جامعة عبد الرحمان ميرة –بجاية-
كلية األدب والعلوم اإلنسانية
قسم اللغة واألدب العربي

األغنية النّسوية القبائلية في منطقتي أكف ادو
مذكر تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق

وأوق اس أنموذجا

مذكرة لنيل شهادة الماستر في اللغة واألدب العربي
تخصص ادب جزائري

من إعداد الطلبة:

تحت إشراف األستاذ:

ــ يوسفي سامية

ــ د /ريلي نصيرة

ــ حناط نعيمة

السنة الجامعية 6102/ 6102:

اإلهداء
االرحيم
الرحمن ه
ّللا ه
بسم ه
إلى من لونت عمري بجمالها وحنانها ،وعجز الّلسان عن وصف جميلها ،وسهرت
عايتها":أمي الحبيبة"
وضحت براحتها حتّى تراني مرتاحة ،وشملتني بعطفها ور
ّ
ّ
الروحي ":أبي
جدا ّ
إلى اّلذي أفنى حياته ّ
وكدا في تربيتي وتعليمي،إلى من كان سندي ّ

الحبيب".

السعادة":إخواني وأخواتي".
إلى من ذقت في كنفهم طعم ّ
إلى من سيكون سندي مستقبال":خطيبي".
إلى من تقاسمنا الحلو والمر":أصدقائي وصديقاتي".

اجية
كل من ساندني في مشواري من قريب أو من بعيد ّ
مني إليكم هذا العمل ر ّ
إلى ّ
كل باحث علم.
من ّ
ّللا أن يكون شمعة تضيء طريق ّ
حناط
نعيمة ّ

اإلىداء
النور ،إلى اّلذي لم يبخل عمي بشيء ،إلى
إلى القمر اّلذي ّنور دربي منذ أن رأت عيني ّ

النجاح :أبي حبيبي
من حصد األشواك عن دربي ليميد لي طريق ّ

الصعاب ألصل إلى ما أنا فيو ،إلى اّلتي لم تأل جيدا في تربيتي
إلى من عّممتني وعانت ّ
أمي حبيبتي
وتوجييي ،إلى من أرضعتني
ّ
الحب والحنانّ :
إلى رفيق عمري وسندي في ىذه الحياة :زوجي الفاضل
إلى الشمعتين المضيئتين حياتي واّلمتان أعطتا معنى آخر لوجوديك :أوالدي إليان والين
ّللا فوق رؤوسنا
إلى والدي زوجي ليما ّ
كل التّقدير وأداميما ّ
مني ّ
مني لكم االحترام
إلى إخوتي واخوة زوجي األعزاء ّ
كل من أضاء بعممو عقل غيره ،إلى أساتذتي الكرام منيم األحياء واألموات
إلى ّ
لكل طالب عمم.
لكم جميعا أىدي ىذا العمل المتواضع راجية من ّ
ّللا أن يكون نبراسا ّ

يوسفي سامية

شكر وعرفان
ِ
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى معمم البشرية وىادي اإلنسانية وعمى
آلو وصحبة ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين .
نتوجو بالشكر الجزيل لكل من ساىم في إخراج ىذا البحث إلى حيز التنفيذ ,إلى
ّ

كل من كان سببا في تعميمنا وتوجيينا ومساعدتنا.

إلى األستاذة الفاضمة الدكتورة نصيرة ريمي التي لم تبخل بمساعدتنا وتزويدنا
ب المعمومات ،إضافة إلى النصائح واإلرشادات التي قدمتيا لنا في بحثنا المتواضع فجزاىا
ّللا خي ار وجعميا شمعة مضيئة لطالب العمم ،وليا مّنا جزيل التقدير واإلحترام.
ّ
كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل أساتذة قسم الّمغة واألدب العربي الذين رافقونا طيمة
ىذه السنوات.
كما ال ننسى زمالئنا في الدراسة ،وكل األصدقاء عمى دعميم ووقوفيم إلى جانبنا،
ّللا.
والى ّ
ّللا عمرىن إن شاء ّ
روياتنا أطال ّ

المقدمة

المقدمة

الشعبية،اّلتي صاحبت المرأة
الرئيسية في المأثورات ّ
تعد األغنية ّ
ّ
الشعبية إحدى الفروع ّ

المبكرة أثناء لعبيا ومرحيا ،
القبائمية في أغمب نشاطاتيا الحياتية ،فقد مارستيا منذ طفولتيا ّ
في األفراح واألتراح،كما رافقتيا أثناء العمل .
النسوية خصوصا شفاىة من جيل آلخر عن
تتناقل األغنية ّ
الشعبية القبائمية عموما و ّ

طريق الّمغة والغناء،فالمرأة تستحضرىا كّمما استدعت الحاجة النتاجيا بصوت حزين تارة
السعادة.
وتارة أخرى بنبرة سعيدة بيدف التّرفيو عمى ّ
النفس واضفاء ّ
جوا من البيجة و ّ

النساء القبائميات
سجمت من خالليا ّ
تمتاز األغنية ّ
النسوية القبائمية بالقدم والعراقة،وقد ّ

تقاليدىن،
عاداتين و
جسدن من خالليا
،أمانين
اطفين
ّ
ّ
ّ
ّ
مكبوتاتين وعو ّ
ّ
وآالمين،كما ّ
وخصوصياتو
،مما جعل الباحث اليوم يستفيد من معطياتيا لمعرفة حمة المجتمع
ّ
ّ
معتقداتين ّ
الناس.
اّلتي جعمت
المغنية القبائمية تبتدعيا وتروجيا بين ّ
ّ

األغنية القبائمية ارتأينا أن يكون موضوع
ونظ ار لألىمية الكبيرة اّلتي تحضى بيا
ّ

بحثنا"األغنيةالنسوية القبائمية"في منطقتي "أوقاس"و"أكفادو"أنموذجا،فكان اختيارنا لمموضوع
ّ

النسوي
الدوافع ال ّذاتية في تعمقنا بالصوت ّ
نابعا من رغبة ذاتية و أخرى موضوعية تتمثل ّ

حية
اّلذي ىدىد طفولتنا ،ورافق الجمسات العائمية ،وال ّ
طقوس الجماعية اّلتي ما تزال معالميا ّ

الدوافع الموضوعية في:
في الممارسات اليومية لممرأة في بالد القبائل،وتتمثل ّ

الشعبي،وانصرافيم إلى مجال الحكاية
الشكل من أشكال األدب ّ
الدارسين بيذا ّ
 -1قّمة اىتمام ّ
الشعبية وغيرىا من الفنون األخرى.
ّ

الزوال باعتبارىا بطاقة
الرغبة في الحفاظ عمى األغنية ّ
الشعبية القبائمية من الندثار و ّ
ّ -2
الروابط بين األجيال الحالية والمستقبميةمع تراثنا.
ىوية ليذا المجتمع،وبالتّالي تقوية ّ
أ

المقدمة
 -3انتماءنا ليذا المجتمع،ومعرفتنا لمغة ألىميا .
الشعبي القبائمي يزخر بثروة ىائمة
ويقوم ىذا البحث عمى فرضية واحدة
مفادىاأن األدب ّ
ّ

من األغاني اّلتي تصور خصوصيات المرأة في ىذا المجتمع ،عاداتو ،وتقاليده ،أفراحو

النساء
كل طبقات ّ
تغنت بيا ّ
الشعب ،وقد ّ
وأحزانو ،وىمومو ،وقد انتشرت انتشا ار واسعا بين ّ
كل المناسبات.
الغنيات والفقيرات عمى ّ
حد السواء في ّ

بالدراسة والتّحميل،يمكننا صياغة
ولما كانت األغنية القبائمية ّ
النسوية ىي المقصودة ّ
ّ
إشكالية ىذا البحث في التّساؤالت التّالية:
الشعبية وما ىي أىم مميزاتيا؟
 ما المقصود باألغنية ّبكل مقوماتيا ومضامينيا األساسية؟
 ىل احتفظتاألغنية ّ
ّ
النسوية القبائمية ّ

النسوية القبائمية نفس االىتمام والمكانة اّلتي حظيت بيا
 -أال تزال تمقى األغنية ّ

قديما؟

النسوية القبائمية عن غيرىا من األغاني الجزائرية؟
تتميز األغنية ّ
 ىل ّولمعالجة اإلشكالية المطروحة في ىذا البحث ،اعتمدنا المنيج التّحميمي الوصفي،
تم جمعيا.
باعتباره المنيج المناسب لوصف ّ
المادة الغنائية اّلتي ّ
النزول إلى الميدان ،وجمع ما أمكن من األغاني
الدراسة ّ
وقد اقتضت طبيعة ىذه ّ

ثم ترجمتيا إلى الّمغة
ّ
األم القبائمية ّ
النسوية وبالتّالي جمع مدونة البحث ،وتسجيميا بمغتيا ّ
العربية.
،تعرضنا في المدخل إلى دراسة
مقسما إلى مدخل وثالثة فصول ّ
وعمى ىذا جاء بحثنا ّ
قدمنا لمحة عن بعض العادات والتّقاليد المتداولة
يخية كما ّ
المنطقتين دراسة اجتماعية ،وتار ّ

كل منطقة.
في ّ

ب

المقدمة
النشأة_أن نعطي لمحة عن
األول المعنون_األغنية ّ
الشعبية الماىية و ّ
حاولنا في الفصل ّ
نبين
مفيوم
األغنية لغة واصطالحا،نشأتيا وتطورىا ،كذا تعداد أىم مميزاتيا ،كما حاولنا أن ّ
ّ

المغني في المجتمع القبائمي.
مكانة
ّ

النسوية القبائمية_تناولنا فيو ّأوال
في الفصل الثاني اّلذي أخذ عنوان_أنواع األغنية ّ
الختان،ثم
األغاني الخاصة بالطفولة بما فييا الخاصة بالميالد ،واليدىدة ،والتّرقيص ،وأغاني
ّ

النسوية القبائمية.
تطرقنا إلى خصائص األغنية ّ

النسوية القبائمية_قد تناولنا فيو
أما في الفصل الثالث المعنون_صورة المرأة في األغنية ّ
ّ
األم ،والمرأة العاشقة ،والمرأة المناضمة...و غيرىا
بعض الصور الخاصة بالمرأة منيا المرأة ّ

الصور.
من ّ

النص ،حيث حاولنا أن
كل ىذا معتمدين المنيج التحميمي الوصفي في التعامل مع ّ
ّ

بالدرجة األولى ،وكذلك بعض المفاىيم اّلتي في
أن البحث ميداني ّ
نصف ونحّمل ّ
المادة وبما ّ

النسوية القبائمية.
ثنايا األغنية ّ

النتائج اّلتي حصمناىا من دراسة ىذا
وأنيينا البحث بخاتمة اّلتي تحوي مجموعة من ّ

الموضوع.

أىميا:
وقد اعتمد البحث عمى قائمة من مراجع ومصادر ّ
الشعر القبائمي وخصائصو بين التقميد والحداثة.
 دمحم جالّوي،تطور ّالشعبية.
 دمحم سعيدي،مقدمة في أنتروبولوجيا مظاىر الثّقافة ّالشعبي في منطقة بسكرة.
 عبد الحميد بورايو،القصص ّ ألكسندر ىجرتي كراب،عمم الفمكمور،ترجمة أحمد رشدي صالح.الشعبية.
 أحمد مرسي،األغنية ّالشعبي.
 نبيمة إبراىيم،أشكال التّعبير في األدب ّج

المقدمة
الصعوبات منيا:
ّ
وككل بحث اعترضتنا بعض ّ
فمنين من رفضن تسجيل
بحرية المرأة في التّعبير
ّ
 كون المجتمع القبائمي ال يعترف ّلين.
اتين أو اإلدالء
بأسمائين عمى مدونة البحث،كما رفضنا أخذ صور ّ
ّ
أصو ّ

نؤجل جمسات
مشاغمين أو
معين لكثرة
 صعوبة تحديد مواعيدّ
ّ
ّ
مما جعمنا ّ
مرضين ّ
المرات.
جمع األغاني في العديد من ّ
مسنات فقد كان ىناك ضعف في ال ّذاكرة فكثي ار ما ال تحفظن
الراويات ّ
 -كون ّ

الغنائية.
القصائد كاممة ويمزجن بين المقاطع
ّ

المختصة في
يخص صعوبات التّحميل فقد واجيتن صعوبة نقص المراجع
أما فيما
ّ
ّ
ّ
الشعبي.
النسوي ،كذا افتقار الجامعة لممراجع المتعّمقة باألدب ّ
الغناء ّ
ىذا إلى جانب صعوبة عممية التّرجمة من الّمغة القبائمية إلى العربية الفصحى خاصة
أن المدونة مدونة غنائية فيي أصعب من ترجمة الفنون األدبية األخرى
وّ
بالشكر
نتوجو ّ
في األخير ،نرجو أن نكون قد أوفينا ىذه ّ
الدراسة حّقيا،كما ال يفوتنا أن ّ

قدموا لنا ما لدييم من
لكل من ساعدنا في انجاز بحثنا من األساتذة و ّ
الزمالء اّلذين ّ
الجزيل ّ

الشكر والتّقدير.
مصادر ومراجع متعّمقة بالبحث،فميم جميعا أوفى ّ

بالنصح
كما
نخص ّ
الدكتورة نصيرة ريمي اّلتي لم تبخل عمينا ّ
بالشكر الجزيل أستاذتنا ّ
ّ

والتّوجيو طوال إشرافيا عمى ىذا البحث

د

المدخل

1ــ منطقتا أكفادو وأوقاس طبيعة ،وتاريخا وثقافة:
طبيعية:
1ــ1ــ البنية ال ّ
1ــ1ــ1ــ منطقة أكفادو:
الشمال" أدكار"
تقع منطقة أكفادو
يحدىا من ّ
الجبمية في الجية ّ
قية لجبال جرجرة ّ
الشر ّ
ّ
الشرق بمدية تيفرة وتينبدار ،ومن الغرب بمدية إيجر وبوزقان التّابعتين لوالية تيزي وزو،
ومن ّ
عدة قرى ىي :أيت
ومن الجنوب تيبان ،وسوق أفوفال وشميني،
وتتكون ىذه األخيرة من ّ
ّ
عموان ،وأيت عمارة ،وأيت سعادة ،وأورير ،وتاوريرت ،والباثن ،وتقروجة ،ورزاق ،وتابونت

ومزوارة ،وامغداسن ،وتينيري ،وتيزمورين ،وزيوي ،وفرحون.

قمتين جبميتين واحدة من الغرب يصل ارتفاعيا
تعتبر أكفادو منطقة ّ
تتوسط بين ّ
جبمية ّ
إلى 1623م ،واألخرى من الشرق وارتفاعيا 1542م .مناخيا قاس ،فيو حار وجاف صيفا،
بارد وممطر شتاءا ،تتساقط فييا الثموج بكثرة بحكم ارتفاعياو قربيا من جبال جرجرة. .
تشكل أساسا من الصنوبر الحمبي وأرز
تتمتّع المنطقة بغطاء نباتي كثيف ت ّ
األطمس...كما تتكاثر فييا القرود من فصيمة الماغو وااليل البربري.
الراحة خاصة في فصل
توجد بالمنطقة بحيرة عذبة سوداء يقصدىا السياح لإلستجمام و ّ

لمزّوار.
الصيف ،وتحيط بيا من كل الجوانب غابات كثيفة ىي متاع ّ

6

المدخل

1ــ1ــ2ــ منطقة أوقاس :
الشريط الساحمي بين واليتي جيجل و بجاية و تبعد عن ىذه
تقع منطقة أوقاس عمى ّ

األخيرة ب25:كمم يحدىا من الشمال البحر األبيض المتوسط ومن الشرق بمدية تيشي ومن
الغرب تحدىا بمدية سوق اإلثنين و من الجنوب بمدية تاسكريوت.
وتتكون المنطقة من عدة قرى ىي :آيت عيسى ،وآيت مصباح ،وتيزي نبربار ،وآيت
عقار ،وترمانت ،وألوان ،وأنسا ،وتخربين ،وتبموت ،وتاالخالد ،وأغني نتما ار ،وأغمون
والعنصر ،وحرسوس،ـوأمرزاج...الخ.
الزوار إلى
السياحية التي تجمب ّ
تقدر مساحتيا ب2787:كمم ،ومن بين المناطق ّ
منطقة أوقاس"النفق الكبير" الذي يفتح أبوابو نحو الدىاليز المتشابكة بين أروقة عمق الدنيا
والتي تسمى بالمغارة العجيبة وبقدر ما تثير الرعب والخوف في النفوس بقدر ما تبعث فييا
الدىشة من قدرة الخالق وجمال صنعيا وىي تحتل إحدى المراتب الثالثين من عجائب الدنيا
يميز المنطقة ذلك الشريط
المرشحة مؤخ ار بإسبانياعمى غرار المغارة العجيبة إن أجمل ما ّ

تتأىب
الساحمي الذي يأخذ شكل خميج تصطف فوقو عشرات
الصيفية التي ّ
ّ
المخيمات ّ
ّ
الستقبال العائالت من مختمف ربوع الوطن لإلستمتاع بجوىا الّمطيف ،وبحرىا المنعش
بالنشاطات الثقافية.
الغنية ّ
وسيراتيا ّ

1

1ــــ2ـــالبنية ال ّتاريخية:
1ــ2ــ1ــ منطقة أكفادو:
تسمى المنطقة «بأكفادو» وىي تسمية يمكن فيميا بالعودة إلى المغة األمازيغية ،فيي
الريح» ،فالتسمية تعني
مكونة من عبارة " "akfudالذي يعني «كثير» و«»aduالذي يعني« ّ
ّ
1ــ لغا دمحم 36 ،سنة ،رئٌس بلدٌة أولاس96 ،ـ91ـ.1193
7

المدخل
منطقة كثيرة الرّياح بحكم ارتفاع جباليا وقربيا من جبال جرجرة ،وبعد تعرض المنطقة

،حولت الكممة من قبميم إلى أكفادو وىذا حسب قول عمي
لإلحتالل الفرنسي عام0851م ّ
1
العربي.

لمناحية الثّالثة في منطقة القبائل
وقد كانت منطقة أكفادو القاعدة الكبرى ّ

وكانت منطقة مزوارة قاعدة لممجاىدين لمحاربة اإلستعمار بقيادة العقيد «عميروش
أيت حمودة» الذي لقب ب«:ذئب أكفادو» سنة
قرية تاوريرت قاعدة مركزية لو.

(0996ـ ـ)0956

كما أخذ المستعمر

2

0ــ9ـــ9ــ ـمنطقة أوقاس:
تعود أصل تسمية بمدية أوقاس إلى سمك القرش الذي كان يعيش في شواطئيا ،تم إنشاء
ىذه المنطقة في 19أكتوبر ،0869و شعبيا أمازيغي األصل و يقال أن بنو دمحم أصميم
أمازيغي وىم من سكنوا المنطقة في أول األمر وبعد ذلك جاءوا آيت مخموف ،ويقول عمي
"دمحم" أنو قد استقرت في المنطقة عائمتين مورابطتين ،األولى ىي عائمة «دمحم أو معمر»
و الثاوية عائلة «دمحم أو سعيد» وهما تىحدران مه المغرب العربي.3
الروعة وىي من اآلثار التّي تركيا اإلستعمار
قمة من الجمال و ّ
وتعتبر قمعة " كونتس" ّ
الفرنسي والتي بناىا الجنيرال"بوازون""

اإلجتماعية:
0ــ3ــ البنية
ّ
ومكوناتو ،فالمجتمع عبارة عن دوائر
أي مجتمع ،ال ّبد من العودة إلى جذوره
قبل دراسة ّ
ّ

النواة إلى
الدائرة
المكونة لمقبيمة فكّمما انتقمنا من ّ
متداخمة ،نواتيا المركزية ىي األسرة و نجد ّ
ّ
1ــ وعلً حنلط 44 ،سنة ،مجاهد ،تاورٌرت ،منطمة أكفادو11،ـ91ـ.1193
2
الراوي نفسه ،الموعد نفسه،
ــ وعلً حناطّ ،
3ــ دمحم جمعاوي 36 ،سنة ،متماعد ،منطمة أولاس12 ،ـ91ـ.1193
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الكم البشري بدء بالمنزل "أخام" "axxamالذي ىو مجموعة من األشخاص
األعمى يزداد ّ
و"أذروم" " "Adrumثم "الخروبة" "" ،"Taxarubtالصف"" ""la ligneونجد كذلك "القرية"
" ،"Tadartثم "العرش""."L3arc
فالفرد يعرف بالجماعة اّلتي ينتمي إلييا ;وىو قائم عمى األمن المتبادل بين أفراده ،لذا
القيم الجماعية ،1منو سنقدم لكم لمحة عن المنطقتين
فالقيم المنشودة في المجتمع
ىي ّ
ّ
ّ
فأما القبيمة فيي إتحاد قريتين أو أكثر بينيم عالقات تضامن وانسجام واتفاق وتضم ما
ّ
يسمى بالعرش والعرش ىو اتحاد مجموعة من الرفق قد تنتيي في أصميا إلى أصل واحد
فتشكل باتّحادىا قوة مماّ يفرض ىيبتيا بين مختمف العروش،ونجد في منطقتي أكفادو
ّ
وأوقاس عدة عروش نذكر منيا:
_عرش أيت بوعيسس ،يتمركزون في المنطقة الجبمية خصوصا التابعة لبمدية تيزي نبربار
والتابعة بدورىا لبمدية أوقاس.
_عرش إساحميين ،ويتمركزون عمى الشريط الساحمي التابع لبمدية أوقاس .
_عرش أثحند عيشة ،يتمركزون في قرية تاوريرت ،التابعة لبمدية أكفادو.
_عرش أث لكريم ،يتمركزون في قرية إمغداسن ،التابعة لبمدية أكفادو.
متحض ار في المدن ومقرات بمدياتيا ،بينما يعتبر
وعموما يعتبر سكان المنطقتين مجتمعا
ّ

سكان القرى والمداشر ريفيين ،لكن بدأت تزول ىذه الفوارق بين المدن والقرى بفضل التّطور
ّ
الذي تشيدانو المنطقتين من توصيل شبكات الكيرباء والغاز والماء وحتّى األنترنيت.

1

 Tasaadit yacine , l’izli ou l’amour chant en kabyle , Edition bouchene, Awal, Ed2, Alger,ــ
1990, p 18 .
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وتعنى القرية إتحاد أشخاص متعارفين في إقميم واحد ،وكذا الخروبة التي تضم عددا
من العائالت وعموما تكون ىذه األخيرة من نفس األصل تربط بينيم عالقات األبوة.
أما العائمة التي يمكن إعتبارىا جزء رئيسي في بنية المجتمع وتتضمن األب ،األم ،األبناء،
وّ
1
زوجاتيم ،أوالدىم ،األحفاد,,,الخ

انية:
0ــ3ــ0ــ ال ّتركيبة اّل ّ
سك ّ
يطمق عمى أىل منطقة أوقاس بتسمية:إوقاسيين،تيوقاسيين،يقدر عدد سكانيا ب05989:
2
السكان فييا ب7385:
.أما منطقة أكفادو
فيسمون ب:إمنصوريينو ّ
يقدر عدد ّ
ّ
نسمة ّ
3
نسمة،وتقدر الكثافة ب750،0:نسمة /كم.

0ــ3ــ9ــ ال ّتنظيم العائمي لممنطقتين:
إن القرابة حسب أىل المنط قتين ىي ما يقرب الفرد من األىالي اآلخرين في القرية أو
ّ

الصير ىو زوج األخ أو األخت فال يوجد
المجتمع فالخال ىو أخ األم ،والعم ىو أخ األب و ّ
ظل ىذا التنظيم الذي خنقتو العادات والتقاليد عمى حسب
عالقات صداقة أو ما شابو في ّ
4
الراوية تساعديث 5عن النسق القرابي ّأنو كل ما
حدثتنا
المفيوم
نفس
وفي
.
أقوال نا لويزة
ّ

يتعمق بروابط النسب والمصاىرة واألسرة ركيزة المجتمع وأساس كل المجتمعات البشرية وىي
القاعدة المركزّية لبناء مجتمع سميم عمى أسس محافظة لمعادات والتّقاليد التي تمثل القانون
الذي يسير الجماعات.

1ــ إحدن لحمٌد 24،سنة ،أستاذ التعلٌم المتوسط ،تٌنٌري ،منطمة أكفادو11،ـ91ـ.1193
2
الراوي نفسه96،ـ91ـ.1193
ــ لغا دمحمّ ،
3ــ مشري حدادو 01 ،سنة ،رئٌس بلدٌة أكفادو ،أورٌر ،منطمة أكفادو11 ،ـ11ـ.1194
4ــ سلطانة مٌمونً 32 ،سنة ،ربة بٌت ،تٌنٌري ،منطمة أكفادو11 ،ــ19ــ.1194
5
ــ تسعدٌت(ي) 31،سنة ،ربة بٌت ،منطمة أولاس16 ،ـ99ـ.1193
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2
بأن
من خالل ما رواه عمينا العم بشير 1والعم مخموف،
توصمنا في األخير أن نستنتجّ ،
ّ
ىاتين المنطقتين كباقي مناطق القبائل تتكون من أسر ممتدة أي طويمة فيي بمثابة خمية

النحل يعيش فييا األبناء واألحفاد وحتى إن ترك أحدىم البيت العائمي لضيق المكان فعميو
ّ
أن يسكن بالجوار فقط وأالّ يبتعد كثي ار عن بيت األىل ،في كل المناسبات واألعياد يجتمع

جدي.
في البيت الكبير أو ما يعرف عند القبائل ب":أخام نج ّدي" أي بيت ّ
تزوج ابنيا من بنت أختيا وىذه
يفضل المجتمع القبائمي ّ
الزواج ّ
ّ
لألم أن ّ
الداخمي فيمكن ّ
الشائعة كثي ار كما يمكن أن يتزوج االبن بأحد قريباتو ،وكذلك بالنسبة لمبنت .وىذا ما
ىي ّ
يعيبو الجيل الجديد فيو يرفض الزواج الداخمي ،ويفضل العيش خارج بيت العائمة تجنبا
الرجال.
لممشاكل النسائية كما يقول ّ
السمطة اّلذي تنظم حولو العائمة وتكون العالقات االجتماعية عمودية
األب يمثّل مركز ّ
الناىي وال شيء يحدث
وارادة األب فييا تكون مطمقة وترتكز عمى العادة واإلكراه فيو اآلمر ّ
بكناتيا وبناتيا وفي سيادة النظام
أما بالنسبة لمحماة أي "ثامغرت" فتتكفل ّ
دون استشارتو و ّ
ال ّذكوري فيي ال تتدخل في شؤون الرجل ال يحق ليا أن تعترض عمى أي قرار كان أو

ترفض ليم طمباّ فيي العبدة المطيعة ليم.
إذن نوع االنتساب لياتين المنطقتين ىو انتساب أبوي و يشمل كل األصول والفروع من
العمة لوحدىا
ثم ّ
ال ّذكور من ناحية األب و أب األب من جية واألبناء وأبنائيم من جية ثانية ّ
حد تعبير
يسمى بأقارب العصب عمى ّ
واألعمام وأبنائيم من جية أخرى وكّميم يشكمون ما ّ

لعم دمحم فكّمما كان االنحدار واالنتساب من جانب األب كمما دعمت سمطتو ومحوريتو داخل
ا ّ
األسرة فيذه الييمنة ال ّذكرية متج ّذرة في الالوعي األفراد تفرض نفسيا كنظام اجتماعي

1ــ بشٌر مسعودن 36 ،سنة ،فالح ،منطمة أولاس16 ،ــ11ــ.1194
2
الراوي نفسه ،الموعد نفسه،
ــ إحدن لحمٌدّ ،
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قوة لين فيسرن
يكسب من خالليا الرجل سمطتو وقوتو والنساء في ىذه الحالة ال حولة وال ّ
وفقا لقوانين الرجال  ،ىذا ما أخبرتنا بو نا زينب.1

0ــ3ــ3ــ التنظيم اإلداري:
إن الوحدة السياسية واإلدارية لممنطقتين ىي القرية أو ما يسمى ب":ثجمعث" وىي كيان
ّ

مستقل تنظم قوانينيا بنفسيا فتمغي ما تراه عائقا وتجيز ما تراه مناسبا وذلك عن طريق لجنة
ِ
اح» ،2فال تتدخل االسمطات لفك نزاعات
َي َذ َص ْ
قروية وفي ىذا يقول العم دمحمَ «:ث ْج َم ْعث ت َّن أ ْ
أكده العم موسىَ«:ن َخ َد ْم َث ْج َم ْعث ُك ْل َماِيَم ْد
وحل مشاكميا كمشاكل الميراث مثال وىذا ما ّ
ِ
ِ
َم ْك أَرْتَن ْفُروَ ،ث ْج َم ْعث
نج َم ْع أ َ
ُومْن ِغي َقْر ِس ْ
يس أََن ْ
ين َن ْغ ثَم ْد َث ْم َسْم ْت ُث َ
وع ْار ث ْيفَرِث ْ
َك ْن أَْنوالي أ َ
أ َ
3
أن ىذه المؤسسة ىي التي تحل المشاكل التي تدور بين أفرادىا
َث ُمو ْق ِإ َو َّك» يعني ىذا ّ
وذلك بعقد إجتماع بين كبار القرية ويترأسيم فرد يدعى "شيخ نتدارث" أو "أمغار نتدارث"
ويجب أن تتوفر في ىذا األخير بعض الشروط و ىي حسب العم دمحم:
أوال السن :فكبر السن دلٌل على الحكمة واتخاذ المرارات السلٌمة وٌكون أكثر دراٌة بأمور
الحٌاة.
ثانٌا:أن ٌكون ذو نسب عرٌك وشرٌف أي ٌنحدر من عائلة شرٌفة ،معروفة بأصولها
وعزتها.
ثالثا :أن ٌكون له علم بكل من المرٌة صغٌرها وكبٌرها وما ٌجري فٌها من مستجدات.

1ــ زٌنب (ق) 51 ،سنة ،ربة بٌت ،تٌزمورٌن ،منطمة أكفادو10 ،ــ11ــ.1194
2
الراوي نفسه ،الموعد نفسه.
ــ دمحم جمعاويّ ،
3ــ موسى حناط 33 ،سنة ،متماعد ،تاورٌرت ،منطمة أكفادو11 ،ــ10ــ.1194
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0ــ3ــ4ــ الّمغة:
يتكمم سكان منطقة أكفادو القبائمية النقية أو ما نسميو ب{ثقبيمث ثقرنت} نظ ار
الحتكاكيا بوالية تيزي وزو بينما يستعمل أىل منطقة أوقاس لغة {ثسحميث}لىقىعها على
ساحلي.
الشريط ال ّ

 9ـ العادات والتقاليد والمعتقدات الشعبية لممنطقتين:
كل مجتمع ىنالك مجموعة من العادات والتّقاليد و المعتقدات الشعبية اّلتي أصبحت
في ّ

مما يشكل ىاجسا لمن يحمميا و تمثل
مع مرور ّ
الزمن راسخة و جزء من ثقافة األفراد ّ
بالنسبة ليم سببا في التّفاؤل و التشاؤم .
ّ

 9ــ0ــ العادات والتقاليد:
تعريفها:
الناس وقاموا بتكرار فعمو في العديد من المناسبات
يقصد بالعادات كل ما قد إعتاده ّ

تحتل العادات
أما التّقاليد فيي أن يتبع الجيل ما قد قام بفعمو الجيل الذي قبمو .و
ّ
المختمفةّ ،
حي از كبي ار في المجتمع الجزائري عامة والقبائمي خاصة فيي بطاقة ىوية ىذا
و اّلتقاليد ّ
المميز
طابع
الشعبية ال ّ
اّلشعب وفي ىذا الصدد يقول دمحم سعيدي «:تعتبر العادات و التقاليد ّ
ّ
طرح اإلختالفي كما تعتبر أيضا من المعالم
لمشعوب عن بعضها البعض من حيث ال ّ
ّ
طرح الهوياتيوثقافي واإلجتماعي»
الشعوب من حيث ال ّ
األساسية في تحديد هوية ّ

1

السموك
وىذا ما يؤكده فاروق أحمد مصطفى في قولو «:فالعادات تعبير عن مظاهر ّ
جماعية في العمل وفي اّلتفكير،كما أنها ظواهر موجودة في
المتكرر و أساليب
الجماعي
ّ
ّ
الخاصة المشتركة ،فجميعها يقوم عمى أساس الفعل
الوقت الحاضر ولها سماتها
ّ
1ــ دمحم سعٌدي ،ممدمة فً أنتروبولوجٌا مظاهر الثمافة الشعبٌة ،دار الخلدونٌة،د.ط1196 ،م ،ص .10
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معيارية تتطّمب اإلمتثال
قوة
ّ
عما لها من ّ
اإلجتماعي،كما أّنها متوارثة ،فضال ّ

اإلجتماعي».

1

أن ممارسة العادات لفترة طويمة من الزمن
ومن ىذين التعريفين الموجزين نستشف ّ

أن العادات والتّقاليد ىي تعبير عن الفكر الجماعي وأحوالو
تصبح تقميدا من ىنا ّيتضح ّ
اإلجتماعية والثقافية التي تختمف من جماعة إلى أخرى ،وىي تستمد قوتيا ووجودىا من
ّ
المجتمع الذي نشأت فييا وفي ىذا الموضوع سنعرض عميكم بعض العادات المتداولة في

ىاتين المنطقتين نجد:

أ ـ يّناير:
يقول العم مالك أن تاريخ يناير يعود إلى  950سنة قبل الميالد أين أنشأت الحضارة
أما عن معنى كممة "يناير" فيقول ّأنيا تنقسم إلى شقين
األمازيغية رزنامتيا الخاصة ّ
الشير" ورغم مرور
األول"ينا" "معناه "أمنزو" و"ير" معناه "شير" والمعنى الكامل "الفاتح من ّ
أن سكان القبائل الزالوا يقدسون ىذا
 2965سنة عمى انتصار األمازيغ عمى الفراعنة إالّ ّ

الحدث العظيم ويفتخرون بو ،وككل سنة تحتفل منطقة القبائل عامة بيذه المناسبة ومنطقتي

الدراسة خاصة ،بحيث يمثّل ألىل المنطقتين بداية السنة الفالحية الجديدة وىو يصادف
الفالحية ،فيذه
لمرزنامة
كل سنة
ّ
ّ
ويعد ىذا اليوم بداية ّ
الثاني عشر من شير جانفي من ّ
األخيرة تمثّل حجر األساس في حياتيم الفالحية ،ويستقبمون ىذا اليوم باحتفال بييج وبإعداد
قميدية من "الكسكس" ،و"بركوكس" ،و"ثغريفن" ،و"لسفنج"
مختمف األطباق
القبائمية التّ ّ
ّ




الراوية
ولكن يبقى طبق "سكسو ذوبيصار بالدجاج" يحظى باألولوية في مائدة يناير وتقول ّ

ِ
ِ
ان
وي ِاز ْ
يض أ َ
ُوس ْ
يص ْار ُس َ
ناسمطانة في ىذا الصدد « :يَناِير ْن َش ّغ ْل ُس ْك ُسو ُذوبِ َ
َك ْن أْن َماقْر أ َ

 1ــ فاروق أحمد مصطفى ،الموالد دراسة للعادات والتمالٌد الشعبٌة فً مصر ،الهٌئة المصرٌة للكتاب ،د.ط ،اإلسكندرٌة،
9651م ،ص .26
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1
الدجاج لكي تقابمنا ّأياما
ْ
إش ْف َحاَن ْن» .معناه نقوم بإعداد الكسكس مع الفول الجاف بمحم ّ

بيضاء وسعيدة.

ومن العادات التي يقوم بيا أىل المنطقتين في ىذه المناسبة أيضا حمق شعر المولود
الذي يبمغ عمره السنة بحيث تخصص لو ثيابا جديدة وجميمة ويوضع داخل "الجفنة"كما تقول

أج ِد ْيد ِإ ْب َهان
َس َ
يس ْلَق ْ
مس ِإ َو ْق ِش ْ
يش ِإ ْس َع ْ
ش ْ
ام ِر ْ
جق ْ
السيدة تاسعديت «:أْن َس ْ
ان أ ْ
اس َقْم َع ْ
2
ات أ َ ِ ِ
ِ
ِ
ان ْل َع ِممي»
الو ْ
ُس ْ
َو ْثَن َس ْ
رس داخ ْل َن ْت ِزوا َو ْسَن ْسمْر ُفَقرويِ ْس َل ْح َ
َكن أد ْثَمقاَندي أ َ

وتأكيدا لمبعد الفالحي في المناسبة يحضر أىل المنطقتين األعشاب الخضراء ويرمونيا فوق
جيدة.
سطوح المنازل راجين أن تكون السنة الفالحية الجديدة ّ

ب ـ التويزة:
فردية أو
وتعني كل صور التّعاون والتكافل بين أفراد المجتمع من أجل مصمحة ّ

معنوية وقت األفراح واألتراح وىي ليست مجرد كممة
مادية أو
ّ
إما ّ
ّ
جماعية وتكون المساعدة ّ
ضامنية تتجمى في أي
عند أىل المنطقتين بل تمثل جميع صور التضامن وىذه األعمال التّ
ّ
ّ
الزيتون ،الحصاد والدرس،
شكل من أشكال المساعدة في شتّى المجاالت مثال موسم جني ّ
لمنساء...وغيرىا من وجوه المساعدة وىذا
الصوف
النسيج وغسل
بالنسبة ّ
ّ
أعمال ّ
ّ
3
ما يؤكده العم دمحم بقولوَ « :ن ْكِني َن ْتمعاو ْن ِإ ُكَّم ْ ِ
تم التويزة بدعوة من
َْ َ
ش دي َثداَْر ْث»  ،وت ّ
ّ
صاحب الحاجة لألىل والجيران بتحديد موعد سابق حتّى تراىم يتسارعون لمد يد العون لو

ابتغاء مرضاة هللا ورسولو الحبيب في قولو تعالى ﴿:وتعاونوا عمى البر والتقوى عمى

1
الراوٌة نفسها ،الموعد نفسه.
ـ سلطانة مٌمونًّ ،
ــ بركوكس:وهو كسكس خشن ،وتمابله فً العربٌة كلمة"العٌش" ،وتختلف طرٌمة تحظٌره من منطمة إلى أخرى.
ــ تِ ْغ ِرفِ ْن:أكلة تملٌدٌة معروفة فً المناطك الجزائرٌة عامة والمبائلٌة بصفة خاصة ،و تس ّمى بالعربٌة"البغرٌر".
 -لَ ْسفَ ْن ْج :وهً نوع من الحلوٌات التملٌدٌة،وتس ّمى بالعربٌة " ْسفَ ْنجْ ".
2
الراوٌة نفسها ،الموعد نفسه.
ــ تسعدٌت(ي)ّ ،
3
الراوي نفسه ،الموعد نفسه.
ــ دمحم جمعاويّ ،
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1
الشريفة في ىذا
النبوية ّ
السنة ّ
وال تعاونوا عمى اإلثم والعدوان  .﴾19وىذا ما تؤكد عميو ّ

ّللا (ص)
ّللا ىنيماّ :
أن رسول ّ
الحديث الذي رواه البخاري ومسمم عن ابن عمر رضي ّ

ّللا في حاجته
قال«:المسمم أخو المسمم ال يظممه وال يسممه من كان في حاجة أخيه كان ّ
ّللا عنه بها كربة من كرب يوم القيامة».
فرج عن مسمم كربة ّ
ومن ّ
فرج ّ

2

وكل واحد منيم يقوم بالعمل المسند إليو بكل فرح في ٍّ
جو يمأله الحماس ،وفي نياية
ّ
قيمة ليم ،وىذا ما يؤكده العم
العمل واعترافا ليم بفضميم الكبير عميو يقوم بإعداد وليمة ّ

3
ِِ
غ ِإ َمْن ِسي»  ،فالتويزة تعد
ور َنا ْ
نه ِقي َل ْف ُ
ض ْ
موسىَ « :مَرْدَن ِوي َمَّد ْن أَغع ْيوَن ْن ِإَل ْق أَ ْس َ

من الظواىر اإلجتماعية المستحبة في المنطقتين التي يجب أن أال يتخّمى عنيا اإلنسان في

الروابط فيما بينيم.
وتقوي ّ
حياتو ،فيي تنشر المحبة والتآزر بين الناس ّ
الزواج:
جـ ّ
الزواج رباط
أن ّ
تتفق مجتمعات سائر البشر عمى اختالف مشاربيا ومعتقداتيا عمى ّ

النسل باإلضافة إلى تقاسم
الرجل والمرأة الستقرار ال ّ
طرفين والحفاظ عمى ّ
ّ
مقدس بين ّ
ربكم
المسؤوليات ،وىو نصف الدين يقول هللا تعالى في ىذا ّ
الشأن  ﴿:يا أييا الناس اتقوا ّ

4
فالزواج
الذي خمقكم من نفس واحدة وخمق منها زوجها ّ
وبث منهما رجاال كثي ار ونساءا﴾ ّ .

الود المتبادل
في أبسط معانيو عبارة عن اتّحاد رجل وامرأة في إطار شرعي مقنن عمى أساس ّ

نص
ميما في بناء أركان العائالت إلى جانب ىذه الوظائف التي ّ
مدى الحياة فيو يمعب دو ار ّ
لمزواج
عمييا ّ
لمنفس وخمق أواصر القرابة والتّعارف عبر المصاىرة ،فقد كان ّ
الشرع من عفاف ّ
اقتصاديةعدة منيا:
الدراسة كما في معظم بقاع الوطن وظائف اجتماعية و
ّ
في منطقتي ّ
1ــ سورة المائدة ،اآلٌة ,11
2ــ رواه البخاري ومسلم.
3
الراوي نفسه ،الموعد نفسه.
ــ موسى حناطّ ،
4ــ سورة النساء ،اآلٌة .19
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النسب أو األصل:الزيادة في عدد األشخاص لتقوية القبيمة.
 حفع ّ -حفع الميراث.

