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                :اإلهداء

، والّذي  أشكر اهللا تعالى شكرا يكافئ نعمه، على أن وفقني إلتمام هذا البحث

:أهديه  

.أمي............إلى من ال يمكن للكلمات أن توفي حقها، نبع الحنان       

.أبي.............إلى من علّمني الصمود و المثابرة في سبيل الفالح       

إلى كل من أدلى بتراثه الشّـعبي                            

راً و صغيراًإلى أفراد العائلة كبي                         

إلى كّل األصدقاء و الزمالء و األساتذة                         

      ه بجزيل الشّكر و االمتنان لكل من ساعدنا من قريبٍ أو بعيدكما أتوج

.على إنجاز هذا العمل و في تذليل ما واجهني من صعوبات و معوقات  
 
.نبيل  

 



 شكر و عرفان
حورية بن '': أتوجه بالشّكر الجزيل ألستاذتي المحترمة الدكتورة            

على ما أولتني به من رعاية علمية و على ما أمدتني من توجيهات '' سالم

قيمة  و خصتني به من مالحظات هادفة ثم على تشجيعها لي على ضرورة 

.المضي قدماً في درب إنجاز هذا البحث المتواضع  
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  :ةـدمـقـم

      يات، حكا و أشعار، و أمثال، و ألغاز، و أساطير،من عبي الموروث الشّ يمثّل         

أحد مكونات الهوية ألي مجتمع أو ... و عادات و تقاليد و ممارسات و سلوكات و أقوال  سائرة،

إن . و وجدانهاإلنسان بصدق عن حياة  تعبر حياة الشعوب على مدى األجيال و يصورفهو أمة، 

من أنّها  ال بد ماًخض ي تمتلك تراثاًو بديهي أن األمة الّت ،شري سابقتاج عمل جماعي براث نالتّ

ة ذات ممارسات حضاريأمزة منذ أمد بعيد ةة و ثقافيمتمي.  

تي تقال تحضى أشعار الزواج بمكانة خاصة ضمن األدب الشعبي و ذلك لقيمة المناسبة الّ  

رنا ي تتميز بها وقع اختيااألهمية الكبيرة الّت لهذه عرس، و نظراًلل ابة الدعائم األساسا بمثفيها، إنّه

 –مثلها مثل بقية مناطق القطر الجزائري  – "قةعزاز"ر منطقة تزخ. عليها لتكون موضوع بحثنا

ى تي أضحو الّ عب و طموحاته و آماله آالمهر عن ثقافة الشّبتراث ال مدي كثيف هائل يعب

إلى و لهذا سعينا  وال و االضمحاللمنه مهدد بالز كبيراً إالّ أن جزء. يصورها بصدق و جدية

سيان و إدراكنا العميق بديل و النّغيير و التّللتّ  انتشاله من مادة خام كانت عرضه  انتشال ما يمكن

     الترفية المتباينة  ولية الشعبية في وقت كثرت فيه وسائلقركة في حماية الفنون الابضرورة المش

ختيارنا الو يتمثّل السبب الثاني  .رهنسان يغض النّظر عن التّراث الشعبي بل يحتقي جعلت اإلو الّت

 انفهم لغة أهل المنطقة، و نشترك في تشكيلته كميدان للدراسة في كوننا "عزازقة"طقة من

  . لمجتعميةا

         لمشاركة المباشرة و غير المباشرة عتمدنا في عملية جمع المادة الخام على طريقة اإ

و قد سخرنا لذلك أجهزة  بالرجال و النّساء،و بأسلوب المالحظة و المقابلة، و كانت لنا اتصاالت 

نتقلنا و بعد عملية الجمع الميداني ا .صوير و الفيديووتي و كذا آلة التّسجيل الصمتنوعة كجهاز التّ

حل رائط و األقراص و كتابتها حسب مرالة عن طريق الشت المسجاألشعار و الممارسا إلى تفريغ

ة ثم ترجمتها إلى اللّغة ة و المرئيوتيسجيل الخطي األمين لكّل ما ورد في التسجيالت الصالتّ: ثالث

و شرعنا بعد  .إعادة النّظر في نقل المعاني دون عرضها للتلف قدر المستطاع العربية، و أخيراً

  .  ي جمعناها ثم حولناها إلى نصوص مكتوبةعلى المدونة الّت لرسالة اعتماداًذلك في تحرير ا

أشعار الز ت عبر مراحل زمنية متعاقبة عن طريق األجيال و مما ال ريب فيه أنواج مر        

      شعار و ممارسات طقسية خاصة بالزواج تؤدى هذه األو سنسعى في هذا البحث إلى التعرف على 
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     ن تعدت أحيانا إلى مجال األناسةارس في األعراس مستعينين في ذلك بمقاربة نياسية و إو تم

: شكّلت بؤر موضوع البحثو المحاور ن التساؤالت مو نحاول أن نسلّط الضوء على مجموعة 

ي تؤديها؟ هل لّتما هي الموضوعات ا ؟"عزازقة"ما هي أبرز مظاهر االحتفال بالزواج في منطقة 

أو هل جال؟ ساء دون الرتؤدى في فترة معينة أو ترافق مراحل العرس المتتالية؟ هل تؤديها النّ

معينة؟ ما هي خصائصها؟ و ما هي الوظائف أو رسائل رسالة  للرجال نصيب فيها؟ هل تتضمن

  ...،معينة؟ ما هي؟ و ما هو دورها؟ تي تؤديها؟ هل تصطحب هذه األشعار طقوساًالّ

     تحديد ميدان البحث موقعاً فصلين و خاتمة، حاولنا في المدخلقسمنا البحث إلى مقدمة و 

اإلمكان عتقدات و التجمعات مع مراعاة قدر و كذا العادات، و التقاليد و الم و مجتمعاً و تاريخاً

ي لّتفاهيم اعالقة هذه العناصر بأشعار الزواج موضوع البحث، كما اعتمدنا فيه تحديد بعض الم

عن جمع و تصنيف أشعار  فصل األول من البحث حديثاًلو ضمنّا ا .البحث موضوع تعضد

 حويناهانهينا البحث بخاتمة لتحليل عينات من هذه األشعار، و أالزواج، و خصصنا الفصل الثاني 

واج بلغتها الز نا البحث بمدونة حويناها أشعارليها البحث و قد أشفعناي خلص إأهم االستنتاجات الّت

رة تعميما للفائدة، كما أرفقت هذا العمل ة ميسعربيثم قمنا بترجمتها إلى لغة ) ةالقبائلي(األصلية 

ر غايتها تطعيم موضوع البحثبملحق من الصو.  

و لعّل ضنا إلى مجموعة من العراقيل و المعوقاتو أثناء قيامنا بعملية الجمع الميداني تعر  

  :ما يلي أبرزها

وتيرة الجمع الميداني في أرجاء منطقة من ب ذي صعنغالق المجتمع القبائلي، األمر الّا -

  يقات و ضغوطات كثيرة علينا التنقل، و تعرضنا لمضا ، و لم يكن يسيراً"عزازقة"البحث 

أبنائها ستجد نفسك في حد من لينا نظرة استهجان، و إذا دخلت قرية ما دون أو كان ينظر إ

ذكري األمر الذي لم يسمح له في غالب من جنس كان  ة، فالباحث الجامعمشكلة حقيقي

راث منطقة عزازقة الّذي تّلالّئي كن الحامالت الحقيقيات لساء ااالقتراب من النّ األحيان

 .عن جيل جيالً اختزلنه و توارثنه

-   اويات بإدالء ما يملكن من أشعار الزصعوبة إقناع الرلكثير منها نسين ا واج بدعوة أنهن    

ل أصواتهنأو أنّهن خائفات من أزواجهن حتّى المتوفين  أو ألنّهن ال يرغبن في أن تسج

 .منهم
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واج و الطقوس المصاحبة له، و لم تكن الزأشعار ندرة الدراسات النياسية في مجاالت  -

في سات ميدانية قائمة على منهاج واضح المعالم بل محاوالت وصفية و سطحية هنالك درا

 .غالب األحيان

فإن وفّقنا فذاك ما كنّا  نتمنّى أن نكون قد سددنا ثغرة من الثغرات الّتي سببها النسيان، أخيراًو    

  .كبير المتعالان العكس فالعصمة و الكمال للنبغي، و إن ك

  

  26/02/2012يوم : نبيل                                                                
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 :مـدخـل 

 

 
ون به وحية يعتزاس وحياتهم الرال يتجزأ من وجدان النّ عبي جزءراث الشّيعتبر التّ                 

كامل "تقول . إيجاد قاعهاويجعلونه أصالة عميقة تغوص في أعماق بعيدة يصعب . ويتفاخرون

في حضن ثراء فريدا من نوعه الجزائر يمكن لها أن تتباهى المتالكها  إن«": يجرداندالكوست 

عبي يمكن تصنيفه في المرتبة األولى لآلداب الشفوية على المستوى العالمي، ويشكل تراثها الشّ

  1»...ئلي وحدة تماسكية ال مثيل لها،األدب الشفوي القبا

. راثالتّ من روافد هذا رافداالّتي تمثّل واج الز أشعار: و من أشكال التّعبير الشّعبي                 

رور والغبطة باديان على اس ويبتهجون، والسكبرى يفرح فيه النّظاهرة احتفالية  يشكّل الزواج

شراقة الحياة ووجهها الوضاء والمنير، وشكلها الحسن الجميل، ورمزها هم فالفرح بمثابة إوجوه

قة عزازقة عن سعادة واج بمنطر أشعار الزوتعب .ها بانتظامتي تواصل دقّالدائم ونبضات قلبها الّ

ةأهلها فهم كأسرة واحدة تجمعهم المحب وة، والمروءة عبر دهور خلتعادة، والنخوالكرم، والس.  

  
  
  
  

  

  

  

  

  
  

  

                                                            
1 - Camille Lacoste Dujardin, Le conte Kabyle (Etude Ethnologique), Bouchène, Alger, 1991 , 
P 17.  
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   :تحـديـد المصطلحات  – 1

  ):األثنوغرافيا(النّاسوث تحديد مصطلح  - 1.1

 العشرين، ويهتماسع عشر، وبداية القرن األثنوغرافيا علم ظهر في أواخر القرن التّ       

ويعتبر الناسوث الجزء الوصفي من النّّياسة، و تتكون من  1.بتصنيف وترتيب اللّغات البشرية

و يتّخذ . وصف: و تعني (Graphein)قوم ناس، و غرافيا : و تعني (Ethnos)إثنوس : كلمتين

أن ''": اونراد كليف بر"و يرى ). المونوغرافيا(النّاسوث في غالب األحيان صبغة األدروسة 

و يعتبرها  2''وصفها عند الشعوب خاصة منها المتخلفة ناسوث معاينة الظاهرات الثقافية وال

 مرحلة تستوجب ''هي المرحلة األولى من العمل، مرحلة جمع المعطيات، و " كلودلفي ستراوس"

   الوصف المعاينة و : كون النّاسوث يتجاوب مع المراحل األولى من البحث المعاينة المباشرة

و ال يمكن لنا القيام بأي عمل دون االستعانة بالنّظريات و الفرضيات كون  3''و العمل الميداني

   إلى القيام بمعاينات قصد اإلجابة على مجموعة منالجامع أو الباحث الميداني يعمد 

   .4 .التساؤالت

  ):األثنولوجيا(النياسة  - 2.1

و كان . إلى آخر، و من اختصاص إلى اختصاص آخر يختلف مفهوم النّياسة من بلد       

و حتى سنوات قليلة كانت النّياسة . الباحثون يستعملون كلمتي نياسة و أناسة دون التفريق بينهما

إنّها لم تعرف الكتابة و لم يتعمق : تي كان يقال عنهاال تزال تعتبر بمثابة دراسة المجتمعات الّ

و بدأت النّياسة تبتعد . إلى غاية أزمنة متأخرة" البدائية"بلفظة فيها استعمال اآللة، فهي مرتبطة 

  5.شيئا فشيئا عن الحقل البدائي يوما بعد يوم، و تتجه نحو كلّّ ما هو أجنبي و ثقافة أجنبية

أي  (Ethnos)" إثنوس: "نتقة من أصل إغريقي، مركبة من جزأياألثنولوجيا كلمة مش''       

و إذا أردنا  6''و تعني الحكمة أو المعرفة أو العقل (Logos)" جيالو"العرق أو الجماعة، و 
                                                            

1 - Voir : Jean Copans, Introduction à l’Ethnologie et à l’Anthropologie, Nathan,Paris, 1996,  
P 9.   

، الدار البيضاء، المغرب، 1حسن قبيسي، المركز الثقافي العربي، ط : مدخل إلى األثنولوجيا، تر جاك لومبار، -2

   .13 -12ص ص ، 1997
   375، ص 1995، بيروت، 1حسن قبيسي، المركز الثّقافي العربي، ط : ، اإلناسة البنيانية، تركلود لفي ستراوس -3
حسن قبيسي، دار الحداثة : ، تر)ديانة البدائيين في نظريات األناسيين(إيجنز بريتشارد، األناسة المجتمعية . ينظر، إ - 4

  .  78-77، ص ص 1986، بيروت، 1للطّباعة و النّشر، ط 
المغرب،  ، الدار البيضاء،1حسن قبيسي، المركز الثقافي العربي، ط : جاك لومبار، مدخل إلى األثنولوجيا، تر - 5

   .9، ص 1997
6 ‐ Jean Copans, op, cit, P 9. 
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        ثقافة واحدة في تجمع من األشخاص الذين يشتركون «: إنّه نقول" إثنوس"مصطلح تعريف 

  .1»و يتكلمون عادة لغة واحدة و يحذوهم وعي باالنتماء إلى هوية جماعة واحدة

الثّانية من الجمع و التوليف ويقوم فيها الباحث بهاتين العمليتين تعد النّياسة الخطوة ''         

و النّياسة هي طريقة من طرائق البحث بقدر ما هي فرع من فروع  2''.وفقا لالتجاه الجغرافي

و علم يعتمد . غيرة األحجامذي يختّص بالجماعات أو المجتمعات الصالمعرفة، فهي العلم الّ

ا مم اتية أكثررة الذّمعاينة والمقابلة بل حتّى على السيالمشافهة و المنهجا و تقنيات قائمة على 

تي تعتمد استثمار االستبانات على نطاق هي قائمة على اإلحصائيات و التحقيقات المرهقة الّ

ادية       ذي يحيل بنشاطات الشعوب المالفرع المعرفي الّ«": مرسيل غريول"و جعلها . واسع

   دية و فنونها و أديانها وشرائعها و مؤسساتها السياسية و االقتصا تقنياتهاو يدرس  و الروحية

  3.»و لغاتها و أعرافها

ها تحتفظ ولكنّاألثنولوجيا تستخدم نفس أدوات األثنوغرافيا  أن''" جون كوبنس"و يرى         

تشمل كّل  ، كما يمكن لها أيضا أن تتحكم بدينامكية مؤقتة و وصفياً عتدالياًما يكون ا ببعد غالباً

و هي صور فوتوغرافية و أشرطة سمعية و بصرية ألن الصورة تعبر أكثر . مجتمع أو ثقافة

  4''.على الواقع

   :األغنية الشعبية- 3.1

         عبير و الوصف و ذلك عبر غبة في التّعمل اإلنسان منذ أن ارتقى حسه على الر

بي فالنّ 5ها باختالف البيئة و البالداختلفت كلّ ، و إيقاعات، و نغمات، و أغانٍ، و كلماتأشعارٍ

عذباً جميالً الم كان يمتلك صوتاًداوود عليه الس يتعجوسائر المخلوقات حينما  ب اإلنس و الجن

حوله و تستمع و كانت الطيور تجتمع  )∗(مزمور: و كان يؤدي المزامير، مفرده. يستمعون إليه

: ،و يقول تعالى في كتابه العزيز6لصوته الخالب تي كانت تنحني إجالالًإليه، مثلها مثل الجبال الّ

  .10اآلية  سورة سبأ .»و أَلَنا لَه اَلْحديد بِي معه و الطَّيريا جِبالُ أَوِّ و لَقَد آتينا داوود منا فَضالً«
                                                            

  .116، ص جاك لومبار ، المرجع السابق - 1
  .386، ص  كلود ليفي ستراوس،  المرجع السابق - 2
  .13، ص السابقجاك لومبار، المرجع  - 3

4 ‐ Jean Copans, op, cit, PP 9 – 12. 
، عين )عبيقص الشّدراسة في الر(إلى علم الفولكلور  توفيق إبراهيم، مدخلنادية عبد الحميد الدمرداش وعال ينظر،  -5

للد24، ص 2003، القاهرة، 1 ة، طراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعي .  

.هي مجموعة من الترانيم و األناشيد و األدعية يحمد فيها اهللا و يشكر على ما أسدى منت جزيل الرغائب  ∗  
6  - Voir : Tabari, Chronique traditionnelle (de la création à David), volume 1, tr : Hermann  
Zotenberg, Sindbad, Paris, 1993, P 352. 
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ة في أية أمة ة أو القوميخصية الوطنية هي بطاقة الهوية بالنسبة للشّعبيالشّ إن األغنية         

و معتقداته، و طقوسه، و أفراحه، و أحزانه،  تقاليده،: من األمم، و منها نعرف طبيعة المجتمع

       تي تنطلق من إحساس مفرد تهيجت عواطفه و هي الّ...و نوعيات اهتماماته، و عالقاته،

خصية، أشجانه فنطق بتعبير أو ترنم بجملة نغمية، ليضيف لها قائلها تجربته الشّو أثيرت 

   1.كبيراً تي تؤثر في األشعار تأثيراًباإلضافة إلى البيئة الّ

تي تقدم في مختلف أنّه ما يلفت لالنتباه ألول وهلة أن األغاني الّ "نبيلة إبراهيم"و ترى         

و أن  ال بد... بوع، و موالد األولياء،بما فيها الزواج، و الختان و الستي نحتفل بها المناسبات الّ

ظام تخدم مناسباتها، فهي تثير اإلحساس و الشعور بالفرح و السعادة، و هي تكشف عن النّ

ة الحية تشارك مع غيرها من أشكال عبيعب، فاألغنية الشّذي يعيشه الشّالحقيقي للمجتمع الّ

كما أنّها تلك األغنية  .عبيفي الكشف عن الصورة الفعلية في بناء المجتمع الشّعبي التّعبير الشّ

، و توارثتها األجيال ثم خضعت لما و لحناً تي نبعت و ال تزال تنبع من صميم الشعب لفظاًالّ

على الشّعر، و يقول  ة أساساًو تعتمد األغنية الشعبي 2تخضع له أشكال التّعبير الشعبي األخرى

أو ضياع من القلب والصميم إلى  تي تمر بدون إتالفإن الشعر هي المادة الّ«":جرم جاكوب"

إن . غريزيةفطرية  نبجاس مستمر تحدثه الطّبيعة و تستهويه ملكةعر هو بمثابة ااألقاويل، فالشّ

ق من قلب كان يستقر فيه و هو فن تكونه روح فردية، و له شعراء رواد الشعر الشّعبي يتدفّ

 3.»معروفون، و من جهة أخرى بقيت العديد من اإلبداعات الشعرية مجهولة المؤلف مة سو  

ه رأي لم يسلم من مجهولية المؤلف تنطبق على أشكال التّعبير الشّعبي بصفة عامة و لكنّ

     عبي حول مفهوم األدب الشّ قوياً معرفياً االنتقادات و المآخذ بحيث نلحظ أنه فرض حصاراً

 4.نك األدب العامي المسجل و المدوى ذلو استثن

 
 
 
 
 

                                                            
رقية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، د ط، القاهرة، راسات الشّة بين الدعبيين، األغنية الشّمجدي محمد شمس الدينظر،  -1

  . 12 – 9، ص ص 2008
   .238 – 237عبي، دار غريب، د ط، القاهرة، د ت، ص ص عبير في األدب الشّنبيلة إبراهيم، أشكال التّر، ينظ -  2

3 - André Jolles, Formes simples, Tr : Antoine Marie Buguet, Seuil, Paris, P 175. 
 ، 1998ة، د ط، الجزائر، الجامعيطبيق، ديوان المطبوعات ظرية والتّمحمد سعيدي، األدب الشعبي بين النّينظر،  -4

   .10ص 
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  :العادات والتقاليد تحديد مصطلحي - 4.1

أنّها تعبر عن مظاهر : تشترك العادات والتقاليد واألعراف في صفة أساسية واحدة هي  

   1.السلوك الجمعي المتكرر و أساليب النّاس الجمعية في التفكير و العمل

تلك : و هي من الفعل تعود يتعود تعويدا و معناها" عادة"جمع لكلمة  :مفهوم العادات - 1.4.1

ى أصبحت وتكرر عملها حتّ. األشياء التي درج الناس على عملها أو القيام بها أو االتصاف بها

د المرء ال يجو هي نمط من السلوك أو التصرف المعاد و المكرر، و  «. ومأنوساً مألوفاً شيئاً

  2.»العادات ألنّها جزء ال يتجزأ من حياته االجتماعيةغرابة في ممارسة 

كّل سلوك متكرر يكتسب و يتعلم، ويمارس، و يتوارث «: بأنّها" جلن وجلن"و يعرفها         

، و لكن ليس كل سلوك متكرر يدخل في إطار العادات االجتماعية، فهناك من العادات »اجتماعياً

تلك : رق بين العادات االجتماعية والعادات الفردية هو أنو الف. ما يمكن اعتبارها خاصة بالفرد

العادات الفردية أسلوب فردي و ظاهرة فردية شخصية، وتمارس في حالة العزلة عن المجتمع 

في غضون المجتمع  ، و هي عادات ال تتأسس إالّاجتماعياً ل العادات االجتماعية أسلوباًبينما تمثّ

تي تسمح له القيام عادات و طبيعته هي الّالصانع  إن اإلنسان''. اده و جماعاتهو تتفاعل مع أفر

بينما يعتبر علماء  ،و دعائم اجتماعية و إشباع غرائزذلك ليرسي قواعد  معتقدات،بعادات و 

راث الثقافي في كل بيئة تي يقوم عليها التّاالجتماع العادات االجتماعية الدعائم األولى الّ

األصول األولى التي استمدت منها النّظم و القوانين مادتها، كما أنّها و يرى فيها . اجتماعية

  3''.القوى الموجهة ألعمال األفراد و حياتهم

     ذي سبقهد جيل أساليب الجيل الّأن يقلّ و معناها لمة تقليد،جمع لك :التقاليدمفهوم  – 2.4.1

في العقائد و األعمال األخرى  و يسير عليه و ذلك في الممارسات و السلوكات و التصرفات أو

اس بأنّّها عادات متوارثة يقلد فيها النّ''": الروس"و يعرفها معجم  4.لفتي يرثها الخلف عن السالّ

  5.''من سبقهم، و هي كل ما اتصل بالناس من أمور العقائد أو غيرها نقال عن السلف
   

                                                            

.103، ص 1970 ،بيروت ،2ط  فوزية دياب، القيم والعادات االجتماعية، دار النهضة العربية،ينظر،  - 1  
2 - Jean Cazeneuve, Les Dieux dansent à Cibola, Gallimard, Paris, 1957,  PP 43-47. 

   :، نقال عن105 -103، ص ص فوزية دياب، المرجع السابق -3
Gillin, Cultural Sociology, Mac-Millan, New york, 1954, P 153.  
4  -  Jean Cazeneuve, op, cit, pp 44-49 . 

الروس المعجم العربي األساسي المنظّمة العربية للتربية و  تأليف و إعداد جماعة من كبار اللغويين العرب،من  5‐ 

  . 1003، ص 1989أليسكو، باريس،  \ة و العلومالثقاف
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  :د مصطلح الطّقستحد - 1.5

الشعبية ذلك الكم الهائل من المخزون الثقافي الشعبي تداولته أجيال عبر تمثل الثقافة             

إلى أن حط رحاله في زمن العولمة والتكنولوجية المتطورة زمن حاول أن يفصل . عصور خلت

بين اإلنسان وطقوس كانت من إبداعه في فترة من الفترات مكونا معها عالقة اعتباطية فهي 

  .كن فصلهماكورقة بيضاء ذي وجهين ال يم

 ،العبادة، أو احتفال ديني: تي تعنيالّ (Ritus)مشتقة من الكلمة الالتينية  (Rite)إن كلمة طقس 

        ثبات استمرارية حدث تاريخي شهير إلى إو تهدف الطقوس  1أو عادات و تقاليد و أعراف

أوجده اإلنسان من و هي تميل أساسا إلى تكريس ديمومة الحدث االجتماعي أو األسطوري الذي 

خالل عملية التكرار و استدامة القواعد التي تثبتها و هي بذلك إعادة خلق و تحسين لماض 

ال يمكن  قواعد ثابتةبأنّها سلوك يتكرر وفق  «":غازنوف. ج"يد المدى، و يعرفها غامض بع

طار اط في عالم خارج اإلعبير من أجل االنخروسيلة للتّ هي''و  2.»تغييرها أو تبديلها

تقليد أو إجراءات متقادمة اكتسبت هيبة دينية، نظرا لهالة التقديس  إن الطّقس بذلك 3''.التجريبي

   4.أو االحترام الكبير لهذه الطقوس و هي بمثابة بقايا لعادات أو معتقدات دينية بائدة

  :مفهوم الطقس عند النياسيين وعلماء االجتماع - 1.5.1

قة بالمعتقدات مجموعة من الممارسات المعينة أو المحضورة، و المتعلّل الطقوس تمثّ         

السحرية أو الدينية، و عادة ما يكون ذلك تحت وقع احتفاالت ضخمة و من وجهة نظر 

ا مصطلح  5.سة و الخالصة و الفاحشةسة و المدنّالتفرعات المقدأم)Rituel (ّذي يقابله في ال

بأنّها نوع من التصرفات أو «": البيير ريشارد"و يعرفها " ئراالشع"غة العربية مصطلح اللّ

تي تنظمها قواعد مقررة، قصد ضبط تتابع اإلجراءات أو الممارسات الجماعية المرعية الّ

 6.»ةالحركات و األقوال الموجهة لتحقيق غاية معين

  

                                                            
1 - Jean Misonneuve, Les rituels, Presses universitaires, 1ére édition, Paris, 1988, P 6.  
2 - Jean Cazeneuve, Les rites et les condions humaines, Presses universitaires, Paris, 1958,     P 
148.  

   .35 -34، ص ص 1988، بيروت، 1طوالبي، الدين والطقوس والتغيرات، منشورات عويدات، ط نور الدين  - 3
شر ، دار أسامة للنّ)الموضوعات، األساليب، المناهج(عبي راث الشّعزام أبو الحمام المطور، الفولكلور التّينظر،  - 4

   .70، ص 2007 ان،، عم1وزيع،  ط والتّ
5 - Voir : Jean Misonneuve, op, cit,  p 7.  

  : ، نقال عن176ص  فوزية دياب، المرجع السابق، -  6
 Pierre Richard, A theory of social control, Mc Graw Hill, New York, 1954, P 207.  
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  : تحديد الميدان -  2

  : جغرافياً تحديد الميدان - 1.2

تنقسم  تقع بالد القبائل في المنطقة الوسطى للقسم الشمالي من الجزائر و :القبائلمنطقة  -1.1.2

     اني يمثل منطقة القبائل الكبرى القسم الثّ ل القبائل الصغرى وقسم يمثّ: إلى قسمين أساسيين

من دلس إلى رأس كربون على  تمتد 2كلم 8000: ع على مساحة كبيرة تقدر بحواليتي تتربالّ و

يحدها من الشمال حوض  و. إلى منخفضات وادي الصومام من سلسلة جبال جرجرة احل والس

  .1"أمال"من الشرق بجاية، ومن الجنوب  و" يسر" و" دلس"من الغرب كل من  والمتوسط 

   مي كل عرش إلى منظمة كونفيدراليةمنطقة القبائل الكبرى إلى عدة عروش ينتيمكن تقسيم  و

أي أثناء الفترة االستعمارية الفرنسية ) 19(اسع عشر القرن التّهو تقسيم فرنسي يعود إلى  و

  :تتألف منطقة القبائل الكبرى من للجزائر، و

  :)دلس إلى بجايةاحلية من مالية من السلسلة الّسح الشّفوالّس(احل والمنحدرات منطقة الّس* 

عروش  ، و"فونإزع"، "ألبحر إفليسن"، "بني ثور: "كونفيدراليات تي تضمهي تلك المنطقة الّ و

  ...،"مزايا"، "إتوجن"، "أسيف ألحمام"، "إغيل انزكري"، "ناث فليق"

 تضم ، و"بوزقان"هي المنطقة الواقعة في مرتفعات ما فوق تيزي وزو إلى  و :سيباو العليا* 

أيت "، "أيت جناذ"راسة، موضوع الدهي منطقة  أو منطقة عزازقة و" ناث الغيري: "عروش

  2...، "حنطاال"، "إمسذورار"، " وولة أمالإيل"، "أث زيكي"، "واقنون

: قبائل تضم واف الوادي فتي تقع على ضالّهي تلك المناطق  و :ومنطقة وادي سيباو* 

  ."زمول "،" توارقة"، "أيت شناشة"، "عمراوة"

: عروش تضم الكبرى وهي من أكبر مناطق القبائل  و :الكتلة الجبلية الوسطى القبائلية* 

  ."أيت واسيف"، "أيت سدقا"، "إقشدال"، "أيت عيسي"، "أيت منقالت"، "أيت بترون"، "أيت إراثن"

تمثل الحدود  وهي منطقة تقع غرب وادي سيباو  و :الل المنخفضة الغربيةالتّ هول والّس* 

  ،"جنات"، "زعاترة"، "األخضرية"، "برج منايل"، "ريس": تضم مناطق الغربية لمنطقة القبائل، و

  . ..،"موسىأيت يحيا أو "

                                                            
1  - Voir : Emil Carrey, Récits de Kabylie (la conquête de 1857), Epigraphe, Alger, 1994,                 
PP 125-132. 
Et aussi : Jean Servier, les Berbères, Dahlab, 2éme édition, Paris, 1990, P 27.  
2-  Voir : Alain Mahé, Historie de la grande Kabylie ( X I Xe X Xe), édition Bouchène, 2éme 

édition, Alger, 2006, pp : 573- 574.  
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     ، "بوغني" و، "ذراع الميزان"هي منطقة تمتد بين  و :الل المنخفضةهول والتّمنطقة الّس* 

  ...،"نزليوا"، أعمر، "عين زاوية": أيضا تضم و

أيت "، "أيت بوغرذان"، "بووادوأيت "يضم كل من  و :المنحدر الشمالي لسلسة جبال جرجرة* 

  ...، "أث أكوفي"، "يت سماعيلأ"، "منداس

: يضم بويرة ويقع هذا الجزء في والية ال و :المنحدر الجنوبي لسلسة جبال جرجرة* 

  1...،"أيت ليكس"، "مركاال" "،"الشرفة"

  :منطقة عزازقة - 2.1.2

ن يثالث سبع ورقية لوالية تيزي وزو، على بعد مدينة عزازقة في المنطقة الشّتقع     

  المستعمر الفرنسي عام سها تقع على سهول سيباو العليا، أس وكيلومتر من مقر الوالية، 

امنا ال تزال موجودة إلى أي و "نوقَزعِإ ثْردثَ"كانت فيما مضى قرية صغيرة تسمى  و 2 1882

ام جاء ه في يوم من األيإنّ«: عن تسمية المدينة يقول أحدهم الجديدة، وهذه على مشارف المدينة 

 المارين أمامه، وأخذ يسأل  عجيب الشكل، و رجل غريب المظهر و) عزازقة سابقا(إلى القرية 

فاستغرب من  ال يجيبه وبل ال يلتفت إليه تماماً ما سأل أحدهم ال يرد عليه وه كلّلكن حدث أنّ

  .* »نوقَزعذ قيشغَلَْأ:"ال يسمعون، فقال كم ال يفقهون وصم، باس إن هؤالء النّ: قال األمر، و

من الجنوب دائرة  رق والية بجاية،ها من الشّعزازقة دائرة من دوائر تيزي وزو، يحد و

دائرة  تضم ، و"أزفون"من الشمال دائرة  ،"مقلع"و "واقنون": من الغرب دائرتي و "بوزقان"

بلدية عزازقة التي تحوي  ، ، زكري، و"إعكورن"، "إيفيغاء": عزازقة مجموعة من البلديات

و من قرى الدائرة ما هي أكبر قرى عزازقة  و "الشرفاء"بدورها مجموعة من القرى كقرية 

، "أحميل"، "رونبوب"، "أث بوهوني"، "ثعزيبت" ،"إغيل بوزال"، "هندو"، "أيت بوعدة": يلي

، "أيت يسعذ"، "رابطة"، "أزرو"، "إغيل بوكساس"، "يعةمقن" ،"ثبورث"، "أورير"، "أشبل" ،"فليكي"

  3...،"عوانة"، "ثبودا"، "ثمليحث"، "ثنقشث"، "ثشروفث"ثبعرورث، 

الشامخة جرجرة ينبع من أعالي جبال  يعبر دائرة عزازقة وادي سيباو التّاريخي و هو         

صوب بعد انسيابه حوالي عشرين كيلومتر من منبعه متجها  و "دةتيرور"بالقرب من شعب 

                                                            

.08/02/2011: يوم ، عزازقة،سنة، قرية الشرفاء 61سائق، حويلي سي محند أو أحمد، : ، رواية"اس بكمهؤالء النّ" *  
1 - Voir : Alain Mahé, op, cit, PP 574 – 586. 
2 - Voir : Ibid, P 580. 
3 - Ould-Fella Kamel, Révision PDAU D’Azazga, Rapport d’orientation et parts 
aménagements,  Azazga, Juin 2004, PP 6-8. 
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أسيف "ليتلقى بوادي البغل أو  1ة الصغيرة لعزازقةلسلة الجبليمال، يصب في سفح السالشّ

  بيع مرت قافلة عروس متوجهة إلىام فصل الره في يوم من أيتروي الحكايات أنّ و "أسرذون

 لم تسلم  ، وهتمتطي البغل الّذي كانت العروس المياهجرفت و حدث أن ، "إيلولن"قرى  قرية من

ليواصل الوادي مجراه  )∗(بوادي البغلبعد تلك الحادثة من كان في موكبها فسمي  هلكت هي و و

 .ليصب في البحر المتوسط على مقربة من ساحل مدينة دلس و
 

  : البنية االجتماعية و االعتقادية2  ‐ 

  :البنية االجتماعّية - 2.2

 :ياسينظيم الّسالتّ -1.2.2

من  اإلداري للشعب القبائلي من أكثر األنظمة ديمقراطية، و ياسي ونظيم السإن التّ''  

أكثرها بساطة فهو نظام يضم الشيوخ  إلى جانب العقال و مختلف شرائح المجتمع، فهو يضم

  2''...غيرهم، المزارعين، و الفالحين، و

 " ثْردثَ: "القرية أو ما يعرف ب: اإلدارية في بالد القبائل هي إن الوحدة السياسية و          

ذلك عن  و تترك ما تراه مناسباً و م قوانينها بنفسها فتلغي ما تراه عائقاًهي كيان مستقل، تنظّ و

أن القرية وحدة سياسية '' ":يجردانكاميل الكوست د"ترى  ."ثْعمجِْثَ"تي تترأسها طريق لجانها الّ

أو الجماعة فهي سياسة وجهاز " ثجمعث"أما  3''إدارية تقليدية، تضم مجموعة من اللّجان و

هو من '' و" ثْردتَ - ن ينملَ"يترأس الجماعة  مناقشة األمور، و تشريعي يقوم بحل النّزاعات، و

  4''.ن في الميدانيختار لخبرته وحنكته الطويلتأبناء القرية ي

          ثَ" تعدجمو بمنطقة عزازقة إحدى الهيئات اإلدارية والقانونية األكثر شيوعاً" ثْع 

ير دائمين يطلق على واحد ف هذه الهيئة من خمسة أفراد غتتألّ: مثالً" الشرفاء"، ففي قرية رواجاً

أي من عرشه أو أسرته الكبيرة ويجب  "هومرأذْ"اختياره من  يتم" طوامن": ، جمعهطامنأ: منهم

     ر فيه شروط معينة كأن يكون من نسب حسيب ومن عائلة شريفة، ويقوم بحفظ األمن أن تتوفّ

                                                            
  .15 ، ص2007ط، الجزائر،  موسى زمولي، ثالة، د: غير فرج، تاريخ تيزي وزو، ترمحمد الصينظر،  - 1

.14/05/2011: الصوامع، يومبلدية ، قرية بوبهير، سنة، متقاعد 68: حليش أمحند، السن  ∗  
2 ‐ A. Hanoteaux et A. Leterneux , Les cotumes Kabyles, Chalamel, Paris, 1869,  P 1. 
3‐ Camille Lacoste Dujardin, Un village Algérien structures et évolution récente, société 
national, Alger, 1976, p 7.   

الماجستير، كلية العلوم ذهبية أيت قاضي، العالقات األسرية في الحكاية الشعبية القبائلية، رسالة لنيل شهادة  - 4

   .39، ص 1999اإلنسانية، قسم األدب العربي، جامعة تيزي وزو، 
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       يشارك الجماعة لوكيل  و. يسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ القرارات االستقرار و و

هو الذي يسير الشؤون المالية  الّذي يسهر هو اآلخر على حسن سير الجلسات، و" ثْرمعم- ن"

نزاع ما، خاصة إذا ما كان األمر يتعلق بصراع مع  إذا عجز هؤالء حّل اوية وية للزواإلدار

  من شيوخ القرية  تي تتكون غالباًبجماعة العقّال الّ" ثْعمجثَ"قرية أخرى ففي هذه الحالة تتصل 

  : في المعادلتين التاليتين "ثْعمجثَ"يمكن تلخيص مؤسسة  و  حكمائها،  و

   .لوكيل تمعمرث+ لمين تدرث ) + غير دائمين(خمسة أعضاء  ═  أ     

 .جماعة العقال+ لوكيل تمعمرث + لمين تدرث ) + غير دائمين(خمسة أعضاء  ═ ب

عندما يحضر النّاس إلى جلسات الجماعة عليهم أن يتصرفوا  إنه :''مولود فرعون''يرى  و

غيرهم ندا لند، والكّل ملزم بالحضور أن تكون كلمتهم كلمة رجال، ينظرون إلى  كالرجال و

  1.انتقاداتهم و إدالء آرائهم  للمشاركة و

 :نظيم االجتماعيالتّ - 2.2.2

فيها ما يختلف، ولكن إذا أمعنا  يوجد في منطقة عزازقة عدد هائل من القرى، فيها ما يتشابه و

ما تتفاوت فيما بينها، وتتألف القرية من الفروع  النّظر في تنظيمها الداخلي نجد أنّها كثيراً

  :اليةالتّ

هي لفظ  و 2''تي تنحدر من جد واحدالعائالت الّ مجموعة من األسر و'' هي و :"ثْوبرخَثَ"* 

شجر له ثمر حلو يشبه القرن في ''تي يدل معناها على الّ" الخروب"مستخلص من الكلمة العربية 

  3''.شكله، يؤكل وتعلفه الماشية

 غالباً تنحدر من جد واحد، و" ثْوبرخَثَ: ، مفرده"انبرخَِإ"يتألف من عدد من  و :"ومرذَْأ"* 

  .يمتزج هذا المصطلح بالمصطلح األول

هي أصغر وحدة اجتماعية توجد في القرية، يحكمها الجد فهو الذي يقرر نيابة عن  و :"امخََأ"* 

  4.فيهأهل البيت، ولديه السلطة المطلقة 

س ما أصغر وحدة اجتماعية، فالعائالت تجتمع لتؤس) أو أخام(العائلة  أن" بيار بورديو"يرى  و

غالبا ما يعود أصلها إلى الدرجة القرابية الرابعة أو الخامسة، ولكن يحدث " ثْوبرخَثَ"يعرف ب 

يمكن  و .لتؤسس وحدة اجتماعية متعايشة أن تدخل عائالت نسق عائالت أخرى لتتالحم و

                                                            
1 ‐ Voir : Mouloud Feraoun, jours de Kabylie, seuil, Paris, 1968, pp 21-27.  

.35ذهبية أيت قاضي، المرجع السابق، ص  - 2  

.386ص  المعجم السابق، الروس، خبة من كبار اللغويين العرب،ن و إعداد تأليفمن  - 3  

  4 .35ذهبية أيت قاضي، المرجع نفسه، ص  -
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ا مجموع القرى أم. في صيغة إذا ما كانت العائالت كثيرة" ومرذَْأ"ل إلى أن تتحو" ثْوبرخَثَ"ل

وتختلف . فيشكل العرش الذي يحمل اسم شخصية أسطورية قدمت إلى المنطقة منذ أمد بعيد

ن القرى إمعا، إذ " ثْوبرخَثَ"و " ومرذَْأ"القرى عن بعضها البعض، فهناك منها ما ال تحتمل 

تتكون منطقة عزازقة من مجموعة معتبرة من القرى، تتفاوت فيما  1.تعتمد على واحد منهما فقط

من  للحديثأنموذجين مختلفين : تقديمإلى ا لهذا ارتأين المالمح العامة، و الحجم وحيث بينها من 

ائدة فيهما وخاللهما عن البنية االجتماعيالتواليهما على  ة الس:  

عن التقسيمات  يختلف كثيراً "الشرفاء"إن التقسيم العائلي لقرية  :قرية الشرفاء - 1.2.2.2

" بهلول بن عاصم"الولي الصالح  العائلية للقرى المجاورة، فأصل سكان القرية واحد، فهم أبناء

هي  ة مقدسة، ومعه رسال أهل القرية، قدم إلى المنطقة في القرن الحادي عشر للميالد حامالً جد

سيدي بهلول بن عاصم، ابن غانم، بن '':وعن نسبه فهو 2فس وتهذيبهاتعليم القرآن وإصالح النّّ

أحمد بن إبراهيم، بن عبد الرحمن، بن عبد الكريم بن عيسى، بن عبد اهللا، بن سالمة، بن احمد، 

بن حسين بن علي، بن إدريس صغير، بن إدريس كبير، بن عبد اهللا الكامل، بن حسين المثنى، 

 أوالداً) بهلول بن عاصم(األول  أنجب الجد و 3 '')ص(بن فاطم الزهراء، بنت الرسول بسط، ال

عبد " ، و"ناث موسى" أذروم"ينتسب إليه  و" موسى"فلقد أنجب " أذروم"ل الواحد منهم كثر يمثّ

منه  و" صادق" و" أث طاهر"إليه ينتسب  و" طاهر" ، و"أث عبد الرحمن"إليه ينتمي  و" الرحمن

ر األزمنة جاء مع مرو ، و"ناث مالك أذروم"إليه ينتمي  ، و"مالك"أخيرا  ، و"أث صادق"تفرع 

هم  و" أشالم"الذين قدموا من قرية " أث لقواضي"ستقروا فيها مثلما حدث لو اإلى القرية غرباء 

بعض من القبائل أو ما يعرف  مرابطون مثلهم مثل أهل قرية الشرفاء كما قدم إلى القرية

" إحيطوسن"نّها قدمت من قرية إي ل قيل" ِإحدذَن"عائلة : مثل نأي غير المرابطي" ْلايَپـقْلَ"ب

واجتمع . هي الموطن األصلي لكل الحدادين المتواجدين في بالد القبائل و" بوزقان"بأعالي قرى 

فسكان . ضامن الجماعيالتّ هذا الجمع لتأسيس مجموعة دموية تبدو كنمط إلبراز الوحدة و

 يضاف إليها الحيز الجغرافي و ل، والقرية تربطهم عالقة دموية متينة تكونت منذ زمن طوي

فيها نجد البيوت المتالحمة  البيئي للقرية القبائلية، فهي تلك اإلقامة التي يشترك فيها السكان، و

                                                            
1 ‐ Voir : Pierre Bourdieu, Sociologie de l’Algérie, Presse Universitaires, Paris, 1970,            
pp 12- 18.  

  .26/02/2011: عزازقة يومسنة، زاوية قرية الشرفاء، دائرة  47: تيهار مصطفى، السن: فضيلة الشيخ: رواية - 2
عبد "، و"سيدي بهلول"دراسة سوسيولوجية مونوغرافية لزاويتي (وايا بين الماضي والحاضر ، الزسي فضيل منى -3

، رسالة لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم علم االجتماع، )بمنطقة القبائل" الرحمن اليلولي

   .54، ص 2004/2005جامعة الجزائر، 
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تجتمع منازل القبائل في قرى منغلقة على نفسها، فهي  ، و1أو المنتشرة هنا وهناك يعلوها مسجد

  2.صغيرة و دروب وعرة، ضيقةمفتوحة على  تمثل حلقة مسورة بدون مدخل، و

تتوزع على ثالث قرى  تقع هذه القرية في أعالي عزازقة، و ":أيت بوهوني"قرية  - 2.2.2.2

، "يْلإغ: "هي على التّوالي ، و"ثَخْليجثْ: "مفرده" ثخْلِجِين"صغيرة أو ما يعرف بالقبائلية ب

   طويلة،  وحدة اجتماعية متعايشة منذ فترة زمنيةيمثل سكّانها  ، و"دنْحي ولع ثْأ"، "تْونْمڤـثَ"

كلّهم من القبائل ما " أيت بوهوني"تاريخ مشترك، فسكان قرية  مصير واحد، و يشتركون في و

  3".إغيل": "ثخليجث"عدا عائلتين فهما من أصل مرابطي وتقطنان 

أين نجد القرية " أحميل" ، و"هندو" ، و"أيت بوعدة: "نفس األمر ينطبق على قرى عديدة مثل و

القسم اآلخر يقع تحت  قسم يقع فوق الطّريق ويقطنه المرابطون، و: تنقسم إلى قسمين بارزين

  .الطّريق ويسكنه القبائل

3.2.2.2 - األقوام فيوجد فيها القبائل بنسبة مرتفعة، ثم  أنّها خليط من فيبدو مدينة عزازقةا أم

ما  عادةً و" نالَـْگأ" العبيد أو ما يعرف بالقبائلية  عنصر المرابطون بدرجة أقل، كما يوجد فيها

إليها  تكما قدم. هم ذووا بشرة سمراء قدموا إلى المنطقة واستقروا فيها يشتغلون كجزارين و

عائالت عربية جاءت من بقاع جزائرية مختلفة باإلضافة إلى تواجد بعض العائالت األوروبية 

عائلة يهودية ال تزال تمارس  االحتالل الفرنسي للجزائر، وتي قدمت مع المعمرين أثناء الّ

ذي تزخر به المدينة هو بمثابة مكسب ثقافي وهذا المزيج البشري الّ. طقوسها الدينية شعائرها و

   4.واآلراء في األفكار وتبادالً ل تجانساًيشكّ

  :خصائص الميدان االجتماعية -3.2.2

ن فيما بينها وحدة ثقافية تي تسكنها جماعة بشرية تكوالجغرافية الّالميدان هو الرقعة          

        ن تلك الخصائص بتأثير البيئة لها خصائصها الثقافية المحلية، تتكو اجتماعية متكاملة و

     القرابي المؤثر في سلوكات األفراد  لتلك الوحدة نظامها االجتماعي و أو المنطقة الجغرافية و

مهاراتهم  حرفهم و ذلك في عاداتهم وتقاليدهم و م فيما بينهم وبين غيرهم ويتجلىعالقاته و

  .شتى مظاهر حياتهم وشفوياتهم و

                                                            

  1 .36ذهبية أيت قاضي، المرجع السابق، ص  ينظر،-
2 - Voir : Pierre Bourdieu, op, cit, p 8. 

   .22/03/2011: يوم ني، بلدية إعكورن، دائرة عزازقة،سنة، قرية أيت بوهو 67 :نعريب، السأرزقي :السيدة رواي -3
  .22/03/2011: يوميل، بلدية إعكورن، دائرة عزازقة، سنة، قرية أحم 75: ن، السحاج العربي الخضر:يدالس رواية-4



17 
 

ليست نتيجة تجمع ظرفي  ل سكان المنطقة وحدة اجتماعية متعايشة منذ زمن طويل ويمثّ -1  

يعود إلى  بعيد متعايشة منذ أمد ل وحدة اجتماعية متماسكة وأو تجريبي، فقرى عزازقة تمثّ

نينآالف الس.  

تصال بين عناصر تلك الوحدة لها خاصية الشمول للجميع، فسكان منطقة عزازقة أداة اال -2  

إشاراتها  غة في أصواتها وحركاتها وز هذه اللّتتمي و. يتواصلون بلغة واحدة يفهمها الجميع

اختلفت إن  و أفريقيا األمازيغية، لغة شمالهجات هجة القبائلية إحدى اللّهي اللّ المصاحبة لها، و

فيقول " دزا: "تنطق حرف الالم" أيت بوعدة"قرية : نبرات األصوات من قرية إلى أخرى فمثالً

 .كما تنطق به بقية القرى" حلَملَ"بدال من  )∗("حدزمدز: "أهلها

ما ينتج  كالدين والقرابة وتي تحكم التّعامل اليومي، الّ تجمع سكان المنطقة قيم مشتركة و -3  

فسكان المنطقة تجمعهم قرابة دموية عنهما من قيم أخالقية تكون أساس لبناء اجتماعي متميز 

 .يدينون بالدين اإلسالمي منذ الفتوحات اإلسالمية لبالد المغرب الكبير منذ سائر السنين، و

أن يكون توجههم  اليومية للسّكان متشابهة، و الضروريات أن تكون االحتياجات و -4  

   الرعي أنشطتهم كالزراعة، و حرفهم و االقتصادي متقارب، فأهل المنطقة تتقارب مهنهم، و

  1.الحدادة التّجارة، و الفالحة، و و

تصرفهم، فسكان عزازقة يتراوحون بين سكان  سلوكهم و للبيئة أثر في طباعهم و و -5  

عن غيرهم بصالبة " أيت بوهوني"بينما يتميز سكان قرية  المدن، سكان السهول، و الجبال، و

 إنّه في زمن مضى كن«: تروي الجدة سبب ذلك قساوة المناخ، و نظراتهم الحادة و أجسادهم و

، فحليبهن له طعم "أث بوهوني"م أطفالنا الرضعاء إلى نساء قرية نقد نحن نساء قرية الشرفاء

ل في غتشت البنيان و قوية الجسد و) غير المرابطية(المرأة القبائلية  قوة، ألن شفاء وخاص، فهو 

 )∗∗(»...تجني الزيتون، تحتطب و البراري و الحقول و

خاصة األرياف، فسكان منطقة عزازقة  مسكنهم و غذائهم و تشابه مظاهر عيشهم و -6  

       التقليد فالمنزل القبائلي العتيق يبنى بالحجارة  تي تجمع بين الحداثة ويتميزون بمنازلهم الّ

 ى نحو جديد، أما أطباقهم متشابهةصار عل تطور العمران و الطّّين فهو بسيط بساطة أهله، و و

                                                            

.الملح  ∗  
، تجربة ميدانية لجمع التراث الشعبي المروي "منهج الباحث الميداني: "المعلومات النظرية متحصل عليها من - 1

  . 4، 3محمد عليان، أستاذ التعليم العالي في اآلداب  والفنون الشعبية، ص : "والمادي، من إعداد
∗ ∗ 11/03/2011: يومسنة، قرية الشرفاء، عزازقة،  88: حويلي حواء، السن: يدةرواية الس. 
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   بناللّ اللّحم، و الفول، و في ربوع المنطقة فهو ممزوج بالخضار، و" الكسكس"ينتشر طبق  و

  ...،الحليب و

  :عتقاديةاالالبنية  -3.2

معتقداته،  ردات أفعاله و ذي يخلق استجابات وإن تفاعل اإلنسان مع بيئته هو الّ  

باإلضافة لما يحمله من موروث حول محتويات بيئته الجغرافية، فهو يبحث لنفسه عن عالم من 

 لكن ال يدركها بعينه تي يؤمن بها والمعتقدات يحاول من خاللها تفسير بعض األمور الغيبية الّ

  .المجردة

ظاهرة اجتماعية تنتج عن تفاعل األفراد في عالقاتهم االجتماعية ''عبي هو إن المعتقد الشّ  

المسيطرة أو المتحكمة في تسيير  قوى الطّبيعة المخيفة و الحياة و تصوراتهم حول الوجود و و

ختلط المعتقد ما ي كثيراً هو نتاج عقلي وجداني لتراكمات زمنية عميقة و و. الحياة الكونية

ه يفصح عن قضايا نفسية ترتبط كأنّها أساطير، كما أنّ بالميثولوجيا فالكثير من المعتقدات تبدو و

يتحكم في المعتقد عامل البيئة الجغرافية ألن اإلنسان يتفاعل مع بيئته األمر  و. بشخصية األفراد

   1''.أفعاله تردا ذي يخلق استجابات والّ

  :أن المعتقدات تنقسم إلى قسمين أساسيين" الحمام المطورعزام أبو "يرى  و 

  .تي لها أصول في النّصوص الدينية المتفق عليهاهي كّل المعتقدات الّ و :ينيةالمعتقدات الّد    

خذ صبغة دينية دون أن يكون تي تتّوهي تلك المعتقدات الّ :المعتقدات التي لها صبغة إيمانية    

   2.متفق عليه في النّص الدينيلها أساس واضح أو 

        القبائلي بطبعه يقد يبجل  األشجار و س مظاهر مختلفة من الطّبيعة، كاألحجار، وإن

تقدس  التقديس يعني التّطهير، و إلى الطهر، و" قدس"يقودنا معنى كلمة  و .األسالف األرواح و

أن القدسي في المنظار «: "شلحديوسف "يرى  و  .األرض المقدسة أي المطهرة أي تطهر، و

تي يعتقد بأنّها وراء كل الشريرة الّ األرواحي هو هذه القوة الخفية والالشخصية، الخيرة و

        سعادة، كما يعتقد أنّها وراء كل شقاء، باإلضافة أنّه موقف تكون فيه الكائنات  سلطان و

إن القدسي هو «:فيقول" روجيه كايو"أما  3.»ساألشياء المستعبدة من العالم الدنيوي المدنّ و

                                                            
.10، 6محمد توفيق السهيل، المعتقدات الشعبية في التراث العربي، دار الجليل، د ط، القاهرة، د ت، ص و حسن الباش -  1  
شر ، دار أسامة للنّ)الموضوعات، األساليب، المناهج(راث الشعبي عزام أبو الحمام المطور، الفولكلور التّينظر،  -2

  . 69 - 68، ص ص 2007 ن،، عما1 وزيع، طوالتّ
   .524، ص 1987بنى المقدس عند العرب، دار الطليعة، بيروت، : "يوسف شلحد-3
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هو أن  و:"يء الوحيد الذي يمكن تأكيده صالحا من خالل تضمنه في تعريف مصطلحه ذاتهالشّ

  1.»يتعارض مع المدنس

  :مظاهر االعتقاد

مقدس لدى  هو مبجل و ذي يقوم بأعمال خارقة للعادة وهو الّ مفرده ولي، و: األولياء -1.3.2

تصل درجة تقديسه إلى الحلف به كأن  يواصل القيام بتلك األعمال حتى بعد مماته، و األفراد، و

عادة ما يقع  و... ،"سيدي وذريس"، أحق "سيدي عزوز"أحق "، "سيدي بهلول"أحق : يقول أحدهم

داخل قبة ذات طابع معماري  ضريح الولي في قرى القبائل بالقرب من المسجد أو المقبرة، و

عليه أقمشة من ألوان وأشكال مختلفة تتهدل لتصل إلى األرض و ال يأتي  توضع إسالمي، و

يتطرف الضريح هالالن، و في ركن . قطعة حرير أو نسيج من الجوخ مالزوار إليه إالّ و معه

بركة األولياء إن االعتقاد في '' .منزوي مجموعة من الحفر الصغيرة الممتلئة ببقايا الشمع

 البخور ليس وليد الحاضر إنّما يغوص في ماض بعيد  التعازيم و التمائم وقدرة  واألضرحة و

  2''.ال فصله ال يكاد يعرف أصله و

أن األولياء هم الرجال المقربون إلى اهللا عز «": عبد الحميد بورايو"الدكتور  يرى و         

ى بعد حتّ اتهم ويقومون بأعمال خارقة في حي لهم قدرة عجيبة، و وجل شأنه، يتصلون به، و

  3.»لهذه القدرة على الفعل يكون ضريحهم رمزاً وفاتهم، و

  :االعتقاد بالّسحر -2.3.2

يطلق  بل في كل مناطق القبائل و في منطقة عزازقة و إن االعتقاد بالسحر كبير جداً         

في  شديداً إيماناً في المجتمع القبائلي بل و كبيراً رواجاً قىهي ظاهرة تل و" ِإحشْكُولَن"عليه اسم 

ى حتّ واستمراريةً ذي جعلها تزداد انتشاراًأنفس أفراده، إلى درجة االعتقاد األعمى، األمر الّ

إن السحر عبارة عن ''. أدوارهم االجتماعية تحدد على أساسها سلوكاتهم و صارت تفسر و

      زوجه و المرء يفرق بين و بدان، فيمرضاأل عقد أعمال تؤثر في القلوب و عزائم ورقي و

     هو وسيلة من وسائل إفشاء السوء و 4''التوحيد ه كفر باهللا، مناف لإليمان وم ألنّهو محر و
                                                            

، الدار 1، المركز الثقافي العربي، ط )المقدس وتخيالته في المجتمع الرعوي روائيا(محرمات قبلية ، ميرال الطحاوي -1

   .40 ، ص 2008البيضاء، المغرب، 
   .147 -146، ص ص 2005، الرباط، 1المناهج النقدية المعاصرة، دار األمان، ط أحمد بوحسن، في  -2
   ، 2007، وزارة الثقافة، د ط، الجزائر، )دراسة ميدانية(عبد الحميد بورايو، القصص الشعبي في منطقة بسكرة  -3

   .22ص 
  ، 2000، الجزائر، 1ط  ة،غة العربيلّائل والمجيب، سلسلة مطبوعات مكتبة الوحيد بين السبراهيم بن صالح، التّإ -4

   .63ص 
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أما اإلسالم فلقد  1.لكي يبطل السحر هناك عمل سحري آخر مضاد له اإلصابة باألمراض، و و

 : يقول تعالى في كتابه العزيز األجسام، و بتأثير السحر في النّفوس و صريحاً اعترف اعترافاً
يعلِّمونَ اَلْناس السحر  ياطني كَفَرواالّش َلَكن َما كَفَر سلَيمانُ و و على ملْك سلَيِْمانَ شياطنيلْوا اَبعوا ما تتلُّتا و «
فَالَ تكْفُر،  هاروت و ماروت و ما يعلمان من أَحد حَتى يقُوالَ إِنما نحن فتنةٌبِبابِلَ َما أنزِلَ علَى اََلْملَكَينِ  و

هم مونَ ما يضّرلّمن أَحد إٍالَّ بِإِذْن اَهللا و يتع ، و ما هم بِضارِين بِِهه بين اَلْمرِء و زوجِهمونَ منهما ما يفَرقُونَ بِفَيتعلّ

،مهفَعن102(سورة البقرة، اآلية  »...و ال ي(. .       

تستخدم السحور بهدف اإليقاع بالغريم، فهناك من النّاس من ال يرغب في نجاح سواه  و       

أنّه « ":ةـَڤـزجِي"ليحطم حياته، وتروي السيدة  م بدنه والمشعوذات ليهد فيعمد إلى المشعوذين و

كانت تجلب انتباه  المالبس و أجمل األزياء و و فتاة آية في الجمال كانت تظهر بأحلى ةثم

لكن  في كل يوم يتقدم إليها خطيب جديد و أخالق و الجميع لما كانت تمتلكه من مواصفات و

خافوا على مستقبلها فأمثالها من الفتيات صرن  و ا ترفضه، فاحتار أهلها من أمرها،سرعان م

تجربته  أمهات ألوالد كثيرين، فقام الوالد بإحضار شيخ كان يعرف بحنكته و ربات بيوت و

    أن السحر متواجد تحت سطح األرض،  إن ابنتك مسحورة و:"الطّويلة في ميدان السحر، فقال

   قماش لباسها  أشياء تخص الفتاة كشعرها، و ما إن بدأ الجميع بالحفر حتى وجدوا كومة من و

مغلقة بإحكام، قام الشيخ بفكها و رميها في مكان قذر، فتغيرت مالمح  أشياء أخرى ملففة و و

  )∗(.»إناثا أنجبت ذكورا و و رضيت بالزواج و الفتاة

  :االعتقاد بالجن - 3.3.2

 إن االعتقاد بالجن من المعتقدات الشائعة في منطقة القبائل، فالجن عبارة عن أرواح           

  . 2"و ما خَلَقْتُ اَلْجِن و اَإلنْس ِإالَّ ِليعبدونِ:"كائنات غير مرئية خلقت لعبادة اهللا، لقوله تعالى و

كالسّوق عندما يكون زحمه  تتواجد الجنون في أماكن مهجورة بعيدة عن ضجيج اإلنسان و و

عالمات مميزة  للجن مواصفات و و. البنايات القديمة واألماكن المظلمة أو المتسخة و خالياً

يظهرون في أشكال  تصل إلى ركبتين كما أنّهم ال يمتلكون ظالال، وتي طول األيدي الّ: منها

                                                            
   .24، ص بد الحميد بورايو، المرجع السابقع -  1

  ∗  .2011-01- 27: عزازقة، يوم سنة، قرية الشرفاء، 61: بهلول زجيقة، السن: رواية السيدة

.60سورة الذريات، اآلية رقم  - 2  



21 
 

من إراقة  ال بدالجن  التقاء شر يسكنون األجساد الضعيفة و عديدة كأشكال الحيوانات، و

   1.الدماء

أي " قطاف لعرايس"الوارد أنّه  ذكر اسمه بهذه الصيغة و (qitaf larait) :قطاف لعرايت

   يسكن في الجبال  يحط على األرض، و هو عفريت يطير في السماء و و": سارق العرائس"

يصطحبهن إلى موضع  ذلك يوم زفافهن فيحلق بهن في األعالي و يقوم بسرقة العرائس و و

   تسعين جلدة ثم يطلق سراحهنّ،  يعرض عليهن الزواج فإن هن أبين، يجلدهن تسع و سكنه، و

  2.الحجلةلما أحس بخطر مالحقيه قرر أن يخفي روحه داخل بيضة  و

  :االعتقاد بالعين - 4.3.2

فهي محضية بالنصيب في قديم قدم اإلنسان، لذا  إن االعتقاد بالعين الحاسدة سائد و           

فمثلما هو . عبية، فيحكم على أشخاص بأن أعينهم شريرة تجلب األذى لما تبصرالمعتقدات الشّ

شائع في منطقة عزازقة يمنع إظهار الفتاة المخطوبة لكي ال تصاب بالعين الحاسدة، كما يمنع 

تخفي  تظهر األنثى ون من جنسين مختلفين، يإذا أنجبت إحداهن توأم إظهار المولود الجديد، و

وء باألمراض العين الحاسدة طريقة من طرق اإليذاء، و'' الذّكر، ألنيحدث أن  و 3''.إيقاع الس

نظرات حادة من أهل خطيبها، لتقوم  تصاب العروس بالعين، بحيث يمتلكها صداع أليم ناتج عن

لح بحيث تأخذه بيدها العجوز ببعض الممارسات قصد إبعاد العين مستعينة في ذلك بكمية من الم

ن دون لك حاولنا معرفة أسرار تلك التعاويذ و تديره فوق رأس الفتاة مرددة بعض التعاويذ، و و

ومن . كبتها في صدرها اإلدالء بمضمونها فهي تسر على إخفائها و جدوى فالعجوز ترفض

نبات : الممارسات الشائعة لسكان المنطقة وضع رموز على عتبة البيت أو فوق سطحه مثل

اللّون األحمر على الرضيع أو من  الصبار، أو حذوة حصان، أو جليد البقر كما يضعون خيوطاً

  .حسب معتقدات أهل المنطقة يكسر هذا اللّّون شرارة العين الحاسدة البقرة الحلوب ألنّه و

  

  

  

                                                            
، رسالة لنيل شهادة ماجستير، )دراسة ميدانية(مدينة برج منايل  ة الشعبية القبائلية في، القصبلمودن مليكة ينظر، -1

   .28ص ،2001/2002جامعة مولود معمري بتيزي وزو، قسم اللغة والثقافة األمازيغية، 
2 - Voir : Léo Frobinius, Contes Kabyles, tr: Mokran Fetta, tome: 1, Edisud, Aix en 
Provenance, France, 1995, p p 88-89.  

