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Asadef1 : Anefru2 n tmiyiwit3 d iwettasen4 d ussudes5 nnes d tabibliyugrafit n 

isedwalen6: 

1-Anefru n tmiyiwit « tsekla tamngiddit » d iwettasen d ussudes nnes : 

 

 

Tinnawin d tivuriwin n tmiyiwit a, d assav n cwict n tfawin x tsekla 

tamngiddit, d tamrarut x iseqsiten a : Min txÃÃ ad tini tsekla a? Man addur d uraq 

i vares a tsekla a ?  Min onan tt tinmal n tsekla tamngiddit ?Min itadfen di tsekla 

a, inawen nnes imeqranen ?Umi ttinin tasekla tasarit/tanyuddut ?    asefsi n ca 

iäRiÃen n tsekla tamngiddit , Man tiwlafin n tneccit d wenniäen deg i iäRiÃen n 

tsekla tamngiddit : tsekla n usari? 

 

-IttxeãÃa imepäaren d tmepäarin iqqaren di tvuriwin timazivin di tadala tiss 

ÃäiÃt7, ad ssnen umi tettwaqqar tsekla tamngiddit, d uddur  nnes, d tinmal nnes, 

d inawen nnes;  

-Amepäar d tmepäart ad ggen tizemmar ad ssijjen x min id yusin g isedwalen 

issawalen x tsekla tamngiddit, ad ucen taynit i ca n idlisen issawalen x tsekla 

tamngiddit, d usissen  nnes,  zdat ma ad ggen tawuri s usnis8 ica n iäRiãen  varsen 

tivuni aked tsekla tamnggiddit.  

-Ad awäen/t ad ssnen/t cwict n tefras n tsekla tamngiddit  s uçRyan d tusnist, d 

addur d azal  i vares,  

-Ad adsen isentlen iqqnen var tsekla tamngiddit; 

-Ad ggen tadafin d trezzutin di tsekla tamngiddit, , ad ssefsin ca n iäRiÃen n  
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tsekla a aked imeddukal d timeddukalin imepäaren d tmepäarin nsen iqqaren 

akidsen.  

 

 

Tivuriwin di tmiyiwit n tsekla tamngiddit  temmars x uswizi jar sin 

tadasin : tadast taçRyant d tadast tusnist. Imepäaren d tmepäarin iqqaren di 

tvuriwin timazivin ixeÃÃin ad arzun ad cucen di tsekla tamngiddit deg isedwalen, 

ad ggen/t tadafin, d trazzutin x isentlen iqqnen var tsekla tamngiddit, ad ssiwelen 

ad mÃawaäen jar-asen/t ad ssarsen ad arren x iseqsan, mapend ad ssiriwen ad 

ssemvaren tussniwin nsen/t nnit. 

 

 

Ḥuma imepäaren d tmepäarin ad ggen tizemmar ad ssijjen x min id yusin 

deg isedwalen iqqnen var tsekla tamngiddit, aselmad isswejd asen/t aïïaã n 

izwlen n idllisen deg igar a, ixeÃa imepäaren d tmepäarin ad ucen/t taynit i ca n 

idlisen issawalen s uÇRayan d usnis x  tsekla tamngiddit, ad ggen tivuri ica 

zzagsen di tadafin nsen alendad imeddukal d timeddukal nsen/t, ad cucen x 

idllisen nni minzi i va ssiriwen tmussna nsen/t , mapend ur tnexlioen mala 

immarsasen d ca  useqsi niv xsen/t ad ssiwlen/t  x ca n uvezäis zi tsekla 

tamngiddit, ad varen/t iäRiÃen s, a ten ssefsin mapend ad lemden min texÃ ad 

ttini tsekla tamngiddit, d waddur i vares, d tinmal d inawen nnes. Ad ssnen 

imxubal n usuvel zi tmazivt d vares d min ittwaggen deg igar a, ad ssefsin ca n 

iäRiÃen iqqnen var umuddu d tsekla n uɛ raq, d tiwlafin n tneccit d wenniäen. 

-Astal 9:  

Immars astal di tvuriwin timazivin d tmiyiwit n tsekla tamngiddit x sin 

inawen d istalen :  

                                                           
9 - Évaluation.  

-Tabridt n usvuri n tmiyiwit : 

 

- Asejji x tabibliyugrafit n tsekla tamngiddit:    
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-Astal amesmutteg10 : iqqen var tizemmar itteggen imepäaren, acuci, tivuriwin, 

tadafin, d usewjed, d uswizi d umsawal nsen/t di tilit d ummgnet nsen/t di 

tirmitin n usvuri di tviwant, d wagg n tiwuriwin i d asen/ t ittwawcen. 

-Astal amesmun11 : ittwagg awarni unfalal zi tivri, netta d tasuddest12 niv d 

irim13 i tili niv ittwagg deg uneggar n tvuriwin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isedwalen: 
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11 - Évaluation total.  
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 .1888مصر، 

هنري غيفورد: األدب المقارن. ترجمة فؤاد عبد المطلب، منشورات اتحاد كتاب العرب، سلسلة  -

 .6016، دمشق، سوريا، 5ترجمة رقم: 

رسالة لنيل الدكتوراه تحت  وجدان يحيى محمداه: االدب المقارن في سورية )اتجاهاته وقضاياه(. -

 .6011اشراف الدكتور: راتب شكر، كلية اآلداب جامعة بعث، 

، منشورات عويدات، بيروت، 1ماريوس فرنسوا جويار: األدب المقارن. ترجمة هنري زغيب، ط. -

1859. 
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 .1891، المركز الثقافي العربي، 1سعيد علوش: مدارس األدب المقارن: دراسة منهجية.ط. -
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Laboratoire Langue, Littérature et Communication de la FPT. Imp Solprint : 

Fès. 