خاصة
الدراسة بصفة
يتسم ّ
الزواج التّقميدي في منطقة القبائل بصفة عامة ومنطقتي ّ
ّ

السمات في خضوعو خضوعا يكاد يكون تاما
بسمات ّ
تميزه وتطبعو بطابع خاص ،تتجّمى ّ
تمسكا شديدا لدرجة ّأنيا
لعادات اجتماعية تتضمن ّ
قيما خاصة يتمسك بيا أىل المنطقتين ّ
الناس من جيل إلى آخر وتجدر اإلشارة
تأصمت جذورىا فأصبحت من المسممات يتوارثيا ّ

ىما:الزواج المبكر ،وزواج األقارب.
لمزواج القبائمي
ّ
أن ابرز سمتين أساسيتين ّ
إلى ّ
ركزنا عمى األىم منيا:
بعدة مراحل وفي دراستنا ّ
يمر ّ
الزواج ّ
ككل منطقة ّ
ّ
مرحمة الخطبة:

يتم اختيار
أىم و ّأول مراحل ّ
الزواج والفترة التّمييدية ّ
الت تسبق عقد القيران .ففييا ّ
ىي ّ
تتم اجراءات تممييا العادات عمى المسؤولين عن ىذا
الفتاة ّ
لمشاب الذي ّ
يود أن يتزوج كما ّ
فإنو ال يتج أر عمى قول ذلك
أن ّ
الشاب عندما يرغب في ّ
الزواج ّ
الحدث ،و كما ىو معتاد ّ

عالنية واّنما يتجو إلى شخص قريب ليكّمم في ذلك والد الشاب حينئذ تخرج أمو لمبحث عن

العروس المناسبة وتشترط في ذلك أن تكون سمعة أم البنت حسنة لتفادي المشاكل فيما بعد

ينت ِت ْم َش َك ْل".1بعد اختيار العروس
يس َن ْت َف ِميْم ْت أ َ
َك ْن َح ِد ِدلِ ْ
كما تقول:نا حادةَ «:إدْن ُح ْ
وف ِإَل ْ
يتقدم أىل العريس لخطبة الفتاة وفي حالة الموافقة يسمح لمعريس بما يسمى "تزرث" أو ما

كل
يقابميا في الدين اإلسالمي "الرؤية ّ
الشرعية" فيقوم بإلباسيا خاتما من الذىب أو ّ
الفضة ّ

ثم يتم اإلتفاق عمى
أميا مبمغا من المال تأكيدا منو عمى ّ
ومقدوره ،ويمنح ّ
الزواج بابنتياّ ،
المير الذي يكون في العادة بسيطا بساطة أناس المنطقتين وشرط أم العروس ضمان اليناء

1ــ فاطمة ٌوسفً 36 ،سنة ،ربة بٌت ،منطمة أولاس96 ،ـ16ـ.1194
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الزواج ال يسمح لممخطوبين باإللتقاء حفاظا عمى
واإلحسان البنتيا ،ومن ىذه المرحمة حتّى ّ
سمعة العائمتين.
أىميا فتل الكسكس الذي
يأتي أسبوع التحضيرات لمزفاف وفيو تقام الكثير من المراسم و ّ
يعرف بالطعام وىو الطبق الرئيسي في عرس القبائل والمفتول وفق الطريقة التقميدية المفظمة
جو كمو مرح
الجيد بحيث تشارك ّ
ّ
ألنو يتميز بالمذاق ّ
النساء من األىل لفتل الكسكس في ّ
الرسمية ،تستقبل عائمة العروس في صبيحة اإلثنين
وحماس لميوم المنتظر ،ومن بدأ األيام ّ
كل
موكبا محمال بالمؤونة من طرف أىل الصير إلعداد مأدبة العرس مع خروف أو إثنين ّ

ومقدوره ،ومن يوميا يبدأ البيت العائمي باستقبال الضيوف من األىل واألحباب وتمضي ىذه

الميمة في ىرج ،تجمع العروس عدتيا استعدادا لمغادرة بيت أىميا في يوم الجمعة.
في صبيحة يوم الثالثاء تتحضر العروس الستقبال صديقاتيا لوليمة الثالثاء ،في الوقت
الذي يكون فيو يوم األربعاء أكثر رسمية بالنسبة لمعروس ،فيو اليوم الذي تقام فيو الفاتحة
جو بييج ،حفمة صغيرة يقيميا والد العروس بدعوة المقربين واألىل وفييا يقدم
وتكون في ّ
المقربين إليو ،باإلضافة إلى جياز العروس وىو ما
الزوج أو أحد
المير لمفتاة من قبل ّ
ّ
الميم
كل حسب مقدوره
نسميو"لجيز" ويختمف من عائمة ألخرى من حيث الكمية والنوعية ّ
ّ
في األمر أن تكون األشياء المجموبة عددىا زوجي وال يسمح بالعدد الفردي واالّ سيكون فال
ِ
ِ
ِ
ال ْن ِدرِي» ،1وفي مساء نفس
شؤم حسب قول ّنا حوريةِ « :إَل ْق أ ْذِيمي َل ْج َهاز ت ْزَو ْج َن ْغ دْل َف ْ

اليوم تقام حفمة الحّنة" ىنا يوضع صحن من الفخاّر معجونة بداخمو الحنة فتتقدم إحدى
المقربات من العريس لتحني العروس تحت أىازيج وزغاريد النسوة فتنشدن":أويد أفوسيم أمنقن
لحني كم أتسميث ربي أكمين"معناه "آتيني يدك لتتحني و ليسعدك هللا .

1ــ حورٌة ٌوسفً 36،سنة ،ربة بٌت ،منطمة أولاس16 ،ـ16ـ.1194
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فتمتزج دموع فرحة العروس بإلستقرار من جية ودموع الحزن لمفراق من جية أخرى تقول
اس» ،1معناه ماذا يخرج الفتاة من بيت
َشو أدسوفغن َت ْق ِش ْ
ّنا تسعديت «:أ ُ
ام ْنَب َاب ْ
يش ْت غ َخ ْ
أىميا ويأتي اليوم المنتظر وىو آخر يوم من حياة العزوبية يوم الخميس وكأن الفتاة لم

تمض في بيت والدييا سوى لحظات قميمة وىذا شعور يعكر صفو الجو وفي ىذا اليوم تقوم
العروس بجمع جيازىا الذي ستأخذه معيا في يوم الغد وترتبو في أحسن صورة.
بالنسبة لمعريسين أىم يوم في حياتيما فيو بداية لحياة الجد
يمثل يوم الجمعة ّ

بالنسبة لمعروس
بالنسبة لمعريس وحياة األنوثة واألمومة ّ
األبوة ّ
والمسؤولية ،حياة ّ
الرجولة و ّ
وفي ىذه المحظات تتداخل األلوان وتتوارى األحزان بعد سماع أبواق موكب العريس فيتقدم
العريس أو والدتو أو أختو إلخراج العروس من بيت أىميا وقبل ذلك تقوم ببعض التقاليد
ثم تخرج من تحت يد والدىا عند عتبة الباب وىذا رمز عمى رضا
كفقص بيضة تحت قدميا ّ
ِ
يس» 2معناه خرجت
اس ِإْل َحْرَما أُ ْ
ورَق ِاز ْ
األب عمييا وىذا حسب قول ناحادةَ «:ث َف ْغ قْم َحْرَما ْنَب َاب ْ
من حرمة أبييا لتدخل حرمة زوجيا.

وعند وصول العروس إلى بيت زوجيا تستقبميا ّأم العريس بما يسمى"ثاغربالت"
يتوسطيا كوب عسل وآخر الحميب ،حيث يقومون بتطعيم العريسين ثالثة
ممموءة بالحموى ّ

مرات لتمتقط من طرف
مرات من كل
كوب،ثم تقوم العروس برمي الحّموى إلى الخمف ثالثة ّ
ّ
مرددات القول التالي «:أَْل َع ْس َال َم ْم أ َِت ْسمُِي ْث أ ْك ِم َغْر َرِبي
الصغار تحت أىازيج النسوة وزغاريد ّ
ّ

يث» 3معناه أىال بالعروس فميسعدك هللا.
اع ِد ْ
َت َس ْ

1
الراوٌة نفسها16 ،ـ11ـ.1194
ــ تسعدٌت(ي)ّ ،
2ــ حادة مسعودن 31 ،سنة ،ربة بٌت ،تٌبوعالمٌن ،منطمة أولاس92 ،ـ11ـ.1194
3
لراوٌة نفسها.
ــ ا ّ
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 9ـ9ـ المعتقدات:
الداخمية اّلتي يؤمن بيا فرد أو
نعني بالمعتقد ّ
الشعبي ،تمك المعتقدات أو األفكار ّ

جماعة من األفراد و يمعب فييا الخيال دوره األكبر وىذا ما أكده حسني إبراىيم عبد العظيم
في حواره «:أما المعتقد الشعبي فهو مجموعة األفكار التي يؤمن بها الشعب فيما يتعمق
1
الشعب عن
إما نابعة عن نفوس ّ
بالعالم الخارجي و العالم فوق الطبيعي» وىذه المعتقدات ّ
الرؤية أو ىي في األصل معتقدات دينية.
طريق الكشف و ّ

ويذكر دمحم الجوىري تعريفا آخر لممعتقدات فيقول «:هي تمك األفكار واألحاسيس التي
الزالزل والبرق
تحرك الّناس إزاء ال ّ
ظواهر الطبيعية العادية و ّ
الشاذة كتصورات الّناس عن ّ
ّ
ظواهر الفيزيقية والّنفسية
والخسوف...إلخ ،وكذلك تصورات الّناس عن أسرار بعض ال ّ

كاألحالم والّنوم والميالد والوالدة والخالص والموت ورؤية المستقبل».2
طبيعة عن
السيطرة عمى ال ّ
إن المعتقدات تتداخل ّ
بالدين من حيث ّ
ّ
أن كالىما يسعى إلى ّ

السواح في كتابو «:أّنه
طريق معرفة ترتبط بحاجات اإلنسان ّ
الروحية وىذا ما يؤكده فراس ّ
حيز االنفعال
أول أشكال التغيرات الجماعية عن الخبرة ّ
الدينية الفردية التي خرجت من ّ
الدينية إلى تكوين معتقد هو
أن توصيل الخبرة ّ
حيز ال ّتأمل ال ّذهني ،ويبدو ّ
العاطفي إلى ّ
الدينية شكمها المعقول».3
ألن المعتقد هو ال ّذي يعطي لمخبرة ّ
ماسة ّ
حاجة سيولوجية ّ
الشعبية األخرى
الشعبية عن العناصر ّ
تختمف المعتقدات ّ

كالعادات والتّقاليد والفن

أن الفن
ّ
بالضرورة ضمن جماعة بشرّية ،كما ّ
الشعبي في بعض الخصائص ،فالعادة تمارس ّ
أما المعتقدات فيي من أشق
ّ
الشعبي تستمد قوتيا من ناحيتيا العممية في حياة ّ
الناسّ ،
1ــ حسنً إبراهٌم عبد العظٌم ،فً سوسٌولوجٌا المعتمد الشعبً ،الحوار المتمدن ،العدد 10 ،093ـ10ـ.1196
2ــ دمحم الجوهري ،الدراسة العلمٌة للمعتمدات الشعبٌة ،ج ،9دار الثمافة للنشر والتوزٌع ،د.ط ،الماهرة ،9656 ،ص .06
السواح ،دٌن اإلنسان( بحث فً ماهٌة الدٌن ونشئ الدافع الدٌّنً) ،منشورات عالء الدٌن ،د.ط ،دمشك،9665،
3ــ فرس
ّ
ص.04
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المدخل
البحث،ألنيا خبيئة في صدور
الدراسة و
عناصر التّراث ّ
ّ
الشعبي في التناول وأصعبيا في ّ
شكل بصورة مبالغ فييا أو مختمفة ،يمعب فييا الخيال الفردي دوره ليعطييا
أصحابيا وتت ّ

طابعا خاصا.
مما سبق يمكن تمخيص بعض المميزات الخاصة بالمعتقدات منيا:
ّ
الشعبية.
 المغة ّ مستقمة من حيث نشأتيا. أصعبيا في التّناول وأشّقيا.-

الناس.
ألنيا خبيئة في صدور ّ
الدراسة والبحث ّ
في ّ

وتتشكل بصورة مبالغ فييا.
 تختمر في صدور أصحابياّ
خاصا.
 -يمعب الخيال الفردي دوره ليعطييا طابعا ّ

الريفيين أو الحضر أو عند المثّقفين.
كل مكان عند ّ
 فيي موجودة في ّمنو ترجع الكثير من معتقداتنا السائدة إلى شيئ من التسميم والحضوع لحكميا ويتجمى
في الممارسات والطقوس اإلجتماعية المتنوعة ومن المعتقدات التي تطرقنا إلييا ىي:

الجن:
أ ــ معتقد ّ
أن الجن يتربص باإلنسان و ليذا يتفادون الحديث عنو
تعتقد الكثير من المجتمعات ّ

الجن
مخافة من التممك ،وىي من أكثر األمور اعتقادا في ىاتين المنطقتين ،اإليمان بوجود ّ

الجن
والخوف منو ،وقد ورد ذكره في القرآن الكريم لقولو ّ
عز وجل﴿:وما خمقت اإلنس و ّ
1
كل مرة فقد يأتي عمى ىيأة قط
إالّ ليعبدون﴾  ،فيم يؤمنون بقدرة ّ
الجن عمى تغيير شكمو في ّ
الحمامات ،األماكن الميجورة
أو كمب  ....وقد يكون رجال أو إمرأة وتجد الجن يسكن
ّ

1

ــ سورة الذارٌات ،اآلٌة .23
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أن
والعفنة ،وىذا ّ
شريرا ،ويعتقد أىل المنطقتين ّ
الجني قد يكون مساعدا وحارسا أو مخموقا ّ
الجن عمينا أن
الجن قادرة عمى التزاوج وتشكيل أسر مثمو مثل اإلنسان ،ولموقاية من شر ىذا ّ
ّ
نأخذ معنا الممح أو أن ننطق بالبسممة عند المرور من ىذه المناطق.

السحر:
ب ـــ معتقد ّ
يسمى باستحضار القوى
السحر و ّ
لقد مارس ّ
الشعوذة منذ القديم ،وىو ما ّ
الناس ّ
خير
ّ
بالسحر األسود ،و ّ
السحر ،واحد ىدفو ّ
أن ىناك نوعين من ّ
الشريرة ،ويقال ّأنيا ترتبط ّ

كتزويج الفتاة العانس ،أو توليد إمرأة عاقر ،والنوع اآلخر يعنى بتخريب البيوت ونشر

الضرة أو العجوز مثال ،وعادة ما يكون السحر حك ار عمى
المشاكل بين األسر من قبل ّ

فعين لممارسة
حقدىن عمى
النساء و
النساء دون الرجال ،فغيرة ّ
ّ
ّ
ّ
بعضين البعض ىو الذي يد ّ

السحر «:بأّنه عبارة عن عزائم وعقد تؤثر في
السحر و ّ
الشعوذة ،و ّ
يعرفو إبراىيم صالح ّ
ّ
القموب واألبدانفيمرض ويفرق بين االلمرء وزوجه وهو محرم ألنه كفر باهلل  ،1»...كما
نجد في القرآن الكريم ما يدل عمى حقيقة وجود السحر لقولو تعالى﴿:واتبعوا ما تتموا
الشياطين عمى ممك سميمان وما كفر سميمان ولكن الشياطين كفروا يعممون الناس السحر
عمى الممكين ببابل هاروت وماروت وما يعممان من أحد حتى يقوال إّنما نحن فتنة فال تكفر
ّللا ،2﴾...
فيتعممون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضاربين به إالّ بإذن ّ

العرافات من أجل معرفة المستقبل ،أو لعالجين من بعض آثار
لذلك تمجأ النساء لزيارة ّ

السحر .

1ــ ابراهٌم صالح ،التوحٌد بٌن السائل والمجٌب ،سلسلة مطبوعات مكتبة اللغة العربٌة ،د.ط،الجزائر1111،م ،ص .36
2ــ سورة البمرة ،اآلٌة .911
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جـ ـــ معتقد العين:
بالقبائمية "ثيت" لقد آمن أىل المنطقتين بيذا المعتقد بشكل كبير
يسمى
ّ
العين أو ما ّ
األشياء في
لمنظر في الكثير من األحيان ،ولتفادييا يعمدون إلى وضع العديد من
وممفت ّ
ّ
َسْن ُد َوْر
اعتقادىم
ّ
سيتمكنون من طرد العين الحاسدة تقول ّنا فاظمةِ « :م ِذ ْت َواِ ْث َح ْد ْس ِت ْ
يت أ َ
1
ِ
لما يصاب أحدا ما بالعين نمجأ
ْل َمْم ْح َس ْب َع ِإ َفْرَذ ْ
ان إوَقُري ْ
ِيسَ،ن ْغ َ
أسْن َعَم ْق َتام َس ْك ْث» ،معناه ّ
مرات أو نعّمق لو الخامسة ،ومن المعتقدات اّلتي نجدىا
إلى إدارة الممح حول رأسو سبع ّ
الشوكية ووضعيا
النباتات ّ
أيضا كتابة البسممة عمى األبواب ،أوتعميق العجالت أو غرس ّ

حق
لسحر ّ
الرسول صّمى هللا عميو وسّمم«:ا ّ
فوق سطوح البيوت إلبعاد العين الحاسدة يقول ّ

يقدميا أىل المنطقتين" :أكثيمي" فتقوم تمك المرأة
حق» وىذه بعض العالجات التي ّ
والعين ّ
يت َّاتسَّقل ِإبا ِبيس أ ِ ِ
ِ
ِ
أي
َمي أَد َيق ْل أَْل َعْقم ْ
يس»؛ ّ
بترديد بعض الكممات ،كأن تقول مثال «:ث ْ َ ْ َ ْ ّ
العين تعود عمى صاحبيا وابني يشفى ويعود إلى عقمو ىذا ما جاء عمى لسان رزيقة،2
وكذلك لمحماية من العين تعمق الخامسة "ثاخمست" وتعمق عمى ثوب األطفال الصغار
خاصة ،أو حذوة حصان" ثيصميرث" عمى الباب الرئيسي لممنزل.

دـــ اإليمان باألولياء الصالحين:
أن األولياء الصالحين ىم رجال مقربون إلى هللا لهم إمكانية
يعتقد معظم ّ
الناس ّ

االتصال به أكثر من غيرهم ولهم مقدرة عجيبة عمى األفعال الخارقة والمعجزات ،ولهم
نفس المقدرات بعد وفاتهم.3

1ــ رزٌمة كرٌمات 30 ،سنة ،ربة بٌت ،تاورٌرت ،منطمة أكفادو.
2
الراوٌة نفسها ،الموعد نفسه.
ــ رزٌمة كرٌماتّ ،
 3ــ دمحم جالوي ،التصوٌر الشعري عند أٌت منمالت( بٌن التراث والحداثة) ،دار هومه للنشر ،د.ط ،الجزائر ،9666 ،ص
.45
23

المدخل
المقربون إلى
ويؤكد ذلك عبد الحميد بورايو في قولو «:األولياء الصالحين هم الرجال
ّ

هللا عز و جل  ...و لهم قدرة عجيبة ،وقاموا بأعمال خارقة في حياتهم وحتى بعد وفاتهم،
ويكون ضريحهم رم از لمقدرةعمى الفعل» 1فهو يؤكدعمى إمتالك األولياء لكرامات وقدرات
الناس عامة ،تتواجد في المنطقتين المدروستين العديد من األضرحة التي
خفية يؤمن بيا ّ
ّ
يزورىا الناس باستمرار من وقت آلخر ،فيذه الظاىرة من أجل التبرك و التقرب إلى هللا أو
من أجل تحقيق نذر ،والنذر ىو أن يعد الشخص ذلك الولي في حالة وصولو إلى مبتغاه
سييقدم لو أضحية أو مبمغا من المال واألول أكثر رواجا ،و وصمت درجة تقديسيم إلى
الضريح المعروف في منطقة
الحمف بيم ،كأن يقول أحدىم :أحق سيذي وذريس ،وىو ّ

أكفادو،و أحق سيدي سعيد"المعروف بمنطقة أوقاس .

أن ىؤالء
الصالحين ترتادىا ّ
آمن ّ
النساء بشكل رىيب بحيث ّ
ّ
إن أضرحة األولياء ّ
الصالحين في األرض ،أو ّأنيم وسائط بين العباد ورّبيم ،فتقصدىم
األولياء ىم خمفاء هللا ّ

الدعاء باسم ذلك الولي كأن
الشموع ووضع
النساء العاقرات فتقمن بإشعال ّ
ّ
ّ
الحناء و ّ
ّ
بتقبيل
تقول«:أسيدي فالن أعطيني كذا وكذا ،أو حققني لي هذا وهذا» كذلك تقمن ّ
تضرعا لو ،وتّقصده الفتيات العانسات
مرة ،وذلك
الدوران حول ّ
الجدران ،و ّ
ّ
الشاىد أكثر من ّ
الصالح ...إلخ .وسألنا بعض العجائز عن ىذا الموضوع وكانت األجوبة
ليرزقين ّ
ّ
بالزوج ّ
عمى ىذا المنوال":شيمَّمو بيو" معناه العظمة لو ،كذلك " َحا َذْر أَ ْت َك ْفَر ْت ْسَي َس ْن" ،وىو التحذير

ألنيا
من الكفر بيم" ،أسدي سعيد تعفوتاس نغ تمزينت" ومعناه "يا سيدي سعيد أغفر ليا ّ
بالدعاء لنا أن ييدينا هللا .
صغيرة" وىناك من رفضن التّكمم عن ىذا الموضوع واكتفين ّ

1ــ عبد الحمٌد بوراٌو ،المصص الشعبً فً منطمة بسكرة(دراسة مٌدانٌة) ،وزارة الثمافة ،د.ط ،الجزائر ،1114 ،ص
.11
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ه_طقس اإلستسقاء:
رغم قدم طقس اإلستسقاء "أن ازر" ّإال ّأنو ال يزال يمارس في قرى منطقتي البحث ،كّمما

الحية التي تواكب العصرنة ،لقد آمن المجتمع القبائمي
دعت إليو الحاجة ،فيو من ال ّ
طقوس ّ

باإللو "أنزار" وبقدرتو عمى منح المطر والخصب ،وذلك بعد أن ينشدوا لو ترنيمات طقوسية
حل القحط بالبالد وىي أسطورة موغمة في القدم ونابعة من
قائمة عمى مفاتن األنوثة كمما ّ
الذاكرة الجماعية ،فقد كانوا ينشدون ليذا اإللو ليرجع ليم الغيث المفقود ،وتتم ىذه الممارسة
الطقوسية بتحديد الموعد ثم تختار فتاة لتزف عروسا ألنزار ويشترط أن تكون من أشرف
نساء المنطقة وأكثرىن جماال وأصدقين نية ألداء تمك الميمة ،فميذا الطقس حظو من
األشعار فكانت النساء ينشدن عندما تزف العروس إلى أنزار طائفين كل بيوت المنطقة
الواحد تمو اآلخر فيقمن:
أنزار أيانزار

Anéarayanéar

طف ىذا الحر
يا إلو ل ّ

A yagellidaréed aɛurar

لتتينع خيرات الجبال

Ad teb nneɛma budrar

وكذا غيرىا في السواحل

1

Ad ternu tin uéa$a

وأثناء الطواف عمى كل بيوت المنطقة يقدم كل منزل شيئا من لوازم إعداد الوليمة ،حتى
يتسنى لمجميع المشاركة في ىذا الطقس سواءا بتقديم الصدقات من زيت ولحم ودقيق .ثم
يمي ىذا طواف العروس بمعبد أنزار سبع مرات طالبة منو قطرات من الماء قائمة:
أنزار أنزار

anéar Anéar

يارب أغثنا مطر

A Rebbi fked a$ebar

1ــ وازن شالة 34 ،سنة ،ربة بٌت ،تالة خالد ،منطمة أولاس10 ،ـ15ــ.1193
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المغرف يتحرك
يارب إرو األرض

A$enja yettargigi
1

A Rebbi sarwu lqaɛa

أن الفتاة استبدلت بمغرف فيزين كما تزين العروس الجميمة
وما تجدر اإلشارة إليو ىو ّ

تسمى
الراوية التي ّ
حفاظا عمى شرف الفتاة وحياتيا ،وحسب ّ
حدثتنا عن ىذه األسطورة والتي ّ
ممخصيا:
أسطورة ممك المطر وعروسو الجميمة ،وىذا ىو ّ

األيام
يوجد ممك طائري في قديم ّ
الزمان يممك خاتما سحرّيا بو يحقق أمانيو ،وفي أحد ّ

لمزواج فرفضت
مر من الوادي ،فرأى فتاة جميمة
تستحم فيو ،فانبير لجماليا ّ
الخالق فطمبيا ّ
ّ
ّ
جف الواد كّميا ،فأصبحت قريتيا ميددة
فغضب منيا غضبا شديدا ،فأدار خاتمو و ّ

الزواج بالفتاة من ممك المطر
فتم ّ
لما وصل الخبر ألىل القرية ّ
ّ
بالجفاف.و ّ
ترجوىا بالقبول ّ
تم استبدال الفتاة بالمغرف
ومن فرحة ذلك الممك ىطل المطر بغ ازرة لكن في الوقت الحالي ّ

النساء وتزّينيا بالحمى
بحيث تأخذ إحدى العجائز مغرفة كبيرة "أغنجا" فتمبسيا مالبس ّ

فتجعميا عمى شكل دمية جميمة تشبو العروس وبعد اإلنتياء تحمل من قبل فتاة يتيمة أو

جدية وفرح بأمل نزول الغيث بترديد
بكل ّ
لطفل صغير من أطفال التّظاىرة فيبدأ بذلك العمل ّ

األناشيد المذكورة سابقا.

1
الراوٌة نفسها ،الموعد نفسه.
ــ رزٌمة كرٌماتّ ،
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األول
الفصل
ّ

األغنية النسوية( الماهية ،الخصائص ،التطور،
الوظيفة)
تقديم
1ــ تعريف األغنية الشعبية
أــ لغة
ب ــ إصطالحا
 2ــ خصائص األغنية الشعبية
 3ــ نشأة وتطور األغنية الشعبية
 4ــ وظائف األغنية الشعبية

الفصل األوّ ل

األغنيت الشعبيت( الماهيت ،الخصائص،النشأة،التطوروالوظيفت)

تقديم:
الشعبي وىي ممتصقة باإلنسان
تعد األغنية الشعبية المادة الخام لألدب ّ
وتربطيما عالقة الوالد بالمولود فترفض اإلنسالخ عنو،فقد عكست مختمف أشكال
الحياة وىموميا وعبرت بصدق العبارة عن معاناة األفراد وأحالميم وآماليم ،كما
جسدت الكثير من مظاىره القوة واعتزاز الشعب بقيمو وتقاليده وعاداتو ،فاألغنية
الرسمي لحياة الشعوب ،حيث صورت الواقع بجزئياتو وحيثياتو
الشعبية ىي الناطق ّ
بكممات بسيطة وأنغام عذبة ،عمى إختالف أشكاليا وأنواعيا وكثرة مواضيعيا

ومضامينيا فمم تترك جانبا من جوانب الحياة إالّ ووقفت لتحيط بو فتنقمو لنا بطريقة
جميمة وفي غاية من اإلبداع.
1ــ األغنية القبائمية النسوية(الماىية ـ المميزات النشأة ـ التطور والوظيفة ـ ـ)
1ـــ 1مفيوم األغنية الشعبية لغة واصطالحا:
أ ـ لغة:
األغنية لغة :مايترّنم بو الكالم الموزون وغيره (ج)أغان.
الغنة) صوت يخرج من الخيشوم .من المياة
غنةّ ( ,
وغنة ،كان في صوتو ّ
غنا ّ
(غن) ّ
ّ

واألنف.

1

صوت ،وفالن بفالن:
(غنى) تطرب وترنم بالكالم الموزون وغيره ،ويقالّ :
ّ
غنى الحمامّ :
مدحو أو ىجاه...

1ـ ـإبراىيم مدكور ،المعجم الوجيز ،و ازرة التربية والتعميم ،د.ط ،مصر4141 ،ه4991/م ،ص .161
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الفصل األوّ ل

األغنيت الشعبيت( الماهيت ،الخصائص،النشأة،التطوروالوظيفت)

(الغناء) التطريب والترنيم بالكالم الموزون وغيره ،يكون مصحوبا بالغناء وغير مصحوب.

1

يغني أغنية
غنى فالنّ ،
وجاء في لسان العرب « والغناء من الصوت ،ما طرب بو ويقال ّ

وتغنى بأغنية حسنة وجمعيا أغان ».
ّ

2

ب ـ اصطالحا:
تختمف األغنية الشعبية عن سائر أشكال التعبير الشعبي ،وىذا ما تؤكده الباحثة نبيمة
أما الجانب الكالمي فيدخل في اختصاص أصحاب الدراسات الفمكمورية
إبراىيم في قولياّ «:

األغنية». 3
واإلجتماعية»،فنحن سنقصر بحثنا عمى الجانب الكالمي في
ّ

ىم،إنيا ترتبط بأحاسيسيم وتتواصل
األغنية مرآة تعكس عواطف الناس وطبيعتيم وتفكير ّ
و ّ

مع مشاعرىم وتميزىا بالنغمة والمحن تنتشر وتتغمغل بينيم  ،وحسب رأؼ عبد القادر خميفي
إن األغنية الشعبية ابداع شعبي جماعي بسيط بفكره زاخر
في مداخمة لو بجامعة وىرانّ «:

بألحانو ،ىي صوت الجماعة يضعيا الفرد ويطورىا الجميور ويحافظ عمييا لتضل نابظة

بالحياة تتجسد وتتجدد كحياة الشعب».4
كرسوا جيودىم لدراسة األدب الشعبي بصفة عامة واألغنية الشعبية
ومن الباحثين الذين ّ

بصفة خاصة نجد الكسندر ىجرتي كراب الذؼ يعرف األغنية أنيا «:قصيدة شعرية ممحنة
مجيولة المؤلف ،كانت تشيع بين األميين في األزمنة الماضية ،وما تزال حية في
5
أؼ أغنية يفترض أن
أن
اعتبرت
التي
الرومانسية
مذىب
سمك
ىذا
يفو
ر
بتع
ىو
.
اإلستعمال»
ّ
ّ

1ــ إبراهٌم مدكور وآخرون ،المعجم الوسٌط ،مجمع الّغة العربٌة ،اإلدارة العامة للمجمعات وإحٌاء التراث ،مكتبة الشروق
الدولٌة ،ط ،1.مصر1241 ،ه4112/م ،ص .666.662
2ــ ابن منظور  ،لسان العرب ،د.ط ،الماهرة1111 ،م ،ص ،.131
3ــ نبٌلة إبراهٌم ،أشكال التعبٌر فً األدب الشعبً ،دار المعارف ،د.ط ،الماهرة1191 ،م ،ص .466

4

ــ عبد المادر خلٌفً ،مداخالت فً األدب الشعبً ،األغنٌة الشعبٌة المبائلٌة ،جامعة وهران4116 ،م.

5ــألكسندر هجرتً كراب ،علم الفولكلور ،ترجمة أحمد رشدي صالح ،وزارة الثمافة المصرٌة ،مؤسسة التألٌف والنشر،
دار الكتاب ،د.ط ،،الماهرة1116 ،م،ص .436
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ألنيا من صنع الشعب.وىذا ال يعني أن األغنية الشعبية دائما
تكون مجيولة المؤلف ّ
مجيولة المؤلف فيمكن أن نممح بعض األغاني المعمومة المؤلف .

فاألغنية تتعرض إلى تغييرات خالل إنتقاليا من لسان إلى آخر ومن بيئة إلى أخرػ
فينتسى إسم المؤلف األصمي إذ أن لكل أغنية ليا مؤلفيا الذؼ أبدعيا ألن الموىبة فردية لكن
اإلىتمامات الروحية ومضمون الخبرة ذات صبغة مشتركة بين الجميع .وىذا ما يؤكده "سمير
يرددىا الشعب ويستوعبيا ويتناقميا وتصدر
حوراني"«:األغنية الشعبية ىي األغنية التي ّ

عن وجدانو وتعبر عن آمالو وليس شرطا أن يكون الشعب ىو مؤلفيا بل تبناىا من
مؤلفيا األصمي المجيول فأصبحت ممكا لمشعب» .1وىذا ما يؤكده أيضا فوزؼ العنتيل في

الشعبية بقولو«:قصيدة غنائية ممحنة مجيولة النشأة بمعنى أّنيا نشأت
حديثو عن األغنية ّ
بين العامة من الناس في أزمنة ماضية وبقيت متداولة أزمانا طويمة».

2

وىذا يتطابق مع تعريف دمحم إبراىيم دمحم «:من المعروف أن لألغنية الشعبية تعريفات
عديدة يمكن أن نقول أن أبسط تعريف ليا ىو أنيا قصيدة غنائية ممحنة مجيولة النشأة
بمعنى أنيا نشأت بين العامة من الناس في أزمنة ماضية وبقيت متداولة أزمانا طويمة».3
ويعرفيا "أحمد مرسي ّأنيا"«:األغنية المرددة التي تستوعبيا حافضة جماعة تتناقألدابيا

شفاىة وتصدر في تحقيق وجودىا عن وجدان شعبي».4

أن الباحث قد أىمل
مما سبق األغنية الشعبية تتناقل مشافية بين أوساط المجتمع إالّ ّ
نستنتج ّ
جانب العفوية والطابع المؤثر الذؼ تحكمو كممات األغنية ،وغيرىا من السمات المرتبطة
باألغنية الشعبية.
1ــ سمٌر حورانً ،دراسة األغنٌة الشعبٌة فً شعر أحمد ٌوسف ،د.ط ،الغراق ،د.ت ،ص.
2ــ فوزي العنتٌل ،بٌن الفلكلور والثمافة الشعبٌة ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،د.ط1199 ،م ،ص.21
3ــ دمحم ابراهٌم دمحم ،فً مفهوم االغنٌة الشعبٌة ،جرٌدة الصباح،شبكة اإلعالم العرالً44،ـ 16ـ .4113
4ــأحمد مرسً ،األغنٌٌة الشعبٌة  ،الهٌئة المصرٌة العامة للتألٌف والنشر ،د.ط ،الماهرة1169 ،م ،ص .419
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أن األغنية مادة تنتقل عن طريق الرواية
وىذا ما يؤكده "جورج ىوستج" فيذىب إلى ّ

الشفوية فيقول«:األغنية الشائعة أو الذائعة في المجتمع الشعبي ،وأنيا تشمل شعر
وموسيقى الجماعات والمجتمعات الريفية التي تتناقل آدابيا عن طريق الرواية الشفوية
دون حاجة إلى التدوين والطباعة» .1فقد اعتبر الباحث األغنية الشعبية أنيا ذو شقين كممة
ولحن الّمذان ينتقالن عن طريق المشافية دون الحاجة إلى الكتابة ىذه التقنية الميمة التي
ألغاىا والتي تحفع التراث الشعبي من الزوال واإلندثار.
أما الباحثة "شيماء صالح" فتعرفيا«:األغنية الشعبية ىي تمك األغنية التي ترتبط
ّ
بمكان وجماعة ما من البشر ومثال ذلك أىل الريف وأىل الصحراء والنوبة وىكذا ،ومن
أمثمة تمك األغاني دورة الحياة( الميالد ومراحمو كالعقيقة والختان...الخ ،الزواج ومراحمو،
الموت ،وكذلك أغان ي السمر والمناسبات كاألعياد وأغاني العمل مثل أغاني الصيد
والحصاد .تمك األغاني نجدىا جماعية اإلبداع سواء الكممات أو المحن أو األداء .بالطبيعة
كان ليا مبدع أصمي واكن سعة انتشارىا كانت أكبر من مبدعيا نفسو».2
أن األغنية الشعبية ترتبط بشكل وثيق بالبيئة التي أنتجت فييا
نستشف من ىذا القول ّ

لتعبر عن مختمف انشغاالتيم اليومية ،سواءا الحزينة منيا أو السعيدة.
كارتباط المولود بالوالد ّ

أن األغنية الشعبية ىي أعمق جذو ار في تربة
نستخمص من ىذه التعريفات المختمفة ّ

الحياة الشعبية وأكثر تفننا في التعبير عن وجدان الشعب ووىمومو وىي تعيش من جيل
آلخر كجزء من موروثو دون معرفة المؤلف رغم ّأنيا في األصل كان ليا مؤلف يرجع إلى
فرد أو جماعة تناساىا اإلستعمال الشعبي بفعل التعديل والتحول.

1ــ أنظر،جورج هوستج ،من كتاب أحمد مرسً،األغنٌة الشعبٌة ،نفس المرجع السابك ،ص.11
 2ــ شٌماء صالح ،مماالت فً الموسٌمى العربٌة  ،المجمع العربً للموسٌمى ،جامعة الدول العربٌة،
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1ــ 2نشأة وتطور األغنية الشعبية
وركب عمى
لقد كان الغناء إلياما سجعت بو الطيور قبل اإلنسان فقمدىا ىذا األخير ّ
تغانيميا كالمو الموزون والمقّفى ،وقد عرف اإلنسان الغناء أصواتا منغمة قبل أن ييتدؼ إلى
فعبر باألصوات البسيطة عما يجيش في صدره من دوافع الم ّذة واأللم وميول الرغبة،
الكالم ّ
فاألغنية قديمة قدم وجود اإلنسان حيث كانت غذاءا روحيا لو ولحنا ينبعث من وتر الحزن
في قيتارة الحياة  .وظّمت األغنية الشعبية عبر األزمنة ترتسم فييا شخصية قائمو.
عما يخالج
فقد كانت النشأة األولى لألغنية يوم ّ
أحس اإلنسان ّأنو في حاجة لمتعبير ّ
وجدانو الفطرؼ ،وقد مثمت مصدره في ذلك الظواىر الطبيعية بقوتيا وجبروتيا ورعبيا أحيانا
بحبيا أحيانا أخرػ.
أو ّ
واذا أردنا التحدث عن نشأة األغنية الشعبية فمن الصعب الحديث عن أصوليا األولى
«لكونيا ضاربة في جذور اإلرث الشفوي» .1فمنذ القدم كان المجتمع القبائمي مبني عمى
الطابع الشفوؼ وال الكتابي ،وقد أشار إلى ذلك الباحث دمحم جالوؼ في قولو«:الكتابة تعتبر
فعال حداثيا في مثل ىذه المجتمعات الدائبة عمى التقميد الشفوي ،ىذه التي حققت قفزات
نوعية سمحت باإلنتقال التدريجي لمعممية اإلبداعية الشعرية من طابعيا الشفوي الموروث
إلى طابع كتابي مستحدث ،وىي في أساسيا ميزة شديدة اإلرتباط بالحركة الشعرية
األمازيغية عموما» .2وبالتالي يصعب التأريخ ليذا الطابع الشفوؼ فقد ورد عمى لسان أحمد
زغب« :فثقافة الطبقات الشعبية البسيطة التي تكدح سعيا لرزقيا ،فيسير شعرىا ونثرىا في
البوادي واألرياف ينسج بالمغة الشفوية المحمية ،ينشأ ويزدىر ويندثر في صمت .3»...
1ــأحمد ٌوسفٌ ،تم النص والجٌنالوجٌة الضائعة ،منشورات اإلختالف ،د.ط ،الجزائر4114 ،م ،ص ,31
2ــ دمحم جالوي ،تطور الشعر المبائلً(بٌن التملٌد والحداثة) ،الشعر الحدٌث ،ج  ،4م الزٌتونة ،د.ط ،تٌزي وزو،4111 ،
ص .433
 3ــ أحمد زغب ،جمالٌة الشعر الشفاهً(نحو ممارنة أسلوبٌة سٌمٌائٌة للنص الشعري الشفاهً) ،أطروحة لنٌل شهادة
دكتوراه فً األدب الشعبً ،جامعة ٌوسف بن خدة ،الجزائر4119/4116،م ،ص .12
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ويمكن أن نتتبع مسار األغنية القبائمية في الفترة ما بين الخمسينات والستينات وحتى
السبعينات من القرن الماضي من خالل األعمال التي قدميا مطربي منطقة القبائل فقد
أنتجوا أغان في النمط الكالسيكي التي بقيت عالمة فريدة من نوعيا في موسيقى البحر
المتوسط فقد كانت ىناك المغنية "نوارة وولتاش أرزقي" في الخمسينات ،و"شريف خدام" في
الستينات ،و"أبرنيس" ،و"نور الدين شنودة" ،و"مكسة" ،و"حميد مجاىد" والفنان "إدير" الذؼ
قدم األغنية الشييرة أبابا ينوبا التي ترجمت إلى الكثير من الّمغات في جميع أنحاء العالم
الفنانين
وىذا في السبعينات وغيرىم من ّ

وكانت المغنية القبائمية نوارة واحدة من رواد

الموسيقى الجزائرية بالّميجة القبائمية.

 1ــ 3خصائص األغنية الشعبية:
ّأنيا:

المختصة في موسيقى الشعوب"
الشعبية حسب الباحثة شيماء صالح
تتميز األغنية
ّ
ّ

تتميز بسعة اإلنتشار وىي خفيفة عمى السمع وسمسة النطق لذا يسيل حفظيا وتناقميا من
ــ ّ

شخص آلخر.

تيم الجماعة فيي ترتبط ماديا وعقميا وروحيا
 ـميا طابع شعبيفيي تناقش موضوعات ّ
ّ ّ
بالمجتمع .
ـ ـ جماعية التأليف :نحن نجيل المؤّلف األصمي فيي من إبداع المخيمة الجماعية.
شفوية فيي تخضع لمتّغيير من طرف األفراد وال
نصيا قابل لمتّعديل و التّبديل ،بما ّأنيا
ّ
ــ ّ
النسيان وعدم فيم
كالسمع و ّ
يظل ّ
النص عمى حالو األول  .فيؤثّر عمى ذلك ّ
ّ
عدة عوامل ّ
النقصان.
النص األصمي ّ
بالزيادة أو ّ
يؤدؼ إلى تغيير ّ
بعض الكممات ،وىذا ما ّ
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ـ سيمة الّمحن ،فالعالقة بين الّمحن والكممة وثيقة جدا وكمماتيا بسيطة يسيل تمحينيا وفق
لمممحن .
النفسية
لما تقتضيو الحالة ّ
ّ

1

الشعبية
ولقد ضمن الباحث األلماني "الكسندر ىجرتي كراب" في كتابو خصائص األغنية ّ
خصائص األغنية الشعبية كما يمي:
األول ،تتناول موضوعاتيا بطريقة جديدة ،وألوانيا
ـ ـ ىي غنائية،بمعنى ّأنيا ذائبة في المقام ّ
الريفية.
كثيرة تشبو ألوان الصناعة ّ
الشعبية ّ
أن انفعاالتيا بسيطة غير معّقدة ،وكذلك أسموبيا بسيطجداّ ،إنو
ـ ىي
انفعالية لمغاية ،غير ّ
ّ

أسموب المرّبعات.

