣ى ٫اٞهمجي*جىڤٔ قى ٝلخىال)921( ٪
)محمد الفزحان أو الغضبان( 179. EL-FERHANE Mohamed
Poète de la wilaya de Sfax, on l’appelle aussi Ghodbane.
- Sioud, Poésie orale, p. 158, p. 173 et :

 اإلاىُت ٖلى ٧ىث ()985-982
 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م،992-995 ،995 ،88-82 ،82-28 ،21-28 ،22 ..449 ،491-498
 -زغٍ ،٠ألامشا( ،٫و ٌؿمُه بً الٟغخان) ،م ،925 .م.984 .
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)الفلي هىح( 180. EL-FKI NOUH
Poète libyen.
)مصباح فزيجاث( 181. FRIDJAT Mesbah
Né en 1952.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
٦ الم حاًىا و ٦الم ٖغيه ّػٍه*شخم خىٓلت ّ
مل٣ذ بؿم ّ
الخُت ()455-452

)الحاج

عثمان الغزبي( 182. EL-GHARBI El-Hadj Othman

Né en 1870, mort en 1943, fondateur des journaux satiriques
" (1921).الزهو" " (1911), puisالمضحك"

 اإلاغػوقي مدمض ،مسخاعاث مً مدالث قاَض :َ ظا مشا ٫عجُب هد٨يهى ل*٪إطا جٟهم مٗىت الامشا( ٫صوام الخا ٫مً اإلادا)٫
()28-22
ّ
ًدُض*ً٣غا الٗىا٢ب ما ٌكىَ ٝمىم (٢غ ّ
ٖالًغع ّ
مكُض و ال زُا٫
 الٗبض الٗا٢ل
مكىم) ()52-21

ّ
 انٛاوي ًا زىٍا الٗغبي*اٞهم اإلاٗجى اإلاىػوهت (الُ٣ىؽ ما ًهُاصشخي ل ّغبي) ()54-59

 حبذ اإلاٗجى مغنٗت جغنُ٘*و مىاؾبت للى٢ذ و الخاالث(ال ًىٞ ٟ٘الباًضة جغ)ُ٘٢
()52-52
 عجاًب َا الخؿبت مى٣ىبت*حذ مً ٚحر نىابها (مسغوبت مً بابها إلادغابها)
()52-55
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
ً ا بابا الف جسلُجي*بال م٨خب حٛبن لي ػٍجي ()921-922
 حمُ٘ ألامىع ال٩ل لها ُ٢مت*إال الؼلِ و ال٨بر خاحت طمُمت ()959-952
 الهلر ال جُلبه مً بسُل*بٗض ان ًمُل*ال ّ
ج٨بر بىظ ٫ؾاؾه َمُل ()952-954
ّ
ّ
ّ
ً ا لىضعي ًا يُم جخجالشخي*و الا همىث بٗلتي في حاشخي ()955-952
 الاوباف ٖملىا في اللُاً ٠خىؾت*صب و ٧لب و سٗلب و ڤُىؾت ()958-952
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 ؾاٖاث عاًڨ ٧ل شخي هدىػٍ*ؾاٖاث َبُست لٟذ ج٩ىن ٦ؼوػٍ ()922-951
 الخغ في الىاؽ ًدؿً ٦المه*ًىا ٫اخترامه*و الىظ ٫بُضٍ ّ
ًُُذ م٣امه ()924-929
 ناعث ٖغ٦ت في مىعبها*بحن الٗغبُت و بلضًت٧/ل وخضة جٟسغ وؿبها*ختى ونلىا
للىٛغٍت ()925-922
ّ
 ناعث ٖغ٦ت ًا الازىان*و زهىمت بحن ػوج يغاًغُٞ/ىمت طابل الاُٖان*وخبِبت
ام السض الىاًغ ()928-922
 ناعث ٖغ٦ت و جﭭلﭭُل*ما بحن خلُمت و قلبُت/مغاة اإلاثري و الﭭلُل*و جالڤىا في
ّ
اإلاىىبُت ()922-921
ّ
ً ا مداًجي ّ
٢ضاف نغث وٗاوي*ؾمغا و بًُا خبهم قﭭاوي ()922-922

 انبر ٖلى الًُم بال ٪جمل*ًىفى ال٩ل*باب الٟغج بٗض ّ
قضٍ ّ
ًدل (الؼَى )9142
()928-922

 ما بحن َٟلت و ولض*ناع حضا٦ ٫بحر/زهىمت و ٖغ٦ت يغب و عص*ًا ناغي
الخٗبحر ()989-921
 ما بحن ّ
الىٟت و الﭭاعو*ناعث ًا الازىان زهىمتٖ/لى بًٗهم باقي ًخماعوا*و
حغتهم مكىمت (ّ ( )982-984
الازىحن ّ
اإلاضوهت)244 ،5 ،
 ما بحن البىزت و ال*٠ُ٨ناعث ٖغ٦ت ًا ؾُٗ)982-985( ٠
ً ا ٢غص مً طاج ٪الىًَ ّ
ّ
مًغة (ًهجى ٞيها الكاٖغ مدمض
جحرا*ألهٞ ٪اؾض للٗباص
مً ًُٞلت ناخب حغٍضة الىًَ) ()981-988
 عجاًب َا الخؿبه مى٣ىبه*حذ مً ٚحر نىابها ()912
 ڤلب ٪ا٦دل مشل وحهً ٪ا ٞكالم* ٠ُ٦السىض ١مىتن و بٛضخي و مؿمام ()912-919
 بيذ الخمضن ٢م٣ىمت*جتزهى ٖلى بيذ ّ
الضاع٢/الذ لها اهذ مهمىمت*مدهىعة لُل
م٘ نهاع (الؼَى ّ ( )912-915( )9142
اإلاضوهت)249-242 ،5 ،
 لٛخجي ٖغ٦ت و زهام*ما بحن عڤُﭭت و زكِىت/جال٢ىا في وؾِ الخمام*٧ل وخضة
ج٣ى ٫ؤها ػٍىت ()422-918
On cite de lui :

ّ
اإلاًام*الي مل٨ه وحض الٛغام*و ّ
الضاعي خغ٢ه
 آف ًُٟض اإلاالم*في ال٣لب
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)محمد الغدامس

ي( 183. EL-GHDAMSI Mohamed

 زغٍ ،٠ألامشا ،٫م.982 . ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 9
ً ا هاؽ هامظبا٣ٖ*٫لي ؾغح بضًذ ٧ي اإلاهبى)249-242( ٫
 خبِب ان ؾب ٤ب٣ضًمه*في زاَغي صاًم صوامي صًما ()242-244
 اخىا الٗام طمُاٍ باف اؾاها*و عبي خ٨م باٗٞالىا ٧اٞاها ()245-242
 حىاب ٪خُا للىٟـ ٧اهذ مُخت*و ٨ٞغججي ِٞصخي ٞاث وؿِخه ()242-242
 هللا ًا لًُُ*٠ا حي ًا ٖالم ٖلى الاؾغاع ()241-248
ّ
ً ا ٢لب بُل ٨ٞغج ٪م الخحرة*وباعٍ ٪م الي زال ٪ٟفي الكحرة ()222
)غىمت بً ضفطىف( 184. GHOUMA
Des Mhamid (Libye), poète et résistant réfugié à Oued Souf
(Algérie), 19e.

 خكال ،ٝؤق٩ا ،٫م.2 .- Guiga, la plainte de Ghouna (sic).

 زغٍ ،٠ألامشا ،٫م.922 . زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م.912 .- Breteau et Roth, de l’art poétique, p. 45.
)حطىهت ڤطىمت( 185. GUESSOUMA Hassouna

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 هللا ال ٧ىث صعٍا*١في السُل ما لىف مشا)222-221( ٫

ّ

)حدي( 186. HADDI

 -زغٍ ،٠ألامشا ،٫م.922-922 .
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ّ

)ضالم الحجام( 187. EL-HADJAM Salem

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
الٗهابت جمٗـ*منهم مضعوؽ زاَغي متهلىؽ ()488-482
ُٖ ىن ؾىص مً جدذ
ً ا ناو٘ هاعي مؿغوحت*حكٗل ما جُٟاف ()414-481
 مً ّ
الؼًٍ ِٖكت ّعبىا ٖاَيها*جدغ ١الٗاق ٤بسؼعة امُاميها ()412-412
٧ ىاوي بىؾال ٠مهضوص*٧ي اإلاكُت ٕ الباعوص ()222-412
 نالخت ُٖىه ٪يامىوي*سخغووي بالخب ٧ىاووي ()222-229
188. EL-HADJLAOUI Ali
)علي بً احمد بً الطاس ي الحجالوي(

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
 ؾالم ّالي ًل٣ى بسِ ال٣لم م٨خىب ّ
مجز ٫خغٞه ()922-924

Né en 1905.

)بً الػافعي الحجالوي( 189. EL-HADJLAOUI Benchafii

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
ّ
إلهام*عجإ في لُٗاث ّ
مغٍا ()922-922
 ون ٠إلهام ًا ون٠

Né en 1890.

)لخضز بالعيفت حجالوي( 190. EL-HADJLAOUI Lakhdar

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
 حا صون ِٖكت زىﭭه و حبا*٫ي ٖالم ًلٟى ّعٌٍ الاخىا)925-922( ٫
)محمد بً هفاحي حجالوي( 191. EL-HADJLAOUI Mohamed

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
ّ
ب٨ما*٫صػي ؾىالّ ٪
وتهُا ()924
 عاي ٞاًؼة ب٨ما ٫عاي ٞاًؼة

Né en 1920.
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ٖحن البروي ًا ناڤل الغَكاث*ًا عٍضي ًا ّ
حىاث ()922
هجّٗ ٪
ٚغب وٍىه*ؤقاعص الغٍام ػٍىت ()925
الىِبان*ػٍيذ خا ٫قغٕ هللا َالىا ّ
ّ
الاًام ()922
ًا بيذ الٛالي عبُدت ًا نﭭل
اع*خؿيُت عا٦بت في ّ
ّ
عاو حايها ّ
ؾُت ()922
ٖم
باهلل ًا ّػٍاع باهلل ًا ّػٍاع*٨ُٞمل ػاًغة ّ
بالىُت ما ٖاص ٌكىُٚ ٝاع ()928
باهلل ًا قىقان*جىنل ڤضا زض الٗ٨غي مهﭭىلت الىِبان ()921
ّ
بؿىا*٫نُاص ٦بضجه مﭭ ّلُت ()982
لى ابٗشجي بؿىا ٫لى ابٗشجي
)حفاف علبت( 192. HAFFAF Okba
Poète libyen, 19e/20e.
On connait de lui :

 ؾُضها مؿ٘ عٍىاَا
ّ
ً اها الُم ُ٦ىص لبُبي
)محمد الحمدي( 193. EL-HAMDI Mohamed
Poète tunisien.

 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م.428 .)ضعيد الحامدي( 194. EL-HAMDI Saïd
Poète libyen.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92
ّ
ّ
مإؾغ زلث ؾىحن ما عٍذ بالصي*الباعح خلم اللُل ونلجي ٚاصي ()22-22

 اإلاىُت هج٘ ا ٫ڤلَ ِٟؼ*بجخا ٝجضػ*٢انض وًٍ الهىف اخٟؼ ()22-22
 هبضوا باؾم هللا و نالة هبِىا*مٟٗى ٫الكُُان ما ًلىطف بىا ()59-22
 مً الجىف ٚاصي ٢ابلى الخُٟاهت*ؾىص اإلاُامي مطخ ٪الجماهت ()52-54

)عبد الجليل حمىدة( 195. HAMMOUDA Abdeljalil
Poète libyen.
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)عبدربه حمىدة( 196. HAMMOUDA Abdrabbou
Poète libyen.
197. HAMMOUDA Mohamed-El-Haroudj

)محمد الهاروج حمىدة(
Poète libyen.

)مىس ى حمىدة "اللاض

ي"( 198. HAMMOUDA Moussa

Poète et combattant libyen, mort en 1937.
On cite de lui :

 ناع ًىم في بال٫
ٖ غ ١البؿِ ٌكهض
 عؾم ؾى١
 خبؿ ٪الي ناعل ٪في الُٗ٣لت
)عبد الطيد الحىبزي( 199. EL-HAOUBARI Abdelseïd
De Beni Khaddache (Medenine).

 اإلاغػوقي ،ألاصب الكٗبي.2/15 ،)أبى الحطً الحصزي( 200. EL-HASRI Aboulhassan

 اإلاغػوقي ،ألاصب الكٗبي ،م.989-982 .)الحياق( 201. EL-HAYAK

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ُٖ جي قا٢ذ يض مدغ٢و*ًخبهغ ًخُلٟذ زغنت ()912-914
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)الحاج احطً( 202. HCEN El-Hadj
- Stumme, Tripolitanisch, pièce 18 :

 خٟلذ ولٟي لخٔ اله٣ىع*ٞى ١ا٦خاٞها صاعث الكٗىع ()922-924
Et pièce 19 :

 خب الٗاػبت حىع ٖلُا*زل ٠هاع حكٗل ٢ىٍت ()992-922
- Wagnon, traduction de la pièce 18, ci-dessus, (26-28) et de la
pièce 19 (28-30).

 مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض  ،4م: 422-455 . خٟلذ ولٟتي لخٔ اله٣ىع*ٞى ١ا٦خاٞها طعاث الكٗىع
 خب الٗاػبت حىع ٖلُا*زل ٠هاع حكٗل ٢ىٍت
)محمد الحطيني( 203. EL-HCINI Mohamed

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92
ٚ غام ٞاَمت في الﭭلب خِ اخ٩امه*عمى زالوي َغٍذ حهامه ()485-482
)الحمادي( 204. EL-HMADI
De Moknine.
- Breteau et Roth, de l’art poétique, p. 98.
)مىصىر حميرة( 205. HMIRA Mansour

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 اإلاىُت هج٘ ا٢ ٫لّ ِٟ
َؼ*بجخاّ ٝاص ّػ*٢انض وًٍ الهىف خٟؼ ()922-929
 بغ ١ا ٫لعج في اإلاؼن بان ٌكالي*ًلعج ٖلى وحه الىَى ّ
َماص ()925-922
)فاظمت حىع( 206. HOUCHE Fatma

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
 اللُلت ًا ٧اخل الاَظاب*قاقي في مغاضخي الاخباب ()229
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)مىصىر الهىع( 207. EL-HOUCHE Mansour
De Medenine, né en 1840. En révolte contre les Français, il
s’exile à Tripoli où il meurt en 9815.
- Sonneck, Chants, pièce 69, tome I (texte arabe, p. 136) et tome
II (traduction, p. 232-233) :

 مً الُاػي ال٣اًض ٢ضا بىعجُلت*ال مً ٢بل مجي بما وك٩ي له
 خكال ،ٝاإلا٣اومت :ً ا ّؤمت هبِىا*ًا مً َالب ٖلى الجهاص ًجُىا*يامىها ّ
الٟ٨اع*٧ان زغٍخىا ُٞىا*الُُٗت
لل٣هاع (يض مٗاَضة ال٣هغ الؿُٗض في )992-994( )9889
 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م.422 . زغٍ ،٠ألامشا ،٫م.982 . ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 زُبذ ْجي ً ٪ُٞا مًىىوي*هدؿاب اهذ ٞو مُم ُٖىوي ()22-22
 نهاع ُٖض حاججي زىحي و ٢غباًا*جلٟخذ ما لُ٣ذ الخبِب خظاًا ()28
 مصخى عاح ولض ّامي ق٣ُ٣ي صاوي (مً يى الهىف إلى ؤزُه مىهىع) ()21
 اهذ زىي ولض ّامي طعاعي بابا*ٞغ ١بِىا ال٩اٞغ مكِىا حابه (عص مىهىع إلى ؤزُه) ()22
 مؿلم و زل الٟ٨غ ٚغٍ صًىه*م٨خىب له ٧ان الك٣ا في حبِىه (الهجغة إلى لُبُا)
()24-29
ّ
 مً الُاػي ختى ً٢ا بىعجُله*ال مً ٢بل مجي بما وكُ٨له (في خ٩ام لُبُا) ()22-22
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92
 م٣خُٟاث مً ؤقٗاعٍ ()925-924

)مصعفى

عبيد الهىوي( 208. EL-HOUNI Mustapha Abid
Poète libyen, né en 1904, mort en 1983.
On cite de lui :

 اإلاغج
 الىٟـ عبِىاَا
 الي ٞاث ماث
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 جىبت
ل زحر عاي٣ٗ ال
٪ وؿِذ ػماه
209. IBN EL-CHIMAL (ٌ)إبً الػما
« L’enfant du Nord », pseudonyme d’un poète tunisien inconnu.
Du 20e.
- Louis A., in IBLA n° 43-44 (3ème et 4ème trimestre 1948),
p. 349-363 : texte et traduction annotés d’une composition
intitulée « Le malheureux locataire » :

ّ هتي في الٗلي٢
ّ
غٍبتٚ اًت٩ُه خٞ ىاي٨هت عجُبت*و ؾ٢


210. EL-KACHCHAT Mohamed-Saïd
()محمد ضعيد اللػاط
De Tripoli (Libye), né en 1942, enseignant et diplomate, a
publié plusieurs recueils de poésie populaire (voir bibliographie
générale).