بلقاسم الجطاري، عبد الرزاق العمري: األدب األمازيغي من الشفاهية إلى الكتابة ومأزق الترجمة.  -

 (، مطبعة الشرق، وجدة.6009، )1ط
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 .6005إيناس أبو سيف، هبة مسعد: مبادئ الترجمة وأساسياتها. القاهرة،  -
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études Marocaines, tome XXII, Ed : Erneste Leroux, Paris, 1932. 
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أوجيست مولييراس، المغرب المجهول ، الجزء األول،  اكتشاف الريف، ترجمة وتقديم : د.عزالدين  -

 .2007، مطبعة دار النجاح الجديدة، 1،ط.2الخطابي، منشورات تيفراز رقم: 

أوجيست مولييراس، المغرب المجهول ، الجزء الثاني،  اكتشاف اجبالة، ترجمة وتقديم : د.عزالدين  -

 .2012، مطبعة دار النجاح الجديدة،1،ط.11الخطابي، منشورات تيفراز رقم: 

، دار الغرب مد األخضرمحمد حجي ومح، ترجمة 1الحسن الوزان: وصف إفريقيا. )جزآن(، ط.  -

 .1991االسالمي، 

اليماني قسوح: "األمازيغية والمؤرخون المغاربة الحسن الوزان أو ليون االفريقي نموذجا:". تاويزا،  -

 .9-7، صص: 2001، يوليوز، 11عدد: 

 .2002تاريخ هيرودوت. ترجمة عبد اإلله المالح، أبو ضبي، االمارات العربية،  -

أحاديث هيرودوت عن الليبيين )األمازيغ(. ترجمة وتعليق وشرح مصطفة أعشي،  -

، مطبعة 12، مركز الدراسات التاريخية والبيئية، سلسلة الترجمة رقم:  IRCAMمنشورات:

 .2009المعارف الجديدة، الرباط: 

 ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار )رحلة ابن بطوطة(. -

 .2019، 1عبد العليم محمد إسماعيل علي: تقنيات السرد أساس أدبية الرحلة. ط. -

جميلة روباش: أدب الرحلة في المغرب العربي. رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في األدب الجزائري  -

القديم، تحت إشراف: أمحمد بن لخضر فورار، جامعة محمد خضير، ببسكرة قسم اآلداب واللغة 

 .2011/ 2012العربية، السنة الجامعية: 

ن دار الفاصلة للنشر، طنجة، المغرب،  1بول بولز: من الريف الى طنجة. ترجمة إبراهيم الخطيب، ط. -

2019. 

 الرابع عشر للميالد. ترجمةصالح مغيربي: رحالة الغرب اإلسالمي من القرن الثاني عشر إلى القرن  -

، منشورات مشروع البحث النقدي ونظرية الترجمة وحدة النقد األدبي الحديث 1عبد النبي ذاكر، ط 

 .2001والمعاصر، اإلصدار الرابع،  فاس، 

عبد الرحيم بنحدادة، خالد شكراوي وآخرون: الرحلة والغيرية. )كتب جماعي(، منشورات كلية اآلداب  -

، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 129سانية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم: والعلوم اإلن

2009. 

الية المغرب بغيون الرحالة االسبان خالل القرن التاسع عشر محمد المرجان: الرحلة والمعرفة الكولوني -

 .2016منشورات دار أبي رقراق، الرباط، المغرب،  1الميالدي. ط.

خرون: الرحلة وصورة اآلخر، قراءات في نصوص الرحالة األوربيين حول المغرب. كريم بجيت وآ -

 .2012)مؤلف جماعي(, منشورات دار األمان، مطبعة األمنية، الرباط، 

روالن لوبيل: الرحالة الفرنسيون في بالد المغرب )من القرن السادس عشر إلى ثالثينيات القرن  -

,محمد 2017األمان، مطبعة األمنية، الرباط، العشرين(، تعريب حسن بحراوي، منشورات دار 

المشرق العالقات والصورة. )مؤلف جماعي(، أعمال ندوتي مارس  -العاملي وآخرون: المغرب
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المشرقية، جامعة القاضي عياض  -، لمجموعة الدراسات واألبحاث المغربية1997ونونبر  1992

 .1999الجديدة، الدار البيضاء،  كلية اآلداب والعلوم االنسانية، بني مالل، مطبعة النجاح

الهاشمي الناصري الهشتوكي: رحلة إلى فرنسا مع السلطان المولى يوسف قصد تدشين مسجد باريس  -

،  منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 1شمي، ط., دراسة وتحقيق مصطفى عبد هللا الغا1926سنة 

 .2020بتطوانم، مختبر حوار الثقافات واألبحاث المتوسطية، مطبعة باب الحكمة، 

. «أنموذجا لموليراس: الريف المجهول الكولونياليةصورة الريف في الكتابات : »حمزة بوحدايد -
 .6060، 5من مجلة الذاكرة، عدد: ض

 «ة المجتمع المغربي بالريف قبل االستعمار في كتابات الرحالة األجانبصور»بصراوي يحيى:  -
عداد إنموذج أوجيست مولييراس. ضمن كتاب الريف التاريخ والمجال واالنسان. )مؤلف جماعي(، 

  .2021 ،، دار القلم الرباط1رالدين أحميان، ط.وأيوب الشاوش ون
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Asnummel Tasekla tamngiddit 

Nettat d tmussna id issmutuy  umsari itggen asari var timuzar d timura n 

midden, zi tmurt var ɣar tnniḍen, zeg tutlayt ɣar tnniḍen, zeg unuɣa  var 

wanniḍen. Nettat d taẓuri unberdi yarzzun xef tizdayin n urwas d tayyawt,d  

mamec yarzzu εawd xef uznnemzal jar tesekla d igaren ussiwel : d tussna nniḍen 

d usudes jar tumantin d iḍṛiṣen iseklanen. Amac isnummel anfran amirikani 

« hunri rimak » tasekla tamengiddi nettat tiɣuri n tasekla a warni n yeggmiren n 

ca n tmurt niɣ n tmazirt macma tegga,  d tiɣri n tizdayin jar tasekla zeg ijj n 

uɣezdis d izɣaren niɣ d imucan zeg ijj n uɣezdis nniḍen,  d tussna d uɣal,  

amaknaw :  tiẓuriwin am (assuneɣ d tamsla d uẓawan) d tafaylasufit, d umezruy, 

d timassanin tinamurin am (tisertayin d admis d tasmuni) bac ansiru di twengimt 

a ujar nettat aznnemzal n tsekla mamc ma tegga aged ict n tasekla nniḍen d 

uznnemzal tasekla i yezɣaren niɣ imucan zeg ussiwel anefgan. 

                                                                             

Tindi n tasekla tamengiddit 

     Tawes tsekla tamengiddit deg urmas, imadanen jarasen s minzi ismuna maṛṛa 

wenni i kides ɣar tella tiɣuni s tasekla sumatu, di tusift a tindi n tasekla 

tamengiddi deg waṭṭaṣ igaren 

 tettegg tsekla tamengiddi ijj n wadad n umyas jar tisunag d : التكافؤ الثقافي    _

tussniwen imṣebḍan, s minzi iɣezzar ɣar tussniwen nniḍen, ntenti ɣarsent ijj n 

watig war isfariz jar tsekla d tsekla. 