أن نصفيا وان كان يعود إلى فرد فيي دائما محل التبديل
ـ األغنية ّ
عبية بمعنى ّ
الش ّ

والتعديل.

عبية ،فالبعض منيا انعكست
ـ ليس الفرح ىو مزاجيا العام ،واّنما كثير من األغاني ّ
الش ّ
طتيا بحّمة الحزن والتّعاسة والفشل.2
عمييا قسوة الحياة وم اررتيافغ ّ
لخصيا الدكتور" مجدؼ دمحم شمس الدين" كما يمي:
كما نجد أيضا ىذه الخصائص التي ّ
الصدق وتعبيرىا عن واقع المجتمع ،وربما
يميز األغنية ّ
الش ّ
أىم ما ّ
عبية الوزن والّمحن و ّ
الشعبي ،كالمثل ،الّمغز ،وغيرىا.
اشتممت األغنية عمى نمط آخر من أنماط األدب ّ
الشعبية،
الشعبي ومن بينو األغنية ّ
ـ تزاوج عممية التّأثير والتّأثر بين األدب الخاص واألدب ّ
وبين األلحان المثّقفة واأللحان الشعبية .
1ــ شٌماء صالح  ،مماالت فً مجلة الموسٌمى العربٌة ،تصدر عن المجمع العربً للموسٌمى( ،جامعة الدول العربٌة)،
.4114
 2ــ ألكسندر هجرتً كراب ،علم الفلكلور ،تر:أحمد رشٌد صالح ،وزارة الثمافة المصرٌة ،مؤسسة التألٌف والنشر ،دار
2
الكتاب ،الماهرة( ،دط)1116،م ،ص.133
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تذكره ويسيل نسيانو وسقوطو من الذاكرة الشعبية والعكس
ـ ىناك من األغاني ما يصعب ّ
صحيح .
لكنياال تسمم منو ،فيو واقع البد منو .
ـ األغنية ّ
الشعبية تقاوم التّغيير ّ
صنفت لألغنية الشعبية
ـ كثرة أنماط األغنية ّ
أن لجنة الفمكمور " اإلرلندية" ّ
عبية ،حتى ّ
الش ّ

أزيد من خمسة وعشرين نوعا من المواضيع واألغراض .

البكائيات.
النماذج نجدىا في
تؤدػ دون لحن موسيقي ،وىذه ّ
ـ ىناك أغاني ّ
ّ
يمكن أن نمخص أىم وأكبر النقاط التي اشترك فييا الباحثين فيما يخص مميزات
األغنية الشعبية ىي األربع نقاط التالية:
 قصيدة شعرية شعبية ممحنة البد أن تجمع بين كممات منظومة مقفاة والجرس
الوسيقي الكامن في تمك الكممات لتجد طريقيا إلى قموب الناس.
األول لكننا قد نعثر عمى أغاني
 مجيولية المؤلف فأغمب األغاني ال نعرف مبدعيا ّ
معروفة المؤلف.
 اإلنتشار والتداول وىذا شرط ضرورؼ وحيوؼ ،واالّ لما أصبحت شعبية ،إالّ أن
اإلنتشار البد أ ،يقترن بالتداول حيث أن ىناك الكثير من األغاني الشعبية شاعت
بين الناس في وقت ما وحققت نجاحا منقطع النظير ،ثم اندثرت وضاعت لكن
األغنية التي تمقى القبول العام تظل كذلك لمدػ ألعوام جد طويمة.
 التعديل بالنقصان أو الزيادة وىي سمة حاضرة أثناء التواتر الشفيي لألغنية دون
المساس بالمب فاألصالة مطموبة في التراث الشفيي عامة واألغنية خاصة وىذا ال
يعني التخمف بل التجديد والحيوية لمواكبة الحياة دون تغيير لمجوىر.
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وما يمكن قولو في خصوص ىذه المميزات أن األغنية الشعبية في أؼ أمة من األمم الوعاء
الذؼ يحوؼ كل ىموميا وأفراحيا ،عاداتيا وتقاليدىا ،أحالميا وآماليا ،وتعكس ىذه األغنية
مختمف جوانب الحياة التي يعيشيا الفرد في المجتمع .
إذن األغنية الشعبية وليدة القريحة الشعبية ،ووسيمة لمتعبير والبوح عن خمجات النفس
اإلنسانية المتقمبة فتكون فرحة وسعيدة تارة وتعيسة وحزينة تارة أخرػ فتكون ىذه األغنية في
المرصاد لتنقل لنا ىذه األحوال بشقييا بكل صدق و أمانة .

1ــ 4وظائف األغنية الشعبية:
لألغنية ال ّشعبية القبائمية وظائف متنوعة ومتعددة نذكر منيا ما يمي:

1ــ الوظيفة التربوية التعميمية:
لقد كانت األغاني المتداولة في الوسط الشعبي القبائمي ذات مغزػ تربوؼ تعميمي نظ ار
لما تمثمو التربية المثالية من أىمية في بناء مجتمع صالح وسميم ،والمالحع في جميع
األنماط الغنائية المتداولة في المنطقة ال تخمو من ىذه الوظيفة والتي تمثل اليدف األساسي
ليذا الشعر،فكان المغنون يدعون إلى الحفاظ عمى المقومات والمبادغ اإلجتماعية
واألخالقية لممجتمع ،يقول دمحم جالوؼ في ىذا الصدد ...«:تشكل اإلنتاجات الشعرية في
الرئيسي لمكثير من المعارف واألخالقيات التي ظمت تغذي باستمرار
عموميا المصدر ّ
المناخات الثقافية العامة المخيمة والمييمنة عمى أجواء البيئة الشفوية القبائمية» .

1

الشعبية ىو الدعوة إلى تربية النشئ تربية حسنة  ،واإلقتداء
فاليدف إذن من األغاني ّ
بالسير الحميدة الفاضمة ،وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك باستخدام الرمز .
1ــ دمحم جالوي ،تطور الشعر المبائلً وخصائصه(بٌن التملٌد والحداثة)،ج ،1.الشعر التملٌدي ،المحافظة السامٌة
لألمازٌغٌة ،4116 ،ص.69
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2ـــ الوظيفة التاريخية :
كل منطقة
تناول
المغني ّ
ّ
أىم األحداث التي عاشتيا ّ
الشعبي في أغانيو موضوع الثّورة و ّ
ظمم والجبروت ونادػ
عمى حدة إبان اإلحتالل الفرنسي لمجزائر بحيث رفض
المغني ال ّ
ّ

الجزائريين ودعوتيم لنبذ األجنبي
بالحرّية والعيش بكرامة عمى أرضو فعمل عمى إيقاظ ىمم ّ
الشعبية دو ار كبي ار في التأريخ ألوضاع
الجائر من خالل أغانييم وأشعارىم،فقد لعبت األغنية ّ

الجزائر في زمن سكت األدب عمى ذلك وىذا ما يؤكده عبد الحميد بورايو... «:خاصة وأن
الرسمي .1»...
الشعراء كانوا مؤرخوا تمك الحقبة بسبب غياب التاريخ ّ
لقد كانت األغنية وسيمة صادقة لتحقيق األىداف اإلبداعية من جية ،والثورية من جية
أخرػ.يقول دمحم جالّوؼ عن مواضيع ىذا النمط يقوم عمى «:وصف الجيوش والمعارك
واإلشادة باألبطال والقبائل والدعوة إلى التكاثف ،وصف النصر واليزيمة».2
بالتغني بأبطال الثورة ومن بينيم
فاألغاني التي تناولتيا نساء ىاتين المنطقتين شحنت
ّ

العقيد عميروش بحيث تنشدن:

3miruc degidurar

عميروش في الجبال

Wahme$dacu id lqut-is

يا عجبا عمى ماذا يتغذػ

Lambet-isdegl$aba

نومو في الغابة

krenakidisan- is

تآكمت جوانبو

Iwellehudem-is i rses

قابل الرصاص بوجيو

1ــ عبد الحمٌد بوراٌو  ،األدب الشعبً الجزائري ،دار المصبة للنشر ،د.ط ،الجزائر4119 ،م ،ص.39
2ــ دمحم جالوي ،تطور الشعر المبائلً وخصائصه(بٌن التملٌد والحداثة) ،المرجع نفسه ،ص .199
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Wala ad iznezatmaten-is

بدل أن يبيع إخوانو
وفي موضع آخر تقول الراوية:
سي عميروش في الصحراء

Si ɛmiruc f saêra

طاردتو الخيانة

tetabɛit lambay3a
Ay tizenzan ttametut

بيع من طرف امرأة
سبعة وسبعين جندؼ

Sebɛa w sabɛin dajondi

سقط كل من وقف

Win akk ig-beddan ye$li

1

Fi sabil lêuriya

في سبيل الحرية

فقد عبرت المرأة عن شيامة القائد عميروش وأتباعو ،والصرامة التي يتحمون بيا كما
سعت إلى فضح الخونة الذين يتعاممون مع اإلدارة الفرنسية ،فباألغنية كشفت عن أسرار
عبرت عن الظروف
النفس واليامس في الروح لممقاومة ،ونيضت بيا في وجو المستعمر و ّ
القاسية المحيطة بيم .

3ــ الوظيفة الترفييية:
ىذه الوظيفة يمكن رصدىا في جميع اإلنتاجات الغنائية الشعبية دون استثناء ،فقد
حظيت المناسبات السعيدة نصيبيا من الغناء ،فكانت األعراس تستقبل بأشعار رائعة ال مثيل
ليا لمتعبير عن الفرحة  ،وكذا األعياد الدينية ،ومواليد األطفال ،وخاصة أوقات العمل التي
كانت ترافق دائما بأغان عذبة شجية تسر السامع وتخفف من حدة التعب واستغالل الوقت
دون الشعور بو.
1

ــ حادة ٌوسفً 61 ،سنة ،ربة بٌت ،منطمة أولاس43 ،ـ11ـ.4116
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يذكر أيضا الباحث " باسكوم " أربع وظائف لألغنية ىي:

1

 الترويح عن النفس.
 تثبيت القيم الثقافية.
 التعميم أو التمقين.
أما الوظيفة األولى فيقصد بيا التسمية واإلمتاع وال شيئ آخر ،وىنا نممس محاولة ىروب
ّ
اإلنسان في الخيال من ضغوط الحياة.
أما وظيفة األغنية الشعبية في تثبيت القيم األخالقية واإلجتماعية واإلعتقادية بحيث تدعم
وّ
الموروثات وتضفي عمييا قيما أكبر ومكانة أرفع من الحقيقة بذاتيا.
أما وظيفة التعميم والتربية التي تؤدييا األغنية فيي تمقن الجماعة الشعبية ما استقرت تجربة
ّ
اإلنسان عبر األجيال من خالل التمييز بين ما يحقق الخير وما يجمب الشر ،بحيث يقمل
من انحراف السموك والخروج عن األخالق.

1ــ 5مكانة المغّني/الفّنان في المجتمع القبائمي:
عرف المجتمع القبائمي إنتاجا شعريا متنوعا ،وقد انقسم ىذا اإلنتاج إلى نوعين ،وىذا
حسب تقسيم سالم شاكر ىما:
أــ األنواع الشعرية النبيمة :التي تتضمن شعر بعض المؤلفين واإلنتاجات شبو العممية ذات
الديني ،وىذا النوع حكر عمى أقمية مثقفة من "إموسناون".ىذا يعني أن دور الشاعر
األصل ّ
يكمن في تمقين الدروس الفقيية والقرآنية بدرجة أولى ،باإلضافة إلى بعض المعارف األخرػ
في ميادين مختمفة تخص الحياة اإلجتماعية والثقافية...وغيرىا.

1ــ مجلة الثمافة الشعبٌة ،اللغة العربٌة ،العدد  ،3ص

،93
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ب ـ النتاجات القروية التي ىي في الغالب مجيولة المؤلف أو ربما لمؤلفين ال تتجاوز
شيرتيم تخوم القرية ،وىذا النوع شيد انتشا ار كبي ار في األوساط الشعبية .يمكن القول أن ىذه
النتاجات الشعرية ىي التي تصور المجتمع الشعبي بكل أس ارره وحتى النسوة قد برعن في
ىذا اإلبداع الشعرؼ وأبرزن ميبتين في ىذا المجال جنبا إلى جنب مع الرجل الذؼ أغمق
أن
الخناق عمييا في فترات من الزمن ،فاستطاعت ىذه النسوة أن تعدن اإلعتبار لممرأة و ّ
أكدن ّ

العمم والمعرفة ليسا حك ار عمى الرجال دون النساء.

إن ىذه الفئة المتعممة ىي التي أعطت لألغنية القبائمية دو ار ىاما داخل الحقل الثقافي
األمازيغي .فدور ىذه الفئة يتجّمى في تأويل وشرح التقاليد القبائمية وفق متطمبات الفترة
التاريخية ،وفيم الوضعية المعيشية حسب التقاليد.

1

إن المغني القبائمي يكتسب مرك از ودو ار ىاما في المجتمع القبائمي ،مثل تمك التي حظي
ّ

بيا المغني يوسف أوقاسي ،.وغيره من المغنين الذين حمموا لواء نشر المعرفة والتعبير عن
مختمف الظروف التي يعيشيا الفرد داخل المجتمع .كما يعتبر المغني القبائمي ناطق رسمي
يبينو الواقع المعيشي.
أىمية بالغة في حياتنا
اإلجتماعية ،وىذا ما ّ
ّ
لمقبيمة ،فقد اكتست األغنية ّ

1

ــ لاسً دمحم عبد الرحمان ،الغربة فً الشعر الشعبً المبائلً الحدٌث(1126ـ )1191دراسة تحلٌلٌة ،أطروحة ممدمة لنٌل شهادة دوكتوراه فً
األدب الشعبً1231 ،ـ1234ه4111/ـ4111م ،ص ،21
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تقديـ:
إف األغنية النسوية بما تجسده مف مقومات إبداعية بارزة ،تعد مف الفنوف األدبية أكثر
حضو ار وانتشا ار في األوساط الشعبية ،فمنذ أف برزت لموجود وىي تحمل راية الدفاع عف ىذه
األمة ومقوماتيا و إحياء شخصيتيا.
تعد األغنية النسوية القبائمية نمطا شعريا متميزا ،عرفو الحقل اإلبداعي منذ فترة بعيدة
مف الزمف ،فيي قديمة قدـ تمؾ الظواىر المرتبطة باألنساف (فرح ،حزف ،سمـ ،حرب ،فقر
مرت بيا
زواج ،حرماف  )...فقد جسدت ىذه األغنية بصدؽ العبارة كل ىذه المواقف التي ّ
المجتمعات القبائمية خصوصا والعالمية عموما.

فقد اختمفت مضاميف وأنواع األغنية النسوية القبائمية ونجد منيا أغاني األفراح التي
تتضمف أغاني الوالدة ،الختاف ،الخطب والزواج ،وأغاني العمل أوقات جني الزيتوف ،غسل
الصوؼ ،مخض الحميب ،النسيج ...الخ وكذا األغاني اإلجتماعية.

 1ػػ أغاني األطفاؿ:
بأنيا«:غناء األطفاؿ عند العرب ىو الترنيـ
يعرؼ أحمد أبو سعد أغاني الطفولة ّ
بالكممات التي تصحب عادة مداعبة الطفل ومالعبتو وتحريكو في الميد ليناـ»،1
ترددىا ليـ األـ عندما يبكوف ،أو عندما يأووف
فيذه األغاني خاصة باألطفاؿ في صباىـ ّ

أف الطفل أصابتو
إلى فراشيـ ،خصوصا عندما يصابوف باألرؽ أثناء المرض ،أو حيف يعتقد ّ

عيف الحسود ،وكذلؾ عندما تباشر األـ عمبل في المنزؿ وتحاوؿ تسمية ولدىا لييدأ فيتركيا

تؤدي ما ترغب فيو بكل راحة ،وىذا ما يؤكده الشاعر لونيس أيت منقبلت بقولو «:كل
المجتمع قائـ عمى عادات الحياة اليومية ،متوارثة مف جيل آلخر منذ القديـ إلى يومنا
1

ــ أحمد أبو سعد ،أغاني ترقيص األطفال عند العرب ،دار العلم للماليين ،ط ،1.بيروت1641 ،م ،ص.03
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الصبي في الميد ليناـ ،واذا اعتقد أنو أصيب بالعيف
ىذاف ومف ىذه العادات نجد مداعبة
ّ
الحسود أو عند مرضو وىذا منذ والدتو إلى أف يبدأ في المشي».

1

ىذه النعمة الرّبانية التي تمثل حمقة استمرار لمعائمة ،فاألطفاؿ ىـ خميفة األولياء

ويمثموف مصدر فرحيـ وقوتيـ ،فيكرس األولياء حياتيـ مف أجل ضماف ظروؼ معيشية
حسنة ألوالدىـ غير تمؾ التي عاشوىا ىـ في طفولتيـ .فيحاولوف تحقيق كل أمانييـ حتى لو
ّللا
بالراحة والسعادة وال ّرضا فميحمي ّ
كّمفيـ ذلؾ غاليا ،فالشيئ الميـ عندىـ أف يحس الولد ّ
كل األولياء ويكوف بعونيـ.
1ػػ1ػػ أغاني الميالد:

تمر المرأة الحبمى بفترة صعبة أثناء فترة حمل فكثي ار ما تتوحـ الحبمى فتشعر برغبة في
تناوؿ بعض المأكوالت مف فواكو وخضر والتي قد ال تكوف في أوانيا ،وترى المخيمة الشعبية
بأف الحامل إذا اشتيت شيئا مف المأكوالت ولـ يحضر ليا سيظير عمى بشرة الصبي
ّ

المولود عمى شكل عبلمة تسمى(الوحمة) ،لذلؾ يحرص الزوج عمى جمب كل ما تشتييو

الزوجة ميما كّمفو ذلؾ مف مشقة.
تفرح األسرة القبائمية ذك ار وتكفر وجوىيـ إذا كاف الولود بنتا فاألـ التي تمد ذك ار ينتابيا
يخيـ
اإلعتزاز والكبرياء فتضع عمى رأسيا تاجا مرصعا،والعكس بالنسبة لمتي تمد أنثى ،إذ ّ

الحزف عمى البيت ،وتشعر األـ بالذؿ واليواف خاصة إف لـ تنجب ذك ار قط ،وقد يؤدي بيا
إلى الطبلؽ.

2

1

 Izen Amazi$ , Awal, Da lwnis ayt mengellat, Langue maternelle et institution, Aselmed nــ
tmazi$t, Uîîun 06, Algerie, 1996, p 15.
2ــ دمحم جالّوي ،أشعار شعبية من قبائل جرجرة(قراءة نقدية في كتاب هانوطو) ،منشورات زرياب ،دط ،الجزائر،
 ،1331ص .35
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يفرحوف بقدوـ رجل المستقبل بزغاريد عالية وأىازيج شعرية لمترحيب بيما ومف النماذج
التي تؤدييا النسوة في مثل ىذه المناسبة نجد ما يمي:
النفساء شجرة الّميـ

Nafsa talqim n llim

في الجباؿ تترعرع

Deg udrar it ttramrim

الريش
النفساء لقمة ّ

Nnafsa talqim n ric

في الجباؿ تتعشش

Deg udrar it tta3acic

جئت أىنئ لؾ المولود

1

Usiɣd s3ad$am aqcic

1ػػػ2ػػػػ أغاني اليدىدة والترقيص:
تعتبر أغاني اليدىدة والترقيص أو الرضاعة أو ما يسمى بشعر األمومة مف أكثر
األغاني النسائية التي عرفت انتشا ار ورواجا في المجتمع القبائمي.

1ػػ2ػػ 1اليدىدة:
ف إلى جانب األشغاؿ المنزلية التي تقوـ بيا األـ ،عمييا أيضا أف تربي أبناءىا أحسف
قرة عينيا منذ والدتيـ ،فنجد ىذه
تربية ،وتحافع عمييـ مف كل شر قد يصيبيـ ،فيي تعتبرىـ ّ
األـ تترجـ ىذه األحاسيس نحو ولدىا بواسطة ىذه الترانيـ الرقيقة الموحية التي يعرفيا أحمد

بأنيا«:ىميمات ىادئة تسير وفق نغمة وتية يصحبيا غالبا تحريؾ الطفل
مرسي اليدىدة ّ
1ــ سعدية قوجيل 26 ،سنة ،ربة بيت ،إمغداسن ،منطقة أكفادو10 ،ـ11ـ.1313
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أو بعض أجزاء جسمو ،كالذراعيف مثال واىتزاز األـ نفسيا أو مف تحمل الطفل ىزات
خفيفة تناسب إيقاع اليميمة الذي تحدثو بفميا»

1

السعة والذيوع ،وىو خاص
وكذلؾ يعرفيا الجبلّوي ّ
بأنيا«:اليدىدة نمط شعري كوني ّ

باألميات أو بغيرىف ممف يقمف بيذا الدور خمفا ليف ،وترنيمات اليدىدة موجية أصال ألف
الصبية قصد إنزاؿ سنة النوـ عمييـ».2
تكوف مسموعة مف طرؼ ّ
والنصوص المعبرة عف ىذا الموضوع كثيرة وعديدة ننتقي منيا ىذا النموذج:
Rsed rsed ay ives

ىمـ يا نوـ
ىمـّ ،
ّ
لتناـ مع ولدي

Immi ad tegnev yid-s

ويناـ نوما ىادئا

Ad igen ives n reêma
Ma yella lehlak ad yekkes

ويشفى مف كل األمراض

Rsed rsed a yives

ىمـ يا نوـ
ىمـّ ،
ّ

Immi ad igen ad yennam

ليناـ ولدي ويتعود
يناـ نوما ىادئا
وتزوؿ كل األمراض

Ad igen ives n rraêma
3

Lehlak yellan ad iruê

ففي ىذه األبيات نجد األـ تدعو النوـ ليأتي ويناـ مع طفميا وأف يكوف نوما سعيدا
وىنيئا لو وتطمب منو أف يشفيو مف كل مرض إف وجد فيو.

1ــ أحمد مرسي ،األغنية الشعبية ،المرجع نفسه ،ص .63
2ــ دمحم جالوي ،تطور الشعر القبائلي وخصائصه ،المرجع نفسه ،ص .130
3
الراوية نفسها13،ـ11ـ.1313
ــ رزيقة كريماتّ ،
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كما نجد أيضا األـ تدعو النوـ ليأتي إلبنيا فيو لـ ينـ منذ وقت ،فقد إنشغل بالّمعب مع
أخوالو والناس الذيف بحولو ،وىذا ما نجده في ىذه األبيات العذبة:
Uh a yiîes

يا نوـ اليدىدة

Arwaê ulmmi ad ites

تعالى إلبني ليناـ

Acêal ur itis

لديو مدة ولـ ينـ
كاف يمعب مع أخوالو

Itturar ak d xwal-is

أييا النعاس أييا النعاس

Anuddam anuddam
Anaddam arwaê ulmi ad yeîas

تعالى إلى إبني ليناـ

Giîîelli ur inuddem

مف البارحة ولـ ينـ

Yefreê wul yezla ikerri

فرح القمب فذبح كبشا
الشجرة عّمت في السماء

A cejra tegra liɛli

باّلل لف يسقط
مف تمسؾ ّ

win yettfen deg Rebbi ul i$elli
Uh a mmi i telhiv

ياإبني ما أحبلؾ
قل لي أت شبيو مف ؟
ألىمؾ أو أنت أفضل منيـ

Iniyi d deg menêu i tecbiî
1

Deg lahlik ne$ t3eddiî

ونبلحع في ىذه األبيات األـ تدعو النوـ ليأتي إلى إبنيا ليناـ وفرحتيا بإبنيا ،وتدعو
ّللاّ ألف يحفظو .
1

الراوية نفسها36،ـ34ـ .1313
ــ حورية يوسفيّ ،
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ّللا مف كل مكروه قد يصيبو حتى يكبر فتقوؿ:
وكذلؾ نجد األـ تدعو إلبنيا أف يحفظو ّ
Ad êella$ win iéulen sbaê

أتمنى لمف صّمى في الصبح الباكر

Ncallah ya Rebbi ad yerbaê

ّللا النجاح والربح
إف شاء ّ
أترجاؾ يارب أف تحفع

tɛenni$ $ur-k a Rebbi

لي إبني ليصمح

têerzeî mmi ad yeslaê
Adêella$ win iéulen îhor

أتمنى لمف صّمى الظير

Ncallah ya Rebbi maqboul

ّللا الصبلة مقبولة
إف شاء ّ
أترجاؾ يارب
فمتصف إبني ليكبر

tɛenni$ ur-k aRebbi
1

Têeréeî mmi ad yim$ur

ّللا
ّللا أف يستجيب لكل الصموات التي يصمييا األفراد ،وكذا تطمب مف ّ
وىنا تطمب األـ ّ

أف يحفع ليا إبنيا حتى يكبر ويصبح إنسانا صالحا في المجتمع.

وىناؾ أيظا نمطا آخر يندرج ضمف اليدىدة يسمىيو دمحم جبلّوي«:أسيوؿ ashoula
أسيوؿ  ashoulouأسيوؿ ،Ashouliىذه األلفاظ يختمف إستعماليا مف منطقة إلى
أف في مجمميا فيي تعني تيويدات األمومة الخاصة
أخرى مف حيث الشكل والنطق ،وغير ّ

الصبي وتنويمو ،وىذه األلفاظ الثالث تمثل أسماء منسوجة مف الكممات اإلفتتاحية
بانعاس
ّ

التي تبدأ بيا المقاطع الشعرية المنشدة».

1

2

الراوية نفسها ،الموعد نفسه .
ــ ّ

2

ــ دمحم جالوي ،تطور الشعر القبائلي وخصائصه ،المرجع نفسه ،ص .133
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ترددىا األـ لولدىا حينما تقمطو وذلؾ بتمديد رجميو ويديو
ومف ىذا النمط نجد أغاني ّ

تكررىا
لتمف حوليما أقمشة تسمى عندنا ب" :أسوثل" مف أجل أف يناـ مرتاحا وىذه العممية ّ

األـ كل يوـ حتى يبمغ إبنيا الشير الخامس أو السابع حسب ما أخبرتنا بو الخالة طاووس،

تردد األـ لوليا بعض األشعار فتقوؿ:
وأثناء القياـ بيذه العممية ّ
Truê tiî n ciîan

ذىبت عيف الشيطاف

Terna yides tin umaɛyan

وذىبت معيا عيف الحاسد

Ameɛyan yeɛmut Rebbi

ّللا
الحاسد يعميو ّ

Ciîan atixzu Rebbi

ّللا
والشيطاف يمعنو ّ

Tinarniwin tinarniwin

النمو ،واإلكتماؿ
ليكوف ولدي أفضل مف أنداده

Mmi ad yif tanudas

ينمو شيئا فشيئا كل يوـ
ينمو ويصبح عمود الدار

Anecta anecta mkulas
1

Ad yim$ur anect usalas

ّللا
ففي ىذه األبيات نجد األـ تتمنى أف يكبر إبنيا ويتفوؽ عمى أنداده ،وتدعو لو ّ

أف يبعد عنو المصائب واليموـ وتدعو عميو بعمر طويل.

يمكف أف نبلحع أنو بالرغـ مف إختبلؼ ىذه األغاني إالّ ّأنيا تقوـ في صمبيا عمى

ىدؼ واحد مشترؾ ،وىو مراودة الطفل واسمالتو لمنوـ ،فاألـ أثناء ىدىدتيا إلبنيا توظف
طياتيا شحونات عقائدية ودينية.
ألفاظ وكممات شجية تحمل في ّ
1ــ سعدية أزغوغ 24 ،سنة ،ربة بيت ،تيزمورين ،منطقة أكفادو11،ـ11ـ.1313
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1ػػ2ػػ 2الترقيص:
عندما تنتيي األـ مف جميع األشغاؿ المنزلية مف إعداد األكل وتنظيف المنزؿ وتأتي
بالماء مف المنبع ،يتسنى ليا أف تحمل إبنيا في حضنيا لتطعمو وتكفي حاجتو تستغل ذلؾ
الوقت لتداعبو قميبل ،وىكذا تقوؿ نا رزيقة «:مر نفؾ شغل أغ دصاح نوبة أنطاؼ أقشيش
أكاف أسنفؾ أذيش يرف أسنفدؿ إميرف إنسورار شيطوح يذس»

1

فالترقيص أو المداعبة أو األشتدو حركة القفز التي تمجأ إلييا األـ بدفع الصبي إلى
األعمى وانزالو عمى ركبتيياقصد مداعبتو ومبلعبتو .فأثناء مداعة الطفل تنشد األـ شع ار
يفيض حبا وحنانا.
ومف النماذج التي أخذناىا مف ىذا النوع الشعري ما يمي:
Settuh settuh

ستوه  ،ستوه
ولدي عرجوف تمر

Mmi daɛarjun n ttmar

ينمو ويزىر

Ad ijujug ad inewwer

كيبلؿ العيد

Am wayur deg laɛwacer

أعمالو لف تفسد

2

Cce$l-is ur ixesser

وفي ىذه المقطوعة أيضا نجد فرحة األـ وسعادتيا وىي ترى إبنيا يكبر وبدأ يحبو
فتقوؿ:
Uuh ananu

أوه انانو
1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ رزيقة كريماتّ ،
2
ــ زهرة عباس 31 ،سنة ،ربة بيت ،أيت سعادة ،منطقة أكفادو13 ،ـ11ـ.1313
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Lhem yeɛya

تعب اليـ

Iffe$ g tebburt n berra

خرج مف الباب الخارجي

mmi ad idder xilla

ابني سيعيش طويبل
أوه أنانو

Uuh ananu

راح اليـ

Lhem iruê
Gar wemnar d lluê

بيف عتبة الباب والموح
ابني داوى جروحي

Mmi yesuhiyid lejruê

ياسعدي يافرحتي

Asseɛd-iw alfarh-iw

عندما أصبح إبني يحبو
سينزع عف أمو التعب

Ma kenan mmi iêebbu

1

Ad ikkes iyemas ɛeyyu

وفي موضع آخر ترى األـ في ولدىا البطل القوي الذي يستطيع أف يعتمد عمى نفسو
ليأتي بطعامو ،وىذا ما سنراه في ىذه المقطوعة:
Atayen atayen

ىا ىو ىا ىو
ىل رأيتـ ذئبا ما ار ؟

Ma twalem ucen iɛedda

أتى بخروؼ وديع

Yewid tizimert taksast

1

الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ حورية يوسفيّ ،
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أسرع إليو إبني وانتزعيا منو

Yuzzel mmi yeksast

إبني جمب الّمحوـ

Mmi yewid ikusman

الذئب أخذ العظاـ

Ucan yewi i$san

ّللا العظيـ
بفضل ّ

1

Selfedl llah lɛavim

فترى األـ في ولدىا الصياد الماىر الذي يتغمب عمى الذئب رغـ مكره وينتزع منو
أما العظاـ فيي مف نصيب الذئب.
الّمحوـ ّ
وكثي ار ما تمجأ األـ إلى استخداـ مختمف األساليب الببلغية كاإلستعارات والتشبييات
ّللا أف يحفظو مف كل
والكنايات لتعبر عف أصدؽ أحاسيسيا المفعمة بالحب،
متضرعة إلى ّ
ّ
سوء .ومف أمثمة ىذه األغاني نجد:

settuh idani

ستوه إداني

I Rebbi waɛîani

ّللا وىب لي
ّ

Itahbult n yiwzi

كعكة مف الدقيق الخشف

Ad teooeoeg attrenu

ستتكاثر وتزداد
رّبي إحفع لي ولدي
ليرجع دائما إلى حجري

Rebbi êerziyi mmi
2

Ad yu$al dayman ar irebbi-iw

1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ زهرة عباسّ ،
2ــ مليكة يزيد 23،سنة ،ربة بيت ،أيت عمارة ،منطقة أكفادو11 ،ـ13ـ.1313
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أف إبنيا مصاب بعيف الحسود ،أو ّأنو
وعندما يصاب الولد بمرض فأوؿ ما تظنو األـ ّ

بو مس مف الجف" تامربوحث "tamarbuht،فتأخذ بعض الممح في يدىا وتديره عمى رأسو
ّللا أف يشفيو ،ثـ تنشد لو قائمة:
مرات داعية ّ
سبعة ّ
رزاؽ
أوه ياسيدي محند ّ

Oh asidi moêend rezzag

الراية واسبقيـ
خذ ّ

Rfed laɛlam zwir-asen

لتصل إلى المرسى

Ad tezwired almarsa

ليعبر عابري السبيل

Iya$riben ad zegran

أفرد جناحؾ لمغرباء

Tacvaî-ik $ef ye$riben

ليرجعوا كما ذىبوا سالميف

1

Akken ruêen ad u$alen

1ػػ3ػ أغاني الختاف:
ال يعتبر الرجل طاى ار في المجتمع اإلسبلمي إالّ إذا أجريت عميو عممية الختاف ،والتي تعني
انتقاؿ الطفل مف مرحمة عمرية إلى أخرى وعادة ما يتـ في مرحمة عمرية متقدمة أي قبل
دخوؿ الطفل إلى المدرسة ،ويعتبر الختاف حدثا ميما في األسرة القبائمية.
يعرفو نعمة حسف الختاف ّأنو«:ىو عممية قطع قمفة أو غرلة الذكر ،أي ذلؾ الجمد
الذي يغطي حشفة الذكر وىو ما يعرؼ باسـ الطيور والتطيير».

2

1ــ جقجيقة حماص 35 ،سنة ،ربة بيت ،زيوي ،منطقة أكفادو12،ـ11ـ.1313
2ـ ـ نعمة حسن ،األعياد العادات ،التقاليد والمعتقدات عبر التاريخ ،رشاد ضبرس للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1.بيروت،
لبنان ،1331 ،ص .11
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وىذا أيضا ما يؤكده الدكتور عبد السبلـ الترمانيني ّأنو«:الختاف أو الختف ىو قطع القمفة أو
الغرلة وىي الجمدة التي تغطي حشفة الذكر» .ويجري الختف بعد ثبلثة أياـ مف والدتو فما

فوؽ ،وكاف الختف مف سنف العرب الجاىمييف ومف ال يختتف يعتبر ناقصا ويدعى (أغمف) أو
(أقمف) وقد أخذ اإلسبلـ سنة الجاىميف في الختف ويسمى عندىـ (التطيير).

1

يكوف الولد في أعوامو األولى شديد اإلرتباط بأمو ،فيذىب معيا حيث ما ذىبت وال
يستغني أبدا عف خدماتيا مف تطعيمو وتمبيسو ،وكذلؾ غسمو وغيرىا مف اإلحتياجات
اليومية ،إالّ أف تقرر العائمة ختنو وتفضل ىذه العممية في سف الثالثة أو الرابعة فعندما يعمف
األب أو الج د عف موعد يوـ الختف تبدأ التحضيرات لمحفل بوضع الحناء ليذا الطفل وىي
نفسيا التي تمارس لمعريس في حفل زواجو ،كما ال نجد أي إختبلؼ في طريقة أداء الطقس،
فيذا الطفل أصبح في نظرىـ رجبل منذ تمؾ الّمحظة ينتظر أف تكتمل رجولتو ليصبح عريسا
في المستقبل وىذا ال يتـ إالّ بعد قطع القمفة الزائدة فبل زواج بدوف ختاف ىكذا أخبرتنا نا
نوارة.

2

طفل يذىب أحد األقارب إلى المسجد فيرقي الماء الذي سيشرب
وقبل عشية تحنية ال ّ
منو الطفل ،وفي المساء تجتمع النسوة وكل األقارب لحضور الحفل ،فتييئ األـ ما يسمى
األوليف أو حتى يكوف
"أجربي لحني" وعادة يكوف نفسو الذي مورست بو الطقوس ألخويو ّ
الجدة بربط الحنة لو ،ىذا ما جاء عمى
الصحف الذي ّ
حنى بيا والده في الزواج ،ثـ تقوـ ّ
الراوية تسعديث.
لساف ّ

3

1ــ عبد السالم الترمانيني ،الزواج عند العرب في الجاهلية واإلسالم( دراسة مقارنة) ،د.ط ،دمشق،1651،
ص.132.133
2ــ نوارة غوار 21 ،سنة ،ربة بيت ،منطقة أكفادو16 ،ـ36ـ.1313
3
الراوية نفسها10 ،ـ11ـ.1313
ــ رزيقة كريماتّ ،
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فأما
وتقوؿ أيضا ّأنو يوضع في ىذا الصحف أربعة بيضات وقميل مف السكر والممحّ ،

البيض فذلؾ ليتكاثر نسل ذلؾ الطفل ،والممح إلبعاد األرواح الشريرة ،وكذلؾ تحرص األـ
عمى جمع تمؾ الحنة وتضعيا في مكاف آمف ليسمـ الطفل مف أعماؿ السحر والشعوذة ألف
الحنة وسيمة لممارسة ىذه التعويذات ،فتتـ عممية تحنية الطفل في جو مف الفرحة والسعادة
معدة الحناء أالّ
فتتعالى زغاريد النساء ويرددف تمؾ األعار الخاصة بالحناء ،ويشترط في ّ

تكوف إمرأة أرممة أو مطّمقة أو عاقر ،بل ما تقوـ بيذه العممية النسوة الكبار الّمواتي أنجبف
الكثير مف الذكور.1

وفي الصباح التالي ينيض أفراد العائمة باك ار ليقوموا بالترتيبات المتبقية ليـ ،وتقوـ األـ
بتحميـ ولدىا ثـ تمبسو القندورة البيضاء والشاشية الحمراء والبرنوس ،فيخرج الطفل مف المنزؿ
األسري رفقة والديو وأقاربو تحت زغاريد النساء في الخارج ،فيقصدوف الشيخ الكبير في القرية
أو البمدية الذي يكوف عمى عمـ مسبق فيقوـ بيحديد سكينتو كي ال يؤلـ الطفل كثيرا ،وفي
تمؾ الّمح ظة التي يقطع فييا تمؾ القفمة الزائدة تتعالى زغاريد النساء في الخارج وكذا يقوـ أحد
األقارب الرجاؿ بإطبلؽ البارود ،إعبلنا عف ختف الطفل واجتيازه العممية ،ثـ يعود الجميع إلى
البيت وتقوـ األـ بالحرص عمى إبنيا بشكل كبير ألنو يكوف عرضة لمسحر في تمؾ األياـ
وكذلؾ تيتـ بو حتى يمتئـ الجرح واالّ سيصيب بأمراض فيما بعد.
وفي اليوـ التالي تقوـ النساء بإعداد الوليمة والتي تكوف دائما طبقا مف الكسكس مع
الّمحـ ويقوـ أىل البيت بدعوة كل األقارب إلى الغذاء ،وفي ىذا اليوـ تمبس األـ أحمى جبة
عندىا وتضع الفضة في خصرىا وذلؾ لحمايتيا مف أعماؿ السحر.2

1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ رزيقة كريماتّ ،
2
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ ّ
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وىذه الطقوس كميا ال تمارس بمعزؿ عف زغاريد النسوة وأشعارىف الخاص بحفل ختف
الطفل ،ومف بيف األشعار التي ترددىا النساء في ىذه الناسبة نجد:
Iɛeddad wukyis

جاء الشيخ الكبير

Yewid lemqas deg fus-is

وفي ّيده مقص الختاف

Anîahar iwaqcic

ليطير إلبننا

Ad ferêen lahel-is

ويفرح أىمو

Iɛeddad wukyis

جاء الشيخ الكبير

Yewid lmus deg fus-is

وفي يده سكيف

Anexten i waqcic

ليطير إلبننا

Ad ferêen imawlan-is

وتفرح عائمتو
زغردف أيتيا النسوة
ىذا حفل فمذة كبدىا

Ililawen a tulawin
1

Wagi delfarê n tasas

تعمف النساء مف خبلؿ ىذه األبيات قدوـ الشيخ الذي سيجري عممية الختاف ومعو األدوات
األساسية ليذا الحدث ،وعند اإلنتياء مف عممية الختاف تبدأ النساء بإطبلؽ الزغاريد.
وفي ىذه األشعار أيضا حث الشيخ الكبير اإلسراع في عممية الختاف حتى ال يحس
الطفل باأللـ الشديد ،بعد أف ترحبف بكل الحضور ويمدحنيـ ويبيف مكانة الطفل ومعزتو
ومدى حبيـ لو ،وفي ىذا تقوؿ:
1

ــ فريدة جمعاوي 30ِ ،سنة ،ربة بيت ،تيبوعالمين ،منطقة أوقاس12 ،ـ11ـ.1313
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Mreêba s wid idyattasen

مرحبا بالقادميف

M levyur idettrusen

مثل الطيور التي تحط عمى األشجار
الرئيس بينيـ
ابف ّ

Mmis n lgid garasen

مرحبا بالقوـ كميـ

Mreêba s wadrum mara

أصحاب المباس الوردي

1

Ayat lebsa axxuxa

الجراح أو الطبيب بأف يكوف حذ ار في أداء ميمتو
ثـ تواصل النسوة بمخاطبة الشيخ ّ

حتى ال يشعر الصبي باأللـ .فبقمف:
خفف يالصانع تمؾ اآللة قاطعة
خفف عمى الصبي

Ixfif asane3 uzel delqave3

2

Ixfif $ef yerbi

كما نممح إلى جانب األلـ الشديد الذي يحس بو الولد،شعوره بالسعادة والسرور لميدايا
التي سيتمّقاىا مف طرؼ أسرتو وأحبائو ،فتواصل النسوة :
Ad izwir hed-is as yefk idrimen

جده ليعطي لو النقود
يتقدـ ّ

Zwir axal-is gmas n yemas

تقدـ يا خالو أخو أمو
ابف أختؾ يبكي
يريد نقودا كثيرة

Ayaw-ik yettru

3

Yeb$a adrim aîas

1ــ هناوة حناط 23 ،سنة ،ربة بيت ،إمغداسن ،منطقة أكفادو11 ،ـ11ـ.1313
2ــ مليكة بلعيدي 26 ،سنة ،ربة بيت ،أورير ،منطقة أكفادو16 ،ـ11ـ.1313
3
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ ّ
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وكثي ار ما يؤدى أثناء حفمة الختاف ترانيـ وأغاف خاصة بحفمة الزواج ،وذلؾ لميو والتسمية
خاصة أثناء وضع الحناء لمطفل ،كالصبلة عمى النبي ومدح األىل والمختوف.