   .22، ص 2010: ، دار هومة، د ط، الجزائر)دراسة ونصوص(حورية بن سالم، الحكاية الشعبية في منطقة بجاية  -3
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  :األشجار -5.3.2

في حياة الشعوب، فاإلنسان تربطه عالقة حميمية  مهما ل األشجار عنصراًتمثّ          

تبجيل األشجار، والشجرة هي ذلك الكائن الذي  من هذه العالقة نشأة فكرة تقديس و بالشجرة، و

من له بظله ليكون خير واق  فئ به، ودبحطبه ليست لطالما أمد اإلنسان بثماره ليقتات منها، و

  .أشعة الشمس المحرقة

         تقديس األشجار ظاهرة رافقت اإلنسان منذ بداية تأمله وتفكيره في كل ما يدور  إن

التبرك  فاء وفي الشّ س األشجار أمالًهي ظاهرة ليست غريبة عن اإلنسان إذ نجده يقد حوله و

ألشجار بعدها العقائدي لأما في منطقة عزازقة فا 1.المعز إلى جانبها تذبح الخرفان و بها، و

          ، فأشجار الزيتون، "ثَسطَ"مفرده " أو ثسَظْوَا" طْجر: "مفرده و" أطْجرب"تسمى  أيضا، و

أساطير مازال النّاس  كلّها أشجار وردت عنها قصص و... التين، العرعار، و الخروب، و و

هي شجرة تقع  ، و)∗(ن إغيْل" ثَزبشْثْ: "من أمثلة األشجار المقدسة جيل، و عن يتداولونها جيالً

حسب الروايات المتداولة  في قرية الشرفاء، و" بهلول بن عاصم"بالقرب من الولي الصالح 

تجفّ وتذبل كلّما يختفي، و يعمد النّاس  تخضر هذه الشجرة عندما يحضر الولي الصالح و

ل اللّعنة، من نزو يمنع قطعها أو تدميرها خوفاً لزيارتها ألنّها مرتبطة بقداسة الولي الصالح، و

زغاريد  جرت العادة أن تؤخذ العروس أياما قليلة بعد زواجها إلى هذه الشجرة وسط أشعار و و

 و حينما. في أن تكون حياتها سعيدة في كنف بيتها الجديد أمالً و هذا تبركاً تؤديها النّساء، و

راب من التّ يالًقرية إلى قرية بعيدة تنصحها نساء القرية بأن تصطحب معها قلتزفّ عروس من 

  . الموجود تحت الشجرة لكي يحميها من كّل شر قد تكون عرضة له

عن استمرار حياة  األصالة و ترمز شجرة الزيتون في منطقة القبائل إلى القوة، و و       

يت فهو المستخلص من حبات الزيتون، ا الزأم 2.أحفاد األسالف في حياة الخلف من أبناء و

شجرة الزيتون نبات  و ،و النحو في اللّغة ئلي فهو بمثابة الملح في الطّعامكل بيت قبا في يوجد

  .اإلنسان يفنى بقى وت ير طويال فهتعمو في منطقة القبائل، كثير التواجد 

  

   

                                                            

.328 -327حسن الباش، ومحمد توفيق السهيل، المرجع السابق، ص ص  - 1  
  ∗ .نوع من أشجار الزيتون البري 

2- Voir : Akkache Maacha Dehbia, Art Artisanat traditionnel et Folklore, Mehdi, Alger, 
2008,P 89.  
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  :األحجار والّصخور -6.3.2

         ''ة وتتميالبة و ز األحجار بالشديبدو اإلنسان  وتحمل في ذاتها معنى الديمومة،  الص

يؤكد  و. ماءارتفاعها في عناء الس عظمتها و أمام الجبال بطلعتها المهيبة و ضعيفاً و صغيراً

بؤرة  و فلقد قدسها البشر باعتبارها رمزاً. الجبال األديان وجود ظاهرة عبادة الحجارة و مؤرخو

، "إذْغَغَن: "إن األحجار والصخور أو ما يعرف في المنطقة بـ 1''.تتجمع فيها طاقة روحية

، لها جانبها اإلعتقادي، "َأبلَضْ: "مفرده" إبلَضن"، أو "أزر: "، مفرده"إزران"، أو "َأذْغَغْ: "مفرده

د تشيي جعلها المادة األولى لبناء و تي عبدها اإلنسان القبائلي وفهي من بين األشياء األولى الّ

يصعب  سها فهي تغوص بأوتادها إلى قاع األرض ثابتة حاملة لغزاًال عجب أن يقد منازله و

َأعساس، جمعه إعساسن، : "يطلق على الحجر المقدس اسم و. فكه أو أسطورة يصعب تصديقها

شرة من أمثلة األحجار المقدسة المنت ، و2هم من المخيفين يتردد إليه الجميع ليستجيب لدعواتهم و

 بمقربة من وادي سيباو " بوبرون"هو حجر متواجد في أسفل قرية  و" َأذْغَغْ تَزرا: "في المنطقة

مارس طقوسه  س اإلنسان مزاراته، وكثيرا ما أس و''هو بذلك قريب من مصدر مائي،  و

هو صخر منقسم إلى قسمين  و 3''.مروية نصب أوثانه وأصنامه في مناطق خصبة و الدينية، و

   تتخلله فجوة في وسطه، ويقال إن كل من استطاع المرور عبر هذه الفتحة سيفلح في حياته، 

  .تي تعبر من خاللها ستتزوج في القريب العاجلأن الفتاة العازبة الّ و

  :عين الماء - 7.3.2

تفرعت عنه جميع الكائنات الحية، إنّه الحياة نفسها،  جيب أن نجد الماء مبدأليس من الع''        

   األنهار  هو ماء فيخرج الحي من الميت، و ينزل من السماء مدراراً الّذي جاجألهو الماء ا و

يقول  و 4''.تربو وتضج بالحياة تنصب في أحشاء األرض فتهتز و الّتي اآلبار ية، ووداأل و

     ).30(سورة األنبياء، اآلية  »أفَال يؤمنون  اَلْماء كُّل شَيء حيو جعلْنَا من  « :تعالى

جلب  و الفتيات الالَّئي يجدن في الذهابخاصة منهن  مكان التقاء النّساء و العينل تمثّ        

ض للمرح والماء فرصة ال تعو من فتيات القرية، كما تتردد إليها النّساء في  لاللتقاء بأمثالهن

     تغتنم النّساء  و. لكن دون الليل ألنّه موعد دخول الرجال إليها أوقات مختلفة من النهار، و

عائلتهن قصد  أعمارهن، و العجائز فرصة وجود الفتيات في العين لمعرفة أسمائهن، و و
                                                            

   .236ص  ،1994بيروت،  1، دار الفرابي، ط )عن الجاهلية و دالالتها(،ة، موسوعة أساطير العربمحمد عجين -1
  .37المرجع السابق، ص  ذهبية أيت قاضي، -2
، 1، دار الفكر اللبناني، ط )أديان ومعتقدات العرب قبل اإلسالم(سميح دغيم، موسوعة األديان السماوية والوضعية  -3

   .153، ص 1995بيروت، 

.151، 137، ص ص محمد عجينة، المرجع السابق - 4  



24 
 

   بغية التنزه فهن ينظرن يميناً *"ثالة"ذهبن إلى أن الفتيات ي" "مولود فرعون"يرى  و. خطبتهن

حة لتناسي هموم نيمرحن كما أنّها فرصة سا يضحكن و يتبادلن أطراف الحديث و ، وشماالً و

أث "، و "إيفيغاء"و " أورير"، و "أشبل"في قرى  و 1".تي ال تكاد تنتهيأشغاله الّ البيت و

في اليوم السابع من زفافها لكي تجلب  ذلك تصطحب العروس إلى عين الماء و... ،"عيسي

هي عين تقع في  و" ثالة الياقوت" :من أمثلة عيون الماء المتواجدة بمنطقة عزازقة و. الماء

أعالي قرية الشرفاء تقصدها الفتيات العازبات، و يقمن بتعليق خيوط حمراء على شجرة صغيرة 

يا عين الياقوت ": من األسئلة كأن يقلن و تقوم الفتيات بطرح مجموعة. تتواجد بالقرب من العين

     إذا ظهرت فقاعات صغيرة على سطح الماء علمن بأن الفرح قريب  ؟ وهل سأتزوج قريبا

هن أمل يرجعن إلى بيوتهن مسرورات، وديعات، هادئات وكلّ ال محالة، ثم يبدأن بالزغاريد و

إنّها : يقال" ثمعسيلث"بأسفل قرية هي عين تتواجد  و" ثالة تحرقين"أيضا  ثمة و. في الزواج

يقمن بطهي سبع  الفتيات من كل درب بعيد، و دواء للعنس تقصدها النساء و شفاء للعقم و

من ثم  من العين، و ترك قريباًي و" َأغْروم أقُرانب"الخبز أو ما يعرف في المنطقة حلقات من 

  )∗( .يطفن حولها سبع دورات سهفي الوقت نف يقمن بسكب الماء على أبدائهن سبع مرات و
  ): عروس الغيث(:ثسليث بأنزار - 8.3.2

بمفهومها األسطورة  ، ولها جانبها االعتقادي و التبجيليعتبر أنزار أسطورة قبائلية، ت       

هي حكاية مقدسة تقليدية تنتقل من  ذي يعود إلى أزمنة سحيقة، ووع األدبي الّهي ذلك النّالعام 

إلى يسعى اإلنسان من خاللها  ها نظام فكري متكامل، وبالرواية الشفوية كما أنّجيل إلى آخر 

فتستخلص " إبراهيم نبيلة"ا أم 2.ستوعاب قلقه الوجوديا تي يطرحها محيطه وتفسير الظواهر الّ

و وازع،عبير عن النّاألسطورة وسيلة للتّ بأن تمارس  3.اخلية عند اإلنسان القديمالمسائل الد

األمطار أو  ذلك عندما تقّل طقوس عروس الغيث بمنطقة عزازقة في فترات متباينة من السنة و

باح الباكر يحتشد أهل وفي الص. ذي يسبقهتنعدم ويتم التحضير لليوم الموعود مساء اليوم الّ

                                                            

عين الماء *  
2‐ Mouloud Feraoun, Jours de Kabylie, op,cit, pp 107- 108.  

  ∗  .02/02/2011تمعسيلث، يوم سنة، قرية  76شعبان حنيفة، ربة بيت، السن  :رواية السيدة
          20، ص 2009، دمشق، 1األسطورة توثيق حضاري، كيوان، ط  سلسلة عندما نطق السراة، ينظر، -2

    ، دار الكلمة للنشر، )سوريا وبالد الرافدين –دراسة في األسطورة (فراس السواح، مغامرات العقل األولى  :وأيضا

  .16 -15، ص ص 1980، بيروت، 1ط 
  . 9 ، الالذقية، د ت، ص3، بالمير، ط )أساطير آرام(الميثولوجية السورية : وديع بشور: و أيضا

   .25المرجع السابق، ص  ،نبيلة إبراهيم -3
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من انطالقا  عن الماء فهم يبحثون اتكتيكي ااختيار الوادي اختيار يكون المنطقة مقربة الوادي، و
  :تتّخذ هذه الخطاطةعملية ثالثية هي  موضع الماء و

  
  

  استجابة                                           

   

   تعاطف          ماء       

  اإلله              )الوادي(ماء    

 دعاء      

من القماش  مصنوعاً تضع النّساء عليها لباساً صنع عروس الغيث بالقصب و يتم و             

يمرون عبر  من خلفهن الفتيان و يتقدم الموكب الفتيات و كما تضع عليها الفضة والمجوهرات و

كما تبدأ  ترشهم بقطرات من الماء تماماً عجوز و عندما يطرقون األبواب تخرج البيوت، و

تسميتها من  تختلف تمارس طقوس عروس الغيث في بلدان كثيرة و و. نّزولزخات األمطار بال

اشفة كما يمسكن أثداءهن النّ يحدث أن تكشف المرضعات عن صدورهن و بلد إلى آخر، و

  1.بمجموعة من الحيوانات لخلق جو من التعاطف اإللهي نيستعن
 

  :بيعاستقبال فصل الّر - 9.3.2

 ناًمعي أن للطقوس خاصة توقعية، فهي تؤدي كي تحقق شيئاً''يرى فراس السواح             

هناك طقوس  خصوبة الماشية، و اإلنتاج الزراعي وفي زيادة  حة، والص سل وتجلب النّ: كأن

فمنطقة عزازقة  2''...جني الثمار، الحصاد، و بيع، وببعض المناسبات السنوية كعودة الر تحتفي

 تحتفل بقدوم فصل الربيع، فأهلها يمارسون مجموعة من الطقوس يأملون من خاللها أن: مثالً

   هم بهذه الممارسات يتفاءلون بيوم نعيم  البركة على أبناء القرية و الفصل بالخير ويعود هذا 

تتوجه البنات العازبات " َأمنْزو تَفْسوثْ: "ما يعرف بـ ففي صبيحة اليوم األول و. غد أفضل و

بب ذلك س صوب الغابة قصد جمع بيض الحجلة الذي يصعب إيجاده في هذه الفترة من السنة و

يكاد يختفي  لكن تضاءل حجم ممارسة هذا الطقس و أنّهن يرغبن بالزواج في أقرب اآلجال، و

                                                            
، 1، دار الحضارة الجديدة، ط )احتفاالت الخصب في العادة والمعتقد(محمود مفلح البكر، الروح األخضر ينظر،  -1

   .34، ص 1992بيروت 
 ،2003، دمشق، 1، دار عالء الدين، ط )الشعوب البدائية والعصر الحجري(فراس السواح، موسوعة تاريخ األديان  -2

   .19ص 
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يحتفل بقدوم فصل الربيع  و. تماما فالمجتمع القروي لم يعد ذلك الذي كان قبيل سنوات خلت

  1...كذا شعوب الشرق األوسط، شعوب كثيرة كشعوب حوض المتوسط، و

  ":عنصلة"اإلحتفال بيوم  - 10.3.2

ذي يصادف اليوم الّ" عنصلة"تمارس في منطقة عزازقة ممارسات طقسية تخلد يوم              

الرجال يتجهون إلى  أي انتصاف فصل الصيف، فنشاهد الشباب و"* السمايم"األول من دخول 

 موفقة والزيتون وهذا أمال في أن تكون الغلة  و يشعلون النّار تحت أشجار التين و حقولهم،

أما الوالدة أو الجدة فتقوم بإعداد طبق مكون من . لكي تشفى األشجار من كّل داء قد أصابها

ثم تغليه داخل الماء الممزوج بمجموعة من " َأشُبَاظْ: "الزيت يسمى بـ القمح الصلب و السميد و

صحن كبير بعد نضج الطعام تضعه داخل  و. األعشاب التي تكون قد اقتطفتها من البراري

   لتكون بمثابة مرآة حفرة صغيرة ممتلئة بزيت الزيتونتجعل في وسطه  مصنوع من الطين و

من اللّون قماش قطعة تمسحهن ب خرى واأل تلوى الفتيات العازبات واحدة العجوز تأخذ و 

على  إن دّل الطقس وهذا  و 2".**ثْغْوزْثََأ مشَكََْأ تْغْروثََأ غْفََأ:"تردد الكالم التالي ، ورحماأل

االحمرار صفة المرأة الجميلة التي تتباهى وسط  شيء فهو يدل على أهمية الزواج عند القبائل و

  .ضعف أمثالها من الفتيات بينما يكون االصفرار عالمة شؤم و

  :طقس ربط الفتاة - 11.3.2

و استدامة  و اإللحاح ال اكتمالها البيولوجيتظهر الرغبة الجنسية مبكرا و ذلك قبل احتم        

عند  تلجأ الجماعة إلى طقس ربط الفتاةلهذا  3.تي تكون في فترات متباينةالرغبة الجنسية و الّ

بط يجعل الفتاة هذا من أجل الحفاظ على نقاء عرضها و صفاء شرفها، فهذا الر ، وتهابروز أنوث

فمن األمور الشائعة في . الفتاةمن أي نزوة جنسية تنمو مع نمو  عتداء جنسي وامحمية من أي 

الغريزة الجنسية أنها مفتقدة في سن الطفولة و أنّها تنبعث أوال في فترة من فترات الحياة تعرف 

بالبلوغ، و لكن تكشف لنا الدتقوم  و 4ة العميقة نمو الغريزة الجنسية بمرور الزمنراسات الجنسي

                                                            
  ، 2003، دمشق، 1ماجد عبد اهللا الشمس، الحضارة والميثولوجيا في العراق القديم، دار عالء الدين، ط : ينظر -1

  .44 – 43 ص ص
  .انتصاف فصل الصيف *

  "أخرج أيها الصفر وأدخل أيها الحمر:"بمعنى** 
. 02/01/2011: يوم: حواء حويلي: رواية السيدة - 2  
ط، القاهرة،  فاطمة عبد اهللا محمود، الهيئة المصرية العامة لكتاب، د: إيفان كونج، السحر و السحرة عند الفراعنة، تر - 3

   .156، ص 1999
  .61، ص 2000منشورات دار مكتبة الهالل، الطبعة األهيرة، بيروت،  مصطفى غالب، الجنس عند فرويد،ينظر،  -4
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، تجلس الواحدة منهما في طرف و تجلس األخرى بعملية ربط الفتاة امرأتان كبيرتان من العائلة

 كما مجموعة من التّعاويذ تقريباعن طريق  تقومان بصنع الروح للخيوط في الطّرف المقابل، و

قصب لكي  حول ربط تلك الخيوط ، و"َأزطَ: "سج أو ما يعرف بالقبائلية بـعملية النّ يحدث مع

نَك ذَلْخيظْ، : "ها ثالث مرات مرددة العبارة التاليةب، ثم تعبر الفتاة علييتخريحدث هناك أي ال 

 األمرالفتاة ال يستدعي  من بطعند نزع الر و"**. رقُّي يظْحلَْأ:"م تردد المرأتانث"* َأرقَز ذَلْحيظْ

ن قامتا يتن اللّييستحسن أن تكون من نفس المرأت تي أقيمت عليه، والّ سابقةحضيرات الالتّ

ّتلو  انسجه بين األصابع، لتجعاله بين رجلي الفتاة، لتقطع تلك الخيوط واحد و وفبتحضير الص

، وتقول "يظْحلْذَ ازقَر، َأيظْخلْذَ كنَ": تردد الفتاة عكس العبارة األولى قائلة اآلخر و

 تناولهيخلط بقية الرماد مع شيء من العسل لت ق النسيج ويحر ثم"*** دهيَأ يظْحلَْأ:"المرأتان

قد يحدث أن تصاب الفتاة بالمس أثناء عملية نزع الخيط لذلك ينصح بعدم التهاون  و. الفتاة

أن توفيت المرأتان ففي هذه الحالة يصعب انتزاع الخيط  إذا حدث و و. والحذر من سالمة الفتاة

    1.خول عليهالن يقدر زوجها الد قد تبقى الفتاة مربوطة مدة طويلة، و و

           يف، و عادة وإن فقدان الشرف معناه فقدان السمن أجل  هي قاعدة تمس كل بنات الر

فالكبت ناتج عن  2الحرمان وطي الشخصية على الفتاة أن تلتزم بأنواع الكبت وفالحفاظ عليه 

الحفاظ  ، و3األخرى بأمد طويل لكنه قد يحدث بين الفينة و يكون قبل البلوغ، و وداخلية  أسباب

      عفافها من أوجب واجبات األمهات  على كيان البيت يبدأ بالمحافظة على عرض البنت، و

ال يرتاح لهم البال إال حينما تزف ابنتهم لعريسها لذلك تقدم النساء على نصح بناتهن  اآلباء، و و

إذا أصابها أي مكروه  فهم الفتاة أنّهتُ اللّعب العنيف حتى ال يتمزق غشاء بكارتها، و بعدم القفز و

فإن أهل زوجها سيرمون بها أو يقتلونها بسبب ذنب لم تقترفه إنما اقترفته أمها عندما لم تكن 

إن فعلت  هي و من أن تلعب مع الفتيان أو أن تنام إلى جوارهم و تحذرها و 4.توصيها

يلعب مع  األمر الذي نلحظه في منطقة عزازقة أن الذّكر الذي فستتعرض إلى ضرب موجع، و

 يقولون يلعنونه بأقبح المواصفات، و الفتيات سوف يتعرض إلى مضايقة كبيرة من قبل رفاقه و

                                                                                                                                                                                          
  "حائط ، والرجل خيطأنا "بمعنى  *

  ".إن الحائط صلب: "بمعنى** 

  "الحائط مهدم:"بمعنى ***
. 14/02/2011: سنة، قرية الشرفاء، عزازقة، يوم 68، ربة بيت، وردية لعويساتي: رواية السيدة - 1  
.276 – 275ص ص  المرجع السابق،فوزية دياب،ينظر،  - 2  
.144، ص ينظر، مصطفى غالب، المرجع الّسابق - 3  
.276فوزية  دياب، المرجع نفسه، ص ينظر،  - 4  
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والتكاثر  ددف الممارسات الجنسية إلى التوالته و ،"*جح، جح َأب ثَحذَين، يتَشن َأغْنْج تَلْكن:"له 

جعل  هذه العملية متعة للطرفين، ولقد كرم اهللا عباده حين جعل  للحفاظ على ساللة اإلنسان، و

 هذا ما يجعل عملية الجنس ممارسة للحب، و للروح معا، و مكامن المتعة فيها شاملة للجسد و

لقد صان اهللا تعالى كرامة اإلنسان حين شرع إطارا لهذا اللقاء في مؤسسة الزوجية المباركة، 

  1.حصنا منيعا أمنا و طمأنينة و فجعله اهللا سكنا ولباسا، و

  ":ثْپتْْجرِ"طقس ن 12.3.2

معنى كلمة  يدّل تسمية إلحدى الطّقوس التي تمارس في منطقة عزازقة، و" ثَجَرِبثْ"           

 يخص فاف، وهو طقس يمارس قبل أيامٍ قليلة عن موعد الز على شدة الملوحة، و" ثَجرِبثْ"

 يمرحن،  يضحكن، و ينشدن، و" تَحبلين"الفتيات دون الفتيان، فعندما تقوم النّساء بطهي فطائر 

يضعن فيها الكثير من الملح ليأكلن  و" ثْلْبيحثَ"يقدمن لهن  يقمن بإحضار الفتيات العازبات و و

ويفسر . اعاتيصبرن على العطش الذي سوف يصيبهن بمرور الس ال يشربن الماء و منها و

الفتاة المصابة بالعطش الشديد سوف ترى حلما تبحث فيه عن جرعة ماء  قس على أنهذا الطّ

إن الحلم هو عرض، أو تصور، أو تمثل يحدث لدى اإلنسان . تشفي وتسقي بها ضمأها الشديد

عملية نفسانية تتحول إلى استعراض عظيم مملوء باألحداث التي غالبا ما تكون إنّها . النائم

ها تتوجه إلى بيت تطلب من أصحابه ل لها أنّالفتاة عندما تكون نائمة يخي و 2.عجيبة و بةغري

 ما هذه األحالم إالّ و اليقظة مبدأ اللذة يقود دوافعنا في النوم و. ماء للشرب، فيقدمون لها الماء

انطالق غبات التي يحاول كل فرد الوصول إلى تحقيقها، فالحلم بذلك هو بمثابة نظام من الر

في الصباح الباكر وعند استيقاظ الفتيات، يتهافتن على العجوز  و 3الخيال في أثر الرغبات

ما لكل ملّ يشترط في مفسر األحالم أن يكون حكيما و الكبير التي ستحاول تأويل رؤياهن، و

    يترك أصحاب األحالم المزعجة  خبايا األحالم، يبشر أصحاب األحالم السعيدة، و أسرار و

يكتفي بتحذيره فعل ما  دون أن يدلي له بمصير حلمه و المخيفة في سبيل من سبل التفاؤل و و

إن البيت الذي قصدته ليلة البارحة أيتها :تقول تقوم العجوز بتفسير الحلم، و و 4.قد يكلفه الكثير
                                                            

"جح، جح، يا من يخالط الفتيات، سوف تأكل مغرافا من القمل:"بمعنى *  

  1  . 2009، دمشق، 1عبد اللّطيف ياسين قصاب، الجنس و المرأة عبر العصور، اتحاد كتّاب العرب، ط  -
2 - LUC Uyttenhove, Dictionnaire des rêves, Marabout, Paris, 2004, P 6.   

    ، دار الكتاب المصري، 1فوزي الشتوي، ج : جوزيف جاسترو، األحالم والجنس نظرياتها عند فرويد، ترينظر،  -3

   .91 – 88د ط القاهرة، د ت، ص ص 
4 - Voir : Mohand Akli Haddadou, Le rêve et son interprétation dans l’Islam, Email, 2éme 
édition, Alger, 1994, pp 94 – 95.  
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ه فاعلمي أنّ م لك الماءما هو البيت الذي سوف يأويك حينما تتزوجين أما الشاب الذي قدالفتاة إنّ

حلوا فإن حياتك سوف تكون سعيدة مملوءة  إذا كان الماء الذي أشربك إياه عذبا و زوجك، و

حزينة  في صيغة إذا ما كان ذلك الماء مرا ففي هذه الحالة ستكون حياتك تعيسة و بالمسرات، و

 . المشقات عوبات ومملوءة بالص و
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  : تـمهـيد

     ر خالداً يراًواج بمنطقة عزازقة تعبتمثّل مجموعة أشعار الزمن عن تجربة اإلنسان، عب 

قائمة على إظهار صفات ات الالمواصف و هي أشعار تتغنّى بكّل. خاللها عن طموحاته و مسراته

. ..عاب،الشهامة، و القدرة على تجاوز الصجود، و الكرم، و ي تتجسد في الشّرف، و الالرجل الّت

ء، و حسن السيرة عفّة، و النقاي تتمثّل في األخالق و الطّهارة، و الكما تتغنى بمواصفات المرأة الّت

        عمدنا في هذا الفصل إلى جمع أشعار الزواج بالمنطقة و تصنيفها حسب الموضوعات، و 

ختيار عينات تتمثل في مباشرة و غير المباشرة، و قمنا باو اعتمدنا في ذلك على المشاركة ال

ذي سهل قرية، األمر الّكون الباحث الجامع من أبناء هذه ال" الشرفاء"مثل قرية : مجموعة من القرى

إغيل "إلى قرى  مليها، باإلضافةة في سبيل جمع المادة من أفواه حاتنقالته و معاينته المباشر

ي كانت لنا عض القرى الّتب و... ،"إعكورن"، "عزازقة المركز"، "ثفْرِيثْ"، "ْلأشب"، و "بوكْساس

كان من الصعب على ". نْدوه"، و "وهونيب َأيث:" قريتيكرواتها و مخبريها  عضبالت باتصا

كن للغريب أن الباحث حضور حفالت الزفاف ألن المجتمع القبائلي يفصل بين الجنسين، و ال يم

نا بوساطة األصدقاء كما استعنا بأقارب من الجنس النّسوي ليسجلن يحضر العرس، لذا استع

  و مرحاً حاول أن يبدو عادياً يدانيتفاصيل حلقات األشعار، و عندما قام الباحث بعملية الجمع الم

ات النّاس خاصة منهن النساء و سريع االندماج و أالّ يبدي أي تكبر، أو تذمر، أو تأفف من ممارس

في الشّكل و اللّباس و السخرية و التهكم من بعض  ي كن عفويات، كما تحاشى أن يبدو غريباًالالئ

ي تختلف من قرية إلى أخرى فأهل عزازقة ة الّتوتيالممارسات و من بعض الكلمات و النبرات الص

و عمدنا إلى تحديد   ".ي": "تفريث"بينما بنطقه أهل قرية " دز":"الالم"ينطقون حرف : ز مثالالمرك

  :جدول نبين من خالله الحروف الزائدة عن اللّغة العربية
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  )1( :األمازيغيةجدول توضيحي لبعض الحروف 

  معاني األمثلة بالعربية  أمثلة باألمازيغية  لفرنسيةمقابلة في ا  الحرف

  حـزام  .رزِيأگْ   (KW)حرف شفوي يقابله   گ

  والـدي  ـاپـاپ  (V)حرف شفوي يقابله   پ

  لخرشوفا   ڤَثَـ  (GW)حرف شفوي يقابله   ڤ

  العمود  ڤُـچأ  (j)حرف معطش يقابله   چ

  قـفّةال  ثَقُفَتْس  (ts)حرف معطش يقابله   تس

  الشّعـر  أشَتُشي  (tch)عطش يقابله حرف م  تش

  يجـنس طّژأ  (z)حرف مفهم يقابله   ژ

  

  

من األقوال  يعتمد على مالحظة و تسجيل أنواع ذيو استعنا بأسلوب المالحظة الّ

وسيلة لمعرفة ما كا هلوك، و المراسم، و الطقوس، والعادات، والتقاليد اتخذنوالممارسات، و الس

الفرصة بزيارتها لسبب من  تي لم تسمح لنار خاصة في القرى الّألشعاكان يدور في بعض حلقات ا

  .األسباب

   في العلوم االجتماعية و في الفولكلور  اًالمشاركة هو األكثر استخدامبحظة و أسلوب المال

، كما توفِّر المالحظة بيانات غزيرة عن الظاهرة أو الموضوع و علوم األنتروبولوجية خصوصاً

مات دقيقة عن الموضوع ألنّها تتم في ظروف وعلو جمع المعلومات عنه و توفّر م استهالمراد در

  .)2(جزئياتها طبيعية، بينما تكون المالحظة العفوية غير واعية لكل عناصر الظاهرة و

                                                 
، رسالة دكتوراه )أنتروبولوجيا(ة العجيبة، دراسة إناسية الذكر في الحكاية القبائلي/زاهية طراحة، فضاء األنثى ،ينظر-1

  .، ص د2006ة، جامعة الجزائر، غة العربيدولة، معهد اللّ

ة العربية، جامعة ، رسالة ماجستير، معهد اللغ)دراسة ميدانية(ون، الحكاية الشعبية في منطقة البويرة ڤــيخالد ع وينظر،

  . 84ص  ،1997الجزائر، 
 .121-118ص ص المرجع السابق،  المطوع،عزام أبو الحمام ينظر، -  2
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الصوت و الصورة األمر  ي تجمع بينو البصرية الّتبوسائل التسجيل السمعية  و قد استعنا       

التسجيل توفّر إن وسائل . على فهم مالمح طقوس األشعار المؤداة أثناء العرس كثيراًالذي يساعد 

و بعد عملية الجمع الميداني انتقلنا . مالحظاتهكل الدقة للمالحظ الذي قد ال يسعفه الوقت لكتابة 

التسجيل الخطي : إلى تفريغ المادة المسجلة عن طريق الشرائط و كتابتها حسب مراحل ثالث

لصوتية، و محاولة ترجمتها إلى لغة عربية ميسرة و ذلك مين لكّل ما ورد في التسجيالت ااأل

      نتفاع بها، ى نمكن ذوي اللّسان العربي من االللفائدة حتّ تعميماً المعاني الواردة فيهالمراعاة 

على المدونة  ماداًنا بعد ذلك في تحرير الرسالة اعتعبي القبائلي، و شرعراث الشّو التعرف على التّ

  . ي تم اقتناؤهاالّت

 سوي أكثر من العنصر الرجالي ألنإلى أنّنا اتصلنا بالعنصر النّهنا و تجدر اإلشارة         

         إالّ أنّه لم يكن سهالً علينا جمع المادة  )1(''.راث الشفويين للتّالنّساء يمثّلن الحملة الحقيقي''

لينا نظرة استهجان، و إذا دخلت قرية ما وطات كثيرة و كان ينظر إيقات و ضغو تعرضنا لمضا

دون أحد من أبنائها ستجد نفسك في مشكلة حقيقية، فالباحث الجامع كان من جنس ذكري األمر 

ي قيات للمادة الخام الّتئي كن الحامالت الحقياالقتراب من النساء الال الذي لم يسمح له كثيراً

إلى الخارج أكثر من مرة، األمر الّذي  و حدث لنا أن طردنا. عن جيل يالًاختزلنها و توارثنها ج

  .استدعى تسجيل المادة من النوافذ أو خلف األبواب دون اإلحساس بوجودنا أو بوجود آلة التّسجيل

1- واج خاصة بالنساءأشعار الز:  

  أشعار الز جال واج تكون جائزة على لسان النّساء بالخصوص المن المعروف أنالر       

سبب ذلك هي الثقافة القروية و العقلية الريفية، فالغناء لدى الرجال يأتي مستهجنا في نظر القرية و 

ة باعتبارها من طرف المرأ و يؤدى -على الرجال اًما عدا أشعار بيع الحنَّاء الّتي تكون حكر –

شعار لتخفيف و المؤانسة، و من خاللها ي حفظت و كررت الحفظ، و تستعمل األالذّاكرة القوية الّت

 حزنت تصيغفإذا . من هموم و شقاء سببته ظروف الحياة الصعبةتخرج ما يختلج في نفسيتها 

  .، و إن فرحت ال تتستّر على فرحهااًموزون اًهمومها شعر

ي تنشأ على أن المثل األعلى في تحقيق اكتمال المرأة الّت اًبارز إن التربية تلعب دوراً

فإذا كانت للرجل إرادة حرة، و قدرة على ضبط . لشخصيتها هو النقيض المباشر لشخصية الرجل

     ستسالم تتميز على النقيض بالخضوع و اال النَّفس فإن المرأة ليست لها هذه الخصال، بل هي

                                                 
 .10حورية بن سالم، المرجع السابق، ص  -  1
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تمثل في العيش و الطّاعة ألوامر الرجل و سيطرته و جميع القواعد األخالقية تقر بواجب المرأة الم

  .)1(لآلخرين و أن تتجه عواطفها نحو الرجل الذي ترتبط به، أو األوالد الذين تربيهم

جتماعية آخر بالجوانب اال س نفسها، و طوراًبالتضاري ي تتعلق طوراًإن قساوة الطّبيعة الّت

   :         سن التدبير المنزلي، و يقال عنهاجعل من المرأة القبائلية سيدة ريفية مقتصدة تح

»فْ ثَيث نزرطُّثْ إحڤَثَم نزا  )∗( » إكَرلَّلْاَ« :المثل المغربي فيقولأمهفَشْ مالََارو ، مذْبري ة ف

ارة من رعاية األبناءتمكنت المرأة القبائلية من حفظ األشعار على إثر ممار )2()∗∗(»الدساتها اليومي 

فهي بذلك تروح ... ،اصيلو جلب الحطب و الماء، و حصد المح  و الحقول، وج الزو مالزمة 

  .و تحاول أن تجد لها نافذة تطّل من خاللها حتّى يرتاح بالها عن نفسها،

2- مرحلة التحضيرات و الدفافعوات للز:  

  غير، النّساء يعتبر الزفاف أكثر التظاهرات أهمية في القرية إذْ يشارك فيه الكبير و الص     

تكونت اجتماعية  ن بنيةوو تماسكهم، و ترابطهم فهم يكون اسالرجال دون استثناء ذلك لقرابة النّ و

فق أهل القرية أن يكون موعد الزفاف يختلف من بيت إلى و عن دليل هذا التفاهم يتّ. منذ أمٍد بعيٍد

ب و المحبين األقاريدعو صاحب العرس . في سائر الحفالت آخر لكي يتسنى للجميع أن يشارك

           كبيرهم  ذي ينتمي إليهالّ –يركز في المقام األول على حضور النَّسب  ،حتفالإليه لحضور اال

. ذين يتخلّفون عن موعد العرس، و لن يقبل اعتذارات الّكبيراً فهذا يعتبر شرفاً –صغيرهم  و

ما لّللدعوة بتوافد المدعوين و كابة ستجتتجلّى اال. تعاون و تكاثف الجهودفالزفاف ال يتم إالّ بال

غاريد من كال الطَّرفين و يستقبلها أهل الزفاف بكّل حفاوة و سرور فتتعالى الز وصلت جماعة إالّ 

وا في ديارهم و استراحة أما المسنين الذين بقو تقدم لهم كل ما يحتاجون إليه من أكل و شراب 

جهت ن وو إن حدث و أ. مالفرح لديهب اولد إحساسعام األمر الذي ييبعث لهم نصيبهم من الطّف

ثنين ل االمرأة دون زوجها فلن تأتي ألن زوجها هو صاحب البيت فالدعوة يجب أن تشمدعوة إلى ا

هم هن من أهل البيت مثلهن مثل اإلخوة فكلّأما األخوات و العمات فال توجه لهن الدعوات ألنّ. اًمع

                                                 
 ، ص ص1998، القاهرة، 1 إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي، ط: جون ستيورات مل، استبعاد النِّساء، ترينظر،  - 1

14-15. 
 .المرأة المقتصدة خير من ثورين حارثين: بمعنى - ∗

 

 .  يحبذ السارق على امرأة مبذّرة تخسر مال زوجها في ما ال ينفع: بمعنى - ∗∗
 . 230، ص 2008، الدار البيضاء، المغرب، 1 منية بل العافية، المرأة في األمثال المغربية، دار توبقال للنّشر، ط -  2
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يعني الجذر من حيث ارتباطه بالنّسل و الدم و كل أفراد الدار ينتمون  لفاألص .اًيشكلون نسالً واحد

        .)1(ه في عروقهمأو أصل واحد أو سلف ذكر تجري دماؤإل جذر 

 و سبب ذلك أنّه ثمة...أو زغاريد، و يمكن لحفلة الزفاف أن تتم دون غناء أو رقصٍ،  

    ألسرة المتوفّى  اًو احترام اًة و هذا تضامنى من القريجنازة من األقارب، أو من الحارة، أو حتّ

لكرامة  اًالمفعول و يحسب أهل القرية حسابمنا هذا سارية وو هي عادة ال تزال تمارس إلى ي

بعضهم و تقدير بعضهم فحياة القرية هكذا مملوءة بالحب و التآزر، عامرة بالتفاهم و اللّقاء 

فراد أسرة المتوفى إلى قد تمت منذ أيام يتقدم أحد أو في صيغة إذا ما كانت الجنازة . المتواصل

 ي تدّلم إليهم يقوم ببعض الحركات الّتو يقنعهم بالغناء و الرقص، فالرجل الذي يتقد بيت العرس

قص بزغاريد خفيفة، و من أمثلة تقوم المرأة بافتتاح حلقات الغناء و الرعلى إطالق البارود بينما 

  :زن ما تنشده الجماعةأشعار إبعاد الح

 .اءنَفا الْيهَأ كلَسغْ، َألانِيدوِلْى اَرجم تُريغَ •          سرذَغْ أي فْرقَْأرِغْد ِإسفَن، َأركْ •

 .جعوتَـمـال بلْا القَهـأي كنْع نزحلْاَ دعِبُأل •    ِإوِلو أذ نَشْرح حزن،لََسغْ ـأذَ كْ •

• مأثَچ نَنلَج ،بڤْلْثْ إرإتَسفَّح نْدلّه، الِّل الشكر •    )2(رذَل الحعي جتَ قَاِئدعاحفّبالتّ  ج. 

و لكن رغم ذلك يمكن لصاحب العرس أن يمنع أهله من الغناء و الرقص، األمر الذي يستدعي 

 )3(اًالحزن ال يلتقيان أبدن الفرح و صاحب الجنازة مرة أخرى ذلك ألوساطة العم أو األخ أو حتّى 

تلف مقدارها خفاف يحمل كل واحد منهم جائزة أو هدية يلزان إلى حفل و عند قدوم المدعوي

 هم في شراء جهاز غرفة النَّوم ، أما األعماميشاركون كلّ: مثالًباختالف درجات القرابة، فاألصدقاء 

كما . قات العرستبرة تساعد على تسديد نفمالية معو العمات، األخوال و الخاالت فيقدمون مبالغ 

نتظره الجميع، فهو فرصة واج بذلك حدث سعيد يو يبقى الز )∗("لَهن: "تالمدعوواتحضر النّساء 

ل المرحلة األولى بعد يمثّ''لتقاء و إدالء بمشاعر البهجة و الغبطة و السرور، كما أنَّه سعيدة لال

                                                 
 . 73، ص 2005، القاهرة، 1 عبي للكون، المجلس األعلى للثقافة، طين و التصور الشّألسود، الدالسيد اينظر، -  1
 .127: ينظر في المدونة الرقم -  2

3  - Voir : Mehanna Mahfoufi, Chants de femmes en Kabylie (fêtes et rites au village), 
CNRPAH, Alger, 2006, p 73. 

        اء لصاحبة العرس، و فيها نجد مواد غذائية متنوعة، كالسكر، و القهوة، و الفطائر ، و البيض، قفة تقدمها النس - ∗

 ...و الزيت، الحلوى،
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    متداد الطّبيعي و التكاثر أسرة خاصة بهما، و تحقيق االكوين نفصال عن أسرة المتزوجين و تاال

      )1(''.ستمرارية الحياةو الخلود، و ا

  :فتل الكسكس و األشعار المصاحبة له -3

الكبير يتخذ من يمثل الكسكس الطَّبق الرئيسي عند القبائل، و هو طعام يشيع في المغرب    

      في كّل المناسبات و يقوم بفتل الكسكس النّساء طحين القمح و ينضج على البخار، و يتواجد 

     اًن مكان الفتل تمامكر فيها إذ يبتعد عيشارك الذَّ ن الرجال فهي مهمة نسائية و الو العجائز دو

و عن  يؤدين أغاني تعبر عن همومهن و معاناتهن قتراب منه، ألنهنو ال يصح له الدخول أو اال

 فعلى المرأة أن تظهر مهارتها لتنال ''.وامرهألو امتثالهن له و خضوعهن  ل عليهن،سيطرة الرج

لتنهيه قبل رجوع الرجل من الحقل و إذا يوجد هناك الكثير من  رضى الجميع، و تبدأ عملها باكراً

الكنات و بنات غير متزوجات في البيت ففي هذه الحالة تقوم كبيرة العائلة بتوزيع األدوار دون 

   )2(.''راض أو احتجاجأدنى اعت

ة من اللّيل و تشارك تمارس عملية فتل الكسكس في النّهار لتتواصل إلى ساعات متأخر 

أما األخوات  ...، العمات، الخاالت، بنات العم، زوجات الخال، الجيران، و غيرهن،الكنات: فيها

اليوم األول من أن صنع الكسكس يكون في " مهنى محفوفي"فينشغلن في أعمال أخرى، و يرى 

عداده النِّساء من القريبات لحضور، و تشارك في إلليقدم كوجبة غذاء أو عشاء  احتفاالت الزفاف 

و تبدأ في فتل الكسكس النّساء اللّواتي يربين أو يرضعن . ي وجهت لهن دعوة مؤكدة و جليةالالئ

خريات لتتواصل نساء أ ضهنوقوا في البيت لكي يتسنّى لهن االنسحاب و تعبأو عندهن رجال 

تقدم إلى " ثَمزورثْ ثفْلثْ:" و يسمى الكسكس المفتول األول. متأخِّرة من اللّيلالعملية إلى أوقات 

   .)3(ريس ثالث مالعق من ذلك الكسكس لهماالعريس و العروس في يوم زفافهما بحيث تَقدم أم الع

و تقوم صاحبة العرس بتقديم القهوة . طرف فتاة بالغةو في مناطق أخرى يفتل الكسكس األول من 

بعيدات عن أعين الرجال و حتّى على مسامعهم ة مو الشاي و الحلويات وسط أجواء غنائية مفع

  .)4( ، أحد المواضيع المحرمة في المنطقةقتتعلق بالحب و العش ألنّهن يؤدين أشعاراً

                                                 
 . 14، ص 2005،القاهرة، 1محمد حسان غانم، أغاني األفراح في القاهرة الكبرى، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ط  -  1
 . 29ابق، ص المرجع الس ذهبية أيت قاضي، -  2

3   - Voir :  Mehanna Mahfoufi, op, cit,  p15. 
4   - Voir : ibid,  p75. 
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مين، يحاول كّل واحد منهما أن يتفوق على و يحدث أن تنقسم النّساء إلى فوجين متخاص  

أثناء الزفاف أما  في أنواع شعر النقائض المؤدى حقاًو هذا ما سنراه ال اًكالمي خصمه لتنشب حرباً

فيرى أن فتل الكسكس يقام قبل موعد الفرح بقليل و تشارك من النّساء اللّواتي لهن " محمد جالوي"

يتكون األول عادة من النِّساء : و تنقسم النِّساء إلى فوجينالكسكس، فاءة في صنع كمن الخبرة و ال

بينما يتكون الفوج الثاني من النِّساء و الفتيات  المتقدمات في السن يؤدين مجموعة من األشعار 

1(قص و الغناءالالّئي يقمن بالر(.   

أو الخروف، أو التيس أو بعض الحيوانات كالقطِّ  دخلت عليهن إذا النّساء خيراًل و تتفاء  

 اًبأن خير المعز أو حتَّى البقرة، فيزدن في وتيرة العمل و يزغرد بصوت مرتفع و هن متأكدات

هذا الز فهذه الحيوانات األليفة . ية و تسهر على نجاحهواج مبارك من قوى خفسيحصل و بأن

ذي يدخل إلى فناء ما ترحب النِّساء بالنَّحل الّ، كاًَو هو متعلِّق بها تعلقّا شديد االقبائلي حبا جميحبها 

  :فتل الكسكس، و تزيد فرحتهن و هن منشدات

 .يبِصلي علَى النَّــنُ •    يـپِِـنْـصلي َأفَـَأنْ •

      . ِلـوار النَّحــا نُـي •    زِزواـــوار تْـَأنْ •

 .حلفَرا هلَ ممتْيا ربِ َأ •    رحـَأرب كَمالَس َألْفَ •

 .جرة اإلجاصـا شَـي •    رســرا إفـچـأتَ •
 

 .لَى النَبيـصلي عـنُ •    يـنَبـي َأفَـصلـَأنْ •

ـََأنْع •  .الةـصلْي اَـف يدزِـنَ •    رنـَنـوذْ َأسـ

 .ِلـحـار النَّوـا نُـي •    زِزواـــوار تْـَأنُ •

 .ة الحلورـجـَا شـي •     )2(وـُلـحـرا َألَـَْأتَج •

كثير من لذي ينتج العسل و هو مصدر دواء فهذا النّحل يجلب السعادة و الهناء، فهو الّ

  ي من اَلْجِباِل بيوتاًاتَّخذ نِى النَّحِل َأك إلَى ربحوو َأ« :، و يقول تعالى في كتابه العزيزاألمراض

ن بطُونها يخْرج م الًلُذُكي سبَل ربك من كلِّ الثَمرات فَاسلُ ليثُم كُِ ون،من الشَّجرِ و مما يعرِشُ و

                                                 
امية لألمازيغية، الجزائر، ، المحافظة الس1، الجزء )بين التقليد و الحداثة(محمد جالوي، تطور الشعر القبائلي ينظر،  - 1

 .166- 165ص  ، ص2009
  .128 ، ص2قم رالالمدونة،  ،ينظر -  2
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   )68(سورة النّحل، اآليتان » ِلقومٍ يتفَكَّرون لنَّاس إن في ذَِلك آليةًفيه شفَاء ِل ألْوانُه شَرابُ مخْتَلفٌ

قاء، و الصفاء، و يرمز العسل إلى النّ رات والخصب و الخيو يمثِّل النّحل صورة '' .)69(و 

  )1(.اللّيونة، و السكينة، و الهدوء، فهو منبع الحياة و الخلود و غذاء القديسين و الحكّام و العقّال

، "الضح"و " الضحى"و " الجونة"و " اَلْحونَاء"مثل  ل إلى لون الشمس الساطع شعاعهاكما يرمز العس

و تنفر النّساء الفاتالت  .)2(''ةد الظَّالم و يجلب النُّور و بالتالي الحيافهي كائن مقدس يبع... 

لوجه إلى مكان الفتل فأل شر ألنّه يرمز يوانات أخرى كالكلب الذي يعتبر وللكسكس دخول ح

كما تشمئز الحاضرات من البومة و يقال إنّها  .للخيانة الزوجية فترميه النّساء باألحذية أو العصا

  ».  إن فالنا ابن فالن سيموت قريباً«:تنادي تقول عندما

حي يقال عنها إنّلحفاة الّتو ينفرن من الساحر ها تحمل السر ، فهي الوساطة بين الس       

وء و او المسحور تستخدمها المشعوذات ليبطلن الزنفوسهن واج و ينشرن الس ألذى ذلك ألن

خفاء الكسكس ألنّه طير اع صوت الغراب تقوم النِّساء بإسمو عند . قد و الكراهيةمملوءة بالح

    يجلب الشؤم و سوء الطّالع و تنفر منه الكثير من الشعوب و األمم خاصة منها الشعوب السامية 

الم بعث غراباً النبي نوحا و يروى أنة استطالعية يبحث على إثرها على الياب عليه السسفي مهم 

أمام النّاس و أن يكون طعامه من  اًبأن يجعله اهللا حقيري النّوح فدعا عليه فلم يعد فغضب عليه النب

بايا في حجرة من و عند االنتهاء من فتل الكسكس تتجمع النساء و الص )3(.الجثث و الجيف بقايا

  :"الشرفاء"ما تنشده نساء قرية البيت، و يبدأن بالغناء و الرقص و من أمثلة األشعار المتداولة 

 .هذــــا هـي ي ِلزِنْا  •    ثْـَنـس َأثـــِتَأروِ •

 . بِـصالقَ دقَ ةَباحـا صي •      مــِنــد ُأغَــقَـَألْ •

 .اءـنّسـال ةَدـيـا سـي  •           ثْـخَلَـس َألْـــَألَلْ •

• ـنْـڤْـپِإم ــدــنم           • ـلـعــــنَْأـشَ يك. 

 

• ثْـــهَأو ـزم ـهُأ •            زقُرصتَخْا ُأي يُأ اهقُريص. 

• ـــَأمي نـفُــزز                • يا صاحةَب الجخَاَأل اِلماذ. 

                                                 
1   - AKKACHE MAACHA Dehbia, op, cit, p 92. 

 .192،193المرجع السابق، ص  نة،محمد عجي -  2
3   - Voir : Tabari, op, cit, p 106.  
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• ثْـــهَأو ــزه ـمأُْ •    زـقُرصتَخْا ُأي يُأ اهقُريص. 

• مَألْـــَأر ــنـم1(.ز(         •  ـــيا رمان الحلو اللّذيذ. 

  :)∗("ورنب-ِإسفْرا ن"أشعار الدقيق،  -4

ي تمارس بمنطقة عزازقة، األنماط الشعرية القبائلية الّت تسمية ألحد" َأورن- ِإسفْرا ب"

فالسميد هو ذلك المصنوع من القمح، و هو الغذاء األغلى بين النَّاس، و ال بأس أن تعتبره الشعوب 

له الكثير من االحترام و التقديس و تتجلَّى هذه القداسة في موسم حصاده إذ ، فالقبائلي يكن مقدساً

يؤدي النَّاس مجموعة من الطّقوس، و تنشد النِّساء مجموعة من األشعار و أثناء فرز الحبوب عن 

     واقفة إلى الحياة و هذا عندما تكون السنبلة : هماشيئين متناقضين أول يرمز القمح إلى. السنابل

، و أن هذه اًلقمح روحلو يعتقد بأن  )2(.ملقاة على األرضانيهما إلى الموت و هذا عندما تكون و ث

ِإرذَن َأذْنَثْنِ «:وتقول الجدة عن القمح و أصله .)3(الروح أرقى من أرواح غيرها من الكائنات

 غْزِفَنأذ ثَنلَشا وم ،لَّ َألْخيري لَّنم ،نكْرسدِإغسو ،نَألَّز مَأذَع ،نضو زِلَنيثْ . ِإذَونمِ ِإثَخْلَقْ َأدَأس

القوت  إن القمح هو« :تقول األسطورة )4(»ثْبثْنَد ثَمغَرثْ ثَمزورثْ إثْلَمسثْ َألْقَع، ذْغَ ثَژَّثَن، َأمغن

يعم الخير، و إذا غاب يعم  اًا على أشدنا، فحينما يكون متوفرصرن األساسي، فهو الذي كبرنا حتّى

القمح  تو لما خلقت الدنيا قامت العجوز األولى يجلب حبا الجوع، و تطول األنهر، و تقصر اللّيالي

إن جبريل هو الذي أحضر القمح «:،  بينما يقول الطبري»من رحم األرض ثم زرعتها و نبتت

ثم كيف يطهيه فوق  دقيقاً سحنه ليصيرزرعه و يكيف ي أدامبأمر من اهللا عز و جّل و علَّم 

 . )5(»النّار

بق يوم ذهاب أهل العريس إلى بيت العروس و ذلك في صباح الذي يسب "َأورن"تقوم عادة 

          إلى أنواع مختلفة من المأكوالت  من الدقيق باإلضافة اًمعتبر اًالزفاف، حاملين معهم قدر

: ور إلى نصفه و ما يعرف في المنطقة بـالثّ ذي يتراوح مقداره من ربعاللّحم الّة كو المواد الغذائي

"ثْ برمثَس و الخضر الموسمية الّت"أزڤَر ،يت، و الفواكه، و الفطائر ي توازي فترة الزفاف، و الز

                                                 
 .128 ، ص2:المدونة الرقم ينظر، -  1
 .ميدالدقيق أو الس: في اللّغة العربية كلمة" َأورن"يقابل كلمة  - ∗

2   - Voir : AKKACHA Maacha Dehbia, op,cit, p 88. 
 .172-169المرجع السابق، ص ص  محمود مفلح البكر، -  3
 . 13/05/2011: ابقة، يوماوية الس، الرحواء حويلي: رواية السيدة -  4

5  - Tabari, op, cit, pp 82-83.  
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       . العريس خروفينفيشترط من أهل  "تفْرِيتْ"أما في قرية ... كر، و الحليب،هوة، و السقو ال

و على مقربة من بيت . و يحظى أهل العريس باستقبال حار و يقدم لهم طعام فاخر يليق بمقامهم

العروس تؤدي النّساء مجموعة من األشعار وسط أجواٍء مفعمة بالسرور و هنعادة و الغبطة و الس 

     ر، داء األشعاتجربة طويلة و واسعة في أ إذْ تنشد الواحدة منهن و تكون صاحبة ،اًواحد اًيشكّلن صف

ة نداٍء، و تمثّل ي تمثّلها المرأة المنشدة هي بمثابوقة األولى و الّتو تعيد األخريات مقاطعها، فالج

واتهن وسط صفع أتلتر "رن أسوْلَأ"النِّداء أو في تكون بمثابة زيادة ي وقة الثانية و الّتبقية النساء الج

هن عن طريق الصدى و كأنَّها لوحة موسيقية صنعها ي تجيب لندائازڤة العالية و الّتجبال عز

  ":هنْدو"ما تنشده نساء قرية  ، و من أمثلة أشعار السميداإلنسان و الطَّبيعة معاً

 .ةًبصتَنْم ةَارالح تُيَأق و روفَ نم تُيـأتَ  رـعجـار ثْـغْد الْحـفَلَّ ولَـد سـغْـَأكِّ •

• ـغْ َأثَـنَّـلَـڤَـَأضـقَـعـيثْ َألْجـوهر  ــصـهنَرـا يطْـا قـال ةَعـجورِـه. 

• ثَــِغـِلي  ـنثْ َأطَـبإنْـر ـسـعرـتَـافْ  زـلْا اَنَلَ حبقَــلَ ابد هِسيالًوِا طَنَر. 

 .ةًـَوحتُفْم ةَراالح تُيَأو ر  ٍقوفَ نم تُيتََأ  ار ثلّيــغْد الْحـلَّ ولَـفَـد سـغْـَأكِّ •

• قَـغْ َأثَـَلَنّــڤَـَأضسيـونْـيثْ َأثُـع.  ـصـهنَرـا يـطْـا قونُُـتُـلْاَ ةَـعيس . 

 .درالب من يانعا نُنَـإنَّ اببـا النَـلَ حتَـافْ   )1(غْ ونْسيــرزيـرثْ يـُن  ثَبـِغـيـِل •

      األهل  ،وجةوج و الزة بحضور ولي أمر الزتقام مراسم الفاتح" َأورن"و على هامش 

تبر و يع" ثَعممث"و األقارب و شيخ القرية ليقدم والي العرس المهر لصاحبه و يسمى بالقبائلية 

برغبة الرجل في  او إشعار معنوياً واج يصح به العقد، جعله اهللا شيئاًتمام الزمن شروط إ شرطاً

و واج هالثمن، فاألهم في الز القبائل أن المهر ال يكون باهظ و المعروف في منطقة. زوجته

  .االستقرار و الذرية الصالحة

ي تمارسها النِّساء أثناء هي تلك األشعار الّت إن أشعار القفة  ":تْقُفَتْس- نِإسفْرا "أشعار القفّة  -5

ي الّت نسبة للقفّة )∗("تْستْقُفَ"من دار العريس إلى منزل العروس، و تسمى بأشعار  نقل القفّة

     القهوة، و السكر، و الحلوى، : يصطحبها أهل العريس إلى بيت العروس، و تكون مكونة من

العريس هدايا كما تحمل أم ... )∗∗("ثحپلين"، و "لَمسمن"و  ،"باظْأشُ"ي تتمثل في و الفطائر و الت

                                                 
  . 129 ، ص3: قمالمدونة، الر ينظر، -  1
 .يستخدمها الفرد في جلب مختلف المواد الغذائيةكلمة مشتقّة من اللّغة العربية، و هي تلك التّي  - ∗
 .فطائر قبائلية تصنع من الدقيق، و الزيت، و الملح، و الماء - ∗∗
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تهر بالجبة و الجبة القبائلية المزركشة فمنطقة عزازڤة تشللعروس و تتمثّل في األلبسة، و األحذية، 

، كما تقدم لها "ثَكَسوثْ نَاثْ َألْغَپرِي: "و تُعرف بـ" ثسففن"الحواشي أو ي تكثر عليها المحلية الّت

و العطر و الصابون، و القماش المصنوع من الحرير  مواد التجميل و التزيين كالمشط  أيضاً

نت فيما حاف يوم زفافها، فالمرآة كالّى مرآة صغيرة سوِف تضعها العروس على الباإلضافة إل

ر طقس استخدام المرآة على رأس ي تمتلكها المرأة القبائلية، و يفسمضى من أثمن األشياء الّت

العروس بأنّها حصن منيع لكل من أرادت أن تعرقل مسار العرس و تسبب األذى للعروس، فهي 

رور ألن المرآة تعكس صورة الشخص فإذا تعرضت إحداهن لألعمال السحرية وسيلة لردع الش

الي تصاب باألذى و يغمى عليها، و لكن في بعض تنقلب عليها األمور لتكون هي الضحية و بالتّ

البشرية، و الّتي ال من الكائنات  اًخاص يشكلن صنفاً''هن األحيان تنجح الساحرات في عملياتهن، ألنّ

و يبرز دور الساحر في الربط و تحقيق . االجتماعي ال للكون الفيزيائي و ال للعالم اًتمامتنتمي 

            .)1(''االتصال بين العالم المرئي و غير المرئي

ن من قالدة، و زوج من القرط و إسوارلعروس أيضا طاقم من الذّهب يتكلم كما يقدو ،    

، )∗∗∗("أمشْلُوخْ"، )∗∗("، أپروشْ)∗("َأفْزِم: "من الفضة و تتكون منو خاتم باإلضافة إلى تشكيلة كاملة 

، و هو الذي )∗∗∗∗∗∗∗∗("أمحرپ"، )∗∗∗∗∗∗∗("ثَعڤَطْ"، )∗∗∗∗∗∗("ثَمثخُ"، )∗∗∗∗∗("َأرذيفْ"، )∗∗∗∗("أخَلْخَْل"

السوء  إيقاعو  العين طريقة من طرق اإليذاء،''من العين الحاسود، ألن  اًتلبسه العروس خوف

خضبه ليوضع على العروس في تلك و تحضر أم العريس قليالً من الحنَّاء و لوازم  )2(''باألمراض

في و هذا " َأورن"تصطحب القفة مع السميد أو  االلّيلة، و في صيغة إذا ما كان بيت العروس بعيد

و إذا كانت هذه العادة قديمة . زفافالصباح الباكر بينما تحمل القفة مساء اليوم الذي يسبق يوم ال

                                                                                                                                                             
 
 
 . 307، ص 2003، دار كنعان، دمشق، 1 محمد صبح، ط: كلود ليفي ستراوس، مداريات حزينة، تر -  1
 .يوضع على الرأس - ∗
 .يوضع على الصدر أو فوق ثديا المرأة - ∗∗
 .يوضع على اليد، و يمكن وضع واحد على اليد اليمنى و آخرا على اليد اليسرى -  ∗∗∗
 .يوضع على الرِجل، و ذلك فوق الكعبين - ∗∗∗∗
 ".الْخَلْخَال"يوضع كذلك على األرجل، و لكنّه أقّل سمك من  - ∗∗∗∗∗
 .توضع على أصابع اليدين -  ∗∗∗∗∗∗
 .لى الفوطةنعني بها الحزام الذي يوضع ع - ∗∗∗∗∗∗∗
 ".حارب"قة من العربية  من الفعل يوضع على الكتف أو على الصدر و هي كلمة مشت - ∗∗∗∗∗∗∗∗

 .22حورية بن سالم، المرجع السابق، ص  -  2
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، "إغيل بوكساس"، "أيت عيسي"، "الشرفاء": فهي ال تزال تمارس إلى يومنا هذا خاصة في قرى

 : يالتّلكا أشعار القفة إلى أربعة مراحل و هيتنقسم ....،"أيت بوهوني"، "عزازڤة المركز"، "أورير"

ي تؤديها النِّساء مباشرة بعد خروج القفة من بيت تو هي تلك األشعار الّ :أشعار خروج القفة) 5-1

  :العريس، و من أمثلة ما تنشده نساء قرية الشرفاء

• ورتستَسس دمغْ َألْحمقَد            • بتُْأد يالسبِ  رالَتوالفَ ةاتحة. 