.14 ،4/19 ، اإلاغػوقي211. EL-KADH Khlifa ()خليفت اللدح

ّ : 2  اإلاجلض،مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي
ّ ُمهٚ  اإلاىُت هج٘ ّالي ؾاڤ و اح*زل الطخًاح*بغ مىخل
)259-221( خاح٦
ع
212. EL-KAFI Abderrahmane (الزحمان اليافي

)عبد

Poète communiste engagé, né vers 1885, mort en 1932.

:  زم هو،958 . م، ألاصب الكٗبي، اإلاغػوقيّ
اع٩لت خحزًت*وبىَا سخي بُُٟامت و ڤداع*ما بحن ال٢ ت و زهىمت ٖترًت*و٦ ٖغ
)929-951(
- Khayati, Brèves remarques sur le poème libertaire « AsSabrlillah… » et son auteur.
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 اإلاىهىعي ،جغحمت الكاٖغ ( )48-92وصًىاهه : اؾم٘ ٦المي ًا مً نػى*اإلاىلى بػى* ّبي خؿِب َى َػى ( ّ
مؿضؽ قُىعي) ()28-22
ع
 الاًام خبالى ًىلضوا العجاًب*و ؤَىاٚ ٫غاًب ()52-21
ً ا ػمان الٛلبت و الكىم و الاحٗاب*و الضع ٥و الهاهت و اإلا٣ذ و الخٗب (ملؼومت)
()54-59
ّ
ّ
الخغٍت ؤَلها و َالبها (مدل قاَض) ()52
 ؾاؽ زاَُجي اإلا٣ذ ما هغياٍ*وٗك٤
ّ
ّ
 الخّ ٤
جسبى مً الضهُا ٚاب*و ُ٢ل جىفى م٘ ابً السُاب (ملؼومت) ()55-52
ّ
الاخباب*خُ٨ذ عاسخي قاب*الضَغ زاب و ّ
الؼمان ّ
زُاب
 الهبر هلل زحر ًا
(مؿضؽ) ()52-52
 الُىم ناعث ٖغ٦ت و ؾبىبت*ما بحن ؾخىث و مدبىبت (ملؼومت) ()51-58
 الىطن حؿم٘ ٧ل ًىم ٚغٍبت*و ّ
الضَغ ّ
ًىعي ٧ان في العجُبت (ملؼومت) ()29-22
 لٛىا باإلاٗجى و الىٓم و الاؾباب*و ٢اُٞه مىػوهت بدغو ٝجى٨خب (ڤؿُم) ()22-24
 الهبر هلل و الغحىٕ ّ
لغب ّ
ي*ؤما الضهُا و ؤَلها في ّػبي (ملؼومت) ()25-22

ّ
ً ا ؤَل الكىعة و الضباعة عيِخىا*و٢ذ الهُام في ٢ىجىا جغزُخه (ملؼومت) ()22-22
ً ا ٖحن ما جبِ٨ل ٕ الي ماجىا*اب٩ي ٖلى الي زاُٞت صمٗاجه (ملؼومت) ()21-28
ً ا بيذ ٖهغ الُىم عاٖ ٥مُتي*باقي ّ
هغح٘  ٪ُٞما ّ
جنهُتي (ملؼومت) ()29-22
 ال٨ٟغ خاًغ و الٗ٣ل ؾغح*صم٘ الُٗىن وصر*في الجاف م٩ىي و ما ه٣ىلل ؤح
(مؿضؽ ؾماوي) ()22-24
ّ
ّ 
بدُذ وٗاًِ ما ؾمٗجي خض*ملُذ ٢لبي ٞض*ما ٖغٞدل ٖلى ق٩ىن وٗض (مؿضؽ
ؾماوي) ()25-22
 مً لؿً ولض ال٩افي الكاٖغ اإلاجُض*٧ل مً ٌؿمٗجي الػم ً٣ى ٫ؤحاص ()22-22
ً ا صهُا اإلادً و الاه٩اص*و الب ٌٛو الاخ٣اص*ما ًامى٧ ٪ان ياٌٗىمغماص (مؿضؽ)
()82-28
ً ا جىوسخي إطا جدب عوخ ٪حؿٗض*ازضم بالص ٕ ٥الؿٟاؾ ٠ابٗض (ملؼومت) ()84-89
٢ لذ ههج هسغج م البالص*و ال هٗ٣ضف وكخم في الٗباص (ملؼومت) ()82-82
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ّ
ّ
اجىخض اإلاىلى اج٨ٟغ الكهاصة*اٚىا ٥مً عاي اليؿا و الٗاصة (ملؼومت) ()82-85

ّ
 و هللا ًا ناخبي ها ٢لبي ٞض*٧لمجي و ه٩لم ٪ب٨الم الجض (ملؼومت) ()88-82
 ػَُىا و ٞغخىا بسبر حضًض*٢الىا في جىوـ ما بً٣اف ؾمُض (ملؼومت) ()12-81
ّ
ّ
اص*ؾغي زاُٞه ما وكِ٨ل ختى لخض (ڤؿُم مٛغاوي)
 مً ؤٍ و إًه ؾامغي ٌكٗل و٢
()14-19
 هي مؼمغة و ػاصوا لها ػماعة*ال ٞاًضة ال مىٟٗت ال يماعة (ملؼومت) ()12-12
ّ
ناع*احؿىِ الازباع*حِل بالبزاػ٢ ٫ام َالب زاع
ً ا سخي جدجىح وُٗض ل ٪ما
(مؿضؽ ؾماوي) ()12-15
ٖ غ٦ت و زهىمت ٖترًت و ُ٢امت و ڤداع*ما بحن الُٟلت خحزًت و بىَا سخي ّ
٦باع
(ملؼومت) ()11-12
ً ىم الجمٗت مكِذ باف هؼوع*و وكى ٝفي ألامىع*لُ٣ذ اليؿاء ًا ناخبي بظعوع
(مؿضؽ ؾماوي) ()924-922
 اٞهم اإلاٗجى ٧ىن مٗخبر*ًا ٧ل مً َى خغ*الضهُا جٟجى و الؼمان ًمغ (مؿضؽ
ؾماوي) ()925-922
 الهبر هلل زحر ًا الاخغاع*٢لبي َاع*ن ٤ٟبال حىدحن ٨ٞغي خاع (مؿضؽ) ()922-922
 إطا ٖماث ال٣لىب و البهاًغ*ما جُٟضشخي بال٩ل ختى صباًغ (ملؼومت) ()921-928
 ناعث ٖغ٦ت ّ
زُالُت*ما بحن بىعاجي و ّ
زماع (ملؼومت) ()999-992
اإلاتزوج ًظو ١في الامغاع*ال ًغٌٍ ال ّ
ًخنهى مً ّ
ّ
قضة ال٨ضع (ڤؿُم)
 مؿ٨حن سخي
()994
ّ
 الي جسغج للسالء مً ٚحر زماع*الػمجي حٗؼٍغَا ب٩لماث ٦باع (ملؼومت) ()995-992
ّ
 ج٩لمه للؿاب ٤هؼَت للؿامٗحن*و الي ما ًٟهمصخي ما َى مً البكغ (ڤؿُم) ()992-992
 هللا هللا ًا ع٣ُٞي ٨ٞغي خاع*مً َم الى٢ذ ما ٖغٞدل ٞحن هٟغ (ڤؿُم مٛغاوي)
()991-998
ً ا زالي جدجىح*ًا َالٕ الغوح*ها ٢لبي مجغوح*صاويهى لي (ملؼومت) ()945-942
 ؾمٗخىف بالٗ٣غ ًا مً خًغ*ٖ٣له اهسمغ*٦ظاب و ؾُٟه ٦ظبه اوكهغ (ملؼومت)
()942-942
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ً ا ناخبي ّ
ٞضًذ*في ال٨بضة حكىٍذ*لِـ ه٣ىّ ٫
ّ
ُذ*صمي حاعي*خالي ٌك٠
ؤخ
اإلاؿخم٘ و ال٣اعي (ملؼومت) ()924-948
 الىاؽ جب٩ي م الؼمان و حىعٍ*هاي ما ْهغلِل ُٞه يغوعة (ملؼومت) ()922-922
ً ا لُُ ٠اللُ ٠مً ٗٞل الاوباف*ًا ّعبي ٗٞلهم ما ج٩اُٞىاف (ملؼومت عوقً)
()922-925
ً ا ع٣ُٞي َاًم مً الضع ٥مىحىٕ*َى ٫لُلي هىدب مً ٦ثرة الاوحإ (مدل قاَض)
()928
ً ا بى مغا بغ٧ا ٤ُٞ ٥جىاعى*عاو خُِ قغ ٪ٞللؿ٣ىٍ ّاصاعى (ملؼومت) ()922-921
ّ
 آٍ م٨بر صع٧ي ناًضوي َُاٖ*ٝلى ألاعى همصخي حهامت ٧اًيُمٓغٍ( ٠ڤؿُم)
()924-929
 ؾاؽ الٛىا لُه مٗاوي ْغا*ٝو ل ٟٔالخدا*ٝمً لؿً ُٚغٍ ٠و ٖاع ٝالاٖغاٝ
(مؿضؽ ٖغٌٍ) ()925-922
 حىلُاث لُ ٠و عومُى مؿ٩ى٦ت* ٠ُ٦الؿالَت بٗض م الك٨كى٦ت (ملؼومت)
()922-922
ً ا وٞض جىوـ ؾحر في مىىال*٪الخًُٖ ٤ض ٥و الىجاح ٢بال( ٪ملؼومت) ()921-928
ّ
ّ
٦ظلً*٪اله البىػة مىحن ّ
هخٗضال*٪ا٩ٞاعي ملى*الؿ٨غ ٚالي
 الؿ٨غ ٚالي و الضعٕ
ّ
والخىىٍ جملىا (ملؼومت) ()959-952
 بان الخ ٤و ْهغ لي حٟا*٥صعث الُٗب ما ٖضحل مٗا( ٥ملؼومت مُغوص) ()952-954
٧ اجب النهًت ٚلِ في ما ٢اَ*٫م٘ باإلادا*٫ؤنل ال٩لىً ٝدبله عاؽ اإلاا٫
(مؿضؽ ؾماوي) ()952-955
 هاًٌُٛجي ما ًٟٗلىا الاهضا*٫إلاٛاٍ و ّ
الهماً*٫ا زؿاعتهم اؾمهم عحا( ٫مؿضؽ
ؾماوي) ()958-952
ّ
ّ
ّ
خالخىا*خُحن لً٨
الخالت*خُحن ل ً٨الخُاٍ مظبالت*ٖلى
ً ا الي حؿإلجي هجاوبٕ ٪
الخُاٍ ٧اصجىا (ملؼومت) ()922-951
ّ
ّ
والا الال*الكاي هلل ًا عحاّ ٫
الضالت*٢الى ػعصة*ٞؼٖى ل٩ل ٢ضا َىٍل
 زُاع الؼعص َ٩ا٥
الغ٢ضة (ملؼومت) ()924-929
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ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ًُبل*ػ٧اع ًىٟش و الهٛاع
ًخٛالى*َبا٫
الُبا ٫و الؼ٧اع و الهاللى*في ؾُضي مدغػ عٍتهم

ّ
تهلل (ملؼومت) ()922-922
َمالت*مً صاعي الخب هاعي حؿغح ّ
٢ لبي مىيام صمٗت ُٖجي ّ
قٗالت (ملؼومت)
()922-925

ّ
ً اؾغ عاَى ٚايجي خا ٫الﭭلُل*ال ًغجاح نهاع و ال ًغ٢ض في لُل (ملؼومت) ()928-922
٧ اهذ ٢بل مضًىت البىَالت*و الُىم ّولذ ؾىّ ١
للضحالت (ملؼومت) ()922-921
ّ
ضجُذ ًا وٖض ّعبي مً الؼمان و امداهه*مً َمىم الضهُا ٢لبي مؿا ٖلُل


(ڤؿُم) ()924-929
 اؾم٘ ًا ٢اعي اٞهم الخإوٍل*ٖلى خالت الخمشُل*ما ب٣اف لُه ٢ضع بالخإنُل
(مؿضؽ ؾماوي) ()925-922
 زُاع ال٣ى ٫نغٍذ ما ُٞه جٓلُل*٧ل مً ً٣غا ًٟهمه بالف جإوٍل (ملؼومت عوقً)
()928-922
 الخٞ ٤ى ١ال٣ىة مً ٚحر ختى حضا*٫ما ًى٨غ الخ٣اً٧ ٤ان الظي مسخل (ڤؿُم)
()989-921
٢ لبي ٖلى اإلاضلل*ؾامىع ٌكٗل في ال٨ىحن قُٗل (ملؼومت) ()982-984
 اٞهم ًا ٢اعي وُٗضل ٪م٣ا*٫مً َغػ ُ٢ل و ٢اٖ*٫لى هاحُه مل٨ه الجما٫
(مؿضؽ ؾماوي) ()982-985
 ؾامىعي ّ
وَاج مً ٧اخل الاٚىاج*بال٣ض الغَىاج جمصخي ٖىحت*خغ٢خجي ُٖىنها
ّ
زضوحت (ملؼومت مشلشت) ()981-988
 اؾم٘ ٦المي اخ ٟٔاإلاىٓىمت*ازُب بىاث ألانل ٦ما َىما (ملؼومت) ()919-912
ّ
ّ
ً ا ؤَل الىُ٣ُٞ ٠ى ًّؼي
بغ٧ا٦م*جبٗى ال ٠ُ٨في الؿىاعة زال٦م (ملؼومت
ُٖضوصي) ()912-914
 ما ًم ً٨ؾ٩اث في و٢ذ ال٨الم*لى ٧ان ختى ٌٗملى ّ
لٟمي لجام (ملؼومت) ()912-912
 هللا عبي لُه الشىا*و الك٨غ و الخمض صًما (ڤؿُم خغو ٝالهجاء) ()424-912
ّ
جسمُم*هسمم ٕ الى٢ذ مىشخي مؿخُ٣م (ملؼومت) ()425-422
ً ا ع٣ُٞي مدخاع صًما في
 الخب واٖغ هاصٞحن ؾهامه*مً ًجهله ٖلُه بالكهامت (ملؼومت) ()422-422
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ً ا َل جغي َا الجهالء آف بهم*٧ل مىٖٓت ما ؤزغحصخي ٞيهم (ملؼومت) ()421-428
 وٖض هللا ٖلى ؾى ١البر٦ت*ج٨ب ؾٗضٍ ما ب٣اله وًٍ (ملؼومت) ()499-492
ً ا سخي جدجىح وُٗض ل ٪ما ٧ان*هاعٍذ حيـ إٖالن*ما ًيكغٍ مهبى ٫و ؾ٨غان
(مؿضؽ ؾماوي) ()492-494
ّ 
حٗضي خضوص وُْٟخه ٦ىباهه*الىٟـ البرئُت عصَا طباهه (ملؼومت) ()495-492
 ػٖمه َمٗىا بالؿال ٥ؾل٨ىا*هؼٞ ٫اه٩ى ٖلى ٞاه٩ى ّ
َخ٨ىا (ملؼومت) ()492
ً ا جىوـ السًغا ٖالف خؼ ّ
ٍىت*ؤًام الٟغح إن قاء هللا جإجِىا (ملؼومت) ()498-492

٢ لبي مىيام مً ٗٞاًل َا الؼمان*و ال٨ٟغ ٖامغ و الخىاصر م٣لىبحن (ملؼومت)
()442-491
ّ
ٚ اًًجي خا ٫الٟالخت*ٌٗاهىا في الى٢ذ مؿا٦حن (ملؼومت) ()444-449
ً ا إَل الانالح بٗضل٨م ُٞضوها*ؤُٖىا لٟخت لجام٘ الؼٍخىهت (ملؼومت) ()442-442
 الخغ مً ًغياف ًتر ٥صًىى*لى ٧ان ٌكابِ "بُلتي" و "مىعٍىى"*ما ًخبهيـ*ٚالي
اليؿب َيهاث ما ًخجيـ (ملؼومت) ()442-445
 هللا هللا ًا صهُا ما  ٪ُٞآمان*صاع الٛغوع و اإلاهاًب و اإلادً (ڤؿُممٛؼاوي)
()448-442
ً ا هٟـ َاوٖخ ٪و ّ
َملخُجي*في بدغ مً الظهىب ٚغ٢خجي (ملؼومت) ()429-441
ّ
مدٟىْت*ونُت ألاصًب ٖملىا ليها ٢ضع و قان
٦ شحر مً الؿُماث في الضٞاجغ
(ملؼومت) ()422-424
ّ
جضبحري*جؼوحذ بجىػ وؿاوًٍ (ملؼومت) ()425-422
 مً حهلي و ٢لت
ّ
 ؤَال زخمذ به مٟتي َا الؼمان*ٖلى الٟخىي الي خًغتها ٖام الُىٞان (ملؼومت)
()422
ّ ّ
٢ىة الا باإلاالًحن*ناخب الٟلىؽ بؼاًض و ٢ىاَغ الكٟىن (ملؼومت
 ال خى ٫و ال
ّ
قُىُٖت) ()428-422
ّ
 لى ما لعج البر ١مً مىدغَا*و الا ٚضًىا في ْالم قٗغَا (ملؼومت) ()422-421
ّ
 ما جًغبىف البيذ وحٗخىَا*جبػي قهاوي هٟؿها زلىَا (ملؼومت) ()424-429
ٖ ىض الخًغ الخاي ٧ان قهاوي*ٖىض الب٣غ الُىم ناع لهاوي ()422-422
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ناعث ٖغ٦ت و حكغبُ٨ت*خاعوا ٞيها البىلِؿُت (ملؼومت) ()422-425
قىٍت*الضاع َلبىا ّ
اإلاىؾم حاها و الٟلىؽ ّ
نىَ٘ ملىزُت (ملؼومت) ()428-422
ّ
ؾباًِـ حاوي بدؿ٨غة عؾمُت*٢الي نهاع الؿبذ في الٗضلُت (ملؼومت) ()452-421
ناعث ٖغ٦ت ًا ّ
عحالت*بحن ازىحن مً البلضًت (ملؼومت) ()454-459