22ػػ أغاني الزواج:
لقد أوصت الشريعة اإلسبلمية عمى الزواج واإلستكثار مف النسل ،وفي ذلؾ يقوؿ رسوؿ
ّللا (ص) «:تناكحوا تناسموا فإّني مباه بكـ األمـ يوـ القيامة» .1فالزواج إذف مف سنة
ّ
اإلسبلـ والتكاثر مف أىداؼ الزواج والرسوؿ (ص) كاف القدوة في ذلؾ ،فكاف إذا أتاه أحد مف

حضو عمى الزواج.
الناس يسألو إذا كاف متزوجا فإف لـ يكف متزوجا ّ
أف الرسوؿ (ص) سأؿ عكافة بف وداعة الباىمي:ألؾ زوجة ؟ قاؿ :
البر ّ
فقد روي ابف ّ

ال ،قاؿ و ال جارية قاؿ :ال ،قاؿ وأنت صحيح موسر؟ قاؿ :نعـ و الحمد ﵀ ،فقاؿ لو رسوؿ
ّللا (ص) :أنت إذف مف إخواف الشياطيف.2
ّ
فالرسوؿ (ص) ىنا يشبو العازب بالشيطاف ،وذلؾ حرصا منو عمى الزواج وتعزيزه فكل
مف بمغ سف الزواج ،وكاف قاد ار عميو بمالو وبدنو ،وجب عميو أف يتزوج ،ويؤسس أسرة تزيد
مف قوة المجتمع وتكتمو.
بأنو «:يمثل المرحمة األولى بعد اإلنفصاؿ عف
فالزواج كما يعرفو دمحم حساف غانـ ّ

أسرةالمتزوجيف وتكويف أسرة خاصة بيما وتحقيق اإلمتداد الطبيعي والتكاثر والخمود

واستمرارية الحياة».3ويعرفو نعمة حسف ّأنو «:الزواج ىو نظاـ إجتماعي وقانوني يخضع
لتقاليد وأعراؼ ترتبط بعقيدة الجماعة ولوكيا اإلجتماعي واألخبلقي».

4

1ــ عبد السالم الترمانيني ،الزواج عند العرب ،المرجع نفسه ،ص .12

2

ــ المرجع نفسه ،ص .21

3

ــ دمحم حسان غانم ،أغاني األفراح في القاهرة الكبرى ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،ط ،1.القاهرة 1332،م ،ص .11
4ــ نعمة حسن ،المرجع نفسه ،ص .21
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أف الزواج رابطة تقوـ بيف رجل وامرأة ينظميما القانوف أو
مف ىذا التعريفيف يتضح ّ

العرؼ ،ويحل بموجبيا لمرجل(الزوج) أف يطأ المرأة ليستولدىا ،وينشأ عف ىذه الرابطة أسرة
تترتب فييا حقوؽ وواجبات تتعمق بالزوجيف واألوالد ،فيو فريضة البد منيا لبناء المجتمعات
والمجتمع القبائمي قائـ عمى فكرة إختيار الفتاة التي تراىا األـ مناسبة إلبنيا فتخبر الزوج
بذلؾ وفي المقابل يتولى األب أمر إبنتو فبل يمكنيا أف تختار زوجيا أو اإلدالء برأييا فيو،
وفي حالة غياب األب يتولى األخوة واألعماـ أمر تزويجيا،

1

ومف ىذه الّمحظة يقوـ أىل الخاطبيف بإعداد"الجياز" وذلؾ حسب عادات وتقاليد والتي
تختمف مف منطقة ألخرى ،ويتـ اإلعبلف عف موعد "كتب الكتاب" وفي ىذا تقوؿ "ناوردية"

2

ّأنو إذا خطبت الفتاة يستعجل أىل الخاطبيف بتحديد يوـ الفاتحة وما يسمى عندنا "أعييف"

أف ىذه الفتاة أصبحت مف نصيب الفتى وال يصح ألحد أف يخطبيا ،وبعد
والذي يعني ّ
اإلنتياء مف ىذا الحدث توزع المشروبات والحموى عمى الحاضريف ،وتبدأ النساء في إطبلؽ

الزغاريد.
أميا لئلعداد ليذا الحدث
عندما يحل موعد الزواج يجتمع في منزؿ العروس قريباتيا مع ّ
العظيـ ،والذي يتـ عبر مراحل مختمفة:

2ػػ 1أورار فتل الكسكس:
إف مرحمة فتل الكسكس مف أىـ تحضيرات لحفل الزواج حيث يمثل طبق الكسكس
ّ

الطبق الرئيسي عند سكاف القبائمخاصة والجزائر عامة وىو طعاـ يتخذ مف طحيف القمح
وينضج عمى البخار ،وتقوـ بفتمو أو إعداده مجموعة مف النسوة بعد أف يتـ تحديد يوـ خاص
ميواة ،فتبدأ النسوة بتحضير مستمزمات العممية مف سميد
لو ،فيييئ ليذه العممية غرفة كبيرة ّ
1ــ دمحم جالوي ،أشعار شعبية من قبائل جرجرة ،المرجع نفسه ،ص .36
أوقاس11،ـ30ـ..1314
2ــ وردية جودر 35 ،سنة ،ربة بيت ،منطقة
ّ
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ماء ،ممح وغرابيل وكذلؾ (لحاؼ) الذي تستعممو النسوة لنشر الكسكس عميو وذلؾ لتيويتو
حتى ال يفسد .ويعرفو دمحم جبلّوي في ىذا الصدد«:يقاـ قبل موعد الفرح بقميل وتشارؾ فيو
مف النساء الّمواتي ليف مف الخبرة والكفاءة في صنع الكسكس وتنقسـ النساء إلى فوجيف
األوؿ مف المتقدمات في السف يؤديف مجموعة مف األشعار بينما يتكوف الفوج
يتكوف ّ

الال ئي يقمف بالرقص والغناء»
الثاني مف النساء والفتيات ّ

1

تجمس النسوة في شكل دائري ويستيمف العممية بزغاريد التي تعتبر فاؿ خير عمى
العريسيف وأىمييما .فمف ىنا تظير بشكل جمي صفة التعاوف الذي يتحمى بيا سكاف المنطقة
ومف بيف األشعار التي تتداوليا نساء منطقتي أكفادو وأوقاس ما يمي:
Slat-iw $ef nbi

نصمي عمى النبي

Moêemed rasul llah

ّللا
دمحم رسوؿ ّ
يا زىر النحل
يا ربي أتمـ لو الفرحة

A yajejig tzizwa
2

A Rebi kemles lferê

يستيمف غناؤىف بذكر االنحل كرمز لمحبلوة والفرح ،فيو يجمب السعادة ،ويمنح العسل
ومصدر دواء ألمراض كثيرة لقولو تعالى ﴿:وأوحى ربؾ إلى النحل أف اتخذ مف الجباؿ بيوتا
ومما يعرشوف ثـ كمي مف كل الثمرات فاسمكي سبل ربؾ ذلؾ يخرج مف
ومف الشجر ّ
3
إف في ذلؾ آلية لقوـ يتفكروف﴾
بطونياشراب مختمف ألوانو فيو شفاء لمناس ّ
ثـ يواصمف الغناء بإخبارنا عف نوع العمل الذي يقمف بو وىو فتل الكسكس ويذكرف
الخطوات التي يتبعنيا إلعداد الكسكس فيقمف:
1ــ دمحم جالّوي ،تطور الشعر القبائلي ،المرجع نفسه ،ص 132ـ.133
2ــ مليكة مسعودن 23 ،سنة ،ربة بيت ،أقني نتمارا ،منطقة أوقاس11 ،ـ13ـ.1313
3ــ اآلية 35ــ ،36سورة النحل.
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Aqlin fetla$ seksu

ىا أنا أفتل الكسكس

Xelîa$ aman d wewran

أخمط السميد مع الماء

Berne$ deg-s

أكور فيو
لكي يكثر مف حبات الكسكس

1

Akken ad iêiwel seksu

رددىا النسوة في ىذه المناسبة نجد:
وكذلؾ مف بيف النماذج التي ت ّ
Besmelah anebdu

ّللا نبدأ
باسـ ّ
ّللا سيكوف جيدا
إف نشاء ّ

Encallah ad ilhu
Seksu at neftel s lferê

الكسكس سنعده بفرح

I waqcic ad ifreê

لكي يسعد الشاب
يا أماه أحضري السميد

A yemmas awid awren

ويا أختاه إجمبي الماء

Awletmas awid aman

إجمسف يا نساء
ّللا سيكوف بعونكف
ّ

Qqimamt a lxalet
2

Rebbi ak tiɛin

ففي ىذه األبيات إشارة إلى أف ىذه العممية تقاـ جماعيا بدعوة مف صاحبة العمل التي
تقدـ ليف السميد وتييئ ليف الظروؼ البلزمة لمشروع في فتل الكسكس ،وىذا وسط تمؾ
األىازيج الغنائية التي تعبر عف الفرحة والسعادة بتمؾ المناسبة السعيدة.
1ــ علجة يوسفي 33 ،سنة ،ربة بيت ،تيبوعالمين ،منطقة أوقاس13 ،ـ13ـ.1313
2
الراوية نفسها11 ،ـ13ـ.1313
ــ زهرة عباسّ ،
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وفي موضع آخر تردد النسوة ىذه األغنية التي يصفف فييا الغرباؿ وىو أداة تستعمل
أثناء عممية فتل الكسكس ،كما يذكرف مكانة وعزة العريس لدى أفراد عائمتو:
Ta$erbalt ddurim dafilali

يا الغرباؿ دورؾ مف الشباؾ

Ta$orfett tebna tɛella

الغرفة بنيت وعّمت
حضرف السميد ىذا عرس أخي الحميـ

Qqeɛdemt smid ttame$ra n gma lwali
Ta$erbalt ddurim dabeêlaluz

يالغرباؿ دورؾ جميل

Ta$ureftt tebna tɛella

الغرفة بنت وعّمت
قرميدىا مف لوح الجوز
حضرف السميد ىذا عرس أخي العزيز

lɛaml-is d ljuz
1

Qqeɛdemt smid ttame$ra n gma aɛziz

 2ػ  2أورار الحناء:
تمثل ليمة الحناء ليمة ميمة ومرحمة ىامة في حياة العروسيف إذ يجتمع كل أىل القرية
واأل قارب لحضور مراسـ تحنية العروسيف ،التي يطمق عمييا أىل القبائل األسبوغرasbuyar
الشعرية القبائمية ترتبط أصال بمناسبة الحناء لمعريس والعروس أو
وىو نمط مف األنماط ّ
الطفل في حفل الختاف.
النداء ،او المناشدة ( ،)tiyriوالى
و"األسبوغر" مف الفعل"غر" "  "yerوالذي يعني ّ

جانب ىذا المصطمح نجد أيضا مصطمح "ثيبوغاريف" " "tibuyarinالتي تقوـ عمى جذر
يغر يقوـ عمى معاني الثّراء والجاه.
يتكوف مف ثبلثة أحرؼ ب-غ_ر byr.والفعل ّ
1ــ زهرة تمعزوزت 36 ،سنة ،ربة بيت ،تيزمورين ،منطقة أكفادو11 ،ـ32ـ.1314
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وتعرفو خديجة جامة ثيبوغاريف بقوليا «:ثيبوغاريف شعر مبتدع في مجممو ،يسرد
عمى شكل أبيات تغّنى في مختمف المناسبات واألفراح العائمية كالزواج والختاف ،تنظمو
مجموعة نسائية تقوـ عمى إثرىا بمدح العروس والعريس وأىمييما».

2

تسمى ىذه الميمة في المنطقتيف ليمة الحناء (إيع لحني) الذي ينتظره الجميع بفارغ
الصبر ،حيث يييئ لو مكاف واسع ليكفي كل المدعويف ومنصة خاصة لمعريس أو العروس
حتى يتسنى لمجميع مشاىدة عممية خضب الحناء حيث تييئ األـ صحنا مف الفخار مع
أربعة بيضات وقميل مف الممح والسكر والماء والشموع التي تشعل أثناء العممية ،و تحرص أـ
العريس عمى ىذه الحناء وتضع عمى يد إبنيا منديل حتى تطمئف عمى عدـ ضياع الحنة
3
أف ىناؾ مف
الراوية نا حادة « :رفذف لحني نوقشيش خدمنت يس سحور»  .أي ّ
حسب ّ

النساء مف تستعمل حنة العروس أو العريس لممارسة السحر ،لذا تحرص األـ عمى أف ال

أما عف
يمس أحدا تمؾ األشياء إالّ ىي أو أخوات العريس ّ
ألنيا صالحة لؤلعماؿ السحريةّ ،
فائدة تمؾ العقاقير التي يضعونيا في صحف الحناء فسألنا نارزيقة التي أجابتنا ّأنيا فاؿ خير
كما يعتقدوف فيضعوف الممح لدرء األرواح الشريرة ،والسكر رم از لمحبلوة ،أما البيض فيرمز
إلى الخصوبة واإلنجاب ،والشموع التي تعني النور ،األماف والطريق اليسير ،ومف بيف
المرددة في ىذه الّميمة نجد:
األشعار ّ
ضع الحصيرة

Sers-d tagertilt

وأفضل وسادة

Tasumta lɛali
Ad yeqqim fellas

يجمس عمييا

1ــ دمحم جالّوي  ،تطور الشعر القبائلي وخصائصه ،المرجع نفسه ،ص .142
2ــ خديجة جامة ،الغناء النسوي القبائلي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،د.ط ،الجزائر ،د.ت ،ص .131
3ــ حادة مسعودن 33 ،سنة ،ربة بيت ،منطقة أوقاس13 ،ـ13ـ.1313
62

الفصل الثاني

الصقر المدجف

أنواع األغنية النسوية القبائلية

1

Lbaz imrebi

فنجدىف يصفف العريس في باقي القصيدة بالذكي ،والكريـ ،ويشبينو باألسد الشجاع ثـ
يواصمف الغناء فيقمف:
Serse-d lêanni

ضع الحناء

Ternuv lmasbah

وأضيفي لو الماء
لكي تحوـ عميو المبلئكة
الصبلة عمى النبي

Ad zzint lamluk

2

Ad sellint $ef nbi

فبعد أف يتـ تحضير مستمزمات الحناء يدعيف العريس كي يدخل ويجمس عمى الوسادة
المييئة لو فيمدحنو ويعميف مف شأنو بيف الحاضريف ويمقبنو بالسيد ثـ يصفف كيف يدخل
فيتبعو إخوانو فيقمف:
Sidi lmuloud ur dikeccem am yreyess

سيذي مولود لف يدخل حتى يتزيف
سار إخوانو مف وراءه كالفرساف
احفظو يا رب يا مف ال تأخذه نوـ

Tebɛend watma-s am leɛjuj deffir-s
3

êerzit a Rebbi awin ur i$eddar yives

ففي ىذه األشعار التي تميو يصفف العريس ويمدحنو ،ويتمنيف لو طوؿ العمر ،ويدعيف
العريس ليمد يده لتوضع لو الحناء في راحة يده فيشرعف منشدات:
ناولني يدؾ

Awid afus-ik

1
الراوية نفسها14 ،ـ13ـ.1313
ــ هناوة حناطّ ،
2
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ ّ
3
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ رزيقة كريماتّ ،
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ياصاحب الخاتـ الفضي

A butemt lfeîa

القميص الذي ارتديتو

Taqendurt telsiv

مخاط بخيوط متضادة

Isura xaven mxalfa

ّللا نأخذ الحناء
بسـ ّ

Smellah a lêenni

نمت في الضبلؿ

Yegman di tili

حيف بزغ القمر

Imi glul wagur

عّمى الضوء وانتشر

Tiziri tuli

يا مف فرحت لو
فميأت وليرده لي

A win mi ferêa$
1

Yase-d yerrit

كما نجد أيضا في ىذه األبيات مدحا لمعريس ووصفو بأرقى الصفات قائبلت:
ضع الوسادة

Serse-d tasumta

وسادة مف الورد

Tasumta n nwar

ما أجمل العريس

Aygezyan ɛarus

ابف األكبار

Mmis lekbar

ضع الوسادة

Serse-d tasumta

وسادة مف الصوؼ

Tasumta n tavut

1

الراوية نفسها11 ،ـ36ـ.1313
ــ مليكة بلعيديّ ،
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ما أجمل العريس

Aygezyan ɛarus

طير النسر الصغير

Lbaz abeztut

ضع الوسادة

Serse-d tasumta

وسادة مف الحرير

Tasumta laêrir

ما أجمل العريس

Aygezyan ɛarus

ابف الحماـ

1

Mmis wetbir

وما يجدر اإلشارة إليو ىو أف اإلحتفاؿ بربط الحناء يختمف باختبلؼ الجنس فحفمة
الذكر تكوف أطوؿ مف حفمة األنثى.

 2ػ 3أغنية إستقباؿ العروس:
عندما يحيف وقت خروج العروس مف بيت أبييا فعمييا أف تجتاز البيت الخارجي مف
تحت كتف أبييا ،لمداللة عمى خروجيا مف مسؤولية والدىا لتدخل في مسؤولية زوجيا
فيرددف ما يمي:
ّ
حماتنا يا قطرة الزيت

A teîeggelt-ne$ a tiqit n zzit

نترجاؾ أف تخرجي لنا العروس

Dɛe$kem s Rebbi sergane$d tislit

حماتنا يا قطرة الزبدة
الجيد
نترجاؾ أف تخرجي لنا ّ

A taîeggelt-ne$ a tiqit n dhan
Dɛe$kem s Rebbi sergane$d ayen lɛali

1
الراوية نفسها11 ،ـ13ـ.1313
ــ يوسفي حوريةّ ،
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حماتنا يا شجرة الّميـ

Taîegalt-ne$ a yicit n llim

نترجاؾ أف تخرجي لنا ابنتؾ

Dɛa$kem s Rebbi mudesergeî yellim

حماتنا يا غصف البرتقاؿ
نترجاؾ أف تخرجي لنا العروس

Taîegelt-ne$ a yicit n ccina
1

Dɛa$kem s Rebbi mudesergeî ɛarus

وفي قصيدة أخرى وفي نفس المعنى يقمف:
لمي أغراضيا ياأميا
ّ

Jemeɛ-as laêwayej-is a yemma-s

وصل أىل زوجيا
ّللا ورسولو سيحمونيا
ّ

Wven-d waxxam wargaz-is
2

Rebbi d nbi di ɛasasen-is

كما تستقبل العروس في بيت زوجيا عمى عتبة البيت مف طرؼ فرقة نسائية تطرب
ترحيبا بيا وفرحا لوصوليا فيرددف:
اىبل بالعروس

L3aslamam a tislit

ّللا سعيدة
إنشاء ّ

Ak miger Rebbi ttasa3dit

أىبل بالعروسة

L3aslamam a 3arus

سعيدة الحع

Tasaɛdit n twenza

أطمقوا الكثير مف البارود

Wwet lbarud xhlla

أىبل بالشباب

Lɛaslama s ccabeb

1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ حورية يوسفيّ ،

2

الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ زهرة تمعزوزتّ ،
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ذوي األكتاؼ الواسعة
جمبوا لنا سيدة النساء

At lehri n tutayt
1

Idiwin lallas n tullas

وعندما تدخل البيت تقدـ ليا أـ الزوج كأسا مف الحميب والعسل ،ومف األشعار المؤداة
في مثل ىذا الموضع :
اسبقي ياصاحبة الضيوؼ

Zwir alal n weɛcur

خذي إناء المرشوش

Awid tarbuyt lmarcuc

كي تناولو ذات العيف الجميمة لمجميع

2

A ttger lɛada m îiî tugêilt imeden ak

و"العادة" مف شعائر الخصوبة التي تجعل الزواج مثم ار كنثر خميط مف الحموى والقمح
والسكر والجوز والفوؿ السوداني عمى الحاضريف دوف اإللتفات إلى الوراء.
وفي صباح ليمة الزفاؼ وبعد إثبات عذرية العروس تتزيف ىذه األخيرة ،وتتقدـ أماـ أخ
زوجيا ليقص ليا شعرىا األمامي" "Amzurوذلؾ بعد أف ترتدي أجمل مل عندىا مف لباس
وحمي وىذا يسمى عندنا ب":تصذيرة"" "Tasdiraوىذا كمو مرفوؽ بجممة مف األشعار
واأللحاف المميزة التي تتجاوب ومعطيات المقاـ فمف بيف النصوص المؤداة في ىذه المناسبة
نقدـ ىذا النموذج:
يا حماة قشرة مف شجرة الجوز

Lalla tavegelt tiqcert ugusim

ضعي األغطية التي أتت بيا بنتؾ

Sers-d iêuyak fiderkeb yellim

ربيت الحمامة تزوجيا عود الّميـ

1

Trebbav-d taêmamt yu$-it wmgud n llim

1ــ دليلة جمعاوي 23 ،سنة ،ربة بيت ،تيبوعالمين ،منطقة أوقاس15 ،ـ13ـ.1313
2
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ مليكة بلعيدي ّ ،
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وعندما يتقدـ أخ العريس لقص الخصمة األمامية لشعر العروس فينشدف:
أخ زوجؾ قادـ

Ata yttedud ulus-im

حامل بيف يديو المقص
ّقبمي رأسو

Yebbid lemqas deg fus-is

2

A tislit anez iqaruy-is

إلى آخر القصيدة التي كميا حث لمعروس عمى أف تقابل أخ زوجيا أي "Alwas
باحتراـ وتواضع ،وفي ذلؾ تمقيف واضح لمخضوع لسمطة العائمة.
وفي ختاـ الحفل يعود أىل العروس إلى بيتيـ ،وقبل مغادرتيـ تؤدي النسوة أشعا ار عمى
لساف العروس التي دخمت جوا جديدا عمييا أف تتأقمـ معو مثمما يبرزه بجبلء ىذا المقطع
الشعري:
يا نحمة مقيمة بيف األحجار

Tizizwit izad$en azru

قولوا ألمي أف تأتي

Inas i yemma adjbu

حاف أواف الفراؽ

Ibvad lawen anemfareq

اليوـ سأودعكـ
ىذا ىو بيتي الجديد

Assa awnbeqi$ slem
3

D wa idaxxam-iw ajdid

ثـ تحاوؿ النسوة أف تخففف عمى العروس اإلحساس بالبعد عف أىميا مؤكدات ليا ّأنيا

سنة الحياة ،فشأنيا شأف باقي النساء فيقمف ليا:
1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ سعدية أزغوغّ ،
2
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ سعدية أزغوغّ ،
3ــ سلطانة ميموني ،الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
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ال تبكي يا حجمة

Ur ttruy a tasekkurt

إخوة زوجؾ بجانبؾ
حتى أنا تركت أىمي

Ilawsan-im aten ar tamam
1

Ula dnek jji$ imawlan-iw

وفي أشعار أخرى نممح حزف العروس وقمقيا لمتعايش مع الوضع الجديد والحياة المغايرة
التي تألفيا فأىل زوجيا ىـ أىميا الجدد أىميا الجدد قائبلت:
ياعروس رقيقة األصابع

Tislit tarqaqt ivuven

يا ذات الكبلـ الحمو

Ataéivent bawel

البيت مميئ باألسبلؼ
مف ناداؾ أجيبي بنعـ

Axxam yeçcur dilusen
2

Win imdiluɛan inas anɛam

 3ػ أغاني العمل:
ترددىا النسوة أثناء إنجاز أعماليف المختمفة مف جني الزيتوف،
وىي األغاني التي ّ

والحصاد ،وفتل الكسكسي ،وأماـ ىذه األعماؿ الكثيرة التي أتعبت المرأة ولـ تعطيا مجاال
لمراحة فمـ تجد متنفسا لمتخفيف عف نفسيا إالّ أف تجد وسيمة تقّمل بواسطتيا مف حدة العمل
ّ

وشقاءه ،وذلؾ باضفاء صبغة موسقية عمى ىذه الترانيـ فأضحت المرأة تعمل وتغني في آف
واحد ،وىذا ما نسميو "األشويق".

1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ زهرة تمعزوزتّ ،
2
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ هناوة حناطّ ،
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وىو حسب دمحم جبلّوي «:مف بيف األ نماط الشعرية التقميدية المتداولة بشكل أوسع في
المجتمع القبائمي ،واألشويق يؤدى مف طرؼ الرجاؿ كما مف طرؼ النساء غير أف
المالحع أف تأديتو مف طرؼ النساء يستغرؽ مجاالت أوسع».

1

لقد كاف األشويق نمطا شعريا متداوال بشكل واسع مف طرؼ النساء،وتندرج فيو أغاف
مرتبطة بمخض لمحميب وجني لمزيتوف والنسيج ،وىو األمر الذي يؤكده دمحم جبلويفي قولو:
« ىو ما تؤديو المرأة بطريقة فردية ،عند إنجازىا ببعض األشغاؿ المنزلية والحرفية مثل:
الرحي بالطاحونة اليدوية ،مخض الحميب ،وما تؤديو النساء بشكل جماعي
الحياكةّ ،

مثل:جمع الزيتوف».2

فكمما حمت المواسـ الفبلحية مف زرع وحصاد وجني تتكاثف جيود سكاف القرى في
عممية تطوعية ،فنجد صاحب العمل يدعو أقاربو ويحدد ليـ يوما يجتمعوف فيو ليساعدوه في
جو حماسي وتحت أغاني نسوية تريح النفس وتطرد التعب ومف بيف األغاني التي يستيل بيا
كل األعماؿ الجماعية ىذه األغنية:
ّأييا المتطوعوف

A yiwiziwen
Rebbi ak niɛiwen

ّللا في عونكـ
ليكف ّ

Rnut-a$ tirni

أنجزوا ىذا الجزء األخير

Akka dasawen

مف ىنا إلى تمؾ الربوة
يا صاحب التويزة

A bab n twizi

أييا الشاب الوسيـ

Awin curaqen

1ــ دمحم جالوي ،تطور الشعر القبائلي وخصائصه ،المرجع نفسه ،ص .111
2ــ دمحم جالوي ،تطور الشعر القبائلي وخصائصه ،المرجع نفسه ،ص .111
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Heggia$d ti$rifin

أعد لنا الفطائر
1

S zzit ajdid

بزيت حمو جديد

 3ػ 1أشويق مخض الحميب:
لقد عرؼ المجتمع القبائمي بتربيتو لمحيوانات في المنزؿ ،فكاف عمي أف يربي زوجيف
مف الثيراف ليحرث بيما ،وقطيع مف الدجاج لتبيض لو ،وكذلؾ عميو أف يربي الماعز ليحمب
منيا الحميب الذي يعد مادة رئيسية في طعاميـ  ،لذا ال نكاد نجد بيتا قبائميا إالّ ووجدنا فيو
معزتيف أو بقرة عمى األقل ،فك انت المرأة كل صباح تحمب ما عندىا مف ماشية إلى آنية أو
دلو صغير يسمى " " Tahellabtفتخثره بوضعو أماـ النار أو مكاف دافئ ليصبح لبنا ،ثـ
تفرغو إلى دلو تسمى "ثقروشث" وىي خاصة بمخض الحميب لتنزع منو الزبدة ،وتسمى ىذه
العممية أسندو" ،"Asenduويعد ىذا العمل نسويا بالدرجة األولى.
إف اىتماـ المرأة يكوف منصبا عمى
يقوؿ دمحم جبلّوي بخصوص ىذه العمميةّ «:

الممخضة التي تمسكيا بإحكاـ بيف يدييا وغايتيا األساسية أف يخضب الحميب في ظروؼ
عادية مزوجة بالزبدة».

2

ترددىا في ىذه
وتفضل المرأة القبائمية أف تقوـ بيذه العممية صباحا ،ومف األشعار التي ّ

المناسبة ما يمي:

Ndu ndu a yi$i

تمخض أ ّييا حميب
ّللا ورسولو
بعوف ّ

S lɛun n Rrebbi d nbi

لننزع قشدة الزبدة

Ad nekkes tawarect buddi

1ــ دمحم جالوي ،أشعار شعبة من قبائل جرجرة ،المرجع نفسه ،ص .111
2ــ دمحم جالوي ،تطور الشعر القبائلي وخصائصه ،ص .121
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Anect iggeni

كبيرة بقدر السماء
تمخض ّأييا حميب
ّللا يعاممؾ
كما عاممت ّ

ndu a yi$i
1

Akken truêev i Rrebi add ak iruê

عز وجل وتطمب منو العوف وأف
باّلل ّ
ونجد أيضا ىذه المقطوعة التي تستعيف فيو المرأة ّ

ييسر عمميا وأف يرزقيا بأقساط مف الزبدة فتقوؿ:
ّللا
ال إاله إالّ ّ

La ilaha ila llah

ّللا
دمحم رسوؿ ّ

Moêemerasul llah

ّللا نبدأ
باسـ ّ

Besmelleh anebdu

وتفرؽ
حميبي ّ
تمخض ّ

I$iw yenda yefra

ممخضتي ذات السعد

Tageccult-iw a mmesaɛd

حميبيا يزداد لذة
وفيو بركة

I$i-s yettzed yettibnin

2

Yerna isɛa lbaraka

ففي ىذه األبيات األخيرة نجدىا تمدح وسيمة المخض وتثني عمييا .
كما تقوؿ في نفس الموضوع:
Senduta$ sikila$

أمخض وأترجى

Deg Rebbi ittêelile$

ّللا
أترجى مف ّ
1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ كريمات رزيقةّ ،
2ــ يوسفي تاسعديت 36 ،سنة ،ربة بيت ،أقني نتمارا ،منطقة أوقاس12 ،ـ34ـ.1313
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أف يمخض الحميب ويتفرؽ

I$i ad yendu ad yefru

بفظمؾ ياموالنا

Selfavl-ik a moulana
Ndu ndu a yi$i

أمخض أمخض ياحميب

Eksed tawarect budi

انتزع كومة مف القشدة
الحميب سيمخض ويتفرؽ
سنأكمو كما تمنيناه

Ayefki ad yendu ad yefru

1

At necc akken it nettmeni

 3ػ 2أشويق جني الزيتوف:
عندما يحل موعد جني الزيتوف تتكاثف جيود أىل القرية في عممية تطوعية تعرؼ
بأنيا أحد القيـ القاعدية في كياف المجتمع القبائمي التقميدي،
بثيويزي،التي يعرفيا دمحم جبلوي ّ
وتعد مف بيف األسس التنظيمية التي يمجأ إلييا األفراد قصد انجاز األشغاؿ المستعصية

2
ي
أما في
بينيـ،
فيما
ا
و
ليتعاون
،
السكاف
بيف
التآزر
الحس
ذلؾ
ينبع
ىنا
بطريقة جماعية.
ّ
خصوص موضوعات األشويق جني الزيتوف فنجد مف بيف األشعار المؤداة مف طرؼ النسوة

ما يمي :
يا فرعة الزيتوف

ataleqemt ucamlal
Idyem$in daw targa

التي نمت تحت الساقية
أينعت حبا أبيضا

Tejjad lêeb damellal

مف تمقطو لبؤة

Tin itilaqven ttanina

1ــ طاووس سداوي 43 ،سنة ،ربة بيت ،تاوريرت ،منطقة أكفادو13 ،ـ11ـ.1313
2ــ دمحم جالوي ،تطور الشعر القبائلي وخصائصه ،المرجع نفسه ،ص.102
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كل الناس ليـ أىل

San ak medden imawlen

أنا أنجبتني األرض

Nekki tejjayid lqaɛa

يا كومة الزيتوف

A taleqamt uccamlal

التي نمت تحت حجرة

Idyem$in daw tazrutt
Nekki iburk-iyi Rebbi

أنا الشجرة المباركة

Win idizin felli

مف حاـ حولي
سيمقى خي ار وبركة
ىكذا ورد في القرآف

Ad yaf lxir d lbaraka
1

Akka id yura deg leqren

ففي ىذه األبيات كأنما النسوة تتكممف بمساف شجرة الزيتوف وتخبرننا أنيا شجرة مباركة
عز وجل ﴿:والتيف والزيتوف وطور السنيف وىذا البمد األميف
أتى ذكرىا في القرآف ،في قولو ّ
لقد خمقنا اإلنساف في أحسف تقويـ ،ثـ رددناه أسفل السافميف.﴾...

2

أما في ىذه المقطوعة فنجد النسوة يدعيف المطر لينزؿ حتى يسقط الزيتوف ليسيل
ّ
عمييف جمعو فيف في الغالب كبيرات في السف وليس بمقدورىف الصعود فوؽ الشجرة،
ليسقطف الحب فيذا عمل الرجاؿ فيقمف في ذلؾ:
Wwet a ya$ebar

إنزؿ يا مطر

Dud ak dubaêri

تعالى رفقة الريح

1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ طاووس سداويّ ،
2ــ سورة التين ،اآلية 32.
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أسقط الزيتوف

Se$lid azemur

عمى األبواب

A lbiban

عمي
ليفرح ّ
ويدعو أحبابو

Ad yefraê ɛemi
1

Ad yaɛrev laêbab-is

وفي ىذه األبات نجد المغنية تحث النسوة لئلقباؿ عمى عممية جني الزيتوف قائمة في
ىذه األبيات:
اسبقوا يا أسيادي

Zwiret a syadi

سنبدأ السير

Abrid at nebdu

مشية الحجمة

2

Accrured n tsekkurt

ىنا تخاطب النسوة الرجاؿ الذيف حتى يتقدموا ليبدأوا جني الزيتوف مف شجرة تموى
األخرى ،وعبرت عف ىذا اإلنتقاؿ بمشية الحجمة المعروفة بدقتيا وتوازنيا أثناء المشي فكذلؾ
ىـ في عمميـ يجب أف يتتبعوا األشجار واحدة تمو األخرى حتى يكوف عمميـ نظيفا ،ثـ
تواصل النسوة قوليف:
رافقتنا األسود

Nedda d yizmawen

ستبدأ الفرحة

Lfarê at nebdu
Mara deccaren yeswalen-ne$

حيف تبدأ أكوابنا تمتمئ

1ــ وريدة مسعودن 45 ،سنة ،ربة بيت ،تيبزلت ،منطقة أوقاس13 ،ـ13ـ.1313
2ــ زوليخة يوسفي 24 ،سنة ،ربة بيت ،أقني نتمارا ،منطقة أوقاس16 ،ـ13ـ.1313
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ّللا فيو
ليبارؾ ّ

Ad ibarek Rebbi deg-s
1

Ad necc deg-s ansedaq

نأكل منو ونتصدؽ عمى الغير

أما في ىذه األبيات األخيرة فتشير النسوة إلى فرحتيف بما يجمعنو مف غّمة ،وتخبرننا أنيـ
ّ
ّللا ليـ فيو.
سيأكموف مف ذلؾ الزيت ويتصدقوف بو لمف ال يممؾ ىذه النعمة عسى أف يبارؾ ّ

 3ػ 3أشويق الحصاد:
ىينة السيما أنيا تنجز في موسـ شديد الح اررة ،فحتى
ّ
إف عممية الحصاد ليست بعممية ّ

ال ليشعر ىؤالء العماؿ بالتعب والح اررة الشديدة أبدعوا شع ار ليتسموا بو وينسوا تعبيـ ومف بيف
ىذه األشعار نجد:
A bab ne$

يا موالنا

Awin giîalbe$ la3fu

يا مف أطمب منو العفو

ɛfu dnub inek

إعف لي ذنوبي
ولرفاقي

Tarbaɛt inu

ياموالنا

A bab ne$
A win g îalbe$ smah

يا مف أطمب مف السماح
إغفر ذنوب
ولكل الفبلّحيف

ɛfu dnub
2

Ikra yellan dafellaê

1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ وريدة مسعودنّ ،
2
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ طاووس سداويّ ،
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ّللا أف يغفر ليف ذنوبيف وكل مف كاف معيـ
في ىذه المقطوعة تتطمب النسوة مف ّ

مرددات ما يمي:
كل الفبلحيف ،وتسألنو العوف في جمع الغّمة والمحصوؿ ّ
ويعفو ذنوب ّ
ّللا في عوف الفبلّحيف
كاف ّ

At Rebbi g fellaêen

عندما يخرجوف جماعات

Mara dawin tirni

المناجل في أيدييـ

Imagran g fasen-nsen

بالقماش يمسحوف عرقيـ

S tbanta ccerwan tidi

إذا دعوا في األرض
السماء ستجيب بآميف

Ma nujad g lqaɛa
1

Tignaw ad init amin

ّللا في عوف الفبلحيف ويسيل عميـ األمور
في ىذه األبيات تدعو النسوة أف يكوف ّ

بالحر الشديد وكيف أف
وتصفنيـ وىـ يحمموف المناجل قاصديف بساتينيـ ،غير ميتميف
ّ
الحر الشديد.
ّ

وفي موضع آخر نجد ىذه األبيات:
Slat-iw slam-iw 3la nnabi

صبلتي وسبلمي عمى الرسوؿ

Moêemed rasul llah

ّللا
دمحم رسوؿ ّ
ّللا
دمحم الوالي أحبؾ ّ

Moêamed a lwali iêubit Rebbi

زرعي يتكاثر ويزداد

Zerɛiw ad inarni

1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ طاووس سداويّ ،
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A sisdi Rebbi ɛiwniyi

أّلل أعنني
يا ّ

Tafukt tahwed $ef tnaqcin

الشمس نزلت عمى الزرع

A Rebbi teêyuv tiqcicin

يا رب فمتحفع البنات
الشمس نزلت عمى الجباؿ
يا رب احفع األجداد

Tafukt tahwad $ef idurar

1

A Rebbi taêyuî lejdud

كما نجد في ىذه األبيات أيضاحاف از لئلستمرار في العمل بحيوية فتقوؿ النساء:
Iw fellah mara yɛedi

لما يمر الفبلّح
ولما يتقدـ بالثور

S wazger ma yettqedim

تعجبوا مف الزرع؟

tweêdet Rebbi g zerriɛa

نمت نبتة رأيتموىا

Tem$i taêcict ana$ tezriv

يا أوالدي النية الحسنة صالحة
بفضميا تتيسر األمور

A wlavi telha nniya

2

Selfavl-is it ttaqwam

فأكدت
ففي ىذه األبيات وصف لممجيودات التي يبذليا الفبلّح مف أجل مردودية عاليةّ ،
ّللا ال يضيع أجر المجديف والعامميف بنية حسنة ،فثوابيـ الغمة الكثيرة ،فبالرغـ مف
النسوة ّ
أف ّ

أشعة الشمس المحرقة والتعب الشديد إالّ ّأنيـ يواصموف العمل.