  .ةُبالقُ هيلَع تْيي بنالذ يبِالنّ  •    بتسـقُـَأنْپِي ف ثَپن ثَ •

  .ةـَبارك لك القفّـوف نـس •    )1(فتْسـقـأرذَكْنْسعذْ سثْ •

  

  :لنِّساء بمجموعة أخرى من األشعارعندما تبتعد القافلة تتبعها ا: إبتعاد القفة) 5-2

ـَفّـقُ •  سـيـكَـك َألْـسـتـفْـقُـثَ •  .سـيـالك هاـأي كـتُـ

 .اهفَاَرـطَْأ تْعطَو قَ تْـَبـهذَ •  رِســـر ِإيـزڤَّـروح ثَـثْ •

• ت ـسـوِنأذْ ي نرـَتـزنَّس2(و(  • نْعدما يرا َأاهحدهم بهاي ستأنس. 

و هو االسم الذي يطلق على أهل العريس الذي يحملون القفة  –" إقَفَفْن"يصل  :القفَّةوصول ) 5-3

  :من األشعار إلى دار العريس لتنشد النِّساء مجموعة -إلى بيت العروس

• ـمحـرـپـا سنـمـْح  .دمنْـحـمـا بـًبـرحــم •    دــ

 .يــاِلـغَـا الـنَرـهـص •    فْ مرثَينـغْ غَـنَّـلُـڤَـُأض •

 .كــعـن مــتَ و مـأنَْ •  )3(ك ذْ دديضـثـعـپرـسـتَ •

 نطالقها، و تنشد النّساء مجموعةو قبل حلول الظّالم تعود القفة إلى موضع ا: عودة القفة) 5-4

  :فة قد أدت مهمتها وسط جو مفعم بالفرح و السعادة و البهجةمن األشعار خاصة عندما تكون الق

  

                                                 
  .131 ، ص4: قمالمدونة، الر ينظر، -  1
  .132 ، ص4: قمالمدونة، الرّ ينظر، -  2
 .132، ص 4: قمالمدونة، الرّ ،ينظر -  3
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 .الظّالل تْادع ي المساءـف •    نْد ِإموالَـلَـا ُأقْـشَـِعـذلْ •

• ورَأز ةـَسـسارألْح ذْ َأربقْسا •     ع  حارةـعد إلى البالس. 

 .سرعى يفْرح صاحب الحتّ •     )1(اپ نَتَمغْراـپ رحـفْـي أذْ •

  :غَرِنتپو"-ر المدح و الثناء، إسفْر  نأشعا -6

  يعرف بـ أشعار المدح و الثناء أو ما تعد"غَرِنوپفي  والًالشعرية األكثر تدا من األشكال" ث

  الذي يعني الثراء " پغَّر"هو " ثپوغَرِن"ل كلمة أن أص« :راث القبائلي، و يرى جون ماري داليالتّ

، و هو )2( »، و هي كلمة قبائلية قديمة تكاد أن تختفي في الكثير من مناطق القبائل"أسپغَر"و منه 

نجدها تقوم على " ثپوغَرِن"بأن كلمة ''ي تقول الّت "فريدة أيت فروخ" ذهبت إليه األمر نفسه الذي

  .)3(''الثراء و الجاه: و يقوم على معاني)) پ، غَ، ر((الثة حروف ثجذر يتكون من 

ي الشعرية الّت األشكال هي تسمية ألحد" ثپوغَرِن"أن و إذا انتقلنا إلى منطقة الدراسة نجد ب

 تغنى في األعراس و سائر األفراح تأتي بها النِّساء دون الرجال على شكل مقطوعات شعرية

بلحن  بداية االحتفال إلى نهايته، تؤدى حسب تسلسل المراحل المتالحقة منتختلف موضوعاتها 

و العروس  و يمجد العريس تارةً و جماالً و روعةً اًؤثر في النّفوس، فيزيد للحفل طربرنين و م

  .ي تسبق يوم الزفافناء تحنية العريس في اللّيلة الّتأخرى أو من يقاربهما خاصة أث تارةً

في المعتقدات الشعبية إحدى العقاقير الشافية و الواقية يفصح استعمالها على  و تعتبر الحنّاء

و ترتبط بأجواء الفرح دون . )4(سية القديمةغور بأبعادها إلى الممارسات الطقرمزية تعبيرية ت

و ال تعجن مؤازرة لبيت الجنازة ، و ترمز سواها و إن كان هنالك عزاء في القرية فال تستخدم 

  )∗(»ثْنّي ذلْمَيكَلْحاَ «: حداهنطقة عزازقة إلى المالئكة و تقول إي منالحنّاء ف

ويلة ما يجعلهن يؤدين هذه ي لهن من الخبرة الطّمجموعة من النّساء الالئ" وغَرِنثپ"تؤدي   

. ليصل إلى أعماق الغابات و قمم الجبال فشيئاً األشعار ببراعة و بأداء باهر و بصوت يرتفع شيئاً

، شعر مبدع في مجمله يسرد على شكل أبيات تغنّى في مختلف "ثپوغَرِن" « :خديجة جامةو تقول 
                                                 

 .132، ص 4: قمالمدونة، الرّ ينظر، -  1
2   - Jean Marie Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français, SELAF, Paris, 1982, p 33. 
3  - Farid Ait Frroukh, Le chant Kabyle et ses genres, Encyclopédie Berbère, N° 12, Edisud, 
1993, pp : 1869-1871. 

 .181، ص السابقينظر، محمد جالوي، المرجع  -  4
 .الحنّاء مالئكة - ∗
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بمدح ية، تقوم على إثرها مه مجموعة نسائتنظّ، واج، و الختانالمناسبات و األفراح العائلية كالز

و ، و اآلخر يعيده، أاًالنّساء صفين أحدهما يردد مقطع ا، و تشكلمهيالعريس و العروس و أهل

  )1(»يجيب عنه

  ":تْپوغَرِن- ن"عار أش موضوعات

من جوانب الحياة  األشعار فترة من فترات العمر بصورة تفسر جانباًتصور هذه 

بع السكان االجتماعية، و هي بذلك تعكس األوضاع السائدة لدى المجتمع القبائلي، ففي خضم ذلك يتّ

واج، و الواقع أن تنوع العالقات االجتماعية، ة الزفي منطقة عزازڤة خطوات القوانين الجائزة لسن

و تداخلها و محاولة الجماعة المشوقة تتبع هذه األحداث المتسلسلة تفرض عليها طريقة معينة في 

     صوص الشعرية حسب الموضوعات إلقاء هذا النّوع من التّعبير، فقد اتخذت في هذه المهمة النّ

بتجسيد " أسپوغَر"حيث الزمان و المكان، و قد تبدأ الجماعة النسوية و ارتباطها باألحداث من 

  .تي تعم الحارةالّ الفرحة

أحلى كلمة يسمعها الفرد، و أوقعها في النّفس، تتنوع في الحياة تعد الفرحة   :تجسيد الفرحة) 6-1

فان "، و يرى ها احتفاالًبتنوع المناسبات السعيدة بيد أن الزفاف أكثر المناسبات أهمية و أكبر

األوامر المحددة من قبل أن االحتفال هو مجموعة األعمال و األفعال المنفّذة عن طريق «": جنب

     واج رباط مصيري بين الرجل إن الز. )2(»و موجهة إلثراء العالقات بين األشخاص الجماعة

أهل العروسين مبتهجين، مسرورين و جوهر سعادتهما، و حالل شهواتهما كل ذلك يجعل  و المرأة

و سعادة فتراهم مبتسمين و عالمات الفرح بادية على وجوههم، و تظهر  يغمرون البيت بهاءف

العاتية و يصطحب كل ذلك جرجرة جبال ي تتعالى فوق ذلك الشعور بإطالق الزغاريد الّت النّساء

  :تجسده النّساء و هن قائالت و هذا ما و الرقص الغناء

 .تْالَز دقَ وميي، الغُتحرا فَي •     ررـفْـثْ تُـڤُـرو ثَـخـَألْ •

• ـسـمم ذَ شَـَقّـر ـرررو     • ـِمـسبِكَ يرٌكير ،بالجِ راِلب. 

  ؟ارورألا اَأيه كعأضس نيَأفَ •    )3(رر؟ـــغْ ُأيـجـد أركَـَأنْ •

                                                 
 .164، ص 192خديجة جامة، الغناء النّسوي القبائلي، ديوان المطبوعات الجامعية، د ط، الجزائر،  -  1

2  - Arnold Van Gennep, Le Folklore (Croyances et coutumes populaires Françaises), librairie 
Stock, Paris, 1924, p 47. 

 .133، ص 5: لمدونة، الرقما ينظر، -  3



46 
  

  ":مُأخَاب-غَرِن نثيو"كشيء جامد،  مدح الدار) 6-2

طريقة  ، و كّل جنس بشري يملكيجعل الفولكلور من المنزل أحد اهتماماته األكثر شيوعاً  

تظهر المنازل القبائلية ببساطتها، صغيرة الحجم، متوسطة . )1(ييدهاخاصة في بناء البيوت و تش

    من أحجار، و أشجاريعة فالقبائلي يعتمد في عملية البناء على ما تقدمه الطب''الطّول و العرض، 

، و من أمثلة أشعار )2(''وثيقاً اًيرتبط بها ارتباط و يقدس أرضه و و يعتز ببيته... و طينٍ، و ماء،

  ": وكْساسإغيل ب"لدار ما تنشده نساء قرية ح امد

 .اهارجأحو  رميدـالقَ و الدار ركُأشْ •     يذْغَغَنسذْ َأذْ شكْرغْ أخَّام، ألْقَرموذْ  •

• غْ ثنـأرثْ، ألْـبـرسنَرنمذْ ي ـلْا اَذَـو كَ •    وحبشَخَلْو اَ ابب تَو عاتَباه. 

 .اهاِلبشْو َأ ةَؤـبـلَِّل ةَـحرفَـال ممـتإ •    )3(زمونسفَرح ِإثْسد ذْ يَـلَس الـمـكَ •

النّساء أهل البيت و ما يختزنه أصحابه من  تمدح  ":مپوغَرِن نَاثْ وخَّاث"بيت لمدح أهل ا) 6-3

    حترام و يسوده الهناء، يقتنع صاحبه ببساطة العيش صائبة، و مبادئ  قويمة، يعمه اال قرارات

       و يؤمن بأنّه قادر على تحمل مسؤوليات بنائه بكّل عفّة و رجولة و قادر على تحمل الشقاء 

  .و تجاوز الصعاب

  ": أخَّام-پپ ب-ثپوغَرِن ن"مدح صاحب البيت، ) 1- 6-3

  جل القبائل إنحكم فيغدو من أولى األنساب ي حريص على ما تركه األجداد من أمثال و الر

صاحبها ألنّه سهر و تعب من أجل علو  و تكون داره من أشرف الديار في القرية، يهاب الكّل

ألسنة الجميع، و من أمثلة أشعار مدح على ألنظار، و يراود مكانة بيته و الحفاظ عليه ليكون محط ا

  :"بعزازقة المركز" ريبنو غب"صاحب العرس ما تنشده نساء 

 .يوِتَسلماَْ بِشَخَلْاَ باحا ص، يُلزِنْملْا اَهأي كبِ ُأدأبس • ع نَلُوحضپِْـام، أيـخَّـك أيـذُغْ ذْڤَـَْأذْپ •

• ـپـپَأم ـيـكمز َأشْلّح ذَوِنرسقَشْ يرأپ  • ـصـاحـباَألـكَ كـسـقَ دد ـهـلْاَ زبـنُروس. 

  .اـنَيْتََأ نحا نَا، و هنَعمـي سـخا َأي كـحرـفَـِب  )4(إدنْروح مِـل ألْـم إسـك أڤْـرحـفَـإلْ •

                                                 
1  - Voir : Arnold Van Gennep , op, cit, pp 52-53. 

 .45ذهبية أيت قاضي، المرجع السابق، ص  -  2
 .134 ، ص5: المدونّة، الرقم ينظر، -  3
 .134 ، ص5: المدونة، الرقم ينظر، -  4
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  :ن في المدح و الثنايا في صاحب العرس قائالتو يضاعف    

 .سِرـعلْاَ بــاحــص رـكُشَْأ •      رـمغْـتْـپ نَـرغْ پـكْـأذْ شَ •

 .ةلَـجـحلْاَ هـتْـَبي رالذ رـسنّلْاََ •         رثْـكًـسـِرب ثـاز إثْـپـَألْ •

• يإد ڤـَأوثْـسأر ـنثْــم1(ر(             • يـا الذَـا هذـي جالَبِـلْى اَإلَ اءد.  

  

  ":اْل تْمغْرلَ-ثپوغَرِن ن"مدح أم العريس ) 2- 6-3

     ح أم العريس التّي سهرت على أن يكبر ابنها ليصير رجال، ديقترن مدح البيت كذلك بم  

أهل ن يغدو و حافظت على بيتها فكان بالنسبة لها أعز بقعة على األرض، جهدت بدورها على أ

يار، حافظة على سمعته و شرفه، مسيرة إياه الد من أرقىوكرها من أشرف األنساب و دارها 

بدارها منشدة بتنظيم محكم، و هي تعتز:  

• ـخَـأيـم وِـَأمو ززعن نلَهذْغَغْ سيا دارِ •  زـــال يذـتُـنكَـي ساءـــنـهـب ه. 

 .لك الركيزة ستُسو َأ ياِلو اللّي يعِقصبنيتك في ال • .سپدغَس أچڤُ تْكَن پنغْثْ إوڤْرِس ذَلْيِل •

 .هـركـتن َأــ، و لزـعـال تُـفــد ألـقـل • )2(َثَّروِحثو ثْنُم ألْعز ثَخْظَ إثْمزذُغثْ تْمر •

و ال  إن المرأة القبائلية قاومت ظروف الحياة الصعبة، و تقتنع بنصيبها و ال تشكو نقصاً

و من أمثلة  .)3(هنيها الذّقالبيت، و نباهتها و تفو مدى إتقانها األشغال، و تظهر قيمتها في حرماناً

  :"عزازقة المركز"أشعار مدح أم العريس، ما تنشده نساء 

   .اهاتبتَى عتَّـو ح ةَارـالح تُرـكـش •  سـنَرنـألْحارة أرنغْد أَل ذ م أشَكْرغْ •

• ـيـمڤَس ـسغْـلي ثَسڤْ ون ـدلُأ •    سلْاَ مَؤاللَّب يسِرِعة مي فوق ننب غْوليس.  

• نزِزوِع سزرَألْجنَّث ح قَسزـَأنْر4(س(  • رف ةَناك الجنَّـقْزلها َأ ظْفَأحزاءهاـع. 

 

                                                 
 . 135 ، ص5: المدونة، الرقم ينظر، -  1
  .134 ، ص5: المدونة، الرقم ينظر، -  2
، منشورات زرياب، د ط، )قراءة نقدية في كتاب هانوطو(محمد جالوي، أشعار شعبية من قبائل جرجرة ينظر،  -  3

 .11، ص 2001الجزائر، 
 . 135 ، ص5: قمالمدونة، الر ينظر، -  4
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  ":أسپوغَر ڤَسلي"مدح العريس ) 3- 6-3

   إن"فاف ي تسباللّيلة الّت ناء تحنيته و ذلك فيالخاصة بالعريس تكون أث "ثپوغَرِنق يوم الز 

كل األنشطة الموازية، و تجهز حلقة الحنّاء بأفرشة تليق  و عندما تبدأ عملية خضب الحنّاء تكفّ

     مكان للعريس  ية تقليدية و في جانب منها يخصصبالمقام كالحائك المزركش باأللوان أو بزرب

ممزوجة بعوالم العادات و األعراف لتشكّل في  عوالم المعتقداتء و تبرز حضر لوازم الحنّاو تُ

   . )1(سيةجواء هذه الممارسة بأبعادها الطقعمومها أ

فات األقارب و األحباب اتختلف تحنية العريس عن تحنية العروس و يرفع قدره بارتفاع هت  

": أشُوِيقْ َأسپوغَر أو: "داخل قاعة واسعة األرجاء و ملونة باألضواء الكاشفة تقول خديجة جامة

يحن وقت الحنّاء تتوقّف النّساء عن الرقص و الغناء و تستمع اآلذان إلى أشعار الرجل الذي لما «

يحني العريس، وسط زغاريد النّساء و تجلس صاحبات التجربة ليثنين على العريس مدة قد تكون 

زقة و عندما تتوقّف من منطقة إلى أخرى ففي عزا "ثپوغَرِن"و تختلف طريقة تأدية . )2(»طويلة

، فتقف أربع منهن ليشكلن خطّا "ثپوغَرِن"ي ينشدن ناء و الرقص تجتمع النّساء الالئالنّساء عن الغ

ن أجسادهن ذات اليمين يهز اإلنشاد، و يضعن أيديهن على أكتافهن بعضهن البعض، و أثناء واحداً

و تجلس النّساء األخريات في الجهة  .حتّى ينتهين فشيئاً يزداد  شيئاً مال و صوتهنو ذات الشّ

فالمناسبة ''هن، اتاكرألشعار و يحفظنها و يسجلنها في ذهن أذان صاغية ليتعلمن االمقابلة و كلّ

المادة الفنية الغنائية من جيل إلى جيل مشافهة و ذلك من خالل النتقال  مناسباً االحتفالية تمثل مناخاً

     .)3(''الجماعة في بوتقة واحدة هارد على انصالمشاركة في األداء األمر الذي يؤكِّ

لَهليْل "و ما يعرف ب "الطوارق"ي يؤديها شبيهة بتلك الّت" پوغَرِنتْ"أداء أشعار تبدو مالمح 

و يضعون  صفوفاً" رارةوڤ"تبدو طقوس أدائها واضحة و ذلك عندما يؤسس أهل  حيث" ورارن ڤُ

    .)4(فراح و الغناءليطلقوا العنان لأل هم براعة في األداءأيديهم فوق أكتاف بعضهم البعض و كلّ

  :اء ما تنشده نساء عزازقة المركزو من أمثلة أشعار مدح العريس أثناء خضب الحنّ  

  

                                                 
 .128محمد جالوي، تطور الشعر القبائلي وخصائصه، المرجع السابق، ص ينظر،  -  1
 . 164امة، المرجع السابق، ص خديجة ج -  2
أنتروبولوجيا و موسيقى، المركز الوطني للبحوث في : محمد شبانه، األغنية الشّعبية كنص ثقافي، ملتقى دولي بعنوان -  3

 .112، ص 2007جويلية  17، 16، 15عصور ما قبل التاريخ و علم اإلنسان و التاريخ، الجزائر، أيام 
4   - Voir: Mouloud Maamri, Lahllil de Gouraya, Maison des sciences de l’homme, Paris, 1984 
pp 14-18. 
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   .اهزةٌج نّاءالحنصلي على النبي فَ •  رس ألْحنـنْپِي أديـلي أفَـصـأنْ •

• لَـِتـنْـب ـدإثْـم ـلُوكـمإڤَن ماء حملتها المالئكةُ •  رمن فوق الس. 

  .يشوحال دـاألس دـنْحليضعها م •  )1(إزم أوحشِ دنْـحـن مـقَـَيـأثْ •

   ":تَسليثْ- نأسپوغَر " تحنية العروس، ) 4- 6-3

   الوداعليلة ي تبقى راسخة في ذهن العروس و هي الحنّاء من اللّيالي الجميلة الّتليلة  تبقى          

تختلف تحنية العروس عن  ليه سالفاًو كما أشرت إ )2(و آخر ليلة تمضيها العروس في حضن بيتها

عن  ي يكون أهل العريس قد أرسلها إلى دار العروس و ذلكتحنية العريس، فتعجن الحنّاء الّّت

بمجرد " رغَسپوبأ"ء إلى دار األنساب و يبدأن سامتأخر من اللّيل تتجه النّوقت طريق القفّة، و في 

  ا على يمين العروس و ثانيها على يسارها، و تقوم الجدة مدخولهن الحارة و تشعل شمعتان إحداه

  :ده الجماعةسو هذا ما تجبوضع الحناء  )∗("ثمغَرثْ َألْپركَة"أو 

 .اءنَّحلْاَ عـــوضـتُـتي، سـرحـا فـي •         ن ـَرس الْحـرِو أديــخـغْ ألْـأنَ •

 .يلعا وابب ييدـس األوِلـب لُّهِـتَـسنَـس •     مرس نْپپ وعِلـيك أنْو إذَمزور ذَلْ •

  آةرالمكَ عِمالَّلْاَ هجالو ةُُباحص وسرعلْي اَلتَِل •    )3(قَذُم يشْين لَمرِـثْ، مـسليـأدرن ثَ •

ريح ن هذه المقطو قد تتضمة معانٍ في صالح العروس، فنلحظ االستنجاد الصوعة عد

المناسبات خاصة  يقع في مثل هذه بهدف حمايتها من كّل شر قد باألولياء الصالحين أثناء التحنية، 

الغيرة و الحسد و الشر و يصطحب ذلك بوصف جمالها، فتشبه بالمرآة  ئي تتملكهنمن النّساء الال

ر مقطوعالالّمعة من شدي ة أخرى ذلك أيضا بذكر بدلتها الّتة بياض بشرتها و نعومتها، بينما تصو

رن ذلك أيضا بالمشية الرزينة عندما تخاطب لتمد كفّها لتحنيته، فيقت تزيدها بهاًء و جماالً و رونقاً

  :ة، و هذا ما تصوره هذه المقطوعةي تشبه مشية الحجلالّت

  

                                                 
 .138 ، ص 6:قمالمدونة، الر ينظر، -  1
، دار عشتروت )العرس ظاهرة مهرجانية(أضواء على القصيدة الشعبية، دراسة تحليلية منصور عيد الحاتم، ينظر،  -  2

 .145ص  المرجع السابق،. 1999للنّشر، د ط، دمشق، 
 .عجوز البركة - ∗
  .143 ، ص7المدونة، الرقم  ينظر، -  3
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 .مــواتـع لك الخـضـنـدك لـي يدـم •      ثَمـقَن رد تْخُم أمنَـِسـد أفُـنَغْ أزلَ •

• رثْ ألُأشْ تْقَنُدزغْرمظْ تَسسثْ ِإثَرمكْم      • مَلما أج فستانك ه الواسعةو ما أفتنه بأكمام. 

  .روكْـإلى ال ةجل، يا مشية الحوسرا عي أنت •   )1(ليثْ ثكِْل ُأفَروج َأروخَّامـنِ أثسـِّكَم •

  ":لْحن-إسفْرا ُأزنْزِي ن"أشعار بيع الحنّاء  -7

أثناء  اةأحد األنماط الشعرية المؤد" لْحن-بأزنْزِي ن"ل أشعار بيع الحنّاء أو ما يعرف تمثّ    

ام االحتفال بالزواج، و تقام مساء اليوم الّأيفاف، و يؤديها رجل شاعر أمام ذي يسبق يوم الز

و قبيل الشروع ) ٍثپوغَرِن(مباشرة بعد أشعار المدح  ي تؤدىو هي تلك األشعار الّت. فيرور غحض

وتتميز هذه . ، و يؤديها شاعر يمتلك من الخبرة ما يجعله محّل األنظار"األورار"في أشعار حلقة 

  :األشعار بجملة من الخصائص

ون الموهبة و الخبرة الطويلة في يؤدي أشعار بيع الحنّاء رجال شعراء غير النّساء، يمتلك -

 .الميدان، وذلك بعدما أبدعوها و نظموها في قوالب شعرية 

- جال في جهة، و تجلس يقوم الشاعر بإلقاء أشعار بيع الحنّاء أمام جمهور غفير إذ يجلس الر

 . النّساء في الجهة المقابلة

 أو الوسائل اإليقاعية، و لكن هذه يقوم الشاعر بإلقاء أشعار بيع الحنّاء دون االستعانة باأللحان -

من الشعراء من يستخدم األلحان و يستعين باآلالت  ثمة نّهالميزة أصبحت قيد الممارسة أل

 ".اهي مصطفىن"الشاعر : ، مثلالموسيقية

شاعر، أو عدد من الشعراء في مبارزة شعرية حادة يحاول كل واحد  يؤدي أشعار بيع الحنّاء  -

يحدث أن تدخل إلى هذه المبارزة  و. له أمام الحضورالالي إذصمه و بالتّأن يتفوق على خمنهم 

و ذلك في جمال   إبراز مدى تفوقه الشعري إلى  مرأة أو مجموعة من النّساء و الجميع يسعىا

وت خشونة سان واء و فصاحة اللّظم و البنو حسن النّياغة الصم  الصو جودة األشعار، و يقد

ما تكون هذه الجائزة مجموعة من المواد  ه المتميز، و غالباًنا بأدائة عرفاللشاعر الفائز جائز

    .)∗("ڤَلْمنرزفثْ أثَ"و يطلق عليها اسم ... ،بيض و السكر، و الحلوى، و القهوةالغذائية كال

                                                 
 . 143 ، ص7قم رالينظر في المدونة،  -  1
 .سميت بهذه التسمية كون الفائز يضع المواد الغذائية في قبعة برنوسه - ∗
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 "بركات معمر"أمثلة ذلك ما يقوله الشاعر  يقوم الشاعر ببيع الحناء بطريقة رمزية، و من

  :"الشرفاء" من قرية

 .اعتْنبإف ت الحنّاءـعـب •         زاــْن، ينـزغْ َألْحـزنْ •

 .رـــيـبـها كـأنـش •         ـرـقَــس مـــأزِل •

ـْحن، ينـزغْ َألْـزنْ  •      .باعتْـفان اءنَََّـبعت الح •           زاـ

 .دـواح تيمـنـقيمتها س  •            س ذ دوروـــــأزِل  •
 

 .اتــيـتـفـدح الـأم •    ذَينـرغْ د ثَحـكْـأذْ شَ •

• وـسججح َأم تمصاحبات الجسد المتوهج •    ثْ تَكْس. 

 .انــيـتـفـدح الـمَأ •    نـَألْمزي رغْ ڤْـأذْ شَكْ •

 .قالمتفر أصحاب البارود •    )1(روـسـروذْ يـپـَأك َألْ •

فيرى  "مهنى محفوفي"ا أم قه في  بأنالشاعر الذي يقوم بإلقاء أشعار بيع الحنّاء يختار لتفو

مرأة في ،و يحدث أن تدخل ا)2(نظم الشعر ليتفوق على خصمه و من ثم يهينه أمام الحضور

  :نحو اًكالمي إذ تهجو الشاعر هجاًء الذعالصراع ال

  :الرجل الشاعر

 .الجراب ايدثَ يا صاحبةَ ييا هذه التّي تهجون •        دذْـرن ُأيـذْمـِن أيـنُّـدشَـق إغْـَأث •

 .الصديدئ بلـتـمـمـال وِـلدـال مـا فـي •      شُّرن ذَ صذذْـتـدن يـشْ ُأپِـمـقَ يَأ •

  :المرأة

 .بالحمار شبيه إنّك ونجهذي يـذا الـا هـي •      ْلـُيـغْـفَ بـن أصـنُّـدشْـأوڤ إغْ •

• تـشَـذْ نْ ذُـَأعأر ألْـشَـثْو شُـنتاء، أهلك باتوا جائعينلشِّا فَـيـحـا نـي •      ْلـو. 

  .ولبالطّ نعبي يالِئـال فتياتَـو الـجـهـت •     )3(ذَين، يتْنُزن أمسظُْلـحـض إثَـنُّـشَـثْ •

                                                 
 .137 ، ص6قم رالالمدونة،  ينظر، -  1

2- Voir : Mehanna Mahfoufi, op, cit, p 84. 
 .154  ، ص10قم رالالمدونة،  ر،ينظ -  3
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رور و إبطال ع الشّلقوته و صالبته في رد هذه األشعار نظراً بإلقاءيقوم الرجل الشاعر 

  :قلوبهم، يقول الشاعر ةمفعول السحر، الذي يقدم عليه الحاسدون و الحاقد

 .لبةالطّ ةَــفـ، وقاءـنَّـحـال تُـفـأوق •   طَلْپا  ـپس أنْـن، أحـحـَألْ غْـسـْحپ •

• ي ـوِنذُح ـلَّنا ذَ قْذرپفَّغْ أرأذْي سمادتْـن تـا مـي •     لْكَي ا لي به النباهة فليكنند. 

 .ادصرمالْبِ ها لَأنَفََ مدقَتَي، ِلراًاطشَ انكَ نو م •       )1(ژَد أقْليِ ذَاـر يـطَـن ذْشَّـلَّـَوِن ي •

  ":األورار"أشعار  -8

        ها األهللقة رقص و مرح يستمتع ببهذه التسمية كونها ح )∗("األورار"سميت أشعار   

 قص، فالقبائلي بطبعه الجبلي الخشن يحبشيد و الرن و ذلك بالغناء و النّلحضور، و المدعووو ا

و يترقب " األورار"رف منه بعضا من االبتهاج و السعادة فالكّل ينتظر بداية تيغ أن يجد لنفسه وقتاً

م طبل فهو حلقة تجمع شمل الجميع و يشترط فيهانطالقه لكي يرقص و يغني و يصفق، و ي

  .المشاركة الفعالة إلنجاحه

بأنّه حلقة غنائية و رقص تقوم بهما النّساء أثناء «: األورار" تسعذيث ياسن"تعرف

، فالجميع اًو نهار متسلسلة ليالً اًعلى اللّعب، و يدوم أيام" رارُأو"االحتفاالت، و يدّل أصل كلمة 

و عادة يقام داخل حلقة مغلقة في فناء  ون و ينشدون، يرقصون، و يغنّيشارك في الفرح و السعادة

عبارة " األورار"إن «: و يضيف محمد جالوي قائال .)2(»امخَب ، أو أنَّر"بأفْرڤْ"الدار أو ما يعرف 

عن حلقات رقص غنائية رجالية و نسوية، و هي إحدى الركائز األساسية لكّل األفراح التّي تعرفها 

بمناخات الفرح و بكل ما تتيحه من أجواء المسرة " األورار"و ترتبط تسمية . البيئة القبائلية التقليدية

   اصر أدائه فيس و هي لفظة مشتقّة من إحدى عنكفيلة بإبالغ مستوى النشوى و التن، الو االبتهاج

دأ و عادة ما تب )3(»تعني الكف المواكب للوقع الموسيقي في حلقة الرقص التي" الاليرو"و هي 

  :بحيث يجتمع أهل القرية في فناء واسع ينقسم إلى قسمين )∗("الْمپذي"ورار بأشعار حلقات األ

                                                 
 .141 ، ص6قم رالالمدونة،  ينظر، -  1
 .بمعنى اللّعب" اُألورار"و منه " يلعب"أي " يتُّسرار"كلمة قبائلية مشتقة من الفعل  - ∗

2   - Thassadit Yacine, L’Izli ou l’amour  chanté en Kabyle, Bouchéne, Alger, 1990, P 8. 
 .164-163ي، المرجع السابق، ص ص محمد جالو -  3
 .بمعنى االبتداء" الْمپذي"ومنه " بدأ"من الفعل العربي  بدورها و هي مشتقة" يپذَ"كلمة قبائلية مشتقّة من الفعل  - ∗
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   نأبهى مظاهرهئي يتمظهرن في اص بالنّساء الالخاص بالرجال و الشبان، و اآلخر خ: األول

ي لم يتم دعوتها للحضور فلن ا المرأة الّتن و المدعووات أمفهذه األشعار تجمع كل المدعووي

على كرامتها و سمعتها بين نساء القرية و هي تنتظر فرصة سامحة لرد  حفاظاً أبداًتحضر 

ما تنشده نساء قرية " َألْمپذي"، و من أمثلة أشعار )1(و تنتقم من صاحبة الزفاف االعتبار لنفسها

اسوكْسيْل بإغ :  

• ذَس ــــأســـعي س ربـيــــال •      ذـيــــــعــس ومباهللا د. 

 .يــولـالـــع بـمـتــــجـنـس •        يـــواِلـــع ذَ لْـمـچـأنَّ •

 .صلحي شيٍء مع أخيه فألي الذي ال يفرحإن  •       مِــس إيـمـذَ ڤْ رِح ـفْـور ن •

 .يـبرـالع اهد أيـمحمـب دأـبم اهللا َأـسـب •    أعراپ    ذُ و محنْد أيـْبسمِ اهللا أنَپ •

• منْحد زِ أي اپرَأعيةْار ن -قَپـحـم •        لَرمـها الـّيأ داربـ، زيارة األقعربي. 

 .رــسـيـها بــلـدخُـنـس ةُـنّـجـال •        )2(ر الْعثَاپـِنَكْشَم بغـجنَّثْ أتسـألْ •

 إن"ارفاف فهو يق من األشعار األكثر تداوالً "األورفاف إلى في حفل الزل يوم الزام من أو

يقام أثناء التحضيرات، و آخر أثناء تحنية " أورار"آخره، حسب تسلسل مراحل الزفاف، فهناك 

العريس، و آخر أثناء ذهاب العروس إلى العين لجلب الماء، و من أمثلة ذلك ما تجسده هذه 

  :الجماعة

• ـتـڤْـثْ ثُـيـلـسـمشُرَأشَر د  • تْـلبـج العروس من العين الماء. 

 .ائتلمم ونًاا عرجعهـت مـلبـو ج •  رــشُّـتـزو يـــد أڤَـبـثُ •

• ـَأصأتْـپ ِإلَـاح قَضــفَر3(فظُر(  • مه في وجبةباح ستقدالغذاء في الص. 

  ":ِإسفْر ُأمنُّغْ"أشعار النقائض،  -9

ثر أو بين جماعة من إن شعر النقائض هو ذلك الشعر الذي يقع بيع شاعرين أو أك  

نسان فس، فالهجاء نزعة طبيعية في اإلالشاعرات أثناء االحتفاالت، و فيه هجاء للخصم و مدح للنّ

و قبل . االستياء فيهجوما دامت عاطفته تتراوح بين الرضا و االرتياح فيمدح، و بين الغضب و 

                                                 
1   - Voir : Mehanna Mahfoufi, op cit, p 78. 

 .144 ، ص8قم المدونة، الر ينظر، -  2
 .166 ، ص19قم المدونة، الر ينظر، -  3
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ا النّوع من الشّعر الذي مار النقائض و الموازنات الشعرية ال بأس أن نعرف هذالخوض في غ

  .كثيرون اءعرش عرفه األدب العربي، و الذي اضطلع به

  :تعريف النقائض 9-1

     بنائك ما نَقَض منه،  ضنق ،أضاح تَنَقَض،  نَقَض، نَقَض البناء، و الحبل و انْتَقَض،: لغة'' •

جاجة عن البيض وو انتقضت الفروجة و الد الح ُل ظَهره، انْقَضعه، و رأيته تُنقض أصابم     

 .بها ز دعاها و انْقَض بالقعود، نقربالعن و انقض

نقض العهد، و ناقض قوله الثاني األول و في كالمه التناقض هذا نقيض ذلك أي  :جازام •

يقول قصيدة فينقض صاحبه : اآلخر هماأحدمناقضة، و تناقض القوالن و الشاعران و ناقض 

 )1(''.جرير و الفرزدقنقائض : يدة فالن و لها نقائض، و منهصق عليه و هذه القصيدة نقيضه

        ينقض قولي و انقض قوله، فهو يعني المراجعة : ي و ناقضته نناقض: و من المجاز أيضا

ينقض الشاعر اآلخر، ما قاله األول بأن يقول شاعر قصيدة : و المرادة، و المناقضة  في الشعر

هذه : و يقال. يجيء بغير ما قاله، و النقيضة في الشعر ما ينقض بهفينقل عليه شاعر آخر حتّى 

نقائض جرير و الفرزدق فكأن : القصيدة نقيضة قصيدة فالن، و تجمع على النقائض و لذلك قالوا

    .)2(''األولى منقوضة: فعلية بمعنى فاعلة، و لذلك قالوا: النقيض في رأي الّغويين

، فاآلخر أو مفتخراً أن يتّجه الشاعر إلى آخرٍ بقصيدة هاجياًفاألصل في النقائض '': اصطالحا •

بالغرض نفسه من هجاء و فخر، و قد كان  لما أتى به األول، ملتزماً يرد عليه إتباعاً

 .)3(''ي تناولتها الفنوناقشة، و مادة النقائض الّتالموضوع في بدايته مجال المن

  :أشعار النقائض القبائلية 9-2

حات المرتبطة بالنقائض، و اختلفت من منطقة إلى أخرى و لعّل من كثرت المصطل  

ة قليديعرية التّالشّ حد األشكالي تمثّل أالّت" "ثْ ن ومعزپرثَمدياز: "سميات القديمة المشاعة تسميةالتّ

ين بمثابة مبارزة شعرية تحدث بين شاعرو هي . في األوساط االجتماعية اًواسع اًتي لقيت رواجالّ

ظم و القول بالقدر الذي يمكن أو أكثر، و يحاول الواحد منهما إبراز قدراته و إمكانياته في مجال النّ

                                                 
 .651، ص 1992، بيروت، 1الزمخشري، أساس البالغة، دار صابر، ط -  1
 .277، ديوان المطبوعات الجامعية، د ط، الجزائر، د ت، ص "الفرزدق"شكري الفحام،  -  2
 . 3، ص 1954، القاهرة، 2 أحمد الشائب، تاريخ النقائض، مكتبة النهضة المصرية، ط -  3
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           من دحر خصمه و إذالله، و قد تتحول هذه المبارزة من تنابز لفظي إلى صراع و فتن 

  . )1("و حروب

هي تلك " أمعزز" أو" أمعزپر"أو  بأن أشعار النقائض«: فترى "فريدة أيت فروج"أما           

        بمجموعة من األلحان أو بدونها، و تقع بين الرجل  يتبادل فيها األشخاص القول يؤدى ياألشعار الّت

أهل العروس و أهل (عتين و المرأة، أو بين العروس و حماتها، أو بين شاعرين أو بين مجمو

و عن معنى لفظة  )2(»راع كالمي إلى مشاجرة عنيفةو قد تتحول النقائض من ص... ،)العريس

"رپزعفيدّل معناها على التشاطب أي تبادل الضربات بالقول المؤذي و المنفر، و يخلق ''" أم

"أمرپزع "التطاول و العداوة ا من المشاحنة بين الخصمين تبلغ أحياناًجو مهنى "و يرى  .)3(''حد

و الغيظ و الشتم و يقع بين  الذي ترتبط معانيه بمعنى التفحش هو ذلك الشعر "أمعزپر"أن " محفوفي

 و تزيد األمور تأزماً.إلى جنب داخل منزٍل واحٍد العجوز و عروسها خاصة عندما تعيشان جنباً

تْ ذَنْپلثْ أثَمغَرثْ تَسس: "و يقول المثل. )4(ي لن تسمح بأن تهان ابنتهالّتعندما تصل والدة العروس ا

نإڤُنْو عپنُّغْ إسأم")∗(.    

. عن سابقاتها فإنّنا نجد بأن التسمية تختلف تماماً) عزازقة(و إذا انتقلنا إلى ميدان الدراسة          

    " فليكي"و " لشرفاءا"و يطلق على شعر النقائض في عزازقة المركز، و في بعض القرى كقرية 

قاء الذي يجمع الشاعر ، و جاءت هذه التسمية من ذلك اللّ)∗∗("ُأمنُّغْ إسفْر"تسمية ...، "أيت بوعدة"و 

و يصل األمر  الذعاً هجاًء ئي يهجونهيلة الحنّاء و الالبغيره من الشعراء أو بمجموعة من النّساء ل

هي و  .)∗∗∗("يتْسنَغْ"جاءت من الفعل " أمنُّغْ"و كلمة  .)5(إلى حد فراره و هروبه أمام الجمع الغفير

ئي يمثلن مجموعتين راع الذي يحدث بين النّساء الالجار أو الصبذلك تدّل على ذلك الشّ

فسه يحدث أثناء متخاصمتين، تمثّل األولى أهل العروس و تمثل األخرى أهل العريس األمر ن

بحيث تقام هناك مبارزات شعرية بين العمات و الخاالت اللّواتي يمدحن  بالطهارةاالحتفال 

  .الذعاً بأسمى العبارات و أجمل النعوت و يهجون خصومهن هجاًء أصولهن
                                                 

 .203السابق، ص محمد جالوي، المرجع  -  1
2   - Farida Ait Frroukh, op cit, p 1870.  

 .204محمد جالوي، المرجع نفسه، ص  -  3
4   - Voir : Mehanna Mohfoufi, op cit, p 147. 

 ".العجوز و عروسها بدأتا الخصام من فوق سابع السموات" - ∗
 .أشعار المشاجرة - ∗∗

5   - Voir : Mehanna Mahfoufi, op cit, pp 83-84. 
 .يشاجر، شجارا أو مشاجرة تنازعا و اختالفا، أو شاجر،بمعنى تشاجر، يتشاجر، تشاجرا، الرجالن  -  ∗∗∗
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من الفعل " إسفْر ُأمشَتَّشو: "من األشعار و هي يوجد هناك تسمية أخرى لهذا الشكلو          

، و يكون أصل هذه "إعكورن"و قرى " إغيل نْزكرِي"سمية في قرى و تنتشر هذه التّ .)∗("شوإتَسمشَتَّ"

 ...ن ذلك الصراع الذي ينشب بين العجوز و عروسها أو بين العروس و كنّتها، التسمية م

ألنّها  ءيذفالنقائض بهذا المعنى ال تشتمل إالّ على التفحش، و ال تتضمن غير الكالم الب 

مه و النيل منه، فيستخدم الشّاعر الفاحش تجريحه و شإما ذم الخصم و ت: تقوم على أحد األمرين

  و إما مدح الذّات، . و البذيء من الكالم، و الموجع من التشبيه، و المؤلم من الوصفمن القول، 

    . )1(و نعتها بأسمى الفضائل، و المبالغة في محامد األمور و الشرف القديم، و الحسب النسيب

كر في ي أوردها الدارسون لم نجد لها أي أثر يذالّت" أمعزير"اإلشارة إلى أن كلمة  و تجدر  

فيف الذي يحدث ي يدّل معناها على النّزاع الطّو الّت" أمعبر"نا إالّ كلمة و ما صادف. منطقة الدراسة

   )∗∗(نْمعبر؟-م :بين الصبيان أثناء اللّعب، فيقول أحدهم

  :أنواع أشعار النقائض 9-3

  :يصرها فيما يلتنقسم أشعار النقائض المرتبطة بحفل الزفاف إلى أربعة أنواع يمكن ح  

  ": لَفْثيْل ن سكْس-إسفْر ُأمنُّغْ ن"نقائض فتل الكسكس،   9-3-1  

ام قليلة عن الموعد فاف قبيل أيللز س و هذا تمهيداًكلنقائض أثناء فتل الكساتحدث هذه   

رب ابدعوة النّساء فمنهن األق) أم العريس، أو أم العروس(المنتظر بحيث تقوم صاحبة العرس 

فعملية فتل ... ، و بنات العم و بنات الخال، و الجيران، و غيرهن، كالعمات و الخاالت، و الكنات

ال بد أن فالمرأة القبائلية بارعة في أداء أعمالها و . الكسكس مقتصرة على النّساء دون الرجال

 و تقوم .)2(موعد المحددلتنهيه في ال الجميع و عليها أن تبدأ عملها باكراً تظهر مهارتها لتنال رضى

مارس الفتل النّساء بفتل الكسكس وسط أجواء غنائية مفعمة بالزغاريد، و المدح، و التشكرات، و ي

على  لّيل، و كّل واحدة تقوم بمهمتهالو لكنّه يتواصل إلى ساعات متأخّرة من ا في وضح النّهار

تمليها هذه  تيواء السعيدة الّفاعالت مع األجو مبتهجات، و مت أحسن وجه و كلهن مسرورات،
                                                 

 .بمعنى يتنازل و يتخاصم - ∗
، إربد، األردن، 1 خالد محمود عزام، جرير شاعر النقائض األموية و النزعة الدينية، عالم الكتب الحديث، طينظر،  -  1

 .3، ص 2007
 .عنى هل سنتنازل؟ أو هل سنتنازع؟بم - ∗∗
 
 .29ذهبية أيت قاضي، المرجع السابق، ص ينظر،  -  2
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و تتوزع المشاركات إلى مجموعتين متكافئتين كل واحدة منهما تهجم و تسخر من . األيام السعيدة

و لكن في حدود المعقول، كما تحاول االنتصار على نظيرتها، و يتقبل الفريق المنهزم  األخرى

و من . تقمن في مناسبات سعيدة مقبلةالنتيجة بصدر رحب، و بكل فرح و كلهن آمالت في أن ين

  :أمثلة أشعار نقائض فتل الكسكس ما تنشده نساء قرية الشرفاء

 ):1(المجموعة           :)1( المجموعة

• ا، إيهاإيه         • إيهاا، إيه. 

  .اعــعنـنّـال ا أرضـي      نَاعـذَنعـرثْ فَـمـأثَ    

• ا، إيهاإيه         • إيهاا، إيه. 

  .ما متجانسـدائ صكــرق        حم يزڤَ يونَّعـظْـأشَ

• ا، إيهاإيه         • إيهاا، إيه. 

  .يتحرك بسرعة  اُلـغربـال      تَسرققس ـْل يـرپـَأغَ

• ا، إيهاإيه         • إيهاا، إيه. 

  .لواسعاء اَـنـفـا الـهـأي      قْسس ـسـتْـزقَ نـَأثَ

• ا، إيهاإيإ •         هيهاا، إيه. 

   .ائزـفـو الـه لكـتـف إن        لم ذْوِن يفَزنـثْـفَـَألْ

• ا، إيهاإيه         • إيهاا، إيه. 

 ـَِإن ْـشنـأتَِّإذَوِننڤَويوف و هو الذي سيتناوله    )1(پالض. 

  : لى محياهنامة بادية و بائنة عكلّها اجتهاد و نشاط و االبتسالمجموعة الثانية و و ترد عليها  

• ا، إيهاإيه         • إيهاا، إيه. 

  .وتـسـم بـشـخ دكـق       دريــمـدم َألْـقَـَألْ

• ا، إيهاإيه         • إيهاا، إيه. 

نَّـيـَأوِ إمـريرأد منّى أن يكون لك ذريـةـأت        ن.   

                                                 
 .149ص  ،10: قمالمدونة، الر ينظر، -  1
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• ا، إيهاإيإيها، إيها •         ه. 

  .كحرــتـي افُرـغـِالم        للحـسقْـتْـج يـنْـَأغُ

• ا، إيهاإيه         • إيهاا، إيه. 

ـأسـكْسحطتْسپطـكـسـالك           ثْ يايلـمـتـي س.  

• ا، إيهاإيه         • إيهاا، إيه. 

وــكْـَأسو، يتْسفورـكـسـالك       سورــفـي س.   

• ا، إيهاإيه         • إيهاا، إيه. 

 .كنـوعـدم نـحـسـام        )1(مطَونخَص سفَظَمثْ ِإ
 

  :النقائض بين أهل العريس و أهل العروس  2- 9-3

       " خَّمو نُّغْ ڤَرُأم فْرنإس-خَّمي ذْ وليثْ- ن ڤسلتس:" 

منطقة عزازقة، و يحدث في  ي تم جمعهشعر النقائض الّت شكالاني من أالثّ و هي الشكل

عتبة  عندما يصل موكب العريس إلى بيت العروس فتقف النّساء علىهذا الصنف من النقائض 

صاد و ترد عليهن رمنشدات مجموعة من األشعار لتقف نساء بيت العروس بالمو هن البيت 

فلن يدخلن أو لن يفتح لهن الباب النّساء من الرد على أشعارهن و يحدث أنّه إذا لم تتمكّن  .بالمثل

خارج البيت، و مثل هذه العادة ال تزال تمارس في  المعكوسة فيجلسن في صيغة إذا كانت العملية

من  الشكلو يطلق على هذا  ...، "ييسع أثْ"، و "ثَفْريثْ"، و "هندو" الكثير من القرى كقرية

لمنطقة و المنطبقة على هذا نعثر على مثل هذه التسمية في ا غير أنّنّا لم )2()∗("َأحپس"النقائض 

       و ذلك قصد إفشال " َأوقَفْتُ الحنَّاء: "بمعنى "َألْحن َأحپس"و ما وجدناه فهو  لشعرمن ا الشكل

        األشخاص الحاقدون و المملوءة قلوبهم بالحقد و البغض ة يقوم بهامحاولة سحري بطال أيةو إ

  .و الحسد الكراهيةو 

                                                 
  .149، ص 10 قمرالالمدونة،  ينظر، -  1
 . نقائض اإليقاف - ∗
 . 205محمد جالوي، المرجع السابق، ص ينظر،  -  2
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ة و الحماس و المنافسة ارسميضفي جوا من الم و إذا كان هذا الصنف من النقائض

زاعات و إثارة بش األحقاد و نشوب الصراعات و النّفي ن مباشراً أخرى سبباً جده أحياناًالشريفة، ن

أظهرته بعض  فكما  .لهاي تشكّمختلف القرى الّت الحروب القديمة من جديد بين العروش و بين

الفتنة و النزاع الفعلي  رية أشعلت فتيلات الشعزاعات و المبارزالوقائع و األحداث فإن مثل هذه النّ

مهنى "، و يقول )1(ثرها شباب في زهرة من عمرهمخلف خسائر بشرية راح على إ األمر الذي

فتبادلت " بني صدقَا"عند  الصطحاب عروس " بني وجدال"فيما مضى ذهبت نساء أنّه « ":محفوفي

 إلى معركة حامية  ر، فتحول الزفافنساء القبيلتين أطراف النزاع عن طريق مجموعة من األشعا

   " بني يني"وقعت بين  حرباً أن«" هنري جنفوان"و األمر نفسه يرويه ، )2(»...و إلى حرب أكيدة،

" إلى ثَورِرثْ مقْرن" بني يني"سببها خالف حدث بين جماعة من النّساء أتينا من  "ثَورِرثْ مقْرن"و 

بني "ما ترحيب ثم بدأن في الهجاء الالّذع فردت عليها نساء الصطحاب عروس، فرحبن بهن أي

بالمثل، األمر الذي أشعل فتيل الحرب بين العرشين و دامت الحرب سنين طويلة و ما تزال " ينّي

 .)3(»مالمح البغض و الكراهية قائمة إلى أيامنا هذه

في خالف حاد مع قرية  "الشرفاء"و يروى أنّه في فترة من فترات بعيدة المدى، كانت قرية 

"كلو الخسائر المادية كإتالف المحاصيل  اإلصاباتخلّفت العديد من الموتى و " تفْرِيثْ ناثْ أم

قطيع من  راعية، و قطع أشجار التين و الزيتون و إحراقها و قطع حوافر الحيوانات خاصةالز

 الصطحاب عروس من قرية" لَكتفْرِيثْ ناثْ ُأم"اء من قرية البقر و سبب ذلك أن موكبا ج

  :، فاستقبلت نساء القرية الموكب، و هن يرددن مجموعة من األشعار"الشرفاء"

• ـمحرپكُـا يثْ تَفْرِيثْـسـرحبا بـم •    نْتْ أسـا نـي  كنفْرِيتْ" ساءت". 

 .س الرثةو المالب يا صاحبات المناديل •    رقْـــبـد ذُوعــثْ أشَأسـ •

• ـثـســثْ غَـيـلسد تْـرم     • ـالع إنتُالتّي جْئ روسن الحابهاصط. 

 .ارركان مق  غير الذي زوجـتـتـس •    وقْــأس سـدلَـپــنْغْ ــَأنَ •

• لَـإمـِنـو  .اءـرفـشـال وـنُـب مـا هـلهـأه •    رفَــذَاثْ شَ  سـ

   .وا على ممتلكات الجميعير استولُاومغ •    .)4(وقْـحقُـدن لَـِإم  نـشــأتَّ •

                                                 
 . 207، ص لسابقالمرجع امحمد جالوي، ينظر،  -  1

2   - Mehanna MAHFOUFI, op cit, pp 150-151. 
3   - Henri Genvois, village de Kabylie, Tome : 1, Enag, Alger, 1995, pp 47-50. 

 .151، ص 10: قمالمدونة، الر ينظر، -  4
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لعروس في ي جاءت الصطحاب او شاورت كبير القافلة الّت" تفريث"مرأة من قرية و قامت ا

ئي هجونهن، فأقر بأن تجيب نساء القافلة نساء قرية الشرفاء بالمثل أو أكثر الرد على النّساء الال

  :التقائ" تفريثْ نَاثْ أملَك"من ذلك لترد نساء قرية 

• ـَأيـنْـكُـسـتْ ييرألْخ بحـشكركـن •     رلى حسنِـع ن يافةالض. 

• ــُأسنِ إقّــثْ تـِدـيـس ـاحبات المـا صـي •    نالمستوية شية. 

• ــثـسـثْ غَـيــل رنُسالعر •    د اي جئنَوس الّتإن صطحابهاال. 

 .ايًرثكَ االًـا مـهـيـا فـنَـمدـق •    نـس إفْلُسـك ذْڤَـفْـنْ-غْـَأنَ •

ـْحــنَ •    " ثْـرِيـفْــتَ"ذَاثْ   نِـْكـنُ •  ".ثْـرِيـفْـت" ُلـهَأ نـ

   .غَاِلياً نـمثَّـلْاَ ونـعـفََدـَتـو س •              .)1(مـصـخَلْـرار أرذَ تَـقْـُألَ •

      تزال نفسها بين القريتينشحنة المرور سنين طويلة على الحرب إالّ أن المن  بالرغم 

دت مثل هذه الحروب بين القرى تعدلقد . و ما يزال سكانها يكنّون الحقد و البغض لبعضهم البعض

طالق رصاصتين ا حدث و أن هدأت األوضاع و ذلك بإعالن الهدنة يقوم أحد الطرفين بإو إذ

القبائلي  ألن''و  .)2(معلن عليهاالهدنة ال صوب السماء معلنا بذلك عودة القتال و انقضاء مدة

  . )3(''عرشه فهو يكره الغريب و ال ينتظر منه سوى السوء و الشرمتعصب لقريته، و 

  "إسفْر ُأمنُّغْ ڤَر تَسمغَرثْ تَسسليثْ"    :نقائض بين الحماة و العروس  3- 9-3

   قي النّساء للتعبير شعراً تأين تل" األورار"من النقائض على هامش أداء  يحدث هذا الشكل  

، و هي فرصة سامحة للعروس إلفراغ ما في داخلها من مكبوت الزمها في بيت اًصو رق و غناًء

      سيير ي تستولي على مقاليد التّها حماتها الّتتعاشت مرارة األيام، و مضايقات سبب زوجها أين

    لنا عن مدى توتر العالقات بينهماتكشف أشعار النقائض بين الحماة و عروسها  إن. )4(و التدبير

أنَڤْرِك أي قُوح، ير مطْوح يقِّم نَغْ إيروح، إذْرِمنو «: تشمئز من عروسها و تقول عنهاو هي عجوز 

  :ي تمثل العروسشعار ما تجسده هذه الجماعة الّتو من أمثلة هذه األ.)∗(»قَدوح- قمن ڤُ

 

                                                 
 .151، ص 10: المدونة، الرقم ينظر، -  1

2   - A. Hanoteau et A. Leterneux, op cit, p 80. 
 . 112-110ذهبية أيت قاضي، المرجع السابق، ص  -  3
 . 208-207محمد جالوي، المرجع السابق، ص ينظر،  -  4
 » المرأة الرديئة تبقى أم تذهب، نقودي سوف تظّل داخل الوعاء" القوح"و يحك أيها « : بمعنى - ∗
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 .دــشـد، و أنــشـا أنــأن •    غْـِغَنـسـت غْ،ـنـغَـسـك تْـنَ •

 .ها العجوزتأي ى منكـَّشفـأتـس •     رثْـــغَـمـثَأ اهـشَّاه، َأـَأشَّ •

• ــَأيأع ـزِيـمأي نـْز  .ا أماهـزة يـزيـعـي الـيا أم •    اـــمـ

   .هالفراق و ما أشد ا أصعبــم •    .)1(ثْـمـشْـَرپ ثـغَـر ألْـعـإثُ •

 :ي تمثّل العجوز قائلةلترد عليهن المجموعة الّت

 .دـشـــد، و أنـشــا أنـنَأ •     نغْـغَـسـغْ، تـنـغَـسـك تْـنَ •

• ـَأثـسـيـلقُقْـثْ َأمپعقُقْ، َأمپروس، يا صاحبةَـعا ـي •     ع ةعالقب. 

 .ندوقصالى أن أضعك في منَّـأت •     دقْــــنـأرص رن ـمڤْـَأوِكْ •

• يـأدأم أم ـسـپر  ـليأتي ابني و يطَ •    .)2(قْــــِإسف لّقكوقي الس. 
  

إن أشعار النقائض بين  ":حنل-ن إسفْر ُأمنُّغ ُأزنْزِي"النقائض بين شعراء بيع الحنّاء،   4- 9-3

و تحدث هذه . القبائليةفي القرى  كبيراً ي لقيت رواجاًن األنماط الشعرية التقليدية الّتالشعراء م

  :األشعار فوق مائدة الحنّاء المخصصة للعريس، و تنقسم نقائض بيع الحنّاء إلى قسمين أساسيين

  ":ُأمنُّغ ڤَر إمديزن-نإسفْر :" النقائض بين شاعر و شاعر  4-1- 9-3

عالية  يرقون إلى مستويات إبداعية الشعراء هذا النّوع من النقائض بين نخبة من يجمع  

ظم و صيانة القول، كما تعتبر إحدى المنافسات يهدفون من خاللها إلى إظهار البراعة في النّ''

ي يعرف بها الشعراء الموصوفين عادة بعلماء كاء الّتالذهنية و المعرفية الناقلة ألوجه الفطنة و الذّ

ليها ي سيؤول إالنتيجة الّتتعطش لرؤية أشعار نقائض الحنّاء أمام جمهور غفير م تؤدى .)3(''الشفوية

قاء الساخن الذي يجمع الشعراء و كأنّهم على خشبة المسرح يمثلون، و يقول فوزي أمين هذا اللّ

إن النقائض ليست حركة عصبية إنّما كانت أداًء هازال لحكاية العصبية، و ال بأس أن «: محمد

في تاريخنا الفنّي، فعناصر المسرح ينظر إلى النقائض على أنّها لون من ألوان المسرح الباكر 

ما يكون مكان أو  احة و المربد الذي غالباًار و الستجتمع في طيات أشعار النقائض، وجود الحو

إن الشاعر الذي   .)∗("أمجدْل:" المنافس تسمية و يطلق على الشاعر .)4(»اإللقاءموضع العرض، و 

                                                 
  .150 ، ص10: المدونة، الرقم ينظر، -  1
 .150 ، ص10: مالمدونة، الرق ينظر، -  2
 . 212محمد جالوي، المرجع السابق، ص  -  3
 .42خالد محمود عزام، المرجع السابق، ص  -  4
 .  ي تعني العراك أو الخصامو الّت" مجادلة"من كلمة العربية  كلمة قبائلية مشتقة - ∗
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ه أن يكون األحسن و أن يكون شعره األجود ليتفوق أشعار بيع الحنّاء علي إللقاءتحضره العائلة 

   )1(ظم و صيانة القول و من ثم يهينه أمام الحضور، و لكن في حدود المعقولعلى خصمه في النّ

من قرية " معمر بركات"زال الذي جمع بين الشاعر و من أمثلة أشعار نقائض بيع الحنّاء النّ

  :و الذي انتهى لصالح األول و يقول" شْثْيثنْق"من قرية " عابد أعمر"و  "الشرفاء"

• ي نغْ ألْحاــنْـزِنْزتُـعـب •            ز اعتْـفانب الحنّاء. 

 .يرـــبـك  هاــأنُـش •     رـــقَــس مـَأزِل •

 .الجبهات صاحباتَ كرـشَأ •    ثْ  تْونْزاـذْ شَكَرغْ سَأ •

    .ضةفال" يمزِأفْ"ن زد  يلالّئا •    زِيم ألْفطَّةــتْ أفْـَرنَنْأ •

 .جولةالر حابـأص رـأشك •    زاـرغْ أثْ تْرڤْـأذ شَكْ •

 .قوا البارود المتفرالذين زاد •    سروپروذْ أيـد الْـَأرنَنْ •

• مأثـِلَلـث ضــيــبـال  ذُـخُآـس •      وِغْـَتـْنـَن. 

 . يبكـمي يـخص كرـتَْأو  •    )2(مو أثَجغْ يتسروـِأخْص •

  ":إسفْر أمنّغ ڤَر ورڤَز تْسلَوِن"ساء، جل الشاعر و النّبيع الحنّاء بين الر نقائض  4-2- 9-3

   ة النّإنز بحدقائض المؤداة في هذا الميدان تختلف عن غيرها من أشعار النقائض فهي تتمي

        مستوى عال من التذمر الصراع و توفر عناصر الهجاء و المعايرة و االنتقاد و ترقى إلى 

و يصل األمر إلى ذكر كالم فاحش تشمئز منه  بذيئةو المشاحنة و استخدام نعوت قبيحة و كلمات 

من األشعار معركة ساخنة، و من أمثلة ذلك اللّقاء الذي جمع  آلذان الشيء الذي يجعل هذا الشكلا

، "مقنيعة"من قرية  و امرأة شاعرة "أثْ يسعذْ"من قرية " أدرغَْل نَاثْ حمودي "الشاعر الكبير  بين

نفسه حدث بين   و األمر )3(االثناندائرة عزازقة و ذلك أمام جمهور غفير استمتع كثيرا بما قدمه 

  :ي جرت بينهما ما يليالنقائض الّت ، و من أمثلة"پوچمعه إعزوڤَن"و الشاعر " مقنيعة"نساء قرية 

  

                                                 
1  -  Voir: Mehanna, Mahfoufi, op cit, p 154. 