_Amsawal :tettegg tsekla tamengiddit d useggur umsawal jar tussniwin 

imṣebḍan i ittawyen ɣar urmas jar imaddan, d usudes nnes deg ungmi 

awengim(التراث الفكري).  

_Asuɣel :tzemmar tsekla tamengiddit ad tili d aseggur niɣ d asbuɣlu n usuɣel,  

netta asuɣel d ayaw zeg wayyawen n tsekla tamengiddit,  s minzi tarwes xef 

urmas n tsekla nniḍen, bac anessufeɣ tasekla zeg uẓlay nnes ɣar tasekla 

tamaḍlant. 

                                                                       

Tinmal n tsekla tamengiddit 

    Din kṛaḍ n tinmal deg umaḍal zagsent tamzwarut, aqqa tt deg ifransa 

nettat d ict n tinmel  d  tafransist tazaykut, tban d dages tsekla tamengiddit deg 

imzwura usatu tẓa d mraw, « abel fillimyan «  netta zeg imzwura isxedmen irem 

n tsakla tamengiddit, igga aṭṭaṣ n tinnawin di tsadawit n « Ssaṛbun «  xef tsakla 
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tafransist d tsekla n uṛuba issiwel dayes iḍiṣ amyaɣ jar tsekla tafransist d tsekala 

taglinzit.  

Tinmel wiss sin: tinmel tamirikant tban d deg useggʷas 1958 igga dages anfran 

amirikan « rinya wilk » tinawt nnes sadu uzwel « aḥeniq n tasekla tamengiddit 

« deg ugraw aseklan s uzday amaḍlan, s tsekla tamengiddit iggin di tsadawit n 

« Tccibel hiyl » 

Tinmel wiss kṛaḍ: tinmel a trur d di Arusya di tmura n tsenqart. nettat zeg tinmal 

i ɣar talla tindi temɣar. Tinmel a tbedd xef tasila « tadyulujit » tinmel a trur d niɣ 

tettwaksi d zeg taflsafit tamarksit, ɣares ijj n unegraw adlsan imsebdan xef 

iremmusen n tinmal nni zzat. 

                                                                           

Igaren n tsekla tamengiddit  

Igaren n trezzut di tsekla tamengiddit aṭṭaṣ, zagsen tirezzuten n isnilsen d 

tiɣuni n inawen inseklanen,  d isegumen d iḍiṣ amɣart deg tsekla nniḍen d isugam 

d imeẓaẓen taswingamt d taɣrast iseklanen.  

Deg ict n tidet nniḍen n ttaf belli igaren n trezzut deg tasutit sinraw, dyes 

aṭṭaṣ n  umyawan lami d udfen sin imirikanyyen deg igar a n usemzazal,  

ssemɣaren deg uremmus a  s tsekla tamengiddit, nnurezmen xef waṭṭaṣ ikusen 

tanfrant d tnaẓurt d twessant. U din aṭṭaṣ n inemsawalen d imaynuten zagsent: 

1_ Asemzazal tisunag tiẓuṛiwin imṣbḍan s timassanin d tussniwin d tiffugna. 

2_ Tiɣuri n usuɣel : netta d igar awessan d asiman xef tsekla tamengiddit, ɣares 

tindi temɣar xef tasekla a tamengiddit. 

3_ Tiɣuni tangraḍṛiṣt : tesmuna iḍṛiṣen d izaykuten niɣ d itraren deg ufrag 

amdan niɣ anamun.  
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1-Asissen n tsekla n umuddu/tasekla tasarit/tasekla tanyuddut: 

Min nxeÃ  ad nini s tsekal n umuddu niɣ n usari? 

- Deg umawal:  

-  Amuddu/asari ittawi d: amutti, ufuɣ , amuddu n iwed/ iwdan zeg 

uraq var wenne$en, baRRa n tZeddivt n iwed mani innum tudart 

(baRRa n tmurt n tyemmat)... 

- Deg usnirm ( في االصطالح): 
Tira ittoawaden x imyagen n usari, i$RiÃen ittowaden x usntl n 

usari. 

Amsari/ anmmaddu zeg itteg asari, ittari ye$RiÃen ittoawad x 

mani issara, manis ikka, zeg mezwar ar uneggar, zeg ufuɣ  ar 

udwal, d min iZRa. 

Tira a daysent tiweÃÃaf (asnumel) n tifras n trakalt iruqa(imukan) 

d iwdan, d mamek teddaren, mani Zedven, tudart nnsen, tusna 

nnsen: tinuma, tiäfaRin, tidmatin nsen ... 

Tasekla n tsarit d ijj usmutti n wazri ittegi t umsari n yellan ɣares 

tadwalt, ɣares tusna, ɣares axezzar var uma$al, var ubaëëani... x 

way$en/ yenni$en. 

 

 
 

 

 

 

 

  

2- Anaw n tsarit/tanyuddut (Le genre de voyage) : 

Temsewäan imrazzuten d imezrawen zeg tadasin itteggen i tsarit/ tanyuddut, 

ola psab tadwalt n ku ijjen man igar manis i dd ixezzar, ma zeg umezruu, ma zi 

trakalt, niv zi talsasnet (Anthropologie), niv zi tsekla, niv zi tÇuRi... 

i$en/اآلخر 
Amsari/anmmaddu 

Tanccint/Tafkaالذات  

 

 



12 
 

AÏÏas ittwalan blli tsarit ttadef deg igar n tsekla d tÇuRi, maɣar ntaf dages allas 

d tiwÃÃaf d tidet d uwlaf. s uya ittas d useqsi a: min teonant timennayin n umslay 

n usari (les Composantes du discours de voyage) ? 

 

3- Tisnayin n umslay n usari : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tisnayin n umslay n usari : 

Amoawad /الحاكي 

Amsari /Amari 

Tamoawdit 

 المحكي

Amoawed  n 

usari 

 المحكي عنه

Tafka /tammast/tanccit 

Tafka/iman umsari aqa 

tt tep$aR lebda, xes 

ittek/ ioeda uoawed, s 

uyenni maRRa min 

itioawaden, ittmaRRaɣ 

deg uduf nnes ittffeɣ d 

yemmud s waZRi nnes 

d waki nnes d tadwalt 

nnes... maɣar? 