1
الراوي نفسه11 ،ـ13ـ.1313
ــ دمحم جمعاويّ ،
2
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ كريمات رزيقةّ ،
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وفي مقطوعة أخرى نجد النسوة يدعوف الفبلّح إلى أف يقصد أرضو وشرع في حصادىا
فقد حاف الوقت فتقمف:
إنيض يا أخي

Ekker agma

البركة قد جاءت

Saba tusad
ekker agma afelaê

قـ يا أخي الفبلّح

Emger attartiêaî

أحصد لترتاح

Lweqt n cceda ifut

مر
وقت الشدة قد ّ
ّللا أنعمؾ بالخير الكثير
ّ

Lxir Rebbi ifkad

1

Saba tusad

النعمة والبركة قد حّمت

أما إذا إنتقمنا إلى العممية التي تمي عممية الحصاد أال وىي عممية الدرس والطحف
ّ
فنجد الكثير مف األشعار التي بثّت فييا المرأة آالميا وحزنيا لفراقيا عف أىميا مثبل فتقوؿ:
Rêi rêi a tasirt-iw

ارحي ارحي ياطاحونتي

Rêi lqut

ارحي القوت
حذار أف توقظي ابنتي

$urem ay ideskreî yelli

ما مف أحد ليحرسيا

Ulac wara ttiɛasen

حماتي تكرىني

Tam$art-iw tkarhiyi

1ــ فاطمة جوهر 43 ،سنة ،ربة بيت ،تيبوعالمين ،منطقة أوقاس12 ،ـ36ـ،1313
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1

Ay tecetki i mmis

وفي موضع آخر أيضا تظير المرأة تعاستيا وحنينيا وشوقيا إلى أىميا ولزوجيا الذي
تركيا تقاسي وتعاني اليموـ لوحدىا فتشكي لنا قائمة:
لو كاف قمبي رسالة

Lukan ul-iww ttabratt

أبعثيا لكل طالب

Attcegɛa$ imkul îaleb
Ad walin amek iyiteîra

ليروا حالتي
أنا أغني وعيني إلى الباب
ظننتو أخي أو أحدا مف األحباب

Nek éade$ tiî-iw ar teburt
Nni$as degma $ d yiwen n laêbab

لماذا ياقمبي
أضحكت الناس عمي

Iwac a yul-iw
2

Dgi tesavsev medden

كما عبرت المرأة عف اإلنساف القبائمي البسيط الذي عاش الفقر ولـ يستطع قضاء أبسط
مستمزماتو فتقوؿ:
Akid 3ezzint a yu-iw

ّللا عميؾ يا قمبي
سخط ّ

Tettam3anavev d yemsewqen

تقّمد في المشتريف
البعض امتطى الحصاف لبسو حرير

êed yerkeb asardun

والفقير عاري القدـ

Ame$bun yedda êafi

1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ فاطمة جوهرّ ،
2
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ مليكة يزيدّ ،
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Amdeyan a tid yeîafar

وصاحب الديف يطارده
السوؽ
لما وصل إلى ّ
ّ
ذاؽ األرباح بالعيف

Ibed ar tagnitt n ssuq

1

Yeçça larbaê s walen

حضيا السيء فتقوؿ:
وفي موضع آخر ترثي ّ
ّ
Qassem larzaq d butlufa

قاسـ األرزاؽ خائف
دائـ اإلنشغاؿ بي

$uri id yestufa

ىذا أغرقو بالربح

êed yefkayas s lufa
Aqqefu dikufa

وغبلّت ضخمة
كالخروؼ الوديع
أنا منحني البواقي

Amzun daksas

2

Nekki yefkayi akerfa

فنجدىا تقارف بيف حالتيا المزرية بحالة الغني الذي ينعـ في األرباح ،فالناس في ىذه
ّ
فإف تفاوتيـ
ّللا واحدةّ ،
الحياة مراتب فبل يتساوى الغني والفقير ميما كانت درجتيـ عند ّ

محتوـ ،ألف أمبلكيـ ال تتساوى كل كيل لو الميزاف فيذا تراه غارقا في الماؿ والجاه وذاؾ تراه
منيوكا مف شدة الفقر.
نممح في ىذه األغاني التي قيمت أثناء عممية الطحف والدرس مآسي كثيرة عاشتيا المرأة
جراء الفقر والغربة والحنيف إلى األىل.
ّ

1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ طاووس سداويّ ،
2ــ مليكة يزيد ،الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
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 4ػ األغاني اإلجتماعية:
إف الغناء اإلجتماعي يوحي بقربو مف حياة الناس وارتباطو الشديد بيا ،إذ يحاوؿ
المغني أف يرصد لنا فيو مختمف الظواىر في المجتمع مشي ار إلى جوانب اإلنحراؼ فيو ،وكذا
جوانب اإلستقامة واإلعتداؿ ،فقد يشيد بكريـ األخبلؽ وحسنيا ،كما قد يندد بكل ما يشكل
وكأف المغني يمعب دور الرقيب عمى األوضاع اإلجتماعية
خط ار عمى ىذه األخبلؽ،
ّ
المختمفة ،إذ ييدؼ إلى تحديد عمل وأمراض المجتمع ثـ يحاوؿ إيجاد الحموؿ ليا ،مع اإلشارة

أف ىذه األغنية تناولت كل القضايا اإلجتماعية( الغربة ،مشاكل العمل ،الحب ،البطالة،
إلى ّ

تربية األبناء ،التعاوف.)... ،

 4ػ 1الوالديف:
إف الوالديف أغمى ما يممكو الفرد في ىذه الحياة فيما مصد ار الفرح والسعادة ،والنجاح
ّ

فكيف ال يكونا أعز ما نممكو في الدنيا ،وىما الّمذاف يتعباف مف أجل تربية أوالدىـ وأف يوفروا
الراحة ليـ ،وما عسانا أف نفعل نحف سوى أف ندعو ليـ بالخير وأف ندعو ربنا الكريـ أف
ّ

يحفع كل الوالديف.

يبمغف عندؾ الكبر
إحسانا،إما
ربؾ ّأال تعببدوا ّإال ّإياه وبالوالديف
ّ
قاؿ تعالى «:وقضى ّ
ّ

أؼ و ال تنيرىما و قل ليما قوال كريماً،و اخفض عنيما
أحدىما أو كالىما فال تقل ليما ّ
1
2
ربياني صغي ار»
ربي ارحميما كما ّ
الرحمة و قل ّ
جناح ال ّذّلمف ّ
إف لموالديف مقاما وشأنا يعجز اإلنساف عف دركو،و ميما جيد القمـ في إحصاء فضميما
ّ

كل ما أمكنيما عمى
ّ
فإنو يبقى قاص ار عف تصوير جبلليما و حقيما عمى األوالد ،فقد بذال ّ
بكل
المادي والمعنوي لرعاية األبناء وتر
المستوييف ّ
بيتيـ،وتحمبل في سبيل ذلؾ أعباء الحياة ّ
ّ
1ــ سورة اإلسراء ،اآلية .11.10
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يقشعر ليا البدف و مف أمثمة ذلؾ ما
أنواعيا و في ىذا الصدد عبرت نسوة المنطقتيف بأغاني
ّ
الراوية ّنا حورية:
قالتة ّ

A lwaldin

الوالديف
الشمس
يا زىرة عباد ّ

A nwar ɛebad cems

حبا أبيض
خّمفت ّ

Tejiîed lêeb damelal
Terwiî s lamêiba n meddan

الناس شبعت
مف محبة ّ

A Rebbi taɛfuî felli

رب إغفر لي
يا ّ

Baba ixeddam felli

أبي عمل مف أجمي راحتي

Imma tebiyi $ef uɛrur-is

أمي حممتني عمى ظيرىا
ّ

Tɛeni$ deg a Rebbi

أترجاؾ يا رّبي
ّ
إغفر ليما
الجنة
ّ
وسخر ليما مكانا في ّ

ɛfu-yasen
1

Tegvasen amekkan deg ljenna

فالوالديف أغمى ما يممؾ اإلنساف في حيات وبدونيـ ال طعـ و ال لوف لمحياة ،وقد حذرنا
ّللا تعالى ﴿:وال تقل ليما أؼ و ال تنيرىما
ديننا الحنيف مف نيرىما وسوء معاممتيما ،لقوؿ ّ

و قل ليما قوال كريما﴾ ،تقوؿ ّنا فاطمة عف فضل الوالديف ما يمي:

Lw3aza-w i lwaldin

معزتي لموالديف
ّ

Ur tcuba kra di ddunit

ال تضاىي شيئا في الحياة
1
الراوية نفسها10 ،ـ31ـ.1314
ــ حورية يوسفيّ ،
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ّللا و رسولو
محبة ّ
ّإال ّ

Ala lamêiba n Rebbi d nbbi

إف رضا الوالديف عميؾ

yella rvan fella-k lwaldin-ik
A ttafeî abrid a lgenna

لمجنة
تجد طريقا ّ
و إذا طمبت شيئا مف الحياة وجدتّو

1

Ma teîalbav kra iddunit tufiî

الحب و
طرؽ عف مدى
بكل ال ّ
ّ
إف أجمل ما قد تقوـ بو اتجاه األب ىو أف ّ
ّ
نعبر لو ّ

الشكر لما قاـ بو مف أجمنا و ما بذلو مف جيد مف أجل راحتنا ،وتقوؿ ّنا فاطمة
اإلمتناف و ّ
في ىذا المجاؿ:

Baba a3ziz

أبي العزيز،

Baba a tiqit n nda

الندى
أبي يا قطرة ّ

Ig rucen $ef yifer n tabêirt

رشت عمى أوراؽ البستاف
اّلتي ّ
أنت ِشعر طفولتي

D kec i dasefru n îaméiw
Truêav tegiv axxam-ik

رحمت و تركت بيتؾ
و اآلف بعد وفاتؾ فيمت
تركت قمبي باردا

Tura mi tɛeddaî fehma$

2

Tejiî ul-iw dasemav

للا :ىل بقي عمي مف ّبر أبواي شيء
الرسوؿ (ص) ّأنو سئل « :يا رسوؿ ّ
ثبت عف ّ
ّ
ّ

1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ حورية يوسفيّ ،
2
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ حورية يوسفيّ ،

84

أنواع األغنية النسوية القبائلية

الفصل الثاني

الرحـ
أبرىما بو بعد موتيما؟قاؿ :
نعـ،الصالة عمييما  ،واإلستغفار ليما  ،ونفاذ عيد صمة ّ
ّ
ّ
اّلتي ال توصل ّإال بيما ،واكراـ صديقييما ،»1تقوؿ ّنا شاّلة في ىذا الصدد:

La ilaha ila llah

ّللا
ّللا دمحم رسوؿ ّ
ال إلو ّإال ّ

A timaqbart n wkal

يا مقبرة التّراب
أمي الحنونة
اّلتي أخذت ّ

A yewin imma ɛzizen

أترجاؾ يا رّبي
ّ

Tɛeni$ $urek a Rebbi

جيدا
أجعل ليا مكانا ّ

Xemas amekan lɛali

يا مقبرة اإلسمنت

A timaqbart n sima
A yewin imma d baba

أمي وأبي
اّلتي أخذت ّ
أترجاؾ يا رّبي
ّ
الجنة
إجعل مكانيما في ّ

Tɛeni$ $urek a Rebbi
2

Xemasen amekan g ljenna

بالنسبة لئلنساف،أبيى و أجمل مف المكاف اّلذي ولد فيو و ال يوجد
ال مكاف في الحياة ّ

عمى وجو األرض مكاف أدفأ مف حضف الوالديف فمف أوثق العرى و أكبر القربى وأعظـ
الصبلت ىي العبلقة بيف اآلباء و األبناء.

 4ػ 2الغربة:
تعد الغربة ظاىرة إجتماعية قديمة قدـ اإلنساف فقد إشتركت فييا جميع األجياؿ وعرفيا
اإلنساف منذ أف وطأت أقدامو ىذه األرض ،وعمى ىذا يعرفيا ناصر صبار بقولو «:الغربة
1ــ رواه أبو داود (ر).
2
الراوية نفسها11 ،ـ31ـ.1314
ــ وازن شالةّ ،
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أو اإلغتراب إحساس قديـ معروؼ منذ أف عرؼ اإلنساف الحياة وبدأت طموحاتو تزداد
وأحوالو».1
الشعور باألماف
والوطف ىو تماما كاألـ الحنوف اّلتي تحتضف أطفاليا ،وتمنحيـ ّ
السكينة ليذا يكوف ألـ الفراؽ عنو مف أصعب اآلالـ ،فمف ال يبكي لفراقو؟ ومف ال يشتاؽ
و ّ
األـ" ،فميما سافر
ألرضو ،و لو لـ يكف غاليا ليذه ّ
الدرجة ّ
لما أطمق عميو تسمية"الوطف ّ
النسوة عف
تغنت ّ
أحف مف حضف وطنو ،وقد ّ
اإلنساف وميما دار مف بمداف العالـ ،فمف يجد ّ

كل الجوانب وتقوؿ حادة يوسفي:
ألمت بو مف ّ
ىذا الموضوع و ّ

$rired seg l$erb

ناديت مف الغرب
فرجع الصدى

Iqliyid ssut-iw

أمي
ال أبي،ال ّ

Ulac baba ulac yema
Ulac amdekal ulac ayetma

ال صديق ،ال إخوتي
أحس باإلختناؽ مف الوحدة
بالغربة ّ
أحس قد فنت روحي
ّ

Ttxenqa$ seg l$erba dawhid

2

êus$as yekfa lɛamr-iw

فالغربة أقسى شعور يحس بو اإلنساف وىو بعيد عف أىمو و أحبتو ،بعيدا عف األرض
التي ولد فييا وترعرع بيف أحضانيا.
غريب عف البمد

Da$rib $ef tmurt

و ليس عندي ما أقوؿ؟

? Usɛi$ ara dini$

1ــ ناصر صبار ،ظاهرة اإلغتراب في الشعر العربي ،منشورات جامعة  ،مجلة العلوم واآلداب اإلنسانية ،جامعة
بلعباس ،دار الغرب ،وهران ،العدد  ،1ص .141
2
الراوية نفسها11 ،ـ31ـ.1314
ــ حادة يوسفيّ ،
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مف أيف سأبدأّ؟

? Ansa ala debdu$
Ur duttaqel wa$rib saxxam

الغريب لف يعود إلى دياره

Ansa ala debdu$

مف أيف سأبدأ؟

Nni$as i îir

قمت لمطير
إف رأيت ّأـ أوالدي ؟

Ma tezriî imas n waraw-iw

1

Inas aqlin bxir

بّمغييا ّأنني بخير

الراوية تاسعديت في نفس الموضوع:
وتقوؿ ّ
Wisen ma demekti tmeddit

المساء؟
ىل سيذكر ّ

A$rib id yusan

المياجر اّلذي أتى

Wisen ma demakti tmeddit

ىل سيذكر المساء؟

A$rib igemuten bla lekfen

الغريب اّلذي مات ببل كفف

Imma imma

اه،أماه،
أم ّ
ّ
ىل أنتـ أحياء؟

? Wissen ma yella tedrem

أو كحالي ببل مكاف

Na$ aam nek bla amekkan

ما قيمة الفرد بدوف وطنو؟

2

? Wacu lqima yesɛa umdan bla tamurt-is

1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ حادة يوسفيّ ،
2
الراوية نفسها14 ،ـ31ـ.1314
ــ تسعديت(ي)ّ ،
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وفي ىذه األبيات وصف لحاؿ المغترب في ديار الغربة ،بحيث يتساءؿ عف حاؿ أىمو
وأحبتو ويبعث سبلمو مع الطير.
ألـ وشوقيا لرؤية إبنيا وفي ىذا تقوؿ ّناحادة:
كما تصور لنا ىذه األبيات حرقة ّ
$ri$aked ammi uyittariî

ناديتؾ يا بني و لـ تجب
ّ

Ul qîiɛa$ layas

لـ أقطع األمل
الراحة في قمبي
برحيمؾ ماتت ّ
الشمس
أتذكرؾ كّمما شرقت ّ
ّ
يحترؽ قمبي

Seg mi truêeî ul thena$
Agdamekti$ kul mara tecreq tafukt

1

Kul ma iêerraq wul-iw

فيذه أـ تبكي فراؽ إبنيا العزيز ،الذي ىاـ في ديار الغربة ،ولـ يعد لوطنو ،فنسي
األىل واألصحاب.
كما وصفت المرأة القبائمية حالتيا في غياب زوجيا اليائـ في ديار الغربة غير مكترث
ال بيا وال بأوالده ،وفي ىذا الصدد تقوؿ ّنا وريدة:
Iîul la$yabik

طاؿ غيابؾ

Tmeîleî imanik deg l$erba

دفنت نفسؾ في ببلد الغربة

îulen wuvan uraju

طالت ليالي اإلنتظار

Aqlin ttna$e$ waêdi

وأنا أكافح لوحدي

Ddunnit tuɛar

الحياة مف دونؾ صعبة
1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ حادة يوسفيّ ،
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Ur zmire$ ad sebre$ aîas

ال أستطيع أف أتحمل أكثر
1

الناس ال ترحموف أحدا

Imdanen ul reêman ula

فقد حاولت المرأة القبائمية الصمود أماـ الظروؼ القاسية التي تعترييا في حياتيا اليومية كأف
تربي أوالدىا وتعتني بمنزليا بعيدا عف مساعدة الزوج الذي أخذتو ديار الغربة ،فمـ يعد ال
ألوالده وال لزوجتو وال لوطنو،بل أعاد بناء حياة جديدة ىناؾ في ديار الغربة ناسيا أنو ترؾ
خمفو مف ينتظر عودتو ،أو حتى خب ار عنو لتطمئف النفس وييدأ القمب المحب ،فنجد المرأة
عبرت عف كل ىذه الخمجات بنبرة حزينة  ،مع أمل دائـ في عودة زوجيا فتقوؿ:
Al$erba tamcumt

أيتيا الغربة التعيسة

Tebiv win ɛzizen felli

أخذت العزيز عمي

Tejiviyi waêdi

تركتني وحيدة

L$erba tejreêv ul-iw

الغربة جرحتي قمبي

Tesengivd imaî-iw

أبكيت عيوني

$ef nekki yeja wargaz-iw

أنا مف تركني زوجي
2

Ur cbi$ tizyiwin-iw

ولـ أماثل قريناتي

 4ػ 3الثورة:
كادت الغناء النسوي الثوري أف يكوف تاريخا لمثورة الجزائرية ،ىذه الثورة التي دافع مف
أجميا الجزائريوف دماءىـ طمبا لمحرية ،فإذا كاف الرجاؿ حاربوا بالسبلح في الجباؿ فالمرأة
1
الراوية نفسها10 ،ـ30ـ.1314
ــ وريدة مسعودنّ ،
2
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ طاووس سداويّ ،
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ظّمت مكافحة بالكممة التي شيد ليا الخمود ،فكاف غناؤىا ذا نغمة حزينة أحيانا ومتفائمة في
إما تحريضا عمى الجياد ،أو تمجيدا بأبطاؿ الثورة ،فجاءت
أحياف أخرى وتعالت أصواتيا ّ
حية عف ىذا الوضع.
أغانييف صورة ّ
ففي ىذه األغاني نممح حديثا عف المجاىد الذي خاض الثورة وأبى أف يضع السبلح ما
لـ يستقل وطنو ،وفي ىذا المقاـ تقوؿ المرأة القبائمية:
Tettru yemma mi d wala

بكت أمي عندما رأتني

Teqqares ttwaîfe$

ظنت ّأنو قبض عمي
ّ

Ad mte$ f lêuria

الحرية
أموت مف أجل ّ
ليست بسارؽ

Maci ttakerva id ukra$
Yekker wemjahed ad iruh

لمرحيل
تأىب المجاىد ّ
مسؾ عرجوف الميـ

Yeîef-d aɛergun n llim

وصل إلى الباب فتوقف

Yebbav ar tebburt ibed

يا أمي ال تقمقي
فأنا سأجاىد مف أجل الوطف

A yemma berka ur ttxemim
1

Nek ad gahde$

يظير المجاىد مصر في ىذه األغاني عمى الجياد ،ومتمسؾ بدينو الحنيف فرغـ
إنشغاؿ بالو بالدفاع عف الوطف ،فيذا لـ ينسو تأدية الصموات الخمس المجاىيف ،وفي ىذا
تقوؿ المرأة:

1

ــ غنيمة حناط 32 ،سنة ،ربة بيت ،تاوريرت ،منطقة أكفادو11 ،ـ11ـ..1313
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لمرحيل
ّ
تأىب المجاىد ّ

Ikker wemjahed ad iruê
Am ugeîîum n ttefaê

كعود التفاح
وصل إلى الباب فوقف

Yebbev $er tebburt ibed

يا أمي قمبي يذرؼ دما

A yemma tasa-w tejreê
Nekki ad jehda$

فأنا سأجاىد

Kemmi êader taéalit n sbaê

وأنت احرصي عمى صبلة الصبح

فاألبيات الثبلث األولى تتكرر في كل مقطوعة واألبيات الثبلث األخرى تتغير لكف
تبقى تحمل نفس المعنى والغرض وىي كالتالي:
A yemma barka aêebber

يا أمي كفا قمق ا

Nekki ad gehde$

فأنا سأجاىد

Kemmi êader taéallit lɛaser

وأنت حافظي عمى صبلة العصر
يا امي ال تفكري كثي ار

A yemma ur ttxemim ara

فأنا سأجاىد
وأنت ال تنسي صبلة العشاء

Nekki ad jeheda$
1

Kemmi êader attetuv lɛica

فيو سيذىب إلى الجياد ويوصي أمو أف تحرص عمى الصبلة لكي تدعو لو بطوؿ
العمر واإلنتصار عمى العدو الغاشـ.

1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ غنيمة حناطّ ،
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ضحى بنفسو في سبيل أف يحيا الوطف حياة العة والكرامة
وىنا و صف لممجاىد اّلذي ّ

الراوية :
فتقوؿ ّ

Amjahed aêurri

الحر
المجاىد ّ
الشجرة
عمى فوؽ ّ

Iɛella cejra yuli
Iɛemmed ad ye$li

تعمد أف يسقط شييدا

A lmuluk îfemtas rruê

صف روحو
أيتيا المبلئكو ّ
مذا أحضرت يا طائر

Dacu atewiî aya frux

الشيادة
قاؿ أحضرت ّ

Yennayas wi$d chada Rebbi

فرأيت الجندي
طفل في الميد
يضحؾ كال ّ

Zri$ ajundi
1

Ittavsa am llufan

أف
دويا ّ
ظنت ّ
و في موضع آخر تصف حالة الفزع اّلتي تعيشيا ّأـ المجاىد فكّمما سمعت ّ
إبنيا ىو المعني فتقوؿ:
Tekker yemma attzal rkaɛi lefjer

أمي لتصّمي ركعات الفجر
قامت ّ
دوي المدفع قالت:
سمعت ّ

Tesla ilmina teîarveq tenayas

قد أصيب إبني بجروح

الصبر
يا مبلئكة زودوني ّ

الجنة بنيت عمى أساس متيف
ّ

D mmi ay terfed
Almuluk ssebrem iyi
2

Elgenna tebna tqaɛed

1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ وازن شالةّ ،
2
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ ّ
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ييب
كما وصفت ىذه المرأة عمى وصف ومدح المجاىد ذاؾ المقاتل الصنديد الذي ّ

كالعاصفة في مقاومة المستعمر ،ويشبيف المجاىد باألسد الذي عزـ عمى تحرير وطنو

فتقوؿ:
Ayamjahed a ya$ilas

يا مجاىد يا أسد

Akartuc yezga $ef ammas

الرشاش دائما عمى ظيره
ّ
وعد نفسو أف ال يرجع إلى الدار

Yeggul ur yeqil axxam

إالّ بعد أف نصبح أح ار ار مثل كل الدوؿ

Siwa ma yecba lejnas
Amjahed a ya êurri

أييا المجاىد الحر

Tamaîeryet dima $ef yiri-s

الرشاش دوما عمى كتفو
ّ
1

Netta ur tid isaê wemkan

ىو لـ يبق لو مكاف

وبقدر ما تمتدح النساء المجاىديف ،بالمقابل نجدىف يحممف ضغينة وحقدا وذما لمخونة الذيف
رفضوا محاربة اإلستعمار بل وقفوا في صفيـ ألىداؼ خاصة ،فتقوؿ في ذلؾ:
A yagumi lqed umahrez

أييا الخائف يا قصير القامة
توقف عف الحرؽ بالغاز

Berka aser$i s lgaz
Lxalat n lzayer

نساء الجزائر
كميف أرامل دوف استثناء

Ula d yiwet ur tesɛi argaz
A yagumi a buyeldayen

أييا الخائف ذو المعاب
1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ طاووس سداويّ ،
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كفاؾ تفتيشا في الرجاؿ

berka lbeêt g gergazen

نساء الجزائر
أرامل الواحدة تموى األخرى

Lxalat n lzayer
1

olent yiwet yiwet

وفي ىذه األبيات األخيرة نجد المرأة تصف الخائف بأحقر المواصفات،ألنو يساعد
ورمل اآلالؼ مف النساء الجزائريات.
المستعمر الغاشـ الذي تسسب في قتل وتشريد الشعب ّ
وفي موضع آخر تصف إستعداد المجاىديف لمقتاؿ وتصف كذلؾ ىوؿ اليجومات
الفرنسية فتقوؿ في ىذا نا رزيقة:
Amgahed yeduri azru

المجاىد اختفى وراء الصخرة

Yerfed tamacwart yettru

أخذ منشفة باكيا
ما أنا خائف مف المستعمر

Maci darumi inugad

الذي يياجـ بالطائرات

Yekkat-a$d s liéabyu
Sbaê lxir fella-wen

صباح الخير عميكـ

A tarbaɛt n ssi 3miruc

ياكتيبة عميروش

Nni$-awen kret sin

انطمقوا مف ىنا

Lɛeskar yezzid $ef laɛruc

العسكر حاـ حوؿ العرش

A yesaɛd bin ur neêvir

سعيد مف لـ يحضر

1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ سعدية قوجيلّ ،
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لمعركة إمغذاسف

I laîak ima$dasen

تشجعوا ياإخواني

Lkuraj a yaytma
Ad ttid neêyu s idamen

لنحيييا بالدماء

Ayasɛd bin ur neêvir

سعيد مف لـ يحضر
1

I laîak ukafadou

ليجوـ أكفادو

فالمجاىدوف كميـ عزيمة واصرار عمى تحرير الوطف واخراج المستعمر الغاشـ مف ىذا
الوطف العزيز لذا أفدوه بالنفس والنفيس حتى يبقى شامخا كريما.
النضاؿ حتى
لقد صورت لنا ىذه الترانيـ بسالة المجاىديف وعزميـ الشديد في مواصمة ّ

يعيش الوطف شامخا في ظل الحرية والسيادة.

 4ػ 4أغاني الجنائز:
ىذا النوع مف األغاني مرتبط بالمناسبات الخاصة بالموت التي تستند إلى التراث
واآلداب الدينية اإلسبلمية ومنظومة القيـ المرتبطة بالحساب والعقاب واليوـ اآلخر ،وىي
األغاني التي تؤدى مف طرؼ النساء ،فمف عادة أىل القبائل إخبار أىل القرية بنبأ وفاة
شخص ما ،وما يكاد يعمف عف الوفاة حتى تتجمع الساء في منزؿ الميت ،فتبدأ قريبات الميت
بالبكاء ،وضرب الصدور ،والّمطـ ،وىذا النوع مف األغاني يتداوؿ خاصة في الّميمة التي
يبيت فييا الميت في بيتو والتي تدعى عند القبائل"أسنسي" ،ومف المقاطع الغنائية التي
تتناوؿ ىذا الموضوع نقدـ النموذج التالي:
Ur ugade$ lmut

لست خائفا مف الموت
1
الراوية نفسها 12 ،ـ11ـ.1313
ــ كريمات رزيقةّ ،
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ماذا يفعل بي التراب

Dacu ara yixdem wakel

أخاؼ مف عاقبة أفعالي

I yugade$ d lafɛayel-iw
A tarwiêt-iw

يا روحي
المنشغمة بأعماليا
المقبرة تنتظر

TedhiD g laxdayem_ik

1

Tameqbart latattraju

وفي موضع يشابو ىذا يقمف:
Icayɛad rebbi lmuluk-is

ّللا مبلكو
بعث ّ

Ebed-iyid $ef tebburt

وقف عمى عتبة الباب
سألني عف ّبري وصدقاتي

Ennayak dacu it sedqeî

أجبتو لـ أتصدؽ
خمت ّأنو ليس ىانمؾ موت

Ni$as ur sedqa$ ara
2

T$ilaî ulac lmut

وكأنو تكمـ أثناء احتضاره:
أف ىناؾ مف أغاني ما تقاؿ عمى لساف الميت ّ
كما ّ
Ataya lmut ataya

ىا ىو الموت قادـ

Deg ye$f-iw id iêlales

أحسست بو في رأسي

Tef$ed deg uxxam n Rrebi

ّللا
خرجت مف بيت ّ

Sameêtiyi a yat ddunitا

سامحوني يا أىل الدنيا
1
الراوية نفسه ،الموعد نفسه.
ــ رزيقة كريماتّ ،

2

الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ وازن شالةّ ،
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فالّمساف يطوؿ ويقص

1

Iies ittzid ineqqas

وفي نفس السياؽ تقوؿ أخرى:
ّللا
ال إلو إالّ ّ

La ilaha ila llah

ّللا
دمحم رسوؿ ّ

Moêemed rasul llah

موتي تـ يوـ الخميس

Lmut-iw deg wass laxmis

كالثعباف الذي قتمو البرد

Am wezrem yen$a wagris

البيت يعج بالناس

Axxam yeccur d l$aci

وال أحد مد يده

Yiwen ur digra afu-is

موتي يوـ الجمعة

Lmut-iw deg was ljemɛa

كالثعباف الذي قتمو المطر

Am wezrem ten$a lahwa

البيت يعج بالناس

Axxam yeccur d medden

وال أحد منيـ أغاثني

2

Yiwen ur digra laɛnaya

وفي ىذه الّميمة نجد تذكير الحاضريف باليوـ اآلخر ومآؿ اإلنساف بعد وفاتو ،فيذكروف
باّلل وبقيـ
الناس بوجوب القياـ باألعماؿ الصالحة وترؾ المعاصي ،وحثيـ عمى التمسؾ ّ
رسولو فالعبد سيحاسب في آخرتو عمى أعمالو الدنيوية فتقوؿ:

Ad seli$ fellak anbi

الصبلة عميؾ أييا النبي
1
الراوية نفسها15 ،ـ31ـ.1314
ــ دهبية سداويّ ،
2ــ وازن فروجة 32 ،سنة ،ربة بيت ،تالة خالد14 ،ـ35ـ.1313
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أنت أساس الديف

D kec i delsas n ddunit
êemla$ win ivekren Rebbi

ّللا
أحب مف يذكر ّ
انشغل الناس بالدنيا

Ce$len medden deddunit
Lmut tusad at tseêwas

الموت جاءت لتأخذىـ
أيتيا المبلئكة العزيزات
ّثبتف الشيادة عمى الفـ

A lmuluk tiɛzizin
1

Tebta$ chada $ef yimi

وفي نفس الغرض نجد أيضا ىذه األبيات:
A cejra n ttefaê

يا شجرة التّفاح

G loena Tegmi iwesraê

الطيب ّة
في ّ
الجنة نمت لتنشر رائحتيا ّ

I win iéulen isedeq

اّلذي صّمى و تص ّذؽ

Laxert i daxxam nessaê

اآلخرة ىي األصح

A cejra n ççina

يا شجرة البرتقاؿ
الجنة
نمت عمى باب ّ

Tegmi $ef teburt lloena

مف قاؿ ليس ىناؾ موت

Win asiqaren ulac lmut
Anda llan imezwura

األوليف
فأيف ّ

Win asiqaren ulac lmut

مف قاؿ ليس ىنمؾ موت
1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ دهبية سداويّ ،
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فأيف حسف و الحسيف

1

Andat laêsen d lêosayn

نستشف مف ىذا المقطع تأكيد عمى فكرة الموت ،وعمى اإلنساف أف ال ينشغل بالدنيا
ويعمل آلخرتو.
الميت ليمة المبيت ،ففي الغد
الجو اّلذي يكوف فيو ّ
لقد تجاوزت المرأة القبائمية بأغانييا ّ
قبل أف يخرج الميت لمدفف يجب أف يتصدؽ أىمو بمتر مف الزيت وعشر بيضات ،ومف
عاداتيف أيضا ّأنيف يضعف عمى رؤوس كل قريبات الميت الزيت حتى يتسنى ليف رؤيتو في
مناميف ،كما يوضع في المكاف الذي إحتضف جثمانو وعاء مف ماء محاط بشموع مشتعمة.

وقبل مغادرة الميت لبيتو نيائيا تؤدي النسوة بعض األغاني التي تصور فييا حالة المرأة
التي فقدت ىذا الميت فيقمف:
يا مقبرة الطيف

A timqbart wumlil

يا مف جعمتني فقي ار

A tin iyijan digellil
Yemut win iɛzizen felli

مات مف كاف عزي از عمي
مف تصدؽ لي بشيئ
ّللا عمى فعمو
جزاه ّ

Win iyi dyefkan kra dajmil

2

Incalah ad u$al fellas d lêasana

وفي أغاف أخرى ينشدنيا عمى شكل حوار بينيف والمقبرة ،فيطمبف مف المقبرة أف تحسف
لما أخذتو ،بل ستتركو
لمميت وتحميو فترد ىذه األخيرة بالسمب فإف كانت ستحميو وتصونو ّ
في الحياة ليستمتع بيا فيقمف:

1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ وازن فروجةّ ،
2
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ دهبية سداويّ ،
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A timeqbart tegd-as luta

يا مقبرة أحسني
إلى مف أخذتو

Iwin tewiv dasaru

لو أحسف إليو

Lukan ara sge$ luta

لما تركتو يمشي حيا

1

Tili imtid ejji$ iteddu

وكأف لو لساف ينطق بو ،فيجري حوا ار بينو وبيف الميت الذي سيسكف ىذا
وىنا نجد القبر ّ

الميت عف ما أحضره لآلخرة
لبيت الجديد األبدي والذي ستكتب فيو حسناتو وسيئاتو ،فيسأؿ ّ

الراوية في ىذا الصدد:
فيجيبو ّ
الميت المؤمف فتقوؿ ّ

Nek laɛaniyid laqbur

سألتني القبور

Aca tewiî d lujur

ماذا أحضرت مف حسنات

Wi$d char remîan

أحضرت شير رمضاف

Arni$d taéalit n îhur

باإلضافة إلى صبلة الظير
سألني قبري

Nek laɛaniyid laqbur
Aca tewiî iljana

لمجنة
ماذا أحضرت ّ
أحضرت شير رمضاف
ودعوات الوالديف

Wi$d char remîan

2

Arni$d dɛawi n baba d yema

سداوي،الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
1ــ طاووس
ّ
2
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ وازن شالةّ ،
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سنة الحياة البشرية فيو آخر مرحمة يمر بيا اإلنساف عبر
مما سبق أ ّف الموت ّ
نستنتج ّ
أحبتو ،وال شيء ينفع المرء غير أعمالو يقوؿ هللا تعالى في كتابو
مسيرتو فينفصل عف ّ
يره"﴾
شر ا
ذرة ّ
ذرة خي ار يراه ،ومف عمل مثقاؿ ّ
الكريـ﴿"فمف يعمل مثقاؿ ّ

1

 5ػ خصائص األغنية النسوية القبائمية:
أف األغنية النسوية القبائمية تتمي بالخصائص
فمف خبلؿ النماذج التي رأيناىا نستنتج ّ

التالية:

أػػ الوظيفية:
إرتبط الغناء النسوي القبائمي ارتباطا وثيقا بالوظيفة التيتؤدييا لذلؾ تتعددت أشكاليا فما
يقاؿ أثناء العمل ال يمكف أف يقاؿ في مناسبات الزواج أو األفراح بصفة عامة ،فأغراض ىذه
األغاني تخدـ مناسباتو فأغاني األفراح والختاف تثير اإلحساس بالسعادة والفرح ،واألغاني
الجنائزية تثير الحزف في النفس ،وأغاني اليدىدة تثير اإلطمئناف والحبور في نفسية الطفل
خاصة إذا كاف مريضا.
واذا أردنا أف نستكشف جوىر األغنية القبائمية النسوية نجدىا تكشف عف نظاـ المجتمع
الذي يؤدييا ،فيي إذف منبعثة مف صميـ الشعب وأفكاره ،وأحاسيسو ،وأالمو ،وأفراحو ،فيذه
تغنى مف أجل التسمية فقط بل ىي تعبير صادؽ عف وجداف الشعب.
األغاني ال ّ
ب ػػ البساطة والشفوية والعفوية:
جاء الغناء النسوي القبائمي في غاية مف البساطة فكاف صريح العبارة ال يكتنفو الغموض
وكاف أسموبيا مباشرة بعيد عف التكمف والبيرجة الّمفظية ،وىذا راجع إلى أمية المرأة القبائمية.

1

ــ سورة الزلزال ،اآلية .5،4
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ويتسـ ىذا الغناء باستعماؿ الّميجة المحمية ،والتكرار ،كما نجد لغتيا قريبة إلى النثرية،
عما يختمج في صدرىا مف حزف وفرح دوف مراعاة لمشكل والنغـ
فكاف ىـ المرأة ىو التعبير ّ
وىذا ما يظير مثبل في ىذه المقطوعة:
A tayen atayen

ىاىي ىاىي ذي
إذا رأيت ذئبا ما ار
يحمل خروفا سمينا

Ma twalem ucen iɛeda
1

Yebbid tizimert taksast

فالغناء فطري بطبيعتو ينبع بعفوية مف ذات المبدع لذا نجده يميل إلى السذاجة
والبساطة ،وماىو شائع أيضا أف القبائمي حميف الطبيعة وشديد اإلرتباط بيا بأنيارىا،
وحقوليا ،وحقوليا ،فجاء أدبو مصو ار لكل ىذه األشياء بل يحمل في شحنتو عالـ الطبيعة
الجبمية بكل فطرتيا وسذاجتيا وجماليا ومنافعيا.
وما يؤكد بساطة الغناء النسوي محدودية الخياؿ عندىف ،إذ إقتصر غناؤىف عمى
الوصف الخارجي لؤلشياء والواقع المعاش بكل م اررتو ،فيي لـ تستغل قدراتيا الفكرية
والخيالية التي تعطي لمنص صبغة فنية وجماال أدبيا ،فقد عمدت المرأة القبائمية في غناءىا
إلى أخذ الصور بشكل مباشر مف البيئة فما ييميا بدرجة أولى ىو نقل المعنى إلى المستمع
باستخداـ تشبييات وكنايات بسيطة وعفوية ،ومف أمثمة ذلؾ نجد:
Dzehr-iw id amucar

حظي تعيس
ينافس البوليس
إنو يفعل ىذا عمدا

Ye$leb kumisar
1

Fehma$t deg neqmat iyi tteddu

1ــ رزيقة كريمات ،الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
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كما نجد لغة األغنية ليست صافية ،فيي مزيج مف القبائمية وبعض الكممات الفرنسية
نتيجة تعرض المنطقة كغيرىا مف مناطق الببلد لئلحتبلؿ الفرنسي عمى نحو ما ورد في ىذه
المقطوعة الغنائية:
لو دوف يدي

Luken iketeb ufus-iw
Ad sersa$ isem-iw

سأسجل إسمي
عمى ورؽ الدومينو

Deg lka$ev n dduminu

أخذت البطاقة ألفوز

Jebde$ lkarîa ad rebêa$

لكني أضحيت خاسرة
ّ

2

Zi$en neki xesra$

ج ػ الجماعية:
طابع التظامني في مختمف األشغاؿ التي يقوموف
ما يغمب عمى المجتمع القبائمي ىو ال ّ
بيا ،وىو ما يعرؼ عند القبائل ب"ثيويزي" والتي تتشكل مف اجتماع الرجاؿ والنساء خاصة
في موسـ جني الزيتوف ،أو الحصاد ،أو النسيج ،وىي مبادرة تيدؼ إلى إنياء العمل قبل
الصيف
إشتداد الظروؼ المناخية القاسية مف أمطار ،وثموج في الشتاء ،ح اررة شديدة في ّ

وأثناء القياـ بيذه األعماؿ يمجأ الجمع إلى الغناء كوسيمة لطرد التعب وخمق جو مف الحيوية

والنشاط.
د ػ أحادية الموضوع:

1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ رزيقة كريماتّ ،
2
الروية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ طاووس سداويّ ،
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ال يخرج الغناء النسوي القبائمي عف نطاؽ الوظيفة فبيف ىذه األخيرة والغناء عبلقة وطيدة،
فيكفي اإلطبلع عمى مضاميف األغاني حتى نتعرؼ عمى مناسبة ترديدىا فبل نجد غناءا
نسويا قبائميا خارج عف موضوع قولو ،فيو مرتبط بالمقاـ الذي ينتجو وبالفضاء الذي يتداوؿ
تردده المرأة أثناء العمل سواء داخل البيت أو خارجو ينسييا شقاوة
فيو ،فيذا الغناء الذي ّ

ّللا تعالى أف يعينيا ويوقر ليا
العمل فمثبل أثناء الطحف أو مخض الحميب تقوـ المرأة داعية ّ

البركة ،وكذلؾ أثناء جني الزيتوف تولد في نفوس أصحابيا الجد واإلجتياد.

104

الفصل الثالث
صورة المرأة في األغنية النسوية القبائمية
تقديم
 1ـــ صورة المرأة األم
أ ـــ مكانة األم لدى األبناء في األغنية النسوية القبائمية
 2ـــ صورة المرأة العاقر.
 3ـــ صورة المرأة التي فقدت إبنها.
 4ـــ صورة المرأة العاشقة
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تقديـ:
إف تطور ورقي أي مجتمع بات يقاس بدرجة التطور الثقافي لممرأة ومساىمتيا الفعاّلة
ّ

الزوجة واإلبنة ،وىي تمعب دو ار كبي ار في تربية أبنائيا فتقوـ
األـ واألخت و ّ
لممجتمع ،فيي ّ
وحب
الصدؽ و األمانة والوفاء ّ
بتربيتيـ عمى الخمق الحسف واألخالؽ الحميدة اّلتي تتمثل في ّ
الغير ،أي ّأنيا تساىـ في تنشئة جيل بأكممو لذلؾ تستحق لقب نصف المجتمع فبيا يرقى
المجتمع ويتقدـ وفي ىذا الصدد يقوؿ أحمد حبيب نقال عف د/عمر زكي العشماوي «:ما

الدور اّلذي تلعبه المرأة في الحياة ،فالمرأة هي
أظن أحدا يمكن أن يلعب دو ار أخطر من ّ
ّ

وسر
كل شيء في حياتنا...ذلك ّ
أن المرأة في اعتقادنا هي مصدر الحياة ،منبع الوحيّ ،
ّ
القوة والعظمة ،وارادتها أقوى ما في الوجود» 1.فالمرأة ىي الّمبنة األساسية لألسرة والمجتمع
فبدونيا يصبح ىذا األخير كعيف بال بؤبؤىا ،وكحديقة بال أزىار ،وشمس بال أشعة.
كرميا وأعطاىا العديد مف الحقوؽ
كما أعطى ّ
الديف اإلسالمي لممرأة منزلة كبيرة فقد ّ

النفقة
المادية مثل
حرية التّصرؼ في أمواليا وأعفاىا مف ّ
الحق في الميراث باإلضافة إلى ّ
ّ

الحق في التّعميـ والعمل .
وكذا
ّ

لقدعبرت المرأة عف نفسيا بكل صدؽ وأمانة عف المعاناة التي عاشتيا في ظل مجتمع
مما يتوافق مع
شدد عمييا الخناؽ وحرميا مف أبسط الحقوؽ ،وقد أظيرت غمبة ال ّذكر عمييا ّ
التركيب الجسمي والعقمي وا ّلنفسي ليا.
فجاءت صورة ىذه المعاناة التي عاشتيا مختمفة باختالؼ الواجية التي ترصد وتنقل
لنا ىذه اآلالـ مف ّأـ تعاني فراؽ أوالدىا أو تشكي عدـ رضاىا عمييـ ،إلى زوجة تركيا

1ــ خديو أحمد الغزل ،في الشعر الجزائري ،مخطوط ماجيستير ،جامعة الجزائر ،8@?? ،ص @.8
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زوجيا لوحدىا تعاني وتقاسي اليموـ مع أوالدىا وتتصارع مع الحماة الجائرة ،ىذه صور
وأخرى حاولنا أف نركز عمى البعض منيا:

األم:
 1ػ المرأة ّ
األـ تمؾ التي وىبيا
ّ
إف أىـ الصور التي حرصنا عمى ذكرىا في ىذه الدراسة ىي صورة ّ
لنا الخالق سبحانو وتعالى وىي أبرز وأجمل مرحمة تعيشيا المرأة في حياتيا فاألوالد مصدر
أف ليا
لقوتيا وسعادتيا فيي مف تقدـ ّ
تتميز عف غيرىا مف نسوة العالـ ّ
الدعـ المعنوي ،وىي ّ

لكل جيل والمرشدة ليـ
القدرة الفائقة عمى التّضحية والعطاء ،فكانت عمى ّ
األوؿ ّ
الدواـ المرّبي ّ
كل مرحمة مف مراحل حياتيـ.
في ّ
أي
األـ مصدر الطمأنينة وىي منشئة األجياؿ،ىي ّ
كل ما في حياة أطفاليا،فال يتكوف ّ

مجتمع ّإال بيا،وىي المدرسة اّلتي يتخرج منيا جيل مفعـ بالحياة والعطاء وحضنيا مدرسة
النساء الوالدات وفي
تسامت بتربية البنيف والبنات وأصبحت أخالؽ األوالد تقاس بأخالؽ ّ

وتيز العالـ بيسارىا.
تيز الميد بيمنيا ّ
أف المرأة ّ
معنى قوؿ نا ّ
حادة ّ

لمرجل ،فروى
وال عجب لذلؾ ،فحتّى اإلسالـ منح
مما ىو ّ
األـ مف التكريـ والتبجيل أكثر ّ
ّ
ّللا من أحق الناس بحسن
البخاري ّ
أف رجال أتى رسوؿ ّ
ّللا (ص) فقاؿ «:يا رسول ّ

أمك ،قال :ثم من؟ قال:
أمك ،قالّ :
أمك ،قالّ :
ثم من؟ قالّ :
ثم من؟ قالّ :
صحابتي؟ قال ّ

أبوك» .وفي نفس السياؽ يقوؿ الرسوؿ (ص) «:الجنة تحت أقدام األمهات».