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 اؾم٘ ٦المي ًا مً نػى*اإلاىلى بػى* ّبي خؿِب َى َػى ( ّ
مؿضؽ قُىعي) ()92-1
ع
ً ا ػمان الٛلبت و الكىم الاحٗاب*و الضع ٥و الهاهت و اإلا٣ذ و الخٗب ()92-92
 الُىم ناعث ٖغ٦ت و ؾبىبت*ما بحن ؾخىث و مدبىبت ()98-92
 الهبر هلل و الغحىٕ ّ
لغبي*ؤما الضهُا و اَلها في ()44-91( )...
 مً لؿً ولض ال٩افي الكاٖغ اإلاجُض*٧ل مً ٌؿمٗجي الػم ً٣ى ٫ؤحاص ()42-42
٢ لذ اههج هسغج م البالص*و ال هٗ٣ضف وكخم في الٗباص ()42-45
 هي مؼمغة و ػاصولها ّػماعة*ال ٞاًضة ال مىٟٗت ال يماعة ( ّ
الؼماعة) ()48-42
 الىاؽ جب٩ي م الؼمان و حىعٍ*هاي ما ْهغلِل ُٞه يغوعة ()22-41
ً ا وٞض جىوـ ؾحر في مىىال*٪الخًُٖ ٤ض ٥و الىجاح ٢بال)22-29( ٪
ّ
ّ
الُبا ٫و الؼ٧اع و الهاللى*في ؾُضي مدغػ عٍتهم ًخٛالىا ()22-25

ّ
٧ اهذ ٢بل مضًىت البىَاال*و الُىم ولذ ؾىّ ١
للضحالت ()21-28
 ؾامىعي ّ
وَاج مً ٦دلت الاٚىاج*بال٣ض الغَىاج جمصخي ٖىحت*خغ٢خجي ُٖىنها
ّ
زضوحت ()29-22
ّ
خؼٍىت*ؤًام الٟغح إن قاء هللا جاجِىا ()22-24
ً ا جىوـ السًغا ٖالف
ّ
ٚ اًًجي خا ٫الٟالخت*ٌٗاهىا في الى٢ذ مؿا٦حن ()28-25
 مً حهلي و ّ٢لت جضبحري ّ
*ججىػث هجىػ وؿاوًٍ ()59-21
 ال خى ٫و ال ّ
٢ىة الا باإلاالُحن*ناخب الٟىؽ بؼاًض و ٢ىاَغ الكٟىن ()52-54
ّ
 لى ما لعج البر ١مً مىدغَا*والا ٚضًىا في ْالم قٗغَا ()52-55
ّ
 ما جًغبىف البيذ وحٗخىَا*جبػي قهاوي هٟؿها زلىَا ()29-58
ً ا اَل اللخافي في الؿىص خحرجىوي*باٗٞال٨م ًا ٢ىم حٗبخىوي ()25-22
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ً ا قٗب جىوـ اَلب الضؾخىع*ان قاهللا مىهىع*ما ٌٗاعي٧ ٪ان حاَل الامىع
()22
ً ا ٖانمت باعٍؼ ًا مكهىعة*ػعج ٪و ٖ ٪ُٞملذ ٦م مً صوعة ()28-22
 الكٛاَ ٫اًم مغجاب*خغمىٍ مً الاهخساب ()29-21
 مً َمىم الضهُا و الًُم و ال٨ضع*ناع ٨ٞغي ٚاًب ال ٖغٞذ ما هضًغ ()22-24
ّ
ب*٪احٗب في ٨ٞغ ٥ال باؽ ٖلُ)22-25( ٪
ً ا سخي ال٩افي باهلل اف
 ما ًضوم ٧ان الىاخض الىخضاوي*ؤما الٗبض ب٩ل نٟت ٞاوي ()89-28
 مٗٓم ؾغوع مضًىت الاؾخاهت* ٠ُ٦حاػَا ٦ما ٫م٘ ٞغؾاهه (في الجِل ال٨مالي)
()85-84
 ؤها حُذ َالب الاهها*ٝمً مجلـ الاؾدىا( ٝػُٖم الٗملت) ()88-82
 ؤها خال ٠ال وك٨غ حي*ختى ٩ً ٠ُ٦ىن الغي ()14-81
ً ا هاؽ عاوي حِٗـ*صًما وٗاوي في الضع ٥انىا)12-12( ٝ
ّ 
خؿِذ ٨ٞغي ّ
ُٚب ما ٖغٞذ  ٠ُ٦وٗمل*مً صزُل ٚضعها و الٛضع ما ٟ٦اٍ ()12-15
 صخاُٞحن جىوـ اصخاب ّ
الهمت*ًا زاصمحن الضًً و الاوَان ()12
 مًام مً ٦ثر الضع ٥وكخ٩ي*ما ٢ضعحصخي ههبر ٖلى الاصعا)18( ٥
ً ا اوالص وَجي ؾإلخ٨م بىبُىا*اجدضوا حملت و ّ
نٟى ّ
الى ُّت ()922-11
 مً ٗٞل٨م ًا ٖاق٣حن اإلاىصة*جغ٦خىا السًغا الٛالُت مى٩ىصة ()922-929
٦ ىذ اَى ٝفي الٟ٣اع*٢هضي ا٦دكا ٝالسبر ()922
 ؤنبر ٖلى الاصعا ٥ال جخ٨ضع*الػم الكضة جىٟغج و جؼو)922-925( ٫
 لى٧اه ٪في مجزل ٪مهُىهت*عاٖ ٥ؼٍؼة ٖىض ٧ل الىاؽ ()928-922
 ال٨ٟغ جاًه و الٗ٣ل مكٛكب*ال ٖغٞدصخي ٚغماي مً الاخباب ()992-921
 مدمض ٖلي مدبىؽ ًٖ ؾبدىا*واخىا عيِىا بدبؿخه و ؾ٨خىا ()994-999
ً ا جىوـ ّعبي ٢ضع ل*٪لِـ جيخج  ٪ُٞاٖماّ ( ٫
هخمجى في الاؾخ٣ال)995-992( )٫
 الخىاصر حمت و ال٨ٟغ في قٛب*ؤي الشىاًت هدب٘ باهلل ًا اخباب ()998-992
 في لُلت ؾبٗت و ٖكغًٍ*مً عمًان ال٣مغٍت ()949-991
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 ال٨ٟغ خاًغ مٓلم*ج٨ضعث مً َظا الٗام ()942-944
 لى٧ان حٗغ ٝاف ماشخي ه٣ى ٫ل*٪ما ٦ىدصخي ججُجي و هدضخي ب)942( ٪
ً ا ٢اؾم ق٣غون ؤؾٟي ٖلُُٖٓ ٪م*ًا بُل اإلالخىن ًا مً ٦ىذ خُ٨م (ط٦غي
٢اؾم ق٣غون) ()924-948
 جدجىح ٦ىذ وؿِخ*٪وعجدذ مً جسمامي*و آلان إلاا عٍخ*٪خغ٦خلي اَخمامي
()922-922
ً ا جدجىح ؤقىى ٨ٞغ*٥عاوي ما ٞهمدل ًاودي*حمٗت جسضم ؾخت جتر*٥وَظا ما
ًىٟٗىا بصخي ()922-928
ً ا ناخبي خؿِذ ٢لبي جُغق*٤ؾ٨ذ الؿ٩اث لُ٣ذ ما ًًِ٣ل ()922-929

)عمز اليافي الجالص

ي( 213. EL-KAFI Omar

Des environs de Kairouan.

 اإلاغػوقي ،ألاصب الكٗبي : هللا ل٩ىث َغبان*باهي و مؼٍان*البر ًُىٍه َىٍان*ٖلُه هُ٣م الغخاًل ()429-911
 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م ،995 ،925 .زم هو :ّ
 الي باف ًسُب َٟلت مً اَلها*و ً٣هض باب ٖماعَا*ٌٗغُٟ٦ ٝاف ًضللها*و ما
ًمؿل بُٛاعَا ()944-992
 زغٍ ،٠ألامشا ،٫م.989 ،982 .ّ - 
مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 ا ٫باف ًسُب َٟلت مً ؤَلها*و ً٣هض باب ٖماعَا ()922-922
 هج٘ ان عخل َؼ في اللُل*ؾا ١اإلاغاخُل*بجخاٞ ٝى ١اإلاساوٍل*و مً ب٨غة الٟجغ
ؾاعي ()928-922
 هد٩ي ل٨م ما ناع ٖلى ٞخىت و جسبُل*بُجي و بحن الٗاػبت بايهت الجُل ()982-921
 زُاٖ ٫لى ولٟي و ٦غومت*و لبؿت مسغومت*زلُ٣تها ّ
جىخل و مكىمت*زُاٖ ٫لى ولٟي
الٗبروػة ()984-989
 الٗك ٤و اليك ٤و الخب قاً٢*٤ضا ػو ٫جاً*٤جههضث مً طا ٦دُل الغماٌل ()982
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 هللا و ل٣هٗت ٖهُضة*مسبىػة زبزان*ؾمُض مخإ ٞاعٍىت حضًضة*و مىالَا َلُان
()985-982
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
 و٢ذ الي جُل٘*جلبـ جسلُلت مهلىٖت (زُاٖ ٫لى ولٟي الضٖضوٖت) ()412

)بً

ّ

حطىهت اللزكني( 214. EL-KERKENNI Benhassouna

Connu pour s’être interposé dans l’échange satirique entre les
poètes Ahmed Smaoui et Kacem Chakroun.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2

ً ا سخي الؿماوي و ًا سخي ق٣غون*عا٦م ٚلُخىا زُُخىا ال٣ىىن (Publié dans

))422-422( le journal « Djoha » le 16 juin 1910
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
ّ
الهىإ و جسٟي اؾم ٪الف ()945
ً ا ٢اؾم ق٣غون َظا عاَى ُٖب*ج٣لض ٕ
ً ا سخي الؿماوي و ًا سخي ق٣غون*عا٦م ٚلُخىا زُُخىا ال٣ىىن ()942-942
)كاضم اللزكني( 215. EL-KERKENNI Kacem

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
ّ
ّ
ّ
وقماث*جدٟهم في ػهض م٨دىلت الاوٗاث (الىقام) ()922-948
ً ا وقام الُٛض ّهؼلي

ّ

)محمد بً علي الىخاوي( 216. EL-KETTANI Mohamed

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
ُٖ ىن ولٟتي ص٢ىا بالخ٣ُ٣ت*خغبي ع٣ُ٢ت*٧ىاووي في ٦بضحي مً ًُُ٣ه ()228-222

ّ

)عبد الطالم الىشة( 217. EL-KEZZA Abdesslam
Poète et combattant libyen mort en 1940.
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)علي الىيلى( 218. EL-KILOU Ali

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 ؤلُ : ٠هج٘ البىاصي حؿﭭض*إلاض و خكض*زل الغ٢اعٍ ٤و الُٛم الاؾىص ()421-425
 عخل هج٘ م٨دى ٫الاهٓاع*بىزض ًدماع ()424-422
ّ
ّ
مخىخل ػول ٪و زُالً*٪ا ػًٍ الدؿهُض ()428-422

ً ا لخٓت ٍم ّ
الجٟا*٫ال ًغوم زُا*٫و ال ًدمل ػوّ ٫
السخا)484-421( ٫
ع
ٞ اَمت ٞؼث في حُل*٪في الضهُا ال عٍذ مشُل)485-482( ٪
ّ 
خحرث هىمي و ع٢اصي*ًا ٖحن ّ
الكغاص ()488-482

حىت*و الخغب هاؾه ٢اٖضة ّ
ّ ؤًام الهىا ٖىض الٗلىحت ّ
جخمجى ()412-481
)محمد خذر جديزة املىني( 219. KHDER Mohamed
Né en 1925, mort en 1984.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
 صاًا ناص ٝفي ٦بضحي ُُٖب*جم ً٨ؾ ً٨في حاشخي ًدؿ ٪مشُل ؾُ)229-411( ٠
َ اًم ًا حم٘ ازىاوي صمعي ُُ٢اع*الٗحن الؿىصا ٢خالوي ٚابىا الا٩ٞاع ()292-292
ؤهٓغ ٖبض الٟخاح بىخىا : ٫عزاء مدمض زظع.
)عمز الخذيزي( 220. EL-KHDIRI Omar

ّ
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
ّ
ّ
 لٟى ػوّ ٫
َؼ ٖ٣لي ب٩له*ؾلبه و ؾله*حٗظعث له ػاص ٕ الُحن بله ()482-482
 لُُٟت م٘ اللُُ ٠ما اخال زُال*٪و ضخ٨ت اهجال*٪لُُٟت جمىِذ ها وٗىص زال٪
()488
 ال ٌعجب ٪ػًٍ ٚالي هُٓ*٠بلبـ الغَُ*٠لحن حٗغ ٝألانل َىشخي ٖ)412-481( ٠ُٟ
ّ
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92
 حغحي ماٞ ً٦ؿِ الخكا هُٟض*جسلسُل يغب زضامي مً ًض مؿدبض ()222-418
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221. KHODJA Ahmed ()أحمد خىجت
- Sonneck, Six chansons, J.A, tome 13, p. 485-494 : texte,
traduction et notes d’un « Hymne à Lalla Aïcha El-Mannoubia » :

ّ  في
ّ الًمحر هاعي
جي و مؿِذ عَحن خابـ٨مﭭضًت*الهىي مل

- Sonneck, Chants, pièce 2, tome I (texte arabe, p. 5-7) et tome II
(traduction, p. 36-39) : le chant ci-dessus.
222. EL-KHOFF Mohamed ()محمد الخف

ّ : 2  اإلاجلض،مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي
)222-251( ُالوي ولض خمىصة*في ٖكغة مً السُل٨ سخي ال
223. KNANA Sidi Mhamed (الشيداوي

)ضيدي امحمد كىاهت

Poète et saint libyen, 18e-19e. Enterré à El-Zighen.
On cite de lui les compositions suivantes :

 ٖؼمذ ُٖجي
ت الساَغ و الخُا اإلاغماصة٣ُ ي
ًَىا خب الى٦جغ
 الغٍذ٠ُ٦ لُام
ابىاصم الي ًسو ماله
ٍدل حجغ٨ال






224. KRAMMohamed ()محمد هزام أو هزاب
Du Djerid, mort vers 9282. Auteur d’un conte en vers « Le faux
nègre » chanté dans le genre malouf constantinois sous le titre
«  » الصبّاغpar Mohamed-Tahar Fergani. Ce poète est inconnu des
auteurs tunisiens.
- Sonneck, Chants, pièce 57, tome I (texte arabe, p. 113-115)
et tome II (traduction, p. 192-195) :

ّ حن هاؽٞىا لُه الٗاعٛ ناًب*ًه٫ى٣ ًا ؾامٗحن زبر اوكاصي ط ال
الضباعة
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 بى٧ىعة ،الجؼء :9ً ا ؾام٘ َظا الىٓام مً الٛغاًب*اإلاٗكى ١م٘ الٗكٌُ ٤كٗاعا ( ٠ُ٦حغي بُجي و بحن
جاج السماعة) (الهبا)982-985( )ٙ
)الػاهد الابيض( 225. LABIOD Chahed

ّ
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92
 هىٍذ مصخي ا ٫بغ بُٗض*زيُت نٗبت واؾٗت جبٗاص ()422-425
ٚ شِث َا ٕ ٝالا٦خاَ ٝاًذ ڤامت*جمًمًذ مًمًمجي ٖهحر ٚغامه ()421-422

)ضى بً مطعىد بً هصز الابيض( 226. LABIOD Daou
Des Lamlama, 20e.