 .152 ، ص10: قمالمدونة، الر ينظر، -  2
3   - Voir : ibid , p 154. 
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  :يقول الرجل

 .أكُنْتَرنُغْ ثخَْْلنتَفْسغْ أڤُس، كَُشَنُن، ُأغْدڤ إـََأث •

 .سنَهرمتْ إغْيْلـوزن، أتْـكَغْ إعـتَفْـنْـأكُ •

 .تْ، ما ذ ِإطچ أدرمتْ أزْللَمڤُْما ذ سڤْن أتْسقَ •
  

  :و ترد المرأة قائلة
  

 .ذيـــيـة بـفَـن أصـنُـدشَـأوڤ إغْ •

 .زرِيـــدن ِإثْـو يـثْـشْـذُذْ نْـعِ َأعـلَ •

   .)1(سنُزن َأمذيـتْـن يـحذَيـض ِإثَـُنّـشَـثْ •

  :الرجل

  .العقود لكن يدو أزِ الحزام نعنك وني سأفكهجتََ يتالّ ذهــه يا •

 .رةـمـاألح ندـــقـتـل اقَذَــاألع نـكـل دمـأقــس •

• إذا كان الجو نوا صحذا كانت الشّو إ ارعيـع محرقةً مسند. 

  :المرأة

 .بـكلـبال يهـبـش كـإنَّ ناونّـجـهـي يذـذا الّـيا ه •

 .القمر حت ضوءـت بيتُـذي يـاء الّـتـالشِّ فَيناد نح •

 .زبدــالـك نـعـبـي يـيات الالّئـتـفـجو الـهـت •

  :"تَسليثْ-نُأشَبح - إسفْر ن"أشعار تزيين العروس،  -10

عادة و الفرحة ون و عالمات السن و يغنّإلى بيت العروس، و هم ينشدو أهل العريس يصل  

تتجه النّساء إلى غرفة االستقبال، و تدخل بعضهن إلى غرفة خاصة لتزيين . مر وجوههمتغ

نساء من بيت زوجها قصد تزيين العروس، و يشترط و تقوم أم العريس باختيار أربع  .العروس

فلن تشارك في عملية تزيين  ، و إن لم تكن إحداهن قد أنجبت ذكراًعن ذكوراًقد وض فيهن أن يكن

 .)2(من انتقال العدوة إلى العروس الجديد العروس كما تستبعد المرأة العاقر و النّساء العوانس، خوفاً

و تقوم نساء من أهل  لبس العروس يوم زفافها زيا تقليديا،من عادات أهل منطقة عزازقة أن ت و
                                                 

.154ص  ،10 :المدونة، الرقم ينظر، -   1  
 2 - Voir: Mehanna, Mahfoufi, op cit, p 86.  
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مصنوعة من  جفنهلباسه لها في غرفة بعيدة عن الجمع الغفير، فتوضع العروس فوق ت زوجها بإبي

ي يتم تحضيرها لّتو الدقيق ا و سائر األرزاق كالقمح،الخشب ألنّها رمز للخصب و دوام األنعام 

فارقة عجيبة يقوم على م اًتكتيكي بدو اختياراًالعادات ي ، و هذا االختيار الذي تمليهداخل تلك الجفنة

أما في بعض مناطق عزازقة . زق و بين تقليبها و وضع العروس عليهاي تمثّل الرالّت بين الجفنة

، فتوضع العروس أثناء تزيينها على متن صهوة البغل أو ما يعرف "يسعذْ"األخرى كقرية أيث 

ه يمكن للعروس أن تتحكَّم و المصنوعة من لحام جلود الحيوان، و يفسر هذا الطّقس أنّ" ثَپرذَ:"بـ

عكس ما يحدث في قرى  .)1(بزوجها كما يتحكّم الفارس بجواده بيد أن هذه الطقوس قيد الممارسة

                                            . تزال العروس تزين فوق الجفنةأين ال "الشرفاء"أخرى كقرية 

ن قماش ملون توضع عليه حواشي كثيرة و يضعن على لبس لها النّساء ثوبا قبائليا مصنوًعا مو تُ

و يخبئن لها " زِيمبأفْ"، و تشدنه "بالفوظة"ثم تلفه حول قطعة من نسيج تعرف . )∗("رزِيأكَْ"رأسها 

" َأمحرپ"و يضعن عليه . )∗∗("لْجمع َألْپارِي- ن" ثمحرمتْ:"ي تظهر بمنديل يسمى بـشعراتها الّت

تخبئها  لعروس نقوداًلمن و يقد. الحاسدات من النّساء تقدم عليه ألي عمل سحري منيعاً ليقف ندا

ئي من النّساء الال ي قد تصيبهابر لباسها ليصد عين الحاسود الّتداخل ثيابها، و يمررن بيضة ع

النتشار إن االعتقاد بالحسد و العين الحاسدة قديم و واسع ا. تصيبهن الغيرة في مثل هذه المناسبات

و هي حالة من الشعور  .)2(بين الشعوب و األمم، و سببه يعود إلى الغيرة من عدم االمتالك

من العجز في ذات الحسد و ال يستطيع أن يتغلّب  مستندة إلى نوع. قص المادي أو المعنويبالنّ

في ذلك  عليه، و إذا لم يقدر بلوغ مرتبة غيره يحاول أن يعرقل صفو نجاحهم و إن لم يجد وسيلة

ما تنشده  "تسليثْ- َأشْبح ن"، و من أمثلة أشعار )3(لهم الشر و الفقدان، و هو بذلك يحسدهم يتمنّى

      ":أيت بوهوني"نساء قرية 

 .ةلَـها الحجـي أيـتـكـبـال ت •    رثْـــكُـسـر َأثَـسـرتُْأ •

• ـَنـِإمأب نـيثْـنْـضرثَبأر ـرج •  دال البارود الباب على عتبة. 

 .يلــأه تُُـركـا تـتّى أنَـح •  رثْــمـغْ ثَـك أجــنَُأالَ ذْ •

  
 

                                                 
1- Mehanna Mahfoufi, op, cit, p 86. 

 . عبارة عن حزام يوضع على الرأس - ∗
 . منديل يجلب من مسجد باريس - ∗∗
 . 172هيل، المرجع السابق، ص حسن الباش و محمد توفيق الس ينظر، -  2
 . 233، ص 1976إبراهيم بدران و سلوى الخماش، دراسات في العقلية العربية، دار الحقيقة، د ط، بيروت، ينظر،  -  3
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 .بأزـثَى الـا أنـي يـكـبـال ت •  نــــــنـر َأثَـســُأرتْ •

• ـنَـِإمـيأب نْـنة ـضلْحارأر د  • صلُو رجال البارودوا إلى الحارة. 

 .يـــأم تُـكرـا تـتّى أنـح •  )1(مــــغْ يـك أجــُأالَ ذْ نَ •

  :قوس المصاحبة لهاأشعار خروج العروس، و الطّ -11

حدى النّساء عروس من بيت أهلها أن تضع عليها إمن عادات أهل المنطقة أثناء خروج ال  

رائحة : عناع على الغطاء، لكي تكون معاملتها مع أهل بيتها الجدد طيبة مثلمن نبات النّ قليالً

ي تنبعث من بعيد، و على مقربة من عتبة الدار تجد أباها أو ولي أمرها ينتظرها عناع الزكية الّتالنّ

لعروس ليشرب لها ثالث جرعات من الماء العذب النقي و ذلك بين يديه، و يفسر هذا الطّقس بأن ا

شرب الماء من يدي بأن العروس عندما ت "الشرفاء"ا يفسره أهل قرية قد خرجت من عناية أبيها بينم

ى و إن تتذكرهم دوما حتّ أهلها إطالقا و ستظّل ها أو عمها أو ولي أمرها لن تنسىأبيها أو شقيق

  :ي ترددها النّساء أمام عتبة البابو من أمثلة األشعار الّت. ا بعيدةكانت المسافة بينهم

• َأپـُأس سـَوـپأم ــسبـش •    نـرـأبا ـيا هـاهاًءـا م. 

• ـيك مل -ڤَـيـرـْل يـغْم ن    • تُنَابلعيونِاَ صاحبةُ ك ةكتحلَالم. 

• َأتْـَأس ْلـَسپـڤد ـِإملَنـغنُـوم سـالي •        )2(ويلها الوالدين ر.  

       تحت رجل والدتها  أثناء خروج العروس من بيتها أن تمر" هندو"في قرية  ثو يحد

 ي أضحت تحت إمارة والدتها الّت زواجها ستبقى دائماً و رغم العروسو يفسر هذا الطّقس بأن

   بدورهن  هن و لينجبن أوالداًر بناتها ليتزوجن و يستقرن في بيوت أزواجها في سبيل أن تكبباببش

 ذْوجِس ذَا شُو يتْسرچ وپعض إثَقْشيشْثْ، ما يلَّ ماشِ ذَز«: إحدى النّساء و تقول  ...و هكذا،

وِيسرو عند وقوف العروس عند الباب تأمر النّساء والدتها بإحضار مالبسها و لوازمها  .)∗(»و    

  :  و عتادها و هن ينشدن

• ـَأيـمه َألـڤـس ـْد يسـي •    قَشسهاي مالبِزِـهـها جـا أم. 

 .صالقارِ في البرد باتَ وكبالم •    ن ِإوڤْرِيس ـسـافَن أنْـفَـِإقَ •

 .البنات ةُيبِرتَ بعو صـه مـكَ •     َأحليْل وِن يتَسربِن ِإثَقْشيشْثْ •

                                                 
  .156 ، ص11: قمالمدونة، الر ينظر، -  1
  .157 ، ص12: قمالمدونة، الر ،ينظر -  2
 . »؟ ايا، إن لم يكن زواجهن ثم إنجابهن لألوالدماذا يمكن لنا أن نرجوه من الفتيات و الصب«- ∗
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• ـَأيـمه ـسَألْـڤ ـدلَّسزيـهـها جـا أمـي •    ح  ليهاـح. 

 .اللّيل حلَّ لقد بـذهـي تـكـل •    لَّسـش فَـسروح ذَْعـأذَ تْ •

• ــَأحثُلَّس بِنتَسريْل وِن يـكَ •   )1(لـه مالفتيات تربيةُ و صعب.  

و عند خروج العروس من بيت أهلها تقوم بعض النّساء بكنس الطّريق و ذلك بعد مرور 

ه إذا كنست أثرها فإنّها لن ترجع بل ستصمد في بيت زوجها أنّ منهن العروس مباشرة، اعتقاداً

الجديد هنيئة سعيدة أو مصارعة  لتتلقى عاداتهم و تقاليدهم و تكمل ما تبقى من حياتها في بيتها

  .تعيسة وفق ما تمليه الحياة

زوجها الذي سيكون قرة تكون األولى منها ل و تقوم النّساء بحمل شمعدان بثالث شموع 

شبابه، و رفيقة له في متوسط في وجة عشيقة لزوجها إن الز«:بيكونعينها، و يقول فرانسيس 

الشمعة الثانية لحماها التّي ستكون بمثابة أم ثانية  تكون  ، و )2(»و ممرضة له في شيخوخته عمره،

أخرى أما الشمعة الثالثة فهي للرضيع أو المولود الذي سوف تنجبه  ها تارةًو تنها توصيها تارةً

  .نجاب شأنه في ذلك شأن سائر األمم األخرىفالمجتمع القبائلي كثير االرتباط باإل

  :لمصاحبة لهاأشعار وصول العروس، و الطقوس ا -12

مع  فيه صوب بيت جديد لم تعرفه، حيث تبدأ حياة جديدة تبتفارق الفتاة الدار الذي تر  

واج مرحلة ل الزسته في اللّيل و النّهار، و يمثّيزوجها، فيجب أن تكون له قرينة العمر، و جل

لوصول إلى انتقال، فهو بذلك طقس من طقوس العبور من جماعة إلى جماعة أخرى و هو بمثابة ا

      تصل العروس إلى بيتها الجديد . )3(المسالك معين عن طريق اختيار مراحل مختصرةهدف 

و يستقبلها زوجها و يمسكها من ذراعها، و تقوم حماتها بضربها ثالث ضربات على جبهتها لكي 

          حياة فالماء رمز لل، )4(عة لألوامر ثم تقوم لعروس بإلقاء الماء على عتبة البيتمطي تكون

                                                 
  .157 ، ص12المدونة، الرقم  ينظر، -  1
، 2001، دار قباء للطباعة و النّشر، د ط، القاهرة، )أساطير، و تاريخ، و أدب، و حكايات(األزرق بن علو، الرحلة  -  2

 . 263ص 
  ، 1988، دمشق، 1دي عباس، دار دمشق للطباعة و النشر، طعبد الها: مرسيا إلياد، المقدس و المدنّس، تر ينظر، -  3

 .135و  133ص ص 
4   - Mehanna Mahfoufi,op cit,p p 89-90. 
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و عند إلقاء الماء تهرب . )1(و الخصب، و التطهير و هو مصدر رزق لإلنسان و لسائر المخلوقات

ي يصيبها الماء الملقى على هل المنطقة ال تتزوج الفتاة الّتالفتيات العازبات ألنّه و حسب معتقدات أ

ا، فتضع العروس رجلها ما فيه رجليهو يقدم للزوجين الجديدين وعاء من الماء ليضع ،)2(عتبة الدار

يأتي دور العريس ليضع رجله داخل اإلناء و هو يحاول أن يدس ال ثمقدم زوجته لكي يكون  أو

       ، و الذي يحتوي على بيض مسلوخ،  )∗("ثَغَرپلْثْ تَسليثْ"و تجلب والدة العريس . سيدا عليها

و تقدمه للعروس ، )3(لقمح الذي يرمز للحياة و الخصبو حلويات متعددة األشكال، و السكر و ا

ي تقوم بإلقائه على الحضور الكثيف الذي يتواجد على عتبة البيت، و تنشد النّساء مجموعة من الّت

   :األشعار

 .المنزل ا يا صاحبةَجي لنَأخر •    مـــوخَّـد أالَْل نْـغَـَأفْ •

 .ماٍء وعاء عكـي مملـو أح •    نـــمـزِپ بــأوِد ثَ •

 .اتمةالقَ العيونِ ةُيه صاحبتلقـل •     )4(غْمنـْل يڤَّيرَ -أتسضڤَّرْ م •

كما يوضع رِجُل العروس في محراث صغير و يفسر هذا الطّقس على أن العروس بهذه 

العملية ستجلب الرغد و النعيم و لن تنقطع األرزاق عن البيت فالمحراث رمز للخصب و الوفرة 

و يقوم  "سشدثْ بڤَُّأ"أو  الربط بالحزام"يمارس عليها طقس  م تدخل العروس إلى بيت زوجها وث

ليسود التفاهم بينهم،  بحزام يجمع شملهم،  هذا الطّقس على ربط العريس و العروس، و حماتها معا

بينما تقوم  .)5(ثم تضع العروس غصن شجرة الزيتون على الباب، فالزيتونة رمز للقوةو األصالة

نجاب، و مثل هذه و اإل العروس في قرى أخرى بكسر البيض فوق العتبة، فهو رمز للخصب

يقوم أهلها بتقديم  "إغيْل يحپلَن"النتشار في بلدان الحوض المتوسط و في قرية العادات كثيرة ا

رض على فقسية تإن طبيعة هذه الممارسات الطّ. الخميرة للعروس لتلصقها على باب الدار

و االحترام اللذين  لهالة التقديس ها، و ال يمكن االستغناء عنها نظراًممارسيها المواصلة في أدائ

                                                 
 . 42-41 ص المرجع السابق، ص الباش و محمد توفيق السهيل،حسن  ينظر، -  1

2   - Voir : Mehanna Mahfoufi,op cit, p 90. 
 . غربال العروس  - ∗

3   - Voir : Akkache Maacha Dehbia, op,cit,  p 88. 
 .158، ص13قم المدونة، الر ينظر، -  4

5   - Voir : Ibid, p 89. 
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في المكان المخصص لها، ثم ترحب بها النّساء في حضن بيتها  و تجلس العروس. )1(تمتاز بهما

  :الجديد

  

 .ماءــةَ أجمِل األسبباً بك يا صاحرحــم  .اسمون-عسلَمم زغْ ثَلِّظْ ألْخَثْير ڤــألْ •

 .من الجبال"  أحسن"صا الفضة جلبها ـيا ع   وونـأثَچعپپثْ الْفَظَّ إد يب أحسن ڤ اڤَ •

 .لمحبةُ في القلوبنِ، و االنّظْرةُ تحتَ الحاجبي)2( لَونـدو لَشْفَر لَمحب ذَ ڤُّـمغِْل ســثَ •

قص إلى حين يصل موعد مغادرة األهل للعروس، و تنشد النّساء ء و الرو يتواصل الغنا    

وجة أن تقتدي بهاأشعارا تتضمن نصائح و وصايا على الز:  

 .رٍيـبخ ككُرتْة، نَلَالَيا ة، لَالَ •      د ِإسلَمـمـة ٍقــة الَلَــالَلَ •

 .قباآلداب و األخال أوصيك •    )3(مـهـفْـلَـغْ أفْـوصـمـَأكَ •

    :و أخيرا يودعن أهل العريس متمنيات لهم كّل الخير و السعادة و دوام األفراح، و ينشدن قائالت

• ـقلْـمــْهـثْ دـركـتـن •    نيربخَ كم. 

  .مـداِئ رحـفـو ال •    رح أذَذُمــفَـــَْأل •

• تْـإي لَنوـَمـمـال ِلـهَأل •    )4(غْرـعسِر. 

دمعة الفراق المؤلمة، و تأتي شقيقة زوجها لتصطحبها بعد أن تسترها تودع العروس أهلها ب

بينما تسترها نساء بعض القرى ببرنوس زوجها، لتخرج تحت ذراع أبيها أو وليها و ذلك  باللحاف

الباب، و هو طقس من طقوس العبور، ألن العتبة تمثل ذلك الحد الفاصل بين عالمي  عند عتبة

ثبات قوس تهدف إلى إفالطّ''. في بيت زوجهال الخارجي الذي يتمثّ البيت الداخلي و العالم

    استمرارية الحدث التاريخي الشهير، و هي تميل أساسا إلى تكريس ديمومة الحدث االجتماعي 

كرار، و هي بذلك إعادة خلق و تحيين و األسطوري الذي أوجدها، و هذا عن طريق عملية التّ

هذه الطقوس ليس خوفا من نزول اللّعنّة و حسب  إقامةالجميع على  فق و يت. )5(''بعيد المدى لماضٍ
                                                 

 .  70عزام أبو الحمام المطور، المرجع السابق، ص ينظر،  -  1
 .158 ، ص13المدونة، الرقم  ينظر، -  2
 .160، ص 13المدونة، الرقم  ينظر، -  3
  .159 ص، 13المدونة، الرقم  ينظر، -  4
5  - ابق، ص  لبي،ين طوانور الد34المرجع الس . 
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من القلق، و  قوس يؤدي إلى نوعحسب و إنّما خوفا من فشل زواج ابنهم أو ابنتهم فممارسة الطّ

    .)1(عندما تنشأ الحاجة إلى الفعل و الكالم بطرق يؤمل منها أن تؤتي نتائج إيجابية يظهر هذا القلق

على توافق في العالقات االجتماعية، و في  لجميع في أداء الطّقوس فهي تدّليشارك ا        

تخرج العروس مصحوبة بالموكب، و أثناء الطّريق تمدحها  .)2(تفاهم في أداء الممارسات المختلفةلا

النّساء، هي و أهلها، و يقدم لها مجموعة من النصائح و التّي يجب أن تعمل بها في بيت زوجها 

  : نجاح زواجها، و من أمثلة ذلك حرصا على

• ـَأين ي- لِّسـشانغْريخِالشَّ نةَـا ابـي •    خْ ي ملّتعالم. 

  .عامر وجِالز وةبإخْ البيتُ •    ان ـدلُوسر وشُـَأخَام يت •

• انغْردمِ إم نإنَس :م3(أنْع(    • فإن نادولي لَ، قُوكهنَ: معم. 

بعد انتهاء مرحلة زف العروس إلى بيت زوجها، يبدأ   :شعار المصاحبة لهاليلة الدخلة و األ -13

و يقترب ... م األخوات، و العمات و الخاالت،الحضور بالمغادرة و يبقى األقارب و خاصة منه

  :سده هذه المقطوعة و على العريس التزام غرفتهة و هذا ما تجموعد الدخل

 .ائدع يع، و القطالمظّلْه اَإنَّ •    نْد إقْضعنلَشْ قَُـعـأذَ لْ •

• أس روزـيـعننَري •    ذْ سمقْبِس تباتـعد إلى العالس.  

 .وانهيلْحان، و سفريــس •    )4(ن، أذُررنــرحـَذْفأ •

رفقة بعض من قريباتها و قد  ،"الحايك"غرفتها و على رأسها  و تصطحب العروس إلى    

ليبتن في بيت العروس الجديد ليكن  ها، أو أختها و غالبا ما يجتمعن كلهنتكون عمتها، أو خالت

الغرفة مجهزة بكّل وسائل الراحة كالفراش  و تكون. شاهدات مباشرات على نقاء و عفة العروس

تبع الوسائد المريحة و تزيد الجماعة في وصف حال الفتاة الخجولة، فيالنّاعم و السرير الواسع، و 

  :اطبة العريس على أن يحترس و يحذر على عروسه، نظرا لصعوبة اليوم األول، و تقولذلك بمخ

  

                                                 
 . 135المرجع السابق، ص  فاطمة المصري،ينظر،  -  1
 . 18فراس السواح، موسوعة تاريخ األديان، المرجع السابق، ص ينظر،  -  2
  .159 ، ص13المدونة، الرقم  ينظر، -  3
  . 159 ، ص14المدونة، الرقم  ينظر، -  4
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• يزشْثْ أثَمثَـنْتْ مثَقَّـَأثَقْش نألْح وـنية  تْسراكنّتْ و هي بيرة، تحغا الفتاةُ الصتهَأي 

   رِقُـع يرقْحلي الما و الهمالجوز في ف  ڤْثْ نَصخَپ أثْرمـم ذْڤُقُمشس ثَزلَـسـأڤُ •

  رفقــــامْل العروس بفَتَى عَأيها ال  )1(شْ حذَر ثَقْششْثْ إڤُعروس أمنْروـشـأيقْ •

دي برنوسا ناصع تج إليها العريس و هو يرالنّساء تاركات العروس وحدها ليل تنسحب    

متالك أعصابه و أالّ ينفعل ه باالذين كانوا يداعبونه و يوصونائه قالبياض، بعدما كان رفقة أصد

ليلة الد ال، و ترد عليه . )2(خلة هي تلك اللّيلة التّي يبني فيها العريس بالعروسألنو يسلّم عليها أو

  .  التحية و كلّها خوف و ارتجاف، و ينزع عنها الحايك ليبدأ ليلتهما

تّى من قرية إلى أخرى، تختلف عادات إظهار مالمح ليلة الدخلة من منطقة إلى أخرى و ح    

اكر حينما تظهر مالمح بزوغ الفجرباح البففي منطقة عزازقة يحدث أن يخرج العريس في الص 

فهو يخجل من العمل المشرع الذي أقدم عليه خاصة من أمه و أخواته، لتدخل النّساء غرفة 

على نقاء يل و يزغردن و هن يرددن التهال .العروس ليشاهدن بأعينهن دماء الغشاء الذي نزف منها

الفتاة و عفتها و عن رجولية العريس الذي قام بمهمته بكّل شجاعة و إقدام، و من أمثلة ما تردده 

  :النّساء ما يلي

• ـثـثْنَّـلـستْسلَنو يرُأس غْ ألْقَد    • عرنَوسا قَا يلْاَ ةَامحلْاَ  امِِزشْمدود.   

• ثـْلثـسنْـنَّغْ ألْعـورلَ ضزـين      • ـعرنَـوسا ـا يـجَلاوِد جتْر.     

• ألْجِـثْـَأي وأر ســمذْ ينَنرإخْ •    )3(مانُوها َأا ينَب لْاَاءجلْاَ  ودتَكْمملين. 

     امية  يزي ورلقيم اإلنسانية، عملية ذات طابع غالجنس بمنظومة اإنترتقي إلى األبعاد الس

و تهدف الممارسة الجنسية إلى التوالد و التكاثر للحفاظ على ساللة . ا الخالق لمخلوقاتهي أرادهالّت

 عباده حين جعل هذه العملية متعة للطرفين، و جعل مكامن المتعة فيها شاملة اإلنسان و لقد كرم اهللا

لمؤسسة الزوجية ، و صان اهللا كرامة اإلنسان حين شرع إطارا لهذا اللّقاء في اللجسد و للروح معاً

  .)4(المباركة

                                                 
  . 160 ، ص14المدونة، الرقم  ،ينظر -  1
 . 43ت، ص  محمد قنديل البقلي، وحدة العادات و التقاليد مصر والشام، دار الجيل للطباعة، الفجالة، مصر، دينظر،  -  2
  .160 ، ص14قم المدونة، الر ينظر، -  3
 13-12ص ص  اب، المرجع السابق،طيف ياسين قصعبد اللّينظر،  -  4
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 بإتمامرحين البارود و الرصاص ف بإطالقعن نقاء العروس يقوم الرجال  اإلعالنو بعد     

أ ااألمور، لتخرج العروس من حجرتها، أم هاره سوف صالعريس فسيعود رفقة أصدقائه ألن

الملطّخة بالدماء لكي ال  ةهر األفرش، و في فترات خلت كانت النّساء تظيصلون بين الحين و اآلخر

فيخرجون األفرشة و يعلقونها يطول الحديث، و ليتأكد الجميع عن عذرية العروس، أما الرجال 

ون بإطالق النّار عليها افتخارا و اعتزازا بالعرض ت ليتسنى لجميع مشاهدتها ثم يبدؤخارج البي

ها أمام النّاس و شرفت بنات الذي صانته العروس و حافظت عليه، و هي بذلك رفعت رؤوس أهل

 موماًإذا لم تثبت عذرية العروس بفض بكارتها ترى العريس مغ حالة، و في كبيراً قريتها تشريفاً

و لهذا يستحسن . أمر نادر الحدوث في بالد القبائلذلك أهله في قلق و حيرة و لكنّه كو  حزيناً

: أدلة قاطعة كتواجد نساء من أهل العروسمعاينة العروس مباشرة بعد ليلة الدخلة و ذلك بوجود 

مرأة تخاطب ا تمام الزواج و تقولفالعذرية هي أساس إ... و غيرهن،أختها، أو عمتها، أو خالتها أ

زوجك في ليلة زفافك  ألمر خطير أن ال تكوني عذراء يا فتاة، ال تستطيعين الزواج، ألن «: ابنتها

و يرجعك على ظهر حمار و الكل سوف  ممزقاً لبسك ثوباًسيكشف األمر و يخلع عنك ثيابك أو ي

عذراء  غيرو إن حدث أن تكون الفتاة  .)1(»يضحك منك، و من شرف عائلتك الذي لن يرجع أبداً

ميها في غابة رتم، و يصل األمر إلى حد رب و الشّ، و الضهانةفإن مصيرها اإلذالل و اإل

تُذبح و توضع على متن  في ذلك، ففي الماضي كانتموحشة، و حتّى قتلها و قتل الذي تسبب 

  "منْدجمور"العذرية تظهر حتّى في األقوام البدائية، فعند قبائل  إن قيمة. حمار يسوقها إلى مستقر له

أن يخفي ذلك  شديد إذا ما وجد زوجته غير عذراء و يحاول بإحباطبغينيا الجديدة يصاب العريس 

   .)2(لكي ال يسخر الجميع منه

 لذكور أو ر األم ابنتها أن ال تختلط باتحذّ ن الشرف يعني فقدان السعادة لذلكإن فقدا           

نجد األهل يحسبون ألف ''فليس بعجيب إذن أن  .)3(تلعب معهم فإن أخطأت فسوف تعاقب بقسوة

، كما )4(''الجميعأمام  لناًو مع حساب لليلة الدّخلة و ال يهدأ لهم بال إالّ إذا رأوا شرف ابنتهم مشهوراً

   يتعرض إلى مضايقات كثيرة يهان الصبي الذي يلعب مع الفتيات أو حتّى عندما يقف معهن و س

بأقبح المواصفات، و يعتبر النّاس من تلك اللّيلة أن العريس و العروس بدأا الحياة  الجميع  نهو يلع

                                                 
 . 82ص د ط، الجزائر، د ت ، الممارسات السحرية للمجتمع األمازيغي، دار السعادة،  شابحة،بداك  -  1

2   - Margaret Mead, Mœurs et sexualité en Océanie, tr : Georges Chevassus, Librairie Plon, 
Paris, 1968,  PP 249-250. 

 . 20ذهبية أيت قاضي، المرجع السابق، ص ينظر،  -  3
 . 300، المرجع السابق، ص فوزية دياب -  4
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ا ال ريب . )1(وجية في بناء بيت سعيدالزخلة تقوم و ممأغاني مناسبات الد برائحة جنسية فيه أن

 و مظاهر االشتهاءاحية الجنسية قي و تغرق في االهتمام بالنّنفاذة و تتخطى حدود العرف األخال

عبي، واج في المفهوم الشّو هي أن الز ة الواقعةال يكون ثمة مجال إلنكار الحقيق، فارمالجنسي الع

 .)2(في فترته األولى استغراق في اللّذة على األقل

  :أشعار التوالة -14

ذلك اللّقاء الذي يجمع أهل العريس بأهل العروس و ذلك في الصباح األول  )∗(نقصد بالتوالة    

خلة، قصد رؤية العروس في صباح يومها األوسمى في مناطق و ت .ل من زفافهامن ليلة الد

  .)∗∗("سليثْتَ-ن لصپوحاَ"، أو "تَسليثْ-نتصپحيثْ :" أخرى

هم افتخار و اعتزاز عادات معينة، حيث يزور أهل العروس ابنتهم و كلّ" بالتوالة"ترتبط     

و تزينها النّساء ... و إخوانها و أعمامها و أخوالها، ها،عفتها و طهارتها و يتقدمهم والداها و ئبنقا

يتكون من  تضيوفهم تقديم غذاء فاخرإلى ا أهل العروس فهم يتفرعون أم. و تخرجها إلى فناء الدار

و تقدم للعروس . لحسن المصاهرة و كرم الضيافة أطيب المأكوالت و ألذ المشروبات دليال

نّساء من أهل زوجها و أهل بيتها     و هي عبارة عن مبلغ نقدي يقدمه الرجال دون ال )∗∗∗("ثزرا"

مالية باختالف حالة الشخص المادية، و لكن الجميع تسلّم عليهم و تحييهم، و تختلف المبالغ الو 

و ذلك تحت مراقبة شديدة حتّى يحفظ لكل ذي حقّ حقّه و يرد في  اًمعتبر يصر على أن يقدم مبلغاً

  :إلى قسمين بارزين هما" الْتوالة"مناسبة مشابهة بمثل قيمته أو بأكثر منها، و تنقسم أشعار 

  ":تسليثْ-نكْرا تُ-سفْراُ نإ" عار استيقاظ العروس، أش 14-1

ليها و يتمنين لها صباحية ثناء استيقاظ العروس، بحيث يلجن عأشعار تؤديها النّساء أ و هي     

  :دة و مباركة، و هن يرددن ما يليسعي

                                                 
 . 171منصور عيد الحاتم، المرجع السابق، ص ينظر،  -  1
 .  238، ص 1971، القاهرة، 2 أحمد رشدي صالح، األدب الشعبي، مكتبة النهضة المصرية، طينظر،  -  2
 .، و منه التوالة تعني الرؤية"رأى: "الذي يعني" يسوْل"كلمة قبائلية  مشتقة من الفعل  - ∗
 
 ". الصباحية"، و منها "الصباح"هما كلمتان قبائليتان مشتقتان من الكلمة العربية  - ∗∗
 

 .  و هو مبلغ من النقود يقدم للعروس" شاهد"بمعنى " يزر"كلمة قبائلية مشتقة من الفعل  - ∗∗∗
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• ـصألْخـپ ـِاحاحپذَم نَرليثْ أيسأث ـصب •         يرـي رِـالخي احا عروس يا وجه ْبحِالر. 

•  نردهاحپصذَ لْم ومزأم ثُغَض ڤَزثُديتح •    أفَرون جِل عنالر المصجتهباح الذي تزو. 

 .حو و تفرفتزه دتكـوال صُلـيـبأ سـالن •       )1(فْراحـيوض يمام أتَسزهو ثَخْپر أذْـلَ •

  ":ثْليتَس-ِإسفْرا تُوِلنْت ن"روس، رؤية الع أشعار  14-2

و نعني بها تلك األشعار التّي تؤديها النّساء و ذلك بعد استحمام العروس على إثر ليلة   

ن و تلبس أحلى األزياالدثخينا عليها و تخرجها  ء و أجمل األثواب، و ترتدي برنوساخلة، لتزي

ؤية العروس البرنوس ليتسن لهن رقلنسوة والدتها إلى فناء الدار، و تدعوها النّساء لتنزع عنها 

  : الجديدة و هن يرددن األشعار اآلتية

   .انخيزرلْاَ ةرجشَ ةَاما قَا ينَتُرصه •    لْمتسـلْثَنَّغْ ألْقَد تُـڤَـُضـثَ •

   .ةي لنا الجوهرتظهرِ  جوك أنرن •    عنَّيم رب سكَنَغْد ثَيقُوتْسـنْ

   .رمةـالك امةَـا قـا ينَـُرتـصه •    قَد تَراـغْ ألْـنَّـلْثَـضڤَــثَ •

  .وسعرـال ي لناأن تظهرِ رجوكن •    نينكَنَغْد ثَـيم رب سـَعنّـنْ

   .وزـالج رةَشْـا قـا ينَـرتـصه •    سمـڤَلْثَنَّغْ أثقْشَرثْ أڤُـضـثَ •

  .كبنتُي لنا ارِهِظْْتُ أن كمنوـنرج  •    )2(يم رب سكَنَغْد يلِّمـنَّـعـنْ

  ":ِإسفْر ُأعروس"قوس المصاحبة لها أشعار الحلزون، و الطّ -15

نمط شعري معروف بمنطقة عزازقة، و يخص النّساء دون الرجال، إذ يجتمعن " أعروس"    

في فناء صغير، و تقوم إحداهن بلبس برنوس أو حايك، و تنبطح على األرض و تلتوي أرجلها 

  :منشدات و هن حولها النّساءثم تطوف . )3(لتشبه الحلزون

   .طبـالح لتجمع مقُ ونلزأيها الح •    زضمضأد رـأكّ سروـا عـَيَأ •

• ـأعوسُأ: ررـِمزغْ، ُأررغْزرالَّـك •    مأنا غير ، يـر، غَقادقادر ر. 

  

   .ءماـللتجلب ا قم ها الحلزونـأي •    مضـأد ڤْ رـكََّأ روسـا عـَيَأ •

• ـأعوسغْ: ررمز غْ، ُأررزم ي، أنا غالّـك •    أرير قادرادر، غَـق ر. 
                                                 

  .161 ، ص15المدونة، الرقم  ينظر، -  1
  .161 ، ص15المدونة، الرّقم  ينظر، -  2

3   - Voir : Mehanna MAHFOUFI, op cit, pp 120-121. 
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• ـَأيَأكّـا ع وسـرر ضوجأتْسز    • لَـالح اهـأيزون ـتتـل قمجزو.   

• ـأعوسر :مـزمغْ، زغْـرادرـــا قـنادر، َأـا قــأن •    !)1(ر!. 

 عمل سوى بين النّساء و الحلزون  هذه األشعار بمثابة حوار يحصل إن الذي يرفض أن يقوم بأي

ة إلى أخرى، و هذا من منطقة إلى أخرى، و حتّى من قري" ُأعروس"أن يتزوج، و تختلف أشعار 

 و لكنّها لمو تحمل هذه األشعار مدلوالت جنسية كثيرة،  .ما سنراه في الفصل المخصص للدراسة

جمعت مدونة تخص أشعار " مة أيت منصورفاظ"ر اإلشارة إلى أن بدراسات تحليلية، و تجد نعتُ

  :العريس ليقطع قليال من شعر العروس، و تنشد الجماعة قائلة وإلى القاعة أخ ثم يلج.)2(ُأعروس

• َأرـذَمثَـڤْـي مـزمثرزـطـقـيـس •      ملك شعرك ع.   

• أرمـذزرغَـثَ يحـمثـركيل •      م تحيافظ كاتعلى حم. 

• أرـثْــــذَموِمأر بـو تُ •      )3(رــبِري كلك أوالد. 

و عند االنتهاء من عملية قطع الشعر تدعوها النّساء لتنزع اللّحاف عليها، لتنشدها الجماعة     

  :قائلة

 .نيو ال تنح سكي رْأعـارفَ •    ژْنَّـطَرَم أـفـذْ إخْـأرفَ •

   .عالالّم انـرجـمـها الـأي •          رزـتْ ُأفَـنْـپرـحـأثَ •

•  ،مپپ فْكَكَمي ن پپ -ز4(لْع(    • جكبُأ زووك ـعال صاحبز. 

  

  

  

  

  

  
 

                                                 
 .163 ، ص16المدونة، الرقم  ينظر، -  1

2   - Voir : Mehanna MAHFOUFI, op cit, p 121.  
  .164 ، ص17المدونة، الرقم  ينظر، -  3
  .164 ، ص17المدونة، الرقم  ينظر، -  4
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  ":سپوع-إسفْرا ن"أشعار السبُّوع،  -16

. سيكون نهار الجمعة الذي يلي جمعة الزفاف "السبوع"لعروس يوم الجمعة فيوم زفت اإذا     

يتوجه أهل العروس لزيارة ابنتهم و التفقد عليها . باحيةتقريبا كما يحتفل بالص )∗(وعبتفل بالسو يح

   ، و اللّحم "أشُبظْ"، و "لَمسمن"، و "لَسفَنْج"و الفطائر، و حاملين معهم أطباقا مختلفة من الحلوى، 

حارا، و تبدو العروس في  استقباال و الفواكه، و بعض المأكوالت األخرى، و يستقبلهم أهل العريس

ها تبدأ الدموع ها، و أحسن المظاهر و االبتسامة بادية على وجهها، و بمجرد أن ترى أهلأبهى حلت

تها دموعها و ح والدتها أو شقيقسما، لتديها ألن الفراق عن األهل لم يكن يسيرفي السيالن على خ

ثم تسلّم على  )∗∗(»چِْل أفمطَّونسمكْثَضد أڤُو«:يقول أمامها عمال بالمثل الذي هي تحاول أالّ تبكي

يليق بمقامهم من  و يقدم لهم طعام فاخر... ، و غيرهم،أبيها و إخوانها و كذا أعمامها، و أخوالها

فيه نسبة عالية من السكريات  كما يقدمون لهم طعاماً... ، و مأكوالت، و مشروبات و فواكه،لحوم

حملَغْك، حملَغْك «:تنانهم و عرفانهم و لتسود المحبة بين العائلتين، عمال بالمثل القائلليبدوا لهم ام

كُّرو تنقسم أشعار  )∗∗∗(»ذَس"وعپإلى قسمين بارزين هما" الس:  

  :أشعار اصطحاب العروس إلى مقام الولي) 16-1

ية إلى أخرى ففي بعد تناول الغذاء تصطحب العروس إلى موضع مقدس و يختلف من قر    

ألن الولي الصالح يمثل ". بهلول بن عاصم"تؤخذ العروس إلى مقام الولي الصالح  "الشرفاء"قرية 

ألفعال ذلك الكائن المقرب إلى اهللا، و له مقدرة عجيبة على ا''نقطة اتصال بين اإلنسان و ربه فهو 

هم و يظّل الضريح رمًزا لهذه القدرة نفس القدرات حتّى بعد وفات الخارقة و المعجزات، و لألولياء

نعولهن ألنّه  وم النّساء بما فيهن العروس بخلعالح تقو قبل ولوج قاعة الولي الص. )1(''على الفعل

مكان مقدس فجود حيز مقدس يعني احترام المكان و تبجيله و خلع األحذية عالمة من عالمات ذلك 

         رواحي هو هذه القوة الخفية و الالشخصية، الخيرة القدسي في المنظار األ''و  .)2(التقديس

و الشريرة التّي يعتقد بأنّها وراء كّل سلطان و سعادة، كما يعتقد أنّها وراء كّل شقاء، باإلضافة أنّه 

      تطوف العروس  ،)3(''موقف تكون فيه الكائنات و األشياء المستعبدة من العالم الدنيوي المدنّس

                                                 
 . و يرد بالسپوع اليوم السابع من الزفاف ،"األسبوع"كلمة قبائلية مشتقة من الكلمة العربية  - ∗
 . »لقد ذكرت اليتيم على البكاء«- ∗∗
  .أحبك مثل السكّر - ∗∗∗

 . 22عبد الحميد بورايو، القصص الشعبي في منطقة بسكرة، المرجع السابق، ص  -  1
 . 125ميرسيا إلياد، المقدس و المدنس، المرجع السابق، ص ينظر،  -  2
 . 40حاوي، محرمات قبلية، المرجع السابق، صميرال الط -  3
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لى لنا االستفسار عن عدد الدورات فقينّساء حول ضريح الولي الصالح سبع مرات و حاوو معها ال

 الطواف حول الولي هو بمثابة الطواف حول الكعبة، فالحجاج أثناء أدائهم لمناسك الحج لنا أن

سبعة في المعتقدات ) 7(و ربما كانت أهمية الرقم . يطوفون سبع مرات حول الكعبة الشريفة

   الشمس، و القمر، و عطارد، (بية في سائر أنحاء العالم عائدة إلى أن عدد الكواكب هو سبعة الشع

إالّ أن هذا الرقم موجود بين الشعوب و في حضارات ) و المريخ، و المشتري، و زحل  و الزهرة 

    رك و تسمح العروس وجهها بالقماش الذي يكون فوق الضريح للتب.)1(تجهل تماما نظم الكواكب

     إخالصو التشفع به، فهو الولي الذي ُأشتهر بكراماته و حسن سيرته، و هو الذي عبد اهللا بكل 

على ، يزوره النّاس من كل البقاع ليستنجدوا به و ليقدموا له مختلف النذور و التّي توضع تفانو 

روس إلى مقام الولي األشعار المؤداة أثناء اصطحاب الع و من أمثلة .)2(أو بالقرب منها هضريح

    :"الشرفاء"الصالح ما تنشده نساء قرية 

• مقَد وحپـغْ مـَأريار      • ـا فَيرحَأحقـتُ ي لَتمٍةير. 

   .ةَضفـلْاَ ةَـيقدـنْـا بـي •      ظّاـثْ ألْفَـمڤُحلْـأثَ •

 .ةًرـامـاهللا ع أبــقـاك •    )3(اعمرـأكْمڤْ رب ذْ لَ •

  ":بمن-نتُڤْمنتْ -نِإسفْر "أشعار جلب الماء، ) 16-2

ليس من العجيب البتة أن نجد الماء مبدأ أوال تفرعت عنه جميع ''كما أشرنا إليه سالفا أنّه     

الحضارات الكبرى، و أن  يس من الغريب أيضا أن يكون مهدلالمخلوقات و الكائنات الحية، و 

و أشعار جلب الماء هي تلك األشعار التّي ترددها  .)4(''خلتية تقدسه الشعوب عبر فترات زمن

مقربة من بيت زوجها، لتمأل  ثر اصطحاب العروس إلى عين ماء علىمجموعة من النّساء على إ

بقالة من المياه العذبة الرقراقة و التّي تنبع من جبال جرجرة، و من أمثلة أشعار جلب الماء ما 

  :"زإعكورن المرك"تنشده نساء 

  

  
                                                 

 .   37، ص 1976أحمد رشدي صالح، دار كتاب العرب، دط، القاهرة، : ألكسندر كراب، علم الفولكلور، ترينظر،  -  1
، ص 1975، القاهرة، 1، دار المعارف، ط)دراسة في األنتروبولوجيا الثقافية(محمد الجوهري، علم الفولكلور ينظر،  -  2

418 . 
  .165 ، ص18المدونة، الرقم  ينظر، -  3
 .137المرجع السابق، ص  حمد عجينة،م -  4
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 .اءملْاَ رضحنُِل اَلقَبلْا اَنَوا لَمدقَ •    ڤُمـَرح أدنـْل أنْـقَـپَأوِد أ •

   .مزـــمز رِْئـبِ نِيـع نم •    زمـزمـير أمـپِـَل نْـذ ثَ •

 .اءملْاَ بلُج، و نَُلصـنَـو س •    )1(دمـرن أدنَـوض أيـسـَأنْ •

إليها صفة  نو ينسب الماء الكثير اء قول األشعار منشدات العين أن تدر عليهنو تستمر النس    

البركة، و يقلن:  

 .كالمبار المكانِ ا صاحبـي •    بركـمكَن الْمذَع نْلْـپ بـپأ •

   .كايتـ، برعالمياه يضـفـت •    لَقْ لْوقْفَكـن ثْـن ومـثَـكَ •

• أـذْع كغُر يرلْخغْ سينُسُأ •    )2(ددرِيبالخ انَلو ـعاكنجئ ، لقد. 

حفلة العرس ليال و نهارا، و القصد من ذلك الترويح عن النفس الريفية  تصاحب أشعار الزواج

يمثل الذي " اَلْسبوع"عادة ما تبدأ باألناشيد و األغاني المرافقة للتحضيرات إلى غاية  ،المتعبة

شارك الجميع و بشكل واسع في إنجاح تظاهراته المهرجانية و التي ي. المرحلة األخيرة من الزفاف

و يشترك فيه بشكل مشروع و دون تحفظ النساء ) القرية(تمثّل أكبر تجمع في ذلك التآلف الصغير

       تالحماتها و الرجال في رسم صورة رائعة لحركة الحياة و رصدها بسكناتها و حركاتها، و ب

   .و تفاعالتها

                                                 
  .166، ص 19قم المدونة، الر ينظر، -  1
  .166 ، ص19قم المدونة، الر ينظر، -  2
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  :د ـهيـمـت

                 ب على الدارسين ينصاألدب  ية، بعد أن أدركواعبراسات الشّبدأ اهتمام الد أن

الشعبي ليس مجرد مجال ضيق يقتصر على دراسة العقلية الشعبية و ما تحويه من عادات و تقاليد 

راسات و إنّما هو مجال خصب من مجاالت الد   معينةو طرق التفكير، و العيش لدى طبقة شعبية 

واج في المجال يص دراسة أشعار الزالمختلفة، و إذا بدأنا بجملة هذه الكلمات، كنّا نعني تخص

  .جال األناسينياسي و إن كان قد تعدى في بعض المحاوالت إلى المال

 ثة نماذج قسمناها إلى ثالثة عناصر يمثّل كل عنصردراسة ثال ارتأينا في هذا الفصل الثاني    

" األورار"ت شعار حلقابدراسة أ استهلناهللعرس، ا ي، مرتبة حسب التسلسل الزمناًمنها أنموذج

العرس من أيامه األولى إلى آخرها، إنّها حلقات غنية تصاحب أشعار غنائية و حلقات رقص كونها 

اخترناه أن يكون أشعار بيع الحنَّاء لكونها قد أما األنموذج الثاني ف. باألحداث و المواضيع الشيقة

فسار عن ذلك و عن داللة التسمية، فيه االست ي يؤديها الجنس الذكري، و حاولناتاألشعار الوحيدة الّ

لما يحمله  قمنا بدراسة طقس الحلزون و األشعار المصاحبة له نظراً و أخيراً. و دراسة مضامينها

   .باإلشارة إليه نقص الدراسات حوله بصورة مفصلة إذ اكتفتمن دالالت عميقة و ل
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  ":األورار"أشعار حلقة  -1

األمواج، و الحيوانات، و كل ، خلقت معه أصوات الرياح، و اإلنسانعندما خلق          

لقد . في بحر الخيال قلبه مع حركاتها الطّبيعية ليتغنى هائماً و سرعان ما تجاوب معها و دقّ شيء،

من ألوان  اًت بكالمه و لحنت أوزانه فصار لون، فترنموثيق الصلة لغناء ارتباطاًارتبط الشّعر با

  .)1(سريان الحياة في الجسد ذي يسري في الدمالغريزي الّ اإلشباع

عتمدين على ما جمعناه من م "األورار"إلى دراسة أشعار  ارتأينا في بداية الفصل الثاني           

من بدايته إلى غاية بحلقات الغناء و الرقص لدى فئة النّساء كونها تالزم العرس  و بدأناالميدان 

يسهرن على استخدام  و" األورار"الّئي يبدعن نصوص أشعار اختتامه و كون النّساء هن ال

أورار "الحلقات الهامشية المغلقة و كذا حلقات كما سعينا إلى تقديم و دراسة . ي تناسبهاالموسيقى الّت

  .لدى الجنس الذكري و دراستها" األورار"قمنا بتقديم حلقات  كما" العين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
    ، 2002ة، ط، اإلسكندري شر، دباعة و النّا الطّعر العربي، دار الوفاء لدنيفي الشّمرسي الصباغ، قراءات جديدة ينظر،  - 1
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  :ورارتقاليد أداء أشعار األ -1

  :قراءة في األشعار - 1-1

ونه حلقة دائرية يستمتع فيها األهل، و الحضور و ذلك سمية كبهذه التّ "األورار"سمي        

أن يجد لنفسه فترة تنسيه هموم  بفالقبائلي بطبعه الجبلي الخشن يح ،اإلنشادبالرقص، و الغناء، و 

         صوص الملقاة ؤدين دور إبداع النّإن النساء في منطقة القبائل هن الالئي ي. الحياة اليومية

  : اليحو التّعلى النّ "األورار"جاء مضمون أشعار  و ي تناسبها،يسهرن على استخدام الموسيقى الّت و

       إن الدارس للشعر القبائلي المقام أثناء احتفاالت الزفاف يلحظ أنّها تقوم أوال على الصالة •

  :على حد قولهن) ص(و السالم على النبي محمد 

  :المجموعة األولى       :ـْعثْ ثَمْزورثْپثَْر

  .نبدُأ بالرسوِل، ليسر القلْب          دنَزوِر إرسوْل، أذْيفْرح وْل أ

  :المجموعة الثانية      ـْعثْ ِثْسـنَثْ پثَْر

 .القلْب نبدُأ بالرسوِل، ليسر        )1(دنَزوِر إرسوْل، أذْيفْرح وْلأ

  

   باألولياء الصالحين بمثابة جلب الخير و الهناء،  اإليمانتعتبر فكرة : نياألولياء الصالحترجي  •

ذي يملك القدرة ذلك الكائن الّ''هو  الحو الولي الص. و قد ساعد على ذلك انتشار أضرحتهم بالمنطقة

الحين هي الكرامة، ع على الكرامة، فإذا كانت عالمة النبوة هي المعجزة، فإنالمة األولياء الص   

يادة، و الفضل و الوفرة و حب الخير، إنّها األمر الخارق و نعني بها صفة أو عالمة دالة على الز

 ذي يظهره اهللا على أوليائه إكراماًللعادة غير المقرون بالتحدي و دعوة النبوة، و هي األمر الّ

تستنجد به العجائز الالئي يقمن بافتتاحية حلقة  ،ترام و التقديراالح و يكن له النّاس كّل .)2(''لهم

ة تؤمن بوجود عبيريرة فالعقلية الشّاستبعاد القوى الشّالرعاية و طالبات منه العناية و  "األورار"

 ،ده من نقائص مادية  ذي يلعب دوراًالّ''الشرا في الحياة و الكون أيضا عن طريق ما يجسمهم     

                                                 
1  - 146 ، ص9 :قمينظر في المدونة، الر.  
 . 91ص  ،2001، القاهرة،1، عالم الكتب، طعبد الحميد درويش، المعجزات و خوارق العادات عند الغزالي و ابن رشد-  2
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وازع الدنيئة العامة، و استثارته للنّظام و القواعد له من أذى و خروج عن النّية، و ما يمثّو أخالق

  .)1(''ة بين الفرد و الجماعةع الهوتي تعمق من مشاعر األثرة و األنانية، و توسالّ

ذي تجري عليه حلقة الرقص على حد رحب الّتتغنّى النّساء بعد ذلك بالفناء الواسع و ال •

 :تعبيرهن

  :المجموعة األولى        : ـْعثْ ثَمْزورثْپثَْر

م ،نقَ يتشُّرـأثَزس ،ننَرمپينئ بالعتَبات، و الماد    ـُوغُرمتلالم ها الفناءاأيتح.  

  .والده، هو من بين الكبار        مقْرنَنڤـس أثَن پـپ

  :المجموعة الثانية        : ـْعثْ ِثْسـنَثْپثَْر

  .أيها الفناء الممتلئ بالعتبات، و المادحات    ـُوغُرنپيمنَرن، سـرن، مأثَزقَ يتشُّ

 .والده، هو من بين الكبار      )2(مقْرنَنڤـس أثَن پـپ

ذي عكس ما يوجد به من كرم منتثال، و يتجلّى ذلك في االستقبال الحار الّفالفناء كمرآة الدار فهو ي 

ساء الالّئي أتين من كل ربوع القرية لنظيراتها و ضيوفها خاصة منهم النّتكنّه صاحبة العرس 

تي تمثل نقطة كما يتغنّين أيضا بعتبات الدار الّ. ليغنين و يرقصن و يردن الجميل لصاحبة العرس

الوصول إلى الهدف عن و هو بمثابة العبور من البيت إلى الخارج، أو من الخارج إلى البيت، 

ساء كذلك أهل البيت و ما يختزنه أصحابه من كما تمدح النّ. )3(مسارات المتتاليةطريق اختصار ال

 .الهناء هقرارات صائبة، و مبادئ قويمة، يعمه االحترام و يسود

تتميز أشعار األورار بكونها غنائية، فالنساء و عبر أجيال خلت، أسهمن في خلق شعر مغنى  •

 جود، يجعل الفرد يخرج ما يشعر بهعن الو لغناء تعبيرترتاح إليه النّفس، و تطرب به األذن، فا

  .)4(ليعبر عنه في قالب موزون

  

 

                                                 
ريل، مايو، عدد األول، أبالسير الشعبية، الالمالحم و : في األدب الشعبي، مجلة عالم الفكر ررسي، مفهوم الشّأحمد م - 1

 .64، الكويت، ص 1964يونيو، 
  .146، ص 9 :قمالمدونة، الر ينظر، -  2
 .15ميرسيا إلياد، المقدس و المدنس، المرجع السابق، ص ينظر،  -  3
 .280خديجة جامة، المرجع السابق، ص  -  4



84 
 

  :افتتاحية حلقة األورار - 1-2

و ذلك قصد حجز  "األورار"تحضير لحلقة الساء إلى الفناء أو القاعة، أين يتم تتهافت النّ    

يجلسن على شكل . ا بفارغ الصبري ينتظرنهلمشاركة و رؤية مشاهد الحلقة الّتالمكان ليسمح لهن با

دائرة يحطن بها أهل العرس كاألم و العمة و الخاالت، و بنات العميحدث طقس ... ،ات و الجد

         تبدأ به العجائز ذوات الخبرة الطّويلة في مجال تقاليد االحتفاالت : األورار بقرية الشرفاء على نحو

دأ عجوزان بحركات سير ، فتب"لألورار"وتيرة قوية  عطاءإلساء من النّ و يستدعين ما يحلو لهن

وبقية  "األورار"ى و هما ينشدان افتتاحية األخر ع كل واحدة منهما يديها على كتفينحو األمام فتض

  :يرددن ما يلي النّساء

  :المجموعة األولى      ـْعثْ ثَمْزورثْ پثَْر

  .يدسع هذا األورار يِبِالنّ ىلي عصلنُُ    ي ُأررڤ ذَسعذپأنصلي أفَنْـ

  :المجموعة الثانية       :ـْعثْ ِثْسـنَثْپثَْر

  .يدسع ي هذا األوراربِي على النّلصنُُ  )1(ي ُأررڤ ذَسعذپأنصلي أفَنْـ

 تأتي خلفهن مباشرة عجوزان ثمم الفتيات خاصة أخريان لتعيدا أشعار المجموعة األولى و تتقد

جاء ، لقد )∗(»زرعمتْ َأثحذَين«:اء الرقص، و بمجرد حضورهن تقول العجائزمنهن العازبات ألد

و يبدو أن هذا الكالم يحوي على دالالت عميقة، فالعجائز يدركن أن كبر . األوراردوركن في أداء 

الساستحوذ عليهن، و رغم سنّ نهن المتقدهكذا، ففي اعتقادهن أنّ م ال يتركن األمور تمرال يزلن  هن

كثيرة تتعلّق بأمور الدنيا، و لكن في نهاية المطاف  يدركن أموراً لن الركيزة األساس كونهنيمثّ

  .الفتياتعلى يستسلمن لألمر الواقع و ينادين 

  :"األورار"وظائف أشعار  -  2

 باألفراح، فهي أشعار تكتنز في طياتها جملة من الوظائف، يمكن لنا و من "األورار"يختص     

  :ي مجاالت متعددةها أن نفهم المجتمع القبائلي فخالل

يجعلن من حلقات  ساء فهنسلية ألهل القرية السيما فئة النّرفيه و التّلتّيتيح إمكانية ا "ألورار"إن ا •

ات البندير و الطبول دقّ إن. ن هموم الحياة اليوميةض للتخفيف عو الغناء فرصة ال تعو الرقص

                                                 
 .146، ص 9: قمالمدونة، الر ينظر، -  1
 .دوركن ألداء األورار إزرعن يا فتيات، لقد جاء - ∗
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يقول . أللحان و الموسيقى تدخل على الحاضرين الفرحة و السرورو التصفيق و سحر ا

الترويح، و إحدى وظائف  عبي أحد أشكالراث الشّبأن التّ اإلنكارإنّه ال يمكن « ":باسكوم"

  .)1(»أكثر في مناسبة الزواج كلور المهمة، و يتجلى هذا الترويحالفول

        ات يحاولن أن يبدين في أحسن حلّةالفتيللحسن و الجمال، ف معرضاً "األورار"ل ميدان يمثّ •

و يلبسن أجمل المالبس و يضعن أغلى المجوهرات، لتلح عليهن األمخول إلى وسط هات الد

شيق و ذلك إلغواء ما تتقنه الفتاة القبائلية بجسدها الر ذي غالباًالحلقة ليبرزن مكامن الرقص الّ

تاة و يترصدن بالخبرة و الدارية قصد خطبتهن ألبنائهن ساء الالّئي يسألن عن تلك الفعيون النّ

ذين يتسلّلون خفية لمشاهدة كما تحاول الفتيات أيضا إغواء بعض الفتيان الّ. أو أحد أقربائهن

حلقة الرقص و كلّهم منافسة حول تلك الفتاة و أخرى و في أن تكون من نصيبه ذات يوم، فحلقة 

 .ما تتحول إلى قران موفق كثيراً الرقص بذلك ميدان واسع للخطوبة و

مهما في عملية التنفيس عن المكبوت و يظهر هذا  ألورار دوراًلفا''أما من النّاحية النّفسية،  •

      من ضغوط  ساء ما ترسب في أغوار نفوسهنالنّ ة أين تفرغسائيالدور أكثر عند حلقة الرقص النّ

لتجاوب النّفس مع الموسيقى  مشاعر الحساسة نظراًفحركة الرقص تسهم في خلق ال .)2(''و محن

 .المؤداة، إنّها وسيلة لتحرير المرأة من قيود الظّروف االجتماعية

• ر بصورة واضحة في بناء الجسم و تشكيله، فحركاته يؤثّ بدنياً نشاطاً قص أيضاًكما يعتبر الر

حةالمتنوكفاءة األجهزة العضوية في  و زيادة عة و العديدة تكسب قوام جيدة كاالحتفاظ بالص

ة و الرشاقة، من القو ياقة البدنية عن طريق تحسين و تنمية كّلالجسم، كما يرفع من مستوى اللّ

عندما قال بأن الهدف من " كود"ذي ذهب إليه و المرونة، و التوافق، و التحمل، و هو األمر الّ

  لحركة مع إكسابه الرشاقة و الجمال الجسم الصحة و القوة و السرعة في ا إكسابالرقص هو 

 .)3(و الحيوية

أما دينيا، فأشعار األورار تعكس لنا صورة المجتمع القبائلي المتدين، و المؤمن باهللا و رسوله  •

تنقل  مربية المرأة المنشدة ألن تربوياً ، و بكرامة األولياء الصالحين، كما تحمل جانباً)ص(

 .مجموعة من النصائح

                                                 
 .238، ص 1971، القاهرة، 2 هضة المصرية، طأحمد رشدي صالح، األدب الشعبي، مكتبة النّ -  1
 .176محمد جالوي، المرجع السابق، ص  -  2
 .91- 90نادية الدمرداش و عال توفيق إبراهيم، المرجع السابق، ص ص  ينظر،-  3
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  :األورارحلقات  -3

ر به عن ي مارسها اإلنسان ليعبعبير الفنّي الّتعبي من أقدم أشكال التّيعتبر الرقص الشّ    

ة ليكون عبيمن البيئة الشّ تية، و عادات و تقاليد مجتمعه فهو نابعاحاجته العاطفية و اتجاهاته الذّ

عليها عند شعوب إن الرقص هو تلك الحركات المتعارف . صورة من صورها األكثر رواجاً

ة المختلفة عبيمختلفة تنتقل من جيل إلى آخر و كانت تستقي من العادات و الطقوس و المهن الشّ

  . )1(ينية، و األعياد، و األفراحخالل المناسبات الد ي يمارسها أفراد الشعب و تؤدىالّت

  :ةحلقات األورار النسائي - 3-1

  :حلقات الفناء -1- 3-1

ما  و غالباً "األورار"بايا و الفتيات في الفضاء المخصص لحلقة فيهن الص تجتمع النّساء بما    

على خارج البيت، و تبدأ العجائز بحركات طفيفة بسبب سنهن المتقدم،  يكون فناء مغلقا ال يطّل

      ليأتي دور الفتيات الالّئي يقفن بشكل دائري، إذ يشكلن حلقات دائرية ملتوية، و تقوم إحداهن 

  )∗("ثَغْرص-َأمنْديْل پ:" بايا و العذاري بشد المنديل عبر خصرها يسمىما تكون من الص لباًو غا

ليشكل حلقات لولبية و عندما  بين يديها و تدوره آخر ذي يهتز الهتزاز الراقصة و تأخذ منديالًالّ

هن رن ظهورأن الفتيات حينما يرقصن يد«": مهنى محفوفي"تضعه في فمها، و يرى  يحرتست

تزيد النّساء في وتيرة  ، و عندما )2(»سبة للرقص القبائليبالنّ للحاضرات، ألن الخصر يمثّل المركز

فيما مضى يستخدمن و كن " دربوكة" و )∗∗("پنْديرأ"و ذلك باستخدام  ذي يصبح سريعاًالّ اإليقاع

زاز خصرهن مع االستعانة بأيديهن في تقوم النّساء الراقصات بزيادة اهت .)∗∗∗("دون أروميَأپِ"

الكتفين، و لكي تساعد نفسها على إيجاد دفين، و تحريك لرمتواصل ل تحريك المنديل مع اهتزاز

 ،أستَك، أستَك أو أزتَك: صدار أصواتداة أثناء رقصها تقوم الراقصة بإية المؤإيقاع مناسب لألغن

،تَكأر تَكأز ،تَككذلك بأصوات كما تستعين... أر :،تَّصم م،تَّصم ،تَّص...  