1

ــ اإلمام أبي يحيا بن شرف النووي ،رياض الصالحين من كالم سيدنا المرسلين ،مكتبة النهضة الجزائرية ،د.ط،
1الجزائر ،ص ?.88
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النسوية القبائمية:
أ ػ مكانة األـ لدى األبناء في األغنية
ّ
الراحة
األـ ىي ذلؾ المعبر اآلمف لمصائب الحياة وأحد أىـ
الممرات المؤدية إلى ّ
ّ
ّ
أمو رضاىا يكوف لو كالمنبع الذي يشرب منو
األبدية والنعيـ الخالد في ّ
الجنة ،فمف منحتو ّ

األـ في ىذه
طواؿ حياتو فيي الصدر الدافئ الذي يسند إليو الشخص رأسو ،وقد وضعت ّ
لكل التّضحيات التي
العظمة و ّ
الشأف الكبيريف نظ ار ّ
لمدور الذي تمعبو في تربية النشئ وعرفانا ّ
تقدميا ألبناءىا ،فيي تجوع ،وتمرض ،وتبكي ،وتسير ،وتتعب حتى تبعد عف أوالدىا األلـ

الحب والعطاء
األـ في
الراحة وتغمرىـ ّ
ّ
والحزف وتوفر ليـ ّ
بحبيا وحنانيا،فال يوجد أصدؽ مف ّ
األـ كّمما رغبت فيو أكثر وفي ىذا الصدد تقوؿ المغنية
وكمما ابتعدت أكثر عف حضف ّ

كريمة :

Ayemma tassa

أمي العزيزة

Ayemma lukan ufi$

أمي أتمنى أف أرتمي في حضنؾ

Ahat akem-$iva$ assa

لتشفقي عمي
قمبي يحترؽ و لـ أجد لو دواء

Zdaxel n wul-iw r$i$
Ayemma wi kem yufan

أمي لو أستطيع
سري
أف أفشي لؾ ّ

Ad ameêku$ lbavna
Deg rebb-im am lufan

في حضنؾ كالطفل الصغير

Yell-im tuêwaj laênana

فإبنتؾ تحتاج لمحناف
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أميا لتجد الحناف الذي فقدتو بابتعادىا
في ىذا المقطع تتمنى المرأة العودة إلى حضف ّ
لألـ فيي الكنز الكبير الذي ال يفنى.
عنيا ،فالفنانة كريمة أعطت لنا الصورة الذىبية ّ
األـ لدى
كما تعرضت المغنية الكبيرة "حنيفة" إلى المكانة العظيمة التي تتمتع بيا ّ
يحس األبناء بفراغ كبير ،وىذا ما تبينو مف خالؿ
أبناءىا ،لكف شاء القدر أف يفرؽ بينيـ لذا ّ

ىذه األغنية فتقوؿ:

Ayemma taɛzizt

أمي العزيزة عمى فؤادي
ّ
عندما أنطق باسمؾ أفرح

Mi id-bedre$ isem-im

اليوـ جاء دورؾ

Tussa-d nnubam assa

أخدمؾ ليل نيار

Iv d wass fell-am ad xedma$

غبت عنؾ كثي ار

$abe$ fell-am acêal

1

Yuzel yezri-iw

انيمرت دموع

أمو
لقد عبرت ىذه األبيات عف عمق التجربة والمشاعر التي يحمميا كل ابف اتجاه ّ

والتي تمثل لو مصدر أماف وسالـ وطمأنينة ،فمف ىذه األبيات نالحظ ترجمة صادقة

ألف ألفاظيا تجسد لنا صرخات نابعة مف رحـ
لعاطفة الفنانة ورقة أسموبيا وعمق معانيياّ ،
أمو.
المعاناة االجتماعية ،وىي صورة معاناة ابف بعد فقداف ّ

جردناىا مف كل شيء لكفاىا
أما بوالدتيا بل بتر ّبيتيا ألوالدىا،
فحتى لو ّ
فال تكوف المرأة ّ
ّ
فاألـ رمز لمتّضحية إذ تضحي بصحتيا وتفني جماليا مف أجل تربية أبناءىا
شرؼ األمومة ّ
Mémoire tamazi$t, tugna n lmeêna deg tezlatin itecna ênifa, 2006, p 42.ــ
 حنيفة :اسسمها الحقيقي"زبيدة" من مواليد ; 4أفريل ; 8@9بتيزي وزو ،توفيت في ; 9سبتمبر

1

.8@?8
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لمصبر والتّجمد وقوة تحمميا مشقة الحمل في أحشاءىا تسعة أشير بأياميا
وتعتبر رم از ّ
وليالييا ،وكذلؾ منبع الحب الذي يحتاجو الشخص لينير الدروب.

 2ــ صورة الم أرة العاقر:
الديف لـ يعف ىذا
اإلنجاب نعمة ربانية تتمناىا كل إمرأة عمى وجو األرض ،وحتى ّ

فإني مكاثر بكـ يوـ القيامة"
"تزوجوا الودود الولود ّ
السنة ّ
الجانب تقوؿ ّ
النبوية في ىذا الصددّ :
الزواج بالمرأة الولود حتى واف لـ
يشجع صحابتو عمى ّ
معناه ّ
الرسوؿ صّمى ّ
ّللا عميو وسّمـ ّ
أف ّ
تكف جميمة ،لذلؾ عانت المرأة العاقـ أشد معاناة لعدـ قدرتيا عمى إنجاب الوريث الشرعي

لمزوج ،وىذا يعني طالقيا ال محالة ،أو الزواج عمييا وفي ىذا الصدد تقوؿ جوىرة بوجمعي:
Ttru$ ig ttru igenni

بكيت قدر ما بكت السماء
أنا التي ليس لدي بنت

$ef nekki ur nesɛi yelli

إذا مرضت تخدمني

Ma helka$ attexdam felli
Ma muta$ att$erad felli

واذا توفيت تندب عمي

Ttru$ azal n tala

بكيت بقدر المنبع
أنا التي ليس لدي أوالد

$ef neki ur nesɛi ddarya
Iyi $aven daxxam-iw

أتأسف عمى بيتي

1

سيأخذه مف لـ يتعب عميو

1ــ جوهرة بوجمعي =; ،سنة ،ربة بيت ،تيقروجة ،منطقة أكفادو94 ،ـ48ـ>.948
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لقد صورت لنا في ىذه األبيات مدى حرقة ىذه المرأة التي لـ ترزؽ بأوالد يخدمونيا
وقت مرضيا ويبكوف عمييا يوـ وفاتيا ،وكذلؾ حزنت حزنا شديدا عمى بيتيا الذي ستتركو
المرأة أخرى منجبة لألطفاؿ ،تأخذ منيا كل ما تعبت في تحصيمو لسنوات عديدة.

 3ــ صورة المرأة اّلتي فقدت ابنها:
تعوضّ ،إنيا تعرؼ أبنائيا واف غابوا عنيا كيف ال وىي مف
ّ
األـ ال تستبدؿ وال ّ
إف ّ
امتصوا صدرىا وناموا بحضنيا،وقد اعتادت عمى حمل عبئيـ
حممتيـ تسعة أشيرفي بطنيا ،و ّ
والتّفكير فييـ.

األميات أقوى مف عاطفة اآلباء تجاه فقداف أحدىـ ،وليذا
ومف ال ّ
طبيعي أف تكوف عاطفة ّ
ىف قدراإلمكاف ،وىذه كممات نسجت لتصف
تكوف معاناتيـ ّ
النفسية أكبر وىذا يتطّمب تصبير ّ
األـ عمى فقداف أحد أبنائيا.
آالـ ّ
الشوؽ والّميفة بأنواعيا الحزينة والمؤلمة ،فما أصعب دموع ّ

في ىذه األبيات وصف حالة ّأـ حائرة متسائمة عف مكاف ابنيا ومصيره في الحرب عند
طوؿ غيابو حيث خرج يواجو العدو فتقوؿ:
سمعت لدوي الجبل

Sli$ i udrar yusaê

ناديت ألىل القرية

Nedha$ i yattadart
Menhu iye$lin deg sfayeê

مف استشيد في صفايح

Zi$en d mmi îeyab amaɛzuz

فوجدتو طيب إبني العزيز
تكسر غصف التفاح
ناديت ألىل القرية مف استشيد

Yeclex memgud n ttefaê
Nedha$ i yattadart menhu ye$lin d lɛali
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1

Zi$en d Ṭeyyeb ameɛzuz

فوجدت طيب العزيز

فيذه األـ التي كانت تنتظر عودة ابنيا مف الجبل حتى تتطمئف عميو تتفاجئ بخبر
المدوي في أعالي الجباؿ أيف استشيد ابنيا فبكت عميو
وفاتو ،حيف تسمع ذلؾ القصف
ّ
ونقمت لنا صورتيا الحزينة المأساوية.
األـ بكاءىا فتناجي المقبرة التي ستكوف مثواه األخير
وفي ىذه األبيات تواصل ىذه ّ
لتعتني بو فنجدىا تجري حوا ار بينيا وبيف تمؾ المقبرة فتقوؿ ليا:
Ttxilam a timeqbart ya$ aneêku

أترجاؾ أيتيا المقرة تعالي لنتحدث

ةMa teb$iv adrima îas

إذا أردت دراىـ كثيرة
إجمبي صاعا لنزف بيا

Awid lgelba anetyil
Ariy-d îeyeb axxam

أعيدي الطيب إلى المنزؿ

Ul-iw d ame$bun yejraê

قمبي مجروح يتألـ
يا مقبرة أحسني إليو
لو كنت ألعتني بو لتركتو في المنزؿ

A timaqbart tegva-s laêsan
Lukan aseg laêsan tili jji$-tid guxxam
2

لقد أتاؾ الطيب صغي ار

Ṭeyyeb yebved damezyan

1ــ زهرة الصمي ?4 ،سنة ،ربة بيت ،إمغداسن ،منطقة أكفادو9> ،ـ4:ـ>.948
2
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ ّ
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أف األـ تحرص عمى راحة أبنائيا حتى بعد وفاتيـ فنجدىا
نستنتج مف ىذه األبيات ّ

توصي المقبرة لتحافظ عمى ابنيا الشييد الشاب ،وفي المقابل نجد المقبرة ترد عمييا بقساوة
دوف أف تكترث لحرقة ووجع ىذه األـ.

3ػ ػ ػ صورة المرأة العاشقة:
إلى جانب اإلنشغاالت المنزلية وتربية األوالد وما تواجيو المرأة مف مشاكل في
محرما عمييا ،فكاف
حياتيا اليومية،عرفت المرأة ىي األخرى موجة الحب والعشق الذي كاف ّ
مرفقا بالحياء والحرص عمى الكرامة والكبرياء ،خاصة و ّأنيا كانت محرومة مف عدة حقوؽ
كاإلدالء برأييا واإلفصاح عف مكبوتاتيا مثال ،وما بالنا الحب الذي يعتبر فتنة إف ظير

النسوية القبائمية صورة المرأة العاشقة والحبيبة
عالنية ولو كاف عفيفا ،فقد عكست األغنية ّ

وعبرف عما يختمج في خمجات صدرىف مف مكبوتات.
فتغنت ّ
ّ
النساء بحبيف في الخفاء ّ

ومف بيف ىذه األغاني التي تحكي حب المرأة القبائمية نجد ىذه المقطوعة التي نظمتيا
امرأة حوؿ معاناتيا في حبيا الذي عذبيا جراء نأي الحبيب وعدـ درايتو بيا ،فتقوؿ في
قصيدة عنوانيا" :الحب األعمى"
Ye$lid fell-i wergigi

أصبت باإلرتعاش
غطيت نفسي باالغطية

Kecma$ ddaw n tduli

لست أعاني مف البرد

Ur yin$i ara usemmiv
Maɛna seg lêub-is amujenwi

بل مف حبو الذي يطعنني كالخنجر
اشتد عمي التعب

I$lid fell-i ɛeggu

دخمت في الفراش

Kecma$ ar wussu
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Ur yin$i ara usemmiv

ال أعاني مف البرد
1

Maɛna seg lêub-is ul-iw yejreê

بل مف حبو قمبي يتألـ

بحبو لكف
تعبر عف مدى معاناتيا مف بعد حبيبيا الذي وعدىا ّ
أما في ىذه المقطوعة ّ
ّ
القدر شاء أف يذىب بعيدا لمبحث عف عمل فيخمفيا وراءه تعاني وتشكي حبو ،فنجد في
مرة" " "Rzagit wussanتقوؿ:
قصيدة تحت عنواف"األياـ ّ
Yigi wul-iw ay yanef deg lêal-iw

أبى قمبي أف يتركني بحالي

Am yiv am zal netta d acetki

نيار
يشكي ليال ا

Yeb$a ak-izer

يريد لقاءؾ
2

Lefraq-ik yecba êenîel

فراقؾ يشبو الحنطل

وتضيف في ىذه األبيات التي تحاوؿ فييا أف تيدئ مف روعيا وتصبر قمبيا عمى فراؽ
لكنيا اكتفت بمجرد تذكر أقوالو وأحاديثيا معو
الحبيب الذي تفتقده كثي ار وتحف لمتحدث إليو ّ

فتقوؿ:

أييا الميل رغـ غيابو

A yiv $as tura ulac-it

تعرؼ أنو يقطف قمبي

Tɛelmev yezde$ ul-iw
Ayen akk ara d-yini

ما سيخبرني بو
3

Yenna-tid si zman

قد قالو مف ال ّزماف البعيد

1
الراوية نفسها8< ،ـ<4ـ>.948
ــ مليكة بلعيديّ ،
2
الراوية نفسها84 ،ـ<4ـ>.948
ــ رزيقة كريماتّ ،
3
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ ّ
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وفي ىذه األبيات تعبر أيضا عف لوعة الفراؽ بسبب الظروؼ التي حالت بينيا فمـ
تكتمل فرحتيما واستسمما لمواقع والظروؼ فتصف لنا في ىذه األبيات قساوة الوضع فتقوؿ:
صعب ما وقع لنا

Yuɛar wayen id-a$-yuran

حتى لو كننا نمتقي

Ɣas akka nettemyigir
Maɛna lfiraq ger-ane$ iban

لكف الفراؽ مآلنا
ّ
كالسـ ينتظر فينا
ّ

Am ssem la$ yettraoi

حددت أيامو
حبنا ّ

Tayri ne$ êudden-as dwussan

سنفترؽ لكف ال تنساني

Tura anem-fareq maɛna ur yitettu ara

1

Aken ur k-tettu$ ara nekki

كما لف أنساؾ أبدا

فيذه األبيات أعطت لنا صورة عف معاناة المرأة القبائمية في حبيا ،فيذاف الحبيباف وجب
عمييما الفراؽ فميس كل ما يريده المرء يدركو فما كاف بوسع ىذه الحبيبة إالّ أف تفرغ قمبيا
في ىذا األبيات الحزينة.

المهمشة المظلومة:
 4ػ صورة المرأة
ّ
الزوج والولد وتقدـ ليما تعطي وال
المرأة القبائمية ،ىذه اإلنسانة المضحية تراىا تستوعب ّ
تطمب واف أخذت تكتفي بالقميل ،تراىا تجوع وتناـ متألمة ،فقد قدمت لنا األغنية الّنسوية
فعاؿ ،وىي
القبائمية صورة عف ىذا الكائف
الميمش في المجتمع والذي ال يعترؼ بو كعنصر ّ
ّ

1
الراوية نفسها4@ ،ـ<4ـ>.948
ــ زهرة تمعزوزتّ ،
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التي يظل وجو أىميا كظيـ حيف تولد فقد وضعت في أدنى المراتب وعوممت بأسوأ معاممة
فقد عبرت عف كل ما يختمج في صدرىا.
ّللا
لقد اخترقت ىذه المرأة طابوىات المجتمع الذي لـ يرحميا ،حتى العمـ الذي فرضو ّ

عمينا حرمت منو بحجة بعد المسافة إلى المدرسة أو لسبب إتقانيا لألعماؿ المنزلية وغيرىا
مف األسباب التي تركت المرأة حبيسة المنزؿ ال حق ليا يذكر.
ومف بيف كذلؾ اإلبداعات النسوية نجد ما قالتو المرأة متأممة الحياة التي كميا تأسف
وتنيد فيي ال تجني منيا إالّ اآلالـ والحيرة والقمق فتقوؿ في ىذا الصدد:
Iwacu tudert agi

لـ ىذه الحياة؟
أمشي وال أدري أيف أتّجو ؟

Lehḥuɣ ur iban sani

تيت في الطرقات

Ḍaɛe$ deg berdan

ّأيامي ذىبت كالريح

Ussan-iw ɛeddan am ubaêri

وليس لي فائدة منيا

Ur sɛi$ ara lfayda deg-sen
1

Uki$d mi yfut lêal

تفطنت بعد فوات األواف

وفي مقطوعة أخرى تصف لنا حياتيا التعيسة وحظيا السيئ في الحياة فتقوؿ:
A yixef-iw a bulaêna

وجيي صاحب المحف

Tus-ik lmaɛrifa

تنقصؾ المعرفة المحسوبية

Tetteduv d win tufiv

ترافق مف ىب ودب
1ــ دهبية إيدير ،الراوية نفسها48 ،ـ<4ـ>.948
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Kul mi ara megre$

كّمما حصدت زرعا

Leêq-iw yettruh-iyi

مني
حقي يضيع ّ
1

وكل تعبي ينتفع بو اآلخروف
ّ

I mi ara serwate$ ttawin wiyiv

وفي مقاطع أخرى نجدىا تتحدث عف امرأة مريضة خانتيا صحتيا فترى أعماليا
متراكمة ،وىي ليست قادرة عمى القياـ بيا فيؤثر ذلؾ عمى نفسيتيا لتسترجع ماضييا أينما
فتتمنى أف تعود تمؾ األوقات فتقوؿ في
الدائـ
ّ
جدىا ونشاطيا ّ
كانت في ريعاف شبابيا فتتذكر ّ

ىذا:

Ufi$ tame$bunt tettru

وجدت المسكينة تبكي

Têekku-d $ef lham

عف اليـ تحكي

Ass-mi lli$ machura$

أياـ كنت مشيورة
عمى ضفاؼ السفف

$ef ccerf lbabur
Zegre$ mkul lemǧaz

أعبر كل الحدود
اآلف إختمطت األمور

Tura imi xerben lumur.

ال أستطيع الكالـ حتى

ɛerqen-iyi uma d lehvur

واقفت أنا مرتكزة عمى عصى

2

Aql-in bedda$ fuɛekkaz

ويمكف القوؿ أف الكثير مف النساء قد تغنيف بيذه الحالة فال نكاد نجد إمرأة قبائمية
لـ تعاني ولـ تحرـ مف حقوقيا ،وما بوسعيا الكالـ ،فنجدىا تحكي عف ىموميا وفي ىذه
1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ دهبية إيديرّ ،

2

ــ ونيسة أودن <; ،سنة ،ربة بيت ،زيوي ،منطقة أكفادو8< ،ـ;4ـ>.948
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األبيات تحكي كيف حرمت مف أدنى حقوقيا وىو اإلستمتاع في منزليا بل عاشت في اليـ
والقمق ولما حاولت الخروج لتبحث عف متنفس لقمبيا وصفت بالجوالة ،فتقوؿ في ىذا إحدى
الراويات:
ّ
Aql-iyin deg uxxam-iw

ّإنني في منزلي

Ti$imit-iw damcum

جموسي مع الشؤـ

Zgan-iyi-d $ef tewwurt

اعترضوا بابي
أشبعني األشرار باليموـ

Serwan-iyi lehmum

حممت أغراضي ألغادر

Refde$ laɛjaj-iw ad ruêa$.

1

Nann-as akka itennum.

فقالوا :ىذه عادتيا

وفي ىذه المقطوعة نجدىا تخاطب حظيا التعيس الذي يجمب ليا النحس واليموـ فقط
فتقارف نفسسيا بأندادىا الّمواتي يعشف في رغد وىناء فتقوؿ:
Zehr-iw d amcum

حظي تعيس

Ye$leb kumisar

يغمب الحراسة البوليسية
فيمت أنو مرتبط بالمحف

Fehme$ yeqqen $er lêif

فالتي تزوجت ابف الحالؿ

Tin yu$en zwaj leêlal
Tɛellaq axelxal

وضعت الخمخاؿ

1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ ونيسة أودنّ ،
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قابمت الدنيا باألفراح

Tqubel-dddunit s lferê

وأنا لما يا ربي

Inek a Rebbi waɛlac
Ur sɛi$ ara zhar

ال حظ لي
1

Teɛkes fell-i teguma attefru

ّإني في أزمات بال حل

أف لو كاف باستطاعتيا لقضت عمى ىذا الشبح
وتواصل في نفس القصيدة حيث تخبرنا ّ

الذي يطاردىا ويأبى التخمي عنيا فتقوؿ:
أف حظي فارسا
لو ّ

Lukan zehr-iw damnay

ألحق بو أينما وجد

Tili anda yella atawva$
Yesarwa-iyi lemêan

أشبعني بالمحف

Ayi d inni dacu is-xedma$

فميخبرني ماذا فعمت لو

Anem qabal$er leêkem

أقابمو في المحاكـ
2

Sufus-iw at-n$a$

أقتمو أنا بيدي

فيذه ىي صورة المرأة القبائمية التي عاشت في الظمـ والبؤس منذ والدتيا فترجمت
النساء الّمواتي ليف ممكة القوؿ عف ىذه الحالة السيئة.

1ــ جقجيقة زيداني ?8 ،سنة ،ربة بيت ،تاال خالد،أوقاس 4? ،ـ;4ـ>.948
2
الراوية نفسها8> ،ـ;4ـ>.948
ــ حياة تواتيّ ،
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 5ػ صورة المرأة اليتيمة:
لقد عانت المرأة في المجتمع أيما معاناة ولـ تسمـ منيا حتى المرأة اليتيمة التي توفي
أبوييا فبقيت محتقرة ال تممؾ ظير تستند إليو ،فقد عبرت المرأة كذلؾ عف ىذه اليتيمة التي
تطمب المساعدة وتستنجد اآلخريف ليشفقوا عمييا وفي ىذا تقوؿ:
Bed$a-s i 3emmi $eftebburt

وقفت لعمي عمى الباب
يا عمي اشتري لي حذاء

Aɛemi a$-iyid sebav

يا ابنتي لف أشتري لؾ

A yelli ur am-detta$e$ ara
Win ik-mid-yurwan yemmut

الذي أنجبؾ مات
وقفت لخالي عمى عتبة البيت

Bed$-as i xali $ef wemnar n tewwurt

ياخالي إشتري لي حذاء

A xali a$-iyi-dsebav

يا ابنتي لف أشتري لؾ

A yelli u ram-detta$e$ ara
1

Win ik-mid yejjan yerka

الذي أتى بؾ إلى الدنيا توفى

وتحف ليا وتتمنى
كما نجد في المقطوعة اآلتية ىذه المقطوعة فتاة تبكي أميا المتوفية ّ

لقاءىا في أحد األياـ فالناس ال ترحـ ،وتشكو ليا معاناتيا بعد رحيميا مف شقاء ومحف
فتقوؿ:
Dayen iččur wul-iw

كفى فالقمب يفيض

Ɛyi$ dayen

تعبت كفى
1
الراوية نفسها94،ـ;4ـ>.948
ــ رزيقة كريماتّ ،
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Guman lehmum ayifarqen

اليموـ التريد أف تفارقني

Tifrat ur telli

ال حل ليا

Awi ik-mid yerran

تمنيت لو تعودي؟
لنمتقي ولو ليوـ واحد

Anemlil yiwan wass

لنتذكرما مضى مف ذكريات
ّ

Ayen akk ig-ɛeddan

سنتذكرىا ونعيدىا

1

Aneêku fell-as

وفي ىذه المقطوعة نجدىا إحدى الفتيات تعاتب الشير الذي توفي فييا والدىا ذلؾ
الجناح الذي أواىا وكساىا ووقف إلى جانبيا وقت الشدة ،وبعد ما أف غاب عف عينيا عبرت
عف توقيا لرؤيتو ومدى إشتياقيا لو فتقوؿ في ىذه األبيات:
Yennayer a qevran.

يناير أييا القطراف
فجعتني في أبي

Texdaɛv-iyi deg baba.

حل عيد األضحى
ّ

Yebva-d lɛid ameqran.
Ulac-it zati

لـ أجده بجانبي

Yennayer abu lahmum

يناير ذو المشاكل

Tebbiv –iyi wi 3zizen felli

مني أعز ما أممؾ
أخذت ّ

Tejjiv-iyi-d lemênat

تركت لي المحف

1
الراوية نفسها8> ،ـ;4ـ>.948
ــ يوسفي حوريةّ ،
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وفي ىذه المقطوعة التي ترثي أحد الوالديف ىذيف الحجريف األساس الّمذيف تتكئ عمييما
كل أنثى في ىذه الحياة ،فيعتبر فراقيما أشبو بجحيـ وفي ىذا تقوؿ ىذه المرأة:
بكت عيني ينابيع

Ttrunt walen-iw lɛinser

أبت عف الجفاؼ

Yegguma yeẓr-iw ad yezqef

كل مف أيف ينظر إلي

Kulwa ansa iyi-d ixezar

ال أحد تركني وشأني

Yiwenur di-yunef deg lêal-iw
Zri$ ur sɛi$ ara zherm

أعرؼ أف حظي تعيس

Kul ma yeb$u wul-iw ad yesber

كمما أراد قمبي أف يصبر
يعاودني الجرح بالنزيف

Lǧerê ad yu$al ad ineddef

أنا التي كوتني المصيبة

Nek kan ay yen$a uêebbar

ال أحد يدري بيمومي

1

Kunwi ak ur teêsim ara

وفي ىذه األبيات أيضا نجد ىذه الفتاة تبكي فراؽ أميا ،فمـ ترحميا الناس بكالميا
ونعتتيا بالبمياء فتقوؿ في ذلؾ:
Ttrunt walen-iw am tregwa

أذرؼ الدمع كالسواقي

Meddan akk ttɛateben-iyi

كل الناس تمومني
يقولوف أّ ّف ال ينقصيا شيء

Qaren-as ur ttyu$ walu

1
الراوية نفسها9; ،ـ4:ـ>.948
ــ يوسفي حوريةّ ،
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Nettat teçça teswa

فيي تأكل وتشرب

Llebs-as dayen lɛali

ولبسيا مف نوع رفيع

Gre$-d nnehda

وتنيدت

Yugi ad iêbes imeṭṭi

والدموع سائمة
1

Nek ttnadi$ $ef leênana

أنا أبحث عف الحناف

إلى أخر القصيدة التي تبكي فييا الفتاة وتحاوؿ أف تخبر ىذه الناس ّأنو ليس المأكل

والمشرب وال الّمباس أغنى مف أميا العزيزة فالحناف الذي تقدمو ليا أميا فاؽ كل كنوز الدنيا
أي
فألـ فراؽ الوالديف ليس باألمر السيل وال بالجرح الذي يمتئـ فالوالديف صفحة ال يستطيع ّ

ستظل
ذرة مف حّقيما فذكراىما
قمـ أف يخ ّ
ط عمييا فميما ّ
عبرنا عف ذلؾ األلـ فمف نعطييما ّ
ّ
إلى آخر نفس.

 5ػ صورة المرأة مع حماتها:
طالؽ في المجتمع
األـ مع زوجة االبف في اآلونة األخيرة أىـ أسباب ال ّ
أضحى صراع ّ
الزوجة وسنداف طاعة والدتو التي
الزوج يعيش بيف مطرقة تسمط ّ
القبائمي بعد أف أصبح ّ

أف زوجيا مف حقيا ،لذا تعيش اإلثنتيف في
تعبت في تربيتو ،فتقابل زوجة اإلبف التي ترى ّ

عبرت المغنية القبائمية عف حالة الكره التي آلت إلييا
ظل نزاعات وخصومات مستمرة ،وقد ّ

تعبر العجوز عف حرمانيا مف إبنيا بعد مجيئ الزوجة
بسبب سيطرة العجوز ،وفي المقابل ّ
وكأنيا لـ تنجبو قط ،وفي ىذا نجد ىيجاء ىذه العجوز لزوجة إبنيا فتقوؿ:
وتغيره ّ

Ɛuhde$ lqed n usafu

حمفت عمى قصيرة القامة
عباس،الراوية نفسها8? ،ـ;4ـ>.948
1ــ زهرة
ّ
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Ur ttidwi$ d tislit

لف آتي بيا زوجة إلبني

A yastma tiɛzizin

أخواتي العزيزات

Kre$ zewja$ iw$ilas

زوجت إبني األسد
اعتقدت ّأنني فعمت الخير

1

Nwi$ fell-am ad yali wass

ّللا أف يصيبيا
ثـ تواصل في باقي أبيات القصيدة حتى تتيميا بممارسة السحر ،فتدعو ّ

بسوء ألنيا سمبت منيا إبنيا الغالي الذي رّبتو بعناء كبير فتقوؿ:

A tislit am ugerbuz.

يا عروس غميظة الركبتيف
اّلتي أصابتني بمرض الحنجرة

Tettɛeliq iyi-d laêruz

وكمتؾ هلل

Ssawḍe$-kem i Rebbi

مني إبني الغالي
أخذت ّ

2

Tewwi-iyi mmi amaɛzuz

وفي أحياف أخرى تتوجو مباشرة إلى الكنة لتجعل منيا السبب الرئيسي في ابتعاد اإلبف
عنيا فتقوؿ رزيقة كريمات في ىذا المضمار:
ياكنتي ياسمينة

A tislit am usaɛrur

تركتني لمنكد

Teooiv iyi-d ila$rur

وكمتؾ هلل

Ssawde$-kem i Rebbi

النسر الحر
مني ّ
أخذت ّ

Tewwiv-iyi lbaz aêrur1

1
الراوية نفسها8@ ،ـ<4ـ>.948
ــ رزيقة كريماتّ ،
2
الراوية السابقة نفسها ،الموعد نفسه.
ـ ّ
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وكذلؾ تتيميا بعدـ قياميا بواجباتيا وقضاء حاجيات أىل البيت كميـ بل تكتفي بقضاء
حاجيات زوجيا فتقوؿ:
A tislit ay alili

أيتيا الكنة الحنطل

Tugiv attxedmev fell-i

ال تريديف خدمتي
وتكرىيف أصحاب الدار
تحبيف إالّ زوجؾ

At wexxam tekrah-iten

2

Dargaz-im kan id lɛali

فنجد ىيجاء الحماة لمعروس ىيجاء الذع حيث شبيتيا بالحيوانات المتوحشة والمفترسة
كما قالت أنيا سيئة الخمق وال تولي أىمية ليا ،بل أكثر مف ذلؾ وصفتيا بالساحرة.
فيذه العجوز تيجو كنتيا بتمؾ الطريقة لتتخمص مف ذلؾ الكره الذي تكنو ليا ،لكف في
المقابل ال تبقى العروس مكتوفة اليديف تتفرج وتستمع لييجاء حماتيا بل ليدىا أيضا مف
األقواؿ التي ترد بيا عمييا فتقوؿ:
يا عجوز ذات الحواجب

A tam$art am laɛyun

كفاؾ كالما

berka-kem tihedurin

إبنؾ سآخذه

Ma d mmi-m ad d-am-tawi$

سأجعمو أخي الثاني

3

Ad d ternu$ d gma wis sin

1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ ّ
2
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ رزيقة كريماتّ ،
3
الراوية نفسها94 ،ـ<4ـ>.948
ــ وازن شالّةّ ،
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ففي ىذه األبيات التي إخترناىا تحاوؿ الكنة أف تواجو حماتيا ببرودة واستيزاء ،فتطمب
منيا أف تكف عف الكالـ والنميمة مؤكدة ليا أف ابنيا أصبح ممكا ليا وليس بمقدورىا أف
تفعل شيئا حياؿ ذلؾ ،كما تحاوؿ أف تبرئ نفسيا مف التيـ التي وجيت إلييا وتمقي بكل
الظمـ عمى زوجيا فتقوؿ:
A tam$art lgelba n tazart

يا عجوز مكياؿ التيف الجاؼ

A tin mucaɛen deg taddart

يا المشيورة في القرية
بالسوء عمى كنتؾ
ال تدعي ّ
ابنؾ اليممؾ لحية

Ur deɛu ara tislit-im

1

D mmi-m ur nesɛi tamart

كما تقوؿ في موضع آخر حوؿ وقوؼ العجوز حائال بينيا وبيف زوجيا:
جاء ثعباف ليمسعني

yef$-d wezrem iteqqes

خرج مف شجرة الميموف

yef$-d deg tejra lqares
Argaz-iw yettêibb-iyi

زوجي يحبني

Yemm-as teb$a ay it-êawez

وأمو تريد طردي
خرج الثعباف زاحفا

Yef$-d wazrem iteddu

خرج مف شجرة الحمو

Yef$-d deg tejra leêlu
Argaz-iw yettêib-iyi

زوجي يحبني

1
الراوية نفسها ،الموعد نفسه.
ــ وازن شالةّ ،
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أمو تريد طالقي

صورة المرأة في األغنيت النسويت القبائليت

1

Yem-as teb$a ay it-tebru

كناتيف فإنو في كثير مف األحياف ما ال يترؾ موت
ومف شدة قسوة العجائز uلى ّ

العجوز أي شعور بالحزف في قمب كنتيا وأكثر مف ذلؾ تفرح ألنيا زالت مف طريقيا لألبد
وىذا ما يظير في ىذه األبيات:
Tam$art temut fubalku

ماتت العجوز في الشرفة
صابوف
واآلف تغسل بال ّ

Sseriden-t s wummu
La ilaha ila llah

ّللا
ال إاله إالّ ّ

Yeqqim waxxam inu

بقي المنزؿ ممكي لوحدي

Tam$art temut $ef t$urfatt

ماتت العجوز عمى سطح المنزؿ

Zzin fell-as meddan

اجتمع حوليا الناس
ّللا
ال إاله إالّ ّ
ال أصدؽ ّأنيا حقيقة

La ilaha ila llah
2

Ur umine$ ara ttidet

فيكذا تتوالى النزاعات بيف ىاتيف المرأتيف ولو ألتفو األسباب.

 6ػ صورة المرأة المناضلة:
ىف
لـ يقف النضاؿ والجياد في سبيل الوطف العزيز عمى الرجاؿ دوف النساء فحتى ّ

بالسالح وكذلؾ ممارسة مينة الطبابة
شاركف في الحرب جنبا إلى جنب مع ّ
الرجل في الكفاح ّ
1
الراوية نفسها94 ،ـ<4ـ>.948
ــ رزيقة كريماتّ ،
2
الراوية نفسها8@ ،ـ<4ـ>..948
ــ زهرة عباسّ ،
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عمااستطاعت أف تقوـ بكل ما
فكانت تد اوي المجروحيف في الجباؿ ،رفقة أخييا الرجل ّ
يفعمو فساندتو لطرد المستعمر الغاشـ بعد ما أف عاشت تحت وطأتو لسنيف في ظل الجيل
والكبت والحرماف  ،فكسرت تمؾ القيود وانطمقت تدافع عف وطنيا إلى جانب زوجيا أو
أخييا...
فقد نيضت ىذه المرأة بإيماف راسخ وارادة قوية وحيوية تكافح األعداء في القرى والمدف
والجباؿ ،فتغيرت بذلؾ مفاىيميا وتبمورت أفكارىا ،وبرزت شخصيتيا بفضل الثورة التي
أخرجتيا إلى عالـ جديد معرجة بيا إلى آفاؽ الببطولة والحرية ،فدخمت بذلؾ التاريخ مف بابو
الواسع وسطرت ببطوالتيا وتضحياتيا صفحات في كفاح وطنيا.
ومف ىنا عبرت المرأة عف ىذه المرأة المناضمة وصورت لنا كفاحيا وذودىا عف الوطف
ومشاركتيا في رفع الراية ليبقى ذكرىف راسخا في األذىاف وفي ىذا المجاؿ تقوؿ إحدى
الراويات:
ّ
Nek ttaqcict izewren

أنا بنت حذقة
ال أخاؼ مف عدوي

Ur ttugade$ aɛdaw-iw
A tesuf$a$-ddegtmurt-iw

سأخرجو مف وطني ومكاني

Ayemma laɛlam ayi inu

ياأمي ىذا عممي أنا

Deg-s aggur d yetri

فيو نجمة وىالؿ

Am win yellan deg genni

مثل الذي في السماء
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سنجتيد كي يخرج العدو
ّللا
إف شاء ّ

Asnef-k dêis iw-rumi akken ad iffe$

1

Ma yeb$a sidi Rebbi

ومف بيف النماذج أيضا التي نجد المناضمة "لعمجة آث محند" التي تسرد عمينا تجربتيا
ونضاليا مف أجل تحرير أرض الوطف ،ورفضيا لإلستسالـ والخضوع لممستعمر الغاشـ ،ثـ
السماح في أرض أجدادىـ الذيف ضحوا في سبيميا
وصيتيا ألبناءىا مف الجيل الصاعد بعدـ ّ
ّ
بدماءىـ وأرواحيـ قائمة:
بصدري قابمت العدو

Quble$ a3daw s yedmaren-iw
Serwa$es lemrar

المر
أشبعتو ّ

Iluɛayid s yisem-iw

نادى باسمي

Akem wasi$ u$al axxam

أوصيؾ لمدار إرجعي

$li$ $ef tmurt-iw

سقطت شييدة عمى بالدي
وفي يدي ال يزاؿ العمـ يرفرؼ

Deg fus-iw mazal laɛlam ittawit ubeêri

أحمفؾ باهلل يا إبني سأترؾ لؾ وصية

Lamana Rebbi ammi agdeja$ lewsaya

قل لو أف يكوف شبييا بأبيو

Ini-yas ad icbu baba-s

2

Ad yeqqim netta deg umkan-iw

ويبقى في مكاني

فيذه صورة عف المحاربات القبائميات الّمواتي رفضف الذؿ والعيش تحت وطأة اإلستعمار
منا.
لمعدو إلسترجاع تمؾ الحرية التي سمبوىا ّ
ووقفف بالمرصاد ّ
1
الراوية نفسها8<،ـ<4ـ>.948
ــ حياة تواتيّ ،
2
 Memoire tamazight, tagmert n yisefra Aloa at si muhand yef tegrawla,p 37.ــ

128

صورة المرأة في األغنيت النسويت القبائليت

الفصل الثالث

ظمـ والقير
أف المرأة القبائمية قد عانت كثي ار عبر التّاريخ مف ال ّ
مما سبق نستنتج ّ
ّ
حق التّعّمـ وكسب المعرفة ،وبقيت
الرجل ذات العقمية ال ّذكورية وحرمت قرونا مف ّ
وعبودية ّ
كل مجاالت الحياة بعيدة عف الثّقافة والتّطور ولحقيا الغبف المجتمعي أينما
ميمشة في ّ

بجد وكد في
وجدت،خاصة في المجتمع القبائمي العشائري و ّ
الريفي ،فيي تعمل ّ
الزراعي ّ
الرعي وتربية الماشية إلى جانب تربيتيا لألطفاؿ والتّدبير المنزلي.
شؤوف ّ
الزراعة والحصاد و ّ
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أىم نتائجو
ّ
أما اآلن وبعد أن أشرفنا عمى نياية البحث واكتمالو ،حان األوان لعرض ّ
النقد إلى استخالص أىم
تم عرضو واخضاعو لمتّحميل و ّ
وحقائقو ،إذ توصمنا من خالل ما ّ
النتائج التالية:

الرواية في تداولو بين
فن
 ّالشعر ّ
شفاىي ّ
النسوي ّ
بالدرجة األولى يعتمد عمى الحفظ و ّ
ّ
األجيال.
النسوية بمختمف أشكالو وأنواعو.
الشعر القبائمي وعاء لنصوص األغنية ّ
يعد ّ
الشعبية ّ
 ّالشعبي العريق ،ومرآة
 تعد األغنية الشعبية ذات صمة وثيقة و تعبير صادق عن التّراث ّفعبرت عن آماليا وآالميا وأخالقيا
تنعكس عمييا صورة نابضة عن حياة المرأة القبائمية ّ
وعاداتيا وطرائق ممارستيا لمحياة.

عبرت المرأة القبائمية عن ما يختمج صدرىا في جميع المناسبات ،كاألغاني
 -لقد ّ

الخاصة بدورة الحياة"مثل أغاني الميالد،والسبوع ،والتّرقيص والترنيم،و أغاني العمل وتنوع

الدرس،و أغاني مخض
أشكاليا تبعا لمنوع الذي تصاحبو ،كأغاني جني ّ
الزيتون ،والحصاد و ّ
الحميب باإلضافة إلى األغنية الثورية .