 اإلاغػوقي ،زىعة :َ بِ نىب مً ال٨غَبت و خضع مهلىب*و ُِٖ ًا مذجىب*وزل صماؽ اللُل وحٗضي
مؼعوب ()494-492
ّ
ّ
الظمتّ
 وٍىه ػُٖم الٟالڤت*الي ٧ان ٖالي ومؿمى*ٖبض هللا ومٗاَغٞاڤت*اوالص ًضاعوا ٖلى
((Sur l’exécution de Abdallah El-Ghoul en 1950) )495-492
)مبرون الادهم املثلىثي( 227. LADHEM Mabrouk

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 وكضها ٖلى ٞغخاث و ّاماُٖضٍ*الُىم و٢ذ ما قٟىاٍ ٕ الجغٍضة (ٞغخاث خاقض) ()424-429
 حِل الاؾخٗماع اإلالٗىن*الُىم ّ
٦مىن (الُاَغ ّ
َؼوا الُاَغ ّ
٦مىن) ()422-422
)حطً الاڤظع( 228. LAGTAA Hassan
Poète libyen. Né en 1872, mort en 1952 à Ajdabia. Connu pour
sa poésie satirique.
On connait de lui :
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مُٟىم ٕ الٗهغ
ؾل ٠مغصوص
بلها
ؾٗضي

)ضالم لحمز( 229. LAHMAR Salem

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 الٟغحت و الضاعي و ال*٠ُ٨الهلٗت و السغَىم هُٓ)992-992( ٠
 بٗضها ٖلى هجعي واوَاهه*والى٢ذ ا٢ؿاها*و ّػوػها إلاُٗاص ٞالهت ()991-998( )9122
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92
 عٍذ ڤض مخلىلب وَاغي ٖىصٍ*السغَىم ّ
حُض و اإلاُامي ؾىصا ()482-484
)الحبيب اللمعي املىني( 230. EL-LAMTI El-Hbib

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 ضخًاح ً٨ؿاح ُٚمه ّ
مدضع*و عجاح ّ
مٛحر*حا صون البضع بىهىع ًبهغ ()294-292

)محمد العزوس

ّ

ي الهىىدي( 231. LAROUSSI Mohamed

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
ّ
الشيُت و عاوي*بال مٗغٞت بؿهم ا ّ
إلادبت ٧ىاوي ()222-224
ٚ ؼالي الي عٍخه في
)عبد الطالم الاضمز( 232. LASMAR Abdesslam

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 8

Poète libyen.

 إن ٢ضع هللا ًا بً مغاص*هغ٦ب حىاص*و هجُ ٪مىحن اقتهُذ الٗىاص ()42
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92
 إن ٢ضع هللا ًا بً مغاص*هغ٦ب حىاص*و هجُ ٪مىحن اقتهُذ الٗىاص ()12-12
)ضى الاظزع( 233. LATRACHE Daou
Région de Ben Gardane, 1876-1954.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
 الي ٢لتهم ط٢ىاَم*و ما َىاف ما اخال مً خالوة ماَم (عص ٖلى الكاٖغ بً ٖبُض)
()82-82
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حض ٥حِكه*حاٍ ّ
 مىحن حاٍ ّ
حضها في ٖ٣ض ّ
 ٪ٞالهِكت ()12-88
وعٚم ّ
ّ
ه*جى وكبدىا ق٩ىن جب٩ي ّؤمه ()19-12
 وهللا لىال ٞاجدت
ّ
ّ
الكلبت ّ
مضوزت ٖ٩اعة*و بِكاع٧ىا في الجٟاعة*نىان زُل ألَل السُل و ّ
السىاعة
 مغ٢ت
()12-12
 ؤها نل نل مًغي*ها٧ل و هخى٧ل و همى٘ ّبغي (عصا ٖلى الكاٖغ الجمجي بىٖبُض)
()922-11

٧ اهّ ٪
حٛجي ًا َىاء و م٣غاٖه (عصا ٖلى الكاٖغة َىاء) ()929
ّ
ِٖ ل الب٨غة قُاعٍ*بؼبله و ها٢و وٞاعٍ ()922-924
 مؿاحلت باأللٛاػ ()925-922
 وٗاوي في ألاصعا ٥نبدت و ٖكُت*واهذ ما ًسٟا ٥حٗلم ما ّبي ()992-922

 مً ٖاقىعة لجاص*ما عٍىاف صبىبت*الىاعي باث َبىبه ()992-999
 جغاف ٢ابل مً شخي*بغ٢ه ٖامل ّ
ضخي (ًٖ الؼُٖم بىعُ٢بت) ()942-995
ّ
ّ
ّ
 الىاؽ ولىا و ٢غبىا لىا و اللٗب خماى*الغا٢ض ولى و هاى*و ٧ان جسلىا صًاع٦م
٦ثرث الاٚغاى ()944-949
 ال ههج٘ ال هىام*٢اجلجي الخسمام ()942-942
 بٗض آمـ و الُىم*ما ٖىضهاف ٦ؿاصة ()942-945
ّ 
الخاء ّ
َى ٫بُٗاَها*و اه ِ٣خغٞحن ()948-942
 وًٍ ًدضر مٟخاح*بُٟخدها جيؿض ()924-941
ّ 
ألامت قٗك٘ هىعَا في ٧ل بالص*٧ان اإلاىلى عاص ()925-922
 بضعة و نالر ّ
قغ٢ىا*وهاصوا بٟاعو)922-922( ١
ّ
 ؾاَغ َى ٫اللُل *ما عا٦بجي خُل ()921-928
ً ا جىوـ في ؾى ٪٢هغجى*زاً ٠مً َغحه*في ا٦خىبغ َظٍ ازغ صعحت ()922
٢ ىلى لسخي مٟخاح*بغ ١الباقا الح ()922-929
 ال مً عاٍ ٖامل ؾغابُِ*في وؾِ الٟغاٖ*ُِ٢ؿ٨غ جغُ٦ا و بابها اهدل ()925-922
 زالزت و ؾخت ّ
انا٢لىا لٗبىا بالؼوػ*بالخب اإلالؼوػ ()922-922
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 ؤبُاث مخٟغ٢ت ()955-928
ؤهٓغ ٢هُضة الكاٖغ يى بً ٖىن في عزاء يى الاَغف.
)ضعد الاسرڤ( 234. LAZREG Saad
Poète tunisien, des Beni Zid, fréquentait la cour d’Ahmed Bey
(1837-1855) avec Benmoussa et El-Allagui.
- Magnin, in IBLA n°66 (2ème trimestre1954) :

ّ
 بغڤا الح في مؼهه ْهغ*ٖﭭب اللُل ًا ما اخؿً يُاٍ (بغڤ) ()929-952

- Sioud, poésie orale, p. 160, 173 et 188-189 :

 لعج الخبرڤ
 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م.22 . - السصسىصخيٖ ،لي الضلُىي  :بٌٗ مؿاحالجه م٘ الكاٖغ ؾٗض الاػع.١
- Breteau et Roth, de l’art poétique, p. 25, 72,98.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 9

ً ا عُٞﭭحراَىڤلبي يا*١مً اإلاىاح٘ ػاص)442-498( ...
اؽ*عصوا ّ
ّ
الىبا ًا عا٦بحن السُل ()442-449
 باهلل ًا الاٞغ
ّ
الُاًغ في ٖاڤبالٛؿُ*٤في الٓالم ّ
الضاجي و الغٖض و اإلاُغ ()442-442
ً ا خمام
()422-425
 الم البر ١في مؼهه ْهغ*ٖ٣ب اللُل ًا مدؿً يُاٍ ()441-448
 بغ ١ان الح في مؼهه ًىىً*١ىمي في ّ
الضعو ١و ًىسُ)429-422( ٠

ّ
ّ 
ؾمُذ باؾم هللا في جإوٍله*و باؾم الٗؼٍؼ اإلاال ٪السال)422-424( ١
 بؿاٍ العجاج ُٞه ٦شذ*مُٛي الغواُ٢ب ُٚمه ()421-422
 بغ ١ان الح في مؼهه لعج*ٖ٣ب اللُل في مؼهه ًغوج ()429-422
 ما ٌُٛث الٗبض اإلاد٣ى٧*١ان ّ
حُض وافي الاَبإ ()424
)علي ملعيت( 235. LEMTIA Ali
Du Djerid, mort vers 1810.
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)- Sonneck, chants, pièce 19, tome I (texte arabe, p. 42-44
et tome II (traduction, p. 85-86) :

ً ا ؾام٘ َغػ ٚىاًا*َظا ڤداع
Sonneck le nomme « Ali Ould Mettia Dridi ».

) ّ
العياش

ّ

ي اللعيفي( 236. EL-LTIFI El-Ayyachi

Région de Sfax, 20e. Echangeait des satires avec El-Abdesslam
El-Masouri.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2

 ضخايُذ و مهامُض واعى إٖاصي*وجي ػو ٫مً هبُٛه منهم ٚاصي ()454-459
)البػير املهداوي( 237. EL-MAHDAOUI Bachir
Né en 1923, région de Médenine, mort en 1988.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92

 حلُىاٍ الاؾخٗماع و جٟاَمىا*و خغب الجهل و ال٣ٟغ ُٞه عؾمذ ()922
 زىحن ماعؽ في ٢هغ َال*٫بىعڤُبت ٢ا*٫جى اهجُبىا الاؾخ٣ال(Fondation du ٫

))982-928( Néo-Destour en 1934
ّ
 جٟغَضها و صاعث ّ
الخغٍت (جدؿحن الهىضام) ()982-989
الاًام*ٖكىا و زظًىا
)ضعد املحجىبي( 238. EL-MAHDJOUBI Saad
De Médenine, né en 1913, mort fin du 20e.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92
ّ عبي ُٖا ٥الىهغ ًا بىعڤُبت*مىٗذ وَى ٪مً َمىم نُٗبت (بىعڤُبت) ()911
 باؾم هللا هجُب ٦الم*ناخب هٓام*زيُت السى ٝهُٗ٣ها ()429-422
ً ا عٍذ َى ٫اللُل في مىامي مدخاع*اعقضوي ًا ناخبي وا٦مي الاؾغاع ()424-429
)بىراص املحمىدي( 239. EL-MAHMOUDI Bouras

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
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ّ
ِٖ كت إطا َلذ في الٗالي*جخضعو ٫و ًؼٍض َبالي ()451-452
 قﭭاي مً ؾال ٠مٟٓىع*حضًض ٌٛصخي ّ
بهىه و ًسىع ()422-451
 ٠ُ٦ وؿِذ الٗغؽ وؿىوي*ٖلى َىا ٫اًضيهم خضٞىوي ()425-422
ّ
ِٖ كت ّ
ّ
ضعشخي*خب ٪يهٟي ما وٞغشخي ()422-422
مى ٪ما هﭭ
ّ
مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92

ّ
 عٍذ َظب و السض ًدماع*ج٣ى٧ ٫ان بالع*في عوقً وؿا ًا َىٍلت ()25-22
ّ
هخ٩لم*هظ٦غ هللا و ّ
الىبي اإلاسخاع ()22
ّ ؤو ٫بضاي و٢ذ ما
)ضىف املحمىدي( 240. EL-MAHMOUDI Souf
Poète libyen.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92
 اؾخاخكذ بً ًاصم وعملت ػاعٍ*ومض ٘ٞعػم ٧ىعٍ قٗل ّ
٦باعٍ (924-929و)928-922
ً ىم خىؾخٖ ٪ىض اإلاُٖ ًُُ٣ضٍ*بال البل ما ٖاص ّ
خض ًغٍضٍ ()922
)الػزيف املحىىع( 241. EL-MAHNOUCHE Cherif

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
 مً ُٟ٦ي طا ١اإلاغاع*زافي و حهاع*ٖلى زاَغ ٖحن الى٩اع ()222
)البػير املڤعىف( 242. EL-MAGTOUF Bachir

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض :2
ً ا مىؾٗت ٞج ًهٗاب*ضخًاح و ؾغاب ()924-929
 نُٗب الهىي و الخب ًا ّ
عحالت*ًبهظ ٫الخب مىالٍ ٌٗمل خالت ()922-922
ّ
ّ
مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92

ً ا مىؾٗت ٞج ًهٗاب*ضخًاح و ؾغاب ()412-481
 نُٗب الهىي و الخب ًا ّ
عحالت*ًبهظ ٫الخب مىالٍ ٌٗمل خاله ()414-419
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)أحمد بً عبد هللا املليي( 243. EL-MALKI Ahmed
Poète des Ouled Sidi Abid, à la frontière algéro-tunisienne,
début 20e.

 -اإلاىهىعي ،صًىان ٖبض الغخمان ال٩افي ،م.2 .

ّ

)املىاع( 244. EL-MANNAA
- Breteau et Roth, de l’art poétique, p. 79, p. 82.
)مىصىر( 245. MANSOUR
De Tripoli.
- Stumme, Tripolitanisch, pièce 16 :

 مدغب ٦المه مد٨م*مبضٕ ملٓم*مً ؤنله ٖبضا ج٩لم*مىالٍ ناخب ٞهاله
()11-12
Pièce 17 :

 مىڤ ٠ان هجُبه بال مشا*٫مىالٍ ػلؼا*٫هﭭىاڤ بالهىث ولىا*٫مكهىع بحن الٗمالت
()922-18
Et pièce 21 :

 جبد٨ذ الباعوص ؾىعي عػم*عنانه عقم*وعاء جخٟت الغٍم زايب الٟم ()949-992
- Wagnon, traduction de la pièce 16, ci-dessus, (22-24), de la
pièce 17 (24-26) et de la pièce 21 (32-33).

 مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض  452-421 ،4و: 425-424 مدغب ٦المه مد٨م*مبضٕ ملٓم*مً ؤنله ٖبضا ج٩لم*مىالٍ ناخب ٞهاله
 مىڤ ٠ان هجُبه بال مشا*٫مىالٍ ػلؼا*٫هﭭىاڤ بالهىث ولىا*٫مكهىع بحن الٗمالت
 جبد٨ذ الباعوص ؾىعي عػم*عنانه عقم*وعاء جخٟت الغٍم زايب الٟم
)عبد الطالم املصىري( 246. EL-MASOURI Abdesslam
Région de Mezzouna, 20e. Poète nationaliste, partisan de Salah
Benyoucef contre Bourguiba.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض  ،2م: 428-422 .
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ّ
ّ
الصخت مكىا ػاػووي*ً ُ٘٣عحاَم َغبىا زلىوي ()429-422
 الهٛغ و
ّ
حٗ٨ؿىا*جمسخى الهال ٫و ْلمذ جىوؿىا
٨ٖ ـ الٗضو مً مً ه٨غَىا و
))424((Lamentations sur la défaite de l’axe, 9125
َ غٍ ٤زىّ ٝبي ّ
الىاؽ ال مً حابه*وؿىا اإلاىث و نهاع الخُا و خؿابه ()422-422
ع

وي*خحر مىامي و ٨ٞغحي و ّ
ً ا زال٣ي ٞغا ١الُ٣ٟض حمغ ّ
خحروي (عزاء إبىه) ()422-422
 زضمىا ٖلُه الخؼب و ّاص ّمغها*و ما ٖملل ُٞىا زحر ٦ ٠ُ٦برها (La marginalisation

))428-422( du poète par les bourguibiens
247. EL-MASOURI El-Souiaï
)الصىيعي بً البىهالي املصىري(

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 زمـ لُالي في البابىع*ٞىْ ١هغ اإلاالر ملُان (mobilisé pour la guerre de

)441-442( )14-18
)مبارن( 248. MBAREK

 بى ٫ماعحي ،ؤهاقُض الجىىب ،م: 22-58 .ً ا ٚغاًب خالي و مىاحعي زُٟت*ؤها ٖضث مغاً ٠و ال َا٢جي نبر*الٗك ٤الجالي
و اإلاغى َاّ ٫بي
)عبد الىبي املهذبي( 249. EL-MEHEDBI Abdennbi
Région de djebel Bouhedma, aujourd’hui parc national, 91e.
Poète reconnu pour sa sagacité dans le genre des énigmes.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 9
ّ
 مىاْغة باأللٛاػ بحن ؤخمض مال ٥و ٖبض الىبي ()452-455

 جي صوه ٪ع٢غا ١و ُٚم*ٞج ان ًغح٘ ُٞه الغٍم ()429-458
 بحن والضي ّ
خؿه الٗىُ ٠ج٣اوي*قبدذ الىسل هدؿابهاهٟؼاوة ()424-429
ً ا َٟل ًا الي جضعي بالٟهام ًا الي في عاؾ ٪ػمام (قٗغ الغباٍ) ()482-482
130

 ؤصًب ؤصبت مً ؾاؽ*لضًب ججبضَالؿِؿان ( ّعصا ٖلى الًٛبان) ()418-412
 خىاع بحن ؤوالص بىػٍان ()411
)بىسيان املهذبي( 250. EL-MEHEDBI Bouziane
Frère du précédent, de la région de djebel Bouhedma,
aujourd’hui parc national, 91e.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 9

 الىاؽ ٢الىا الحر٢اٍ الكِب*إطا ٚجى في الىجمت ُٖب ()422-422
ّ
ج٩لم سخابه ٞى ١مً ّ
٢مىصة*و باًذ جؼلؼ ٫للهباح عٖىصٍ ()422-425