  

                                                 
 .84، ص المرجع السابقراهيم،نادية الدمرداش و عال توفيق إب ينظر،-  1
 .منديل يصنع من الحرير و عليه خيوط تهتز باهتزاز الجسد - ∗

2  - Mehanna Mahfoufi, op, cit, p 81. 
   .آلة موسيقية مصنوعة من جلد الحيوانات - ∗∗
 .ديدي كبير ورث عن االستعمار الفرنسيدلو ح -  ∗∗∗
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  :أدوات األورار الجسدية

       قص و الغناء نجد بأنلالنتباه فيها هو جعل الجسد محورا ما يلفت  إذا ما تأملنا حلقات الر

على األرض لفترة  ياالجسد نفسه سبق الروح، فاهللا عندما خلق آدم جعله مستلق نجد أن و .أساسيا

    ، قبل أن يتلف و أثناء الموت يخرج الروح ليترك الجسد وحيداً ،قبل أن يبث فيه الروحطويلة 

  . )1(، فالجسد بذلك األول و األخيرو يصير تراباً

 ذي يهتزالقبائل، فهو الّقص عند للر يعتبر الخصر المحور المركزي و البؤرة الروح: الخصر •  

ذي كانت لى القوة، و رباطة الجأش و على النعيم و الرغد الّيدّل الردف الممتلئ عو  .و يتحرك

 يحبذن صاحبات األرداف" األورار" رن حلقاتالالّئي يحض و القبائليات تعيش فيه صاحبته،

بايا و العذاري إلى وسط الحلقة ليبرزن مكامن و لذلك تقوم األمهات بإلقاء بناتهن الص .الممتلئة

ون الخاطبات، و لقد عبرت إحدى الفتيات عن تلك العيون بالكلمة جسدهن المتوهج قصد إغواء عي

  . )∗("Scanner: "الفرنسية

    لشعوب العالم تقاليد و عادات في استعمال اليدين، يصعب تحليلها و معرفة رموزها : ناليدا •  

قات الرقص و القبائلي أثناء حل )2(و منشئها، و يتعذّر إحصاؤها، فهي تستعمل مثال في االحتفاالت

        ذي يساعد على أداء الرقص و الحركة الّ اإليقاعيستخدم يديه في التصفيق و أداء نوع من 

فاليد بذلك طريق . عين النّساء بأيدهن للطّبل و الضرب على الدربوكة و البنديرو االهتزاز كما تس

و تعتبر اليد  )3(إلنسان منذ أمد بعيديراود ا طبيعياً ميالًاإليقاع علماء النّفس  ، إذ يعتبراإليقاعنحو 

المثل القبائلي  و الفطنة، و هنا يشيع لية رمز للقوة و المهارة و الحذقفي المعتقدات الشعبية المح

  .إن اليد اليسرى يد الشيطان بينما تكون اليمنى يد المالئكة: و يقال )∗∗("ذَدهپس إفَسن: "القائل

       أداء حركات الرقص المصاحبة للنّغمات و اإليقاعات المؤداة،  ن فييشارك الكتفا: الكتف • 

  .ذي يقوم به صاحبهو يرمزان إلى العمل الخشن، و النّشاط الدؤوب الّ

                                                 
1  - Voir :  Tabari, la chronique, tome 1, op cit, p 53. 

 .الشعاع- ∗
                    ، 2007ط، دمشق،  ، منشورات وزارة الثقافة، د3 عبي الفراتي، جراث الشّعبد القادر عياش، من التّ - 2

 . 144، 142ص ص 
 .94، المرجع السابق، ص إبراهيممرداش و عال توفيق دنادية  -  3
 .»ذهبإن يديها من «- ∗∗
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األرجل في خلق جو من الموسيقى، و على تحديد مسار الراقصات أو الراقصين  تساعد: األرجل • 

      بالضرب على األرض باستخدام يديه  اإلنسانيقوم «: "أندري شفنر"، و يقول )1(و شماالً يميناً

ي تتوازن و األشياء المعلقة عليه، إنّها األدوات ز جسده لخلق نوع من الموسيقى الّتو رجليه، و به

و هناك من النّساء  )2(»في فترة من فترات حياته اإلنسانالموسيقية للشعوب البدائية أبدعها 

في حلقات الرقص اقصات من تقف على حافتالر داخل عين الماءي قدميها و هذا ما سنلحظه.  

ا النّساء عبر ي تطلقهرة في استعمال الزغاريد، فهي الّتامية تقاليد كبيلشعوب السإن ل: الزغاريد • 

 .، و ترتبط بأجواء الفرحاراتهحلقات الصوت و نب

  :حلقات الرقص الهامشية -2- 3-1

ساء بخلق خلوة من نوع تقام في جو نسائي محض، تقوم النّ تيجانب حلقات األورار الّإلى     

مثيل، فالمرأة القبائلية ال تتوانى في استغالل هذه خاص يطلقن فيها العنان للرقص و المحاكاة و التّ

و من ثم عليها  المخزون المشحون بالمحن و بهيمنة الرجل على المجتمع عبير عن ذلكالحلقات للتّ

    ساء بدون حرج و هن يبدعن لغات ففي هذه الحلقات تلهو النّ. من نساء القرية و على مثيالتها

لغة ليست في حاجة إلى الكلمات الباهتة التّي استنزفت ... ريات،ال يحل شفرة قناتها إالّ نساء أخ

و تعمد صاحبة  .الشفوية الجسدية في الوقت نفسه الحياة اليومية نسغها و وحشيتها، لغة تتوغل في

الجو من الغريبات و جنس الذكر لتجتمع النّساء داخل غرفة مغلقة و دون أن  إخالءلعرس إلى ا

ما يتم تحضيره ثم يقدم إلى امرأة مجموعة من األلبسة الخاصة بجنس  يثرن االنتباه إلى أن طقساً

     لجسد يدرك أسماء أعضاء ا و منذ زمن بعيد اإلنسانلقد كان . )3(الذّكر لترتديها في سرية تامة

يلة، و دور كل واحد منها، بما فيها األعضاء التناسلية التّي كان يخفيها عن أعين غيره من ناس القب

 تقوم امرأة و غالباً. )4(ي تبديها في فترات متباينةهوات الّتميتها و للشّأله و قدم تسميات لها نظراً

ملك السلطة و صاحب الكلمة األولى ذي يبدور الرجل الزعيم الّ ما تكون عجوز في متوسط العمر

بوساطة  عمودياً باًيعلى رأسها و تخلق لنفسها قض )∗("أقَلْمون"و تضع  و العليا إذ ترتدي برنوساً

 - و الشهوات الجنسية زواتتقريبا كما يحدث لذكر الرجل أثناء قدوم النّ -عصا تحركها نحو األمام
                                                 

 .85ص   توفيق إبراهيم، المرجع السابق، مرداش و عالدنادية  -  1
2- André Schaeffner, Origines des instruments de musique (Introduction ethnologique à l’histoire 
de la musique instrumentale), Maison des sciences de l’homme, Paris, 1980, pp 21-22. 

 .158ابق، ص حميد بوحبيب، المرجع السينظر،  -  3
4-Voir : Bronislaw Malinowski, La vie sexuelle des sauvages (Du Nord-Ouest de la Mélanésie) , 
tr : S. Yankélévitch, payot, Paris, 1970, pp 127-129.   

 .البرنوس قلنسوة - ∗



89 
 

كما تقدم   .)1(ب بالعصا تبدو و أنّها عالقة وطيدةيلقضفالعصا هي رمز ذكري بامتياز، و عالقة ا

و اللّذة وسط الرجل رقصات كوريغرافية، إذ تجعل جسدها يلتوي ليعبر عن الغواية /المرأة

ي تخول للشفتين أن تنطقا بأكثر من كالم، و تلك تلك األصوات الّت... القهقهات و اآلهات،

ذي ياء الكثيف الّاءة الكامنة و تدفع بها إلى ما وراء ستار الحالبر ي تستنفرات و النظرات الّتالغماز

و لها  ى دراية بأمور الزواج و الجنسالرجل عل/و تكون المرأة )2(...جتماعية،تفرضه الحياة اال

إليها جالية الّتي أسندتالمهارة الكاملة في أداء مهمتها الر .ت الثانوية النسوية داخل لقد استمر

جل ضحية األنثى إلى حد أكبر من الر أن « "سيمون دي بوفوار"مد بعيد، و ترى أثقافتنا منذ 

 جسد المرأة و وظائفه يحتالن أدواراً نإ«شيري أوتثر "، بينما تؤكد خبيرة األناسة )3(»النوع

ة الرجل إلى القاع/ تدخل المرأة . )4( »اجتماعية أدنى من حيث العملية الثقافية مما هو عليه الرجل

ن خاللها ت رشيقة و تقوم بإيماءات تحاكي متتمايل و تتلوى في رقصات مغرية و تمشي بحركاو 

 رجل، و يتم رة في زيلرجل تقتحم الحلقة متنكّا/ي تقوم بأعمال مختلفة، فالمرأةوضعيات المرأة الّت

أن رجال استقبالها بهمسات و صيحات، و حوحات، و القهقهات و اآلهات تتعالى هنا و هناك و ك

، بيد أن هذه المحاكاة أصبحت قيد الممارسة و تكاد تختفي تماماً .حقيقيا دخل عليهن أثناء سترتهن

بط بهذا الطّقس كما حاولنا أن نتحصل على مقدار وافر من المعلومات التّي ترت و حاولنا مراراً

ساء يطرة على النّجل السالر/تحاول المرأة . بعض الصور التّي قد تعبر أكثر عن المشهد التقاط

ذي يحاول إطفاء إنّها سلطة الرجل الّ ،للخضوع و هن يبدين رفضاً إليهناألخريات و التدني 

. تحاول ضرب من تقف في طريقها بعد يوم، كما تأخذ معها عصا أخرى ي تزداد يوماًغريزته الّت

أجواء مغلقة ال يحق للرجل أن  ي بامتياز يدور فيفضاء نسائ ية، وواوين النسائإنّه ديوان من الد

محاولة ''يشارك و حتّى بأن يعرف محتوى هذه الحلقة، إنّها فرحة نسوية مرتبطة بالجنس، و 

    ج الشهوة ير من خاللها عن طريقة لتهيذي يفصل بينها و بين العرف لتعبجدار الحياء الّ إسقاط

ي البذاءة ترتبط بالجنس و تكون مصحوبة إنّها مسرحية مسرفة ف ،)5(''و إلثارة الغريزة الجنسية

. ية ببهائها و شفويتها و جسديتهاغرائية، و هي فرحة نسائو اإليماءات ذات الداللة اإل بالحركات

و أنّها شائعة ابهة في قرى و قبائل أخرى، و يبدلقد أشار باحثون كثيرون إلى وجود ممارسات مش

                                                 
 .79ذهبية أيت قاضي، المرجع السابق، ص  ينظر،-  1
2  - 158، ص ابقحميد بوحبيب، المرجع الس. 
الدار /، بيروت2 تركي على الربيعو، العنف و المقدس و الجنس في الميثولوجيا اإلسالمية، المركز الثقافي العربي،ط -  3

 .146، ص 1995البيضاء، 
 .139-109شيري أونثر، هل األنثى بالنسبة للذكر كالطبيعة بالنسبة للثقافة، ص ص : المرجع نفسه، نقال عن -  4
 .173الوي، المرجع السابق، ص محمد ج -  5
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إن هذه الرقصات الكوريغرافية معروفة « ": حسينةخردوسي "في الفضاء الثقافي األمازيغي، تقول 

 كما، )1( »..."آهاْل"و  "أحواشْ"، و "يدوسأح"ألْحضرثْ، أو ب"و تسمى  في المغرب األقصى،

تقوم إحدى النّساء « :قائلة لمثل هذه الحلقات الهامشية وصفاً" فريدة أيت فروخ"أوردت الباحثة 

في مشيته ذات اليمين و ذات  حذي يترنّكير الخليع، الّجل السور الرجال، و تؤدي دالر بارتداء زي

       الشمال، فتقوم بمراودة نساء الحلقة و جس أعضائهن الجنسية، و العبث معهن في جو من القهقهات 

و الصياح و تقوم بذلك في أداء بارع، و كأنّه محاكاة حقيقية، و يزيد من واقعية المشهد تجاوب 

ما يحدث في الواقع أثناء  و حوحات و صرخات و تأوهات شبقية، تحاكي تماماً بإطالق النّساء

    .)2(»الجماع

  :حلقات الرقص في عين الماء -2 - 3-1

    في الصن "ثَالَة"وس إلى عين الماء أو ما يعرف بـه العرباح الباكر تتوجرفقة موكب يتكو ،

 ، و يكون ذلك مشياًتيان و قد يشاركهم الرجال أحياناًمن النّساء بمختلف أعمارهن، و الفتيات و الف

يكون إلى جانب العروس مجموعة نساء بيتها الالئي بقين . على األرجل دون استخدام وسائل النّقل

       ن من خاللها عن سعادتهم، ي و أهازيج مختلفة يعبرفي بيت العريس و يؤدي الموكب أغان

له الجنس ن العين، و قسم يمثّبايا الالئي و لجساء و الصله النّثّمقسم ت: و يفترق الموكب إلى قسمين

   .    )3(الذكري و بقي على مقربة من العين، لتقوم النساء بحلقة األورار

  :تقديس المكان 3-1- 3-1

ي تحرس المكان فالقبائلية لروح الخفية الّتساء إلى العين يقمن أوال بمدح اقبل دخول النّ    

    ة بركة و هذا لما تملكه من قدرات خفية معتقدة بأن للعين قدرة على صد األذى تجعل من الترع

عين ساء و عندما يبلغن العليها و على كل أفراد القرية و جلب األفضل لهم، فالنّ رو إبعاد الشّ

ي تعيش في هو من األرواح المخفية الّت''و " أعساس": عة أو ما يعرف بـيخاطبن صاحب هذه التر

  : و ينشدن قائالت، )4( ''...خل األشجار، أو في منابع المياه،البيوت أو دا

  
                                                 

1- Kherdouci Hacina, La poésie féminine anonyme Kabyle (approche anthropo-imaginaire de la 
question du corps), thése de Doctorat, Université de Grenoble 3, France, 2007, P 131. 
2 -  Farida Ait Ferroukh, Ethnopoétique Berbère, le cas de la poésie orale kabyle, thèse de 
Doctorat, Sorbon, Paris, 2007, P 296. 
3- Voir : Mehanna Mahfoufi, op, cit, pp 94-95. 

 . 37ذهبية أيت قاضي، المرجع السابق، ص  -4
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نْــأپ ذَعالْم كَنمب ـلْـــپكرهذ    ب كَةيا صاحببالبر يضا المكانِ، الّذي يف. 

ـِالم    وچپ لْوقْفَــن تْــثَن ومــكَ    .نااللـــــفيض، لك إجــياه تـ

ــذْعغْ سنُلْ-يإد كغُر يرـخ1(س(    عنــأدينخيالا بِو إليلستوم جِئنَاك رِ، لقد.  

الولي الص لي الصالح نقطة اتصال العين ليجعلها تفيض بالبركة، فالوالح يأتي كل يوم إلى كما أن

           و ربه إنّه كائن مقرب إلى اهللا و له مقدرة عجيبة على األفعال الخارقة  اإلنسانبين 

ي تدافع عن المدخل كما ن للعتبة حراسها من األرواح الّتأ" ليادميرسيا إ"و يرى . )2(و المعجزات

فالقبائل و فيما مضى كانوا . )3(تدافع عنها من كل سوء نية األشخاص و كذلك القوى الشيطانية

المكان الذي كان يقدمون قربانا يتمثل في ثور يضحى به على عتبة العين ذلك استنجادا بحارس 

واتي ذاء نساء القرية اللّلذي كان يسرق ماء العين و يقوم بإيا" ومن- أعقَّر ب": يدعى يطرد عفريتاً

    .)∗(يذهبن إلى العين لجلب الماء

  :حلقة الرقص 3-2- 3-2

ى لهن و مثل هذه العادة يقمن بها حتّمن بخلع نعوقبل دخول العروس و النّساء إلى الترعة يق    

، تؤسس النساء )4(عند زيارة قبة الولي الصالح، فاألرض المقدسة ال يجب أن تدسها األرجل بالحذاء

و زغاريد  ا لتؤدي الرقص تحت أجواء غنائيةالحاضرات حلقة رقص و يضعن العروس وسطه

األغاني المؤداة دون أن تحط قدميها  جلين على وقععالية، و هي حينما ترقص تكون حافية الر

   خصرها بانتظام، الكامل بل تقف على حافيتهما تروح و تعود على خطى موشورية و هي تهز ب

مرتدية جبة قبائلية و مجوهرات الفضة المرصعة بالياقوت، و يحبذ أن يكون لون الجبة أزرق  و 

تكون الجبة خر أن بينما يفضل البعض اآل... ،"أشْپْل"، "مقنيعة"، "أورير: "و هذا معمول به في قرى

         للنقاء  ي ترتديها العروس ذات لون أبيض ناصع، و يعتبر اللّون األبيض رمزاًالقبائلية الّت

للحياة، إنّه جبهة  نّه سيد األلوان جعلته الشعوب رمزاً، إ)5(و الصفاء، و الطهر و األمل و السالم

                                                 
 .166 ، ص19: قمالمدونة، الر ينظر، -1
 .418ق، ص محمد الجوهري، علم الفولكلور، المرجع الساب ينظر، -2
 .28لياد، المقدس و المدنس، المرجع السابق، ص ميرسيا إينظر،  -3
  .22/11/2011: واية السابقة، يوم، الر حواء حويلي: رواية الجدة  ∗
 .25، ص سيا إلياد، المرجع نفسهميرينظر،  -4
 .216حسن الباش، و محمد توفيق السهيل، المرجع السابق، ص ينظر،  -5
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تمأل العروس بقالة الماء . )1(وراطع اليومي الظهالشرق أي موضع شروق الشّمس هذا النّجم الس   

     و تشرب منها، إنّه ماء صاف ينبع من أعالي جبال جرجرة، و تمتاز مياه الينابيع بلذّة طعمها 

من الماء لترشّ  ساء قليالًتأخذ أم العريس أو إحدى النّ. )2(و هي تنعش كل مخلوق يتذوق طعمها

يدّل على تقديس الماء، فالمرأة عندما  لى شيء فهوهذا الطّقس و إن دّل ع العروس بقطرات منه، و

 نا منلْعو ج«:تقوم بذلك تتفاءل بأن تكون األمطار متوفّرة فهي أساس كل خصب و حياة لقوله تعالى

، اآلية سورة النّور »اٍءم نم ةابد لَّكُ قلَخ و اُهللا«:و قوله.)30(سورة األنبياء، اآلية  »يح ٍءيش لَّكُ اِءملْاَ

     ة إنّه القو. )3(دور الماء العذب في الحياة لذا قدسه و بجله لقد أردك اإلنسان قديماً .)45(: رقم

ترمز المياه محليا . )4(ي تتجلّى في الجانب الروحي مثلما تتجلّى في الجانب الماديو الطّهارة الّت

، و يمكن لنا أن نلخص مد لوالتها في )5(ورو اإلشعاع و النُّوة و الحياة، إنّها رمز اإلشراق إلى الق

  : ثالثة عناصر مختلفة هي

  .منبع الحياةالماء  -

 .وسيلة تطهيرالماء  -

        . )6(أصل االنبعاثالماء  -

ألرض أما و تنوعت أساطير خلق الماء من بقاع إلى أخرى تفيد جميعها أن الماء خلق قبل ا     

و تروي أن األرض وجدت قبل الماء، تقول  قاتهاو مختلفة عن ساباألسطورة المحلية فتبد

 .ثَسنرأسمِ إثَخْلَق دونيثْ، ثْلَّ ثَمغَرثْ ثَمزورثْ ُألَشْ ذَشُو إسعرقَن، ثَسن كُلَّشْ حَل ألْمثْ ُأ«:الجدة

ثُأر نطَّوإم فْغَنْد و فْلَّسذْغَ ثَتْسر  وِسڤَر نوثْ يمي سبذْغَ ژْـي ،نا ذَمألْقَع ألَمِ ِإثَتُشور ،رِ ذَشُثَن

رنْصل ألْعزتقول األسطورة )∗(»ي ،: »ا خُلقت الديكاد  نيا كانت هناك العجوز األولى، حكيمة، اللَم

أحد األيام توفي أحد  فيو مسألة الموت،  ءباستثنااألمور و المسائل،  كّليغيب عنها شيء، و تعي 

                                                 
1 - Voir : Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Robert Laffont/Jupiter, 
PARIS ? France ? 1982, pp c125-126. 

علي نجيب إبراهيم، مركز دراسات الوحدة : ، تر)دراسة عن الخيال و المادة(باشالر، الماء و األحالم  جاستورينظر،  -2

 .121-119، ص ص 2007، بيروت، 1العربية، ط
 .14المرجع السابق، ص  محمود مفلح البكر،ينظر،  -3

4- Voir : Le Véda, premier livre sacré de l’Inde, Tome 1, Marabout, Verviers, Bélgique, 1967, 
p232.   
5 -  Voir : Akkache Maacha Dahbia, op, cit, p 88. 
6 -  Voir : Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, op, cit, pp 374-378. 

∗ - ابقة، يوم: يدةرواية الس2011\11\19: حويلي حواء، الراوية الس. 
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و أخذت تبكي حتّى سالت الدموع على األرض و جرت على شكل  و حزنت عليه كثيراًأبنائها 

  .»جدول

بأن العروس جلبت الماء من العين، ثم من : ساء عبر مقطوعات أشعار جلب الماءتذكر النّ    

 إن". العين"ة لكلمة من العناصر إنهن يستخدمن كل الكلمات المرادف الترعة، و من الينابيع و أخيراً

مهد لحياة إلى الدار، فيكون ذلك فال خير ي ي تجلب الماء تكون قد جلبت الخير و األمانالعروس الّت

  :و ينشدن )∗(»أمن ذْلَمن«سعيدة و هنيئة و هنا يشيع المثل القبائلي المعروف 

يثْ ثُــثلثَــس دـڤْمينوِنمن الينَابيع      ع رتْ الماءأحض وسالعر.  

  .نبـــن العنقُود مــعتْ بــأتَ      زرِينــزو تْــد أڤَپوــثَ

ـّي اللف    )1(نُضنــرقْ إثْـْأر لْعشَا أتَف   .اعلى كنََاته ه قسمــيِل تـ

ماء العين بعنقود عنب لذيذ المذاق تحضره و توزعه على نساء البيت  و تشبه النّساء       

صل الصيف و هو بذلك يوازي فترات االحتفال بالزواج و لما فاألعناب ثمر الكرم، يتواجد في ف

يتصورن مصيرهن بعد زيادة  يحن العشاء توزعه على كناتها الالئي تمتلكهن غيرة سامة، و هن

و كلهن خوف بأن تستولي العروس الجديد على قلب حماتهن، و على سائر قلوب أفراد  عددهن،

  .بيتها الجديد

في كل البيوت القبائلية و هي من األطعمة المعتمد  لذيذة المذاق، توجد تقريباً إن العنب فاكهة       

كما تشبه . رخاءعليه في تنشئة األفراد إنّها رمز لوفرة و الجزالة و ترمز أيضا إلى االزدهار و ال

قتها امل يعيد لها طاتمر يجب أن تفطر عليه ألنّه غذاء ك ذي جلبته العروس بعرجونالنّساء الماء الّ

و مصدر غني مر غذاء كامل فالتّ''ها، تي فقدتها على إثر ليلة الدخلة و فض غشاء بكارالجسدية الّت

ذي ، إنّه الغذاء الّ)2(''كريات و الفيتامينات، كما أنّه يهدئ من روع النّفس المضطربة والمتوترةبالس

 كيإلَي زُهو «:ىة، لقوله تعالعندما جاءها المحيض عند جذع النخل" مريم ابنة عمران"اعتمدت عليه 

ذي تشبه النّساء الماء الّ و أخيراً ،25:سورة مريم، اآلية رقم »اًينِج باًطَُر كيلَع طْاقسُت ةلَالنخ عِذْجِبِ

  :أحضرته العروس بعشكول من الفواكه

  

                                                 
  .»الماء أمان« -  ∗
 .166، ص 19 :قمالمدونة، الر ينظر، -1
  .337الباش و محمد توفيق السهيل، المرجع السابق، ص  حسن -2
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يثْ ثُــثلـــسث داــڤْموا      لن التُرعم تْ الماءضرأح وستالعر.  

ـُثَپ   .فَاكهةــال شْكُوٍل منــتْ بِعــأتَ    ا ــيـكْــود أڤَزو ألفَـ

  .ارةـِل الحفي المساء تُوزعه على أه     )1(اراـــمدثْ أتَفْرقْ ِإلْحــثَ

الة، وفرة، و الجزلتوزعه على أهل بيتها خاصة منهم إخوة زوجها، و الفاكهة بصفة عامة رمز لل 

و في طريق عودتها  .)2(و كثرة الخيرات كما ترمز إلى االزدهار و الرفاهية و النّجاح و الغزارة،

م العروس جرعة من الماء لكل الصبيان و الصبايا الذين تصادفهم في طريقها إلى البيت، تقد     

، "أشَپَل: "بعض القرى كقرىأن و تجدر اإلشارة ها هنا . و تحضر ما تبقى من الماء لتسقي زوجها

 ذكراً ال تقدم العروس الماء ألحدهم بل تجلبه إلى البيت و تسقي طفالً...،"سإغيْل بوكْسا"، "أحميْل"

عساها تنجب ولدا ذكرا في حبلها األول، كما تقدم الماء لزوجها، و تقوم بغسل وجهه داللة على 

  .)3(طاعته و االمتثال ألوامره

  :األورار الخاص بالرجال - 3-2

    فهو يدور خارج إطار المنزل،  لرقص النسائيا غناءالرجال عن حلقة ال" أورار"تلف يخ    

ساء و لكن يحدث أن تدخل إحدى تشارك فيه النّ الرجال و الشباب و األطفال، و ال و يجمع بين

و يؤدي الموسيقى مجموعة . الخفيفة اإليقاعيةالعجائز ساحة الرقص لتؤدي بعضا من الحركات 

نسبة إلى المكان " ثعبسين: "ىيستعينون بآالت موسيقية تسم" إضبلَن"رجال يطلق عليهم تسمية من ال

، "ألْغظَ"، "َأظْپْل: "و من الوسائل الموسيقية المستخدمة )∗("عباس أثْ"ذي صنعت فيه، و هي منطقة الّ

قة حميمة، فهو يرى في الموسيقى ملجأ من و الموسيقى عال اإلنسانتجمع .. .،"أپنْدير"، "دربوكَة"

          .)4(متدفقاً عذباً ينما يسمع صوتاًالقاسية، فهو يتدفأ ح هموم حياته

       الموسيقية لألغاني المشهورة يتوافد الشباب  اإليقاعات" إضبلَن"و عندما تؤدي فرقة     

ب كل واحد منهم من الفرقة أن ليطبمختلف أعمارهم ليرقصوا على وقعها،  و الفتيان و الرجال

ي ، صلبة نتيجة األعمال الشاقة الّتة تحدثها أيادي خشنةتهديه المقطع كذا أو كذا أمام تصفيقات قوي

إن رقصة . ي توضع داخل عمامة أفراد الفرقةو يقدمون للفرقة بعض النقود الّتيقوم بها القبائل، 

     ، فالفتيان حينما يرقصون يعتمدون على هز أكتافهم تي تؤديها النّساءالرجال تختلف عن تلك الّ
                                                 

.166، ص 19: قمالمدونة، الر ينظر،_  1 
2- Voir : Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, op, cit, p 470.  
3- Voir : Mehanna Mahfoufi, op, cit, p 95. 

  .ايةجمنطقة تتواجد بوالية ب - ∗
4- Voir : André Schaeffner, op, cit, pp 21-23.  
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زادت وتيرة الموسيقى كلّما زادت حركة أجسامهم، و خاصة عندما يدركون و خصورهم و كلّما 

ثمة فتيات يشاهدنهم فذلك يخلق فيهم حرارة داخلية تحرك مشاعرهم، ليأتي أحد البارعين في أنّه 

   ميع و يستحوذ على أذهان و عقول المشاهدين و على مشاعر أداء الرقص ليكون محل أنظار الج

ة          على الحضور متعة و راح و أحاسيس الفتيات الالّئي يشاهدنه عن بعد، و كّل هذا يفضي

على  ي و إن دلّت على شيء فهي تدّلصون ببعض الحركات الّتيستعين الشباب الراق .و انشراحاً

يجعل الشاب نفسه  و التمسرح كأنة، فهم يخلقون جوا من المحاكاة اليوميعالقة الرقص بالحياة 

      يضرب به على األرض، فهذا مزيج من الرقص،  و يصلح بها األرض، أو مدقاً يمسك فأساً

المرسل  \لى رموز مفهومة يدركها المستقبل مثيل، إنّه رقص يعتمد فيه صاحبه عو التّ و الغناء،

      اللي بين المرسل مية ناجحة حيث توفر فيه المشاركة في اإلطار الدإليه، فالرقص وسيلة إعال

و حركاته و تعبيراته  بالبيئة االجتماعية أين تنبت رموزه و المستقبل الرتباط الرقص الشعبي أساساً

   .)1(ي تثير انتباه المستقبل و تستحوذ على إشباعهو الّت

رى عزازقة، و عزازقة المركز، إذْ تحي فرقهم في الكثير من ق" إضبلَن"تحضر فرقة      

، بينما يكون حضورهم بقرية الشرفاء ممنوعاً... ف، و الختان، و المولد، و غيرها،إحتفاالت الزفا

ات السعيدة دون جلب هذه الفرقة، و حتّى عندما يحضر موكب فأهل هذه القرية يحتفلون بالمناسب

ي قد تصيبهم عنة الّتمن حلول اللّ خوفاً جانباً" أضبلَن" ترك فرقةمن قرية أخرى ليأخذ العروس، تُ

و أحفاده هذه الفرقة، و من يقوم بذلك  أبناؤه رحضذي أبى أن يالّ" بهلول بن عاصم:" الولي من

و ستالحقه طوال حياته، كما سيتعرض أيضا إلى عقوبة من أعضاء  ،)∗("دعوس"يتعرض إلى 

ل''كما نعلم " و التابو" ".التابو"ضارهم هو بمثابة انتهاك إحرية، و قلطة القضائية للالسقانون  أو

إنساني غير مكتوب، و يمتد ظهوره إلى فترات لم تكن قد وجدت فيها األديان، إنّه مجموعة األشياء 

ذي لم يكن له الخيار في تقلبها أو رفضها ألنّه فروضة على اإلنسان الّمالمحضورة أو الممنوعة ال

و سبب هذا التحريم يعود إلى أسطورة تتداول على ألسنة نساء قرية  .)2(عن جيل جيالًتوارثها 

  :الشرفاء، تقول الجدة

      » دلَّ چي كَنلُوْل"زهي " سوتْحي نْددا عكْر أكَن ،لَسي أثْ"ڤَيونوهپ "يثْ سلسث نْدب- اررُأو

ذضألْغ كَّثَني لَنبنَذُ  ضأر رينْدغْرِرِپس ما تُسلَوِن ألِّر ن أر نْدثَنْتْ، أبضلُوْل نَنَسهب دچ : دع غَرأم أي

                                                 
  .97نادية الدمرداش و عال توفيق إبراهيم، المرجع السابق، ص ينظر، -1
  . اللّعنة-  ∗

2-Voir : Sigmund Freud, Totem et Tabou (interprétation par la psychanalyse de la vie sociales 

des peuples primitifs), tr :S. Jankélévitch, Erasme, Paris, 1923, pp 20-24. 



96 
 

فْلَّس سثَض نَنظْ، أرحأتْسشَض .دعي فْقَعذْغَ ي يذَ إشَطَّحأفُإمِ . پ تَسونْتَن ،نننْسإقَچِر نْدقَلْع إڤْشَطَّح يقُر

نأنْس  ،نڤَضعأتْسنَسقَر ،نغْ: أتْسرحمي سسيذ غْ !أيحمي سيذس أي! سنَيغْ، : يحمس أوِن حمأس

 نُأر دغَلَن، َأرثُر ذ رحن، ڤُسن- أمع أتَسلم أر سفَْل بذْرار أتْسزذْغَم ذن أيويثْون لُكَن َأدصبم، ذْغَ

ذْغَنإز .أكْن س رتَچ دغثَم نڤَّسإس ندإع نَسظْ"ملَخيثَژَطَّ أم"سنْتْس أررتْسز ،«)∗(.  

   :تقول األسطورة

هللا ثراه يتجول في ضواحي طيب ا" بهلول بن عاصم"إنّه في زمن غابر، كان الولي الصالح «      

       هم غناء و رقص، و طبول، و زغاريد،و كلّ" ونيبنو بوه"مرت قافلة عروس حملها  .القرية

م أن يرقص لهم ، و لمحوا الولي الصالح و طلبوا منه بكّل سخرية و تهكّ"إضبلَن"و معهم فرقة 

ذت سيقانهم تتطاير فتوسلوا إليه فغضب لسماع ذلك و بدأ يرقص فأخ. على وقع الموسيقى المؤداة

الجبل و أن يقيموا هناك، وهم قيمةق شريطة أن يصعدوا إلى ة، فوافبيعيكي يرجعهم إلى حالتهم الطّ

لمكان شجرة سمها و بعد مرور األعوام نبتت في ذلك ا. يسكنون في تلك األعالي إلى أيامنا هذه

يقصدنها النّاس من كل حدب و صوب، و يقومون بتعليق  يو الّت" شجرة الخيوطب" :أهل المنطقة

  .»نها آملين في أن تتحقّق أمنياتهمالخيوط الحمراء على أغصا

بمختلف الوسائل  ي يؤدىكديوان نسائ" األورار"أن  من خالل ما تم تقديمه يظهر لنا جلياً    

ى بأهمية كبرى كونه يقدم أجواء غنائية، ترفيهية تسهم في نسيان يحظ. اإليقاعيةالموسيقية و 

هو على لقص و الّجال حظهم في الرلرفااألورار مشترك فيه بين الجنسين إن . الهموم اليومية

في خانة  مسامع آالت تقليدية يصنعها الطبالون لخلق أجواء مفعمة نادرة تضع ذاكرة الرجال

  .متاعب األيام و لو لفترة قصيرةالنسيان و 

 

 

    

  

  

                                                 
 .04/03/2010: اوية السابقة، يومحواء ، الر حويلي: رواية السيدة  ∗
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  :أشعار بيع الحنّاء -2

ام شعرية المؤداة أثناء أيأحد األنواع ال – كما أشرت إليه سالفاً –ل أشعار بيع الحنّاء تمثّ  

فاف، و يؤواج، و تقام مساء اليوم الّاالحتفال بالزديها رجل شاعر أمام حضور ذي يسبق يوم الز

  .خضب الحنّاءو ذلك بعد أشعار  غفير

  :التسمية -1

عزازقة "و  "الشرفاء"تختلف  تسمية أشعار بيع الحنّاء من منطقة إلى أخرى ففي قرية     

سمية من ذلك البيع و جاءت هذه التّ" ُأزنْزِي ن لْحن:" قراها يطلق عليها اسمو معظم  "المركز

ذي يقوم به الشاعر أثناء إلقائه لألشعار على طاولة الحنّاء، غير أنّه ال يوجد مزي للحنّاء و الّالر

ل مركز ذي يمثّهدى إلى العروس الّو ال تشترى، بل تُي تباع ء فعلي بل شراء رمزي للحنّاء الّتشرا

تسديد مبالغ مالية معتبرة تساعده على  - جالخاصة الر –االهتمام، إذْ يقدم له الحضور و بؤرة 

، و جاءت هذه "لْحن-ن ثُغْرا:"فيطلق على هذه األشعار" أيجر"، و "انبوزڤَ"أما قرى . نفقات العرس

ها بنداء ينادي من أشعاره يستهلّ اءإلقذلك ألن الشاعر في بداية . )∗("أغْراس: "سمية من الفعلالتّ

العروس، و إن حاولت  لمدح العريس و والديه و أخيراً و المستمعين استعداداً خالله الحضور

يهو أدفَض مشِ أمثْمطُثْ روح أنْد إكَْ«:يقال لك ما يلي عن األنثى االستفسار عن سبب تقديم الذكر

رڤَأمم ،ينَسلَمذَنْتَس سم ز ڤَذَنتَسثْ ذسشْثْ أتَتشْ ثْمثَقْش نجيظْ إدبغَْل، أعد رو بجل  )∗∗(»رفالر

ي، و هو سب األبرسلطة العليا و المطلقة في البيت القبائلي، فالعائالت تتبع إقامة النّبمثابة الس

لصغير في الوسط كر عن تربية األنثى و يبقى الطفل اختلف تربية الذّمجتمع ذكوري بامتياز، و ت

ي إن أخطأ ال يضرب، و إن ألّح على طلب شيء ما تحرص أمه على تلبية طلبه ألنّها سائالنّ

تستبشر في ذلك عالمات الرجولة، بينما تهمش الفتاة الصغيرة منذ صغرها و تترك باكية دون 

نّها ستقصد مواساتها و مداعبتها و تحرم من أشياء كثيرة و إن أخطأت فستعاقب بقسوة ذلك أل

 النّساء بالزغاريد و تعم هو عندما يولد طفل تقابل .)1(بيوت النّاس أين يكون الخطأ غير مسموح به

وها و سببوا لها ن حماتها و أهل بيت زوجها الذين احتقرالفرحة أرجاء البيت، و تفتخر أمه لتنتقم م

                                                 
 . ناديه - ∗
عنة به و على سالمته، أما هي فاللّ و سهالً اذهب أينما شئت تجد أنّه ليست المرأة مثل الرجل، فهو أهالً«: عنىبم - ∗∗

 . »النيران هبهذي يلد أنثى ستلتعليها، فالبطن الّ
 . 21-17ذهبية أيت قاضي، المرجع السابق، ص ص ينظر،  -  1
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   يباًو يصفر وجه العائلة ليصير كئ زن،و إذا كان المولود الجديد أنثى يخيم الصمت و الح. األذى

عليها الظالم أسدل و كأن.  

   سود وجهها حينما وضعت أنثى اأن زوجة عمران " يرأبو جعفر محمد بن جر"و يروي        

و يقول تعالى على .  )1(ألنّها وعدت ربها بأن تهب له ما كان في بطنها و حزنت كثيراً

ميُع العليُم، فَلَما وضعتها قَالت رب إني ني إنك أنت السطْنِي ُمحررا فَتقَبلْ مي بُت لك ما فرب إني نذَر...«:لسانها

  .)36(و) 35(سورة آل عمران، اآليتان  »...ىنثَوضعُت و لَيس الذّكَُر كاأل مبا أعلَم وضعُتها أنثَى، و اُهللا

و هي  )∗("زكْرِي-إغيْل ن"ية أخرى لهذا النّمط الشعري، تشيع في منطقة و هناك تسم    

"ل نوأس-ناْل"، و جاءت هذه التسمية من الفعل "لْحوو هي نفسها  )∗∗("إس"ن تُغْر-نلْح ." و يبدو أن

مارسة هذا النّوع من ، بيد أن م"لْحن-أزنْزِي ن"مقارنة بالتسمية األولى  سمية قليالًانتشار هذه التّ

 نداء"األشعار تكاد تختفي في هذا الصقع من أصقاع المنطقة، مع ذلك تبقى بعض القرى تمارس 

، كونها قرى نائية بعيدة و منعزلة تقع على  قمم "عوانَه"، "عررثْثَب"، "نَعمانپُ: "كقرى "الحنّاء

الحضور ليقتربوا  عار نداء الحنّاء ينادي أوالًذي يلقي أشإن الشاعر الّ. الجبال و وسط غابات كثيفة

لدين و األشقاء، و األعمام، و األخوان، و األحباء، و األعزاء ابالذكر الو من مائدة الحنّاء و يخص     

   و األصدقاء الذين سيقدمون مبالغ مالية يختلف مقدارها باختالف درجة المقاربة، و المصاهرة، 

   .و الصداقة

ذي يجمع شاعرين أو أكثر أن أشعار الحنّاء جاءت من ذلك اللّقاء الّ«": مد جالويمح"يرى     

ناظرة شعرية يظهر للعريس، و تتم بين الشاعرين م يصاًحن الممتلئ بالحنّاء و المعد خصقرب الص

فيرى بأن " مهنى محفوفي"أما  .)2(»فيها أحدهما بتفوقه على اآلخر في نظم الشعر، و صيانة القول

ختار لتفوقه في الشعر و لخبرته و عادة ما ي و ذلك بخطاب شعريٍّ لحنّاء رمزياًالشاعر يقوم ببيع ا

  لقاء األشعار شاعر آخر ينافسه في إ يجلس أمام الحضور و يحدث أن يقابله. ويلة في الميدانالطّ

يع الحنّاء عليه أن ذي تحضره عائلة العريس لبو يسمى هذا النّوع من الشعر بالنقائض، و الشاعر الّ

                                                 
1 - Voir : Tabari, op, cit, p 88. 

 . قي عزازقة و على الحدود مع والية بجايةبلدية تقع شر - ∗
 . ينادي - ∗∗
  .145محمد جالوي، المرجع السابق، ص  -  2
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يكون األحسن و أن يكون شعره األجود ليتفوق على خصمه، و بالتالي يذلّه و لكن في حدود 

  .   )1(المعقول

  :خضب الحنّاء -2

    ة تغور تعتبر الحنّاء من العقاقير الشافية و الواقية، يفصح استعمالها على رمزية تعبيري

عادة، و عندما تبدأ عملية ترتبط بأجواء الفرح و الس. ديمةسية القبأبعادها إلى عمق الممارسات الطق

و زربيات  زفاف و تجهز حلقة الحنّاء بأفرشةإعداد الحنّاء تكف كّل األنشطة المقامة في حفل ال

تقليدية و يخصص فيها مكان للعريس، لتقوم صاحبة البيت بتحضير لوازم تحضير الحنّاء، و ضمن 

ها أجواء العادات و األعراف لتشكّل في عمومتقدات ممزوجة بعوالم هذا اإلعداد تبرز عوالم المع

للّوازم و العقاقير المكملة و هي تجلب صاحبة العرس كل ا. )2(هذه الممارسة بأبعادها الطقوسية

  :على هذا النّحو

     البيض رمز للخصب و الوالدة، و اإلحياء، و تتفق على ذلك أغلب الحضارات  إن: البيض •

  .واج بالنسبة للفتاة العانسبينما يرمز بيض الحجلة المزركش إلى الز .)3(ألممو سائر ا

يرمز . إن القمح مصدر رزق لكثير من الشعوب، و ال عجب أن يقدسه اإلنسان و يبجله: القمح •

ارة و ذلك عندما تكون السنبلة مزهرة، و تارة أخرى إلى تالقمح في منطقة القبائل إلى الحياة 

و في اعتقاد شعوب حوض البحر المتوسط أن . )4(ا تكون السنبلة ملقاة على األرضالموت عندم

 . )5(آخر، إنّها أسمى من روح اإلنسان نفسه و تختفي حيناً تبرز حيناً للقمح روحاً

ل، و الجلبان، و الحمص، آخر من البقول الجافة كالفو تضع صاحبة البيت صحناً: البقول الجافة •

    هذه البقول إلى البركة و الخلف، ليزرع جزء منها في حديقة البيت،  و ترمز... و العدس،

 .و يفسر هذا الطّقس بأن العريس سيكون له خلف أي أبناء كثيرين

     فاء قاء و الصيرمز أيضا إلى الخصب، و الوفرة، و الخلود، كما أنّه يرمز إلى النّ: الحليب •

ـْحن أم «: ذي يقولهنا يشيع المثل القبائلي الّ و الطّهارة ألنّه ذو لون ناصع البياض، و ذَشَـپ

                                                 
1   - Voir : Mehanna Mahfoufi, op, cit, pp 83-84. 

 . 182-181 ص محمد جالوي، المرجع السابق، صينظر،  -  2
3   - Voir : Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, op, cit, pp 689-690.  
4   - Voir : Akkache Maacha Dehbia, ,op, cit, p 88. 

 . 170-169المرجع السابق، ص ص  محمود مفلح البكر،ينظر،  -  5
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فْكس  )∗(»يالحليب مشروب اآللهة، كما " الفيدا"و لقد ورد في كتاب الهند المقد م كان أنيقد

 :لإلنسان الحكيم و الذكي، و ورد ما يلي

  .هذا الحليب بالغناء السعيد

  .لودـح الخـمنـذي يـالّ

 .)1(ينسان الحكيم المضحلإل

  يقوم بتحضير الحنّاء الجدة أو األم أو العمة و ال يقبل لغيرهن بأن يقوم بهذه المهمة فتقوم     

  يف البيض و تخلّطه بقليل من الماء لتض ".ألْمثْرذْ"الحنّاء داخل صحن كبير يسمى بـ بوضع أوالً

ادية على وجه أم العريس حة بداخل الصحن وسط زغاريد تتعالى هنا و هناك و الفر و تمزج الكّل

ناتها في سبيل أوالدها الذين صاروا على أشدهم تذكر معاتاألمر إلى البكاء ألنّها  ي يصل بهاالّت

  :وتنشد الجماعة هذا المقطع  .ناء في راحة الكف األيمن للعريسلتضع عجوز البركة الح

  .ىـنَميلْي اَا أخي دم، قَكدي قَدم     فُســــْم ذَ يڤسك أوِد أــَأوِد أفُ

  .امزى الحتّح ةعاسولْاَ كتَلَذْب أدْل    س ـُّڤـْرد إثَقْنْدرثْ تَسمغْرزِثْ  أرپأ

    .يسِـكَلْاَ ازِبــلِْل نّاءحلْاَ عضنَ  )2(ضـممـــَز أشْپأسنَقَّن ألْحن إلْـ

األيدي الساحرة، لذا و  تكثر عليها القوى الشّريرةصب، و على عناصر القوة و الخ تحتوي الحناء

و لكي يتحصل العريس على شيء . تحافظ األم على صحن الحنّاء مباشرة بعد االنتهاء من وضعها

جديد من حيث عالقاته مع من ينتمي إليهم حيث تتغير مكانته و يرتقي من ليلة الحنّاء و ذلك عن 

  .لحنّاء مباشرة بعد وضعهطريق فعل رمزي يتمثّل في كسر صحن ا

أما تحنية العروس فتقام بشكل موازي لفترة تحنيه العريس، و بكل المستلزمات و العقاقير     

ى مهمة وضع الحناء أن تكون من ي تتولّالعريس، و يشترط في العجوز الّت تالمستخدمة في بي

 أسرياً قد أثبتت نجاحاً عادة و أن تكونمة عش زوجي بكل مقاييس العرف و الالالئي وفقن في إقا

من انتقال العدوة  ة خوفاًللعاقر أن تتولى بهذه المهم فال يسمح مثالً. )3(على مستوى الذرية و النّسل

و يكون خضب الحناء للعروس في راحة الكف األيمن، لما لذلك من أبعاد رمزية . إلى عروسهم

لما تكون في  غير تبذير، فالعروستفصح في مجملها عن اليد الضامنة للخيرات و المتقشفة من 

                                                 
 . إنّك أبيض كالحليب - ∗

1   - Voir : Le véda, op, cit, p 284. 
 .139 ، ص6: قمالمدونة، الر ينظر، -2
 . 185-184محمد جالوي، المرجع السابق، ص ص ينظر،  -  3
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ن فأل فالحناء بهذا تكو. )1(أمور البيت إليهاليها مجموعة من األعمال، و ستوكل بيتها الجديد تسند إ

باإلضافة «": وسذهبية عبر"تقول الدار جميعا، و  فأل خير على أهل خير على العريسين، و من ثم

  .    )2(»و الخيرات و مفتاح الربح" وقائية"اء أداة إلى كونها وسيلة من وسائل التجميل تعتبر الحنّ

  :حجب الحنّاء -3

    هذا  إلقاءيحدث أن تشارك المرأة في قد ساء، و لكن جال دون النّيؤدي أشعار بيع الحناء الر

و سبب ذلك أنّها أشعار تقام . ي تقام على مائدة الحنّاءألشعار، و هذا أثناء النقائص الّتالنّوع من ا

جال و الشباب، فالمرأة القبائلية تستحي أن تظهر أمام المأل البيت أين يكثر حضور الرخارج 

       لزوجها و أسرته أو لوالديها و إخوانها، فهي تستجيب و ال تقف موقف الند  و تقديراً احتراماً

في حين نيا إن الرجل يعلم الكثير من أمور الد. و العصيان، آخذة حذرها في كّل خطوة تخطوها

جل في فضاء  تجهلها المرأة ألنّها تعيش في دائرة مغلقة تسمىالحارة أو القرية بينما يعيش الر

هذه األشعار بسبب قوته و صالبته و رباطة جأشه و القدرة على ردع  بإلقاءيتكفل الرجل . واسع

صة النّساء الالئي قلوبهم خا و الحاسدة الحاقدون ذي يقدم عليهالسحر الّالشرور و إبطال مفعول 

ور و البخور، و غيرها من الممارسات الطقسية حتمتلكهن الغيرة و الحسد و الثأر، فأغلب الس

إن الرجل الشاعر . )3(تمارسها المرأة كونها حاملة التراث الحقيقية فقد تعلّمت ذلك عن سابقاتها

  م ألنّه ثمة من يريد إلحاق الضرر يحميها من كل خطر قاد ، فهو )∗(» حچپغْ ألْحن« :عندما يقول

يقول  .و التهلكة بالعريس كأن يمنعه من إنجاب األوالد أو أن يرتبك قبل الدخول على زوجته

  :الشاعر

  .كفَــي لم باطُو الر  اءالحنَّ أوقفتُ    ورعذْ إسيفْسِ  د ـْسغْ ألْحن شَپحـ

  .راـاِئنمرا ز ة وجدتُبالحار تُفْطُ          مْلـَع ذُُ حپد ألْحارا أفغْ سـأزغ

  .قلّحالم ازِالب ةَ، حرمالعريس أمدح          )4(علِِـــَز ألْپِإسِل ألْـ أذْ شَكْرغْ

                                                 
 . 185، ص محمد جالوي، المرجع السابق ينظر،  -  1

2  - Dahbia Abrous, Les joutes poétiques du Henni, compétition d’honneur et rapt symbolique, 
étude et documents Berbères, N° 9, 1992, p 147. 

 . 22-21، ص ص حسن، المرجع السابقأحمد بوينظر،  -  3
 . نّاءحجبت الح - ∗
  .141 ، ص6: قمالمدونة، الر ينظر، -4
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       حر محاوالت تهدف إلى إخضاع القوى في العالم أو تطويعها إلر إنادة اإلنسان و ذلك الس

، و هو يرتبط بالدين و ال يمكن فصله عنه، فهما ينة أو كليهما معاًو أفعال مع من خالل أقوال

على معيارين  حر اعتماداًين و السبين الد" جيمس فرايرز"و لقد ميز  قطبان في سياق متصل،

حر أسبق من الدل منهما بالتسلسل الزمني فالسين من حيث الظهور، و يقوم الثاني على يتعلّق األو

الشكل ذلك أن حرالد1(ين يسيطر على الس(.  

يقوم الشاعر بعملية حجب الحناء بطريقة رمزية، و ذلك عن طريق وضع يديه على صحن     

قوم هذه األرواح الحنّاء و هو يدعو األرواح الشريرة أالّ تقترب منه، ففي معتقدات أهل المنطقة ت

قلوبهن إذ يسخرن الجن  لحاسدةساء الغيورات و اي يقوم بها صاحبها خاصة النّبنقل السحور الّت

  :ن الحناء ما يليجيم و تعطيل بدنه، و من أمثلة األعمال السحرية المتداولة أثناء عإليذاء الغر

    جل احرة فتستخدم السة الروضع قطرات من دم األرنب أو دم البومة في ي سبيل إبطال قو

      . فعالية كبيرة في إفشاء العقم نانيلدم هذين الحيوعلى اإلنجاب، ف عجين الحنّاء ليكون عاجزاً

و إذا حدث و أن . و األمر نفسه بالنسبة للعروس فدم األرنب يمنع الحمل و ذلك أثناء وضع الحنّاء

من دم  أخذ قليالًتمست العروس بدم األرنب تقوم عجوز ذات خبرة واسعة بعمل مضاد حيث 

قصد  روس في رجلها و تمزج الدمين معاًذي نتج عن فض غشاء بكارتها و تجرح العالعروس الّ

       مين، ي تستخدم من أجل الوقاية و التأتفهناك من األعمال السحرية الّ. إبطال مفعول السحر

   . )2(ظاهر أو خفي و من أجل الشفاءاعتداء  من أجل الدفاع عن أي و الحماية، كما تستخدم أيضاً

ألي  منيعاً ن التمائم على أعناق أفرادها لتكون حصناًو هناك من العائالت من تعلّق مجموعة م

و التمائم عبارة عن كومات صغيرة الحجم يكتب عليها القرآن الكريم . عمل أو فعل يكون مؤذياً

 نم ُلو نُنزِ «:ريم خير واق من السحر، و يقول تعالىكبخط صغير و غير واضح، فالقرآن ال

كما أن دم الوطواط يسبب  .82: سورة اإلسراء، اآلية »يننللمؤم ةٌمحو ر اءفَش وا هم آنِرقُلْاَ

ذي يدخل على زوجته في ليلة الدخلة ليشعر بتعب مفاجئ لتقوم والدته أو جدته عجزا للرجل الّ

ا لملح المرحي فوق النّار لتضعه على رأسه و تلفه عليه، أمابإبعاد السحر عنه و ذلك باستخدام 

ثم يسقط  تكون العروس حامالً فعندما" الْتَپعاب"دماء طائر الوطواط سوف تصاب  مستهاالعروس إذا 

ي سلبت روحه، فتصاب امرأة بخيبة كبيرة لتنصحها النّساء هي الّت" الْتَپعا"أن : ، يقالالجنين

في  «ه سطورة أنّو تروي األ". الْتَپعا"عشب بري يبعد  بعاد السحر عنها ألنّه ثمةبالتداوي و ذلك بإ
                                                 

 . 147فراس السواح، موسوعة تاريخ األديان، المرجع الساّبق، ص ينظر،  -  1
ط،  كتاب، دلفاطمة عبد اهللا محمود، الهيئة المصرية العامة ل: إيفان كونج، السحر و السحرة عند الفراعنة، ترينظر،  -2

 . 8-7، ص ص 1999القاهرة، 
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يوم من أيام فصل الربيع المشمسة، عاد فالح إلى بيته و هو يجر حماره و على متنه كومة من 

عليها تراقب بقرة يسوقها الفالح و كانت على وشك أن تلد، و حاولت " الْتَپعا"الحشيش، و جلست 

و يسمى "  الْتَپعا"ر منه ع، ألنّه ثمة نوع من الحشائش تنفتستطأن تسرق الجنين فلم  مراراً

هذا النّوع من النبات طيلة مدة الحمل لكي ال  ، و لذلك تنصح العروس أن تعلّق)∗("ثفيسثْ:"بـ

   .يرحل جنينها ضحية هذا الكائن الشرير

 ال لكي )∗∗("پأمحر"و عندما يتقدم العريس إلى طاولة الحنّاء تكون أمه قد وضعت عليه      

ي يمتلكها من الحضور أصحاب الغيرة و الحقد و الحسد، و تجري العادة الّت ةدلحاستصيبه عين ا

ذي أعدته العجوز على ظهر يضع الوالد الحنّاء الّ أن "هاريجس- جمعة ن:"في كثير من القرى كقرية

لترد " الخامسة"العريس و بالتحديد بين كتفيه و على برنوسه الناصع بالبياض و يوشم على شكل 

        فهناك ممارسات طقسية تمكّن من الوقاية . رور و األذى الذي تسببه عين الحاسودعنه الش

ما تقوم المرأة بوضع حاشية أو شريط من اللّون األحمر، فحسب ك. )1(لعيناو إبطال مفعول 

لّون، لي تنكسر بمجرد رؤية هذا ااألحمر بصد عين الحاسود الّتاعتقادات أهل المنطقة يقوم اللّون 

ذات طابع سحري، و كل لون له خصائصه و مدلوالته في ممارسة  فاأللوان يمكن لها أن تكون

ذي يسري في جسد فاللّون األحمر يمثّل القوة الحيوية، إنّه لون الدم الّ )2(السحر أو إلغائه،

و تستخدم  لذا ال يؤذي من يقوم بارتدائه ،)4(، كما يعتقد بأن الجن يرتدي اللّون األحمر)3(اإلنسان

   كمية منه و لفه حول رأس  لعين الحاسدة، و ذلك بأخذا إبعادالنساء أيضا الملح لردع الشرور و 

و تنتشر مثل هذه العادات في أقطار كثيرة كمنطقة الهالل  ،و عينا المصاب مرددة بعض التعاويذ

  تضعها في النّار الخصيب بحيث تقوم المرأة بأخذ كمية من الملح بيدها مع بعض حبات حرمل و 

      . )5(و تبخر المصاب بالعين

  
  

                                                 
  .02/03/2010: اوية السابقة، يومّ، الر حواء حويلي: اية السيدةرو - ∗
 .لوقاية من العين الحاسدةلحلي مصنوع من الفضة يوضع  - ∗∗

 . 24، ص عبد الحميد بورايو، المرجع السابقينظر،  -  1
2   - Voir : Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, op, cit, pp 296-297. 

 . 72، ص 2001، بيروت، 1 فايز كم نقش، دار عويدات، ط: ، إشارات رموز و أساطير، ترلوك بنواينظر،  -  3
 . 222المرجع السابق، ص  الباش و محمد توفيق السهيل، حسينينظر،  -  4
 . 96، ص در عياش، المرجع السابقعبد القاينظر،  -  5
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  :مضمون األشعار -4

تبدأ أشعار بيع الحناء بالصالة والسالم على البني محمد العربي عليه الصالة و السالم، و هذه  •

1(من الجميع بمباركة اهللا و رسوله لهذا الفرح واج و ذلك إيماناًميزة الكثير من أشعار الز( .

و ترتقي به إلى مستويات تبجيلية  في هاالته العظيمة) ص(تظهر الرسول بيع الحنّاء  فأشعار

        يقود األمة نحو الخالص، فهو المعين في الدنيا  منيراً ليا، ففي نظر العامة يمثّل ضياءع

 : يقول الشّاعر .و المخلص في اآلخرة

  . الحنّاء طّح، ستُيِنبال  ىي عللصنُ    ـي أديرس ألْحنپَأنْصلِّ أفَنْـ

لْم دنْتإثْـب أــلَك رڤم ــن    كةُا المالِئحملته من بماء انِلدالس .  

حأو مإز حنْدم 2(شِــأثْيقَن(     يضعاه ـمنْحد األسد وحــمالج .  
 

المائدة يحارب األذى  االستعانة بالولي الصالح، و االستنجاد برعايته و عنايته فهو موجود أمام •

    طمئنان ذي يجعل الجميع يعيش في ااألمر الّمع أهل العرس و يفرح و يسعد معهم  رو الشّ

    ذي تنسب إليه المعجزات في حياته و بعد وفاته و قد تتم المعجزات عند قبره هو ذلك الّ''و 

ي تصبح يستخدمها و الّت بل و عن طريق األشياء الّتي كانيعيش فيه، كان ذي و في المكان الّ

 :يقول الشّاعر )3(''فيما بعد رقية تكسب مقدرته الخاصة

  .ةييددحـال كدـي كدـي اتــه  ك درســســــــَأوِد أفُ

  .ينـأم ارِسـدي بهِلُوْل حــسي .     ســســلوْل ذَعـهپسيذي 

ِل ألْفَطَّ ُأمســقْــكَتَشِّنِ أي سيس، يا فا عرِي أنتَ  يةَض اورـاألس.  

        .اءهنَـر و البالخي  لحنّاءاَ له نضع    )4(ســـأسنَقَّن ألْحن َأرب سلَهنَ    

اخنة تجري بين شاعرين أو أكثر، يحاول ستقام أشعار بيع الحنّاء على أساس موازنة شعرية  •

حدود المعقول، و يحدث أن تشاركهم  على خصمه و إذالله و لكن في قكل واحد منهم التفو

     المرأة العجوز في المناظرة الشعرية، و يستخدم الشاعر في سبيل ذلك الفاحش من القول، 

                                                 
، مذكرة لنيل شهادة )ةيصفية تحليل، دراسة وزي أنموذجاًمنطقة أيت تي(سوي القبائلي عر النّتسعديت بن يحي، الشّينظر،  - 1

 . 53، ص 2007/2008و آدابها، الجزائر،  غة العربيةخصص أدب شعبي، قسم اللّالماجستير، ت
 .138، ص 6: المدونة، الرقم ينظر، -2
 . 70المرجع السابق، ص  ،نبيلة إبراهيم -  3
  . 140 ، ص6: المدونة، الرقم ينظر، -4
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سمى بأ ات و ذلكه، و المؤلم من الوصف أو مدح الذّو البذيء من الكالم، و الموجع من التشبي

: في مجموعة من األطعمة و تسمى بـتقدم للفائز جائزة تتمثل  و في نهاية المناظرة. الفضائل

"نفْث ُأقَلْمزكر، و اللّ"ثَرن من الحلوى، و السكما ) 1(...وز، و القهوة، والفول السوداني،، و تتكو

أما في قرية الشرفاء فيقدم للشاعر . ما يحدث ذلك يقدم له مبلغ معين من النقود و لكن نادراً

 :يقول الشاعر .ية على تفوقه و أدائه المتميزمن البيض كهد معيناً الفائز مقداراً

أثَــث نلَلآخذُ الــس      نْتَوِغْــميضــب. 