أمو وىي
 ارتبط الغناء ّالنسوي القبائمي بحياة الطفل منذ والدتو فيو ينام عمى صوت ّ
تيدىد لو ،ويفرح حينما ترّقصو بين يدييا ويقفز حين تداعبو ،فينشأ الطفل مع الغناء اّلذي
يكون عواطفو ومشاعره.
ّ
إن األغنية الخاصة باألحيحا فضاء أطمقت من خاللو المرأة القبائمية رسائل ولع
ّ -

وشوق،تحدت بذلك األعراف وتقاليد المجتمع ال ّذي ال يسمح لممرأة بأن تجاىر بمشاعرىا تجاه
تحب.
من ّ
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النساء بأىمية القضية الوطنية كما شاركت إلى
 -توّلت المرأة القبائمية مسؤولية تحسيس ّ

تحضر المؤونة لممجاىدين.
وطباخة ّ
الرجال كمجاىدة وممرضة تعالج الجرحى ّ
جانب ّ

ظروف البيئية المحيطة،
النسوية القبائمية قد تعددت وتمونت حسب الواقع وال ّ
إن األغنية ّ
ّ-

تشكل كيان المرأة وىويتيا،وىي تعبير صادق عن ما عاشتو و ال تزال تعيشو تحت
ألنيا ّ
ّ

يتبنى ُمثُل الجماعة
طياتيا صوتان يتصارعان،األول ّ
سيطرة المجتمع األبوي ،فيي تحمل في ّ
أما الصوت الثّاني فيو مخالف يعمل عمى كسر
الصوت األعمى والمييمن ّ ،
ال ّذكورية وىو ّ

لكنو يبقى صوتا خافتا ال يظير إالّ في مناسبات قميمة.
األول ّ
وخرق الصوت ّ

طقوس اآلدائية ،خاصة الخاصة باألعراس
النسوية القبائمية ببعض ال ّ
 -ارتبطت األغنية ّ

السابع من العرس التي ترمز إلى
حيث نجد من بينيا طقس ملء ّ
جرة الماء في اليوم ّ
الخصوبة.

النسوية إالّ ّأننا نممس بعض اإلختالف في
إن المحن والغناء خاصيتان مالزمتان لألغنية ّ
ّ -

فسية لممرأة.
الّمحن وذلك بحسب الحالة ّ
الن ّ

ميمة من
إن األغاني ّ
النسوية القبائمية عمى العموم ،قد صورت والى ّ
 ّحد كبير جوانب ّ
عبرت من خالليا عن ىمومي ّن و معاناتي ّن
حياتيا بطبيعة أنشطتيا في حياتيا
اليومية فقد ّ
ّ
وفي أحيان قميمة عن فرحي ّن وآمالي ّن.

قدمتيا المرأة من خالل ىذه األغاني قد مّثمت نمط حياة المرأة القبائمية و
إن الصور اّلتي ّ
 ّحق المرأة.
اإلنسان القبائمي بصفة عامة،في مجتمع يخضع لعادات وتقاليد مجحفة في ّ
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أن المرأة لعبت دو ار سمبياّ في عالقتيا بزوجيا من ناحية عدم مشاركتيا
 -وأشارت النتائج ّ

عاطفيا وعدم مشاركتيا في صنع الق اررات والتّقميل من شأنيا ومخالفة رأييا وان كانت عمى
ّ
صواب.

المتميزة اّلتي احتّمتيا المرأة من خالل عالقتيا باألبناء والمجتمع.
بالصورة
ّ
 أشادت األغنية ّعدة تنوعت بتنوع واقعيا ودورىا االجتماعي ،فحينما
 لممرأة في األغنية ّالشعبية صو ار ّ

كانت زوجة رسمت ليا في أغانييا معاناتيا خالل سفر زوجيا وتركيا تجابو محاني الحياة

لوحدىا.
بوية،
الصور:الثقافية ،واالجتماعية ،والتّر ّ
 لقد تناولت المرأة في أغانييا مجموعة من ّالعامة لممرأة في المجتمع
واالقتصادية ،اّلتي بدورىا ساىمت في تشكيل المرأة الصورة ّ
القبائمي.

الضياع ،فيي
 األغنية ّالصدور تأبى االندثار و ّ
النسوية القبائمية اّلتي حفظت في األذىان و ّ
تستخدم إلى يومنا ىذا في مختمف المناسبات االجتماعية وتحمل بين كمماتيا عادات
ومعتقدات أىل القبائل وتنقل بصدق طبيعة ىذا المجتمع وأىم خصوصياتو.
فن شعبي لو امتداد وعمق كبيرين في
إن األغنية ّ
النسوية القبائمية ّ
نقول في األخير ّ

ميمة وظفتيا المرأة لمخاطبة المجتمع
المجتمع القبائمي ،وىذا ما جعل منيا وسيمة ابداعية ّ
والتّعبير عن أفكارىا وآماليا ومعتقداتيا اّلتي تعتمل في ذاتيا فمن ىذه األخيرة يستطيع
النسوي القبائمي واإلستفادة منو عمى
الباحث اليوم الكشف عمى بعض مميزات اإلبداع ّ

الفني أو االجتماعي والثقافي.
المستوى الجمالي ّ
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1ــ ممحق األغاني
أغنية الميالد:
النفساء شجرة الّميم

Nefsa talqimt n llim

في الجبال تترعرع

Deg udrar it ttramrim
Usi$-d saɛda$-am mmi-m

جئت أىنئ لك المولود
الريش
النفساء لقمة ّ

Nefsa talqimt n ricc

في الجبال تتعشش

Deg udrar it-ɛacic
Usi$-d sɛad$-am aqcic

جئت أىنئ لك المولود

Yerbaê mmi-m d aleqqaq

أسعد إبنك صغي ار
الخالق ىو الذي وىبك إياه

Im tid yafkan d axellaq

ليس العبد المشتاق

Maci delɛebd amectaq

أسعد إبنك ينمو

Irbaê mmi-m d inegmi
Im tid yefkan d Rebbi

ّللا ىو الذي وىبك إياه
ّ
ليس العبد الحقود

Maci delɛebd im$uli

iفرح القمب فبح كبشا

Ifraê wul yezla ikerr

جنانك قد ترعرع

Lejnan-im iger im$i
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Win iyeîfan deg Rebbi ur i$elli

باّلل ال خوف عميو
ّ الذي تمسك

Yefraê wul yezla ameɛluf

فرح القمب فذبح الوديع

Tejra-m tegra laxluf

شجرتك أنبتت

Wi iyeîfen deg Rebbi laxuf

باّلل ال خوف عميو
ّ من تمسك

:أغاني الهدهدة
:النموذج األول
Rsed Rsed ay Ives

 ىّمم يانوم،ىّمم

I mmi ad tegnev yid-s

لتنام مع ولدي

Ad igen ives n rreêma

وينام نوما ىادئا

Ma yella lahlak ad yekkes

يشفى من كل األمراض

Rsed rsed ay ives

 ىّمم يانوم،ىّمم

I mmi ad igen ad yennam

لينام ولدي ويتعود

Ad igen iḍes n rreêma

ينام نوما ىادئا

Lahlak yellan ad iruê

وتزول كل األمراض

Rsed rsed ay ives

 ىّمم يانوم،ىّمم

I mmi yeb$a ad yeîṭes

إلى إبني يريد أن ينام
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Ad igen ives n rreêma

ينام نوما ىادئا

D win inurja nuyes

كنا ننتظره
ذاك الذي ّ

Rsed rsed anaddem

ىّمم ،ىّمم يانوم

I mmi yeb$a ad yennudam

إلى إبني يريد أن ينام

D win inurja idwam

ذاك الذي كّنا ننتظره دائما
النموذج الثاني:

Uh a yiîes

يا نوم اليدىدة
تعالى إلبني لينام

Arwaê ar mmi ad yeṭṭes

لديو مدة ولم ينم

Acêal ur yeîîis
I tturar d xwal-is

كان يمعب مع أخوالو

Anuddam anuddam

أييا النعاس ،أييا النعاس

Arwaê ar mmi ad inuddam

تعالى إلبني لينام

Deg iḍelli ur inuddam

منذ البارحة ولم ينم

Itturar d meddan

كان يمعب مع الناس

A yiîes a yiîes

أييا النعاس ،أييا النعاس

Arwaê ar mmi ad yeṭṭes

تعالى إلبني لينام
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منذ البارحة ولم ينم

Giîelli ur iîis

كان يمعب مع أعمامو

Itturar d ɛmumi-s

فرح القمب فذبح كبشا

Yefraê wul yezla ikerri
A cejra tegra liɛli

يالشجرة عّمت في السماء

Win itfen deg Rebbi ur i$elli

باّلل لن يسقط ول يجيب
من تمسك ّ

Yefraê wul yezla akraren

فرح القمب فذبح كباشا

A cejra tegra afriwen

يالشجرة قد أورقت

Win iîfen deg Rebbi yiwen

باّلل واحد
من تمسك ّ

Uuh ammi itelhiî

يا إبني ما أحالك

Iniyid deg menhu itecbiî

قل لي أنت شبيو من؟

Deg lahl-ik ne$ tɛeddiî

ألىمك أو أنت أفضل

أغاني الترقيص:
النموذج األول:
Uh a mmi

أوه يا إبني

Imma-k truê ar tala

أمك ذىبت إلى المنبع
ّ
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Ak tawi blala

لتجمب لك الحموة

Ak teceç deg u$anja

ستطعمك في مغرف
لفمذة كبدىا

Iw marbuê n tasa
Uh ananu

أوه أنانو

Lhem yeɛya

اليم
تعب ّ

Iffe$ deg tewwurt n bara

خرج من الباب الخارجي
أوه أنانو

Uh ananu

راح اليم

Lhem iruê
Gar wemnar ak d lêiv

بين عتبة الباب والمذوح
إبني داوى جروحي

Mmi yesug-iyi-d lejruê
Aseɛd-iw alferê-iw

ياسعدي يا فرحتي

Ma kennan mmi iêebbu

عندما أصبح إبني يحبو

Ad ikkes I yemma-s ɛeyyu

سينزع عن أمو التعب

أغاني الختان:
النموذج األول:
Mreêba s wid id d yettasen

مرحبا بالقادمين
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Am levyur id ttrusen

مثل الطيور التي تحط عمى األشجار

Mmi-s n ljid gar-sen

غبن الرئيس بينيم

Mreêba s wedrum mara

مرحبا بالقوم كمذىم
أصحاب الّمباس الوردي

A yat labsa axux

ابن الرئيس عمى الركبة

Mmi-s n ljid $ef ta$ma

مرحبا بالقوم بدون استثناء

Mreêba s wedrum ttirni
A yat lebsa lɛali

الجيد
أصحاب الّمباس ّ

Mmi-s n ljid deg Rebbi

ابن الرئيس في الحضن

Ixfif asaneɛ uzel d laveɛ

خفف ٍا صاوع ذلك اُلح قاطعح

Hader ad inxerwaɛ

حزاسً أن ٍرألم

Ixfif asaneɛ ucbiê ifasen

خفف ياصانع صاحب اليدين الجميمتين

Zwiret a xwal-is

تقدموا يا أخوالو

Ad izwir jed-is as-yefk idrimen

ليتقدم جده ليعطي لو النقود
تقدم يا خالو أخ أمو

Zwir axal-is gma-s n yemma-s

سيفرغ جيوبو لنزورىم

Ad izwi taxriî-is anerzu fell-as
Ayaw-ik yettru

ابن أختك يبكي
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Yebɣa adrim atɛs

ٍشٍذ وقودا كثَشج
:النموذج الثاني

Iɛeddad wukyis

جاء الشيخ الكبير

Yewwid lemqas deg fus-is

وفي يده مقص

Ad iîehhar i weqcic

ليطير إلبننا

Ad ferêen lehl-is

يفرح أىمو

Iɛeddad wukyis

جاء الشيخ الكبير

Yewwid lmus deg fus-is

وفي يده سكين

Anexten I waqcic

ليختن إلبننا

Ad ferḥen imawlan-is

تفرح عائمتو

Ilawlawen a tulawin

زغردن يا نسوة

Wayi d lferê n tassa-s

ىذا حفل فمذة كبدىا

:أغنية أورار فتل الكسكس
:النموذج األول
A bab n wexxam

يا صاحب البيت

Nusad ak nefraê

أتينا لنفرح لك
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ضع الحصيرة

Arr-d agertil

وضع السميد

Ternud Aren
Aqlin fetla$ seksu

ىا أنا أفتل الكسكس

Xelîa$ aman d wewren

أخمط السميد مع الماء

Berna$ deg-s

أكور فيو

Akken ad iêiwel seksu

كي يكثر من حبات الكسكس

A bab n wexxam

يا صاحب البيت

nusad an$eni

أتينا لنغني

Ad yefti wewren

يتكاثر السميد
يا صاحب البيت

A bab n wexxam

أعطيك األمان

ak-muda$ laman
Ak-rnu$ lɛali

وأضيف لك ما ىو أفضل

النموذج الثاني:
Besmelah anebdu

ّللا نبدأ
باسم ّ
جيدا
انشاء ّ
ّللا سيكون ّ

Ncallah ad d ilhu
Seksu at neftel s lferê

الكسكس سنعده بفرح
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I waqcic ad yefraê

لكي يسعد الشاب

A yemma-s awid awran

يا أماه أحضري السميد

A wletma-s awid aman

ويا أختاه إجمبي الماء

Qqimemt a lxalat

إجمسن يا نساء
ّللا سيكون بعونكن
ّ

Rebbi ak tiɛin
Awid ta$erbalt tuqqint

إجمبي الغربال الرقيقة

Ternud win walus d uɛiwed

وأضيفي األخريات

Nusad aneftel seksu

جئنا لنفتل الكسكس

Iwaqcic ad yawi tam$art-is

لمشاب ليأتي بعروسو

Ad yefraê wedrum ttirni

سيفرح كل القوم

Gerzemt-as leftil

جيدة
ّ إفتمنو بطريقة

D wagi id amenzu n yemma-s

ألمو
ّ ىذا حفل ّأول ولد

At ççen laêbab-is

سيأكل أحبابو

As dɛun akk s lxir

سيدعونو كميم بالخير

Ɣiwlemt a lxalat

أسرعن يا نساء

Lal n tma$ra tuyyes

صاحبة العرس مستعجمة
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Attezweǧ I mmi-s

ستزوج إبنيا

Ad d $err it nuvin-is

ضراتيا
ّ ستنادي

Ad ternu i lahl-is

وتضيف أىميا

:أغنية الحناء
:النموذج األول
Sers-d tagertilt

ضع حصيرتك

Tasumta lɛali

وأفضل وسادة

Ad yeqqim fell-as

يجمس عمييا

Lbaz imrebi

الصقر المدجن

Sers-d lêani

ضع الحناء

Ternud lmasbaê

وأضيفي الشموع

Ad zzint lemluk

لكي تحوم عميو المالئكة

Ad sellint $ef nbbi

وتصمي عمى النبي

Sers-d tagertilt

ضع حصيرتك

Tasumta n rric

وسادة من الريش

Ad yeqqim fella-as

سيجمس عمييا
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Win yellan d uêric

االذي كان حذقا

Sers-d tagertilt

ضع حصيرتك

Tasumta n leêrir

وسادة من الحرير

Ad yeqqim fell-as

سيجمس عمييا

Win yellan d utwil

الذي كان في المقام

:أغنية إستقبال العروس
:النموذج األول
A taîeggelt-nne$ a tiqqit n zzit

حماتنا يا قطررة الزيت

Dɛe$-k s Rebbi sregganar$-d tislit

نترجاك أن تخرجي لنا العروس
حماتنا ياقطرة الزبدة

A taîegalt-nne$ a tiqqit n dhan
Dɛe$-kem s Rebbi sreggana$-d ayen lɛali

الجيد
ّ نترجاك أن تخرجي لنا
حماتنا يا شجرة الّميم

Taîeggalt-nne$ a yicciî n llim
Dɛe$-kem s Rebbi mudesergeî yell-im

نترجاك أن تخرجي لنا العروس
حماتنا يا غصن البرتقال

Taîegalt-nne$ a yiccit n ccina
Dɛe$-kem s Rebbi mu-id-sergat ɛarus

نترجاك أن تخرجي لنا العروس
:النموذج الثاني
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Lɛaslama s bu tcacit

مرحبا بالضيوف

Id yeddan deffir n teslit

الذين أتوا مع العروس

Tkecm-d $er lêara tnaslit

دخمت إلى بيت العزة

Lɛaslama-nwen

مرحبا بكم

Ay iqafafen

أييا الضيوف

Tewim-d tislit

اتيتم بالعروس

Cebêen wudmwen-nwen

وجوىكم بيية

Tkecmem-d $er lêara

دخمتم إلى البيت

Zwir a llal weɛcur

تقدمي يا صاحبة الضيوف

Awid tarbuyt lmarcuc

خذي اإلناء المرشوش

:النموذج الثالث
لمي أغراضيا ياأميا
ّ

Jmeɛ-as laêwayeǧ-is a yemma-s
Wven-d wzxxam wargaz-is

وصل أىل زوجيا

Rebbi d nbbi d iɛesasen-is

ّللا ورسولو سيحمونيا
ّ

:النموذج الرابع
اىال بالعروس

Lɛaslamam a tislit
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ّللا سعيدة
ّ إنشاء

Ak miger Rebbi tasaɛdit

حماتك صاحبة أصيمة

Tam$art-im d tanaslit

أىال بالعروسة

Lɛaslamam a ɛarus

سعيدة الحظ

Tasaɛdit n twenza

مرحبا بالضيوف

Lɛaslama s-iqafafen

جاءوا من مكان بعيد

Id d iwven deg tmurt ibaɛden
Wwin-d dheb irucen

أتوا بالذىب المرشوش

Lɛaslama s ulwes-is

مرحبا بسميفيا

Win izwin taxriî-is

الذي أفرغ جيوبو

Lɛaslama s lwacul

مرحبا بالشباب
أتوا لنا بالّمبؤة

Wwin-d tanina m laɛcur

مرجبا باألولين

Lɛaslama s imezwura

أصحاب القبعات السوداء

A yat ɛumam n nila
Wwet lbarud xilla

أطمقوا الكثير من البارود

Lɛaslama s ccabeb

أىال بالشباب
ذوي األكتاف الواسعة

At lehri n tutayt
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جمبوا لنا سيدة النساء

Id d iwin lallas n tullas
Irgad l$aci am uzaraur

جاء الناس مثل الطيور

Ad zren tislit ɣef ssur

ليروا العروس من الجدار

Iwitt-id lbaz aêrur

أتى بيا الحمام األصيل
:النموذج الخامس

Lalla taveggalt tiqcert ugusim

يا حماة قشرة من شجرة الجوز

Sers-d iêuyak fiderkeb yellim

ضعي األغطية التي أتت بيا بنتك

Trebbav-d taêmamt yu$-it wmgud n llim

ربيت الحمامة تزوجيا عود الّميم
أخ زوجك قادم

Ata yttedud ulwes-im

حامل بين يديو المقص

Yewwi-d lemqas deg fus-is

ّقبمي رأسو

A tislit anez iw-qaruy-is

:النموذج السادس
Tizizwit izad$an azru

يا نحمة مقيمة بين األحجار

Inna-s i yemma adjbu

قولوا ألمي أن تأتي
حان أوان الفراق

Iweḍ-d lawan anemfareq

اليوم سأودعكم

Assa aw nbeqqi$ slam
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ىذا ىو بيتي الجديد

Dwa id axxam-iw ajdid

ال تبكي يا حجمة

Ur ttruy a tasekkurt

إخوة زوجك بجانبك

Ilawsan-im aten ar tamam

حتى أنا تركت أىمي

Ula d nek ǧi$ imawlan-iw

النموذج السابع:
ياعروس رقيقة األصابع

Tislit tarqaqt ivudan

يا ذات الكالم الحمو

A taéident n wawal

البيت مميئ باألسالف

Axxam yečcur d ilusen

من ناداك أجيبي بنعم

Win im diluɛan inna-s anɛam

أغاني العمل:
النموذج األول:
ّأييا المتطوعون

A yiwiziwen
Rebbi ak-niɛiwen

ّللا في عونكم
ليكن ّ

Rnut-a$ tirni

أنجزوا ىذا الجزء األخير

Akka d asawen

من ىنا إلى تمك الربوة
يا صاحب التويزة

A bab n twizi

أطمقنا ودعنا ذىب

velqa$ an-ruê
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Tura d azal

لقد حّمت القيمولة
والشمس محرقة قاتمة

Iîij yen$a rruê

يا صاحب التويزة

A bab n twizi

دعنا نرحل سيدي

Sarêa$ awlidi

حل الظالم
لقد ّ

Tura d laɛca

والنعجة قد تزل بيا القدم

Tixsi da te$li

يا صاحب التويزة

A bab n twizi
Anna$ a yaêmam

من فضمك أييا الحمام

Tura d laɛca

حل الظالم
لقد ّ

La ketan ijaêmam

والشحارير بدأت التحميق
يا صاحب التويزة

A bab n twizi

أييا الشاب الوسيم

A win curaqen

أعد لنا الفطائر

Heggi-a$-d ti$rifin

بزيت حمو جديد

S zzit ajdid
Tament d wudi

وبعسل وسمن

Tettan yemrabvan

األلة المفضمة لممرابطين
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أشويق مخض الحميب:
النموذج األول:
Ndu ndu a yi$i

تمخض أ ّييا حميب
ّللا ورسولو
بعون ّ

S lɛun n Rrebbi d nbbi

لننزع قشدة الزبدة

Ad nekkes tawarect buddi

كبيرة بقدر السماء

Anect igenni
ndu a yi$i

تمخض ّأييا حميب

Akken truêev i Rrebbi ad ak-iruê

ّللا يعاممك
كما عاممت ّ
النموذج الثاني:

ّللا
ال إاله إالّ ّ

La ilaha ila llah

ّللا
دمحم رسول ّ

Muêamed rasul llah

ّللا نبدأ
باسم ّ

Besmelleh anebdu

وتفرق
حميبي ّ
تمخض ّ

I$-iw yenda yefra

ممخضتي ذات السعد

Tageccult-iw am mesaɛd
I$i-s yettzid yettibnin

حميبيا يزداد لذة

Yerna isɛa lbaraka

وفيو بركة
النموذج الثالث:

151

الملحق

Sendut-a$ sikil-a$

أمخض وأترجى

Deg Rebbi ittêellil-a$

ّللا
ّ أترجى من

I$i ad yendu ad yefru

أن يمخض الحميب ويتفرق

Selfavl-ik a mulana

بفظمك ياموالنا

Ndu ndu a yi$i

أمخض أمخض ياحميب

Ksed tawaract bbudi

انتزع كومة من القشدة
الحميب سيمخض ويتفرق

Ayefki ad yendu ad yefru
At neç aken it-nettmani

سنأكمو كما تمنيناه

:أشويق جني الزيتون
:النموذج األول
A talqamt ucamlal

يا فرعة شجرة الزيتون

Id yem$in daw terga

التي نمت تحت الساقية

Teoad lêeb damelal

أينعت حبا أبيضا

Tin ittilaqvan d tanina

من تمقطو لبؤة

San ak medden imawlen

كل الناس ليم أىل

Nekki tejayid lqaɛa

أنا أنجبتني األرض
يا كومة الزيتون

A taleqqamt ucamlal
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Id d yem$in ddaw tazrut

التي نمت تحت حجرة

Nekki iburk-iyi Rebbi

أنا الشجرة المباركة

Win id yezzin felli

من حام حولي

Ad yaf lxir d lbaraka

سيمقى خي ار وبركة

Akka id yura deg leqren

ىكذا ورد في القرآن
:النموذج الثاني

Wwet ay a$ebbar

إنزل يا مطر

Ddu-d akk d ubeêri

تعالى رفقة الريح

Se$li-d azemmur

أسقط الزيتون

A lbiban

عمى األبواب

Ad yefraê ɛemmi

عمي
ّ ليفرح

Ad yaɛrev laêbab-is

ويدعو أحبابو
:النموذج الثالث

Zwiret a syadi

اسبقوا يا أسيادي

Abrid at nebdu

سنبدأ السير

Accrured n tsekkurt

مشية الحجمة
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رافقتنا األسود

Nedda d yizmawen

ستبدأ الفرحة

Lfarê at nebdu

حين تبدأ أكوابنا تمتمئ

Mi ççuran yeswalen-nna$

ّللا فيو
ليبارك ّ

Ad d ibarek Rebbi deg-s
Ad nečč deg-s anseddaq

نأكل منو ونتصدق عمى الغير

أشويق الحصاد:
النموذج األول:
A bab-nne$

يا موالنا

Awin giîalbe$ laɛfu

يا من أطمب منو العفو

Ɛfu d nub-inek

إعف لي ذنوبي
ولرفاقي

Tarbaɛt-inu

ياموالنا

A bab -nne$
A win deg îelbe$ smaḥ

يا من أطمب من السماح

Ɛfu d nub

إغفر ذنوب

I kra yellan d afellaê

ولكل الفالّحين
النموذج الثاني:
ّللا في عون الفالّحين
كان ّ

At Rebbi deg fellaêen
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عندما يخرجون جماعات

Mi ara d awin tirni
Imagran deg fasen-nsen

المناجل في أيدييم
بالقماش يمسحون عرقيم

S tbanta ccerwen tidi
Ma nujad deg lqaɛa

إذا دعوا في األرض

Tignaw ad init amin

السماء ستجيب بآمين
:النموذج الثالث

Slat-iw slam-iw ɛla nnabi

صالتي وسالمي عمى الرسول

Muêemed rasul llah

ّللا
ّ دمحم رسول

Muêamed a lwali iêubit Rebbi

ّللا
ّ دمحم الوالي أحبك

Zerɛ-iw ad inarni

زرعي يتكاثر ويزداد

A sidi Rebbi ɛiwniyi

أّلل أعني
ّ يا

Tafukt tahwa-d $ef tnaqcin

الشمس نزلت عمى الزرع

A Rebbi teêyuv tiqcicin

يا رب فمتحفظ البنات

Tafukt tahwad $ef idurar

الشمس نزلت عمى الجبال

A Rebbi taêyuî lejdud

يا رب احفظ األجداد
:النموذج الرابع
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لما يمر الفالّح

Iw fellaḥ mi ara yɛeddi

ولما يتقدم بالثور

S wazgar ma yettqedim

تعجبوا من الزرع؟

tweêdet Rebbi deg zerriɛa

نمت نبتة رأيتموىا

Tem$id taêcict ana$ tezriv
Awladi telha nniya

يا أوالدي النية الحسنة صالحة

Selfavl-is it-tteqwam

بفضميا تتيسر األمور
النموذج الخامس:
إنيض يا أخي

Kker agma

البركة قد جاءت

Saba tusad
Ekker agma afellaê

قم يا أخي الفالّح

Mger attertiêaî

أحصد لترتاح

Lweqt n cceda ifut

مر
وقت الشدة قد ّ

Lxir Rebbi ifka-d

ّللا أنعمك بالخير الكثير
ّ

Saba tusad

النعمة والبركة قد حّمت
النموذج السادس:

Rêi rêi a tasirt-iw

ارحي ارحي ياطاحونتي
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Rêi lqut

ارحي القوت
حذار أن توقظي ابنتي

$urem id d sekreî yelli
Ulac wara ttiɛasen

ما من أحد ليحرسيا

Tam$art-iw tkarhiyi

حماتي تكرىني

Ay tecetki i mmi-s

ستشكو بي إلبنيا
:النموذج السابع

Lukan ul-iw tabrat

لو كان قمبي رسالة

Attcegɛa$ imkul îaleb

أبعثيا لكل طالب

Ad walin amek iyiteîra

ليروا حالتي

Nek éade$ tiî-iw ar tewwurt

أنا أغني وعيني إلى الباب

Nni$-as d gma neɣ yiwen n laêbab
Iwac a yul-iw

ظننتو أخي أو أحدا من األحباب
لماذا ياقمبي

Deg-i tessavsev medden

أضحكت الناس عمي
:النموذج الثامن

Akid ɛezzint a yul-iw

ّللا عميك يا قمبي
ّ سخط

Tettamɛ anavev d yemsewqen

تقّمد في المشترين

Ḥed yerkeb asardun

البعض امتطى الحصان لبسو حرير
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والفقير عاري القدم

Ame$bun yedda êafi

وصاحب الدين يطارده

Amdeyyan a tid yeṭṭafar

السوق
لما وصل إلى ّ
ّ

Yewwav ar tegnit n suq
Yeçça larbaê s wallen

ذاق األرباح بالعين
النموذج التاسع:

Qassem larzaq d butlufa

قاسم األرزاق خائن
دائم اإلنشغال بي

Ɣuri id d yestufa

ىذا أغرقو بالربح

Ḥed yefka-yas s lufa
Aqqefu d ikufa

وغالّت ضخمة
كالخروف الوديع

Amzun d aksas

أنا منحني البواقي

Nekki yefka-yid akerfa

األغاني اإلجتماعية:
الوالدين:
النموذج األول:
A lwaldin

الوالدين

A nwar ɛebbad ccems

ةعبادالشمس
يازىر
ّ
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Teǧiîed lêeb d amellal

حبا أبيض
ّ خّمفت

Terwiî s lamêiba n meddan

الناس شبعت
ّ من محبة

A Rebbi taɛfuî fell-i

يارب إغفرلي
ّ

Baba ixxedam felli

أبي عمل من أجمي راحتي

Yemma tewiyi $ef uɛrur-is

أمي تحممني عمى ظيرىا

Tɛenni$ deg a Rebbi

أترجاك يارّبي
ّ
إغفرليما

Ɛfu-yasen
Tegv-asen amekkan deg lǧenna

فيالجنة
وسخر ليما مكانا
ّ
ّ
:النموذج الثاني

Lwɛaza-w i lwaldin

معزتي لموالدين
ّ

Ur tcuba kra di ddunit

التضاىي شيئا في الحياة

Ala lamêiba n Rebbi d nbi

ّللا ورسولو
ّ محبة
ّ ّإال

Ma yella rvan fell-ak lwaldin

إن رضاعميك والديك

A ttafeî abrid a lǧenna

لمجنة
ّ تجد طريقا
واذا طمبت شيئا من الحياة وجدتّو

Ma tîalbav kra i ddunit tufiî

:النموذج الثالث
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Baba aɛziz

،أبي العزيز

A tiqit n nda

الندى
ّ أبي ياقطرة

wezzaɛ fifer n tabêirt

رشت عمى أوراق البستان
ّ اّلتي

D kec i d asefru n îamé-iw

أنت ِشعر طفولتي

Truêev teǧǧiv axxam-ik

رحمت وتركت بيتك

Tura mi tɛeddaî fehma$

واآلن قد فيمت

Tejiî ul-iw d asemmav

تركت قمبي باردا
:النموذج الرابع

La ilaha ila llah

ّللا
ّ الإلو ّإال

A timaqbart n wakal

يامقبرة التّراب

A yewwin imma ɛzizen

أمي الحنونة
ّ اّلتي أخذت

Tɛeni$ $ur-k a rebbi

أترجاك يارّبي
ّ

Xdem-as amekan lɛali

مكاناجيدا
أجعل ليا
ّ

A timaqbart n sima

يامقبرة اإلسمنت

A yewin yemma d baba

أمي وأبي
ّ اّلتي أخذت

Tɛeni$ $ur-k a Rebbi

أترجاك يارّبي
ّ
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Xem-asen amkan deg lǧenna

الجنة
إجعل مكانيما في ّ

الغربة:
النموذج األول:
ناديت من الغرب

$ri$ed seg l$erb

فرجع الصدى

Iqli-yid ssut-iw
Ulac baba ulac yemma

الأبي،الأمي
ّ

Ulac amdakel ulac aytma

الصديق،الإخوتي

Ttxenq-a$ seg l$erba d awhid

أحس باإلختناق من الوحدة
بالغربة ّ
أحس قد انتو تروحي

êus$as yekfa lɛamer-iw
$ri$-d seg l$erb

ناديت من الغرب

Ttmaktaye$-d lahl-iw

تذكرت أىمي

Zegre$ tilisa

قطعت الحدود

Ǧi$ imawlan-iw

تركت أىمي
النموذج الثاني:
غريب عن البمد

D aɣrib ɣef tmurt

وليس عندي ماأقول؟

? Usɛiɣ ala d ini$
? Ansa ala d bdu$

من أين سأبدأّ؟
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Lahwa ur d$eli ara

المطر لن ييطل

Afruê ur iseaɛ rric

العصفور لن يرّبي ريشا

Ur d itteqqel weɣrib s axxam

الغريب لن يعود إلى دياره

Ansa ala debdu$

من أين سأبدأ؟

Nni$a-s i îîir

قمت لمطير

Ma tezriḍ imma-s n waraw-iw

إن رأيت ّأم أوالدي؟

Inna-s aql-in bxir

غيياأنني بخير
بّم
ّ

Mazel deg wul sber

مازال في القمب صب

Mazel deg igenni ayur

مازال في السماء قمر

Aql-in ttqaballa$ ddunit

أواجو الحياة

L$erba a yemma d uccen

الغربة ياأمي ذئب
:النموذج الثالث

Wisen ma damekti tmeddit

المساء؟
ّ ىل سيذكر

A$rib id d yusan

المياجر اّلذي أتى

Wisen ma damekti tmeddit

ىل سيذكر المساء؟

Aɣrib iyemuten bla lekfen

الغريب اّلذي مات بال كفن
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Yemma a yemma

،أماه،اه
ّ أم
ّ

Wissen ma yella tedrem ?

ىل أنتم أحياء؟

Naɣ am nek bla amekkan

أو كحالي بال مكان

Wacu lqima yesɛa wemdan bla taurt-is

ماقيمة الفرد بدون وطنو؟
:النموذج الرابع

$ri$a-ked ammi ur yideriî

ناديتك يابني ولم تجب

Ur qîiɛa$ layas

لم أقطع األمل
الراحة في قمبي
ّ برحيمك ماتت

Seg mi truêav ur thana$
Ag dettmakti$ kul mi decraq tafut

الشمس
ّ أتذكرك كّمم اشرقت
ّ
يحترق قمبي

Kul ma iêerraq wul-iw

:النموذج الخامس
Iîul la$yab-ik

طال غيابك

Tmeîlaî iman-ik deg l$arba

دفنت نفسك في بالد الغربة

îulen wuvn uraju

طالت ليالي اإلنتظار

Aqlin ttna$a$ waêdi

وأنا أكافح لوحدي

Ddunit blak tuɛar

الحياة من دونك صعبة
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Ur zmire$ ad sebre$ aîas

ال أستطيع أن أتحمل أكثر
الناس ال ترحمون أحدا

imdanen ul reêman ula

النموذج السادس:
A l$erba tucent

أيتيا الغربة التعيسة

Tebiv win ɛzizen felli

أخذت العزيز عمي

Tejiv-iyiwaêdi

تركتني وحيدة

L$erba tejreêv ul-iw

الغربة جرحتي قمبي

Tesengiv-d imeî-iw

أبكيت عيوني

$ef nekki yeǧǧa wargaz-iw

أنا من تركني زوجي

Ur cbi$ tizyiwin-iw

ولم أماثلٌ قريناتي

الثورة:
النموذج األول:
Tettru yemma mi id wala

بكت أمي عندما رأتني
ظنت ّأنو قبض عمي
ّ

Teqqar-as ttwaîfa$

الحرية
أموت من أجل ّ

Ad mte$ ɣef lêuria
Maci ttakerva id ukra$

ليست بسرقة

Yekkar wemjahad ad iruê

لمرحيل
تأىب المجاىد ّ
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مسك عرجون الميم

Yeṭṭef-d aɛerjun n llim
Yebbav ar tewwurt ibed

وصل إلى الباب فوقف

A yemma berka ur ttxemim

يا أمي ال تقمقي

Nek ad d ǧehde$

فأنا سأجاىد

Ikker wamjahed ad iruê

لمرحيل
ّ
ّ تأىب المجاىد

Am ugeîum n ttafeê

كعود التفاح

Ibbav ar tewurt ibed

وصل إلى الباب فوقف

A yemma tasa-w tejraê

يا أمي قمبي يذرف دما

Nekki ad jahda$

فأنا سأجاىد

Kemmi êader tazalit n sbaê

وأنت احرصي عمى صالة الصبح

A yemma barka aêebber

يا أمي كفا قمقا
فأنا سأجاىد

Nekki ad jahda$
Kemmi êader tazalit lɛaser

وأنت حافظي عمى صالة العصر
يا امي ال تفكري كثي ار

A yemma ur ttxemim ara
Nekki ad jahda$

فأنا سأجاىد

Kemmi êader tazalit lɛica

وأنت ال تنسي صالة العشاء

A taurt-iw taɛzizt

يا وطني العزيز
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Kecma$-d s lxuf

دخاتو وقمبي لو خوف

انتظرني عدوي

Iɛusi-iyi-d waaɛdaw-iw
S tjenwitt ay izlu

بالسكين ليذبحني
يا بيتي يامقر العزة

Axxam-iw adrar n lɛez

الىمورج الثاوٌ:
Amjahed aêurri

الحر
المجاىد ّ
الشجرة
عمى فوق ّ

Iɛella cejra yuli
Iɛemmed ad ye$li

تعمد أن يسقط شييدا

A lmuluk îfemtas rruê

صن روحو
أيتيا المالئكو ّ
مذا أحضرت يا طائر

D acu itewiî aya frux

الشيادة
قال أحضرت ّ

Yenna-yas wi$-d chada Rebbi
Zri$ ajundi

فرأيت الجندي

Itaḍsa am lîufan deg dduê

طفل في الميد
يضحك كال ّ
النموذج الثالث:

Tekker yemma attzal rkaɛi lefjer

أمي لتصّمي ركعات الفجر
قامت ّ
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:دوي المدفع قالت
ّ سمعت

Tesla ilmina teîarveq tenna-yas
D mmi ay terfed

قد أصيب إبني بجروح

A lmuluk ssebrem iyi

الصبر
ّ يا مالئكة زودوني

الجنة بنيت عمى أساس متين
ّ

Loenna tebna tqeɛad
Tekker yemma attzal rkaɛi n sbaê

قامت أمي لتصمي ركعات الفجر
:سمعت دوي المدفع قالت

Tesla ilmina teîarvaq tenna-yas;
D mmi ay-tejraê

لقد جرحت إبني

A lmuluk sebremt yemma

أيتيا المالئكة صبرن أمي

Lǧenna tebna ɣef sseê

الجنة بنيت عمى األساس

Tekker yemma attzal rkaɛi n îhur

قامت أمي تصمي ركعات الظير

Tesla ilmina teṭṭarvaq tenna-yas

:سمعت دوي المدفع قالت

D mmi ay t$ur

لقد أخذت إبني
أيتيا المالئكة صبرن أمي

A lmuluk sebremt yemma
Lǧenna tebna s nur

الجنة بنيت عمى النور

Tekker yemma attéal rkaɛi lwaseɛ

قامد أمٌ ذصلٌ سكعاخ العصش
:سمعت دوي المدفع قالت

Tesla ilmina teîarveq tenna-yas
D mmi ay twezzaɛ

ٌلقذ أخزخ إتى
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صبرن أمي
ّ أيتيا المالئكة

A lmuluk sebremt yemma
Ljenna tebna treqqaɛ

الجىح تىَد واسعح
:النموذج الرابع

Ay amjahed a ya$ilas

يا مجاىد يا أسد

Akartuc yezga $ef ammas

الرشاش دائما عمى ظيره
ّ

Yeggul ur yeqil axxam

وعد نفسو أن ال يرجع إلى الدار

siwa ma yecba lejnas

إالّ بعد أن يماثل العالم

Amjahad aya êurri

أييا المجاىد الحر

Tameîaryet dima $ef yir-s

الرشاش دوما عمى كتفو
ّ

Netta ur tid isaê wemkan

ىو لم يبق لو مكان

Amjahad amgud n teffaê

يا مجاىد يا غصن التفاح

Deg wedrar i ttnaver

في الجبال يجول

Tura teêya lezzayyer

واآلن الجزائر حرة
مجاىد يا قامة شجرة التفاح

Amjahed lqama n yifires

في الجبال أكثر التجوال

Deg wadrar yerwa aêewas
Tura teêya lezzayyer

واآلن استقمت الجزائر

Amjahed lqed n taɛrict

مجاىد يا قامة الكرمة
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أخذوا الزاد من عندنا

Ar$urna$ iwwin aɛwin

واآلن استقمت الجزائر

Tura teêya lezzayyer

مجاىد يا قامة شجرة التين

Amjahed llqama uzenoar

في الجبال أكثر التجوال

Deg wadrar yerwa amenîar

واآلن استقمت الجزائر

Tura teêya lezzayyer

النموذج الخامس:
A yagumi lqed umahrez

أييا الخائن يا قصير القامة
توقف عن الحرق بالغاز

Berka aser$i s lgaz
Lxalat n lzzayyer

نساء الجزائر
كمين أرامل دون استثناء

ula d yiwet ur tesɛi argaz
A yagumi a bu yeldayen

أييا الخائن ذو المعاب

berka lbeêt deg yergazen

كفاك تفتيشا في الرجال

Lxalat n lzzayyer

نساء الجزائر
أرامل الواحدة تموى األخرى

olent yiwet yiwet

النموذج السابع:
Amjahed deg wedra yeîîes

المجاىد في الجبال ينام
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Yettjahad $ef tmurt-is

يجاىد في سبيل وطنو

Amjahed yedduri azru

المجاىد اختفى وراء الصخرة

Yerfad tamacwart yettru

أخذ منشفة باكيا

Maci d arumi inugad

ما أنا خائف من المستعمر

Yekkat-a$-d s liéabyu

الذي يياجم بالطائرات

Sbaê lxir fella-wen

صباح الخير عميكم

A tarbaɛt n si ɛmiruc

ياكتيبة عميروش

Nni$-awen kret sina

انطمقوا من ىنا

Lɛeskar yezzid $ef laɛruc

العسكر حام حول العرش

Yeggul ur tezri laîak

أحمف أنو لن يتوقف اليجوم

Siwa ma yfuk ukarîuc

حتى تنفذ الذخيرة

Ayaseɛd win ur neêvir

سعيد من لم يحضر

I laîak ima$dasen

لمعركة إمغذاسن

Lkuraj a yayetma

تشجعوا ياإخواني

Ad tid neêyu s idamen

لنحيييا بالدماء

Ayasaɛd win ur neêvir

سعيد من لم يحضر
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I laîak ukafadu