Yak mri ittffeɣ umsari 

ad issara, ur ittffeɣ ca s 

arrimt waha, maca s 

walli nnes d uxaRReÃ 

nnes d twangimt nnes 

..... 

Tamoawdit d nettat 

illan d amslay d tabrat n 

usari  

Asntel nnes d asari igga 

umsari, zeg usenti var 

unfalal, zeg umezwar 

var uneggar, issent a s 

wawal x imental n usari 

d wagud nnes d wansa 

nnes 

 

Amoawed n usari 

Netta d asari 

ittwaggen   

Aoawed x usari ittili 
dages wallas d 

tweÃÃaf d tidet d 

awlaf 

Maca, ittɣima usari d 

tasnayt d tameqrant 

ittemZaRen atÏÏas deg 

u$RiÃ n usari jar 

tisnayin nni$en 
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4- IfeRÄiÃen n umslay n usari (les éléments du discours de voyage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IfeRÄiÃen n 

umslay n 

usari  

Tusna: 

aÄRiÃ n usari 

iccuR s 

tussniwin ca 

iqqen var 

umezruy ca var 

usvan(ddin) ca 

var trakalt ca va 

tdelsa.. 

maca tussna a 

tummes s waZRi 
n umsari 

Allas: 

Aoawd 

umsari x usari 

iccuR s wallas 

zeg senti n 

tira ar 

uneggar 

TiwÃÃaf: 

Tira n usari 

ccuRent s 

tiweÃÃaf 

Melma 

issiwl x ca 

n uraq  niɣ  

x iwdan... 

Ittara taynit 

imin war 

izgur as 

iÇRa  

Asefru: 

Deg uÄRiÃ 

n usari 

ntaf asefru 

umari/ 

umsari niɣ 

n ped 

nneÄni 
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5- Tifras n tira  n uÄRiÃ n usari : 

+ Tyarant n tasnayt n usari, d asari illan d asentel ig ittedsen min ijëan; 

+ Tanccint (الذاتية) ntaf ttili d tepeïïaë aïïaã: tanccint n umsari di tira n  tsekla n 

usari, nettat d ammas deg uÄRiÃ,  

Aoawad ittili s umviv(ضمير) n necc niv neccin, umanaya ismala udem n tnccint 

di tmamekt(أسلوب) n tira usari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Timennejra (réalisation) : 

Amsari ittoawad min ijran d min imsaren deg wakud d miden aked iwdan min 

xef  netta issawal. 

+ Awlaf(imagination): 

Di tira n tsekla n usari ad ttaf d  min iqqnen var  lexyal/ var uwlaf; umanya 

ittadef deg usneflul; maci deg uxareq.... 

+ Amslay n usari d udwal var usenti n usari : 

Amsari xmini  ittari x usari  var ca n uqar niv var ca  n tmurt ittsenta s wawal 

x min t ijjin ittegg asari a, d iããuëaf i yegga ar mani yenfalal,  xmi ittxeã ad 

yemmuti ad  yessiwel x usari var uraq nneÄni idewkkel var usenti d iããuëaf  n 

yezguR yeÄfaR … 

 

Amsari 

Tanccint/Tafkaالذات  
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+ Tamanawt n infraren d umsadaf n imeslayen (Miltiplicité des contenus et 

chevechement des discoures) 

Tasekla n usari tadef deg usver n tmusna tiwflafin, taɣuri nn tiwlafin n 

waydud ar waydud nniÄen; 

Asari d tumant taseklant, itadef ges min iqnen ar tasekla d min illan barra n 

tsekla, nettat d uÄRiÃ talva nnes tarzem x waïïaã n imeslayen d tusniwin, d 

waddaden(Les attitudes)... 

6- imentilen n usari: 

Din aïïaã imental awarni n usari, din min iqqnen var ddin, din min 

iqqnen var tarzuyt x tmessna, din min iqqnen avr uzenzi/usebeb 

(tamznzit/tasbbabt), din min iqqnen var tsertit n usmuni n tumlitin d 

inevmisen (tavallayt/ tucekma/ L’espionnage)... 

Amuti, d amussu, d umuddu iqqen var trelli d ulullet, ama avimi g 

ijj n uraq iqqen var ugres d uneodem d ukraf. 

 

7- Inawen usari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 – udmawen n iÄen deg usari: 

TraZZem tsekla tamquddit (littérature comparée) igar d ameqran 

mapend  ad twag ict n tazrawt d tvuri i tsekla n tasarit, tasekla a, nettat 

d tala temvar iyewdan iraZZun x tusniwin x wayduden nniÄen, waxxa 

mux ma tegga tawlaft id tesmal tsekla usari, tidet niv d rebbej, s uya 

temrusan d iseqsan a:  

Inawen usari: 

Tasarit 

tadiyanit: 

var 

Mekka 

Tasarit n 

ucuci x 

tmussna 

Tasarit n 

tmenzit 

d wassav 

Tasarit n 

tmessarit 

tamallayt 
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-Mamec itban wudem n iÄen deg uÄëiã n tsekla usari?  

- Mamec ggint tiwlafin n iÄen deg iÄëiã n tsekla usari? 

- Mani tella tidet, d urebbej di tawlafin n iÄen deg iÄëiã n tsekla 

usari? 

Nzemmar ad nar x iseqsan s ict n tamrarit temmars x tivri deg ca 

idlisen usari twarin x imaziven d tmurt nnsen, x tusna nnsen d tutlayt 

nnsen, x tqebbal nnsen d tudart nnsent, gi agud wami igga bab idelisen 

a usari ar timura imaziven. 