ٖما ٫مضَىهاث ؾىص ّ
٢هت ٖال٣غون ّ
َ ظباث ّ
جدؼوا*و ّ
ًجزوا ()422
ّ
 الضهُا خٟاة عٖاة*اَب٣ذ ٞيها الىاًم ماث*ؤوي الباعح باًذ هدلم*هاي هاًم حىوي
ٞغؾان ()421-428
ّ
٦ثرث مالؿخٟٛاع*و ٦ثر اؾخٟٛاع ّ
ًٟغج ال٨غباث ()422

 خا ٫وطهه ٧ان لألزباع*مالؼُُ٢ت ٖاعٖ ٝلىم ()422
ّ
ضجُخماألصَاؽ*ابُاع و مُامحر و ٖ٣اُ٢ب ()424


ّ
ٖليهم*ٚؼان الؼوالي ()425-422
َ ا ًسليهم َا ًجليهم*ٌُٗيهم حلجاليَ/ظا عاَى ُٖب
ّ ّ
اخىالي*حضي اهاصي ُٞه ال بػي ًلٟالي ()421-422
 مؿاَغ َى ٫اللُل ياً٣اث

حض ٥وٍىه*ان ّ
 هاصي هاصي ّ
مىا ان مً ٚاصي/ال ماحاف ًُل ٖلُىا*لىاٍ ً٣ى٫
اوالصي ()482-421
 اللُلت الٗا ١ال٩لب وٗى٢ه*وهسلي بى٢ه*ٚضوة ٚغاب البحن ًخى٢ه ()489-482
 ؾىىاث ؾبٗت بالصها ػعهاَا*و َاها عحٗىا ٧اؾغًٍ طال)489( ٫
 لي صَغ ٖل قبدت ع ٤ُ٢ؾمامخه*و ال٣لب مً ٦ثر ّ
الاماح٘ ٧ل ()482-484
خؿه حا ٥الشلب اعػم*ٚحر ٞؼ مً زم*الحاّ ٥
ّ 
يهؼ ٥بالٟم ()485-482
ّ 
ٖ٣ب ٖمغي عاح و الكِب لٟالي*و ما ًؼهى ّ
باالًام ٧ان البىَالي ()485
ّ ه٣ي بالضمٗت ًا ٖحن ٖمغ*٥للبحن ٖلى هج٘ ّالي ّ
ؾ٣ض وًٍ ()481-482

 ال٩ل بٗخ٨م ما لُ٣ذ مً قاعٍ٨م*٧ان ؾٗض ما هبُٗاف ؾهمي ٨ُٞم ()412-481
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ّ لؼها صعّ ٥لُام و ّ
جدُ٣ىا*و ما ٖاص بها وًٍ َاها حُىا ()419
ّ
ً ا لُلت ؾبٗت و ٖكغًٍ*و اإلاىحى جؼوع ّ
الخُحن*صلىوي ٖل ٞغسخي وًٍ ()414-419
ّ
خهاصة و ّل٣اَت*ٌُٗيهم ّ
 زمؿت ّ
ضجت و قاماَت*ًجٗلها ٖمُت جخماَى*جسلي
ّ
صواوعَم خُاَت ()412-414
ّ 
وُِٗ لجضوصي بُى*صخاب الضٖاوي لخى ما زلى ()412-412
ٖضًىا ّ
ّ 
ال٣ضام ؤًام*وحىها ّاًام ازغاث ()415
ّ
 هىنًُ ٪ا ٦شاع في ناخُبٖ*٪ضو ٥زحر مً صًغ البلُض خبِب)412( ٪

251. EL-MEHEDBI EL-LTIFI Mansour

(مىصىر املهذبي اللعيفي)
Région de Sfax, 19e-20e.

 اإلاغػوقي ،ألاصب الكٗبي : وٗؼو ٥و (في) الىالض عبُ٘ اًام*٪م٣باؽ ناص ٥ناصوي ٢ضام)922-922( ٪
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ 
وٗؼو ٥في الىالض عبُ٘ ّاًام*٪م٣بام ناص ٥ناصوي ٢ضام)922( ٪

 ل ٪ٟٓو هٓم٧ ٪اصوي عصاهت*مظبض ٖلى الخٟهُل في هٓماهت (حىاب ٖلى عص ؤخمض
البرٚىسي) ()925
ًّ ؼٍىا ًا مباع٦ت مً وؾ٘ البا*٫عاٍ اإلاُذ َىا*٫زمـ ؾىحن ٌكِبىا اإلاٛغوم بدا٫
()921-922
 مداوعة بحن ؤخمض البرٚىسي و مدمض الٛغاب ()929-922
ّ
ُٞضي*مً ػلبدت ؤم السضوص ّ
ّ
هُ٣ت ()922-924
 ه٩ىي ٖلى خب اليؿا
 لي ّ
مضة َاًلت هدىم ٕ ّ
الؼًٍ*ما لُ٣خاف وًٍ*مبرو٦ت ًا ناخبي خاػث باًحن
()925-922
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
حٗؼٍ*مً السخى ما ج٣ض الىٓغ ّ
 حكغٍ٢ ٠ضع الخغ ّ ٠ُ٦
تهؼٍ (إلى الكاٖغ ؤخمض
البرٚىسي ٌك٨غٍ ٖلى ٦غمه) ()452-421
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)الطايح املهذبي( 252. EL-MEHEDBI El-Sayah

 -زغٍ ،٠ألامشا ،٫م.984 .

ّ

)أحمد املالن( 253. EL-MELLAK Ahmed
Grand poète tunisien du 19e, originaire de Sfax, habitué de la
cour d’Ahmed Bey.

 اإلاغػوقي ،ألاصب الكٗبي ،م: 958/955/952 ،929 ،12-12 .ّ
 آ٧لً ٪ٟا الاوؿان*ٖلى شخي لِـ جُُ٣ه*و الي خىالُه ٦خان*باَل ًسل الخغٍ٣ه
(ؤلُ ٠ألاصب) ( ختى خغ ٝر)
و في عاوٍت ؤزغي :
ّ
 آف ًلؼً ٥ا الاوؿان*ٖلى شخي لِـ اَُ٣ه*باب ألاصب لُه ّ
٦هان*ًد٣ىٍ ؤَل
الخ٣ُ٣ت*و ّالي خىالُه ّ
٦خان*باَل ًُب الخغٍ٣ت
.912-914 ،919-988
 اإلاغػوقي مدمض ،مسخاعاث مً مدالث قاَض :ّ
ّ
 قض صخُذ و ال ٌٛغ ٥صًى*٪عاَى ابلِـ في الٗ٣ل وؾىاؽ (إطا ملؿذ ملـ
مً َُى( )44-49( )٪جيؿب ؤًًا إلى ؤخمض بً مىسخى)
ّ
 الي بان خٟؼ ()988-982

- Sioud, poésie orale, p. 173 et :
- Pellat, p. 235.

 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م ،51 ،52 ،29 ،42 ،44 .زم هو : ؤها  ٠ُ٦وؿاوي*مجغوح ًا ّ٢لت َبِب ًضاوي*هاعي ّ
٧ىاًت*مً ٞم ؾماوي عجل
بضاوي (حغح مال)22-22( )٥
م،951-958 ،955-952 ،992 ،992-921 ،922-11 ،81-88 ،22-25 .
 922زم هو :
عجغم*مغ في طو٢اهه*و ماطا جدلى ٖ٣ىبت الخهبحر*الٗبض مٟخاح ّ
ّ
ّ
الًمحر
الهبر

ّ
لؿاهه*الهمذ خ٨مت و الٗ٣ل جضبحر (الجاػٍت) ()988-982
.442-442 ،425-422 ،915-912 ،914 ،919 ،912

 زغٍ ،٠ألامشا ،٫م.985 ،984 ،989 ،921-922 .133

- Breteau et Roth, de l’art poétique, p. 72.

 مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 9ّ
ّ
الٓالم*ٖلُه ّ
 ؤلُ ٠مضخذ هىع
الؿالم*نلىا ٖلى البضع زحر ألاهام ()942-991
ّ
صلُل*هىنٖ ٠لى البرڤ هىعٍ قُٗل ()922-945
 ؤلُ ٠هللا ٢اصع حلُل*ٌٗمل










آف ّلؼً ٥ا ؤلاوؿان*ٖلى شخي لِـ جُُ٣ه ()925-929
ّ
الي ما ٌٗغٞل ٌ ٠ُ٦ؿاوي*ًٟؿض قٛله ٚحر به َبا)928-922( ٫
مغ في طو٢اهه*و ماطا جدلى ٖﭭىبت ّ
ّ
الهبر عجغم ّ
الخهبحر ()924-921
ّ
الٗ٣ل هٟض*جضعو ٫صار الٗﭭل هٟض*ٕ الي ٞاعڤجي وبٗض ()925-922
مىحن ّ
قبذ ُٖى ٪في ُٖجي*ٖلى ٟٚلت ّلُٗذ ٦ىُجي ()928-922

بخبُحن*بل ٟٔاإلاىاػًٍ*مىالٍ ّ
ٚىاي و ٦هحن*مً زؼهت الهُل عاوي ()952-921
ّ
اػٍل*خ٨غتهم ّ
بالىٓغ*ٞىڤ ّ
الهضع*ممالُ ٪لبؿىا قىاشخي خمغ ()952-959
بؼ
ّ
عخل هجٗها ػَى الٗﭭل ّ
جغُ٦ت*ڤانض اوَام الي وعا الجبا)952-952( ٫
ّ
*نُاص ّ
وكب ّ
ّ
ًدب٘ في َاًغ
الي ما حابىف ٚغام*قبداهه بالٗحن ٢هاًغ*ما ُٞه

()951-952

اهجالي*هخٟغج في ّ
 ؤلُ ٠للمدٟل ّ
ّ
الؼًٍ الٛالي ()922-922
قُٗذ
 الضَغ ً٣لب و الٟل ٪هاٖىعة*و ّ
الاًام في مشل البدغ ٚغوعة ()925

ّ 
ؾمُذ باؾم الظي ما له زبحر*مىالي ناخب الخضبحر ()928-922
ًً ىي ضخي في اإلاؼن باَغ ّ
يُه*وبحن الدجب ّجى ١بىىعٍ بان ()922-921
 آٍ ٢لبي َغق ٤و اللؿً ما هُ*٤لى ّاصوع الضهُا ما ا٦ثرف مً ُٚاعي ()924-929
ّ
 إطا عٍذ اإلادٟل ًخلم*بؿٟٗا جغػم*بٛىاها باهي هىلم ()922-922
ُٖ ىن ٞاَمت قُٗخلي هٓغَم*جﭭىي سخغَم*خغباث ڤخا ٫ما امضخى قٟغَم
()922-925
 اإلابخضا باؾم هللا اإلاال ٪الغخمان*و مً ًبضي باؾم هللا ًىجا مً الًغوع (ڤؿُم
الىٖغ) ()928-922
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 8
ّ
 إف ّلؼً ٥ا إوؿان*ٖلى شخي لِـ اَُﭭه (ؤلُ ٠ألاصب) ()49-95
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254. EL-MERZOUGUI Abdallah
)عبد هللا بً عبد هللا املزسوڤي(

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
ّ
 و ٘٢ملُم في بغج الضولت الٟالڤت صالىٍ*و َاطو٢ ٥الىا الهظولت بالؿًُ ٠سكىٍ
()981-982
)العىيل املزسوڤي( 255. EL-MERZOUGUI El-Touil

 اإلاغػوقي ،ألاصب الكٗبي ،م ،41 .زم هو : ضخًاح مكىاٍ ًبؿل*ٌٗغايُُىاُٚ*٫مه خٟؼ بان ػه٩ا*٫في الكبذ ٖامل
ياللت (ضخًاح) ()922-922
)الهادي املطىيني( 256. EL-MESKINI El-Hadi

ّ
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92
ّ ّ
ّ
الخلت*٢ىي ّ
ختى ؾله ()412-412
خبها ٕ الﭭلب
 ها َىٍذ بيذ الباصًت و

)الحاج مصعفى( 257. MESTFA El-Hadj

 اإلاغػوقي ،ألاصب الكٗبي ،م.994 .(التهامي الىبير املعىي) 258. EL-METOUI El-Touhami-El-Kbir

 اإلاغػوقي ،ألاصب الكٗبي ،م.982-982 . زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م.428-422 . زغٍ ،٠ألامشا ،٫م.982 .)ميالد( 259. MILAD
- Stumme, Tripolitanisch, pièce 14 :

ّ
 عخل هج٘ م٨مىلت الاوٗاث*مً الٟجغ بالشباث*ال ععى ال خِ ال باث*يغبذ َبىله
ػهاً)19-82( ٠
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-Wagnon, traduction de la pièce ci-dessus, p. 18-20.

 مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض  ،4م: 422-422 .ّ
 عخل هج٘ م٨مىلت الاوٗاث*مً الٟجغ بالشباث*ال ععى ال خِ ال باث*يغبذ َبىله
ػهاً٠
)صالح املالييي( 260. EL-MLAÏKI Salah

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
 زُاع الٟهى ٫عبُ٘ ػاهي هىعٍ*به السالًٞ ٤اعخت مؿغوعة ()492-492
َ اها ّ
هىنىا ٚ ٪ُٞحر نٛاها*زىط الىهُدت واٞهم اإلا٣هىص (مدل قاَض) ()492-495
مغة ّ
مغة هﭭ ّبل ّ
ّ 
هٓهغ*مً البدغ وكغڤ ٖىمه ()498-492
 حا صونها ؾىص الاقباح*ُٚم ٦ؿاح*و ؾغاب ًٓهغ ًىﭭل ()449-491
ً ا الازىة َظًت ٚغٍبت*في الضهُا ما ٖاصف زحر ()444
 في الخٟلت و اللُلت ٢مغة*خًغوَا ٦باع م٘ نٛاع (بحن البًُا و الؿمغا) ()442
)ضليمان املليتي( 261. EL-MLITI Slimane
Région de Médenine, né en 1910. Mort vers la fin du 20e.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92
ّ
 لعج هىع ماإلاؿخحر ًبهغ ّ
الجمهىعٍت (بىعڤُبت) ()494
يُه*ٖلى الٗانمت و ٧امل
 نض ١الخبِب في ٧ل ما ٢الىا*و مهما وٖضها به ونلىا (بىعڤُبت و زُاب  4ماي)
()492
ّ ؤو ٫مبضا  ٠ُ٦بضًىا*َا الصخي ؤؾؿىاٍ ()492-492

)الهادي

مصدڤ( 262. MOSSADEG El-Hadi

Né en 1915 dans la région de Médenine, mort en 1993.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92

ً ا حُل ْجي ٨ٞ ٪ُٞغ ٥عاًذ*حكبهذ بالجها ٫للهم ماًذ ()425-422
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 ؤها َمٗذ ٢لذ ال٣هغ حاٍ َىاٍ*و ٞغخذ مٗاي بالهىا امىالُه ()422-425
 مًُىم ًا زىي ٞا٢ض اخباب*ما َمل لﭭغاب ()292-222
)املىلدي الهمامي( 263. EL-MOULDI EL-HMAMI

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 ال عٍذ الؼًٍ*ختى صاًش وؿخاعي*هبرا في الخحن*هيسخى صاًا و اوحاعي ()222-224
ّ 
ؾمىٖ ٥ىص الىىع ًا ػٍخىهت*مً ًدّ ٪ٟٓعبي ال٨غٍم ًهىهه ()222-225

ّ
املزيمي( 264. EL-MRIMMI Mohamed
)محمد
Poète libyen.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92

 حمُلت ًا بيذ الٗغبان*ٖىض الاوَان*وٗ٢ذ في ًضًً الٗضوان (إٖخ٣ا ٫حمُلت
بىخحرص)22( )9152 ،
)العزبي الىصزاوي( 265. EL-NASRAOUI Larbi
De Kasrine, 20e.

 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م 422 ،41 .و .428 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1

 بالسُل ال ٦ىذ ّهٟاح*زىط الىهُدت و ّ
نض)429( ١
ّ
ٖلجُت ٧اخل الاَظاب*٢ضا ٥ؾغو ٫في بؿخان ()422-424

 اٖغ٢ ٝضع ٥بحن الىاؽ*و جىاي٘ ما ٞيها باؽ ()422-425
ً ا ؾامٗحن ال٣ى ٫في ملؼومت*و ًا ٞاَمحن الكٗغ باإلاٗ٩ىؽ ()422
 زىط الىهُدت ال ج٩ىن ّ
مٟٛل*و ال ًّضً٦ ٪الم ٢ا ٫و ٢ا( ٫مدل قاَض) ()428
ُ٢ مىا خغبه ًا الازىان*ٕ الٓالم مىشخي صًان (ٞلؿُحن) ()452-421
َ ىٖ :غ٦ت و زهىمت و ٢داع*ؤها و مغحي ٧ل نهاع (ؾ٩احل ؤها و مغحي) ()459
 الُىم ّ
َبذ مً ٧ل ٖمالت*لؼعصة ؾُضي جلُل (مهغحان ؾُضي جلُل) ()452-454
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ّ  مً ًىزظ
)452-452( ىص السحر نىابها٣ً*خغة مهىابت
ّ
ّ : 92  اإلاجلض،مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي
)222-229(  ٖغنت في بؿخان٥ض٢*اخل الاَظاب٧  ٖلجُت
266. NBIKHA Khlifa ()خليفت هبيخت

ّ : 1  اإلاجلض،مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي
)422-425( لب خاًغ مىامه٣ذ بالًُم*و ال٦اَمت صعٞ ً م
267. NBIKHA Mansour ()مىصىر هبيخت

ّ : 8  اإلاجلض،مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي
)92-1( ٍُه حي ٖماعٞ ىڤ عوؽ ڤىاعٍ*اُُٖه السال ماٞ ُمٚ  عڤغاڤ
268. NBIKHA Mohamed ()محمد هبيخت
De Douz (Gafsa), mort avant la 2ème guerre mondiale dans une
prison en Algérie où il était détenu pour contrebande.

