
 

 قصيدة زجلية في رثاء نانّا الكنّونِيّة
 لد ٚؼٕد ْرا إنٗ ... نى ٚشكم انسثاء فٙ غُاء انبساَط إال يٕضٕػا ثإَٚا ٔجصئٛا بانًمازَت يغ يٕاضٛغ أخسٖ كانغصل ،انٓجاء ،انًدح

 انر٘ جًغ بٍٛ البوعاليي الفرايجي المبدع محمدنكٍ ... أػساض ، ػمٛمت، ختاٌ / أفساح ٔحفالث : طبٛؼت انهحظت ٔيا تتطهبّ يٍ إبداع يستجم 

حدث ْرا خالل نحظت تمدٚى انتؼاش٘ ألْم . ٔ انؼشك نهفساجت إنٗ حد االحتساف نى ٚتسدد فٙ إبداع انًسثٛت  (دبهٕو اإلجاشة )انثمافت 

 – نـــــــــانــــــــــا الكنّونيّةنى ٚتًانك َفعّ فؼبس بصدق ػٍ أحاظٛعّ ٔػٕاطفّ يستجال يسثٛت  . قبيلة البرانس ،تقاليد وعادات: انفمٛدة بصفحت 

َعبت انٗ – جدتو القشمارية/ نـــــــــــانّــــــــــاه انتٙ شكم ٔفاتٓا َبشا فٙ ذاكستّ ٔإحٛاء نؼٕاطفّ اتجاِ - ٔالد كٌُٕ بمبٛهت أزبت أَعبت انٗ 

 . انبساَط/ ألشايسة بمبٛهت انطاٚفت

 
ٌّةهللا ْخلَْك ٌا الموت الّزْغبِ ٌَ                                              

ة  ٌّ َعّبٌْت ناّنا الَكّنونِ
ة  ٌَ ْوَرّحْلْتها َم الّدْن

ة  ٌّ كانت ْمَرا ْوَحْرفوِش
ٌّة  ِدٌَما ْمَحْزَما لألشغال ْوِدٌُكوْرِد

ة   ٌّ كانت أْدنوْض فالّصْبح
ا  ٌَ ْدِسٌَبا ْرَماْت َمْحراَشة ْولُوْخَرا َباْق

ة   ٌّ ْوَدْرَفْد الَجّناْي والّدْرَع
ة  ٌّ ْوَدْخَرْج للَهْند

ا  ٌَ ْوَعاْد ْدَكوْز للَكْرموس راها الَْو
ة  ٌّ َخالّْت عائلة ْضِرٌَفا َوْنقِ

ٌّة  الكرم والصفا والن
ا  ٌَ ا َفاْلِم ٌَ وْموالفٌن بالنشاط لَْم

ٌّة  هللا ٌرحم نانا الَكّنون
موالت القلب كبٌر والمحبة طرٌة 

 ْشَنا قالت ِهً  houda oum hadilَشْفتو 

قالّْك َمَنْنساشً ناّنا الكنونٌة  
َملًُ كانت َدْسلَْق البٌض َوْدالغً ْعلً 

 ًّ َوْدقولًّ كولْ أَبْنتً العزٌزة ْعل
 ًّ فكرتنً ٌا هودا وبكٌتنً ْنت

ة نــانــاِهتا كانت أَدْعَملًّ  ٌّ ف ٌْ الّطا
ة  ٌّ ْدَكلّْسنً فوْق ْرُكْبتا َوْفُعْمري َثَمنِ
 ًّ َودبوْسنً َمْجَبْهتً ْوَدْرضً ْعل

ة  ٌّ ْوَمّنٌن ماَتْت ْلقاْت ْفَقْلبً اْلك
ا  ٌّ ْبقاْش ف ٌَ أْمر هللا ٌاوالد الهرنان َم

َهذي ُسّنة الحٌاة ْوَهذي الُدْنٌا 
ٌّة  َرْحمك ٌا َناّنا الكّنون ٌْ هللا 

َفاْش َعّباْت الهرنان غً هو وهً 
َهم الرزق والذرٌة اربً ْعطَ 

شً اْبَق فأرض ْجدودو َفالبادٌة 
ٌّة  فالمالَحة ْمَع َجنان الّتْحتان

ة  ٌّ ْوشً ْمشى ْعلَى المدٌنة لَْلعٌشة ْنق
َدْخلو للمدارس َنْجحو َفالْقراٌا 

ا  ٌّ َمّنْم موظفٌن ْوَجداْرم
َمّنْم أساتذة َوْحتى البحرٌة 

ة   ٌّ َمّنْم صٌادلة َوْحتى الْفَرْمل
 ًَ أنا العائلة َدالهْرنان ْعزٌزة ْعل

ة  ٌّ هللا ٌرحم ناّناكوْم الكّنون
فٌة  ٌْ ْوَطْلبو ْمَعاْي الرحمة ْلَناّنا الُطا

 دار الُدْنٌا َمنْ َمَماتو ْوَرْحلو 
ا  ٌَ                                                                       حتى َخالّْو لَْوالَدْم الخْبزة واْف

ْت  يييييييييـايييييييييييييـوْت اااااهللا ْت ْخَي    ْخَي