9- udmawen imaziven deg idlisen usari: Hirudut, Lpasan Alwazzan, 

Mulyiras, Pawl Buwlez: 

9-1 Hirudut /Herodotus (iddar jar 484 d  425 zdat n tlalit n yeccu) 

Netta zi Livriq, zi ict ntwacunt d swiza deg 
usenbeÄ n lyunan 
Igga ijj usari ar Ukranya d Miãra d zermeÄ 
n Afrika d Italya; 
Yura asari nnes deg udlis itwasnen s 
imezruyen n Hirudut gsen 9 n tgZZumin, 
Issiwel x imaziven s tawalt ilibiyen 
Issiwl x umezruy nnsen, d tuvrma nnsen, 
inna blli d netni illan d aydud amezwar n 
zermeÄ n afrika, swizan di tuverma n uyel 
acemlal d umadal aqbur, inna blli d netni 
islemden iyunaniyen ïïaã n tmeslayin 
amaknaw: asnay x yiysan d usegmi nnsen, 

d uzeɣar n ukarru, d timarsa, d tamayt n 
waïïaã n yakucen (buãidun), issiwel x 
timvarin d lemlak, x tzeddivt d macca, x 
tandelt imettinen... 
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9-2 Lpasan Alwazzan ( yura deg useÅass n 3841 zi tlalit n yeccu) 

Zi taqbilt n ayt ziyat, d arifi d avmayri, twacunt nnes d twassen s tusebbebt, s 

uyeni ivra x temzi, tefses  d tivist nnes, ijja  amvar  Mupemed aweïïas issidsit 

vares, yuc as ad igg ca n tmeslayin tisrtitin, s uyeni igga aïïaã d isariten di lmarruk 

d barra n lmeruuk, deg udwal nnes zeg usari var Libya d Tunes(jar 1516 d 1520) 

ittwaïïef di lebpar n Jerba, ittwarda i Lbaba Liyun wis 10 di Rum, ivra Talatinit 

d Tatalyanit, yura aïïaã idlisen, yallep yewÄ d zeg sen adlis ittwassnen s (  وصف

 ( إفريقيا

Issiwel x imaziven s tidet d tamsvar, isemma ten “al afariqa”, issiwel x tawalt 

n “Lbarbar”  d uÇwaë manis ittusa, d uÇwaë imaziven, imeZÄav imezgura n tmurt 

n ZeëmeÄ n Afrika, issiwel  s usemvar x tutlayt tamzivt isemma as “awal amaziv” 

issiwl x usekkil mizi tettwari tmazivt... issiwel x mizi ttwassnen imaziven n 

ubadu n uyel acemlal s umyawaz d wafra d taynit iticcen i tvuri: 

فارقة الذين يسكنون بالد البربر، وال سيما ساحل البحر المتوسط، يهتمون كثيرا بالتعلم ويتعاطون " األ

الدراسة بكامل العناية، وفي طليعة ما يدرسون اآلداب والكالم والفقه، وكان من عادتهم في القديم أن يدرسوا 

عهم ، كما أشرت الى ذلك من قبل، منربعمائة سنة خلت  أالرياضيات والفلسفة وحتى علم الفلك، غير أنه منذ 

 فقهاؤهم وملوكهم من تعاطي معظم هذه العلوم، وذلك ما حدث للفلسفة والتوقيت الشرعي"

 .98. ص، 1891، 2دار الغرب االسالمي، ط: ، 1محمد حجي ومحمد األخضر، ج:ترجمة  .وصف افريقيا :حسن الوزانال
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Arrif d unamun arifi deg udlis n  

Auguste MOUIERAS: Lmerruk war ittwasnen”Le Maroc inconnu” 

 

 

Asizwar s udlis d umaru nnes: 

 

 Iffv d udlis a deg usegåas n 1895, di temdint n Wehran di regzayar. Deg 
ijj n wakud, ittwassen s usmutteg(االستعداد) n upewwas afransis ad ipewwes tamurt 

n Lmevrib, maca war iweïïi deg izgalen(األخطاء) migi iwäa awmi ipewwes tamurt 
n Regzayar deg usegåas n 1830 zi tlalit n Sidna oisa. S uya issekk d iwdan i das 
va yfiren abrid zeg imxumbar izmar ad yaf, usin dd d tirebbap n imsariyyen var 
lmevrib, urin zemmen aïïaÃ n tumlin d tuwlafin x tmurt nnev d imezÄav d tinuma 
d tiÄfaRin ... Nnsen. 

   Ittwasuvl var Taorabt deg usegåas n 2007 s adu izwl: “المغرب المجهول “ di 
sin tuÏÏutin/tgzzumin, tamezwarut s uzwl: 

«المغرب المجهول اكتشاف الريف  «, wiss sin المغرب المجهول اكتشاف جبالة “. Asuvl a iggi t 

uduktur mass: Ɛazddin LXAṬ Ṭ ABI, yusi d di 222 n tudmiwin. Zi tefsarin n 
Tifras illan di temdint n Lpusima, tasiggezt n dar annajap aljadida.  

 

            
 

لقد ناقشت مرارا المسألة المغربية مع أعيان فاس ومراكش القلقين جدا وعن حق، على مستقبل "
بلدهم. والنتيجة التي توصلنا إليها، قد تقدم لفرنسا امتيازات ال تحصى وللمغرب منافع ال تقدر بثمن. 

ا يعملون دون ولن تراق قطرة دم واحدة للوصول إلى هذه النتيجة! غير أن الزمن ال يرحم، وخصومن
 "هوادة لمضاعفة تأثيرهم داخل هذا البلد الرائع الذي يستحضرون ثروته وأهميته.

ن  تفرازر. د. عز الدين الخطابي، منشورات  المغرب المجهول، اكتشاف الريف، الجزء األول،: مولييراس أوجيست
 . 14 ،، ص7002المغرب  – اءريف
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، والذي اختار له عنوانا رئيسيا هو: 1991بوهران سنة يندرج مؤلف أوجيست مولييراس الصادر "

، ضمن االهتمام الذي أولته أوربا للمغرب. «اكتشاف الريف»، وعنوانا فرعيا هو «المغرب المجهول»

 «وهو االهتمام الذي يمكن أن نموقعه عبر ثالثة مستويات: سياسية واقتصادية وثقافية.

  
 .8: المغرب المجهول، اكتشاف الريف، الجزء األول، ص: عزالدين الخطابي مقدمة الكتاب المترجم

 

لقد حظي المجتمع المغربي خالل القرن التاسع عشر عموما باهتمام كبير من قبل الرحالة والمستكشفين »

األوربيين، لما كان يشكله هذا البلد وهذا المجتمع من غموض لدى اآلخر األوربي الذي كان مولعا باكتشافه 

التعرف على هذا الكيان الجغرافي الحضاري الذي أسدل على نفسه حجابا من الهيبة والوقار على الدوام. و

م، وصنع لنفسه تاريخ جعل منه بالنسبة لألوربيين ذلك الغامض الذي 1179منذ معركة واد المخازن سنة 

 Onésme يخشى مكره وغموضه. وهذا الغموض اعترف به العديد من الرحالة األوربيين أمثال الفرنسي: 

Relus والرحالة اإليطالي ،De Amicis والرحالة األنجليزي ، Arthur Leared» 
 نموذج أوجيست «صورة المجتمع المغربي بالريف قبل االستعمار في كتابات الرحالة األجانب»بصراوي يحيى: 

رالدين أحميان، وش ونمولييراس. ضمن كتاب الريف التاريخ والمجال واالنسان. )مؤلف جماعي(، اعداد أيوب الشاو

 .34، دار القلم الرباط، ص: 2221، 1ط.