.11 ،2/18 . م، ألاصب الكٗبي، اإلاغػوقي.22 . م، الكٗغ الكٗبي،٠ٍ زغ-

ّ ّ

269. EL-NEDJAR Larbi ()العزبي الىجار
Poète aveugle d'El-Alia (Région de Bizerte), né vers 1839, mort
vers 1914 ou 1916. A échangé jusqu’à la fin de sa vie des satires
avec le poète tripolitain Mohamed Bousif dit « El-Khabbaz »
- Quéméneur, in IBLA n° 29 (1945) : du choix des amis, 3 Mhallchahed de Larbi Nedjar, p. 102-107 : texte, transcrption et
traduction avec notes.
- Idem, in IBLA, n° 40 (1945), p. 409-419 : Fables et Paraboles,
"Mah'allchâhed" d'El Arbi n-Nedjar : texte, transcription, traduction,
notes et glossaire.

بلذ الىنُت٢  ًا بجي الٗم*اطا٪ُ هىن
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 الاخباب اطا ٧ان بؿغ ٥باخذ*اجغٖ ٥ملهم ال ج٩ىن بسُل
٢ ؿذ الضهُا ب٩لها بُ٣اؽ*و حٗاَُذ ؤمىع بالٗ٣لُت
 باهلل ًا ال٣انض خغوب ٞخاوي*ما ٥حٗغٞجي مً الؼمان الٟاًذ
 اإلاغػوقي ،ألاصب الكٗبي ،م.921 .- Sioud, Poésie orale, p. 161, 170, 173 et 179-180, texte de :

 خمغا ٦ما ٧ىن وعص
Et p. 181, texte de :

 ما اقغ ١ضخي زضً٪
Et p. 185-186, texte de :

 ضخًاح ما نبصخي
 اإلاغػوقي مدمض ،مسخاعاث مً مدالث قاَض : ؾُضي بىاصم مً بىاصم ّ
َمه*ًاطي السل٦ ٤ما الظي ًاطًجي (ؤها باللخمت ؾغَ٘
لٟمه) ()22-21
ً ا حاًجي ب٩ل ما *٪ُٞبٛلُل خم٣ه و نغٖه (بهُم ٢ضم ٢غٖه) ()24-29
ّ
٢ ام الؿٗض الخا ٫جمغ٧ى*ججالث ٖلُىا الاه٩اص (زىط الٗلم مً جاػع٦ه) ()22-22
 باعي زلُت ّ
اإلاخلضص*ال جٟغح بالٗكغة مخاٖه (مً ٞم البحر و ال ٢اٖت) ()22-25
 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م ،52 ،92 .زم هو :ً ا خاٞلت بُغػ ٧ىهدُل*و ٖضؽ في زىب ٦كيُل*ُٖىً ٪ا قُست الجُل*جغ٧ىا خكاي
مؼاً)25-22( ٤
 زغٍ ،٠ألامشا ،٫م.982 ،922 . ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ً ا ُٖىحن البروي ٖالف*مغؾىلٚ ٪اًب ما حاف ()22-22
 مىڤ ٠هجُبه بخىُ٦ض*مغجىب ما ُٞه جىُ٣ض ()21-28
ُ
باال٦مل*هدُ٨ه ل ٪واؾخػى الازباع ()54-52
ً ا ؾام٘ َظا ال٨الم
٣ٖ لي و الغوح ًا ؾُٗ*٠خاػتهم ٖاعم سجُت ()52-52
 حاوي مغؾىلها ّ
مدخم*بسبر صخُذ مً ٢ضاَا ()52-55
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ّ 
ٖجي حٗمل شخي م ّؼٍت*ًا ابً ال٨غام ()58-52
ّ
ّ
ً ا وقام الُٛض ّهؼ ٫وقام*٪و ّصبض عقام*٪في ػهض مك٩اي ْهغ هجام( ٪الىقام)
()22-51
ً ا ؾام٘ طي اإلالؼومت*انػى الجىاب ()22-29
 جغنُ٘ الُا٢ىث*في الٗسجض مىبىث*و الٟحروػ و صع ٧ل هٟاٌـ*لبؿتهم ػَى الضلُل
م٣اٌـ ()22-22
 خض اإلاىا في البا*٫مغ٧ىب ٧ىث ٖخُض ؾاب ٤زُل ()29-28

 اإلابخضا باؾم هللا في هٓم وػن الا جاب*و مً بضا باؾم هللا ًىجا مً ّ
الخٗب ()22-24
ع
مخنهي*و ؾاٖاث ًاجُجي الً٣ا ّ
 ؾاٖاث ًبضا زاَغي ّ
مخٗجي ()22-25
 ؤنػى ٢ى ٫ان ٢لذ في اإلادبى*٥زىطٍ ج٣ضخي به ٦م مً خاحت ()22
ً ا ؾام٘ جغجِب هٓم الكاٖغ*زىط ٦الم ان ٢لذ في مٗىاٍ ()28
ّ
اجهيذ لي ّ
خًغ بالً*٪ا ؾام٘ جغجِب م٣الي*ٖغ٦ت ناعث هد٨يها ل*٪ما بُجي و بحن

ُٖالي ()89-21
ّ
 جهيذ َظا الُغٍ*٤وقى ٝنىىٚ ٝغٍبخه ()84
ّ
 ا ٫ما ًٟهم ما ً٣غي صعؽ*و اإلاخًٟ ًُٟهم ٪بالٗحن ()82
ؾمُذ باؾم هللا ّؤو ٫مبضا*و باؾم ؤلاله اإلاالّ ٪
ّ 
الُ٣ىم ()85-82
 ؤها الظي قُش في ال٣ى ٫عاوي*ٚغؾذ اليكاوي*ؤها الظي ه٣مت للي بالوي ()88-82
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 8
 ما عٍذ زل ٪ناخب ٪و خبِب٧*٪ان الغٍا ٫اطا بضا في حُب)42( ٪
ّ
 باؾم ؤلاله هبضا هغجب اوػاوي*و بهالة ٦جزها اإلابروع ()45

ّ

)ابزاهيم الىفاحي( 270. EL-NEFFATI Brahim

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
 مً ُٟ٦ي خامل الاٚكاف*نابغ ّ
٢ضاف*مغؾىَ ٫ىُت ما حاف ()229-418
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)فاظمت عثمان( 271. OTHMAN Fatma
Poétesse libyenne, né en 1900.
Connue pour sa kacida :

 زغابحن ًا وًَ

)علي

العثماوي( 272. EL-OTHMANI Ali
Des Souassi.

 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م.421 ،422-422 . زغٍ ،٠ألامشا ،٫م.922-925 .)عثمان العثماوي( 273. EL-OTHMANI Othman

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
َ ظب جاڤ مً جدذ َافي مىشر*بهىاٍ ًجغح*٦ما َىض مؿلى ٫مؿمىم ًظبذ
()418-412
ّ
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92
ُٖ ىن ٞاَمت ً٩ىوا مشُل ٚضاعي*في ٦بضة اإلامدىن حكٗل هاعٍ ()292-299

)الجيالوي الىحيص

ي( 274. EL-OUHICHI El-Djilani

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
ّ
مؿه*٧ىاي ّ
قُِ ڤخاعٍ ()429-422
 ؾامىع في ال٣لب
ّ ّ
ّ
ت*مخدحر زالوي ()424
الٗغبُ
 صاًا مً ػًٍ
 ػٍىت و مؿغاعة*ًا َٟلت ًا حىىبُت*الغ٢بت ّ
حماعة ()422
 اإلاخٗت في هج٘ اً ٫غخل*و ٌؿى ١البل*مً الهبدت الًغب ًجز)425-422( ٫
)ولد الفليه( 275. OULD-EL-FKIH
- Stumme, Tripolitanisch, pièce 15 :

 مؿاء السحر ًا ؾىصا الاوٗاؽ*ًا ؾمذ اللباؽ*ًا ٖحن َغقىن الاحغاؽ*ع٦ؼ ٖلى
عاؽ َىٍلت ()15-12
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- Wagnon, traduction de la pièce ci-dessus, p. 20-22.

 مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض  ،4م: 421-422 . مؿاء السحر ًا ؾىصا الاوٗاؽ*ًا ؾمذ اللباؽ*ًا ٖحن َغقىن الاحغاؽ*ع٦ؼ ٖلى
عاؽ َىٍلت
)علىان ولد حطً( 276. OULD HASSAN Alouane
De Kairouan.
- Sonneck, Chants, pièce 21, tome I (texte arabe, p. 47-49) et
tome II (traduction, p. 89-91) :

ّ
ً ا ٦دُل الاحٟان*ازبروي بالي هغٍض مُى ٫هٟا٢ى (عاٍ ُٖض ٟٚغان)

)ولد الزكيم( 277. OULD EL-RKIK

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
الهبر ٕ الاحغاح*حاو في ٦ىُجي هاٞضًً حغوح ()428-422

ًمؿُ*٪بالسحر هللا ّ
ً ا ٖاػبت هللا ّ
يهىُ)489-421( ٪

 مً نالخت ٚاًب ٚضا مهلىحي*٢ضا نالخت هبٗث ّ
هجغب عوحي*٢ضا مً هضعي
()485-484
)محمد ولد اضماعيل( 278. OULD SMAÏL Mohamed

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
ّ
نبذ و ّ
ّ
ٚاب*الهبذ ّ
الىٓم اقهاب ()914-912
 الٟجغ ٖلم و اإلاغػم
ّ
ّ
ً ا ڤىضًل البِذ جىﭭ ّ
ل*بغٍ ؾامدىا ٥اللُلت*زلي زضوص خلُمت حكٗل*ما
خاحخىاشخي بٟخُلت ()912-912
حٗىِذ*ؾمٗذ ب٨م حُذ و ّ
 ؤهذ بٗشذ وؤها ّ
ٚىِذ ()918-912
 ج٩ىٍذ مً ٖحن َٟلت سجُت*٦ما قاّ ٦غٍت*ٞاػث ٖلى الُٛض في ٧ل ُّٞت ()422-911
 لُل الباعح ػاصوي ج٨ٟحر*م٨جي ٚغام ٦بحر*باًذ ها و الٗاػبت ام السحر ()422-429
 اطا ٦ىضع الهُض في وؾِ ٚابت*ازُا خغابه*مً حا ٢ضا ؾاخخه ما يهابه ()425-422
 الهبر ًا ازىان*٢لبي اهههض مً َا الجمغاث ()422
142

ّ
ّ
ّ
خبِب*ؾب ٤الُٗب*عماوي ٖلى نهض ؾامغ لهُب ()428-422
 الي ٢غى ما ًىلي
ً ا ٞاَمت ممدىن ّ
مىٞ ٪اوي*عوفي ّ
ٖلي ًا ؾبب امداوي ()492-421
 الٗغ ٝال ًغصٖىشخي ٚكُم*ان ٧اهٞ ٪هُم*ابٗض ٖلى ؾاؽ ؤنله ٖضًم ()494-499
)عثمان وليدي( 279. OULIDI Othman
)-Sonneck, Chants, pièce 47, tome I (texte arabe, p. 97-98
et tome II (traduction, 164-165) ; pièce 106, tome I (texte arabe,
p. 179-180) et tome II (traduction, p. 305) :

 في الاخباب ٖمغي ما وُٗل*و ما هغياف لخبُبي الًغع ()22
 بُاح احضًض ما َى شخي ٧الي بضٖىا ٢بل*ما بحن ؾاللم مخٗل ٤في قُم مشل ()922
)علي الزجباوي( 280. EL-RADJBANI Ali

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92
ُٖ ض لُبُا في ًىم خغٍتها*ػاص زحرَا و ّ
جبِىذ بغ٦تها (ُٖض الاؾخ٣ال)22-24( )٫
)ابزاهيم الزياحي( 281. EL-RIAHI Brahim
Maître d’Ali Dlioui.
- Breteau et Roth, de l’art poétique, p. 98.
)حمادي باي الزياحي( 282. EL-RIAHI Hammadi-Bey

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 5
 الصخي مً هللا و الخ٨م ًهحر*الباي ّ
نغح في قمىضٞحر (الؿ٨ت الخضًضًت) ()222-222
)أحمد رميلت الفاخزي( 283. RMILA Ahmed
Poète libyen de la tribu des Fouakhar.

له :
 مدبت الضهُا و اليؿا و اإلااٞ*٫خىت ٖلى َى ٫الضَغ و مهِبت
 م٣غبها ٖلى ٟٚلت إن ما ًضعي بها*اإلاىث ٧ل هٟـ جظو ١حغٖت ٧اؾها
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)خالد رميلت( 284. RMILA Khaled
Poète libyen, oncle d’Ahmed Rmila, mort en 9128.
On cite de lui :

 بٗض مغايها
 لل٣ىص الخ٤
 خىا خ٣ها وُٗىٍ

)حمت ّ
الزويس

ي( 285. EL-ROUISSI Hamma

 -زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م.922 .

)محمد ّ
الزويس

ي( 286. EL-ROUISSI Mohamed
De Touzer.

 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م.424-429 ،992 ،922 ،12 ،81 ،82-82 ،22 ،45 . -زغٍ ،٠ألامشا ،٫م.984 ،922 ،925 .

)عمارة ّ
الزيخمي( 287. EL-RTIMI Amara
 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م.428 .)علي الطعداوي( 288. EL-SAADAOUI Ali

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92
َؼة ُٖىهّ ٪في ّ
 ج٩ىٍذ مً ّ
*٦خِذ حاخل ٪زُ٣ل ّ
ٖلي ()482-482
)ضليمان الصابزي( 289. EL-SABRI Slimane

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
 مغٌٍ و ٖلُل*صوب ما ّ
اه٣ل جىُ٣ل ()224
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)محمد الصافي( 290. EL-SAFI Mohamed

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
 اللُلت ًا ٧اخل الاَظاب*قاقي في مغاضخي الاخباب ()221-228
 ٕ اإلادٟل ؤها ٢لذ هخىب*ما ػا ٫حاًبجي اإلا٨خىب ()294-292
ّ
مىصص* اح٘ ًُٞش ا ّ
ّ
إلاؿىض*قاعب خلُب ّ
الغباٌ٘
 خض اإلاجى ٧ىث مجهض*مدٓي مضلل ّ ع
()292-292
 ال٣ىضًل ّ
حٛبى ّ
يُه*َب ٖلُه الغٍذ اَٟاٍ ()292-295
ضج الجمل م البالص البُٗضة*وحىبت وُ٦ضة*و ّ
ّ
ضجُذ اها مً عوام ٤ؾُٗضة

( ) 298- 292
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
ٚ ضي ٖ٣لي ٖىض ٥ما ّولى*و عباَّ ٪
بالؿُ ٠اهدله ()944-942
 بدبحن هل ٟٔاإلاىاػًٍ*مىالٍ ّ
ٚىاي و َ٨حن*مً زؼهت الهُل عاوي ()942-942
)علي الصيد( 291. EL-SAÏD Ali
Chef de l'insurrection des Marazig en 1943.

 اإلاغػوقي ،زىعة :٨ٖ ـ و٢خىا و الاًام بِىا زلى* بٗض ان يىاو في الٗحن ْلمت و لى ()491-492
 بُ٨دل بٗض ان َدذ ما هُت*ٞغ ٙمؿىضي و الطوالخغاًغبُا ()444-442
)عبادة الطعيدي( 292. EL-SAÏDI Abada
Région de Sousse, 20ème, a écrit sur l'assassinat de Ferhat
Hachad en 1952.

 اإلاغػوقي مدمض ،مسخاعاث مً مدالث قاَض :٢ ا ٫اوؿان ؾمٗخىهِل*ًا اَل الهبر ال٣اهُت (ما ًجِل يهىصي صعوَل) ()24-29
 زغٍ ،٠م.422 . ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
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ِٖ كت َىاَا الَجي بجغاخه*مً حِل خغبي اخخلجي بؿالخه ()422-421
 اللُلت خًغث مك٩اًت بحن ال٨باع*مشل الىجمت ّ
الؿغاًت ٖ٣ب الٟجاع ()425-429
 م٘ ٞاَمت ًبضي صلُلي ػاهي*بال ٞاَمت همصخي حهامت ؾاهي ()422
ّ
 حبل خاًؼ ٦دل الاوٗاؽ*حىبت و مضاؽ*ضخًاح نغابه ع٢ام ()452-422
ّ
ً ا ِٖكت ّ
خب ٪ما ّ
امغٍ*زالوي مهمىم ()452-452
ٖ لى مغٍم خالي في ُ٦ض*ػبىىَا ّ
ٖلي ًا ؾُض ()422-451
)العجمي الطعيدي( 293. EL-SAÏDI El-Adjmi

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 وكىٍ بيذ ٖغب*في صاعٍ ٤و حجب ()921-925
 م٣كىٕ ػهاصٍ مداطيها*مىاجِىا و ٌؿى)959-952( ١
)غزيف الطعيعي( 294. EL-SAÏTI Cherif
Poète libyen, né vers 1888, mort à Benghazi en 1969.
On cite de lui :

 الٗؼ و الب٣ا هلل
 مىف مٗاعة
 الُٗب قحن
 الىٟـ الٗؼٍؼة
 بُٗضًً ًا خامض
 لكغا ٥ماها بالهً

)حطً الطاس

ي( 295. EL-SASSI Hcen

 -زغٍ ،٠ألامشا،٫م.982 .
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)محمد الصغير الطاس

ي( 296. EL-SASSI Mohamed-El-Sghir

De la région de Nefzaoua, 1888-1976. Poète nationaliste.