ليجوم أكفادو

Nwan d lmal ad neknu

ظنوا أننا حيوانات لنرركع ليا
ّ

Lkuraj aya yetma

تشجعوا ياإخواني
ّ

Lzzayyer ad tid-neêyu

فالجزائر حتما سنحيييا

أغاني الجنائز:
النموذج األول:
Ur ugade$ lmut

لست خائفا من الموت

D acu ara yixdem wakel

ماذا يفعل بي التراب

I yugade$ d lafɛayel-iw

أخاف من عاقبة أفعالي

A tarwiêt-iw

يا روحي

Tedhiḍ deg lexdayem-ik

انشغمت بأعمالك

Tameqbart la tettraju

المقبرة تنتظر
النموذج الثاني:

Iceyyaɛ-d Rebbi lmuluk-is

ّللا مالكو
بعث ّ

Ibedd-iyi-d $ef tewwurt

وقف عمى عتبة الباب

inna-yak dacu it sedqev

سألني ماذا تصدقت

Ni$-as ur sedqa$ ara

أجبتو لم أتصدق
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T$ilaî ulac lmut

خمت ّأنو ليس ىانك موت
النموذج الثالث:

A taya lmut ataya

ىا ىو الموت قادم
أحسست بو في رأسي

Deg g$erf-i is êusa$
Tef$ad deg uxxam n Rebbi

ّللا
خرجت من بيت ّ
سامحوني يا أىل الدنيا

Sameêt-iyi a yat ddunit

فالّمسان يطول ويقصر

Iles ittzid ineqqas

النموذج الرابع:
ّللا
ال إلو إالّ ّ

La ilaha ila llah

ّللا
دمحم رسول ّ

Muêemed rasul llah
Lmut-iw deg wass laxmis

موتي تم يوم الخميس

Am ezrem yen$a wagris

كالثعبان الذي قتمو البرد

Axxam yeččur d l$aci

البيت يعج بالناس

Yiwen ur d igar afu-is

وال أحد مد يده

Lmut-iw deg wass ljemɛa

موتي يوم الجمعة

Am wezrem ten$a lahwa

كالثعبان الذي قتمو المطر
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Axxam yeččur d medden

البيت يعج بالناس

Yiwen ur digir laɛnaya

ردىا عمي
وال أحد منيم ّ
النموذج الخامس:

Ad seli$ fell-ak anbi

الصالة عميك أييا النبي

D kec i d lsas n ddunit

أنت أساس الدين

Ḥemla$ win ivekren Rebbi

ّللا
أحب من يذكر ّ

Yerna ivuɛ lwaldin

وطاع الوالدين

Lmuman isɛeda lêisab

المؤمن قد حوسب

Lɛasi ad yawev ar dina

والعاصي سيصل إلى ىناك
أصمي عميك أييا النبي

Ad seli$ fell-ak anbi

المؤمن ليستمع

Lmuman ad iêessas

انشغل الناس بالدنيا

Ce$lan meddan d ddunit

الموت جاءت لتأخذىم

Lmut tusad at tseêwas

أيتيا المالئكة العزيزات

A lmuluk tiɛzizin

ّثبتن الشيادة عمى الفم

Tebta$ chada $ef yimi

النموذج السادس:
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A cejra n ttefaê

يا شجرة التّفاح

G loenna tegmi iwsraê

الجنة نمت لمشم
ّ في

I win iéulen isedeq

اّلذي صّمى و تص ّذق
اآلخرة ىي األصح

Laxert id axxam nessaê
A cejra n ččina

يا شجرة البرتقال

Te$mi $ef teburt lloenna

الجنة
ّ نمت عمى

Win is-iqaren ulac lmut

من قال ليس ىناك موت

Anda llan imezwura

األولين
ّ فأين

A cejra ugusim

يا شجرة الجوز

Tegmi deg loenna n temdinin

جنة المدن
ّ نمت في

Win as-iqaren ulac lmut

من قال ليس ىنمك موت

Andat leêsen d lêusain

فأين حسن و الحسين

A cejra lixli

يا شجرة النخيل

Deg lgenna terra tili

في الجنة أحدثت ضالال

I win iéulen isedaq

لمذي صّمى وتصدق

Laxert daxxam lɛali

اُخشج هو المأوى
:النموذج السابع
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A timqbart wumlil

يا مقبرة الطين

A tin iyǧan d igellil

يا من جعمتني فقي ار

Yemmut win iɛzizen fell-i

مات من كان عزي از عمي

Win iyi-d-yefkan kra d ajmil

من تصدق لي بشيئ

Ncallah ad yu$al fell-as d lêasana
A timeqbart i daki

ّللا عمى فعمو
ّ جزاه
يا مقبرة الداكي

I yiwin yemma lwali

مني أمي العزيزة
ّ التي أخذت

Tɛani$ $ur-k a Rebbi

أترجاك يا ربي

Xdem-as amekan lɛali

جيدا
ّ ىيئ ليا مكانا
ّ

A timaqbart n sima

يا مقبرة اإلسمنت

A yiwin imam d baba

مني أمي وأبي
ّ التي أخذت

La ilaha ila llah

ّللا
ّ ّال إلو إال

Muêemad rasul llah

ّللا
ّ دمحم رسول

Awi yufan iéri-s d-dkir

أتمنى لو كانت عيني من حديد
سيبكي ولن أعمى

Ad ittru ur ider$il
Ad ittru $ef win ɛzizen

سَثكٌ علي الشخص العزٍز

Yu$aled fell-as ugadir

وضع علَه جذاس مه الرشاب
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أذمىي لو كاود عَىٌ مه حذٍذ

Awi yufan iéri-s d uza

سَثكٌ دون اوقطاع

Ad ittru ad irnu ma
Ad ittru $ef win ɛzizen

سَثكٌ علي الشخص العزٍز
عىذما وضع علَه الرشاب

Mi sersen fell-as akal

أذمىي لو كاود عَىٌ مه حجش

Awi yufan iéri-s daéru

سَثكٌ وله ٍرعة

Ad ittru ur iɛeyyu
Ad ittru $ef win ɛZizen

سَثكٌ علي الشخص العزٍز
عندما وضع عميو العاقول

Mi sersen fell-as azzu

:النموذج الثامن
A timeqbart teggeḍ-as luta

يا مقبرة أحسني

I win tewwiv d asaru

إلى من أخذتو

Lukan ad d sge$ luta

لو أحسن إليو

Tili im tid ǧǧi$ I teddu

لما تركتو يمشي حيا
:النموذج الثامن

Nek luɛan-iyi-d laqbur

سألتني القبور

Aca tewiî d lujur

ماذا أحضرت من حسنات

Wi$-d char remḍan

أحضرت شير رمضان

Arni$-d taéalit n îhur

باإلضافة إلى صالة الظير
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سألني قبري

Nek luɛan-iyid laqbur
Aca tewiî lǧenna

لمجنة
ّ ماذا أحضرت

Wwi$d char remvan

أحضرت شير رمضان

Arni$-d dɛawi n baba d yemma

ودعوات الوالدين

Iluɛayid sllaê

سألني الولي الصالح
ّ

Dacu dewiv yaslaê

ماذا أحضرت صالحا

Wi$d char remvan

أحضرت شير رمضان

Rni$d tazalit n sbaê

وصالة الصبح

:المرأة األم
:النموذج األول
A yemma tassa

أمي العزيزة

A yemma luken ufi$

أمي أتمنى

Deg rebb-im a ame$li$

أن أرتمي في حضنك

Ahat akem-$ida$ assa

أللتمس شفقتك اليوم
قمبي يحترق

Sdaxel n wul-iw r$i$
Ula dedwa ur ttufi$

و لم أجد لو دواء
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Ana$ ayemma tassa

أمي العزيزة
أه يا ّ

A yemma wi kem-yufan

أمي لو أجدك
أن أفشي لك أسراري

Ad ameêku$ lbavna

في حضنك كالطفل الصغير

Deg rebb-im am lufan

إبنتك تحتاج لمحنان

Yelli-m tuêwaj laênana
N$aniyi lxiq d wurfan

قتمني الفراق واليموم

Deg wul ur sɛi$ îmana

في القمب ليس لدي آمان

Ana$ ayemma tasa

أمي العزيزة
آه يا ّ
النموذج الثاني:

Yemma taɛzizt n tasa

أمي العزيزة عمى فؤادي

Mi id d bedre$ isem-im

عندما أنطق باسمك أفرح
اليوم جاء دورك

Tussa-d nnubam assa

أخدمك ليل نيار

Iv d was fella-m ad xedma$

غبت عنك كثي ار

$abbe$ afell-am geddac

انيمرت دموعي

Izri-iw seg meîi yuzel

النموذج الثالث:
Ttru$ igettru igenni

بكيت قدر ما بكت السماء
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أنا التي ليس لدي بنت

$ef nekki ur nesɛi yelli
Ma halka$ attexdam felli

إذا مرضت تخدمني

Ma muta$ ad d t$ared fell-i

واذا توفيت تندب عمي

Ttru$ azal n tala

بكيت بقدر المنبع
أنا التي ليس لدي أوالد

Ɣef nekki ur nesɛi ddarya
Iyi $aven d axxam-iw

أتأسف عمى بيتي

At yawi win ur n wuta

سيأخذه من لم يتعب عمية
:النموذج الرابع

Sli$ i udrar yusaê

سمعت لدوي الجبل

Nedha$ i ya ttadart

ناديت ألىل القرية

Menhu iye$lin deg sfayeê

من استشيد في صفايح

Zi$en d Ṭeyyeb ameɛzuz

فوجدت إبني طيب العزيز عمي

Yeclax wemgud n ttefaê

تكسر غصن التفاح

Nedha$ i ya ttadart menhu ye$lin d lɛali
Zi$en d Ṭeyyeb ameɛzuz

ناديت ألىل القرية منالذي استشيد
فوجدت طيب العزيز
:النموذج الخامس
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أترجاك أيتيا المقرة تعالي لنتحدث Ttixilem a timeqbart i ya$ nek yidem aneêku
Ma teb$iv adrim aîas

إذا أردت دراىم كثيرة

Awid lgelba anektil

إجمبي حيمة لنكيل بيا

Arriyid îayyeb axxam

أعيدي لي طيب إلى المنز

Ul-iw d ame$bun yejreê

قمبي مجروح يتألم

A timeqbart tegv-as leêsen

يا مقبرة أحسني إليو

لو كنت سأعتني بو لتركتو في المنزل Lukan Asteg lutu tili im-tid-ji$ deg uxxam
Ṭeyyeb yewwev-d d amezyan

لقد أتاك صغي ار

صورة المرأة العاشقة:
النموذج األول:
":"Lêub ader$al

"الحب األعمى"

I$lid felli wargigi

أصبت باإلرتعاش
غطيت نفسي باالغطية

Kecma$ ddaw n tduli

لست أعاني من البرد

Ur yin$iaar usemmiv
Maɛna seg lêub-is am ujenwi

بل من حبو الذي يطعنني كالخنجر

I$lid fell-i ɛeyyu

إشتد عمي التعب
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Kecma$ ar wusu

دخمت في الفراش

Ur yin$i usemmiv

ال أعاني من البرد

Maɛna seg lêub-is ul-iw yejreê

بل من حبو قمبي يتألم
:النموذج الثاني

"Rzagit wussan"

"مرة
ّ "األيام

Yegguma wul-iw ayihenni

أبى قمبي أن يتركني بحالي

Am yiv am zal netta dacetki

يشكي ليل نيار

Yeb$a ak-izer

يريد لقاءك

Lafraq-ik yecba êenîal

فراقك يشبو الحنطل

A yiv $as tura ulac-it

أييا الميل رغم غيابو

Tɛelmav yezde$ ul-iw

تعرف أنو يقطن قمبي

Ayen ak ara d-yini

ما سيخبرني بو

Yenna-tid si zman

قد قالو من زمان
:النموذج الثالث

Yuɛar wayen id d-a$ yu$en

عسير ىو مكتوبنا

Ɣas akka nettemyigir

حتى لو كننا نمتقي

Maɛna lfiraq ger-ane$ iban

فالفراق محتوم بيننا
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Am ssem la$ yettraoi

كالسم ينتظر فينا

Tayri ne$ êudden-as d wussan

حددت أيامو
ّ حبنا

Tura anemfareq maɛna ur yittettu ara
Aken ur ksettuyaɣ ara nekki

سنفترق األن لكن ال تنساني
كما لن أنساك

Assa ul-awen nne$

اليوم قموبنا في مرح

Qarnen-as tagara ur telli

أن المقاء سيدوم
ّ
ّ ظنت

Lukan kan dessaê anecta

لو كان ذلك حقيقة
لما جرى بيما ما جرى

Yili ur diverru ara waya
Dhan di ddunit

استمتعوا بالدنيا كثي ار

Di ssin walen kulci

شيدا معا كل صغيرة وكبيرة

Aseggas ak d tafsuyt ghursen

العام كمو كان ربيعا

Ur demugren ara ctawi

لم يصادفوا قساوة الشتاء

ɛacen deg lêub d laman

عاشوا في حب وأما

Dacu kan ired fell-asen lfiraq

لكن كتب عمييما الفراق

:صورة المرأة المظمومة
:النموذج األول
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Iwumi tudert am tayi

لم ىذه الحياة
أمشي فييا وال أدري أين

Leêu$ ur iban sani

تيت في الطرقا

vaɛe$ deg berdan
Ussan-iw ɛeddan am ubaêri

أين ما ذىبت كالريح

Ur sɛi$ ara lfayda deg-sen

وليس لي فائدة منيا

Mi ur kifut lêal

تفطنت بعد فوات األوان

A yixef-iw a bulmaêna

وجيي صاحب المحن

Txusik lmaɛrifa

تنقصك المعرفة
ترافق من ىب ودب

Tettuduv d win tufiv
Kul mi ara megra$

كّمما حصدت زرعا

Laêq-iw yettruêu-iyi

مني
ّ حقي يضيع
وفي الدرس ينتفع اآلخرون

Mi ara serrewata$ ttawin wiyav

3النموذج
Ufi$ tama$bunt tettru

وجدت المسكينة تبكي

Têekud $ef lham

عن اليم تحكي

Ass mi lli$ mechura$

أيام كنت مشيورة
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عمى ضفاف السفن

$ef ccerf lebabur
Zegra$ mkul lamjaz

أعبر كل الحدود

Tura mi xerban lumur

اآلن إختمفت األمور

Ɛerqen-iyi uma d lehvur

ال أستطيع الكالم حتى

Aql-in bedd-a$ ɣef uɛekkaz

واقفت أنا مرتكزة عمى عصى

Aql-iyin deg uxxam-iw

ّإنني في منزلي

Ti$imit-iw d wemcum

أنسي ىو الشؤم

Zgan-iyi-d $ef tebburt

وضعت عمي الرقابة

Serwan-iyi lahmum

أشبعت باليموم

Refde$ laɛjaj-iw ad ruêa$

حممت أغراضي ألغادر

Nann-as akka itennum

 ىذه عادتيا:قالوا
:النموذج الثاني

Zzehr-iw d amcu

حظي تعيس

Ye$leb kumisar

في الحراسة كالبوليس

Fehma$ yeqqen $er lêif

فيمت أنو مرتبط بالمحن

Tin yu$en zwaǧ leêlal

فالتي تزوجت ابن الحالل

Tɛellaq axelxal

وضعت الخمخال
184

الملحق

Tqubel ddunit s lferê

قابمت الدنيا بفرح

I nek yarebbi weɛlac

وأنا لما يا رب

Ur sɛi$ ara zhar

ال حظ لي

Teɛkes felli teguma attefru

ّإني في أزمات بال حل

Lukan zehr-iw d amnay

أن حظي فارسا
ّ لو

Tili anda yella at awva$

ألحق بو أينما وجد

Yesarwa-iyi lemêan

أشبعني بالمحن

Ayi d-yini d acu is xedma$

فميخبرني ماذا فعمت لو

An mqabel $er leêkem

أقابمو في المحاكم

Sufus-iw atn$a$

أتمو بيدي

:صورة المرأة اليتيمة
:النموذج األول
Bedd-aɣ as i ɛemmi $ef tebburt

وقفت لعمي عمى الباب
يا عمي اشتري لي حذاء

Aɛemi a$iyid sebav

يا ابنتي لن أشتري لك

A yelli ur am d tta$e$ ara
Win ik-mid-yurwen yemmut

الذي أنجبك مات
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Bedd-a$as i xali $ef wemnar n tewwurt

وقفت لخالي عمى عتبة البيت
ياخالي إشتري لي حذاء

A xali a$-iyiyid sebav
Ayelli u ram d tta$e$ ara

يا ابنتي لن أشتري لك

Win ik-mid-yurwan yerka

الذي أتى بك إلى الدنيا توفى
:النموذج الثاني

Dayen icur wul-iw

كفى فالقمب يفيض

ɛyi$ d ayen

تعبت كفى

Gguman lahmum ay ifarqan

ىمومي ال تفارقني

Tifrat ur telli

ال حل ليا

Awi ik-midyerran

تمنيت لو تعودي

Anemlil yiwwen wass

نمتقي في أي يوم

Ayen akk igɛeddan

كل ما مضى

Aneêku fell-as

سنتذكره
:النموذج الثالث

Yennayer a qevran

يناير أييا القطران
فجعتني في أبي

Texvaɛv-iyi deg baba
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Yebvad lɛid ameqran

أتى عيد األضحى

Ulac-it zati

لم أجده بجانبي

Yennayer a bulahmum

يناير ذو المشاكل

Tebiv-iyi win ɛzizen felli

مني أعز ما أممك
ّ أخذت

Tegiv-iyi-d lmaêna

تركت لي المحن

Yennayer amarruyet

يناير مثل نبات العمقم

Awi ik-yeksan deg seggas

لو أستطيع أن أحذفك من السنة

Terriv baba d lmiyat

جعمت أبي ميتا

Yennayer ay ilili

ينانير مثل الدفمى

Lukan ur telliv

لو ّأنك لن توجد

Tebiv-iyi azgen dgi

أخذت نصفي اآلخر

Ulac-it deg yiwen wass

غاب في يوم واحد
:النموذج الثالث

Ttrunt wallen-iw lɛinser

دموع عيني ينابيع

Yeguma yezri-iw ad yezqaf

أبت عن الجفاف

Kul wa ansa iyi-d ixezar

كل من أين ينظر إلي
187
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Yiwen ur yunif deg lêal-iw

ال أحد تركني وشأني

Zri$ ur sɛi$ ara zhar

أعرف أن حظي تعيس

Kul ma yeb$a wul-iw ad yesber

كمما أراد قمبي أن يصبر

Ljerê ad yu$al ad ineddef

يعاودني الجرح بالنزيف

Nekk kan ay yen$a uêebbar

أنا التي كوتني المصيبة
وأنتم ال تدرون

Kunwi akk ur teêsim ara

:النموذج الخامس
ttrunt walen-iw am tregwa

أذرف الدمع كالسواقي

Meddan ak ttɛataben-iyi

كل الناس تمومني
يقولون أّ ّن ال شيئ ينقصيا

Qaren-as ur ttyu$ walu
Yak attan teçça teswa

فيي تأكل وتشرب

Llebs-as d ayen lɛali

ولبسيا من نوع رفيع

Gre$-d nnehda

وأنا أتنيد

Yugi ad iêbes imeîi

والدموع سائمة

Nek ttnadi$$ef laênana

أبحث عن الحنان

:صورة المرأة مع حماتها
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:النموذج األول
ɛuhde$ lqed n usafu

حمفت عمى قصيرة القامة

Ur tid wwi$ d tislit

أن ال آتي بيا زوجة إلبني

A yessetma tiɛzizin

أخواتي العزيزات

Kre$ zewja$ iw $ilas

زوجت إبني األسد

Nwi$ fell-am ad yali wass

ظننت بذلك خير

A tislit am ugerbuz

يا عروس غميظة الركبتين

Tettɛeliq iyi-d laêruz

تعمق الحروز لي

Ssawḍe$-kem i Rebbi

وكمتك هلل

Tewiv-iyi mmi amaɛzuz

مني إبني الغالي
ّ أخذت

A tislit am usaɛrur

ياكنة ياسمينة

Tejiv-iyi ila$rur

تركتني لمنكد

Ssawde$-kem i Rebbi

وكمتك هلل

Tebbiv iyi lbaz aêrur

مني النسر الحر
ّ أخذت

A tislit yilili

أيتيا الكنة الحنطل

Tugiv attxedmav felli

ال تريدين خدمتي
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Bab wexxam tekrah-iten

وتكرىين أصحاب الدار

Dargaz-im kan id lɛali

تحبين إالّ زوجك

2النموذج
A tam$art m laɛyun

يا عجوز ذات الحواجب

Barka-kem tihadurin

كفي عن الكالم

Ma d mmi-m ad am-t-awi$

إبنك سآخذه

Aternu$ d gma wis sin

سأجعمو أخي الثاني

A tam$art lgelba n tazart

يا عجوز مكيال التين الجاف

A tin mucaɛen deg tadart

يا المشيورة في القرية

Ur deɛɛu ara i teslit-im

ال تدعي لكنتك

D mmi-m ur nesɛi tamart

الحق عمى ولدك

yef$-d wezrem iteqqes

جاء ثعبان يمسع

yef$-d deg teǧra lqares

خرج من شجرة الميمون

Argaz-iw yettêib-iyi

زوجي يحبني

Yemma-s teb$a ay itaêawez

وأمو تريد طردي

Yef$ed wazrem iteddu

جاء الثعبان يمشي
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Yef$ed deg îeǧra leêlu

خرج من شجرة الحمو

Argaz-iw yettêibb-iyi

زوجي يحبني

Yemma-s teb$a-iyi berru

أمو تريد طالقي

Tam$art temmut ɣef balku

ماتت العجوز في الشرفة
واآلن تغسل بالصابون

Tura ssuridentt s wummu
La ilaha ila llah

ّللا
ّ ّال إاله إال

Yeqimed waxxam inu

بقي المنزل ممكي لوحدي

Tam$art temmut $ef t$urfet

ماتت العجوز عمى سطح المنزل

Zzin fell-as meddan

اجتمع حوليا الناس

La ilaha ila llah

ّللا
ّ ّال إاله إال

Ur umina$ ara ttidet

ال أصدق ّأنيا حقيقة

:صورة المرأة المناضمة
:النموذج األول
Nek ttaqcic izawren

أنا بنت حذقة
ال أخاف من عدوي

Ur ttugade$ aɛdaw-iw
A tesuf$a$ deg tmurt-iw

سأخرجو من وطني ومكاني
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A yemma laɛlam agi iynu

ياأمي ىذا عممي أنا

Degs agur d yetri

فيو نجمة وىالل

Am win yellan deg genni

مثل الذي في السماء

Asnefk dêis i waɛdaw aken ad ife$
Ma yeb$a sidi Rebbi

سنجتيد كي يخرج العدو
ّللا
ّ إن شاء

A win yeddan d larus

يا الذي ساند الروس

A yamucar d acu iknaxdem imi i$-d-zenzev أييا الخائن ماذا فعمنا لك لتشينا
Rebbi yezrad nekni nwalad

ّللا رأى ونحن نشاىد
ّ

A yamucar yeççat nar

النار
ّ أييا الخائن أكمك

Abni wiwi win yeddan d urumi

أييا العميل الذي ساند المحتل الفرنسي

Yezenz-d mmi-s s bujur mersi

باع إبنو بصباح ومساء الخير
2النموذج

Quble$ aɛdaw s yedmaren-iw

بصدري قابمت العد

Serwa$-as lemrar

مألت حياتو بالم اررة

Iluɛayid s yisem-iw

نادى باسمي

Ad akem wesi$ u$al s axxam

أوصيك لمدار إرجعي
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سقطت شييدة عمى بالدي

$li$ $ef tmurt-iw
Deg fus-iw mazal laɛlam ittawit ubeêri

وفي يدي ال يزال العمم يرفرف

Lamana Rebbi ammi agdeǧǧa$ lewsaya أحمفك باهلل يا إبني سأترك لك وصية
Inni-yas ad icbu baba-s

قل لو أن يشبو أباه

Ad yeqqim netta deg umkan-iw

ويبقى في مكاني
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2ـــ ممحق

الرواة:
ّ

اإلسم والّمقب:حورية يوسفي

تاريخ ومكان اإلزدياد1961/12/25:
السن 56 :سنة

أمية
المستوى التعميميّ :

الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،خمسة أوالد.

المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع :اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
اإلسم والّمقب:رزيقة كريمات

تاريخ ومكان اإلزدياد1953/06/01:
السن 64:سنة

أمية
المستوى التعميميّ :

الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،عشرة أوالد.

المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع:اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
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االسم والمقب:وازن شاّلة إفالن

تاريخ ومكان اإلزدياد1954/04/08:
السن 63 :سنة

أمية
المستوى التعميميّ :

الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،عشرة أوالد.

المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع:اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
االسم والمقب :وعمي حناط
تاريخ ومكان اإلزدياد 1940/03/21 :بإكجان.
السن 77 :سنة

المستوى التعميمي :السنة الخامسة إبتدائي.
الحالة اإلجتماعية :متزوج ،إحدى عشر ولدا.

المينة :مجاىد سابق.
تم فيو الجمع :في بيتو.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع:اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
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االسم والمقب :جمعاوي دمحم
تاريخ ومكان اإلزدياد 1954/06/20 :إفالن.
السن 63:سنة

أمي.
المستوى التعميميّ :

الحالة اإلجتماعية :متزوج ،تسعة أوالد.

المينة :متقاعد.
تم فيو الجمع :في بيتو.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع:اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
االسم والمقب :احدادن حميد
تاريخ ومكان اإلزدياد 1960 :إكدجان.
السن 57:سنة

المستوى التعميمي :الجامعة.
الحالة اإلجتماعية :متزوج ،أربعة أوالد.

المينة :أستاذ في المتوسطي .
تم فيو الجمع :في مقر العمل.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع:اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
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االسم والمقب :بشير مسعودن
تاريخ ومكان اإلزدياد االسم 1948 :بإفالن.
السن 63 :سنة

المستوى التعميمي :السنة الرابعة ابتدائي.

الحالة اإلجتماعية :متزوج ،ستّة أوالد.
المينة :مجاىد.
تم فيو الجمع :في بيتو.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع:اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ

اإلسم والمقب :فاطمة يوسفي.
تاريخ ومكان اإلزدياد االسم1954/05/15 :
السن63:سنة

أمية.
المستوى التعميميّ :

الحالة اإلجتماعية :متزوج ،بدون أوالد.

المينة :رّبة بيت
المغة :القبائمية.
ّ

الراوية :المحيط اإلجتماعي..
مصدر معمومات ّ
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ

المناسبة التي تم فييا الجمع:اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائر
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االسم والّمقب :تاسعديت(ي)

تاريخ ومكان اإلزدياد1953/03/22 :
السن 64:سنة

أمية.
المستوى التعميميّ :

الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،أربعة أوالد.

المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع:اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
االسم والمقب :سعدية قوجيل.
تاريخ ومكان اإلزدياد االسم1965/11/10 :
السن 52:سنة

أمية.
المستوى التعميميّ :

الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،ستّة أوالد.
المينة :رّبة بيت.
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
المكان اإلجتماعي الذي تم فيو الجمع :في بيتيا.
المناسبة التي تم فييا الجمع:إعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب العربي.
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اسم والمقب :زينب (ق).
تاريخ ومكان اإلزدياد االسم 1937 :بإكدجان أكفادو.
السن 80:سنة

أمية.
المستوى التعميميّ :

الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،ثمانية أوالد.

المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع:اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
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سعدية أزغوغ.
االسم والمقب:
ّ
تاريخ ومكان اإلزدياد االسم 1960:إكدجان أكفادو.
السن 57:سنة

أمية.
المستوى التعميميّ :

الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،خمسة أوالد.

المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع:اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
حادة يوسفي.
االسم والمقبّ :
تاريخ ومكان اإلزدياد االسم 1960/06/11 :إفالن أوقاس.
السن 57:سنة

أمية.
المستوى التعميميّ :

الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،تسعة أوالد.

المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع:اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
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عباس.
االسم والمقب :زىرة ّ

تاريخ ومكان اإلزدياد 1956 :إكدجان أكفادو.
السن 62:سنة

أمية.
المستوى التعميميّ :

الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،تسعة أوالد.

المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع:اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
االسم والّمقب :مميكة يزيد

تاريخ ومكان اإلزدياد1967/05/18 :بإكجان_ أكفادو.
السن 56:سنة

المستوى التعميمي :السنة السادسة إبتدائي.
الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،خمسة أوالد.

المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع:اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
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االسم والّمقب :جقجيقة حماص

تاريخ ومكان اإلزدياد 1949/08/24 :بأكفادو.
السن 68:سنة

أمية.
المستوى التعميميّ :

الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،أربعة أوالد.

المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع :اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
االسم والّمقب :نوارة غوار

تاريخ ومكان اإلزدياد ،1963/06/16 :بإكجان_أكفادو.
السن64:سنة

أمية.
المستوى التعميميّ :

الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،خمسة أوالد.

المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع :اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
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االسم والّمقب :فريدة جمعاوي.

تاريخ ومكان اإلزدياد 1954/01/06 :أوقاس.
السن63:سنة

أمية.
المستوى التعميميّ :

الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،ولدان.

المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع :اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
االسم والّمقب :ىناوة حناط.

تاريخ ومكان اإلزدياد 1967/01/15 :أكفادو.
السن50:سنة

أمية.
المستوى التعميميّ :

الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،تسعة أوالد.

المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع :اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
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االسم والّمقب :مميكة بمعيدي.

تاريخ ومكان اإلزدياد 1958/11/19:أكفادو.
السن59:سنة

أمية.
المستوى التعميميّ :

الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،ثالثة أوالد.

المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع :اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
االسم والّمقب :وريدة جودر.

تاريخ ومكان اإلزدياد 1949/06/05 :أوقاس.
السن68:سنة

أمية.
المستوى التعميميّ :

الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،ستّة أوالد.
المينة :رّبة بيت.

تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع :اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري

الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ

204

الملحق

االسم والّمقب :مميكة مسعودن.

تاريخ ومكان اإلزدياد/1961/10/21 :أ,قاس
السن 56 :سنة
ّ
أمية.
المستوى التعميميّ :
الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،سبعة أوالد.
المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع :اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
االسم والّمقب :عمجة يوسفي

تاريخ ومكان اإلزدياد/04/22 :
السن 66 :سنة
ّ
أمية.
المستوى التعميميّ :
الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،ستة أوالد.
المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع :اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
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االسم والّمقب :زىرة تمعزوزت

تاريخ ومكان اإلزدياد 1966/03/15 :أكفادو.
السن 69 :سنة
ّ
أمية.
المستوى التعميميّ :
الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،خمسة أوالد.
المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع :اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
االسم والّمقب :حادة مسعودن

تاريخ ومكان اإلزدياد 1957/3/01 :أوقاس
السن 60 :سنة
ّ
أمية.
المستوى التعميميّ :
الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،أربعة أوالد.
المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع :اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
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االسم والّمقب :دليمة جمعاوي

تاريخ ومكان اإلزدياد 1961/12/04 :أوقاس
السن 56 :سنة
ّ
أمية.
المستوى التعميميّ :
الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،ولد واحد.
المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع :اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
االسم والّمقب :يوسفي تاسعديت

تاريخ ومكان اإلزدياد 1954/10/17 :أوقاس
السن 63 :سنة
ّ
أمية.
المستوى التعميميّ :
الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،ثالث أوالد.
المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع :اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
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الملحق

االسم والّمقب :طاووس سداوي

تاريخ ومكان اإلزدياد 1947/04/05:أكفادو.
السن 70 :سنة
ّ
أمية.
المستوى التعميميّ :
الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،تسعة أوالد.
المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع :اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
االسم والّمقب :وريدة مسعودن

تاريخ ومكان اإلزدياد 1955/04/18 :أوقاس
السن 62 :سنة
ّ
أمية.
المستوى التعميميّ :
الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،أربع أوالد.
المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع :اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
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الملحق

االسم والّمقب :زوليخة يوسفي

تاريخ ومكان اإلزدياد 1960/12/28:أوقاس.
السن 57 :سنة
ّ
المستوى التعميمي :السنة الرابع إبتدائي.
الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،أربعة أوالد.
المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع :اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
االسم والّمقب :فاطمة جوىر

تاريخ ومكان اإلزدياد 1942/02/26 :أوقاس
السن 76 :سنة
ّ
المستوى التعميمي :أمية.
الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،ستة أوالد.
المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع :اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
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الملحق

االسم والّمقب :غنيمة حناط

تاريخ ومكان اإلزدياد 1951/11/08 :بأكفادو
السن 65 :سنة
ّ
المستوى التعميمي :أمية.
الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،ستة أوالد.
المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع :اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
سداوي
االسم والّمقب :ذىبية ّ

تاريخ ومكان اإلزدياد 1951/11/08 :بأكفادو
السن 65 :سنة
ّ
المستوى التعميمي :أمية.
الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،ستة أوالد.
المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع :اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
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الملحق

االسم والّمقب :وازن فروجة

تاريخ ومكان اإلزدياد 1932/11/08 :أوقاس
السن 85 :سنة
ّ
المستوى التعميمي :أمية.
الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،سبعة أوالد.
المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع :اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
االسم والّمقب :جوىرة بوجمعي

تاريخ ومكان اإلزدياد 1953/03/07:أكفادو.
السن 63:سنة
ّ
المستوى التعميمي :أمية.
الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،عقيم
المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع :اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
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الملحق

االسم والّمقب :زىرة الصمي

تاريخ ومكان اإلزدياد 1937/06/01:أكفادو.
السن 80 :سنة
ّ
المستوى التعميمي :أمية.
الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،خمسة أوالد.
المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع :اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
االسم والّمقب :ونيسة أودن

تاريخ ومكان اإلزدياد 1963/02/04:أكفادو.
السن 54 :سنة
ّ
المستوى التعميمي :أمية.
الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،خمسة أوالد.
المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع :اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
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الملحق

االسم والّمقب :جقجيقة زيداني

تاريخ ومكان اإلزدياد 1938/10/09:أوقاس.
السن 81 :سنة
ّ
المستوى التعميمي :أمية.
الحالة اإلجتماعية :متزوجة ،سبعة أوالد.
المينة :رّبة بيت.
تم فيو الجمع :في بيتيا.
المكان الذي االجتماعي ّ
المناسبة التي تم فييا الجمع :اعداد مذكرة تخرج ماستر  2في األدب الجزائري
الّمغة :القبائمية

الراوية :المحيط االجتماعي
مصدر معمومات ّ
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قائمة المصادر والمراجع

قائمة المصادر والمراجع
ــ القرآن الكريم
ــ الحديث النبوي الشريف
ـــ المعاجم
1ـ ـ ابن منظور ،لسان العرب ،المجمد الربع ،د.ط ،القاىرة1119 ،م.
2ـ ـ إبراىيم مدكور ،المعجم الوجيز ،و ازرة التربية والتعميم ،د.ط ،مصر1954،م.
3ـ ـ إبراىيم مدكور وآخرون ،المعجم الوسيط ،معجم الّمغة العربية ،اإلدارة العامة
لممجمعات واحياء التراث ،مكتبة الشروق الدولية ،د.ط ،مصر2004 ،م.
ـــ المصادر
ـــ الكتب العربية
4ـ ـ دمحم سعيدي ،مقدمة في أنتروبولوجيا مظاىر الثقافة في مصر ،الييئة المصرية
لمكتاب ،د.ط ،اإلسكندرية1980 ،م.
5ـ ـ دمحم الجوىري ،الدراسة العممية لممعتقدات الشعبية ،ج ،1.دار الثقافة لمنشر
والتوزيع ،د.ط ،القاىرة1983 ،م.
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الدين ونشئ الدافع الديني)،
6ـ ـ فراس السواح ،دين اإلنسان(بحث في ماىية ّ
منشورات عالء الدين ،د.ط ،دمشق1998 ،م.

7ـ ـ إبراىيم صالح ،التوحيد بين السائل والمجيب ،سمسمة مطبوعة مكتبة الّمغة
العربية ،د.ط ،الجزائر.
8ـ ـ دمحم جالوي ،التصوير الشعري عند أيت منقالت(بين التراث والحداثة) ،دار
ىومة لمنشر ،د.ط ،الجزائر1999 ،م.
9ـ ـ سمير حوراني ،دراسة األغنية الشعبية في شعر يوسف ،د.ط ،العراق.
10ـ ـ فوزي العنتيل ،بين الفمكمور والثقافة الشعبية ،الييئة المصرية لمكتاب ،د.ط،
1998م.
11ـ ـ أحمد مرسي ،األغنية الشعبية ،الييئة العامة المصرية لمتأليف والنشر ،د.ط،
القاىرة1968 ،م.
12ـ ـ أحمد يوسف ،يتم النص والجينيالوجية الضائعة ،منشورات اإلختالف ،د.ط،
الجزائر2002 ،م.
13ـ ـ دمحم جالوي ،تطور الشعر(بين التقميد والحداثة) ،الشعر الحديث ،ج،2.
الزيتونة ،د.ط ،تيزي وزو2010 ،م.
14ـ ـ دمحم جالوي ،تطور الشعر القبائمي وخصائصو(بين التقميد والحداثة) ،ج،1.
الشعر التقميدي ،المحافظة السامية لألمازيغية ،الزيتونة ،الجزائر 2005م.
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15ـ ـ عبد الحميد بورايو ،األدب الشعبي الجزائري ،دار القصبة لمنشر ،د.ط،
الجزائر2007 ،م.
16ـ ـ أحمد أبو سعد ،أغاني ترقيص األطفال عند العرب ،دار العمم لمماليين ،د.ط،
بيروت1974 ،م.
17ـ ـ دمحم جالوي ،أشعار شعبية من قبائل جرجرة(قراءة نفسية في كتاب ىانوطو)،
منشورات زرياب ،د.ط ،الجزائر2001 ،م.
18ـ ـ نعمة حسن ،األعياد العادات ،التقاليد والمعتقدات عبر التاريخ ،رشاد ضبرس
لمطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1.بيروت-لبنان2001 ،م.
19ـ ـ عبد السالم الترمانيني ،الزواج عند العرب في الجاىمية واإلسالم(دراسة
مقارنة) ،د.ط ،دمشق1984 ،م.
20ـ ـ دمحم حسان غانم ،أغاني األفراح في القاىرة الكبرى ،الييئة العامة لقصور
الثقافة ،ط ،1.القاىرة2005 ،م.
21ـ ـ خديجة جامة ،الغناء النسوي القبائمي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،د.ط،
الجزائر.
22ـ ـ أبي يحي بن شرف النووي ،رياض الصالحين من كالم سيدنا المرسمين،
مكتبة النيضة الجزائرية ،د.ط ،الجزائرـ
ــ الكتب بالّمغة األمازيغية
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 Tasaadit yacine, l´izli ou l´amour chant en kabyle, Editionـ ـ23
bouchene, Awal, Ed2, Alger, 1990.
Izen Amazigh,Awal Da lunis ayt mengelat, langueـ ـ24
maternelle et institution,Aselmed n tmazi$t, Uîîum06, Algerie,
1996.
ــ الكتب المترجمة
25ـ ـ ألكسندر ىجرتي كراب ،عمم الفولكمور ،ترجمة :أحمد رشدي صالح ،و ازرة
الثقافة المصرية ،مؤسسة التأليف والنشر ،دار الكتاب ،د.ط ،القاىرة1996 ،م.
ــ الرسائل الجامعية
26ـ ـ أحمد زغب ،جمالية الشعر الشفاىي(نحو مقارنة أسموبية سيميائية لمنص
الشعري الشفاىي) ،أطروحة مقدمة لنيل شيادة دوكتوراه في األدب الشعبي ،جامعة
خدة ،الجزائر2007/2006 ،م.
يوسف بن ّ
27ـ ـ قاسي دمحم عبد الرحمان ،الغربة في الشعر الشعبي القبائمي
الحديث( )1980_1945دراسة تحميمية ،أطروحة مقدمة لنيل شيادة دوكتوراه في
األدب الشعبي ،جامعة أبو بر بمقايد ،تممسان2011_2010/1432_1431 ،م.
ـــ الرسائل الجامعية بالّمغة األمازيغية
 Memoire tamazi$t, tugna n lmeêna deg tezlatin itecnaـ ـ28

ênifa, 2006.
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 Memoire tamazi$t, tagmert n yisefra, Aloa at mêand $efـ ـ29

tegrawla.
ــ المجالت
30ـ ـ دمحم إبراىيم دمحم ،في مفيوم األغنية الشعبية ،جريدة الصباح ،شبكة اإلعالم
العراقي22 ،ـ05ـ.2013
31ـ ـ إبراىيم عبد العظيم ،سوسيولوجيا المعتقد الشعبي ،الحوار المتمدن ،العدد
04 ،416ـ04ـ.2013
32ـ ـ شيماء صالح ،مقاالت في الموسيقى العربية ،المجمع العربي لمموسيقى،
جامعة الدول العربية2012 ،م.
33ـ ـ مجمة الثقافة الشعبية ،رسالة التراث الشعبي من البحرين إلى العالم ،العدد،3
البحرين.2017 ،
34ـ ـ ناصر صبار ،ظاىرة اإلغتراب في الشعر العربي ،مجمة العموم واآلداب
اإلنسانية ،جامعة بمعباس ،دار الغرب ،وىران ،2002_2001 ،العدد ،1ص
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