 .  صمي يبكياركاً خـت  )2(أخْصمو أثَجغْ يتسرو

على تأتي ي لك بإلقائه مجموعة من النكت والّتيقوم الشاعر بخلق جو من المرح و الحيوية و ذ •

عبير شكل من أشكال التّالنكت المنظومة، فالنكتة  شكل أبيات شعرية أو ما يمكن أن نطلق عليه

الشعبي، إنّها نتاج أدبي ينبع من دافع نفسي جمعي، خبر قصير في شكل حكاية أو عبارة أو لفظ 

كه ذي يدريثير الضحك، و النكتة تركيبة لغوية معقدة، تهدف الوصول إلى الحل اللّغوي الّ

فاللّغز بدوره «غاز و األحاجي لألشعار بيع الحنّاء باأل إلقائهكما يستعين الشاعر عند . )3(السامع

ه استعارة تنشأ نتيجة عبير في األدب الشعبي يعود ظهوره إلى أزمنة بعيدة، إنّشكل من أشكال التّ

ف، و يحتوي على تالالتقدم العقلي في إدراك الترابط و المقارنة و إدراك أوجه التشابه و االخ

غز بالشعر ل، و ينتج عن تآلف الّ)4(»ي تنجم عن احتواء اللّغز لعنصر المفاجأةعنصر الفكاهة الّت

ما يمكن أن نسميه باللّغز الشعري و هو كنز من الكنوز األدبية و الثقافية أبدع في صياغته 

اد في مدخرات أجداد و بديع الشعر ليكون خير ز العبقرية الشعبية، يجمع بين غموض اللّغز

 .يقصده من رغب أصيل القول من أبناء و أحفاد

عند انتهاء الرجل الشاعر من مقطع شعري تقوم النّساء بإطالق مجموعة من الزغاريد، فهي  •

بمثابة الزمة تتكرر في كّل مرة و هي تؤثر في نفوس الحاضرين و خاصة منها نفس الشاعر 

على الفرحة و بلوغ النشوة حدها  لو يبلغ أشده، فالزغاريد دليليتعالى صوته  الذي يزداد حماساً

   ...يو، يو، يو، يوي،: مثل" الياء"زغاريد تكون باستعمال حرف : الكامل، و هي على نوعين

در اإلشارة إلى أنّه جو ت... ي،ي، رِي، رِي، رِرِ: مثل" الراء"و زغاريد تكون باستخدام حرف 

                                                 
1   - Voir : Mehanna Mahfoufi, p, cit, p 84. 

 .152، ص 10 :المدونة، الرقم ينظر، -  2
 . 220-219نبيلة إبراهيم، المرجع السابق، ص ص ينظر،  -  3
 . 191المرجع نفسه، ص  -  4
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دراسة هناك من النّساء من ال يزغردن لجنس األنثى و بالتالي للعروس في بعض قرى منطقة ال

ألن ذلك عيب كبير فهن يزغردن فقط للجنس الذكري، فالمجتمع القبائلي مجتمع ذكوري 

إن المجتمع القبائلي مجتمع رجالي يفرض قيمه على المرأة و هي «": بوتفنوشت"بامتياز، يقول 

    .)1(»ها، و إذا ما حاولت الخروج عنها فسوف تالقي التهميشمجبرة بأن تمتثل لها و تلتزم ب

  :صفات التشبيه -5

يعمد الشاعر أثناء مدحه و الثناء على العريس أو العروس أو على أهليهما بتشبيههم بما     

  ...جبال و أشجار، و طيور و حيوانات،تقدمه البيئة القبائلية في جوانبها المختلفة من 

حيث كان يصطاده و يقتات منه ، كبيراً بالحيوان ارتباطاًلقد ارتبط اإلنسان  :صفات الذّكر - 5-1

و من تلك الحيوانات الّتي  .)2(و السحرة كاألعمال الشاقة، عتمد عليه في ممارساته اليوميكما ا

  :يذكرها الشّاعر 

  .ىرســي اليخا أي ، قَدمكدي قَدم    ضـــْم ذ زلْمڤسك أوِد أَأوِد أفُ      

  .نِيلَجرِّلْى اَتّح ةعاسولْاَ كتَلَذْب أدْل    رد إثَقْنْدرثْ تَسمغْرزِثْ  أرضرپْأ      

  .رحلْاَ ازِبلِْل نّاءـــحلْاَ عضــنَ    )3(مضـــَز أشْمپأسنَقَّن ألْحن إلْـ      

  :البأز 1- 5-1

و هو ملك  حد، إنّه ذو قوة باسلة ال تقهرفي األعالي، ال يقبل شفاعة أو هو طائر يعيش            

د و ال يرضى أن يسترزق من جثث ييعتمد على الص ،الطيور إذ يعلو عشه جميع أعشاش الطّيور

. يرمز إلى كل ما هو عال و مرموق، و منتصر يقضي على أعدائه و ال يهاب شيئاً. الحيوانات

البأز  و يرمز. )4(يروضه اإلنسان و يدربه و يستعين به أثناء القنصينتمي إلى صنف الجوارح، 

    و إلى النور و الضياء   ناقة الجسدإلى الشجاعة و القوة الفتاكة، كما يرمز إلى الجمال و أ محلياً

ساميا في حياة اإلنسان، و كان يقدم  يلعب الصقر دوراً«  ":ألكسندريان سران"يقول . اللّمعانو 

                                                 
 . 82بداك شابحة، المرجع السابق، ص  -  1

2  - Voir : Jean Paul Clébert, Dictionnaire du Symbolisme animal (Bestiaire fabuleux), Alain 
Michel, Paris, 1971, p 186. 

  .139 ، ص6: قمالمدونة، الر ينظر، -3
4   - Voir : Ibid, p 186. 
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        ) 1( »...بشر و يقدم كهدية في االحتفاالت،لطة العليا، و كان يحمل على أكتاف اله إشارة للسعلى أنّ

  .كثيرة و سنتعرض إلحداها الحقاً في هذا الطائر أساطير روىو تُ

بها إخوانه بأسود جموحة، و وحشية يهايشبه الشاعر العريس أو والده أو   : األسد 2- 5-1

     قوة الخارقة إنّه رمز  ،موز الحيوانيةفي الر كبيراً الحيوانات و يلعب دوراًالجميع، فاألسد ملك 

األسد سيد و في المعتقدات المحلية يمثّل  )2(ياء، و المعرفة و الحكمةور و الضو سيد النّ  و الملك  

: كما يرمز إلى الجمال و يقال شجاعةيرمز إلى ال الحيوانات يقر بمصيرها و تمتثل لسلطته،

»مڤَأريزأم يمه فكم ال يمتلك حيل الثعلب الذي يفوق غرلكنّه حيوان يقّل ذكاء و فطنة و  )∗(»ـَزِن

إالّ أن األسد حيوان يجسد  .)3(من مرة خدعه و هذا ما ترويه الكثير من حكايات الحيوان القبائلية

أغلب الحيوانات تحتكم إليهمو و الشّالس قول الشاعري .)4(جاعة و العدالة ألن:  

نَــأم ـسغْپس أو ـــَعسل    ا اــيــبن ـأسد من بنغْلي ويس  

  .نّاسِــلْاَ يقَرِــطَ عاطــا قَــي    سدبــعضعن أيرذْ  إلْـــْقَڤِإ

ــألْحس ــنز لَعــــثَغر5(م(    يضلْاَ عنّحبِاء ،نَالهلْو اَ  اءعيِلوِطّلْاَ رِم  

          حيوان فطن و ذكي و صياد ماهر و شرس، يرمز إلى القتال و عدم الخضوع : الفهد 3- 5-1

العثور على آخرها منتصف القرن  و هو حيوان كان يعيش في منطقة القبائل، و تم. )6(و االستسالم

مظهره الحسن  للياقته، و يشبه الشاعر العريس بالفهد نظراً. )7(القرن الماضي و ذلك بجبال جرجرة

الحسن باإلضافة إلى سرعته و مدى قدرته على  تحمل قساوة الطّبيعة ذلك ألنّه حيوان يعيش في 

 .   الغابات الكثيفة و في الجبال و يجتاز الوديان و األنهار و يتحمل الثلوج و األمطار

 :ة ذلككما حظيت المرأة و خاصة العروس بهذا التشبيه النمطي و من أمثل :األنثى صفات  - 5-2

 :يقول الشاعر في تشبيه العروس بأنثى الباز: )∗(ثِننَّ 1- 5-2

                                                 
1   - Jean Paul Clébert, op, cit,  p 186. 
2   - Voir : Ibid, pp 234-236. 

  .إن الرجل مثل األسد - ∗
3   - Voir : Brahim Zellal, Le Roman de chacal, Achab, Tizi-Ouzou, Algérie, 2009. 
4  - voir : Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, op, cit, p 575.  

5- 138 ، ص6: قمينظر في المدونة، الر . 
6   - Voir : Jean Paul Clébert, ibid, p 234.  
7   - Voir : Dominique et Michéle Frémy, op, cit, p 1076. 

 .الصقر أنثى الباز أو - ∗
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مأفُس لَدَأنَغْ ز أثَنن ن در نَقَّنأم -ـلْح ن    ي يــمــدــن دكضع لك نّّــالحاء.    

  .نقــالع بذهم إنّه كتانُسفُ يٌلهو جم كم    ـِر ڤأشُ تَسقَنْدرثْ ثَرسظْ تسمغْرزثْ 

  .الى العإلَ ةالحجلَ ةَيشْ، يا موسرعيا  تأنْ    )1(ِلــتَسليثْ ثكِْل غَر لَع منِ ألََلــكَ

طائر خالب المنظر و أنيق، ريشه ناعم، تعيش في األعالي و تتفوق على الطيور  "ثَنن"و 

و عرقها األصيل و شرفها الذي  جمالها، لحذاقتها و بهذا الطّائر نظراً و تشبه المرأة )2(خرىاأل

و تروى هناك أسطورة . يه، و يقال بأن أنثى البأز ال تقبل أن يقترب منها سوى ذكرهالحافظت ع

َأسم ِإثَنْطَقْ دنِّيثْ، ذْ وسمِ إهدرن « :ألسطورةاتناقلتها األجيال عبر فترات و أزمنة متتالية، تقول 

نكْمحأر كَأم ورلَظْي :سميسنَّيي زألْپ دلَي :نغْ ثنأذْي زا، ألْپتَسثَرتْسمِل أيألْع ڤَزا، َأررپتْسشيُأر پشْپ .

سنَّيژِّ يع نَدري :نغْ ثَنژِّ أذْ يثْ، عملِّ أذْ يألْع ڤَزأر ،پش أذ ،پأشْپ .ني يغيص دقْري : ڤَمپ

م، حكمت فيما بينها يور تتكلّنيا تتحدث، و كانت الطّه في زمن غابر عندما كانت الدإنّ. )∗(»أيصغي

الشّيب لن يحّل عليه، و الرجل الطّيب «: ز قائالًفتحدث البا" ثَنن"كة الطيور على مصير زواج مل

ج ثننقر سيتزوقائالً. »لن يموت أبداً، و الص و نطق أبو حن :» ،و ابن آدم الشيب سيحل علي

: ز قائالًاء دور العقاب و كلّه خوف من الباج اًو أخير. »ننحن سيتزوج ثَ سوف يموت، أبو

ه أحد، يضاهي ذي الز الّمن نصيب األقوى و هو طائر البا ن ثَننلتك. »لعقاباليحل البكم على اف«

ي المكانة المرموقة الّته األسطورة تفسر هذ .فهو أسمى الطّيور الجارحة و أفتكها على اإلطالق

بائلية القبائلي فهو طائر أصيل أصالة الفتاة الق ور و في أحضان التّراثبين الطي" ثَنن"تحتلها 

و األمد  ألصيل الذي يعود إلى سالف العصورجاعة و العرق او الشّ صاحبة الجمال، و األناقة،

   .البعيد

  :يقول الشاعر:)∗∗(ثَسكُّْرثْ 2- 5-2

    .اءنّّــحــلْاَ كلَ عضـنَ كدـدي يــم    لْحن - د أفُسم أمنَقَّن رد نــلَغْ زــَأنَ

  .قنُالع بهذْم إنّه كانُتَسفُ يٌلمج وه مــكَ    ـِر ڤنْدرثْ ثَرسظْ تسمغْرزثْ ـأشُ تَسقَ

  .ى الوكرِإلََ ةلَجالح ةَيشْا م، يوسرعيا  تأنْ    )3(وخَّم غَر تسكُرثْ تَسليثْ ثكِْل كَمنِ ألََل

                                                 
1- 143، ص 7: قمينظر في المدونة، الر. 

2  - Voir : Youcef Allioui, La sagesse des oiseaux (Contes Kabyles), Harmattan, Paris, 2008,    
PP 25-28. 

  18/11/2011: اوية السابقة، يوم، الرحويليحواء : رواية الجدة - ∗
  .الحجلة - ∗∗
 .146، ص 7: قمالمدونة، الر ينظر، -3
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كاء و الفطنة كانت تسكن ترمز إلى الذّ .ئر يعيش في غابات متوسطة الكثافةطاإن الحجلة        

إنّها رمز  .)1(في األعالي، و عاقبتها اآللهة عندما كانت تسخر من غيرها و رمت بها على األرض

      . )2(ربيي المحلي مثل الغزال في الشعر العفي المخيال الشعر الشعب وية، و هيللرشاقة األنث

و تشبه العروس حينما ترقص بمشية الحجلة و األمر نفسه يشيع في بالد فارس حيث تشبه مشية 

عبية لشعوب القبائل بشمال أفريقيا ترمز الحجلة و في المخلية الشّ. )3(المرأة األنيقة بمشية الحجلة

   .)4(يقة و الوداعة، و إلى الجمال النسائفة، و األناإلى اللّطا

   :رـالشّج 3- 5-2  

و يقوم الشاعر بتشبيه الجنس األنثوي خاصة منه العروس و ذلك بمختلف أصناف الشجر،        

يرتبط  فاإلنسان''...،)∗("تلْمتْس"شجرة الزان، أو الكرمة أو ل و تارة أخرى بفتارة بشجرة البرتقا

حل رموزها و ال وجود لبشر و مهما كانت درجة تدينه  و كان من الصعب وثيقاً رتباطاًبالطّبيعة ا

ما أسس  ، و كثيراًمقدساً و لقد شكّلت األشجار و النباتات رمزاً) 5(''غير متحسس بمفاتن الطّبيعة

ياة و إن الشجرة ترمز إلى الكون و تعبر عن الح.)6(حولها ليمارس طقوسه روحاً اإلنسان لشجرة

ا أكال )7(موالخلود و الحكمة، كما أنّها أحد رموز االرتقاء و العلو و السإنّها لباس آدم و حواء لم ،

عوب، فمنذ مهما من عناصر الحياة لدى كافة الشّ كما تشكل عنصراً.)8(من الثمرة المحرمة عليهما

القة متينة، و ما تزال هذه أن دبت الحياة البشرية فوق األرض، كانت بين اإلنسان و الشجرة ع

اإلنسان نظرة تحمل الكثير  العالقة محافظة على قوتها إلى حد كبير و من هذه العالقة تولدت لدى

بالحياة  ة محلياًترتبط الشجر  .)9(ي كان يلفها الغموضو التقديم و التعظيم لألشجار الّتمن االحترام 

ي تغوص في األرض، و الّت اة بفضل جذورهاإنّها ترمز إلى الحيعادة، و االنبعاث، بالحياة و الس

                                                 
1   - Voir : Jean Paul Cléberant, op, cit, p 297. 

 . 159، ص 2009ط، الجزائر،  ، دار الحكمة، د)مقاربة أنثروبولوجية(حميد بوحبيب، مدخل إلى األدب الشعبي  -  2
3   - Voir : Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, op, cit, p 740. 
4   - Voir : Ibid, p 740. 

  .الخيزرانشجرة  - ∗
 .110ميرسيا إلياد، المقدس و المدنس، المرجع السابق، ص  -  5
، دار الفكر اللبناني، )أديان و معتقدات العرب قبل اإلسالم(وية و الوضعية اسميح دغيم، موسوعة األديان السمينظر،  -  6

 .153، ص 1995، بيروت، 1ط
 .111ميرسيا إلياد، المرجع نفسه، ص ينظر،  -  7

8   - Voir : Tabari, op, cit, p   .67  
 .327حسن الباش و محمد توفيق السهيل، المرجع السابق، ص ينظر،  -  9
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تتميز المرأة القبائلية باألناقة و الجسد النَّحيف، و بقامة جميلة لذا . )1(إلى المعرفة بفضل أوراقها

إلى سلطة و االرتفاع ينميان   يعمد الشاعر بأن يشبهها بطول الشجرة العالية و العمودية، فاالرتقاء 

ي تلزم نفسية ما من االستعارات البديهية و الّتإنّه» لتأمل السلطانيموقف اب«كبرى يسمها بشالر 

 أما العروس فهي تسمو مباشرة بعد زواجها والفراق عن أهلها لتستقر في بيت. )2(اإلنسان كلّها

نحو األعلى دون األسفل  اًدائم االرتقاءزوجها و تبدأ حياة تتحمل فيها مسؤوليات كثيرة، و يكون 

ليه بالسلم و من نحو فضاء يرمز إباتجاه خارج حدود الز أو انتصاباً يكون ارتقاءأن  فهو إما

ميرسيا "و ما سماه    )3(من درجة أدنى إلى درجة أعلى، أن يكون عبوراً إما األشجار و الجبال، و

عن مفهوم خاص للوجود البشري، و هي بمثابة  ي تعبربطقوس العبور و الّت" ليادميرسيا إ"

    .)4(لهدف عن طريق اختصار المسارات المتتاليةالوصول إلى ا

إن أشعار بيع الحنّاء ممارسة شعرية قائمة على نصوص شعرية يبدعها الرجال الشعراء       

على طاولة الحنّاء يعتمدون فيها على مدح العريس أو العروس أو أهليهما بكّل المواصفات القائمة 

من خالل جوف هذه  نّها فرصة للمرح و التسليةعلى الحسن و الجود و الشرف و اإلقدام، إ

ي تحت وقع زغاريد النّساء الّت... و السخرية و غيرها، تي تعتمد على التهكم و التنكياألشعار الّت

ي حافظت ب األجيال الّت تزال تمارس و بشكل مكثف ضمن حلقات تعاقالتتعالى، إنّها أشعار 

  .عليها

  

  

  

  

 

 

                                                 
1   - Voir : Akkache Maacha Dahbia, op, cit, p 90 

راسات مصباح الصمد، المؤسسة الجامعية للد: أنساقها، تر هاطيراجيلبير دوران، األنتروبولوجيا رموزها أسينظر،  - 2

 . 112-104، ص ص 1993، بيروت، 2 وزيع، طر و التّوالنّش
 . 118-109 ، ص صالمرجع نفسهينظر،  -  3
 . 115، 17، 15ص، ص ميرسيا إلياد، المرجع السابقينظر،  -  4
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  :المصاحبة لهطقس الحلزون، و األشعار  -3

و من  ع مناسبات االحتفال،عت بتنوطقوس كثيرة تنو قافة القبائلية موسومة بأساطير وإن الثّ    

عن الجنس  ذي تنتجه النّساء في فضاء هامشي مغلق بعيداًطقس الحلزون الّ: بين هذه الطقوس

    ات و الزواحف، ل الحيوانات و الحشرتشكّ .في حركاته إنّهن يحاكين الحلزون الرجل،: اآلخر

عالم منها إلى  ي تحيط بنا، و يرمز كّلمجموعة العوالم الّت... و الجبال، و األحجار، و األشجار،

  .)1(شيء محدد يتوفر في هذه الطّبيعة الواسعة األرجاء

  :موضوعات أشعار الحلزون -1

         نُــأيرپَأپ وسرـا عه    وسأيا الحالب بيا صاح رنُوسلزون.  

         ــثس لَلَك كف-قُوسرأفْضــس    لْح تكدبالتّجمُل ي يلـمنك.  

         ــأعپ وســـرنچمذا أذُنــا حــي    پ ينـــلزون.  

         ــثس لَلَك كف-نچربالمرجانــس         )2(لْم أفضُل منك تكدي.  

تغنى بمواصفات المرأة القائمة على الجمال و األناقة و القد إن موضوعات أشعار الحلزون ت

   المستوي، فهي تشير إلى أن العروس جميلة خاصة عندما تتزين بمواد التجميل، و اللّباس األنيق 

جر الثمين حو الحلي الناصع، إنّها أجمل من الحلزون خاصة عندما تضع المرجان الالّمع هذا ال

جاء في  و لقد. )3(لحقيقة ذاتية او الذي يمثّل قوة تقليدية أو رمز ،البحار ذي يتواجد في أعماقالّ

       ور، أن المرجان و لد من الريح، و الهواء و من الصواعق و النّ" االفيد"كتاب الهند المقدس 

ماء لترميه و الضياء فصار من أنور األشياء على اإلطالق، إنّه مولود من تزاوج الشمس بالس

ي تملك أن المرجان من األحجار الّت "ميرسيا إلياد"و يرى . )4(هة إلى قاع البحار و المحيطاتاآلل

لتواصل  .)5(لدى الكثير من شعوب العالم و مبجلةً مقدسةً قوى سحرية و دينية، فهي تغدو أحجاراً

    بارزينالقرنين اله صاحب مهن الجارح على الحلزون و يعيرنه بأنّاإلنشاد و يصبن بكالالجماعة 

                                                 
1 - Voir: Jean-Bernard Moreau, Les grands symboles méditerranéens dans la poterie Algérienne, 
Société nationale, Alger , 1976, pp 56-81. 

 .162 ، ص16: ينظر في المدونة، الرقم -2
3  - Mircea Eliade, Images et symboles (Essais sur le symbolisme magico-religieux), Gallimard, 
Paris, 1952, p 271. 
4   - Voir : Le Véda, op, cit, pp 172-174. 

  ، 1990ط، دمشق،  حسيب كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، د: ة، ترميرسيا إلياد، أسطورة العودة األدبيينظر،  - 5
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ون يمتلك زفالحل )∗∗("مشون: " كما يقال للمرأة )∗("پوشِّون: "و القرون صفة للعناد فيقال للرجل

، فهو يظهرهما متى يشاء و يخفيهما، و ال ربما كان كل آخر و مختفيين حيناً رنين بارزين حيناًق

: و تتكرر كلمتا. )1(س عليه طقوستروى حوله أساطير و تمار أسطورياً في جعله حيواناً ذلك سبباً

"وسرا عدها النّساء الفي كّل مقطع جديد، فهذه الكلمة صارت  )∗∗∗("أيو تواصل الجوقة زمة ترد

  :الحلزون و تقول له نشيدها و تسخر من

           ــأيطَأب وسرـيطَـا ع ح  القَصيرــها الحــأي لزون.  

           ـث ْلَلَك كفس-ـلَمپـص بالمصباح  ح تك أفْضُل منكدسي                      .  

           إڤَــأع وســر،ـإڤَ ن سماءــي  ن ونا حلزماءـ، الس.  

           لَلَــث كــفس ك -نبالحنّاءــس  )2(لْح ُل منكأفض تُكدي.  

 مثل المصباح الّذي يضوي مل منك فهيلعروس أجك صغير الحجم و قبيح المنظر، و سيدتك اإنّ

ساء بأن الحلزون نزل من السماء، فالحلزون نوره و يضيء الدنيا، و في مقطوعة أخرى تشير النّ

سي دته العروس أبهى منه خاصة يرتبط باألمطار حيث يظهر مباشرة بعد تساقطها و رغم ذلك فإن

 متّسخ و قذر بينما: تهكمهن من الحلزون و يقلن له إنّك ساءعندما تضع الحنّاء عليها و تواصل النّ

أبيض اللّون : الناظرين، إنّك أيها الحلزون يسر واسعاً ك نظيفة و معطّرة، تلبس قفطاناًتكون سيدت

خاصة عندما ترتدي مجوهرات و خلخاال فوق كعبي  ذلك فإن العروس أبهى منك نوراًو رغم 

 .لتعبيها، و هكذا حتّى ينالهن ارجل

  :دراسة طقس الحلزون -2

 ارتأيناتختلف طريقة أداء طقس الحلزون و األشعار المصاحبة له من منطقة إلى أخرى لذا   

  :تقديم أنموذجين متباينين

  ":رفاءشقرية ال" "أ"األنموذج  - 2-1

         جادة بعيدة عن السخرية و التهكميمارس طقس الحلزون في قرية الشرفاء بطريقة   

رح فالنّساء عندما يؤدينه ال يضحكن و ينبغي أن ال يبتسمن و عالمات الجدة بادية على و الم
                                                 

 . صاحب القرنين - ∗
 . صاحبة القرنين - ∗∗

1   - Voir : Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, op, cit, p 180. 
 أيها الحلزون -  ∗∗∗

  . 163 ، ص16: المدونة، الرقم ينظر، -2
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  ية مغلقة و يضعن عليها الحايك الله بوضع العروس في وسط حلقة نسائوجوههن، و يقمن من خ

ذي زون الّل، و كأنّها جسد بال روح و هي بذلك مثل الحو عليها أالّ تتحرك أو أن تصدر صوتاً

     تاء بارداًة على األرض، تتوقف نبضات قلبه عن الدق و إذا كان فصل الشّجثة صامديصبح ك

ألخرى، و بالرغم يأخذ شكل قطعة جليدية يمكن لها أن تنكسر بين الفينة و الية يتجمد كلّ قارصاو 

تة، تزفّ عليها أن تكون صام يإن العروس الّت .)1(و ذلك مع قدوم فصل الربيع من ذلك فهو يحي

ي قد تصادفها في يوم من ئد الّتعوبات و الشدارغم الص ال تشكو شيئاًأ ة، رزينة وديعوهادئة، 

  .ذي كان كالوتد على األرض في فصل الشتاءاأليام مثلها مثل ذلك الحلزون الّ

  :عالقة الحلزون بالجنس -1- 2-1

األسفل هنا جنس نحو األسفل، و نعني ب تجلس العروس على كرسي و يكون رأسها منحنياً  

المرأة، و تقوم أقوام كثيرة بربط حركات الحلزون بجنس المرأة التناسلي فأصل كل مخلوق القشرة 

و يرى القبائلي بأن الصدفة بمثابة رحم المرأة و بأن الحلزون نفسه . )2(و أصل كل قشرة الرحم

لى المهبل، و كانت النساء ب إييمثّل ذكر الرجل فدخول الحلزون إلى قوقعته هو بمثابة دخول القض

و تروي شعوب . )∗(فيما مضى يعلمن الجنس لبناتهن قبل الزواج باستخدام العصا و صدفة الحلزون

و في معتقدات أهل المنطقة لم يكن  .كثيرة أساطير عديدة حول أصل الصدفة أو لولب الحلزون

  :الحلزون يمتلك صدفة عليه و هذا ما ترويه األسطورة التالية

»َأس ،نسڤَر نلَيسذَ لْخُوفْ، م ضمُأس نْغَثَني وسرذُأع ،ونَأفَكْر ،يسِ، َأرلَّ إنيثْ، يند ردمِ إثْه

د َأمذَنَن يكْر- يعد إنسِ يزور يرح يبض أرلْجنْس ڤ. ن آذَم أنْد ُأرثْنَسنَنرحن َأدكُرن ألْقَشْ أربَأذْ

نَّنْنإس دأفْغَنَس نڤَّسا إسكْر أكَن ثْ فْلَّسسرثْ ذْغَ يتْفُنَس شَضإم . دنسكْري ذَنَنمي أر حرإي يذَ أرم

سنذَوكَّثْ إعي نرظْ يمُأس سكْسثْ ذْغَ يلْسي دعي ڤْنَنن ذ ستشُرذَشْ يو. أقَرُأفَكْر نَدريعإتَپ ن دعي ثَن

يقِّمد ُأعروس أمشُم . أر ذَخَْلن إرذَن ذْغَ ثُوثثد سوذْغَغْ ثَريس ثَعبطسذَرسد ثسرثْ إثَمغَلرثْ يژََّگيـ

رختْسوژْ يتسي ،ذَنْڤَري وهذُو ذَزأنَپ چإ، يتْسر ا أنْدلْموأر حرأي دعم نرأي نإفْلَّح ثَنورس أفْلَّح فَدي ،نڤْر

  )∗(»ڤُسن ُأرثكِّس فْلَّسيكَّس لَمظَلَّس أذ سرذْ ذَغَ يكْرستْس يجثْ إيطچ يرغَن، يرستْس ُأعروسِْ 

                                                 
1   - Voir : Jean Paul Clébert, op, cit, p 180. 
2   - Voir : Mercea Eliade, Images et symboles, op, cit, p177. 

  .18/11/2011: ، الرواية السابقة، يوم حواء حويلي :رواية الجدة ∗
  
  .18/11/2011: الرواية السابقة، يوم ∗
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ق، كان شيء ينط م، و كان كّلنيا تتكلّإنّه في زمن غابر عندما كانت الد«:تقول الجدة 

يصفع  شبه عراة، و كان البرد قارصاً و هي مجتمعة ، و حلزون، و سلحفاةٌمقنفذٌ، و شيه: هنالك

برد الشتاء  تفقت أن تذهب في رحلة بحث عن مالبس تقيهافا وجوهها و يكاد يخطف أرواحها

كان  راًكبي ى سرق مشطاً، و ما أن حّل عند جنس اإلنسان حتّانطلق القنفذ أوالً. صوب بني آدم

    و جاء دور الشيهم . البقر و بعد مرور سنوات نبتت عليه أشواك حادةالبشر يستخدمونه لمشط 

        قيع ليحّل عند البشر رداء أو لباس يقيه من البرد و الصو انطلق بدوره في مسيرة البحث عن 

ة تهلك كل من ، و بعد مرور فترة قصيرة خرجت عليه أشواك صلبة و حادو يسرق منهم مندفاً

لحفاة أيضا و بلغت أرض ثم انطلقت الس. منه ليصبح من حيوانات لبونة قاضمة االقترابيحاول 

لتسرق منها المطحنة و لما رأتها  تسحن قمحاً البشر و دخلت إلى بيت صغير فوجدت عجوزاً

حلول فصل قي ظر الحلزون الكسول و الشّتبينما ان. العجوز ضربتها بحجر و أصابتها في بطنها

الصيف و ذهب إلى حيث اإلنسان، و قصد الحقول فوجد الفالحين يحصدون محاصيلهم و لمح 

ي كانت تقيه من أشّعة الفرصة و سرق مظلّة الفالح الّت الحلزون فاغتنمأحدهم يغتسل لينعش نفسه، 

يلية تفسر كيف تعل\إنّها أسطورة تفسيرية .»الشمس المحرقة، و هو ال يزال يحملها إلى أيامنا هذه

  . تحصلت تلك الحيوانات على ما هو موجود عليها

وجان، و الجنس في المنظومة اإلنسانية هي ي يقوم بها الزجنس أول األشياء الّتيعتبر ال  

ي أرادها امية الّتكر و األنثى و ترتقي إلى األبعاد السعملية ذات طابع غريزي تحدث بين الذّ

الغريزة  إشباعلها زوجين اثنين، تهدف إلى التوالد و التكاثر و إلى الخالق لمخلوقاته حين جع

تُنصح بأن تكون مطاعة  ي زفّت مؤخراًإن العروس الّت. )1(الجنسية في مؤسسة زوجية مباركة

   من النّساء أو ليتزوج عليها  اغرائزه الجنسية لكي ال يلتفت إلى غيره إشباعلزوجها و أن تحاول 

إنّه من العدل القول إن الرجل يسيطر على جميع «": لويز المغير"و " زالدورو:"و ترى كل من

، يبقى و تعبيراً درجةًالمجتمعات المعاصرة إلى حد ما، و أنّه رغم تفاوت انخفاض شأن المرأة 

و يرى  .)2(»جتماعيحقيقة شاملة في حياة اإلنسان اال عدم التماثل بين الجنسين في الوقت الحاضر

أن أغلب المجتمعات تقوم على سيادة الرجل و سلطته، و تعتبر زوجته ملكا له " ي ستراوسكلود لف"

و ال ربما كان الفارق البيولوجي .)3(ولةجل آكال، و المرأة مأكيعتبر الر ال ينازله أحدهم فيها و

                                                 
 .12-11المرجع السابق، ص ص  قصاب،طيف ياسين عبد اللّينظر،  -  1
 .144ص  لمرجع السابق،ي علي الربيعو، اكترينظر،  -  2
          ، 1984ط، بيروت،  نظير جاهل، المؤسسة الجامعية للدراسات، د: كلود ليفي ستراوس، الفكر البري، ترينظر، -  3

 .162-161ص ص 
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د الحديث عن ى و عنفي تدعيم هذه اآلراء، فالبنية الجسدية للذكر أقوى من بنية األنث أساسياً رافداً

  . )1(منحازا لثقافة ذكورية و أيدلوجياً و فنّياً أدبياًَ ية نلحظ أن األساطير تظل شاهداًالثانوية النسائ

  :الطّواف -2- 2-1

لن حلقة منتظمة بالطواف حول العروس فهن يشكّ ء أثناء أداء طقس الحلزونساتقوم النّ    

ذلك ببطء شديد، و يطفن حول العروس سبع  اعة وتدور من اليمين إلى اليسار عكس عقارب الس

ما  و لكنّنا غالباً ون أن يتعدهاذي يصل إلى سبع دورات الّو حاولنا االستفسار عن عدد الد. مرات

حير طقس الحلزون باحثين  ، لقد)∗(»أك إدنُفَ ثمزور خَدمتْ« :ي تقولتعرض إلى نفس اإلجابة الّتن

 الكشف عن سر ممارسة هذا الطقس "مهنى محفوفي"اسيين، و لقد عجز ناسوثيين و نياسيين و أن

كما يشير . )2(ي اكتفت بتدوين أشعار طقس الحلزونالّت" عمروشفاطمة أيت منصور "مثله مثل 

نشأ هذا الرمز من النّاحية األنتروبولوجية البحتة ال ندري كيف  أنّه «:إلى " حميد بوجيب"الباحث 

في تفسير الرموز  ، إنّها من أكثر العلوم شيوعاًإن تأويل األرقام قديم جداً. )3( »...في بالد القبائل،

ة خفية، و إذا كانت قدرة الفعل قوير عن قوو هو علم يعب قدرة األرقام تفوقها و بشكل بارزة فإن 

    لطهارة إنّه عدد ا. فاألعداد تمثّل جذور األسرار كونها نتاج من الصوت و العالمة  في آن معا

، و يحتوي على كثير من المدلوالت العجيبة منها والغريبة و هو كثير التداول )4(و التكوين و الوقت

  . )5(على ألسنة النّاس

  :في المنطقة) 7(تداول العدد سبعة 

افهن حول ضريح الولي وي تقوم بها النّساء أثناء طعدد الدورات الّت )7( يمثّل هذا العدد •

ي يقوم بها الحجاج أثناء طوافهم حول الكعبة الشريفة، فس عدد الدورات الّتصالح، و هي نال

منه و يلمسنه بأيديهن كما يمسكن  يتدنين  الضريح فنساء المنطقة و أثناء طوافهن حول

  .وجوههن سبع مرات ليمسح خطايهن  و يمسحن به بأطراف القماش 

                                                 
 .145، ص تركي علي الربيعو، المرجع السابق -  1
 .»هكذا كانت األوائل تفعلن« - ∗

2   - Voir : Mehanna Mahfoufi, op, cit, p 121. 
 .173حميد بوجيب، المرجع السابق، ص  -  3

4   - Voir : Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, op, cit, pp 677-678. 
 .69لوك بنوا، المرجع السابق، ص ينظر،  -  5
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: أين نجد ثمة عينا تدعى" ثَمعسيلْثْ"ية و نرحل إلى بقاع أخرى من المنطقة و بالتحديد إلى قر •

     أين تقوم الفتاة العانس و المرأة العاقر بسكب الماء على جسدها سبع مرات " ثَالَة تْحرقين"

، و في )1(و عالمة الكمالو يرمز هذا العدد إلى البركة   .)∗(و تطوف حولها سبع مرات أيضا

ائل تدوم سبعة أيام، كما تصطحب العروس إلى وقت مضى كانت الحفالت في منطقة القب

الترعة في اليوم السابع من زفافها، و عندما يصاب أحدهم بالعين الحاسدة تقوم الجدة بأخذ 

  .لتلفه على رأس المصاب سبع مرات أيضا كمية من الملح في يدها

أسرة كثيرة األبناء ة عن يي تتحدث في حاالتها البدئو الّت إن أغلب الحكايات العجيبة القبائلية •

بحيث يكون للوالدين سبع بنات، تكون آخرهن ذكية و فطنة تفوق أخواتها أو أن يملكا سبعة 

  .و في نهاية المطاف يكون األجدر و األقوى و األصلح بين إخوانه أبناء يكون آخرهم محتقراً

        :مرات و يقالو ما نلحظه كذلك أن العجوز عندما تأخذ بيض الدجاج تقوم بغسله سبع  •

"عبو إذا شرب كلب داخل وعاء يستخدم لألكل أو الشراب أو الغسيل تقوم المرأة )∗∗("أتْسص ،

  .مرات سبع بغسله

على الفتاة أال تصرخ أو أن ألنّه  )∗∗∗("ع إقُريپْسـ- لَفْعا م: "تلقّب المرأة القبيحة اللّسان بـ •

  .ر إليه نظرة استهجانيرتفع صوتها فهذا غير الئق و ينظ

بحار و جدها رجل  ةعدد البحار الموجودة على األرض سبع نتروي األساطير القبائلية أ •

  .)2(على كل األصقاع عمالق كان سيداً

 رقم مقدس بالغة و في أغلب المعتقدات الشعبية العالمية، إنّه ) 7(رقم سبعة  أهميةيبدو أن     

و في . )3(و القداسة اإلتقانيرمز إلى سبع درجات الكمال و  و مبجل، يمثّل عدد أيام األسبوع و

 )29(سورة البقرة، اآلية  »ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات«: القرآن الكريم نجد ما يلي

الرقم ل يمثّ .)44(سورة الحجر، اآلية  »ومسقْء مزج مهنْم ابٍّل بكُِل ابٍوأب عبا سله«و نجد أيضا 

                                                 
  .2011\02\02ة:شعبان حنيفة، الراوية السابقة، يوم: رواية السيدة - ∗

1   - Voir/ Luc Uyttenhove, Dictionnaire des rêves, op, cit, p 204. 
 ).7(الغسل سبع مرات، و هي كلمة مشتقة من العدد سبعة  - ∗∗
 .وحش بسبع رؤوس -  ∗∗∗

2   - Voir : Léo Frobinius, Contes Kabyles, Tome 1, op, cit, p    43  
3 - Voir : Pierre Daco, L’interprétation des rêves (symbolisme et signification profonde), 
Marabout, Bruxel, Belgique, 1979, pp 238-239. 
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كما أن ... بع،بع، جهنم السبع، الجنات السموات السبع، األراضي السبع، البحار السالس) 7(سبعة 

ت عن اللّغة العربية ي سقطكما أن عدد الحروف الّتفاتحة القرآن الكريم تحوي على سبع آيات، 

لجسد، ا: سبعة على سبع عالمات، و هي على التوالي) 7(، يشمل العدد )1()7(سبع : عددها

  .   )2(الشعور، الذكاء، الروح، الحدس، اإلرادة، الحياة

  :رمز للخصب الحلزون -3- 2-1

فهو ال يخرج على المأل  ،)3(بيتراعية و التنو المحاصيل الز يرمز الحلزون إلى الخصب  

األول  ي تعتبر المصدربالحقول الّت وثيقاً مطار، فهو بذلك يتصل اتصاالًمن النّاس إالّ بعد تساقط األ

ة تنتمي إلى طبقة عميقة بط بين الحلزون و المرأة أمر له دالالت رمزيإن الر. )4(لسائر األرزاق

من التفكير البدائي فإذا كان الحلزون يرتبط بالخصب فإن المرأة ترتبط بذلك أيضا ألنّها مصدر 

على وقع استخدام  و في زمن ماض كانت شعوب شمال أفريقيا ترقص. )5(الوالدة و تواصل الحياة

مجموعة من القالدات تحمل مجموعة من األصداف و ذلك حول عنقها، ذلك من أجل استحضار 

و يرمز . )6(الي المطر، و خصوبة األراضي و ذلك باالستنجاد بأرواح األسالفالماء و بالتّ

ن إلى توزيع الحلزون أيضا إلى الحمل و الحبل و الوالدة، لذا تعمد النّساء في نهاية طقس الحلزو

المشاركات في تأدية هذا الطّقس و يسمح لصبي ذكر أن يأكل منها على النّساء  )∗("لَسفَنْج"فطائر 

ر هذا أيضا في حجر العروس و يفس ذكراً ثم تأكل بقية النّساء، كما تضع والدة العريس صبياً أوالً

مثل، فالمجتمع القبائلي و كما أشرت سوف تنجب بال ذكراً ي تحمل ولداًالطقس على أن العروس الّت

مجتمع ذكوري بامتياز شأنه في ذلك شأن سائر المجتمعات فالهدف األول و األسمى من  إليه سالفاً

ني آدمبالي استمرارية الحياة و الخلود لواج هو اإلنجاب و بالتّالز .دفة بالوالدة و ترتبط الص      

رات خاصة منها شعوب أفريقيا و شعوب أمريكا و اإلنجاب في معتقدات الكثير من الحضا

     . )7(الالّتينية

                                                 
1 - Voir : Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, op, cit, p 860. 
2   - Voir : ibid, p 678. 
3   - Voir : Mercea Eliade , Images et symboles, op, cit, p 169. 
4  - Voir : Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, op, cit, p 414. 
5  -  Voir : Mercea Eliade , ibid, pp 169-170. 
6   - Voir :  Jean Paul Clébert, op, cit, p 183. 

  .نوع من الفطائر المصنوعة من الدقيق و الزيت، و الماء، و الملح - ∗
7   - Voir : Mercea Eliade , op, cit, p 171. 
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  :الحلزون رمز قمري -4- 2-1

عبية، إلى أن وضع له علم يختص بدراسة للحلزون أهمية قصوى في الميثولوجية الشّ  

إنّه حيوان قمري  )Conchyologie()1: (، أو ما يعرف بـ"علم األصداف"األصداف يطلق عليه 

و االنبعاث و التجديد  اإلحياءالحيوانات الصدفية، رمز قمري يشير إلى البعث و  مثله مثل سائر

   ، و القمر شريك للماء )3(، فهو يخبئ قرينه مثلما يختفي القمر أثناء انقضاء مدة إطاللته)2(المؤقت

 و من ثم فهو شريك للخصب، يلمع بضوء غير مباشر فإنّه رمز التبعية و بعودته إلى الظهور

دوري يرمز إلى التجدد، إنّه يعد الوقت، و األسابيع، و األشهر وفقا لدائرته الخاصة و يجمع ال

إن . )4(ي يجمعها التماثل و يقربها منه كما يراقب عوامل الخصب و التنبيتالمتغيرة الّت اإليقاعات

ود عند حلول عميق داخل صدفته ليعود إلى الوج سباتذي يقوم بالقمر يختفي و يعود كالحلزون الّ

ذي يعتبر أول ميت كما يشهد على ذلك لقد كان شبه ميت شأنّه في ذلك شأن القمر الّ فصل الربيع،

إن الهالل أكثر صورة  .)5(اختفاؤه من السماء اللّيلة خالل األيام الثالثة األولى ليعود إلى الظهور

ذي يشبه اإلناء بين الهالل الً كبيراً الًثبحيث يمثل شكله وعاء أو إناء، و نرى هنا تما القمر رواجاً

  :ذي يشبه بدوره اإلناء أو الوعاء، و نخلص إلى ما يليرحم المرأة الّ/ و كذا جنس 

       

  

  

ي توصلنا إليها عن طريق الربط بين الرموز ل أن نقدم مجموعة من النتائج الّتو سنحاو

لكن المتطلع عليها سوف يدرك مدى  الحلزونية و لكنّها مجرد فرضيات وضعناها ليس إالّ،

  . تسلسلها

ذي يمثل سبع دورات و الرمز الطّواف الّ: فإذا ما حاولنا أن نربط بين الرموز الحلزونية  

مز القمري نجد أنالجنسي للحلزون، و بين الر:  

                                                 
1   - Voir :  Jean Paul Clébert, op, cit, p 183. 
2   - Voir :  Akkache Maacha Dahbia, op, cit, p 92. 
3 -  Voir : Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, op, cit, pp 413-414. 

 .58لوك بنوا، المرجع السابق، ص  ينظر، -  4
 .58المرجع نفسه، ص ينظر،  -  5

 إلناءا=  جنس المرأة إلناءا =القمر 

 إلناء= القمر 
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ات لنتحصر الفترة أربع مرام الشهر ل على عدد أيالفترة القمرية الواحدة تدوم سبعة أيام، و تتكر

  :و منه نتحصل على المعادلة اآلتيةالقمري 

  

  

  :ي تقوم بها النّساء أثناء الطواف حول العروس نجد ما يليو إذا جمعنا عدد الدورات الّت  

  

  

  :أما المعادلة الثالثة فتكون بضرب كل عدد في العدد الذي يليه لنتحصل على ما يلي  

  

  

  و منه        

  .عدد أشهر حمل المرأة) 9( و يمثل العدد تسعة

  

  

  

  

  

  

  

  

   يوماً  28= فترات قمرية  X 4أيام  7

   دورة  28=  7+ 6+ 5+ 4+  3+  2+  1

1 x 2 x 3 x 4 x5 x6 x7  =5040  ًيوما   

5040  =0  +4 + 0 + 5  =9  
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  : قرية مقنيعة'' ب'' األنموذج - 2-2

    :دراسة 1- 2-2

بين المناطق بل حتّى بين قرى منطقة  ضحاًاو اختالفاًتختلف تأدية أشعار الحلزون             

ء، فهي تكون حلقة الحلزون عبارة عن مسرحية تؤديها النّسا )∗("مقنيعة"راسة الواحدة، ففي قرية الد

وية تطرح مجموعة من األسئلة على تنطوي على حلقات هزلية تهكمية تقوم على وجود جوقة نس

/ تطرح النّساء األسئلة على المرأة . )1(ي تتولّى اإلجابة عنهادور الحلزون و الّت امرأة تتقمص

  :، فتدعوه تارة إلى الذهاب لالحتطابالحلزون بانتظام

     ــأعز أد أكّر وسرــضضبـلزون قــا حــي    ملتحتط م.   

     ــأعوسر :رزميُأر ،رزمي رــك    )2(أرقَاد رر، غيقاد الّ، أنَا غير.  

و تارة أخرى لجلب الماء، أو للتسوق، أو لتناول الطّعام لكنّه يرفض و يأبى القيام بأي عمل يطلب  

إن . و هو بذلك يكرر تأكيده لرفضه )3(!ير قادر، غير قادركال أنا غ: منه، و يكتفي بالرد قائالً

            و الخمول و بطء الحركة، و التواني الكثير من الثقافات رمز للتكاسل الحلزون و لدى

، إنّه حيوان كسول، يشعر بالتعب في كّل مرة يطلب منه أمر، و لكن في نهاية )4(و االسترخاء

أنا قادر، : ؟ فيقوم من كرسيه و يجيب فورا!أيها الحلزون قم لتتزوج: لةالمطاف تبشّره الجماعة قائ

      لتتعالى القهقهاتل عرض الجوقة دون تواني أو أدنى اعتراض فالحلزون بذلك يقب) 5(!أنا قادر

تبدو هذه الحلقات الغنائية من خالل مالمحها ذات طابع هزلي،  .ين النّساء و الحاضراتو اآلهات ب

جال لتلومهم على خمولهم و قلّة ا في حقيقة األمر تحمل رسالة سرية تكون موجهة إلى الرو لكنّه

ذي ال يكاد يبرح مكانه إالّ بشقّ مثل الحلزون الّ نشاطهم إالّ ما يتعلّق بإشباع نهمهم الجنسي تماماً

 .)6(األنفس و لكنّه يمارس الجنس ساعات، و ساعات طويلة

  

                                                 
 .، دائرة عزازقةقرية تتواجد ببلدية إيفيغاء - ∗
 .172حميد بوحبيب، المرجع السابق، ص  -  1
 .163، ص 16: قمالمدونة، الر ينظر، -2
 .163ص  ،16: قمالرّ المدونة، ينظر،-  3

4   - Voir : Jean Paul Clébert, op, cit, p 183. 
 . 163 ص، 16: الرقمالمدونة،  ينظر، -  5
 .175حميد بوحبيب، المرجع نفسه، ص ينظر،  -  6
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  :وارـالح 2- 2-2

دون أي لف  ة السؤال و الجواب، تجعل المضمون المراد نقله إلى المتلقي مباشراًإن طريق  

و دوران و هي الصياغة اليومية المعتادة عليها لدى المجتمع القبائلي، و هو شكل يتجسد ماديا 

تبادل الحديث بين «: و يعرف الحوار على أنّه. )1(ذي ينتقل بين الطرفينخالل الصوت الّ

، فطقس الحلزون عبارة عن مسرحية تنتجها النّساء و تقوم )2(»ي قصة أو مسرحيةالشخصيات ف

الحلزون بأداء الدور الرئيسي، بينما تؤدي النساء األخريات الدور الثانوي بحيث يقمن / فيها المرأة 

   :تعليل أو تفسير الحلزون بجواب قاطع دون أدنى/ بطرح مجموعة من األسئلة لترد المرأة 

ـــأعرقَضوأتْسس وس أكّر      وقإلَى الس بو اذْْه قُم ونلَزا حي.   

ــأعوسر :رزميُأر ،رزميرٍــكَ    )3(أرقََاد ررٍ، غَيقَاد رالّ، أنَا غَي.  

ي يفترض م أقوال الشخصيات بالطّريقة الّتإنّه في الحوار عليك أن تقد «: و يرى جيرالد برنس 

    .األمر الّذي يجعل الرسالة تصل إلى صاحبها )4(»...بها، نطقها

  : تقطيع الشعر -3

  وتعطر رقراقاً جديداً ثوباً  مرتديةً بعد التفرغ من حلقة الحلزون تكون العروس حينئذ ،

     غرفة شقيق زوجها ليشد لها الحزامبعطر الورود، و تتزين بكل أنواع الحلي القبائلي ثم يدخل ال

ها و ذلك باستخدام القصب، و هذه شاح، و يضربها ضربة خفيفة على جبينالو و ينزع عنها

  :الحركات و إن دلّت على شيء فإنّها تدل

ديدة تقوم على خدمة أهل بيتها الجدد، جداللة على بداية مرحلة ": ـُسڤأشُد بـ"شد الحزام  /1

   .)∗(»ثْحزم« فالحزام يرمز للعمل، و يقال

                                                 
 ، الدار1، النادي األدبي بالرياض، ط )اللةمقاربة آلليات تشكّل الد(وائي ص الرد العدواني، بداية النّأحمينظر،  - 1

 .298، ص 2011 بيروت،/ البيضاء
ص  مجدي وهبه و كامل مهندس، معجم المصطلحات العربية في اللّغة و األدب،: عن ، نقال298ً المرجع نفسه، ص - 2

154. 
 .163 ، ص16: قمالمدونة، الر ينظر، -3
 .299، ص أحمد العدواني، المرجع السابق -  4
 .لبست الحزام - ∗
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ة و ال حاجة إلى احتجابها داللة على أنّها أصبحت من محارم العائل": ثُكْس أَُحفْ"نزع اللّحاف  /2

  .ديدجمتثالها أمام رجال بيتها الو عدم ا

      داللة على ضرورة االنصياع لسلطة رب العائلة، ": ثيثَ أفْ ثْونْزا"الضربة على الجبين،  /3

  .بنعم، أجل، حاضرة: و اإلجابة تكون

ي و من تلك العادات الّتي قوانينها على الفرد، لادات و التقاليد بمنطقة عزازقة تمإن الع  

على جبين العروس أو ما يسمى بالقبائلية  الشعر من الجهة األمامية المستوي تمارس أيضا قطع

عمدة البيت فهو من بين األ ي يحتلّها فيلمكانته الّت بذلك نظراً وج دائماًف شقيق الز، و يكلّ"شُوشَة"

ة العريس نظراًة الّتاألساسية عمي لّتللمكانة ا ي يتكئ عليها المنزل القبائلي، و قد يقوم بهذه المهم

   و هي  من شعرها  لّم رأسها ليقص قليالًتحتلها في المنزل هي األخرى، لترضخ العروس و تس

ا و قد يصل األمر نهو يؤدب و إن رفضت تنهال عليها الحاضرات و خاصة أهل العريس بالصراخ

تجتمع قوى الشر في شعرها لذلك على األخ أن يقطع  ه و حسب معتقداتهنإلى أن يضربنها ألنّ

عن أعين  قف البيت لكي يكون بعيداًسمن شعر العروس، لتأخذه حماتها و تخبئه في  قليالً

ء من الجسد بالعروس فالشعر جز الحاسدات من النّساء الالئي قد يستخدمنه في عمل سحري يضر

  .حتماً فأي ضرر يلحق بالجزء ال بد أن يطال الكّل

من شعر العروس ال بد و أنّه يدرك بأن الشعر مركز الروح،  ذي يقوم بقطع قليالًإن األخ الّ  

العروس، ألنّه على الجنس ، لذا يعمد إلى تقليص قوته و من ثم قوة )1(ة و السلطةوو مركز القّ

لقد أدرك و منذ ''هو البيت، و هو أصل الوجود، و إن الرجل . قوة من نده الذكر األنثوي أن يقّل

 إلى اعتباره امتيازاً أمد بعيد أنّه هو المخصب للمرأة و ليست الظواهر الطّبيعية، و كان هذا داعياً

ا يطع شعرها إن المرأة حينم. )2(''ي ال تكون خصبة إالّ بالماءى المرأة فهي كاألرض القاحلة الّتعل

         ستكف مخيلتها عن اللّعب و المرح لتدخل حياة أكثر جدية ألنّها ستتحمل مسؤوليات كبيرة 

و من جهة أخرى تهدف هذه العملية إلى الحد من جمال العروس . و ستتعرض لمواقف شاقة

ن يرى يرضى بأ تعيش تحت سقف يحكمه الرجل، فهو الالجديدة ألنّها أصبحت مقيدة فهي س

ويل و الغزير رمز للحسن و الجمال عند المرأة، فهو رمز أنثوي زوجته تتزين لغيره، فالشعر الطّ

أنّه فيما مضى، و عندما يحن موعد عودة الرجل من الحقل أو من «: و تقول الجدة ،)3(بامتياز

                                                 
1   - Voir : Pierre Daco, op, cit, p 53. 

 .76ذهبية أيت قاضي، المرجع السابق، ص  -  2
 .235حسن الباش و محمد توفيق السهيل، المرجع السابق، ص ينظر،  -  3
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و لن يقبل  حاالًزوجة ابنه أو زوجة أخيه تمشط شعرها فإنّها ستطلق زوجته أو السوق، و وجد 

    .لذا فالنّساء القبائليات حريصات على طاعة الرجل)∗∗(»منها شفاعة

   :وظيفة طقس الحلزون -4

أنّه موروث عن األجيال  ،ؤدي بمجموعة النّساء القيام بطقس الحلزوني تاألسباب الّت لعّل  

 األمر قبلنا بجواب ا االستفسار عنالسابقة، إنّه عادات يؤديها الخلف عن السلف، و إذا ما حاولن

تْ«: فقات فيما بينهن إذ يقلن لناساء متّالنّ مشترك و كأنمخَد روزنُفَ ثمإد أك«)∗(.  

ساء القيام به إن طقس الحلزون له ارتباطات مقدسة تعود إلى أزمة سحيقة، تفرض على النّ  

ممارسة الطّقس يولد عند  واج، و يرى فراس السواح أنّه عندمن فشل الز و عدم إهماله خوفاً

ذي يراود الجماعة في نجاح أو فشل ذلك الطّقس ك الّمن الشّ اإلنسان نوعا من القلق، يكون ناتجاً

1(غوط و األزمات في حياة الفرد أو الجماعةالمقام، بحيث هناك قلق رئيسي يأتي من الض(.  

• تبدو عميقة عمق اإلنسان نفسه، ينية إنّها ظاهرة دينية ترتبط بتقديس الحلزون، و الظاهرة الد

اسي عليه أن يدرس كل ما كان يحيط بمجتمع أو بجماعة إلى أزمنة غابرة، و ليدرسها الني تعود

و لكنّه ثمة هناك فرق واضح بين الطقس و الدين، فاألول عبارة عن احتفاالت، أو .  )2(الدراسة

في عالم خارج اإلطار  أجل االنخراطبير من ع، و وسيلة للتّ)3(عبادات، أو تقاليد، أو أعراف

إلى تكريس ديمومة  تميل أساساً'' ،)4(اإلنسان السترجاع التوازن المفقود إليهالتجريبي، يلجأ ا

ة التكرار، إنّها عملية خلق من خالل عملي اإلنسانذي أوجده الحدث االجتماعي أو األسطوري الّ

، )6(لنّفوس و تصفية القلوبادف إلى تزكية ما أنّها تهك، )5(''ن لماض غامض بعيد المدىو تحيي

ب إلى القوى العليا الّت: ينبينما يكون الده ، و الّتاإلنساني تفوق تزلّف و تقري يعتقد أنّها توج 

  .)7(سير الطّبيعة و الحياة البشرية، و تتحكّم فيها

                                                 
 .»هكذا كانت األوائل تفعلن« - ∗
  .13/11/2011: واية السابقة، يوم، الرحواء  حويلي :الجدة رواية - ∗∗
 .18فراس السواح، موسوعة تاريخ األديان، المرجع السابق، ص ينظر،  -  1

2   - Voir : Mercea Eliade, la nostalgie des origines (Méthodologie et histoire des religions), 
Gallimard, Paris, 1971, p 22. 
3   - Voir : Jean Maisonneuve, op, cit, p 6. 
4   - Voir : Jean Cazeneuve, Les rites et les conditions humaines, op, cit, p 143. 

 .35- 34المرجع السابق، ص ص  البي،نور الدين طو -  5
 .135فاطمة المصري، المرجع السابق، ص ينظر،  -  6
، 1االنتشار العربي، ط) األسطورة و الرمز(بنية الرحلة في القصيدة الجاهلية عمر بن عبد العزيز السيف، ينظر،  - 7

  :، نقال عن20، ص 2009بيروت، 
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    و الضحك و الغناء  مدحجو من ال إثارةساء الهزلية، تهدف إلى قس حلقة من حلقات النّإن الطّ •

بإشباع  و قلّة نشاطهم إالّ في ما يتعلّق حمل في طياتها رسالة تلوم الرجال على خمولهمو لكنّها ت

 .)1(نهمهم الجنسي

على تغيير و لو جزء صغير منه، فتعديل أي طقس  جرأ أبداًي تؤدي الطّقس، ال تتإن الجماعة الّ •

جريمة، يعاقب عليها بشدة إنّه تناغم جماعي لم يكن إالّ من الطقوس مهما بلغ من بساطة يعتبر 

 . )2(تي تربط المستويات المختلفة للكائن البشريلقانون االتصاالت الّ تطبيقاً
 
تي تقف و البنى الّ لمفاهيمامما ال ريب فيه أن هذه الدراسة سمحت لنا بالبحث عن           

   ماذج المختارة للدراسة، نوصول إلى البعد التطوري للالمقاربة النياسية و بغية الوراء فهم معنى 

 "فاألورار"ختصار شديد، فإن هذه النصوص تقوم بدور الحفاظ على المجتمع و ثبات بنائه، و با

لتجاوب الجسد مع الموسيقى المؤداة، إنّها  مناسبة للغناء و الرقص و التنفيس عن المكبوت نظراً

بيع لنا أشعار   كما تقدم. جتماعية خاصة منهن النّساءالظروف اال تحرير المجتمع من قيودوسيلة ل

الحناء جوا من المرح و الحيوية و التنكيت، و األلغاز و األحاجي على شكل أبيات شعرية 

 إبرازيحاول كل واحد منهم  ،موزونة، كما تقدم لنا موازنة شعرية ساخنة بين شاعرين أو أكثر

قول بينما يقدم لنا طقس الحلزون عمليات دقيقة لم تنشأ صدفة إنّما كانت تفوقه في النّظم و صيانة ال

  .تحت وقع العبقرية الشعبية

          نات المحلّلة  ي أفرزتها هذهالمعاني الّت ظائف، و اإليحاءات، ووالمفاهيم، و ال إنالعي

في جذع واحد، يقوم  ي تتالقىي مثل فروع الشجرة المختلفة، الّتإلى هدف واحد، فه تسعى أخيراً

بإدماج مختلف األدوار، لينجح بهدف إحراز كيان المجتمع و الحفاظ على لغته المحلية باعتبار هذا 

  .النّوع من التعبير أداته اللّغة القبائلية

                                                                                                                                                             
ط،  زيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د أحمد أبو: ، الغصن الذهبي، دراسة في السحر و الدين، تررفرا يزجيمس 

 .51، ص 1971القاهرة، 
 .175رجع السابق، ص حميد بوحبيب، المينظر،  -  1
 .90لوك بنوا، المرجع السابق، ص  -  2
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  :ةـاتمـخ

راسات آفاق جديدة لدي يمكن أن تفتح استخلصنا جملة من النتائج الّت و في ختام هذا البحث

  :يلي مقبلة و يمكن تلخيصها فيما

 راسة للد خصباً ثروة هائلة من األشعار، و تعد روايتها مجاالً" عزازقة: "تكتنز منطقة البحث -

 .في حياة األفراد وظيفياً هي تؤدي دوراًف

جسر يعبر  ة تنتقل عن طريق المشافهة يرثها جيل من جيل سبقه، إنّها بمثابةا أشعار شفويإنّه -

ي تشهدها البيئة أمام التحوالت الكبرى الّت ذي بقي صامداًعبي الّمن خالله المورث الشعري الشّ

  .القبائلية

و سبب ذلك أن المرأة فقط،  اًواحد ساء بأداء أشعار الزواج بينما يؤدي الرجال نوعاًتختص النّ -

المجتمع لتحول  تجعل من هذه األشعار وسيلة لتبليغ رسالتها في الحياة و فرض وجودها ضمن

عبير الموزون و الجميل، و تفرغ كوامن ذاتها المكبوتة و ما ترسب في كلماتها إلى نوع من التّ

 .بأطره التقليديةجي والز أغوار نفسها من ضغوط و محن منبعها العش

و ي يؤديها شاعر واحد أبيع الحنّاء الّتخال أشعار  – ال فردياً واج جماعياًأشعار الز ؤدىت -

تمعن في أماكن ساء يججعل النّي تُقال فيها يهمية المناسبة الّتفأ – شاعران يتنافسان منافسة كالمية

 .فس حين سماعها في النّ شوعاًأدائها لتتعالى أصواتهن و تولد رهبةً و خ

و ينطبق هذا  رةو مكر ، مرخّمة، هادئةرتيبة وفق نغمة" عزازقة"الزواج بمنطقة ار تسري أشع -

 .تزيين العروس، و أشعار الحلزونأكثر على أشعار الكالم 

بصوت خافت، هادئ أقرب إلى  سين في حد ذاتها بالرقة إذ تؤدىتمتاز أشعار تحنية العرو -

 .يهادي تقضي ليلتها األخيرة في حضن بيت والتزينة خاصة حين تترنّم للعروس الّالنبرة الح

 .تسهم أشعار الزواج في إدراك العالم و نقل المعرفة و توجيه السلوك -

تأتي أشعار الزواج على شكل مقطوعات قصيرة و متوسطة تتخلّلها همهمات هادئة تنشأ من  -

 .مجرد الترنم بها

- واج النّغتُناسب أشعار الزة أو الحركات الّتة و حركات إيقاع امات الموسيقيي آلالت الموسيقي

لليدين أو اهتزازٍ ينتجها الجسد من تصفيق للكتفين للردفين، أو تحريك،... 