 اإلاغػوقي ،ألاصب الكٗبي 944 ،9/949 ،زم هو :٢ ضاف مً قاٖغ هٓم اقٗاعٍ*ٖلى بُل جىوـ ما مكىف زؿاعة (إلى بىعُ٢بت)
()918-912
- Sioud, poésie orale, p. 158-160, 170-171, 173 et textes de :

 جبٗتها و ٚاب منها الجىاب*٦دُل لهضاب*و ٢لبي ٖلى ٞغا٢ها ُٞه الٗظاب ()922-925
ّ
 مغخىم الي ؾمى ِٖكه*زابذ ما ًسُاف ()928-922
 ضخًاح مىؾ٘ بغوػ ()982-982
 نهىىٍ بالٟغح ()912-981

 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م،82-85 ،82 ،21 ،52 ،55 ،29 ،22 ،42 ،95 .-422 ،914 ،951 ،952-955 ،995 ،999-992 ،921 ،922 ،11-18 ،12
.425 ،429
 -زغٍ ،٠ألامشا ،٫م982 .

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 مؿخاخل ػًٍ الخٗهِبت*حاججي ممىىٖت و نُٗبت ()8-2
ّ
 مغخىم الي ؾمى ِٖكت*زابذ ما ًسُاف ()92-1
 قبد ٪بالؿُ*٠ههبر ٖلى قبد ٪بالؿُ)92-95( ٠
 لُمخحن و همُٛب و هخاقي*واهذ ّ
َىلذ باجٟاقي ()42-98
 هد٩ي ل٨م ما ناع ٖلى ٞخىت و ٞؼوٕ*ؾبب الٗغ٦ت حابها زاجم مُبىٕ ()45-49
ّ
 خٟلذ ّ
الظَب ّ
الىَاج ()22-42
بالضًباج*و
ًخمىىا* ٠ُ٦هدًغ لهم ّ
 اطا ٚبذ ٖليهم ّ
ًتهىىا ()25-29
ّ
 صعػاث اإلادٟل في اللُل*ما ًسلىف ال٣لب ٖلُل ()21-22

ٖ لُ ٪هىدب ما َ٣ذ ٞغا*١وال خاللي في الٟم مظا)22-22( ١
ّ
 الاخباب ّ
َلٗتهم ّ
ٚغ٢ىوي ()22
خبُتهم لىخىوي*مكىا ّؤٌؿىوي*والاخباب
ّ
 نهاع جدًغ ٞغؾان الجُل*و جخ٣لض بؿالخها ()28-25
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ّ
 خاطووي ما ٢ضعوهِل*ما صمذ وِٗل*مٗل ٕ ٤ألاصبا قاِ٦ل ()59-21
ّ
ّ
ّ
 اللُل ّلي واها للُل*و اللُل ًىاجُجي ()58-54
ج٣ىي*و البر ١مُاعّ ١
الغٖض ّ
٢مىصي و ّ
 جبؿم ّ
جىىي*و ّ
ًخلىي ()24-51
 اإلاىُت هج٘ اَ ٫ؼ اإلاُم*ًغخل و ًُ٣م*٢انض وًٍ ًدِ الُٛم ()22-22
 إطا ٧اه ٪مؿلم ُٚىع*ؤصزل في خؼب الضؾخىع ()29-28
ّ طبا ٫الٗحن*صوهً ٪ا ّطبا ٫الٗحن*ما بها وًٍ*ضخًاح مؿحر نهاعًٍ ()28-24
 باعٍجي الىجضة ًا ؾاڤ*اهجي هٟغحً ٞيها جًُا( ١خى ٫الخغب الٗلمُت ألاولى
)21( )9192
ّ
 م٨برَا ڤهغة*الي ڤلبه عڤُڤ هىخكله ()89-82
َ ى ٫الضحا واها صلُلي خاًغ*هسمم ٖلى ما ناع في الجؼائغ (زىعة الجؼائغ) ()82-84
Et aussi :

 ؤخمض ملُذ الىُاً*٤بخد ٤ُ٣ال ُٞه جضعٍ*٤مىالٍ ٚىاي ولبًُ*٤جُب الٛجي بالخماً٤
 الىاع و ال٨ؿ٨سخي و الٗ٣ىع*ٖلُا ًشىع*و ال ٞغ٢خً ٪ا َىٍل الكٗىع
ً ا حمل الجخٟت ًا م٣غ٢ب ال٣هحر*ًا ٚلُٔ الضٞت ًا خاًؼ الغصإ
ّ 
خحرحي هىمي و عڤاصي ًا جايهت الجُل*ما بحن بالصي و بالص ٥حىبت جُ٨ض السُل
ّ
 مى ٠٢خضًث ٖغ ٝڤوله مبضٕ*في الهُل ًؼعٕ*و نلىا ٖلى ناخب الىىع ٌك*ٟ٘
الهاقمي ًا حماٖت
 إلاخحن همُٛب و اهخاقي*واهتي َىلتي في جٟاقي
 مٗضو ٫في الظًَ م٣بى ٫مىالٍ خاط ١و قهلىٖ*٫لى الكٗغ ٖىضا ٚالًل
 عخل هج٘ ػًٍ الخاليُم*مً ٖ٣ب جٓلُم*باجىا ٖلى ٞغص جسمُم*ڤلُضَم ًدٌ
الﭭُاصة (هج٘ اإلاُم)
ٖ حن ٞاَمت ٖحن عٍم الجُٟل*ؾىصة ٦دُل*و ججغح ٦ما حغح يغب الشُ٣ل
َ ىي ٞاَمت الٍ ٦بضي ُٖبها*و عوحي قٛبها*ؾبب لُٗتي و ٖلتي مً َظبها
ً ا ٞاَمت عا٢بي مىال*٥إلاخحن هغججاً*٥ا ٞاَمت عاوي مغٌٍ بضا٥
 صوهً ٪ا طبا ٫الٗحن*ما بها وًٍ*ضخًاح مؿحرنهغًٍ*طبا ٫الؿىص*صوهً ٪ا طبا ٫الؿىص
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ٞ غا ٪٢ال حاوي في با*٫و مدمض ٢ا*٫ال يغٍذ الخاص٢دها٫
٢ ضاف وٗاوي و وٗضي*صم٘ الٗحن صٞى*١و ها٢ل َم الضهُا وخضي*مً صون اإلاسلى١

)العزبي

ّ

الطباعي( 297. EL-SBAÏ Larbi

De Tunis, 19e.
- Marçais et Guiga, textes arabes de Takrouna, tome I, p. 28 :
texte d’un mseddes (sixain) et p. 226, sa traduction. Et aussi
p. 232 note 2.
(حمدون غلبي) 298. SHALBI Hamdoun
- Pellat, p. 235.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
ّ
٢هت ّ
بالي*نٛحر ٖضًجي بهبالي ( ّ
خؿىهت اللُلي) ()241-244
 اإلآلىمت ًا ػَىة
 عخل هجٗها ؾا*١ؾىص الاعما٢*١ضا ّ
ٞج واؾ٘ اؾُاعٍ ()229-222
 اهذ ػٍىت و ػٍى ٪واجا*٥ؾبدان اإلاٗبىص اوكا)222-224( ٥
 نابغ ٖل مل٣اّ ٥لي صوله*نبر ّالي مُٟىم ٕ ّ
البزولت ()222-225

ّ

)ضعيد الػلبي( 299. EL-SHALBI Saïd
Poète libyen, né en 9882, près d’El-Ajdabia, mort en 1964.
On cite de lui :

 الىاب َالبت
َ ىا ٥هاؽ
ٖ ىضي ٖحن ما جغ٢ض اللُل

ّ

)فضيل الػلماوي( 300. EL-SHALMANI Fodil
Poète libyen né en 1877, mort en 1954.
On cite de lui :

 و ال٣لىب قٟا٢ت
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ً اها الي َابً الُىم ًضي
 باًذ ه٨ٟغ
ً ا َحر ًا َاًغ…عاح لىَىىا
)غمىلت( 301. SHMOULA
Poète juif de Tripoli.

ّ
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92
ّ 
َؼ الُٛا ٕ السض ًا ّ
زمىعي*اضخ ٪وكى ٝاهُاب ٪الخبروعي ()992-921
(جيؿب ؤًًا للكاٖغ ٖشمان الٛغبي)
)ضيفاوي( 302. SIFAOUI
Elève d’El-Mannaa.
- Breteau et Roth, de l’art poétique, p. 79.
)احمد ضماوي( 303. SMAOUI Ahmed
Elève et héritier spirituel du grand poète Ahmed Mellak.
Tisserand à Sfax où il mourut en 1932, âgé, dit-on, de 104 ans.
- Quéméneur, in IBLA n° 31 (1945), p. 313-318 : "conseils et
sentences" (deux versions l'une citadine et l'autre bédouine d'un
même mah'allchahed) :
ً ا الي َال٘ للغجب الٗالُت*ؾاٖض هٟؿ ٪ال جُُذ في َىص )(Version citadine
ً ا الي عاقي للمىاػ ٫الٗالُت*خاطع هٟؿ ٪ال ججي في َىص )(Version bédouine

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 8

 اإلابخضا باؾم هللا اإلاال ٪الغخمان*و مً بضا باؾم هللا ًىجا مً الًغوع (ٞخاقت
لخل عباٍ ؤخمض مال"٥ڤؿُم الىٖغ") ()22-22
ّ
الهباع*الٗاصة ًا الٟاعؽ اإلاكهىع ()89-28
ً ا عا٦ب
 ضخًاح و بؿاٍ و الُٛم ػاصٍ*حىبت م٩اصة*حاو صون مُم البضع ؾُض الؿُاصة
()82-84
ٖ ؼٍؼة و حاث في مىاػٖ ٫ؼاػ*وال َم ٦ؼاػ*ًا ؾٗض مً في خغمها اخخاػ ()85-82
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ّ 
ؾمُذ باهلل مٗبىص*زال ٤و عاػٖ ١باصٍ ()14-82
ّ
 ػٍاعة م٨ت ًا الاؾُاص*ججلي الاه٩اص*٢لبي قاهي ونىلها ()12
















هج٘ الابُا*٫عاخل بسُىله جنها)12-12( ٫
ضج الجمل مالبالص اإلاهُجت*بدمله ؾغٍجه*ويجي جىا مً عوام ٤زضًجت ()18-12
خل٣ت طَب و خؼام بترَىٍجت*ٖلى خىٞها ؾذ اإلاالح زضًجت ()922-11
مىڤ ٠هجُبه بخد٣ا*١ما ُٞه جضعا)922-929( ١
نلى هللا ٖلى الىبي َُب الاط٧اع*مدمض الهاقمي ؾُض الازُاع ()925-922
ّ
ق٣غون*والي ًْ الؿى ّ
ًدؿمى مجىىن ()928-922
عاهي الِٗكت ٢ضع ًا ٢اؾم
ّجبٗذ ًاؾغ ّ
قابت و نٛحرة*ما ّزمل مً خاػ صولت ّبُه ()999-921
ّ
ّ
مهبى٧ ٫ان الي ؾ ً٨في خ٨ه*٢ا٦ ٫ؿِذ م٘ السالً ٤صاع ()994
ّ
٢الذ مغاصي ػٍىت الخٗهِبت*قُ٨ذ ٢لب ٪ال ب٣ى مٛغوم ()994
ًا هاعي م٨بر حٗظًبي* ٠ُ٦حغالي ًا ؾٟٗاًا ()992-992
٢غن اعبُٗاف باهذ حغاخه*ال ُٞه عاخت*٦ثر ال٨ظب و ّ
الؼوع و ال٣باخت ()992-995
الكِب ّ ٍخه صَم و حاوي*و الهٛغ ّ
قضًخه َغب و زالوي ()949-992
صػ
هبخضا باؾم هللا ٢اصع ٖؼٍؼ ّ
وَاب*ال إله إال هللا مٗبىص مغج٣ب ()942-944
ّ
ّؤو ٫بضو في اإلا٩ل*٠نافي ٦ما الخبر ًله)942-942( ٠
ّ
نلى ٖلى البضع ؾُض الٗغب*ٚالي اليؿب*قّ ُٟ٘ؤمخه في نهاع الخٗب ()929-942
)علي ألامين الصماري( 304. EL-SMARI Ali-Lamine

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،مجلض  ،5م: 924-929 .
اللمت*لُه ّ
َُا ه٣ىلى ّ
مضة ّ
ّ 
ٖؼ ّ
ُٚب ما عص

)العزوس

ي العبلبي املىني( 305. EL-TABALBI Laroussi

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 لُُ ٠اللُ ٠مً َىا٧ ٥ىاوي*خغ٢جي قىاوي*لُُٟت مً َىا ٥اها نغث ٞاوي
()242-298
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)مصباح الخمزي( 306. EL-TAMRI Mesbah

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
ّ
مضُٖت ()421-428
 هدًغ ٖغ٦ت ًا الاخباب*ٖؼوػة و ٢الًت و

ّ

)ضالم الخمزي( 307. EL-TAMRI Salem

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 الخىٓل مغ و الهبر و الهباعة*آبً مً ٖام الؿىت واؾٗاعٍ (ؤهٓغ جٟانُل
اإلاىاْغة بحن الكٗغاء ؾالم الخمغي ومدمض بً ٖبُض و يى الاَغف و اإلاهبىلي)12-82 ،
 خىا عؾىة الىج٘ ال٨بحر و صاعٍ*حاٍ حض٦م صاعٍ ٖكحرٍ حاعٍ ()88

ّ

)الفيخىري جليؼ( 308. TLIYISH El-Fitouri
De Medenine, grand poète nationaliste, né en 1870, mort en
1945.