 

 

Izwl n uÄËiÃ: Lmerruk war ittwasnen”Le Maroc inconnu”: 

 

Ittman/ittban zeg izwl belli min illan d afrikan amaknaw lmerruk war ism/ 

war ittwassen deg wannay(نظرة) n iruppawiyyen var iÄen/ yenniÄe. Aya immars 

x yan n unnay dages rfaz jar tneccit d yiÄen: 
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« Entre L’Orient et L’Occident, il n’y a pas de place spécifique 
pour l’Afrique du nord. Pour exister, elle doit s’approcher ou 
s’éloigner d’un pôle ou de l’autre. »  

Hassan BANHAKEIA: Mots et Maux (essai sur les récits de voyage en Afrique du 
Nord) éd. Tawiza, Oujda, 2013. p.279 

“jar usammar (aɛraben) d umalu(irumiyyen), war yelli din bu raq s waddur i 

zermeÄ n wafrika (Tmazva). Ḥ uma a ttili, ixeÃÃa as a taades niv a ttagåej zeg 

usfaylu a niv wnniÄen”. 

 

Bab n udlis: 

August Mouliéras ilul di 1855 di Tlemsan, d memmis n ijj n usrdas d 

ameÇyan, immut di Paris deg usegåas n 1931. Ntta d afransis iddar di dzayar, 

issen taɛrabt ira d aselmad nnes di Tlemsan, ittwassen s umuddu d tumsarit di 

tmura n dzayar d lmevrib, issmun aÏÏaã n tumlayin x tmura ya d imezdav nsent d 

min iqqnen varsen d tinuma d tiÄfaëin d ukus amiwan, maëëa min igga ittadef di 

titnugrafit d titnulujit. 

Ijjedd bezzaf d idlisen zzaysen: 

Manuel Algérien, Grammaire, Maisonneuve et Leclerc, 1999  
Les Fourberies de Si Djeh'a, Contes kabyles, Paris : Ernest Leroux éditeur, 1986  
Légendes et contes merveilleux de la Kabily, 1983  
Les Béni-Isguen (Mzab), essai sur leur dialecte, Oran : Fouque, 1985  
Le Maroc inconnu, Paris : J. André, 1988 ; Première partie. Exploration du Rif 
Deuxième partie. Exploration des Djebala , Fez, 1806 . 
 

Akttur n udlis: 
Awarni n tmessizwarut n umessuvl, ntaf: 
Tamssizwarut 
Tikrbbitin timggarugin x lmevrib(تأمالت عامة حول المغرب) 
Tisga n lmevrib 
Isem n tidt n lmevrib 
Izelfan 
Imaziven 
Aɛraben 
Isemvawen d wudayen 
Igrwan d imesdav n lmevrib 
Tilalt i d as ittwawcen ifransa di zermeÄ n umalu n afrika 
Tiqebbal n arif (30 n tqebbal) 
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ال شك في أن هناك صورا أخرى مبثوثة في ثنايا هذا الكتاب، وهي صور نمطية ال تخرج عن سياق »
صورة المغربي في الكتابات الفرنسية واالسبانية والتي تطرق لها باحثون كثيرون أمثال عبد الجليل 

رة بناء الصو في أطروحته: المغرب في األدب الفرنسي، أو ما تناوله األستاذ محمد أنقار في الحجمري
في مكر الصورة .... وفي مقابل هذا نجد بعض الفلتات من  بوزويتةفي الرواية االستعمارية أو سمير 

الصور المغايرة، ال سيما تلك التي تم ذكرها في سياق الحديث عن خصائص االنسان األمازيغي او 
 الريفي، وأنشطته المعيشية وتنظيمه االجتماعي واالقتصادي...

إلى أن الصورة المغربية عامة في الكتابات الكولونيالية، قد استمدت أسسها من مرجعية  كما نخلص
بحيث تبلورت هذه الصور نتيجة االحتكاك  ،ة األنا األوربيةاثقافية واحدة، هي صورة اآلخر المسلم في مر

إبان  ي رسمهاالطويل بين الحضارتين: اإلسالمية والمسيحية. وقد أسهمت الدعاية الدينية المسيحية ف
العصر الوسيط، وظلت قائمة في ذهنية األوربي، بل إن الرأسمالية األوربية، قد وظفت هذه الصورة 

عالم إلى أقطار ال والكولونيالية الرحليةلمصلحتها وعملت على إعادة إحيائها وبنائها عبر هذه الكتابات 
 «.خالل الفترة المعاصرة المغرب أواإلسالمي في المشرق 

من ض«. أنموذجا لموليراس: الريف المجهول الكولونياليةصورة الريف في الكتابات : »بوحدايدحمزة 
  .62،  ص:6060، 5مجلة الذاكرة، عدد: 

 

جرد الصلحاء واألولياء والزوايا المنتمية لمجال الريفين األوسط والشرقي المذكورة في كتاب "أوجيست 
اكتشاف الريف.  ترجمة وتقديم عزالدين الخطابي، مولييراس": المغرب المجهول. الجزء األول، 

 .2002، الطبعة األولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2منشورات تيفراز رقم: 
األسماء  األرقام

 واأللقاب
التوطين 

 القبلي
 موقعهم/ها داخل الكتاب المعلومات المذكورة حولهم/ها

سيدي  21
محمد 
 أخمريش

 85ص:  من الشريف موالي عبد السالمتلقى البركة  تاغزوت

زاوية  22
سيدي 
محمد 
 اخمريش

 02ص:  يذكرؤ أنها قرية رئيسية بتاغزوت ""       ""

سيدي  24
محمد ْد 
 جيمون

أشهر ولي في بني سداث. في أحد األيام جمع حيوانات الغابة  بني سداث
المتوحشة وخاطبها قائال:"ال أريد أن يضيع أعزائي من بني سداث 

وقتهم في حراسة مواشيهم" ومنذ ذلك الحين المواشي تذهب 
 لترعى بدون حراس، وعند الغروب تعود إلى المنزل.