- ة الّت إنهدناها في إطار الحلقات النّي شالمشاهد النّسوية الحية سوية الهامشية كانت ثري

ات ناجحة و محاكاة بارعبالدة أدتها ممثالت هاويات أحسن األداءالالت، إنّها مسرحي. 
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من هذه األشعار، و هي أشعار بيع الحنّاء لكونها أشعار تُقام خارج  واحداً يؤدي الرجل نوعاً -

 .ذكري، كون المجتمع القبائلي كثيراً ما يفصل بين الجنسينلجنس الاالبيت أين يكثر تواجد 

جدواها في فهم هذه النّصوص        برهنت المقاربة النياسية في دراسة نماذج النّصوص عن -

و استعاب مضامينها وفك ألغازها و شرح مضامينها و دالالتها مما يجعل منها أداة إجرائية مهمة 

 .    في مقاربة التراث الشّعبي

علينا الحفاظ على الروح  و أمام التحوالت الكبرى التّي تشهدها البيئة القبائلية صار لزاماً  

قاتها مع خطار المحدقة بها و ذلك بالعودة إلى واقع الممارسات الثقافية في عالالشفوية من األ

على الرغم  –ي شعبي الّذوروث المأنتجتها، و نشر فكرة الوعي بثراء ال يالبنيات االجتماعية الّت

  .يفنى أضحى كنزاً –من مرور األعوام 

  عبي القبائلي جانب من تراثنا الشّ في إحياء و في األخير نأمل أن نكون قد وفقنا و لو قليالً

و تبقى هذه  .بين التقليد و المعاصرة و إدماجه ضمن عصر العولمة و التكنولوجية ليكون مزيجاً 

من أعماق  المذكّرة خالدة و خير دليل عن ماض في مستقبل، يلجأ إليها من يريد أن يتصفّح جزء

 .عبية كانت تؤديه في يوم من األيامعلى ألسنة ش ذي كان متداوالًالّراث الشّعبي التّ
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  "أشعار إبعاد الحزن"  1: األشعار رقم

  

  .ناءا الفأيه كلَسغَْ، ِألانِيوادلْي اَارِجم تُُريـغَ  رذَغْ َأيفْرڤْـسـن، َأركْـفَـد ِإسـَأرِغْ

  .وجعنْك أيها الْقَلْب المتَـزن عـد اَلُْحـعـألُِب  شْرحـو َأذنَـزن، ِإوِِلـحـغْ لَـسـَأذَكْ

  .احِفَـّالتبِ جـعـتَ قُاِئدـحالْـهللا، فَ رـكْـالشّ  ن ڤُرنْد ِإسفَّحـنَـلْتْ إرب، لَچـمـچـثَ

  

  .ةُارحلْاَديانِ، ِألغَْسلَك َأيتّها ارِي اَلْوـغَيرتُُ مج  سرذَغْ َألْحراـمـن، َأركَـفَـد ِإسـَأرِغْ

  .انٍمز ذُنْم عِجوتَملْاَ يبِلْقَ نع نزحـلْاَ دـعـبِأل  ياــسـو َأطَـزن، ِإوِلـْحغْ لَـسـَأذَ كْ

  .انِنَباألفْ عجـقُ تَـداِئـَالْحـر هللا، فَـكْـشّـال  رِوارنْد تـن ڤُـچنَـلْتْ إرب، لَـمـچـثَ

  

  .فُـالسقْ ديانِ، ِألغَْسلَك َأيهاغَيرتُُ مجارِي اَلْو   فَنـْقـرذَغْ ِإسـن، َأرذْسَـفَـد ِإسـَأرِغْ

   .مِألّتَملْي اَـبـلـقَ نـع نزـحـلْاَ دـعـبِأل  نَزمن ْلحسغْ لَحزن، وِن ِإد يلَّن أشْـَأذَ كْ

  .انِمبالر جـعـقُ تَـداِئـالْحـر هللا، فَـشّكْـال  رمننَن ڤُرنْد ِإـچـلْتْ إرب، لَـمـچـثَ

  

  .دارـلْاَ ديانِ، ِألغَْسلَك َأيتُهايرتُُ مجارِي اَلْوـم   غَخَّـرذَغْ أيـسَـن، َأرذكْـفَـد ِإسـَأرِغْ

    .ألّمتَت ياَي بالذ بينَ قْلـزن عـحـد اَلْـعـِألب  شْحْل يقَّمزن، وِن ِإد يلَّن أـسغْ لَحـَأذَ كْ

   .ونِميْلّالْبِ عجـقُ تَـداِئـحـر هللا، فَالْـكْـشّـال  لَّم ن ڤُرنْد ِإـنَـچـتْ إرب، لَـملْـچـثَ
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  "أشعار فتل الكسكس"  2: األشعار رقم

  

ـِپـنـلي أفَـصـَأنْ         .لَى النَّبِـيـلي عـنُــص      يـ

   .حــِلـَنّـيـا نُــوار ال      زِزواـــوار تْـــأنْ      

ـَا ربِ َأتْ      س ألْفَرحـلَـمـأرب كَ         .م  لَه الفَرحـمـي

  .اصــيـا شَـجرة اإلجـ      رســـرا إفـچــأتَ      

  

ـِي         .بِـيـلَى النَّـنُــصلي ع      َأنْـصـلي أفَـنـپـ

  .الةــنَـزِيـد فـي اَلْصـ      وــرنُـتَـوذْ أسـعـأنْ      

  . ِلــيـا نُـوار النَّـحــ      أنْـــوار تْـــزِزوا      

  .وــالحلـ  ـرةـجَيـا شَ    وــــلُـحـرا ألَـْأتَچ      

  

      ــوِتأرأـس ـ      ثْــنَـثِّدـْزِِلي  ي   .ـذهـا  هــان

  .بِـد القَصـيـا صاحبةَ قَ      مــــنـد ُأغَــقَـلْأ      

  .اءــنّسدات  الـِيـا سـي    ثْــلَــس ألْخَـــألَلَ      

ـَڤَنْ       ـَد إمـــپ ـَي شَـ    م ــنـ   .ــكْأنَــــعل

  

      ثْـهأو ــزه ـــمقُـ      زيُأرقُصُأر ا ُأخْتَاهي يص.  

      ــأمي نــــفُــزز    اِل اَألخَاذمةَ الجباحـا صي.  

      ثْــهأو ـــزه ـمي      زقُصُأر ا ُأخْتَاهي يقُـصُأر.  

      مالْــأر ــنـــمز      يذلو اللّذالح انمـــا ري .    

  

      ـــزه ثْــمأو ـزه       ا ُأخْتَاهي يقُصيُأ ُأرقُصر.  

  .سـانـجتَم كـصقْر إن    زـفُــم يـحـظــأشْ      

      ـــزه ثْــمأو ـزي      هقُصُأر ا ُأخْتَاهي  يقُصُأر.  

      ـَأيـــــلُـقَّ نَـعـ      زبــا  حوزِـّلُــال ةَي.  
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  "أشعار السميد"  3: األشعار رقم

  

ـغْـكلَـفُـد سـلَّ ورچا ثْعارَألْح غْد      قن فَوتُ مةٌ أتَـيبنْتَصةَ مارتُ الحَأيو ر.  

  .صــهـرنَا يـا قـطْعةَ الـجـوهـرِ      وهرـألْجيثْ ـقَـعـنَّغْ أثَـلَـأضـڤَ

  .نَا طَوِيالًافْـتَـح لَنَا اَلْـباب لَــقَد سهِر    زرـعـاس إنْـرثْ أطَـبـغن ثَـيـِل

  

ـكلَـفُـغْد سا ثْـلَّ وارَألْح يـِلّـغْد    قن  فَوتُ مةَ  أتَـيارتُ الحَأيو رعامةًر.   

ـْهـَص    ثْ ألثُونسي ـيـعقَـغْ أثَـنَّـلَـأضـڤَ    .يـسونُـة التُـبـا حـا ينَرـ

 .إنَّـنَا نُعاني البـرد نَا اَلْـبابافْـتَـح لَ    غْ ونْسيــزيرـرثْ يـن ثَبـغـيـِل

ـَپ   .اعبرَأ  انَرضأح نحا نَه يدمسلْاَ متُدرا َأإذَ    )∗(عاـبود أرپـلَغْ نْـغَم ذَورن أقْـم ثَ

ـَپ   .ارـتْا ِلنَرضحَأ  نحا نَه تَيزلْاَ إذَا َأردتُم    بود إِلتْرا ـغْ نُلَـْأقْ ثْـغَم ذَزِيـم ثَ

ـَپغَم ذَ لْ    .اـانًعا قطْـَنبلَج نحا نَه ةًيشإذَا َأردتُم ما    بود ثقُضعا  ـنُ لَغْـماْل أقْـم ثَ

ـَپغَم ذَذْرِم أقْ   .عٍـبأرا بِـنَبلَـج نحا نَه اًودقُنُإذَا َأردتُم     عا ـود سرپـبـغْ نُلَـم ثَ

غَ مـَپ     .نهفَرا أشْنَرضحَأ نحا نَه نساءإذَا َأردتُم     م تسلَوِن أقْلَغْ نُبود سثْ سكُوزا ثَ

ـَپغَم ذَرڤَزن أقْلَغْ نُبود أثْ تْشُوشَ     .مهفَرا أشْنَرضأح نحا نَه االًجرِإذَا َأردتُم     ا  ـم ثَ

   .متُـْيـأب أم متُْئا شهذُـأخُنَسفَ وسرعلْأما اَ    نَوِ ثپغَم نَغْ ُأرثپغمراـسـم تسسليثْ أتْ

  

ـُڤَ   .اَلْخَيزران رـجشَ ةَامـقَنَا يا ـرتُـهـص    تْسـمـلْـتُد ـقَـغْ ألْـثَنَّـلْـثَض

  .وتاقُيلْا اَنَيي إلَمدـقَـتُ نأ اكـجرـتَـنَ    ستْــيقُـنَغْد ثَـم رب سكْـيـنَـَنْع

  

ـُڤَـلْـثَــنَّغْ   .رِجـشّلْاَ غُصن ةَـامـا قَا ينَـتُرـهـص    راـــد تَـقَــَألْ ثَض

ـِنـَد ثـغْـنَـكْـب سيم رـنَـَنْع      .ثَى البازِـأنْ  اك أن تُقَدمي إلَينَاـرجـتَـنَ    نَاـ

  

ـُڤَ    .زِوـجلْاَ ةـبح ةَرشْـا قـا ينَـتُرـهـص    مـرثْ ُأڤـسـشَـقْـِنَّغْ أثـَلْثـثَض

ـَرجـنَ    مـد يلَّــغْـنَـكْـم رب سـيـعنَّـنْ   .كتَنَابنَـا ـدمي إلَيـقَـاك أن تُـت

  

  

                                                 
  .مقياس قبائلي يوازي أربع كيلوغرامات: أرپعا - ∗
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ثَـِلم ـتَغنـبثْ إمـرم أغـزڤ ـلَـسـتَـافْ  ســحـلْاَ نـــباب ـفَـلْاَ نِـالبــــهد.  

ـَپ    .وسِرـعلْاَ انوا إخْنَبحطَــاص، فَاالًــجرِ مـتُدأر  ثْمس ـد ويـن دنْـَزن أثـم ذرڤَـغَـثَ

ـَپ   .ثيرِـكَـا بِالْـنَـيـد أتَـقَـلَـقُوداً فَـــم نُـأردتُ  س  وطَـبد سـن نـن أثَـم ذذْرِمـغَـثَ
  

  .مِاتقَلْاَ رِعشّلْات اَبـاحـا صـي اببـلْاَ نـحـتَـافْ  ثْ أشَتشُي يغْمنـرثْ أسـبـن ثَـتَغـمِل

  . مأ الصودبتَ م، لَةٌيرغـص نـتُدصي قَتـالّ اةُـتَـفَلْاَ  ض رمضنتَقْششْثْ غَر دسمتْ مزيثْ أرثَبِ

پ ـڤُمـيأتْسـپ فْـسـي َّممحكنَـڤْ أيألَر ك  ىــأب ـاِلودالَا، فَـه ّل لَـحك ـأيـلْا اَهــحمام  .  
  

ثَـتَـِلم ـغنـبثْ أسـلَثْ ـرــلُـضاَلْـتَـافْ  ح نـحا صي ابـباتـاحـلْاَ بـجفَلْاَ اِلمنِات.  

  . دـهـمـلْي اَـف اُلزـتَ الَدتُن ـتي قَصـتَاةُ الّـَفاَلْ  أتسن إدحتْ ـمـر دسـثْ غَـشْـشـقْـتَ

  .  ورفُـصعـلْاَها ـّل لَك أيـالَ حـدها، فَـى واِلـأب  يفْرخْس َأسيفْك أَل ركنَـڤْ أـپـم پـيـڤُ
 

ثَـتَـِلم ـغنـبثْ أسثْ ُأشَتشُي ـرمـڤْزاَلْـْتَحـافْ  ي اـني ابب اتـصبـشَلْاَ احلْاَ رِـعوعِطُقْم.  

  .رةٌــغيـن صـدتُــصـي قَـتـاةُ الّـــتَـَيثْ    اَلْفزِـَتْ مـمـر دسـثْ غَـشْـشـقْـتَ

  .  دـــاألس هاـّل لَك أيـالَ حـا، فَـدهـى واِلـأب  يفْك أَل ركنَـڤْ أيزمـپس َأتْسـم پـيـڤُ
  

ثَـَتِلم ـغنـبثْ أسـر خَپثْ صسمـافْ  غَراَلْـتَح ـني اباتـبباحلْاَ ا صحلخَلْاَ ي حتىرِص.  

ـَمسـيثْ غَر دسمتْ أتَسن ذثْـِثسل   . اهأم نِطْي بف اُلزتَ ا الَهنّـتُدصي قَالّت وسرـعلْإن اَ  عبطْ ڤ

ـثأحـس ،دلَحأو ـرـَثْ عد   .  اسٍبي عنب نم وا غَيرهارض، أحةٌعاِئض يحاتفَملْاَ إن  )∗(اسـَبـاذْ ڤ
  

ثَـغـتَـِلم ـنغَرِـب خَپثْ صثْ أسررـافْ  ياَلْـتَح اتـنباحا صي ابي بلاَلْح ى فَتّحكَلْاَ مسوة.  

سيثْ غَـثتْ نُكْـلمسد نِرعرلْاَ  ذْ ِإتْسنَزر ، وـعرتّي قَــلْاَ وسـصنّـتُدـا، نَـهحلَ ننَ مرااه .  

 .يني ينب دنْع احتَفَْملْو اَ قلَغْْم وقدنْـي صـا فهـإنّ  )∗∗(ثْ ينيڤَيغْلَقْ، ثسر  دوقْنْـصأتَسن ذُ ڤْ
 

  .ازٍزتو اع ارٍخَتافْا بِنَيـَأت دـقَ ابـبـلْاَ نـحـتَـافْ    نُس رثْ سثْفًَنطزِثْ إدـبـن ثَـغـتَـمـِل

  . جِوزلْاَ ةَوإخْ يعـما جنَـبحطَاص، فَاالًـجرِ مــتُدأر  س إمراـِوسنـن إلُـزن أثْڤَغَم ذِ رـپـثَ

   رِــيـثـكَـالْا بِنَـيـَأت دـقَـلَـفَ وداًـقُـُن مـتُدأر  لَـپـاڤغْ نُبد سلْــن أقْلَـغَم ذِ ذْرِمـپـثَ

ـثـسوخَـَسنـيثْ َأتْـلنَـوِ أرلَهس سـلْاَ  اـمـعرذُـأخُـنَ وسـا إلَـهـى بـيـتالْـا بِهنَهاء. 

                                                 
  .وزو منطقة تتواجد بوالية بجاية كما تتواجد بدائرة واسيف والية تيزي - ∗
  .دائرة بوالية تيزي وزو تشتهر بصناعة الفضة - ∗∗
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  أشعار القفّة       4:األشعار رقم

  

  .الَوة الفَاتحةـتـبِ رـيـدْأتُ السـب    سرتْسـد تَسـغْ ألْحمـدمـقَ       

  .يتْ علَيه القُبةُـنـذي بـي الـبِـالنّ    تْسبـقُـن ثْـپـثَ- پِي فـأنْ       

  .ةَــفَـقُـلْاَ كلَ كارِـبـنُ فَوـس    تْســفَـقُـذْ ثَـعـسـأرذَك       

  

  .ةُــَئـلـتَـمـمي ــةُ أخـَفـُق    ـْم ثَتشُورڤ- س نـتْـفَـقُـثَ        

        إد ـقْـيي م نـضز -ورعــنَــتَـاقْ    لَوـاهـا األسلْاَ دوعور.  

        ـسذَـعـتْـس پس أپورألًَم    ـارِكْـبا يـهـا صورِـاحاُألم ب.  

   

  .ةُـــَئـلـتَـمـي مـأخ ةُـفَـقُ    تشُورــْم ثَڤ-تْس نـفَـقُـثَ        

        أي روهذَ لْج ثَتشُور ـأحورر    ـالبِ ألتْـتَـامرِـوهج ـييَلا أص.  

        ـسذَـعـسـتْس أپورألًَم پ    ـكْارِـبهـا يـا صـاحاُأل بورِم.  

  

  .ســـيرِـعـلْاَها ـُك أيـتُـَفّـُق          راسـعأي ك ـتسـفَـقُـثَ        

  )∗(اسرــى غَـإل ُلـحرـتَ فَوـس    راســروح أر غَـسـتْ أذَ       

  .يِلطّوِلْاَ رِعشّلْاَ ةَباحص بـلـجـتَـِل    ســزور أرمـم-أدوِض م       

  

ـُك أيـــــتُـَفّـقُ    اــغَــك ألَـسـتـفـقُـثَ          .اــغَاألها ـ

  .اندلْبلْاَ رــبـعـو تَ ُلـحرـتَـس  را   ر إثْمـّڤسزـروح أتْـسـأت       

      ا –سنَوِ مــتْـأذَسغْمي ورزـنَ    مـحلُما إلَهى صاحبشّلْاَ ةقَلْاَ رِعمِات .  

  

  .امـمـحـلْاَ اــهـك أيــتُـَفّـُق    امـمـح ك أيـسـِتـقُفـثَ       

  .ارـحبِلْاَ رـبـعـو تَ ُلـحرـتَـس    ر ِإومنڤأتْسزروح ـسـأذَ تْ      

      ـسنَـتْـأذَ سريڤَوِ إم نغْمنَ            ْل يحلُما إلَهى صاحبلْاَ ةعاَ ونِيلَةكْتَحلْم .  

  

  

                                                 
  .مكان يتواجد في عرش بني يجر  - ∗
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  .يســها الكـُك أيـتُـَفّـقُ  يسـكَـك ألْـتسـفـقُـثَ      

  .طَعتْ َأطْراَفَهاـبتْ و قَـذَه  زڤَـر إيرســثْ روحـثْ      

      ت ـوِنـس نَّستْو أذ نرز  ـمن ـيرـاها يتَسأنبِ ساه.  

  

  .اـغَألا اهــأي كـتُـفّـقُ  اــغــتسك ألَـفـقُـثَ      

  .اندلْبلْاَ تْعطَو قَ تْـلَـحر  مراـزڤَـر إثْـروح ثْـثْ      

  . اهداهشَي مي لَذالّ نزحيـَس  نعقَپ وِن أر تسنَزررا ـي      

  

      ـمحـرــپـا سحـمنْد  ـمرــحـا ببمــنْـحد.  

      رثَـلْنَڤَـأضـغْ غَفْ مني  ـيـا صـهيـاِلغَلْا اَـنَر.  

  .كـعم مدـقَ نـو م تَـأنْ  ثك ذْ د ديض ـعـسرپـتَ      

  

  )∗(سـيرِذْو ةـبلَـطَ َلـثْـم  وذرِيس-اْل طَلْپان نـَبح      

  .مـكُا بِبـحرـمـوا فَلُـخُأد  اـپـرحـثْ َأمـمـشْـكَ     

  .هلَأه دصـقَ دـاحو لُّــكُ  ون يقَصضد وِنِّسـْل يـكُ     

  

  .ةقَدافلْاَ اتوـألصاَ َلـثْـم  نـلَـچ إدفَوـچـعـأم لَ      

  .مـا بِكُـرحبـمـلُوا فَـأدخُ  اـپـرحـَأمثْ ـمـشْـكَ      

       نْـأي ـكـثْـلَّ ذَيـمـقَ    ثَنــــاإلخْنّا كَـكُ دانِو.  

  

  .ظّالملْاَ ان، فَكَبكوالم ادـع          والَـد إمـنْـْشْ ُأقـلَعذ       

  .قْ بالسعد إلَى الحارةـبِـاس  اراـعذْ أرلْحس - زوِر سإ      

  .سِرـعلْاَ باحص حرفْيحتّى            پ نَتْمغْراـرح پـفْـَأذْ ي      

  

  

  

                                                 
  .ان، والية تيزي وزوڤزاوية لحفظ القرآن، تتواجد بضواحي إيلولة، دائرة بوز  - ∗
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  أشعار ثپوغَرِْن          5:األشعار رقم
  

ـباهللا أنَـس ـمــكْـذُو لَـپـبِ    لَمـاهللا نَ مِسـبالَـــــكَلْأ اَدم.  

  .دارِـــلْاَ ِلــأه نـــــع    مــــــثْ وخَّـــــأفَ

ـباهللا أنَـس ـمـذُو َألْـپيـمذــــبِ    پــاهللا نَ مِــســـبأد.   

ـأيــغَـپس أي ــريــعـِبلْو اَ    ذ   .ةيدالسع نّاءحلْاَ ارعأشْ ةُايدـ
  

  .يِبِنّـــلْى اَلَـي علــصــنُ    يـــبِـنَــِل أفْــصــأنْ

چأثْــإو ــكَّـشَـنْـــپر    ـيـتَـسنَــــثّـْلاَ قُــحاء.  

ـمألْــنْـح ــدبِــعيــر    ــمــحـــمـــلْاَ دعبِري.  

  .رِمتّلْاَ َلثْم وِلْحلْاَ مِالَكَلْاَ باحــص         تْسمرـن أمـضژم ـلَـكْـپ لْ
  

ـباهللا أنَـس ـمـكْـذُو شَـپنــبِ         رــمِ اهللا نَـسأــبءانَثَـبال د.  

  .ادوــــاألج اءــنَـْأب نـع    ذْــــيـچِــلْ-ن روــأفَ

ــغْـثثـرذَس ـنذْــيــم    ـيارِـغَزدــــيـِمـ، و سد.  

أــــــِإم ـَڤس   .كلــــمـــلْاَ نِــــالب    ذْـيــلـ
  

  .د زالَتْـيوم قَـرحتي، الغُــيا فَ  فْررــثْ تُـڤُـرو ثَــخــَألْ

ـسـمم ذَ شَــقَّــر ـرررو  كَبـس يركـِم ،ٌالـير راِلـجِـبب.  

ـُأضعك أيـَأين سـفَ  رر؟ـــغْ ُأيــجـد أركَــَأنْ   اَألورار؟ هاـ
  

  .ارِعـاألشْ هذـهـي بِتـحرـا فَي    رــوغَــر ذُوپـيــخــَألْ

  .اهاقروِأل ةرهِظْالم وِلْحلْاَ ةَرجا شَي    م إفْرونڤَچرا ألْحلُوا أدســـتَ

  .دألحا داحا وي هممـأتْ حرا فَذَـه    ملَغْثْ أيونـرح كَـفَـوڤ ذْ لْ

  .وعــدمـال فُــقَوتَـتَ وميـال    طَونـن ِإمـكَـغْ أسـڤ فُـَأنَ
  

  .اءنَا الغذَـهـي بِــتـحرـا فَي    رـــوغَــر ذُوپــيـخـَألْ

  .عــمدـفّ الـي كَتـحرــا فَي    طيــك إمـر إفُــيـخــألْ

ـَجا شَي    ميڤْم إسـڤََأتَچرا ألْحلُوا أدسـ    .والًطُُ تْادى زولْـح ةًرـ

ـّنإ    رح كَملَغْثْ أرب ــفَـلْ وڤ ذْ   .با ري هـممـأتْ حرــفَ هـ
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ـــيـــَأسي پــذلُوْلـــــه  ــيـا سي يد"ــبــال "ولْْلُـهـــــِلوي.  

وحـِغْ ذْ يـــر   .ةوـــــربــال عـــم تُــــبــهذَ  ْل ــــــيــغـ

  .نِيلَـحتَــكْـملْاَ رِقْـي الصبــاجِــا حــي  ْل ــحـكْـز أمـپـون ألْــيــعـلَ

ةٌـــلَـــيوِـــطَ قُـــيرِــطّـــال  ْلـــرفْ أظُّـذْ مـــــــرِيـَأپ.  

     

  .هاارجــو أح دميرقَــ، و الاردــلْاَ ركُــأشْ  رغْ أخَّم، ألْقَرمًوذْ ذْيذْغَغْنســـكْـأذْشَ

نثْ، إلْـغْ ثَـأررـبذْي ـوِحـمنـنَرــلْا اَذَــو كَ  سبشَخَــلْو اَ ابب تَـــو عااتَبه.  

ـَفلْاَ مــأت  سد ذ يزمونسـرح إثْــلفملس اــك   .اهــاِلبــو أشْ  ةَؤـبــلّلِِ ةَحرـ

    

  

  .اهـــاتَبتَــ، و عةَارــحــلْاَ رــكُــأشْ  ارة أرنغْد ُأَل ذمنَرنســكْرغْ ألْحـأذْشَ

ـَّمي ـڤسي ثَـسـلغْــسڤْ وا ندسل  ــلْاَ أمـلَ سِــيرِــعــفَلْاَ تْاقَــفَ ةٌَؤبـهد.  

  .اـــهاءزــأع نــص ةَنّجـلْا اَهـا لَنَـقَْزر  قَس ألْجنَّثْ حرزس وِعزِزنسرزـــأنْ

  

ـْذُغْ ذَ   .لُّح     سأبدُأ بِك أيها اَلْمنْزُِل، يا صاحب اَلْخَشَبَِ اْلمستَوِي-ن پِعـضـأي خَّمــك أيڤأذَپ

ـپـپأم قَشْــكرأپ مزي نذَورسي أشْلُح  ــصأس كبـاحم ـدرـَقشٌَ قب   .د هز اَلْبرنُوسـ

  .نَاـيـَأتَـف يــا أخــفَرحك يــمعنَا بِــس  مِ إد نْروحــسَل ألَـإنْم ڤرحك َأــإلْفَ

  

ـڤَذُغْ ذْــأذَپأي ــكننَرمي نس ب خَّم  ـأبـبِ ُأدك ـيـا بتُــي ذـتَــي العـتَـبنِي.  

ـپمزِذ كپ قَـأپــر ْنِإخَم نذَورسشْ ي  ــصـاحـبك ـأسد ـمـبقَ شٌـقَرد هلْاَ زديار.  

  .انَلْخَدفَ يـا أخـك يـرحـفَـنَا بِــعــمــس  مِ إد نَكْشَمــألَسَل ـم إنْـڤرحك َأــإلْفَ

   

ـْذُغْ ذَ   .ِةدـمــأع سِــمـي خَذ  ارا دي كـأ بِدــأب  ـاڤخَّم پ خَمس يچـــك أيڤأذَپ

ــپأم كـپأپ مزا ــيألْم نذَورسقَشْ ير  ــصـاحبك ـأسد ـمزقَ شٌـكَرد اَه لْزبيارِر.   

ـَإلْف   .نَاكفَجِْئ يـــا أخــك يـرحـفَـعنَا بِـمـس  مِ إد نُسم إنْسَل ألَـــــڤرحك َأـ

  

ــَأيعأم وــخَمذْغَغْ سز وِن زنَا-زلَه  ة الّــعزيــي الارِدتــزكنتُـي سـها بالهناء.  

غْثْ إونـڤَّ تْكَنَّاڤْپَأچ غَسدپذِْليْل س رِس  ـنَبتُيه ــفعِـيـِقـي الصو أس ،لَ تُسلْاَ هركةَيز.  

  .الذِّل ةَاررـم ضفُرْـز، تَـالع تْـفَـي ألَسِفْــنَ  ثَخْطَ ِإثْمزذُغْثْ تْمرا روِحثو ثْنُم الْعزــثَ
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  .رِكْشّلِْل ٌلـأه ودالج نا ابي يسرِـعيا  تَـأنْ  سِل أمس نَلْجيذْ م أكْنشَكَّرـــتشِ َأيـكَ

تْس ُأصروقْ ــكَتشِ تَسسڤڤَنْدرتَــأنْ  لَّ أتْسم تَفْـــماح نْالصدلْاَ وقمتَمالتّئ بِلرِم.  

  .ظُتّعي تَظْاتّع نم ةورشُــــملْاَ باحــص  رـــنْهظْ أذ وخَّــأري ذْ متشِ وِن ثَ
  

  ؟كلَ وَلقُنَ أن يدرِأتُ ودالج نبا اي يسرِعيا  تَأنْ  ؟كْننـــسِل أمس نَلْجيذْ مــتشِ َأيـكَ 

  .اِلمئ بالجلتَمي وقدنْص احتَــــفْم كــإنّ  زِين-نْدوقْ نـــرتْس ُأصتشِ تَسسـكَ

  .حصتَنْي تَحصـــنَ نم ةُورشُــملْاَ تَـأنْ  سنـــنْهض أذْيـن ثَتشِ وِـأري ذْ ك
  

  .يجِسنّـــلْاَ بصا قَي يسرِــعيا  تَــأن  ظَّژَم ُأـنـغَـــِل أيــسـتشِ َأيـكَ

ـِغإ نيب احريــال بهــتَ  ةيعْل ذْ مقنر يغـــڤوح وظُ ــتسلُـي   .)∗(ةيعنقْو م يْلـ

ي إك أــفْكَـرب ا ـــــلَّذْ ْأفْـڤنقَــــلَ  ميد وــهبك يراًبِــكَ اناًطَلْــاهللا س.  
  

  .طـاِئحلْاَ جارِخَ ةًدتَمم ةًيزكا ري يسرِعيا  تَأنْ  رن ألْحظْڤْثْ إزغْمرـِل ثـسـتشِ َأيـكَ

  . ِلــيلّلْاَ راخأو عاِلـــ، طَعــمالَ مجــنَ  ظْ ڤر ــڤن ثَــلـعشَع إديـشَـرِ مـِإثْ

  .دربلْاَ ونـــابهــي الَ ٌلــأه كبسـإن نَ  ذَن أسمظْـــڤســلظْ أرتُـأذْرم ڤ ثْ
  

  .ةدماألع جارِة خَدتَمة ميزكا ري يسرِعيا  تَأنْ  رن ألْسسڤْغْمرثْ إزـِل ثـتشِ َأيسـكَ

ـُشَعشَع إديـرِ مـِإثْ ـُر بڤلن ثَــ   . ارِالنَّه رــاِلع أواخــع، طَــجم الَمــنَ  سـ

  .اصالرص ٌل الَ يهابونــــسبك أهــإن نَ  لَلَســحذَن أــڤظْ أرتُسـلـأذْرم ڤ ثْ
  

  .رسِــــعــاحب اَلْــر صــكُــَأشْ   .مغْرــتْــپ نَــرغْ پــكْــأذْ شَ

ـَذي ربـــنّسر الــاََلْ   .رثْــكًــســرب ثــپاز إثْــَألْ   .ةلَــــتْه اَلْحجـ

يإد ڤــَأوثْــسأر ــنثْـــمر.   ـــيــذَا الــا هي جإلَــذ ـاءى اَلْبِالَد.  
  

ـلِّــي نــڤس ما  وــــوكُــكًُ-زةُنَــب ــأسد ـــإموـوكُـــة كُار)∗(.  

  . وُلبـطّلْاَ نّىــغَــتَــتَ كلــأج نــم  و  ـرنُــــْل يـــپــفْ أطْــإغَ

الْــم ســذْرــيــخنُ رـــفَ  وـــأرزِــميدــا مــــخَــلْاَ نيرات.  

  

                                                 
  .منطقة تقع بدائرة عزازقة، والية تيزي وزو  - ∗
  .مملكة قبائلية تواجدت بمنطقة القبائل الكبرى  - ∗
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ــي نــڤلِّس مــــونَـــتُ-زا  سةُــنَـــب ــــــأسســــونَــــتُ د  

ـَرقّـپْل يــتسد أطْــفْ يــإغَ   . صقُرو تَ وُلبــالطّ ىنّغَــتَتَ كلـــأج نــم  س ـ

الــم ســـــخيــذْرــر أيــّل الخَــا قَإذَ  ســيـتَــانْفَ ررِـظـي البـقةَي.  

  

  .وزِجـــال ةَعــطْْــا قــي وسرــا عــي  سمـــقْشَرثْ أقُــسليثْ ثــَل ثــألَ

ــكَــأحم ذْ خْــن ،فَلَّم نلَـدــومتَــيَ  ثــحثُدون نْــعو  كــعاالَــــخَ نتك.  

  .كرِمي عف اُهللا اَل، أطَريخَلْا اَنَـلَ ينبِلـــجـــتَ  رِمــمـعـلَّم سثَغْزِ لْـــح فپرــأنَ

  

  .وِلهــــسلْاَ ةَالَقَتُرــا بي وسرــا عي تــأنْ  ُلـُأم تْسليثْ أثَتشنَــَل ثسـمن ألَــكَ

ـَأمس نــرب ــدثَس نڤمثْح نري لُّـم  ــسكَــيلْحلَ نكــتٌــ، و سزــيرِـــهن.  

  .ارعش وُلو أقُ ينغَُأي، ستنَاب افُــفَزِ موــيــلْاَ  رغْـنِّغْ أذْ سفْـلِّ أذْ غَـڤمغْر ـسـأس تَ

  

ـِســتْ ثْــنْـڤتشَ ذُذ زـَان   .األبقَار اهتْدأه ةدــبز نــم انَــلْــأكَ مــكَ  ثَـــ

  .فّىـــصـملْاَ يدمـسلْاَ نــا منَــلْـأكَ مــكَ  قَّــــفَفَن إنَــميذْ يــش ن ستَّـَان

ـَان   .ُلنّحلْاَ هعنَص ٍلســـع نـــا منَــلْــأكَ مكَ  زِزوــــنْتْ ثْـمتْ زضـَّش تمتَّـ

لَــإضـِغْ قنْنَّــولَــمـثْ ذــأنْ  نَاـــهسنَــابا دـتُـمم ــلْي اَــفنَـــــهِاء.  

  

لَـــــِإضلِّـــنَّــنْــوــأنْ  غْ أثْ وسنَــابــا، أصحـَنـــغَـــلْاَ اب   .مِــ

ألْـــپثْ ألْــــــأي ــسِلــع  يـــا أصـــحــلْاَ ابفَـلْاَ سِبِالَـــماخرة.  

  .اتُريــخَــلْاَ مــعــتَوفَ ــس اهللا اءشَــإنْ  وِلــــــنْــح أثَـَپا اهللا أرشَــأنْ

  

   .طَـاِئحلْاَ جارِة خَدتَمة ميزكا ري يسِرِعلْاَ يقَقا شَي تََأنْ   الْحظْ رنڤْسِل ثغْمرثْ يزڤس مڤتشِ أــكَ

  . ِللّيلْاَ رــــاخأو عفَـتَار، عـاطــس مـجــنَ  ظْ ـــڤر ڤن ثَــلعشَع إديـشَـرِ مـِإثْ

. دربلْاَ ونابــهــي الَ ٌلــأه كــبـســإن نَ  مظْ ــذَن أســڤتُسـلظْ أرــأذْرم ڤ ثْ

          

  .اسِاألسخَارِج  عرِيسِ يا ركيزة ممتَدةلْأنْتََ يا شَقيقَ اَ  سـلْسإ نرڤْغْمرثْ يزسِل ثڤمس ڤكَتشِ أ

  . ارـنَّهـالر ـع أواخــفَـع، ارتَـاطـم سـجـنَ  ر بسڤلن ثَــــعشَع إديــرِ مشَــِإثْ

.اصالرصابون ــــهـٌل الَ يـك أهـبـسـإن نَ  لَلَســحذَن أــڤلظْ أرتُســأذْرم ڤ ثْ
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  أشعار بيع الحنّاء         6:األشعار رقم
  

  .تْاعبـانْفَ اءـّنَـحلْاَ تُعــبِ  نْزاــن يـحــزغْ ألْــزنْ          

  .يرــبِــا كَهــــأنُــشَ  رـــقَّــس مـــــأزِل         

  .يرِنملْاَ ينِات الجبِباحص حدـأم  ثْ تْونْزاـرغْ ســكْــأذْ شَ          

ـَّطـفـزِم الــأفْ رنــثَ             .يضِزِيم الفـباَأل اتُبـاحـص  اـ

  .ةولَرجـال ابحــأص حدـأم  ـْزا ڤرــرغْ أثْ تْـكْــأذْ شَ

  .رقفَـتَالم وداربـال ابحـأص  روــــَرود أسپنْد ألْـــأرنَ

  .افالزفَ ةَباحـا صي ايدارِـغَز  تْمغْرا ن فْلَّم ألَْلــرثــغْـثْ

  
  .تْـباعـانْـنَّاء فَـعتُ اَلْحـبِ  زاـنْــي حنــزغْ ألْــزنْ

  .سرِلعاَ رضحيس يعمـــالج  حضرــلَّن ذَڤ يــر يــكْ

ـِالف حدــأم  لْمزينـــڤرغْ ــكْــأذْ شَ   .انــــيـتْـ

زـڤيإس نألْـپـَر پـْعورــال  .ـْحذين عبوا البِرحار السةعب.  

  .اءــــســالنّ حدـــأم  لَثْـــخَـرغْ ألْـكْــأذْ شَ

ـَأرن   .رطِّعملْاَ ونالصاب نبلَي جالالِّئ  ـُون سلَعطَرپنْتْ أصــ

  .ةرجرج تَنْا بِي كلَ ايدارِــغَز  غْرثن فْلَّم أيلس أنْجرجرـــثْ
  

ـْي نــزغْ ألْحــزنْ   .نَّاء فَانْباعتْــعتُ اَلْحـــبِ  زاـــ

  .ودقُــــنُ ةسمـخَ هتُيمــق  دورو س ذْـــــــــأزِل

ـَفلْاَ حدــــأم  ذَينــــْثَحڤكْرغْ ذ ــأذْ شَ   .اتَيـــتَـ

ـــسجتْ أم حثْ تُكشْموـج  ـــصاحلْاَ اتُبسجِد تَشْالمِلع.  

ـَـلْمڤرغْ ــكْــأذْ شَ   .انيــــتْفــلْاََ حدـــأم  زين  ـ

  .قرِفَتَملْاَ ودارالب ابحـــأص  روـــســـَرود يپأثْ  ألْـ

  .ودعلِْل ءاكَبلْو اَ اءسا ني ايدارِغَز  تسروـغْرثن أثلَوِن، أعذَو يـثْ
   

ــباهللا أنَـــس ــْذُ أغَپمــبِ  نــنَ اِهللا مِــسبلْاَ ُأدنَغاء.  

  .اءنّحـــلْو اَ ضِيـَبلْى اَلَـع  ذَلْحنِ نــلَّلــمـفْ ثْــغَ

  . يصمخَ انكَ نا مي برِتَــاقْ  صمــلَّن ذَخْـرپ أوِن يــقَ
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اهللا أــب مـْذُپنَـس ــأخم مِ اِهللاـبِ  سُأــنَ  سدـــالتّ بـفُـاصح.  

  .طّحتَ ينــح اءنّــحــلى اَلَــع  ن مر ديرســـألْحفْ ــغَ

  . كَيسا انــكَ نــا مــي برِتَــاقْلَّن ذَ لْكَيس     ـــپ أوِن يرــقَ

   

  .اءنَّحــلْاَ تُدو زِ عتُ زربِيةًــوض  حنأديرن ألْ ـَرثلْثْڤسرسغْد ثَـ

إلْـــأس نألْح شِپنَقَّنحأو نَــِل  ـَزضـلْاَ عنَحاء في يلْاَ دلْاَ ازِبيبِهِم.  

  

پلِّ أفَنْــَأنْصنألْح سريــنُ  ـي أدصلَيِنبِلْى اَلَـي عتُ، سلْاَ طّححنّاء .  

لْــب دـنْتإثْـم أـلَك رـڤم ن  ـحتْلَـمـلْا اَهةُكَِئالَم من لْبلْاَ انِدمساء .  

  . وحمجلْاَ دــساَأل دنْحـم اهعضــي  حنْد إزم أوحشِ ــقَن مــيـأثْ

   

اهللا أنَــب مـــــْذُ أشَپس  ــبِ  كَّرــشْـنَ اِهللا مِــسرع لْي اَفمحِد.  

  . رضحـا تُمدنْــع نّاءــحلْى اَلَـع  حضرر دــن مـفْ ألْحــغَ

  . راًاطـشَ انـــكَ نــا مــي ناد  طَرــلَّن ذْ شَّــرپ أوِن يـقَ

   

  .ةَيلَــمــجــلْاَ كدــي طـــعأ  ـح پــشْـــك يـِسـأوِد أفُ

  .رِاوِاألس ةَضا في –يس ـــونــلَ -  دحطَ نْــفَــس ألْيــونــلَ

  .حربلْا اَنَيلَإ بلجي تَتـــالّ نّاءحــال  ـح ـپــفْ أرنَرن غَــحـألْ

   

نَــأم ـــسپسسغْل أو ا اـي  ـَعــبن أسد ــمن بنغْلي ويس  

  .نّاسِــلْاَ يقَرِــطَ عاطــا قَــي  سدبــــعضعن أيرذْ  إلْـْقَڤِإ

  . يِلوِطّلْاَ رِمعلْو اَ  اءنَاله، بِاءنّحلْاَ عضي  عمرـز لَـغـثَــن سـحــألْ
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نــأم ـــسپسَأي ـــَعـــــجر  ا اــيــبن ــأسد ــبـنــي يــجر  

  .ارِرــاألشْ قَـــيرِــطَ عاطــا قَــي  رذْ  إلْخطَرـــن أيــعــضـــْقڤِإ

 . يِلوِطّلْاَ رِمعلْو اَ  اءنَهالْ، بِنّاءــحلْاَ عضــي  عمرــز لَــغــثَــن ســحــألْ

  

  .ىرسي اليــا أخي دمــ، قَدكــي دمــقَ  مضـــــْم ذ زلْڤسك أوِد أــَأوِد أفُ

  .نِيلَجرِّلْى اَتّــح ةعاسوــلْاَ كتَلَذْــب أدْل  رــدرثْ تَسمغْرزِثْ  أرضقْنْــرد إثَپْأ

ـَأسن   .رـحلْاَ ازِبــلِْل اءــنّحــلا عــضــنَ  ممضـــَز أشْپن إلْـــقَّن ألْحـ

  

  .ىنَميلْاَي ــم يا أخدــك، قَدــدم يــقَ   ســـفُـــْم ذَ يڤسك أوِد أــَأوِد أفُ

  .امزـالح تّىــواسعة حــذْلَتَك اَلْــأدْل ب  س ـُّڤدرثْ تَسمغْرزِثْ  أرـقْنْــْرد إثَپأ

    .يسِكَلْاَ بازِــنّاء ِللْــحــع اَلْــضــنَ  ضــمــمــَز أشْپقَّن ألْحن إلْــَأسن

   

  .مِاتخَلْاَ دي ا أخيـدم يــك، قَدــدم يــقَ  ثَمثْ ـخَــتَم وِن ـْڤسك أوِد أــَأوِد أفُ

  .مامِالكُ عة حتّىـواســك اَلْــذْلَتَــأدْل ب  م ــمــلَكْـْرد إثَقْنْدرثْ تَسمغْرزِثْ  أپأ

  .يرِالصغ بازِ ـِللْ اءــحنّــع اَلْــضــنَ  زينـز أمـَپن إلْـــحـن ألْـنَقَّــأس

  

  .يددجلْاَ امـسوِــلْْا اَهــيأ ك،دــدم يــقَ  ضطْ  ـچـشْيا ثَــألْح سك أوِدــَأوِد أفُ

  .ةماتقَلْاَ ونِِيعلْاَ ابحا أص، يهامما أعْوا يبرِتَاقْ  طْ  ــــِغَن تَپممس أيســـَثْ أعپرـقَ

يــأدر پـپنيأد  ثَخْرِطْ ـــَس سرس  تَلْْــيقُح ــأبوه ــو يــضــلْاَ عاَلم.  

  

  .يفُرهلْاَ امسوِـلْا اَهــيأ ك،دــدم يــقَ   يا رققَنـــشْـحـألْ سك أوِدــَأوِد أفُ

ـَالَوــأخْ اوا يــبرِتَــاقْ  ققَن   ــلَن ذْ شْـوِلس يـــَثْ أخْپرـقَ   .اءقَــاألش هـ

  .مكُتأخْ نِبا الايدهلْوا اَــمدــقَــتُ يــكَ  ونْون ـــخير ِإويــسرسم ألْـســأتْ

  

  .اءمالْبِ طَلَخَـتُ أن َلبــقَ نَّاءــحلْاَ حدــأم  ن ـَْل أسمـچن ومپكْرغْد ألْحن أقْـــشَ

نـأر ڤثُـغْدـڤ ثَــنلَّ سپيمأح ـــْع م  ــو أمدح ــلْا اَذَــهان ذَكَما سعِب حامٍم.  

ألْـنَقَّـأس ـنألْـــح پنأم ـــَزنيز  ــنَــسضلْاَ عحـْلِل نّاء   .يرِغِــصلْاَ ازِبـ
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  .اهدقَوا عفكّيُ أن َلبقَ نَّاءـحلْاَ حدـأم    ْل أسفْسن ثيرسِپأقْـن ـرغْد ألْحـكْـشَ

ـِثَـڤ يلَّ سـڤأرنغْد إثُُـ   .اٍلبجِ عِبا سان ذَكَملْا اَذَـه حدـو أم    ـْع إذَرسِپـْن

ألْـنَقَّـأس ـنألْــح أكْپن ــــَزِيس    نَـسضلْاَ عـحـلْلْ نّاءلُـخَلْاَ ازِـبوق .  

  

ـْـد يـك أوثــســَأوِد أفُ   .ةًيلَـمــا جتهاـ، هكدــي اتـه    ـَحپــش

  .احِبصلْاَ مجا نَ، ييسرِـا عي تَــأنْ    ـَحپــصـثْرِ نَـِل أيـشِّنِ أيسـتَــكَ

ألْـَقّـنَـأس فَـن نحرأذْ ي پــلَّســنَ    ـَحضـلَ عـلْاَ هنَّحـبِ اءهـا يسعد.  

  

  .ةيدـيدـحـلْاَ كدـ، يكدـي اتـه    ك درســـســـــــــَأوِد أفُ

  .ينــأم ارِسـوْل حـُيدي بهِلـس    ــــسســهلوْل ذَعــپيذي ــس

  .رِاوِاألس ةَضا فيس، يرِا عي تَــأنْ     يس ـفَطَّ ُأمقْـِل ألْــشِّنِ أيســتَــكَ

ألْــأس نَقَّنــحس بَأر ــنــلَه  ـنَ     نَسضــلَ علَاَْ هحالخَبِ نّاءلْو اَ رِينَهاء.  

  

ـِـَاز أرقپِل ألْـــتَشِّنِ أيســكَ   .يقُرقلْاَ ازبلْاَ هايأ، يسرِـا عي تَـأنْ      قَن ـ

  .اءقّــــاألش هاممـا أعيوا برِتَـاقْ      ققَن ــموم يلَّن ذ شْـــعلَأ ـْثَدپرــقَ

  .مكُيإلَ ادعيس ريخَالْفَ اَلوـوا األممدـقَ      رن ـــير أثَـس أذْرِم ألْخــثَّرثَــكَ

  

  .رِيس، أيها اَلْباز الجامحـتَ يا عـأنْ    وْل     رـــَاز أرسپِل ألْــتَشِّنِ أيســكَ

  .هالَوــا أخْو يمامه ـتَرِبوا يا أعـاقْ       وْل ـمد ألَخْــموم ثَرنُعـــْثَد الپرـقَ

  .دموا األمواَل فَالْخَير سيعاد إلَيكُمـقَ       ْل  ـير أذْ يغَــس أذْرِم ألْخــثَّرثَــكَ

  

  .اءمـالْبِ طَلّخَتُ أن َلبقَ اءنَّحلْاَ تُفْـقَوَأ    أمن  ـَنڤـَْل مسـپـْسغْ ألْحن أقْـپحـ

  .اماًمو ح راًمن تُدجو ةارحالْبِ تُفْـطُ    مـَّـَع ذُ أحمپغْ ســحارا أفـد ألْـأزغ

ـَـَز أمپِل لْـــيقَّن يســأثْ ـَزيـ   .يرـصغلْاَ ازبـلْاَ يسرِعـلْا اَهعضـي    نـ
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  .كـفَي ملَ اطُــبرـلْو اَ  اءــنَّـفْتُ اَلْحـََأوقسِ      ـورعذْ إسيفْد ـحن شَــغْ ألْــْسپحـ

  .راًــاِئزمراً ــدتُ نـحارة وجـفْتُ بِالْـطُ        ْلـمـــَع ذُُ حپغْ ســحارا أفـد ألْـأزغ

  .قـلّـحـمـلْاَ ازِبلْاَ ةَمرـ، حيسرِعلْاَ حدـأم     ِلْ ــعــَز ألْپِل ألْـــِإس رغْـكْــأذْ شَ

  

  .)∗(ةبلَطَـلْاَ ةَفَـقْو نَّاءــحــتُ اَلْــفْــَأوقَ    اپطَلْــس أنْـپحن أحـــغْ ألْـــْسپحـ

ــلَّـوِن يذُح ن فَّغْ أرأذْي سقْ لْكَياــپـذكذَــلْاَ    رــكَلْو اَ يسي ـــغَـيادــلْْاَ رارد.  

ي ذْ شَـوِن ــطَـلَّني أقْژَـر ــدــلْاَ     ي ذَاـلرـاغب فنَي ملَازا أنَي فَتموجود هانَـا ه.  

  

  .نناحيـالج ليضعها الباز ذو فْتُ اَلْحنَّاءــَأوقَ   ر َـّـُيفپـَز پقَن إلْـــنــْسغْ ألْحن أثْپحـ

  .رِحبال يمسي نَنبعد )∗∗(ني وشَّنب تُغْلَا بمدنْو ع   حر پديوثْ وض ألْْــضغْ أرثْ وشَّن أيـمِ إب

  .افو اللّح امِزالح ةُباحص أمدح صاحبةَ اَلْعرسِ    چر ـس ذ عــڤمغْرا أسوـكْرغْ لَْل تْـأذْ شَ

  

  .دهفَلاَ دـساألا هــي أ نَّاءــتُ اَلْحــفْـَأوقَ   س ــلـزم أغْـن أيـــحـــْسغْ ألْپحـ

  .ينأم سارِح وْللُهي بيدس ءفاَرشُ يقَرِا طَنَكْلَس   يدي بهلول ذَعسســرِذْ ْأشَرفَ، سپْبد أــنَ

  .اصِالرصو وداربالَبِ سِرْالع ةَباحـص حدـأم   سـرذْ ذَ رصپمغْرا سلْــتْ ـپپـكْرغْ أذْ شَ

  

ـــَغْ ألْپچْــحإط ،نح پــيرـْنَح   .نّحــالمج رطاِئــالا هـيأ حنَّاءـفْتُ اَلْـَأوقَ     ـُو لَچ

ـَرڤزپغَـ إفَرفر أفْ أثْ   . ينييققالح اِلالرج دالَي، بِرِبي غَنب قَوفَ المحلّقُ    صحنَ نري ثَمرثْ ڤ

  .يضّالف اِلخَلْــالخَ اتباحــص اءنّســو ال     دحــخَْل نَـلْـثْ أخَـلَوِن، سـغْ ثــأذَرنُ

  

ــَغْ ألْپچْـــحَأط ،نقْــحَأر ـــيرنقَ     مــَأوـفْتُ اَلْحأ نَّاءا الـيـهـال طائرمزشُكَر.  

  .انٍكَأي م كرتْي مو لَ اعِقَاألص ّلـي كُف افَـطَ       نـــكَــأم جــذْرِن، ُأريــذَد ثُــإنُ

ــفَـيث ـديثْ، إلــسپْـلأم ـــَزيـز ن     ثَـعر لَـعـى عـل، لوسٍربـال ازـصرِـيغ.  

  

  

  

                                                 
  .يقصد بها حفظة القرآن الكريم بزوايا منطقة القبائل   - ∗
  .مكان يتواجد ببلدية أغريب، دائرة أزفون  - ∗∗
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  تحنية العروس        7: األشعار رقم

  

  .ٌئلتَــمم الُُبرـالغ، فَاَلبرــالغ اتــه    تُّشرـــَلْثْ ثَپـَلْثْ، ثَغَرپرغَـَأوِد ثَ

  .رِهالظّ مجـــا نَ، يوسرـا عــي تـأنْ    هرـــطْ-منِ أثسلثْ أيثْرِي نــكَ

  .ورِاألم بِحاص ةايعرِـبِ نّاءــالح عضـتَ    رــمـــپ لُپحنِ أـسقَّن ألْــُأتَ

  

  .يدــج ربالُُــغـغرباَل، فَالـات الــه  لْها ــثَ ـَلْثْپـَلْثْ، ثَغَرپغَرــَأوِد ثَ

ـِّكَم ـَت يا عــأنْ    عشَاــَألْ ثْرِيـسلثْ أيـنِ أثـ   .اءشَالع مـجــروس، يا نَـ

  .اءنَـهــالب بِا رــي نّاءحــال عضــتَ  نَاـــله- حنِ أرب سـن ألْسقَّــُأتَ

  

  .ةًًيلَــمــا جهــاتـ، هدكــي اتْــه  ح ــــَپد إشْـــسم أوثــَأوِد أفُ

ـِّكَم   .احِبـالص روس، يا نَجمــا عــت يــأنْ  ـَحپصـ- ن نِ أثسلثْ أيثْرِيــ

  .حبرتَــس هيلَــ، و عنّاءــالح عضــتَ   ـحپحنِ أفْلَس أتَسرـــألْ سقَّنــُأتَ

  

لِّغْ أفَ أنْـــأضپصـــي أينَسو    ــأصِليــال يِبِــى النّلَي عـُي ذؤانسين.  

سرغَــأد لُوكـــنْتْ ألْمسذْسس نَتَــتَ  رــإلَ ةُكَمالِئــال ُلزـى جبِـــانه.  

ــإلْحن ن-ـــيس لِّس رِسمـِل  ثُغْزِ لْعحنّاء نَـابتاُهللا اَلـا أطَه ـفــي عرِماه.  

  

ـَن أتــأثَ   :اتدشنْــم نحـ، و نَودجـال ةُنَا ابهعضـتَ  :ننِـلْجِيذْ أم-قَّن يلِّس نـ

ـِبهذَ عٍطَق وقدنْص احتَــفْم تــأنْ    وِزِثَنــسرتْس أصنْدوقْ تْمِ تَســكَ   .ةيــ

 يـْڤأرــفُسي وِن ِلـــموأذ نأنْ  نْحت صاحةُب شُالمورو الغَة ،يور يرى الحةَيقَق.  

      

  .كحدــمــو نَ جودـنَةُ الـضعها ابــتَ  ر ـمنْشَكَّلْجِيذْ أكَ- قَّن يلِّس نــأثَن أتَ

ـْتَاح صــت مفْــأنْ  تْسمر يلَّسرتْس أصنْدوقْ ــمِ تَسـكَ   .رمـــتَ يهف دوقـ

 يڤأرـــــْفُسخَّرو ِأذ ننْحي وِن و الغَــأنْ   م ،ةشُورةُ المباحص ــتوري يتَبعد. 
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    .اءّـّنحــلْاَ كلَ عضــنَ كدــدي يــم    ن ــلْح-أمنَقَّن رد ن أثَنن غْ زلَد أفُسمــَأنَ

  .قنُالع بذهم إنّه كانُتَسفُ يٌلــمج وه مــكَ  ـِر ڤظْ تسمغْرزثْ ــدرثْ ثَرســأشُ تَسقَنْ

  .الَى العإلََ ةلَجالح ةَيشْا م، يوسرــعيا  تأنْ    ِلـــر لَعــكِْل غَـيثْ ثـتَسل نِ ألََلـِّكَم

  

  .ماتَخَـــال كلَ عضــ، نَكدــدي يــم  أمنَقَّن رد تخَمتِْ  أثَسكُرثْ سمــد أفُغْ زلَـَأنَ

   .امِماألكْ بميٌل فُستَانُك إنّه مذَهـم هو جـكَ   كَم نْدرثْ ثَرسظْ تسمغْرزثْ لَكْمـــأشُ تَسقَ

  .إلى الوكرِت يا عروس، يا مشْيةَ الحجلَة ـأنْ    خَّم غَر و ليثْ ثكِْل تْسكُّرِثْـــتَس كَمنِ ألََل

  

  .نّاءـــحـال طّحتُــسي تحرــا فَــي    نـحــرس الِْــرِو أديـغْ ألْخــمــأن

  ."يلــعي ويدــس"ا ــــي كتيعمــبِ    پ وعِلپ-زور ذَلْمرس نـو إذَمــك أنْـي

سللَّ ث نرـأديثْ مشْــلي لَپقَذُم ــَنتَـــِل    رِـمضعالَلَة ه العروسو ،جهـِمالْا كَهرآة.  

  

  .احبــصـالم طّـقَد حـرحتي لَــا فَــي    ـَحپصــــرِو يرسد الْمــغْ ألْخــأنَ

ج نريــأدم ـــدأثَن ورإثَ نْص حفْرقْ يا   زي كتيعبِمجي د"نْمصور"إنّه ، فنَي الفاء فْيرح.  

سللَّ ث نرـَجِـڤْــأد   .، يا زهرة التفاحعروس ـتَضعه الَلَة الــِل  ح ـــنْتْسفَّ ليثْ أيچ

  

  .نّاءالح نحص طّـح دقَــي لَتحرــا فَــي    ثْرذْْــرسد الْمــرِو يــغْ ألْخــمــأن

ـِمعـبِ    وپـــنَيا ذَ صلَع-أديرن سيدي عزوز س   ."زوزـــع يديــس"ا ـَيتك يــ

سللَّ ث نرتْــأد يثْ زِنـــلن خُثَم -پهــِل   دوسرالَلَة الع هعتَض جخَ اُلمومِات المذهبة.  
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  "ـْذيپألْمـ"        8: األشعار رقم

  

        ذَس ـــأســـعي سذ-بـــال  يـــريوم ــســـعاهللا نِإذْــبِ يد.  

         ـْم   .يِِلوـــالْـــبِ عمـــتَــجــنَ  واليــع ذْلْــــــــأنْنْـچ

  !؟حلُصي ءيشَ أليفَ يهأخ عم حرفْي الَ نم  ؟!ميــــمس إيــڤْفْرِح ذَــور نَ

       

أس ـــذَســـعي ياـــلْــذــال  هـــيس مـــو يدعهِـــو بيج.  

ـْم   .ةـــاألما بِنَــــعمـــتَـــاج  ما ــع ذْ لُـــــــــنْنْـچ

  .بدي الكَــألخ حرأفْـــس مويـــال  ساــــم تَــــڤفْرح ِإــأس أنْ

   

ـبسـذُ و ڤپاهللا أنـ م-عــلُــلُمـــبِ  مــنَ اِهللا مِسبــالْبِ ُأدمومِلُـــع.  

  .رِــشّجلْاَ ةَالَقَتُرا ب، ييسرِا عي تَــأنْ  طّم ــڤشِّن ُأــِل أتــتشنِ أيســكَ

  .شُرا العهيأ كتُركَ، شَيِبِى النّلَي علصـنُ  ي شَكْرغْك أي ذْرمپصلي أفْ أنْــأنْ

   

ــبسـپهللا أنـا مــپــپـذُ و إيمِ اِهللا نَــبِ  سُأ ـــــسدــبِبــاِلوده .  

  .ةدوــالج رِيس، يا برتُقَالَةَــأنْتَ يا ع  نَس وِـــشِّن تْـِل أتـتشنِ أيســكَ

ي أفْ أنْـــأنْصپل سأيثْم غْدنُ  ي شَكْرصليِبِلنّى الَــي عأم ،دكُحم ا إخْيـتَوه.  

  

ــبسـذُ وپاهللا أنـ م اپرع أي نْدحمِ اِهللا نَــبِ  مُأـــسدبمحمد أيها العربي ب .  

منْــــحد زِيارة َل أي اپرع -قَپا ال  رهأي دمحةُ األقَارِبِــــمارزِي رِبِيع .  

ــألْجربِغ نَّث أتْسنكْشَم ـــثَـألْع پ  ــنَ ةُُنّــالجلُخُدــغَا بِهرِي ــحابٍس.  

   

ــبسپاهللا أنـ مـذُ و َأس يسذْ لَخْم مِ اِهللا نَــبِ  ڤُأــسدـالْفَ بيومي ،وخَ ميسٍم .  