 اإلاغػوقي ،ألاصب الكٗبي ،م.922 . اإلاغػوقي ،صًىان الُٟخىعي ّجلِل :
 زل اللُل ازخاع*ٖغحىن الظ٧اع*ًضوع جٗ٣ض ناًهت*ه٣اٍ الىىاع*الي ٌٗغٝ
مٗىتالًهت ()42-42
 ولى اؾالم الىىع*قٗل عقاص الؿىع*ال٩ل ٞغخذ بهٛحرَا بالٗهملي جٟىع*ًدحر
خـ ٦غٍغَا ()22-42
 بٗض امهاج الٛالُت و بجي البالع*و ٦غاسخي و صًاع*جهلي ٞيهم ػاع٢تاهدغ٢ى في ٟ٢اع
()22-29
 صاعٍ ٗٞل ًؼًٍ*الي اؾمه في الؿخحن*و مىه الؿىعة ٞاع٢ت ًدل ٠بُه ًمحن*اإلاؿلم
مٗىت ٚاع٢ت ()22-22
 ابىاصم ٞغحت في ال٨خان*٢لبه ملُان*عا٢ض مؿبى ٫الجىدان ()22-29
 زمل هٟت باَُت َبٗت صزان*حكغح لي ألاطَان*جٟغح لي ٖلى زاَغي ٢لبي ملُان
()22-22
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ٖ لى َٟلت ٞغحت بالٗحن*ٖلى الؿاب٘ ػًٍ*و قىاًض مً وًٍ الىًٍ ()21-22
 إلتزث ٧ان هللا ًىىب*هغخل مٛلىب*مٗبي و زُ٣ل اإلا٨خىب ()54-52
 إلتزث الامت قاع٢ت قغ٢ت بىيخاٖ*٫ليها الىاعي َا*٫حٗاوي مً الازىحن الهاعي و اإلاش٣ا٫
()52-52
ٞ غخذ بان َاللها ان قا هللا مبرو*٥و مخٗ٣ض مؿمى*٥قغٕ َؼ ْالمها باب اإلاضعو٥
()29-58
 زُاع ابىاصم ػي الظًب*يهغب ٖلى الُٗب*و ال ٌُٗي ؾغٍ لخبِب ()22-24
 اخظي زُ ٪ال جضًغ البىع*ؤٗ٢ض مؿخىع*و بغا ٢ضو لىاف جضوع ()22-25
 نضع عاح الؼعٕ مصخى*ال ٖاص عحا*و ؤٌـ ما زماف اإلاا ()22-28
 في زِ الغاًض زبر*ٟ٦حن قُغ*و الخالي حا ؤخلى و ا٦بر ()22-22
 سخب ْلم لىن بلىن*جبروعي سسىن*مخٛلىن ًغٖل مجىىن ()84-28
ٖ لى ب٨غة بحن ػوػ حماٌٛ*٫لىا في اٚال*٫و ًخ٨بر بُنهم جُىا)85-82( ٫
 ناخبىا ٦ىبام*حابه الىاص والم*هسبر٦م بالؿاًغة*حغيها في الغؤؽ*وٍخىلهى بضواًغٍ
()81-82
 حاي و ٚاصي ماقُت مكىاع ٦بحر*ما ُٗ٢ىف الؿحر*ال عبدىا في ٖ٣ابهم ال ٞيهم
زحر ()14-12
 زاً ٠مً َا الٗام*هللا ًد ٟٔؤلاؾالم* ما حعجبل ؤقاًغٍ ٦ثرلي الخسمام*٢لبي
حمام ٚغاًغٍ ()12-12
 ه٣ى ٫ل٨م ٖلى خملتي مٗىت و مٗىاث*ٞغخذ بؼعٕ هباث*مً ٌٗغ ٝهٟؿحرَا
بُُٗم ماث ()11-12
 وكبذ في الاوٗاث*ؾاٖت مً الؿاٖاث*بِخلجي بمغمىعَا يغبت مً الًغباث*
جٗ٣ض ٧ان ٢كىعَا ()922-922
ٖ صخى الُاًغ و الظًبحراجي*ؾٟغة و ٚىاجي*مىجيها ولض الضٚباجي ()922-922
 بحن الكغ ١و بحن ٢محرة*عقي صاع عجاحاث*صعػ صػ اإلاض ٘ٞوصٞحرة*زال ٧ل بالصاث
()921-922
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 زكم الٗؼ ًهىنها لُا قغ ١الخاَ*٫ؼاػة الاز٣اً*٫ا خلُل اإلاكخا٢ها نىضو ١اإلاا٫
()995-992
 ابىاصم ج٨مل خؿبخه و ب٩اٍ َبا*٫اإلاىث الػم و حؿا*٫الخؼن ٖلى الابُا ٫مىحن
حٗؼ خال)998-992( ٫
 ؾباب صاًابىُٚث َىٍل*َا ٝػهاُ٦ل*ٖلى َٟلت ػًٍ الخسلُل ()942-949
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 8
ّ
ٖ كا الُاًغ و الظًب ًغاجي*ؾٟغٍ و ٚىاجي*مىاجيها ولض الضٚباجي (مٗغ٦ت الضٚباجي)
()22-41
ّ
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92
 وًٍ ػوػ حماٖ ٫لى ب٨غة وًٍ ػوػ حماٌٛ*٫لىا في ٚال ٫بخ٨غ٦حرَم جُىا)982-982( ٫
 زاًَ ٠ا الٗام هللا ًد ٟٔالاؾالم*ما حعجبصخي قاًغٍ*٦ثرلي الخسمام ٢لبي حمام
ٚغاًغٍ ()988-982
ال٨خان بىاصم ٞغحه في ّ
 في ّ
ال٨خان*٢لبه ملُان عاڤض مؿبى ٫الجىدان ()981-988
ّ
 بٗض مهاج الٛالُت و بجى البالع و ٦غاسخي و صًاع*جهلي ٞيهم ػاوڤت اهدغ٢ىا في ٟ٢اع
()919-981
ّ ّ
ّ
زل اللُل ازخاع ٖغحىن*الظ٧اع ًضوع جٗ٣ض ناًمت ()914-919


ّ

)التهامي الىبير( 309. EL-TOUHAMI El-Kbeïr
Région de Gabès, mort en 1965.

 اإلاغػوقي مدمض ،مسخاعاث مً مدالث قاَض :ّ
 الهمذ خ٨مت ٢الذ ّ
ال٣ىالت*و الىُ ٤الباهي ً٩ىن باإلاٗ٣ى( ٫الي ما ّ
ًضعَل ً٣ى٫
ؾبى)28-22( )٫
ّ
َّ زم هاؽ جغ٢ذ بال٨ٟغ و الٗلىم*و اعباح ٞالخجاعة و نىاٌ٘ السضم (زم هاؽ جل ِ٣في
الِٗل بالل٣م) ()21
 ال ّ
جسىن حاع ٥ال جٟىحصخي الخضوص*ال جًُم خبِب ٪في و٢ذ ما ًٟض (زُاع الغحل
ٌؿحر ٢ض ٢ض) ()22

154

 الٗ٣ل لإلوؿان َى الؿاؽ*بال به جضع٧ ٥ان باإلادؿىؽ (الظَب ٖمغٍ ما ًضًغ
الؿىؽ) ()24-29
 ال٨الم ّ
الُُب ًها ٙللغحاًٟ*٫همىٍ ألاصبا بالظو ١و الٗ٣ى( ٫ماعي و ال جدؿض)
()22
)محمد العىيل املزسوقي( 310. EL-TOUIL Mohamed
De Laaouina (Douz), né en 1909, mort en 1990.

 اإلاغػوقي ،زىعة :َ لبخً ٪ا ؾبدان*ألامت حٗضلها مكاث عاخذ َكان*ٖلى زحر احملها ()422-448
ً ا حضوصي لشىحن لُمتى هغُٖ٨م*لي مضة ٖامحن ؤها ؤهضٍ ٨ُٞم ()422-429
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 8
 ضخًاح مكىاٍ ًبؿاٌٗ*٫غاى ًُىاُٚ*٫مه خجز بان ػه٩ا*٫في الكبذ ٖامل
ْالله ()8-5

ّ

)بان الخىمي( 311. EL-TOUMI Bak

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2

ّ
عهحن*اختزوا مً واخض و زمؿحن ()242-291
 زالزت ماجىا مك٩ىعًٍ*مىحن صاع
ٚ ؼالي في الاوَان ٚضالي*ما ّ
ُٞاف البا)249( ٫
)جىهين البرجي( 312. TOUNINE El-Bordji
Elève de Smaoui.
- Quéméneur, "Conseils et Sentences", p. 314.

)محمد الخىوس

ي( 313. EL-TOUNSI Mohamed
De Mekther (El Kef).

 اإلاغػوقي.9/12 ، ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 الاؾمغ ًا ٖبض الؿالم ٖلُ ٪هلىم*هاصًخ ٪ما حُذ ًا َغقىن الخىم ()222-224
155







الجغح لُه الضوا بالًمُضة*بغا مً ًهُضٍ*و الخب ما له َبِب ان ًُٟضٍ ()225-222
ّ
ّ
خُىا ّ
الغؾً في ًض قىقا هبىَا ()222-222
جخٟت مجي هاؾها ػٍىىَا*و هي ع٦بىَا*و
ّ
ه٣اهُه*وخضي هاويهىيكُه لِـ هسلُه*ٕ الخغ ٝهىػن يماعٍ ()221-228
ّ
ٖلى الي اؾمها باإلاُم ًا ؾٟٗاًا*ؤَل ال٨خىب ٢الىا ؾباًب صاًا ()259-252
يىي زض مً جدذ بغ ٘٢بلمٗه*ْهغ لُه ؾمٗه*صُٖذ له ّ
نض ما ُٞه َمٗه ()254

)عمز العزابلس

ي( 314. EL-TRABELSI Omar
Poète libyen.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي ،اإلاجلض : 92
ّ
اإلاغيُت ()82-21
 الخاج الهٛحر ػانها السحرًت*بدؿً الىٓام و اٗٞاًله

)الهادي اليعڤىبي( 315. EL-YAGOUBI El-Hadi

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
ّ
زا*٫بالىىع ّ
قٗا)224-229( ٫
 بغڤ اللُل لعج ًا
)ضيدي يحيى( 316. YAHIA Sidi

ّ
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92
 ضخًاح قحن وٟ٢اع*ال و٦غ ال حضاع*ٌٗض الٓلُم ُٞه ُٚاع*ٚماماث جغقى ٦ؿُدت
()291-292
)محمد اليىضفي( 317. EL-YOUSFI Mohamed

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92

Poète libyen.

مدمض (اإلاىلض ّ
 مغخب ًا ُٖض اإلاىلض*هىع ٥ػاًض*و حا  ٪ُٞالباهي ّ
الىبىي) ()52-52
ّ
مكِبجي قٗغ الخلىان*وحه قاع ١له ػمان ()51-52
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)فزج اليىسري( 318. EL-YOUZRI Fredj

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 بدغي َػى ٞاى ٖلى ٧ل قِ*هؼ ٫بالسسِ*و ٖٟغٍذ ٖل ٧ل َاٌَ ٜبِ
()222-221
)الشايدي( 319. EL-ZAÏDI

 زغٍ ،٠ألامشا ،٫م.982 .)أحمد الشاويت( 320. EL-ZAOUIA Ahmed

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
 هجًٗ ٪ا ٧اخل الاهٓاع*ٞاع ١الاو٧اع*ماشخي لجيهت زِ الىاع ()422-422
ّ
 مغخى ٫عٍضي ٢ك٘*و صزل ٞج السالي ()421-428
٧ ي ؾاع مغخى ٫الابُا*٫بسُى ٫و عحا*٫شجٗان و مالح و ٚىا*٫ال جسا ٝيغبان
مض)489-482( ٘ٞ
ً ا هاؽ عٍذ ٚؼا*٫في خىف ٞاجذ بابه ()482-484
ً ا هج٘ ّالي َؼ ّ
عُ٢ت*م٨دىلت الاهٓاع ()485-482
)سغبيب( 321. ZEGHBIB
- Stumme, Tripolitanisch, pièce 12 :

ً
بغڤا لعج بان ّ
قُاع*ٌؿُ٘ باالهىاع*زَ ٤ٟال ٤اؾغاع*خُ ٠و ص ً٦سخابه (بغڤ)

()89-28
Et pièce 20 :

 حبذ الٛىا و مٗاوي َغ٢اث*و صزلذ بهم بدغالهُالث ()992-994
- Wagnon, traduction de la pièce 12, ci-dessus, (15-17) et de la
pièce 20 (30-32).

 مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض  ،4م 429-421 .و م: 424-422.ً
بغڤا لعج بان ّ
قُاع*ٌؿُ٘ باالهىاع*زَ ٤ٟال ٤اؾغاع*خُ ٠و ص ً٦سخابه (بغڤ)

 حبذ الٛىا و مٗاوي َغ٢اث*و صزلذ بهم بدغالهُالث
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ّ

)حدي الشرقي( 322. EL-ZERKI Hadda
Née à Oued Souf (Algérie), vivait dans le Djerid au début du 20e.

 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م ،922-941-948 .زم حٗلُٖ ٤لى هو :ً
ّ
بغڤا لعج الح ّ
قُاع*مبرو ٥بكاع*حكاو٢ذ لُه الاهٓاع*ٚل ٤وػامذ عٖىصٍ

()922-929
م.422-422 ،921-928 .

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 8

ٟ٢ ؼ َؼ ٖلىًٍ يامه قبىعٍ*عن ٠الخضوعة*صَم لم ّلُث نُىص الٗ٣ىعة (٧ىث
ّ
خضي) ()28
 ؾمٗذ ٖغؽ ًﭭىّ ٫
مخىىي وصاوي*ما هِل مٗضوٞ ٫اڤض بىاوي ()22-21
مسىّ ٝ
السُالت*نُض الغخبت ّ
الغحالت*مً ٧ل ّ
ٞ اعؽ ّ
زيُت ()28-22
)مبارن الشيخىوي( 323. EL-ZITOUNI Mbarek

 مضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2 ؾٗضوصي الُ٢ذ الىض*ؾٗضوصي الُ٢ذ الىض*ؤها وخضي ما مُٗا خض ()2-5
بغٍت*ًا ڤمغي وُُّٗ ٪
بغٍت*ًا ڤمغي وُُّٗ ٪
 وُُّٗ ٪
بغٍت*ؾلم ٖلى متهىمت ّبي
()1-2
 البر ١بان ًخى*١في مؼن ٞاحه الٗالي*حابه الضعج لٟى*١واحى اليؿُم و حبالي
()94-99
ً ا هج٘ وٍنهم عحال*٪مىالي الشىا و الكىاًض ()92-92
ّ
 مىُاث الضهُا ًا بابا*ٖىصة و ٖؼٍلت مال به ()95
ّ
الهمامي مىحن حا ّ
ّ
ّ
اإلااًل*عصٍ
للًاًل*صاع ٗٞاًل*َ٨ه ّعبي عاٍ*لخ٣ه مىلى الكاف

ماالبٗاص ()92-92
 الي لخ ٤ؾُٗض*بً زل ٠هللا و ع٣ُٞه ()91-98
ّ 
ّ
هاؾه*جمم ٞغخه صام*و نضعوا ُٞه اخ٩ام ()49-42
الضٚباجي خًغوله
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ّ
ّ
 زاَم مب٨غ ؾاعي*٢انض عصاًض بُٗضة*عڤبذ عوؽ الٓهاعي*هل٣ى ٚؼالت ٞغٍضة
()42-44
ّ
ً ا نُٟت الاعٍل في زمُله*ًا جاهي حُله*الٍ َ٨ه ٖام ٪صعحي له ()42
 ؤها ٢لبي هاوي*بىمدغم زاوي*٢غماػ زضوصٍ*مغؾىله خاوي*ما ٖىضي حىصٍ ()45
 الٟي عؾل الٗمهىج و حاب*اَضي ؾال ٠مً بٗض ُٚاب ()42-42
 مباع٦ت ام الٛث َىٍل*وػٍى ٪ال عٍخه في حُل ()41-48
ّ ّ ّ
ّ 
ٖلي اللىم ()22
صػٍتي لي َاوي حُذ*ٌٞ
َ ىٍل ؾىً ٪٢ا ٖؼ البر*ٖلُ ٪باقذ الامدا ٫اوٛغ ()24-29
 حِل الىهاعي حىها*ًضبي ٖلى الابداع ()22-22
)بللاضم الشليعني( 324. EL-ZLITNI Belkacem

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 8
 مهما مغ الضَغ ؾىحن*ال هيؿىا ما ٖملىا ُٞىا (الاؾخٗماع) ()24-29
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
ٖ غ٦ت و زهىمت و ڤداع*ما بُجي و بحن الُٗاع ()225-222
ً ا ناخب باهلل ًّؼٍجي*مىف الػم حؿإٖ ٫لى خالي ()222-222
٢ الىلي الكُست و ال٩اؽ*ججلي الاو٧اؽ*حٗمل ل ٪وكىة ّ
ٞالغاؽ ()221-228
ّ
ّ
ّ
الكُُان*خبىا
بىسبر٦م ًا الازىان*الباعح قٟذ عجب ٦بحر*اج٣ٟذ هٟسخي و

ًغمىوي في بحر ()299-292

)ضاس

ي الشليعني( 325. EL-ZLITNI Sassi

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 1
ّ
َظب*ُ٦ان اإلاىػع بالخب ()292-294
٧ ىووي عوام ٤و

)ضعيد

الشهاحي( 326. EL-ZNATI Saïd
Poète libyen.

 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 92
ّ
ّ
ّ 
مؿِذ ٖلى ٖغؽ الاعٍاص*وؿى ٝو مُٗاص*و ٦باع و نٛاع و اهضاص*و الي انيذ ٦المي
()98-92
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ّ
هبضا باؾم هللا ّ
ٖؼ و ّ
حل*في َىٖه و عياٍ الاؾالم ٧له ()91
هُلب في الؿبدان*ال هُلب ٚحرٍ ()44-42
قغٕ قٗل بان ّ
هلل ال بغ ١تهىٍضٍ اللُل*و ّ
نُه ()42-42
عخل هج٘ الؼٍىاث و ّ
مض*لٟى ١نٗض*عػم زل الطخًاح بٗض ()42-45
ّ
ًا لُبُا حا ٥الكٟا و بغٍتي*بٗض ان ٦الّ ٥
الؿىؽ و حٗلُتي ()41-48
الُىم وامـ عٍذ ٖىٍىاث*حٗب عومي ّ
خبه ػلىاٍ ()24-22
ّ
جخالجى الاؾالم ّجبي الخغٍت*الخٖ ٤لى الخ٩ام و ألاٞىضًت ()25-22
ُٖىن مغٍم حىػ ٚضاصًغ*زظوا ٖ٣لي ّ
٢غبذ هُحر ()22-22
ّ
٢ض ٖالي مغٍم*ٚغؾه مىالَا مضللها ()21-28
)صادق الشغلي( 327. EL-ZOGHLI Sadek

 زغٍ ،٠الكٗغ الكٗبي ،م.422 . ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 2
 هحران حاشخي قاٖلت و لهُبت*مً ًىم ّ
َؼوا اإلااَغي و بىعڤُبت (Arrestation
))449-492( de Bourguiba et Materi, 1934

) ّ
حمادي الشريبي( 328. EL-ZRIBI Hammadi
 ّمضوهت الكٗغ الكٗبي الخىوسخي ،اإلاجلض : 8
 مً باب ًٞلَ ٪الب الاخؿان*جمخي طهىبي َا ًا عخمان (.)48-42
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