 
 
 
 05ص: 

سيدي  23
 ابراهيم

 52ص:  من قرى متيوة متيوة

 92ص:  من القرى الرئيسية  بمتيوة قلعة متيوة سيدي فتوح 28

سيدي  20
 الحاج سعيد

مسطاسة بني 
كميل قرب 

 الساحل

 
 يتوفر ضريحه المعرض للموج خالل العواصف على قبة جميلة.

 
 93ص: 

سيدي  25
 بوثمين

تاركيست عند 
مدخل سوق 

 السبت

ضريحه عبارة عن بناية كبيرة مربعة ومتوجة بقبة كبيرة، تلمع 
بالطاتها المصنوعة من الخزف البراق والمتعدد األلوان، تحت أشعة 

ضريح مملوءا عن آخره؛ الشمس. وفي كل يوم سبت، يكون فناء ال
حيث يلتقي اهالي زرقت وتارجيست وبني يطفت وبني ورياغل وبني 
مزدوي، مع جبالة بني عياش ومرنيسة وبني بشير)...( وتتزاحم 
الحشود داخاللضريح متهافتة على مرقد الولي الذي يستقبل أعدادا 
هائلة من هؤالء )...(. وتوضع كل البنادق على األرض، حيث توجه 

تها صوب الحائط، ويتم تجميعها حسب كل قبيلة. وتعتبر جريمة فوه
القتل المرتكبة داخل هذا المقام  الذي ال تنتهك حرمته، بمثابة عمل 
تدنيسي. وسيقوم الزوار، وخصوصا الحافظون للقرآن، بتالوةالسورة 

التي تبتدئ ب" تبارك الذي بيده الملك.." وحول الضريح يقوم  05
بذبح الخراف والماعز والدجاج ويهيؤون  المحسنون والورعون

صحونا ضخمة من الكسمس... ويجمع المقدم، إضافة إلى ذلكن المال 
 الذي يضعه الزوار بصندوق مثبت بجانب القبر.

 
 

 98 -99صص: 
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سيدي علي  29
 أوشعيب

 82ص:  من القرى الرئيسية ببني بوفراح بني بوفراح

سيدي  28
بويعقوب)أ
بو يعقوب 
 البادسي(

بادس ببني 
 يطفت

ولي من اولياء القرون الوسطى، اقام المسلمون له ضريحا، يحظى 
بالتقديس في الريف. )...( وقد مكنت خسوفة األرض من إخفاء هذا 
البناء عن أنظار اإلسبان الذين حاولوا مرارا هدمه بمدافعهم. وألنهم 
كانوا مضطرين لغطالق نيران مدافعهم عشوائيا فإنهم لم يتمكنوا أبدا 

لو قذيفة واحدة، داخل الضريح المحمي من طرف ظل من إيصال و
سيدي بويعقوب. واالمازيغيون مقتنعون بأن وليهم لن يسمح ألية 

 قوة خارجية من االستيالء على هذه األرض المقدسة. 

 
 
 
  88-83صص: 

سيدي  12
 الحاج محمد

 80ص:  من القرى الرئيسية بالقبيلة بني يطفت

سيدي  11
الحاج 
 عمران

 80ص:  من القرى الرئيسية بالقبيلة بني يطفت

سيدي  12
الحاج 

بوبكر انتاع 
 أوفاس

 80ص:  من القرى الرئيسية بالقبيلة بني يطفت

سيدي  14
محمد 
 أمقران

 88ص:  من القرى الرئيسية بالقبيلة بقيوة

 122ص:  من القرى الرئيسية بالقبيلة، سوق اإلثنين الكبير بقيوة سيدي عمر 13

من القرى الرئيسية بالقبيلة كان يقام بهذه القرية كل سبت سوق  بقيوة سيد مالك 18
 مخصص للنساء فقط

 122ص: 

سيدي  10
 بوخيار

ذكر في سياق يفيد أن قطاع طرق تصدوا لمخبر مولييراس  بني ورياغل
 وأقسموا له بسيدي بوخيار لنزع مالبسه وإال سيذبحونه:

« hqqa siDi bu xiyyar, ama ur ùekseD erkesweù rexùu  
haca ma nenvic” 

ولي قروسطي، سيد بني ورياغل برمتها. أعطى اسمه للجبل 
 "سيدي بوخيار" ولقرية زاوية سيدي بوخيار.

 

 122ص: 
 
 
 
 
 
 120ص: 

سيدي  15
 الحاج سعيد

ذكر في سياق يشير إلى أنهم مجاهدون قاتلوا واستشهدوا من أجل  ساحل البحر 
 الدفاع عن معتقداتهم. 

 123ص: 

سيدي  19
محمد 
 أبركان

 "   " "     "        "   " ساحل البحر

سيدي  18
 داوود

 "   " "     "        "   " ساحل البحر

موالي  22
 يعقوب

 129ص: من القرى الرئيسية بالقبيلة بني ورياغل

سيدي  21
 يوسف

 "   " من القرى الرئيسية بالقبيلة بني ورياغل

سيدي  22
شعايب 
 ومفتاح

بني داود 
 تمسمان

ذكر في سياق ان ورياغلييين أثاء عودتهم من زيارة الولي دخلوا 
في اشتباك بالسالح الناري في سهل النكور مع حارس بستان 

 منعهم من سرقة  بطيخ أخضر...

 
 
 128ص: 

سيدي  24
داوود ) بو 

 داوود(

  112ص:  زاحم.قرية رئيسية بتمسامان بها يوجد ضريح الول أبي دوود م تمسمان
 119ص:

زاورية  23
سيدي احمد 

 بن عيسى

تمسمان 
وعموم 

 منطقة الريف

 من الزوايا األكثر انتشارا في الريف.
يدرس بها القرآن واألحاديث النبوية والذكر " الورد" وتتلى  

 ابتهاالت سيدي احمد بن عيسى.