   .يعِي الصقف يحرمــال َلسا العنَلَ دمــقَ  رِس ــڤضن إوژْخد ثَممتْ يـكــفْ

  .هـــئِِابــأح ةَقَفْر يبِنّــال ركُــأشْ  نَس  پپـي أرنغْ إحـپكْرغْ أنْـــأذْ شَ
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ـبسپاهللا أنـ مـــذُ و َأسذْ لَر پْڤــبِ  اــعــمِ اِهللا نَـسموي ،موُأ فَالْيدب بِأرـــعاء.   

   .عٍــــبى أرلَع ومِسقْـالم َلسا العنَلَ دمــقَ  عاـــپضن أفْرپممتْ يـــخد ثَكَــفْ

  .ةــــابحــالص قَةَــكُر النّبِي رفْــأشْ  ـاپـي أرنغْ صحاپكْرغْ أنْـــــأذْ شَ

  

ــبسنُوـــــذُ و إخْپاهللا أنـ مأر ومِ اِهللا نَــبِ  فُأــسدب و ذــهنفَــــتَي يكّر .  

  .وـــايم ، يا ورد شَهرِِحمدــبِي مــيا نَ  وڤُاـم-ن وردــمد ألْــمحـي  پأنْـ

ـْرا لَحــمـكَ   .وــــلُحلْاَ ةَرجا شَــي ةَحرفَــال ممــأتْ  وــلُــلَس ذ لْفَرح أتچ

  

ــبسيتْسپاهللا أنـ م ــــذُ و ُأِلومِ اِهللا نَــبِ  ذَكِّرــسُأ بدو ذــهنــكَّذَتَــي ير .  

ـَي  ـرِيرپ-ڤَ وردــحمد ألْـــي  مپأنْـ   .يلرِــأب رِِهـشَ درا و، يدـمحم يبِـا نَـ

  .يرِرِِالح مِالنّاع ههِجوِل اماًرـإكْ ةَحرـالفَ هلَ ممأتْ  يرد الْحرِــفَرح إونْـــملَس ذ لْــكَ

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



147 
 

  "األورار"أشعار        9: األشعار رقم

  

  :المجموعة األولى        ـْعثْ ثَمْزورثْ پثَْر

  .دــيعس ارا األورذَه يِبِى النّلَي علصـنُُ    ذــي ُأررڤ ذَسعپصلي أفَنْـــأن

  :المجموعة الثانية         :ـْعثْ ثْسـنَثْپثَْر

ي أفَنْــأنصپل ڤري ُأرعـــذَسيـنُُ    ذعس ارذَا األورلَى النّبِيِ هي علــصد.  

  

  :المجموعة األولى         :ـْعثْ ثَمْزورثْپثَْر

  .بــلْقَلْر اَسي، ِلوِلسالربِ ُأدبنَ    فْرح وْل ــزوِر إرسوْل، أذْيــأدنَ

  :المجموعة الثانية        ـْعثْ ثْسـنَثْ پثَْر

وِرنَزأد ســإرْل ــوْل، أذْيو حاَلْقَلْ    فْر رسوِل، ِليسُأ بِالردــنَبب.  

  

  :المجموعة األولى         :ـْعثْ ثَمْزورثْپثَْر

  .اتحاد، و الماتبتَلعبائ لتَمالم اءنَا الفْأيه    ـُوغُرنپأثَزقَ يتشُّرن، ميمنَرن، سـ

  .ارِبـالك نِيـب نــم وــ، ههدــاِلو    نــرنَــمقْــڤن ـــس أثَپـپ

  :المجموعة الثانية         :ـْعثْ ثْسـنَثْپثَْر

ـأثَزس ،ننَرميم ،نپقَ يتشُّرنا الف    ـُوغُرهأياتحادو الم ،اتتَبئ بالعتَلمالم نَاء.  

  .بارِــينِ الكـن بــو مــده، هـواِل    نَنمقْرــــڤن ــس أثَـــپـپ

  

  :المجموعة األولى         :ـْعثْ ثَمْزورثْپثَْر

  .دقُالم سهي دذ، الّعاسالو اءا الفنَهـــأي    زقَ نتَسقْسس، ينچـر وفْظســـأثَ

  ."يسحنْد وذْرِ سيدي" وه كدـــاِلإن و  )∗(يذي حنْد وذْرِيســـــم ذ سپـپ

  :المجموعة الثانية        :ـْعثْ ثْسـنَثْ پثَْر

  .نَاء الواسع، الّذي دسه المدقُها الفـــأي    ظسـقْسس، ينچـر وفْزقَ نتَســأثَ

 ."يدي حنْد وذْرِيسـس"ك هو دــإن واِل    نْد وذْرِيســيذي حـــم ذ سپـپ

  

  

                                                 
  .ولي يوجد بضوالي بلدية إيلولة، دائرة بوزقان، والية تيزي وزو  - ∗
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  :المجموعة األولى         :ـْعثْ ثَمْزورثْپثَْر

  .ةًـيلَصَأ ةُدرغْالز تْاءجفَ ةُيزكا الرهأيتُ يندرِغْزـتُ  چذٍثْ، ثَرن ثْضرفثْڤسلَوِلوض أ ثـــتْ

  .ةالَسب بـاحــدك، صــواِل      رمثْــپ تْپـك، ذْ پـپ

  :المجموعة الثانية        :ـْعثْ ثْسـنَثْ پثَْر

  .ةًـتُزغْرِدين أيتُها الركيزةُ فَجاءتْ الزغْردةُ َأصيلَ  چذٍثْ، ثَرن ثْضرفثْڤِلوض أ ثـسلَوــتْ

  .ةـاحب بسالَــدك، صــواِل      رمثْــپ تْپـك، ذْ پـپ
 
  :المجموعة األولى         :ـْعثْ ثَمْزورثْپثَْر

  .ةيلَالطّوِ انِنَاألفْ ةَباحا ص، يةُرجا الشَهأيتُ يندرِغْزتُ   اثَررن ـچر، ثَــوِلوض أ تَــسلَــتْ

  .ةـلَاصالفَ ةملالكَ باح، صكداِلو       انْمر-ـپ نپـك، ذْ پـپ

  :المجموعة الثانية         :ـْعثْ ثْسـنَثْپثَْر

  .أيتُها الشَجرةُ، يا صاحبةَ األفْنَانِ الطّوِيلَةتُزغْرِدين    ارن ثَرـچر، ثَــوض أ تَــسلَوِلــتْ

  .واِلدك، صاحب الكَلمة الفَاصلَة       انْمر-ـپ نپـك، ذْ پـپ
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فْلَّــأي كأو يرلْخسأم ،راورـثْ ونو  يالعرسِ  َلا أهمسالخَ اءرِي لَعكُيم جمايع.  

  .مـكُدأح كرـأتْ نا، و لَيعمج مكُحدـأم  ونـلْجمَل ورأجغْ يِـد شَكْرغع سنـأكُ

س ،ارذُور ڤتَـو نثَـلَهرـــدننْو  ه ذَإنبِا ألور ،الْارنَـهاء ـى قَلَعيركُتم . 
 
ـأيسأم ،راورـثْ وفْلْخ كأو ـيرنا أهل ا  لَّوالعرييعمج كُملَيرِ عالخَي اءسسِ م.  

  .مـرك أحدكُـدحكُم جميعا، و لَن أتْـأم    غْ يونكْرغع سلْجمَل ورأجـند شَـأكُ

س ،ارذُور ڤـوــلَهب مـنـَذْر ننْو  ه بِالْـإن ،ارلَىـذَا ألورع نَاءه عركُشم . 

  

ـأيورلَثْ وأو كأو يرلْخسأم ،رـاَل العر   يذا أهاييعمج كُملَيرِ عالخَي اءسسِ م.  

  .مـدكُـدحكُم جميعا، و لَن أتْرك أحـأم  َل ورأجغْ تسرنيمند شَكْرغع سلْجـأكُ

س ،ارذُور ڤـوتَــلَه ثَــنربِ  ـي ڤد ،ارذَا ألوره لَىإنع نَاءالْه هذالقَ هرية . 

  

ـأي يرلْخسأم ،راورفْثْ و كــأونَل العر  لَّوا أهاييعمج كُملَيرِ عالخَي اءسسِ م.  

  .ن أتْرك أحدكُمـيعا، و لَـِدحكُم جمـأم    غْ يونـند شَكْرغع سلْجمَل ورأجـأكُ

ارذُور ڤوـ، سب نـلَهــنْـخَم  نو  ه ـإنع نَاءبِالْه ،ارلَىـذَا ألور دكُارِيم . 

  

ـأيأم ،راورـثْ و يرلْخفْس كـأونَل العر  لَّوا أهاييعمج كُملَيرِ عالخَي اءسسِ م.  

  .دكُمـرك أحـميعا، و لَن أتْدحكُم جـأم    غْ يونكْرغع سلْجمَل ورأجـند شَـأكُ

س ،ارذُور ڤـوـلَهـالْ نـحـنْر نبِالْ  و ،ارذَا ألوره لَىـإنع نَاءه ـحاركُتم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



150 
 

  أشعار النقائض        10: األشعار رقم

  نقائض فتل الكسكس -1

ثْپثَرروزثْ ثَمالمجموعة األولى         :ـع:  

    .إيها، إيها          يهاإيها، إ

ـَنّـا َأرض اَلْــي    عنَاع ـــذَ نَــمرثْ فَــأثَ   .عنَاعِـــ

  .إيها، إيها          إيها، إيها

  .امكَـــحم ُلظَـي صكـرقْ      ونَّعــزڤَ يـضحم يــَأشَ

  .إيها، إيها          إيها، إيها

ـَــأغَ   .سرعةـتَحرك بِـرباُل  يـغاَلْ    قســتَسرقــْل يرپ

  .إيها، إيها          إيها، إيها

  .عـواســاء اََلْـفنَـها اَلْـأي    ســـــسقْستَــزقَ نـَأثَ

  .إيها، إيها          إيها، إيها

  .فَاِئزــو اَلْــتْلَك هــإن فَ      زنـــفَــي ثْلم ذْوِنــألْفَ

  .إيها، إيها          إيها، إيها

   .و هو الذي سيتَنَاولُه الضيوفُ    ن ڤَوـــپـشَّن إنَــإذْوِن أت

     

  :المجموعة الثانية        : ـْعثْ ثْسـنَثْپثَْر

  .إيها، إيها          إيها، إيها

  وٍــتَـسـب مـشَـدك خَـقَ      دريــمــألْ دمــقَــألْ

  .إيها، إيها          إيها، إيها

ــُأومنَــــيــرن يرتَـأتَ    أد نَّى أنـملَك رِذَ كُونةٌـي.  

  .إيها، إيها          إيها، إيها

ـَرافُ يـغْـمِـاَلْ      حــللــتَّسقْــنج يــَأغُ   .ركــتَحـ

  .إيها، إيها          إيها، إيها

ثْــُأسكْس ــيــتسحططـاَلْكَ    پــسكَس ـــيايُلـتَم.  

  .إيها، إيها          إيها، إيها

  .ورــفُــس يـكُـســاَلْكُ      رــــس أيتْسفُــكْــسَأ

  إيها، إيها                     إيها، إيها         

  .كُنــوعــدم حنــسـام    متْ إمطَّونظَــص سفْــخَ
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  :عروسنقائض بين الحماة و ال -2

  

  :العروس          :ثْسلثْ

  .شُدــشُد، و َأنْــا َأنْــــأنَ    سغَنغْــنغْ، تْسغَـك  تْــنَّ

  .وزـَأتَشَفَّى منْك َأيتُها اَلْعجــس    مغَرثْـــأثَ اهـ، أشَاهـأشَ

ــأيا أعـزِيـمأي ناــزم    ــياهـي اَلْـا ُأما ُأمةَ، يزِيزع.  

  .ا َأصعب اَلْفراقَ و ما َأشَدهــم    مثْشْـــغَرپ ثَـعر الْـإثُ

   

  :العجوز        :ثَْمغَْرثْ

  .شُدــشُد، و َأنْــا َأنْــــأنَ    سغَنِّغْــسغَنغْ، تْــك تْــنَ

ــأثقُقْ ، أمپعيثْ أملقُقْـسپع  ــيةعةَ القُبباحا صي ،وسرا ع.  

  .منَّى َأن َأضعك في الصنْدوقِـَأتَ    صنْدوقْـــمڤْرن ُأڤْـأوِ إكْ

يــأدأم أم ـسإس رپوقْـي    وقي اَلْسف طَلّقَكي و يناب ،يْأتِلي.  

   

  :العروس          :ثْسلثْ

  .شُدــشُد، و َأنْــا َأنْــــأنَ    سغَنغْــسغَنغْ، تْــك  تْـنَّ

ـَ، أشاهــأشّ   .نْك َأيتُها اَلْعجوزـَأتَشَفَّى مــس    مغَرثْـأثَ اهـ

ــأعضذَقْـب ــڤشْــش    ــا الذَـهطْبن يوِحالًفْــي ط.  

أكَــأذْي وشْوِشْـرنَّفْ إتْسو    ـو سشْيبـاللّ عحم وِشْــالمي .  

   

  :العجوز        :ثَْمغَْرثْ

  .شُدــشُد، و َأنْــا َأنْـــأنَ    سغَنِّغْــتْ غْ،سغَنــك تْــنَ

ــتَّــأوِيث ــشنــمنلَّل    ـا لَيتَـيـال  ُلــكُي آنبيض.  

يــوِ ألْــَأدــپأچ رذْـپذ   ــو يــبِ أتيباخرة ـجديدة.  

س كَــَأذــرث ــپنلَثـِل    سـيزج ــفـال يهعـاِئرس.  
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  :النقائض بين أهل العريس و أهل العروس -3

  

  :المجموعة األولى        :ثَْرپْعثْ ثَمْزورثْ

ــما يپحـركُنْتْ أسثْ تَفْرِيثْــس)∗(  ــمحا بِــرـب اءسا ني فْرِيتْ"كُنت."  

ـثْ ُأشَـأسذُو ُأع ــدوقْرــــپ  اتباحا صيل و ا ينَادثةاَلْملمالَبِس الر.  

ــثيثْ غَــســلسد ــراَلْ    تْـم ابِهاـإنحطصال التّي جِْئتُن وسرع.  

  .رراــتَزوج غَير الذي كَان مقَــستَ    وقْــس أســدلَــپــغْ نْــأنَ

لْــإمذَاثْــنَـو فَــشَ ساــر    ــَأها هــلُهب فَــنُو اَلْــمشُراء.  

  .مغَاوير استَولُوا علَى ممتَلَكَات اَلْجميعِ    قُوقْـحــدن لَــن إمــشَّــأتَ

   

  :المجموعة الثانية        : ـْعثْ ثْسـنَثْپثَْر

كُــأيـســنْتْ يحـر ــألْپــشْــنَ    خيرنِ الضسلَى حع كُنـكُرافَةي.  

  .تَوِيةـشْية المســالم احباتــيا ص    نـســيــدن إقَــثْ تـــأشُ

ــثــسنُــيثْ غَــلد ــراَلْ    س اــإنابِهحطصالتّي جِْئنَا ال وسرع.  

  .اـــوسلُــا فُيهــا فنَــعــفَد    ك ذڤْس إفْلسنــفْــغْ نَــــأنَ

ـْحــــنَ    ثْــرِيــفْــاثْ تَنِ ذَــكُــن   ."تفْرِيثْ"ُل ـــَأه نــ

ـْأل   .عون اَلْثَّمن غَاِلياًــدفََــتَـــو س    صمــلْـــخَــقْرار أرذَتْـ

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .و تتواجد بعرش بني يجر، دائرة بوزڤان" تفريث ناث  أوملك"قرية   - ∗
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  : نقائض بيع الحنّاء بين شاعر و آخر - 4-1

  

رْزوْز أمْديل        :أمالشاعر األو:  

 .تْــباعنّاء، فَانْـعتُ اَلْحـبِ    نْزاــزغْ ألْحن يــزنْ

 .يرـبِــها كَـــْأنُـــشَ    رـــقَــس مــَأزِل

 .يرِنالم ينِبِالج َأشْكُر صاحبات    زا ـَأذْ شَكَرغْ سثْ  تْونْ

    .ةـضـفاَلْ" أفْزِيم"لالّئي زِدن اَ       فطَّةـــَرنَنْتْ أفْزِيم ألْأ 

 .حاب اَلْرجولَةـَأص رـكُـَأشْ     كْرغْ أثْ تْرڤْزاــأذ شَ

 .رقـالذين زادوا اَلْبارود اَلْمتَفَ    سروـــَأرنَنْد الْپروذْ أتْ

أثَنْــث نلَلتَوِغْــــم      ــآخُــســذُ اَلْبــيض. 

   . صمي يبكيـاً خَــارِكــتَ    صمو أثَجغْ يتسروــأخْ

  :شاعر الثانيال        :أمْديْز وِسِّْن

 .اًـاعجرتاس نَّاءالح تُعجرتَاس    د ألْحنِ، تُسرِنْتْــأرِغْ

 .ةٌفاعضــا مهــتُـمـيـق    رنـــــس يــَأزِل

ـَالب رــكُــأشْ    ذَين ــكَرغْ إثَحـَأذْ شَ  .اتَــنَـ

ثْ ُأحمثْ تَكْسسجو ـج    ـــصاحاتُب مِاللّح تَالموجِه.    

ـِالف رــكُــأشْ     نـألْمزي-أذ شَكْرغُْ ڤَ  .انيتْـــ

 .رقفَتَالم ودارالب ابحــأص    تِّسرو ـــَأثْ الْپروذ ي

أثَــس وِغْــــكَر      ذُــآخُــس ـَكَــالس  .رـ

  .  يـبكـاً خَصمي يــارِكـتَ           صمو أثَجغْ يتسروـأخْ
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ْديأمرْزول        :ْز أمالشاعر األو:  

  .انَه مهدأح دـوجي  هـإنّ      لَّ يون ذَڤي نــأثَ

ثَـي ـلْسثْـنْـهد      ـتَارـى ِلداساًب نْـهياًد.  

ـَا تو إذَ      لْلـمـنْ كَن أدــألَُ   .انَـلْــابـَقـ

   .ةُثَارِـالكَ ثُدــحــتَ      ر ثْوغثْـسضـأرتَ

ثَــيأر نثْــودم      من الصإلَ احِبـى المساء.  

ـيي  ـــكاَهللا      لَّ رب إن ــموـــجود.  

  .اينْي الدفالثّمن  عفَديـس      لَّص إدنيثْـــأرذخَ

   

  :الشاعر الثاني        :أمْديْز وِسِّْن

  .فٌاقي ومصا خَذَ وا هه      دـن وخْصم إپــأثَ

ثَــي ثْــلْسرقَنْد      تَــبِـلْــي ةًـسنّور.  

  .انَيقَتَالْ دقَ ثنـحا نَــه      لَْل ـــمـغْ نَـلَـْأق

  .ةُثَارِـالكَ لَّتْـح دقَــلَ      ردـضــثَ وغثْـثَ

  .ا النَّاسنَنَيـب حلـصـي      دنــرن مـفْـأغَ

ـِوقْثْ الْعــألْ   .اءـشَـالع تـقْي وـف      شَاــ

ــيي  ــكاَهللا      لَّ رب إن ـــموــجود.  

  .ةري اآلخفالثّمن  عفَديس      لَّص إلَخَرثْ ــأرذخَ
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  :نقائض بيع الحنّاء بين الرجل و مجموعة من النّساء - 4-2

فْرأْرڤَْز أْمس:  

غْ أڤُسُأكُنتَفْس ،شَنُن إغْد خَْلَْلَأثَڤنُغْ ثأكُنْتَر ،. 

 .يْلــسنَهرمتْ إغْــنْتَفْكَغْ إعوزن، أتْـأكُ

س ذـممرأد چِإط ذتْ، مأتْسقَڤْلَم ْلـڤْنتْ أز. 
   

  :تَْرپْعثْ تْلَوِْن

 .ذيـــيــفَة بـن أصـنُـدشَـأوڤ إغْ

 .زرِيــنْسن ِإثْــشْثْو يــذُذْ نْـعِ َأعـلَ

ـُتْسنـحذَين يـشَنُّض ِإثَــثْ   . زن َأمذيــ
   

فْرأْرڤَْز أْمس:  

  زثْ ـــنُـنُن جز أثَهـد شَــڤ إغْــَأثَ

  سـســم ذَمثــزِ ألْقُـرثْ تــزمــأثَ

أثْـــــشَّـنــوِثْ ي ـنزِــــيغْ و.  

ــأموِي ،نوشوِنْتْ نْپأذْڤَــثَع ندعمسأذ س.  
   

  :تَْرپْعثْ تْلَوِْن

 .پوغْزنـفَة نْــنُن أصــدشَــأوڤ إغْ

تَّــشْـذُذْ نْـَأعأر ــثْوم ــــشنند  

  .ذَين يتْسنُزن َأميرذَنــحنُّض ثــشَــثْ
  

فْرأْرڤَْز أْمس:  

  ذْمرن ُأيدذْــــنُن أيــد شَـڤ إغْــَأثَ

شْ ُأپِـقَ أيــمي نذْــتشُّــدذذَ ص نر.  
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  :تَْرپْعثْ تْلَوِْن

 .غْيْلـــفَة بــنُن أصــدشَــأوڤ إغْ

يــذُذْ نْــَأعأر شُْلـــتشِ ألْــشْثْوو.  

  .تْسنُزن َأمسظُْلـــحذَين يــشَنُّض ثَــثْ

  :الرجل الشاعر

ــيجي تََهاَلّت هذا هاَلْع لَكُن و َأزِيد ،امزاَلْح لَكُن َأفُكي سـونقُود .  

لَــُأقَــس مــداَألع ــتَقُــذَاقَ ِلــكُناَألح نــدةَـمر. 

 .دنـكَان اَلْجو صحوا تَرعَين، و إذَا كَانَتْ اَلْشَّمس محرِقَةً تَعإذا 

  :مجموعة النساء

ــيـّذَا الّــا ه ـِّإنَ ناجونَّــهــذي يـ  .بِـك شَبِيه بِالْكَلْـ

 مرِـذي يبِيتُ تَحتَ ضوء اَلْقَــيفَ اَلْشِّتَاء الّــحــاد نَــنَ

 دــزبــالـــعن كَــي يبــتَياتَ الالِّئــو اَلْفَجهــتَ

  :الرجل الشاعر

ــيا هذه ــي تَــالّتهجــنّي إونك ـاِئبةٌستَــ، ملَسةٌـو.  

ــيا زطَ ِلــالتّ ةَونَتُـي ــإنعـامــــطُ الَــبِ كمٍع.  

  .ضرــمــال هبــيصيــس هقُوذَــتَـَي نــم ُلــكُ

َلثْــم ترعقَــا الذَ ةــنَرّلــكُ نِي من مر لَيعها يتَسيذُع.  

  :مجموعة النساء

ــيــا الّذَــا هذــي يهـّا، إننَــونّج  .وِلالغُبِ يهبِشَ كـ

ــا نَــيتَــالشّ يفَحاء ـيِلــاألكْ اقَتَــــشْــا م .  

 .حِمــقَــالْكَ نعبــي يــالالِّئ اتَيتَــفَــو الجهــتَ

  :الرجل الشاعر

ـَي   .رابِا الجيادثَ ةَباحا ص، يهجونيــتي تَــذه الّــا هــ

ــا فَــيلْــال موِـــــد المتَــمبِ ِئــلـــالصديد.  
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  :مجموعة النساء

ـِبشَ كــ، إنّهجونّنَاــذي يــذَا الّــاَ هــي  .ارِمحالْبِ يهـ

ا نَــيتَــالشّ يفَــحاءلُــ، أهك اتُــباِئــــوا جعين.  

 . وِلطّــالــبِ نعبـــي يــالالِّئ اتَيتَــــو الفَجهــتَ

  أشعار تزيين العروس      : 11رقم   األشعار

 .لَةُـــها اَلْحجـكي أيـتُالَ تَــب    رثْــسكُــر َأثَـســُأرتْ

ـِإمأب نثَـنَيأر نْدثْــضرقَــال    بةُلَــاف نْــعــال دابِـب. 

  .يلأه تُُكْرـي تَرِودــا بِــأنَو     مرثْـثَ غْــك أجــنَُأَل ذْ
  

 .بازِـــى الــيا أنْثَ يكبــال تَ    نــــنـر َأثَــســُأرتْ

ـنَــِإمضأب نا ـيلْحارأر نْد    وقَـال تْلَــصــى الإلَ ةُلَافحارة. 

  .يأم تُكْرــتَي رِودــا بِـأنَو     اـمــغْ يــك أجــنََل ذُْأ
   

يثْ ثْــثلقَــسإو درـپنلْم    ـال تْطَقَــأسعروس نْعهدا الراء.  

تْـــي ــلِّسإم دــسنيلَع  اللّ ةُنَابَؤبةص ،احةُب العونِي الجيلَمة.  

س ــلَ-أربـهب ن-ومذْر    يا رـالْ، بِبنَهاء ـى اللَـععشِر.  
   

يثْ ثْــثلإلْــس درافُوظَــپ  اـقَطَتْ الـأسنْهع وسرةَوطَالفُ ع.  

تْلِّــي ــسإم دــةُ لّــنَـْاب  والَــــسَؤةــالجِ باِلــب.  

         س ــلَ- أربـهاــالْ ناربِالْ  ح ،با رلَىــيع نَاءه ـالحارة.  
   

أڤُـس سسغَــر سسـلَ    فْ أمبي لَسهـا الحزام ى خَلَعرِصاه.  

  .ةًسـيــا كَا يهـجِوز ةُوـــإخْ    ســيّـْنس ذَلْكــوســإلَ

  . ريا الخَنَـلَ بلجتَـس اُهللا اءشَــإنْ    لَّســرپح فَــشاهللا أنَــأنْ
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أڤُــس سسغَــر اسي لَـلَ  فْ ثَغْمسـبلَىـا الهع امزكَ حفَتياه.  

  .ينطالَـس مـا، ههـجِوز ةُوـإخْ  نَاــلَطْـــنس ذَ سـوسـإلَ

   . نَا الخَيرـلب لَـتَجـشَاء اُهللا سـإنْ  ا رــرپح إمــشاهللا أنَــأنْ
  

ألْــأي أوِد سـشِّــقَـمس    يا أم العوسِر احرِضبِالَي مـساه.  

أتْــي ــلِّمس وحـسرسخَّم    تُنَـابك تَـسرـإلَ ُلحـى بــيتاه.  

ــلَ- سمثَغْزِي لْعس نـهـالْبِ  رِسـنَهـو ال اءـعيِلطّوِــال رِم.   

  "أشعار خروج العروس"     12: األشعار رقم
  

َأپــُأس سـَپـَوأم ــســشَ    نبــرا ها ـيـأباها ماء. 

 .نِيداِلالو رـيغَـو تَ ُلـحرـتَ    ولَنــپدل إمـسرح أتَسـأتْ

  .ةرـامـع ارٍى دإلَ بـكَرتَـِل    ونـَأخَام يقْ-ركَپ سـأذَ تْس

   

َأــُأس سوــپأم ســپـشَ    نبـرا يـهـا أبـاهـا ماء. 

ـيك مل -ڤَـيـرـغْــْل يم ن  تُنَابك صاحةُب العونِي لةكتَحالم. 

َأنْـَأس ـڤـسپل ِإمــدلَنـال    ويوم ـغَنُـسيلَ رهاِلا الودنِي.  

   

َأپـُأس سـَو  .اءـا مـاهـا أبـها يـربـشَ  راـــس ثُـپـ

ـَأيأص ستْـم ُأر رـپاسرري    يـا أمهتَ و الَي رِبِـا اصبيك. 

  .ةَارالح ريغَـو تُ ُلـحرـتَـس  ارا ـدْل ألْحـسروح أتْسپـأذَ تْ

   

ـَأيـمه َألْقـڤـس ـَد  .اهسبِالَي مزِـهـا جهـا أمـي  شيس ـ

 .صِارِالقَ دري البف اتَب بكوالم  رِيس ـسن ِإوڤْـن أنْـفَـَفـِإقَ

يْل وِنليشْ َأحِإثَقْش بِنتَسرـكَ  ثْ ـيه ـمص ـوةُ الفَتَاةبِيتَر بع. 
   

ـَأيـَمه ـسَألْـڤ ـدـحلَّس    ـيـا أما جـهزِيـه ـحلياه. 

 .اءسمـّل الـح دقَـلَ بـهذْـتَ    لّسـدثْ فـسروح تَسمـأذَ تْ

يْل وِن يـَأحثُتَـَل بِنـسرـكَ    لَّسه ةُـمبِيتَر بعص تَالفَ ويات.  
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 .ةييلمجا التّهادوم يا أمها جهزِي    سـپحــڤد شْـمس هــيَأ

ـَلّـشَا فـِعـسروح لْـأتْ  .ُلاللّيقَد حّل ـب لَـذْهـتَ كَيـِل  سـ

يْل ـَأحلـوِن يسي نــع ـكَ  لِّسه ـمص ـوبع فاقُر نَاالبة.  

   

نـأي لِّس -يخْـش ـــيانـي  غْرـشّـال ةَنَـا ابخِي تَـالممِلّع.  

  .رامع جِوالز ةوإخْـِب تُيـبـال    انـور ذلَ وسشـُتـي امـأخَ

غْـمِ إمان إنَـدـرنس: ـأنْعـفَ  مـنَ إنادي لَوِل، قُوكهنَ: معم.  

  ار وصول العروسأشع        13: األشعار رقم
  

  .ىـنَمـالي ِلــرجــالْي بِـــلـــخُأد  ســفُــر أيــضــد سـشْمـكَ

  .حـربـــا النَيــــلَــع حّلــيــِل    تْسرســرنَغْ أديــْل أرپح غُــكُ

ــسي وِن  فْــفُسـري ـذَنسرــبِ    سيد ــمن ــيــفَرع ــــو يطْح.  
  

 .ِلزِنْالم ةَباحـــا صا ينَـــي لَجِرــأخْ  مـــخَّـــْل بـــغَد ألَــــَأفْ

 .اءــم اءــعوِ كعــــي ملمــو أح  نــمــــــزِپ بــــأوِد ثَ

  .قاتمةـال ونِيــالع ةُباحــص رميهتَــِل  غْمنـْل يـرفَــيـــضڤَر مــأت
  

ـَرجِي لـــأخْ  اراـــحــْل ألْـــد ألَــغَــفَْأ  .ةارـالح احبةَــنَا يا صـ

 .ةادعـــال اءــعك وِعـــملي مـو أح  ذاـــعــلْ- زِپ نــــــأوِد ثَ

  .اءدوـالس يونِــاحبةُ العــتَدخَُل صــِل    غْمنـيرفَْل يــشْم مــكْــتــأن
  

  .اءمــاألس ِلمأج ةَباحا صي كبِ باًحرــم  اسمون-عسلَمم زغْ ثَلِّظْ ألْخَثْير ڤــلْأ

  .اِلبالجِ نم" نسأح"ا هلَبج ضةا الفصــا عي  وونـأثَچعپپثْ الْفَظَّ إد يب أحسن ڤ اڤَ

  .وبِلُي القُف ةُبح، و المنِيْباجِالح تَحتَ ةُرظْالنّ  لَونـڤُّ دو لَشْفَر لَمحب ذَـمغِْل ســثَ
  

ـِمم أثلَــعســألْ ـِباً بــرحــم  ليثْ ــســــ ـَك يـ   .وسرــع اــ

ـِائزــج ةًيـــقدــنْــا بــي  رِيثْ ــزيـــڤْحلْثْ ثَــمـــأثَ   .ةًيرِـ

  .يدةًعـــــس اُهللا كلْْــعــجــــي  ثْ ــذيــعــميڤْ رب تَسســأكَ
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  .ةيرــأم اــــك يـــرحباً بِـــم  راــيـــلَمس إمـــســعــألْ

ـَمــأثَ   .ةًينَمـــــثَ دقيةًــــنْـــا بــي  يا  ــــمــحلْثْ أفْــڤْـ

  .ةًرــامــع لْْك اُهللاـــعـــجــي  راـــعمــڤْ رب لْــيــمـأكَ
  

  .الدارِ ةَبتَـا عـــي ينـــحرفْتَـــس  برثْ ــا تَپــظْ ألْعثــسفَرحــأتْ

ـَأت  ورثْ ــــكُّـســيمد ثَــبــنْ   .ةلُـــجـــحـــبِ اكنَــيـــ

ـْسيــرب تَ يڤْــمــأكَ   . ةًــحــاِلـــص علْْك اُهللاـــجــي  فُسثْــ

  

  .ةارــالح تَفْرحين يا عتَبةَــس     اارالْح اپثْعلْأخظْ سفَرــأتْ

  .بازِـــأنْثَى الــنَاك بــيـأتَ    ننَاــد ثـمـيــبـــنْ

  .اءنَــه نَايدزِـي أن و اَهللاعدــنَ    ب أغَديرن لَهنَاضلَپ رـأنَ
   

  .بـكوالم   ادو ع اءلَّ العشَح دقَلَ    قَضرن ـلَنْد لْـقْعشَا أـلْ ذَ

  .ارِـى الديإلَ دـعــالس قَـبـس    خَمنـــذْ سـَإزور أسع

  .انِوـهلْيــس ةاحــي السـو ف    س أذُررانـــتْــنـذَ ڤْ
   

 ــقــلْثْ ذــمــهكُــتْــنَ            نبِــكُــر ـمرٍـخَي.  

ـِرح دائــفَــو اَلْ            رح أذَذُمــــــفَــَألْ            .مـــــ

         ـــإيتْــم لَنــوغْرم           ــِل اَلْــَألهسِــــــعر.  
  

ـَتع تُرــكَــشَ    رثْـكْرغْد ألْعثْپ  تْبــشَ            .ابِالب ةَـبـ

         نثْــغْ إڤْــأرري تْسمزِ و    نتُد ــالســماء و األرض.  

  .ةلَجحلِْل ودعالس دعا ســي ممـأتْ    سكُرثْـملَس أسعذْ إثْــكَ        
  

  .ةارحــال تَبةَــكَرتُ عــشَ          ا د ألْعثْپ  ألْحارـكْرغْـشَ

نقَاــغْ ُأَل ذَ لْـأرزِ و    اـــعتُد ــتّــــحى األرض.  

  .عد السعود ألنْثَى الباَزِـأتْمم يا س    نن ــعذْ إثْــأس ملَسـكَ
    
  نَــَأي غْــلِّسيخْ يـشنر    يــالشّ ةَنَـا ابخِــي تَـالملّمِع. 

  .رـامع جِوزال ةوـإخْبِ تُيــالب    وسن ـام يتشُور ذ لُــَأخَ  

ـِمِ إم    .معنَ: مهي لَوِل، قُوكادـنَ إنــفَ    أنْعم: دغْران إنَسنـ
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  .اكمــحـعم ِلــنَ: يوِلـــقُ    مـمغَرثــعم إثَـأنْ: رـقَّ

  كــجوز كلَ تْبــجأنْ دقَــلَ    زِمــمد أرڤَــيــجـثَ

ــيأم نـــربثْر وِمو     أرتُــسرــي لَــبك الَأودك.  
   

سـأرسأر ،ـدِلضأنْسيو كَي ِلِلزِــانْ يِلزِــانْ    دـتَ يري.  

  .هتوجزي تَذالّ يِلـمالج ةُارــح    حار بزين ثَعنضـر الْـغَ

  .هبِ ينـِعفـتَـنْـنَعم تَ: يوِلــقُ    س أتَفَض ـعم ذ ڤَـر أنْـڤَّ

   

  الَلَــة الَلَـة قـمـد ِإسلَم         الَلَة، يـا الَلَـة، نَتْركُك بِخَـيـرٍٍ

ابِ و اََألخْـالَقبِاآلد ـيـكصُأو          ـمـغْ أفْـلَـفْـهصوَأكَـم.  
        

 
  أشعار ليلة الدخلة        14: األشعار رقم

  

 .ةٌداِئع انعـقطْـ، و المالَــالظّ هــإنّ  ضعنـــإقْ دــنْـلَـَشْ قُـعــأذَ لْ

ــيأس روــزذْ ســـع-ــم ننَر  بِ قْــبِــاســالسعــإلَ دتَى العبات.  

 .انِوهــلْــ، و يانِحرــفْــيــس   ن، أذُررنــــــــرحـــُأذْ فَ

  

 .أيتُها اَلْفَتَاةُ اَلْصغيرة، تَحنّتْ و هي باكِيةٌ   قَّن ألْحن ثَتْسرومزينْتْ مثَـقْششْثْ أثَــَأثَ

  .رِقُـالجوز في فَمها و اَلْحلي الَمع يرقْ   صخَپ أثْرموـسم ذْڤُقُمشس ثَزلَڤْثْ نَـأڤُ

  أم سورشْثْ إڤُعثَقْش ذَرشْ حوـأي قْشنْر   أى تَا فَيرالْبِ قْفعوسِرـال ، إنّهيوِل ماألو.  

  

ســقَــنَّغْ ألْــلثْـثُأس ـدتْسلَنو ير  ــعرنَوسا قَــا يةَـام الحامِِز قْالمموط.   

ســنَّــلثْــثلَــغْ ألْعزي رنْضـون  ـعرنَــوسا يـــا جَلاوِد ــجتْر.     

ــَأيــثْموأر ــألْجِ ســيذْ ينَنرــإخْ  مـانُوها ينَـا أبـال اءجود وِاألسياء. 
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  "التْوالَة"أشعار         15: األشعار رقم

ــصألْخ احـپاحپذَم نَرليثْ أيسأث ير    بــصْاَلْر هجا وي وسرا عرِ ياَلْخَي اححِـب.   

زأم ثُغَض ڤَزأفَر نردهاحپصذَ لْم وم    تَيحثُدون هجتوي تَزاح الذبصِل اَلْمجاَلْر نع. 

 .يصُل واِلدتَك فَتَزهو و تَفْرحـُأ سـبــاَلْنَ  م أتَسزه ثَفْراحــخْپر أذْ يوض يمـلَ

  

 . خارجـري الـتَ افــحـي اللّعزــانْ  را ـس اللَّحاف أثسليثْ أتْسوِلض پـَأكَ

 .تفاح، و الخوخ، و الرمان، مأل األرضـال  فَاح، ألْخُوخْ، ذْ رمان يغْلد أرلْقَاعاَـتْس

حـأمـرسا لَعـپي أثَــلَم مـسك يـا أنـثى البـازـبا بـرحـال و مـأه  نَاـيـن  
 
ـَنّـم أرطََــفــذْ إخْــــَأرف ـَت و الَ كــسأي رعـــفَار  ژْـ  .يهنحــنْـ

   .حِــمـــال ةَـــحــا قُــــــي  رزــــتْ ُأفَــنْــر پــحــأثَ

ــكَــفْــيپ نـكَم ذَمأي  ،مپ-زـلْع  زجــوك ـــأبوكــ، يا وـجه ـالعز. 

  

 .نيهـحـنْـ تَك و الَــي رأســعــارفَ  نُّو ــم أركَــفــذْ إخْـــــأرفَ

   .ونِيـعــالةَ ـــحــا قُــــــي  وموــم-نْتْ نــــر پــحــأثَ

ـُك أبــزوج  وـْأزه- ذَم نــپم،  أيــكَكَم پــيفْ  .اًحرِفْم هاـا وجــوك، يـ

  

  

  .شَجرة اَلْخيزران امةَـا قَـنَا يــهرتُــص   لْمتســغْ ألْقَد تُـنَّـثَـلْـڤَــضــثَ

  .ا اَلْجوهرةَـَهِرِي لَنـظْـوك َأن تُـرجــنَ   قُوتْسـيــيم رب سكَنَغْد ثَــنَّـعـنْ

  

َـَنَا يــرتُـهــص  قَد تَراــغْ ألْــنَّــلْثَــڤَـضــثَ   .رمةـامةَ اَلْكَــا قَـ

ـَنّــعــنْ   .نَا اَلْعروسـرِي لَـظْهِــرجوك َأن تُــنَ  ينم رب سكَنَغْد ثَنــيـ

  

    .شْرةَ اَلْجوزِــا قَــنَا يــرتُــهــص   سمـنَّغْ أثقْشَرثْ أڤُـلْثَــڤَــضــثَ

  .هِرِي لَنَا ابنَتُكــظْْــوك َأن تُــرجــنَ  د يلِّمـنَغْـكَـم رب سـيـَنّــعــنْ

  

  



163 
 

  "الحلزون"أشعار     16: رقماألشعار 

  

  ــأعن وساـــلْ- رقَع    ــيـــــلَـا حزون ضِاألر.  

ـِث   ـّيس    اـلْفَظَ- ك ســفك لَلَـ   .ضةفالْبِ كنْم ُلضـأفْ كـتُدـ

    

  ڤَــأع وسـإغْ- ررز    ــيـلَـا ح ونِلالَـــــالشّز.  

ـِث   ـّيس    َعچر- سك ــفك لَلَـ   .اءدالربِ منْكضُل ـك أفْـدتُـ
  

  ــأعوسإڤَـإڤَ ر ،ـن ن    ــيـلَـا ح ونزسماءمـ، الساء.  

ـِث   ـّسي    لْحن- سك ــفك لَلَـ   .ناءحالْبِ منْكضُل ـك أفْـدتُـ
  

  ــأعوسر ــپـپنچم    ـيـلَـا ح ونــنَأذُ وذَزنِــي.  

ـّسي         لْمرچن-سك ــفك لَلَـث     .انِجرمالْبِ منْكضُل ـدتُك أفْـ
  

  ــأعوسينْــتَ رذتْ ـم    ــيـلَـا ح ونــالزـمنَــيدة.  

ـّسي    ثْفَزمتْ-سك ــفك لَلَـث     .زيمِاألببِ كنْمضُل ـك أفْـدتُـ
  

  ـأيــا عَأپ وسرنُوسرپ    أيهلَا الحزون يا صاحب البوسِـنُر.  

ـّسي    لْحرقُوس- سك ـفك لَلَـث     .يِلمجبالتّ منْكضُل ـك أفْـدتُـ
  

  ـأيــا ع وسْل ــَأفُريـــــا حـلزون الـبـراري     ز  

ـّسي    قْرنْفَْل-سك ــفك لَلَـث     .بالقرنفل منْكضُل ـك أفْـدتُـ
  

  ـأيــا ع وسرپَأپ انلَفْض    باحا صي ونلَزا الحهأي األواخِـس.  

  .يِلوِا الطّهرِعشَبِ منْكسيدتُك أفْضُل     إمزران-سِك ــفك لَلَـث  
    

  ـأيــا ع وسرغْالَْل َأپچ    ـأيا الحـهباحا صي ونالقَ لَزقَوعة.  

ـّسي    خَلْخَاْل -سك ــلَلَ فكـث     .اِلخَلْخَالْبِ منْكضُل ـك أفْـدتُـ
    

  ـأيــا ع وسي ـلَأرشم          ـأيا الحـه ونــاللَزــمتَرُلح.  

ـَغْ لَسفــكَـفْ     .َلحرنَ يكَـِل ا الـفطائرنَلَ مدــقَ     نْج أنَمشي ـ
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  ـأيــا ع وسريــَأبـطَط ح    ــأيهلَــا الحزــالقَ ونصير.  

  .احِبصمالْبِ كنْم ُلضأفْ كتُدــيس    ح ـصپـلَم-سك ــفك لَلَـث  

    

  ـأيــا ع وســقَأرــم ح    ــأيا الحــه ونبِـــالقَلَزيح.  

  .ِلاوـجبالتّ كمنْدتُك أفْضُل ــسي    رح ـأم-سك ــك لَلَــفـث  

    

ـَكَغْ لَســأفْ     .وحرنَِلكَي  نَا الفطائرــدم لَــقَ    روحـفَنْج أذَ نْـ

  لَــمنَـاوـشْ أداحپصأر ــفَ    استَ إنعفَذِّر ،نَسعداًغَ ود صاحاًب.  

    

  ــأعوسـأكّ رضمضز أد ـَي    ر    .بطتَحتَِل مــون قُزلَــا حـ

  ــأعوسر :رزميُأر ،رزمي ا غَ، أنَالّــكَ    أريقَ رغَرٍاد ،يقََ ررٍاد. 

   

  ــأعوســـأكّ رأد رضـَي    ڤْم    .اءالم بلجتَِل قُم لَزونــا حـ

  ــأعوسر :أرزميُأر ،رزميرٍالّ ــكَ    رقََاد ررٍ، غَيقَاد رأنَا غَي ،. 

    

  ــأعوســـأكّ ر أتْرضـَي    سلْس    .كابيث سبلْتَِل قُم لَزونــا حـ

  ــأعوسر :أرُأر ،رزميرزمرٍالّ ــكَ    يقََاد ررٍ، غَيقَاد رأنَا غَي ،. 

    

  ــأعوســأكّ رأتْ رقَضوو    سس قُم ونلَزا حذْْا يهإلَ بى السوق.   

  ــأعوسر :أرزميُأر ،رزميرٍالّ ــكَ    رقََاد ررٍ، غَيقَاد رأنَا غَي ،. 

     

  ــأعوسـّأك رڤْأتْ رـسمضـَي    ر    .دصحتَِل مــقُ لَزونــا حـ

  ــأعوسر :أرزميُأر ،رزميرٍالّ ــكَ    رقََاد ررٍ، غَيقَاد رأنَا غَي ،. 

    

  أكــأع وسـّر ر ژَضـَي    أتَسكَر    .ثَرحتَِل مــقُ لَزونــا حـ

  ــأعوسر :أرزميُأر ،رزميرٍالّ ــكَ    رقََاد ررٍ، غَيقَاد رأنَا غَي ،.  

    

  أكــأع وسـّر رضوجأتْسز    ــأيا الحــه ونم لتتزوجـقلَز.    

  ــأعوسر :ـي ْ،رـَيزمزمر!    ــقَ الَ، أنَاــبادــقَ ، أنَارادر! 
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  "أشعار تقطيع الشعر"      17 :األشعار رقم

  

  ذْــسذأچ سألْپ غَمسـألْ  ربتُـسِل كاساًب جيداًد.  

  .كلالم وتَـاقُـا يــي  ذْـتس أچلـقُــيــأث  

   شَمألْعغَر ي سيذذْـسلَ  عتُلَيك نْعد "سيدي سعيد".  

    

  أـس غَمسرمألْح سـلْپام  ِلـألْب تُكـساسب الحامِم.  

ـَأرم-قُطُمت نـأثَ     .انِالرم ةرجشَ نصا غُي  انـ

  .امِمالح رِيغص لَيلَتُك عنْد  ر وفْرخْ َأحمامألْعشَم غَ  

    

   .كرعـشَ كِلَ ونعطَقْيـس  رثمزمن ثَمزـڤْـَأر ذَم  

  ذَ أرغَـمز ثَمرـيحمثـِل  ريصلَ ونك ـحـاتَمك. 

  ذَم ـثْــأربر  وِمــو تُ  أربِرـلَ يك الَأودك.  

    

  .رفَـعي رْأسك و الَ تَنْحنيـذْ إخْـفـم أرَطَـنَّژْ     إأرفَ  

  .   ـها اَلْـمـرجـان اَلْالّمعـتْ ُأفَـرز     أيحـرپـنْأثَـ  

  ـپپ  مپپ فْكَـكَمي ن- وكَأب كجوز    زلْع زاَلْع باحص.  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



166 
 

  "رافقة العروس إلى مقام الولي الصالحمأشعار "  18: األشعار رقم

  

ـَِأرپح  .وسرعــالب تُقْـرحتي لَحــا فَــي    ليثْـــســدمغْ ثــو قَـ

   .ةٌيرِـــاِئزــج ةًيـقدـنْــا بــي    زيرِيثْــــلْثْ ثَــڤُحــمــأثَ

 .ةًدـــيــعـــس اُهللا اكــقَــأب    سسعذيثْــــيج رب تــمــأكْ

  

ـَِأرپح ـِمدمغْ ــو قَـ  .يرةًـقْتُ أمــحــلَرحتي ــا فَــي    راــــيـ

   .ةًـيــــضــف يةـدقـنْــا بــي    ةطّـــفَــألْ لْثْــڤُحــمــأثَ

 .ةًرــــــامــع اُهللا اكــقَــأب    رـــعمــرب ذْ لَ يجــمــأكْ

  

  .اهارِجـحا و أهديمرقَبِ بةَـُالق ركُــأشْ    كْرغْد ثَڤُبتس سلْقَرمذْ ذَيذغَغْنســشَ

  .ههِجوبِ هيلَع يبِلى النّص ي ذالّ رجو الح    ذْمسـغْ ثپلَطْ إذ ڤيزْل نْپِي ســَأدرنُ

قَوزانْرأڤَذْ د عمنَّثْ أچالْج نسسنْتْسح    راكُنَـقْزم نّةَالج ياِئا سر ـالمتَـسمعين.  

  

ي پــأسلُوْلــيذخَقْـأنْ كْنِـنُ ه    ا ـي"ـسي يدـبـنَ" وْللُهحــقَ نقُلون.  

  .ونـحا الصاِلبهي رالّت ةُالَزالغَ يا هـه    ن لَضوقْـبتْس رجعــسن ثْــأتَّ

  .اهدعـــسي أن قاِلالخَ نـم بلُطْــنَ    لَّقْــسعذْ أخَـسيــضلَپ أتــأنَ

  

ي پـأسلُوْل ـيذأهحنْرإد كغُرقْلَغْ أر    ا ـي"ـسي بلُوْلـيده "ـا نَهحنَْئجِ ناك.  

  .ةُا السادباهي رالّت ةَالَزــالغَ كيا إلَنَبلَج  ح ـتْس ربن لَصحجعكْد  ثَــبيــنُ

  .يراًثا كَهدعســي أن اِهللان ـطْلُب مــنَ    حــسعذْ أرِشُـسيـضلَپ رب أتْـأنَ
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  "أشعار جلب الماء"     19: األشعار رقم

  

ــأپب كَــپمالْم ــنكرنْلْب ذَع     باحا صيذَهالّانِكَا الم ،ذي يفالْبِ يضبكَرة. 

ـِالم    وقْفَــن تْوچپ لْــثَن ومــكَ ـَت اهيـ    .انَلَالَـــــإج ك، لَيضفـ

 .ينلسوتَم اكنَْئجِ دقَ، لَرِيخَالْا بِنَيو إلَـــعأد    رك إدنُســلْخير غُ-يغْ ســعذْ

  

َأوِد نــقَْل أنْــأپأد حـَر  .نَا اَلْبقَاَل ِلنُحضر اَلْماءــوا لَــدمـــقَ    مـڤُـ

ـِب نِــيــن عـــم    زمزمـم-ر نيــپِ-ن الَــذ ثَ    .رِ زمزمـــْئـ

  .لب اَلْماءـــنَج ُل، وــصــنَــو س    رن أدنَڤُمــسوض أرذن أيــَأنْ

  

ــثيثْ ثُــسثَــل دـڤْمينوِنــال    ععروس ــأحضتْر الماء من يعِابِنَالي.  

  .بِنَالع نـــم ودقُــنْــعــبِ تْــأتَ    زرِينــــزو تْــپود أڤَــثَ

ـَعشَا أتــأر لْ ـُت ِليـــي اللّــف    نُضنــفْرقْ إثْـ   اهاتى كنََلَع همسقَــ
 
ــثيثْ ثُــســللَع دڤْمرنْصـــال    ونم اءتْ المرضأح وسرع نَالعرِاص.  

  .رِمالتّ نـــم ونٍجرــعــبِ تْـــأتَ    مرســتْــزو نــپود أڤَــثَ

  .هيلَع رطـفْتُــس احِبـــي الصـــف    لَّس أتَسفَظَرــپحثْ فَــصــثَ
 
لــثـِس   .اتععروس أحضرتْ الماء من التُرـــال    والـــڤْمد ثــيثْ ثُـ

  .ةهاكالفَ نـم وٍلكُــشْــعــبِ تْــأتَ    ا ــفَكْيـــزو ألــپود أڤَــثَ

  .ةارالح ِلى أهلَع هعزوتُ اءسي المــــف    ارا ــفْرقْ ِإلْحــمدثْ أتَـــثَ

  

ــثــســلشُورأشَر دـــــال    يثْ ثُڤْم نم اءتْ المرضأح وسرعالعنِي.  

ـُثَپ ـُعبِ تْـــأتَ    شُورـتــزو يــود أڤَــ   .ٍئلتَمــــــم ودقُنْـــ

أتــأص  حـَپ  .ورِضى الحلَع هعزوتُ احِبــي الصـــف    ضور ـفْرقْ ألْفـ
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  : الرواةو الراويات  قائمة

 :قائمة الراويات -  أ

 .سنة، قرية أحميل، بلدية إعكورن، دائرة عزازقة 76الحاج العربي فاظمة، ربة بيت،   -1

سنة، قرية أحميل، بلدية إعكورن، دائرة  71ت، الحاج العربي الطّاووس، ربة بي  -2

 .عزازقة

 .سنة، قرية الشرفاء، بلدية عزازقة 69أمداح ثسعذيث، ربة بيت،   -3

 .سنة، قرية الشرفاء، بلدية عزازقة 57أمداح ذهبية، ربة بيت،   -4

 .سنة، قرية الشرفاء، بلدية عزازقة 73أمداح فطومة، ربة بيت،   -5

 .سنة، قرية الشرفاء، بلدية عزازقة 61أمداح يمينة، ربة بيت،   -6

 .سنة، قرية هندو، بلدية عزازقة 71أوجغوط مالحة، ربة بيت،   -7

 .سنة، قرية هندو، بلدية عزازقة 53أوجغوط حنيفة، عانس،   -8

 .سنة، عزازقة المركز 71بركان سعدية، ربة بيت،   -9

 .سنة، قرية الشرفاء، بلدية عزازقة 57بولرياس زهور، ربة بيت،   -10

 .سنة، قرية الشرفاء، بلدية عزازقة 60بهلول زجيقة، ربة بيت،  -11

 .سنة، قرية الشرفاء، بلدية عزازقة 87توام سكورة، ربة بيت،  -12

 .سنة، قرية الشرفاء، بلدية عزازقة 79ثسعذيث، ربة بيت،  حويلي -13

 .سنة، قرية الشرفاء، بلدية عزازقة 89حواء، ربة بيت،  حويلي -14

 .سنة، قرية الشرفاء، بلدية عزازقة 76، ذهبية، ربة بيت حويلي -15

 .سنة، قرية الشرفاء، بلدية عزازقة 58زجيقة، ربة بيت،  حويلي -16

 .سنة، قرية الشرفاء، بلدية عزازقة 64زهرة، ربة بيت،  حويلي -17

 .سنة، قرية الشرفاء، بلدية عزازقة 72سمينة، ربة بيت،  حويلي -18

 .ء، بلدية عزازقةسنة، قرية الشرفا 51نادية، ربة بيت،  حويلي -19

 .سنة، قرية الشرفاء، بلدية عزازقة 49حويلي مليكة، ربة بيت،  -20

 .دائرة عزازقة سنة، قرية أحميل، بلدية إعكورن، 68راشدي مالحة، ربة بيت،  -21

 .دائرة عزازقة سنة، قرية أحميل، بلدية إعكورن، 57راشدي ضاوية، ربة بيت،  -22

 .مقنيعة، بلدية إيفيغاء، دائرة عزازقةسنة، قرية  63سي محند ذهبية، ربة بيت،  -23

 .سنة، قرية مقنيعة، بلدية إيفيغاء، دائرة عزازقة 51سي محند سمينة، ربة بيت،  -24

 .سنة، قرية ثمعسيلث، بلدية عزازقة 76شعبان حنيفة ربة بيت،  -25

 .سنة، قرية الشرفاء، بلدية عزازقة 48صبيح وريدة، ربة بيت،  -26
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 سنة، قرية مقنيعة، بلدية إيفيغاء، دائرة عزازقة 83عبد الالوي ذهبية، ربة بيت،  -27

 سنة، قرية مقنيعة، بلدية إيفيغاء، دائرة عزازقة 63عبد الالوي صفية، ربة بيت،  -28

سنة، قرية أيت بوهوني، بلدية إعكورن، دائرة  57عريب الجوهر، ربة بيت،  -29

 .عزازقة

إعكورن، دائرة سنة، قرية أيت بوهوني، بلدية  61عريب خلوجة، ربة بيت،  -30

 .عزازقة

سنة، قرية إغيل بوكساس، ، بلدية إعكورن، دائرة  67ربة بيت،  عشوش مليكة، -31

 .عزازقة

 .سنة، قرية تفريت، بلدية أقرو، دائرة أزفون 72لزول الطاووس، ربة بيت،  -32

سنة، قرية إغيل بوكساس، ، بلدية إعكورن، دائرة  63ربة بيت،  وازي صليحة،ڤلـ -33

 .عزازقة

سنة، قرية إغيل بوكساس، ، بلدية إعكورن، دائرة  68ربة بيت،  ي مالحة،وازڤلـ -34

 .عزازقة

  .سنة، قرية الشرفاء، بلدية عزازقة 69لعويسات وردية، ربة بيت،  -35

 .سنة، قرية تفريت، بلدية أقرو، دائرة أزفون 71لمداني سمينة، ربة بيت،  -36

 .، دائرة أزفونسنة، قرية تفريت، بلدية أقرو 85معول فروجة، متوفاة،  -37

 .سنة، قرية الشرفاء، بلدية عزازقة 66موايسي ذهبية، ربة بيت،  -38

 .سنة، قرية الشرفاء، بلدية عزازقة 61موايسي علجية، ربة بيت،  -39

 .سنة، قرية الشرفاء، بلدية عزازقة 71موايسي مياسة، ربة بيت،  -40

 .سنة، قرية الشرفاء، بلدية عزازقة 43موايسي يمينة، ربة بيت،  -41

سنة، قرية أيت بوهوني، بلدية إعكورن، دائرة  57لكان زاهية، ربة بيت، و -42

 .عزازقة

 .سنة، ، قرية الشرفاء، بلدية عزازقة 62موتر ونيسة، ربة بيت،  -43

 .سنة، عزازقة المركز 55موعلي وردية، ربة بيت،  -44

 .سنة، قرية الشرفاء، بلدية عزازقة 73يوصناج يمينة، ربة بيت،  -45

46- سنة، قرية الشرفاء، بلدية عزازقة 69ة بيت، يوصناج طيطم، رب . 
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 :الرواةقائمة  -  ب

دائرة  سنة، قرية أحميل، بلدية إعكورن، 75الحاج العربي الخضر، متقاعد،   -1

 .عزازقة

 .سنة، قرية الشرفاء، بلدية عزازقة 53بركات معمر، نجار،   -2

اء، بلدية سنة، زاوية الشرف 47تيهار مصطفى، شيخ و مدرس لحفظة القرآن،   -3

 .عزازقة

 .، دائرة مقلعوامعقرية بوبهير، الصسنة،  29ظابط،  حليش ألياس،  -4

 .سنة، ، قرية أيت بوعدة، بلدية عزازقة 44حنطاال نافع، طباخ،   -5

 .سنة، قرية الشرفاء، بلدية عزازقة 61حويلي سي محند أو أحمد، سائق،   -6

 .دية عزازقةقرية الشرفاء، بل سنة، 49شافع أحمد، مربي و فالح،   -7

 .سنة، قرية تنقيشث، بلدية عزازقة 57عبيد أعمر، موظّف،   -8

سنة، قرية أيت بوهوني، بلدية إعكورن، دائرة  34عريب كريم، شيخ بجامع،   -9

 .عزازقة
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  73 ص..........................................."سپوع-إسفْرا ن"أشعار السبوع،  - 16   

  74 ص.........................أشعار اصطحاب العروس إلى مقام الولي - 1.16          

  75 ص............................."ِإسفْر تُڤْمنتْ بمن"أشعار جلب الماء،  - 2.16          
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  أشعار الزواج                            : انيالفصل الثّ

  - مقاربة نياسية -

  " :األورار"أشعار حلقة  - 1

  79 ص........................................................................تـمهيـد   

  81 ص....................................................تقاليد أداء أشعار األورار -1   

  81 ص...................................................قراءة في األشعار -  1.1        

  83 ص...............................................افتتاحية حلقة األورار -  2.1        

  83 ص.....................................................وظائف أشعار األورار -  2   

  85 ص.............................................................حلقات األورار -  3   

  85 ص..............................................سويةحلقات األورار النّ -  1.3        

  85 ص...............................................حلقات الفناء - 1.1.3               

  87 ص....................................حلقات الرقص الهامشية - 2.1.3               

  89 ص...............................حلقات الرقص في عين الماء - 3.1.3               

  89 ص..................................تقديس المكان - 1.3.1.3                         

  90 ص...................................حلقة الرقص - 2.3.1.3                         

  93 ص.............................................األورار الخاص بالرجال -  2.3        

   : أشعار بيع الحنّاء - 2

  96 ص........................................................................تـمهـيد   

  96 ص.....................................................................التسمية – 1   

  98 ص...............................................................خضب الحنّاء – 2   

  100 ص................................................................حجب الحنّاء -  3   

  103 ص...........................................................مضمون األشعار -  4   

   105 ص..............................................................صفات التشبيه -  5   

  105 ص........................................................صفات الذّكر -  1.5        

  106 ص......................................................صفات  األنثى -  2.5        

  : طقس الحلزون، و األشعار المصاحبة له - 3

  110 ص........................................................................تـمهـيد   

  110 ص.................................................موضوعات أشعار الحلزون -  1   
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  111 ص.......................................................دراسة طقس الحلزون -  2   

  112 ص.........................................."قرية الشرفاء" ''أ''األنموذج  -  1.2        

  112 ص.....................................عالقة الحلزون بالجنس - 1.1.2               

  114 ص....................................................الطّواف – 2.1.2               

  116 ص......................................الحلزون رمز للخصب - 3.1.2               

  117 ص........................................الحلزون رمز قمري - 4.1.2               

   119 ص".........................................قرية مقنيعة"  ''ب''األنموذج  -  2.2        

  119 ص......................................................دراسة – 1.2.2               

  119 ص......................................................الحوار – 2.2.2               

  120 ص................................................................تقطيع الشّعر  -  3   

  122 ص........................................................وظيفة طقس الحلزون -  4   

  124ص ..........................................................................ةـمـخـات

  :الـمـالحـق

  126 ص...............................................................مـدونـة األشـعـار

  170 ص.................................................................مـلـحـق الخرائط

  173 ص................................................................الصـورمـلـحـق 

     177 ص................................................................قائـمـة الـمـراجع

   

                 

                                 

 

                