 111ص: 

زاوية  28
سيدي احمد 

 بناصر 

"     "    "        "     "  " "     " 

الزاوية  20
 الدرقوية

"     " "     "        "     " "     " 

أمرابض  25
 أحمد

بني بوداوود  
 بتمسمان

 118ص:  من القرى الرئيسية بتمسمان
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سيدي  29
 ادريس

بني مرغنين  
بتمسمان 
فوق ربوة 
على شاطئ 

 البحر

  من القرى الرئيسية بقسم ايت مرغنين بتمسمان
"     " 

سيدي  28
 مسعود

بني مرغنين 
 بتمسمان

  من القرى الرئيسية بقسم ايت مرغنين بتمسمان
"     " 

سيدي  42
 بوجداين

جده مدفون في موضعين مختلفين، في تازة وفي بني توزين. ضريحه  بني توزين
يتوفر على قبة ضخمة، ومحاطا بسبعة من أحفاده فوق قمة الجبل 
يبرز من بعيد مثل كتلة ثلج، وتظهر حيطانه العريضة التي تطلى 
بالجير كل سنة. يأتيه الزوار من كل مناطق المغرب للتبرك بقبر هذا 

 قع زاويته المشهورة .الولي المقدس.وحوله ت

 
 

 124ص:

زاوية  41
سيدي 
 بوجداين

نسبة للولي سيدي بوجداين أعاله. تحظى بالشهرة، وبأهمية  بني توزين
الدراسات القرآنية فيها. ويأتيها زوار كثر، بفعل وجود الحمة التي 
ساهمت مياهها الساخنة جدا في شفاء آالف المرضى، وهي تنبع 

 بين المنازل... وسط القرية وتجري مياهها

 
 
 124ص: 

زاوية  42
 سيدي يحيى

بني حسن 
 بني توزين

 "   " تضم جثمان الولي السعيد سيدي احمد بن ناصر

"   " على  سيدي يحيى 44
ضفاف واد 
يحمل نفس 
اإلسم قرب 
غابة من 

 شجر الفلين

 "   " تشكلت حوله زاوية باسمه

سيدي  43
محمد 
 بوزيان

ميضار بني 
 توزين

 "   " حوله زاوية باسمهتشكلت 

زاوية محمد  48
سيدي 
 بوزيان

 "   " تعرف إقبال العديد من الزوار "    "

 129ص:  من القرى الرئيسية بالقبيلة كزناية سيدي بنور  40

سيدي عبد  45
 القادر

 142ص:  تنسب له الزاوية الدرقاوية بالمنطقة لمطالسة

 141ص:  الرئيسية بالقبيلةمن القرى  لمطالسة زاوية كركر 49

سيدي  48
 صالح

 140 ضريحه يقع على ضفة واد يحمل اسمه :واد سيدي صالح. تمسامان

32  
سيدي 
 عيسى

 
قبيلة بني 

 سعيد

أورد رواية حول قيام صراع بين سكان من قبيلتي بني سعيد وبني 
بويحيي بسبب اساءة التصرف والمعاملة من قبل سعيديين لنساء 

بويحييات كن في زيارة للولي. يعرف زوارا بكثرة، وتنسب له قرية 
 رئيسية بأسمه ببني سعيد. 

 148 -149صص: 

سيدي  31
 حساين

بني سعيد 
 على الساحل

 148ص:  بآسمه لصيد األسماك . يوجد مرسى

سيدي  32
محمد 
 أحضري

"    " "     "     "     " 
 وتنسب له قرية رئيسية بأسمه ببني سعيد على الساحل. 

" " 
 133ص: 

زاوية  34
سيدي 

محمد بن 
 قدور

على واد كرت 
 ببني بويحيي

 130ص:  ـــــــــــــــــــــ

33  
 سيد ورياش

 
قبيلة قلعية، 

 فوق تل .

شخصية شعبية من القرن السابع الهجري، أصله من أوالد ورياش 
المقيمين بنواحي سبدو. تميز بصالحه وتقواه وكرهه لكل ما هو 
غير اسالمي. عاش زاهدا متنقال بين القرى والقبائل، حيث كان 
يحضى باستقبال حماسي من قبل األهالي. سافر إلى األندلس 

ن بها، وانتقد انحاللهم وتعرف على حال المسلمين الموريسكيي
الخلقي، وعاد بعد ذلك إلى الريف عبر طنجة ليستقر بقلعية على 

 حدود مليلة...

 
 
 

 .102 – 188صص: 

سيدي  38
 بوصبار

قبيلة بني 
 بويفرور

مطاردة جمل بفمه بندقية للدرويش محمد بن الطيب مخبر " 
 همولييراس" عقابا له على تدنيسه لضريح الولي، وتقديم تحذير ل

 في المنام بعدم تكرار اإلساءة لحرمة السيد. يحضى بزيارات مكثفة.

  104-102صص:
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من األولياء المبجلين بقلعية، تذبح أضاحي من الدجاج واألغنام 
والماعز واألبقار عند أضرحتهم وتقدم صدقات للفقراء، تمنح لهم 

 لوجه هللا.

سيدي  30
محمد بن 
 عبد هللا

المبجلين بقلعية، تذبح أضاحي من الدجاج واألغنام من األولياء  قبيلة مزوجة
والماعز واألبقار عند أضرحتهم وتقدم صدقات للفقراء، تمنح لهم 

 لوجه هللا.

 
 102ص:

 

سيدي  35
 الحاج سعيد

قبيلة بني 
 شيكر

من األولياء المبجلين بقلعية، تذبح أضاحي من الدجاج واألغنام 
قات للفقراء، تمنح لهم والماعز واألبقار عند أضرحتهم وتقدم صد

 لوجه هللا.

 102ص:
 

سيدي  39
 موسى

 158ص:  من القرى الرئيسية بالقبيلة مزوجة

سيدي  38
 ابراهيم

والذي اقتنع بأنه من  من االولياء الكبار المقدسين بالمنطقة ، قبيلة كبدانة
المستحيل جعل البشر سعداء بالكامل، طلب من هللا أن يلبي كل رغبات 
أهالي كبدانة، وأن يسبب  لهم بالمقابل متاعب خفيفة مع الخبز 
األخضر. ووضع هذا الطلب سجعا وهوكما يلي: يا كبدانة نيتكم ما 

 تخيب=  وخبزكم ما يطيب.
ولقرية من القرى الرئيسية بكبدانة. منح اسمه ألحد االودية الجافة ـ 

يلمح مولييراس إلى وجود صلة وصل بين الولي والنبي اليهودي 
 سيدنا ابراهيم متجلية في مبنى الضريح الذي يحمل اسم ابراهيم.

 
 
 

 .158 – 159ص: 

زاوية  82
تاسيلنت ) 

 الدردار(

 228ص: من القرى الريسية بالقبيلة بني بشير 

 
 

“Tawlaft n Arrif deg tanyuddut/ tsarit n Paul BOWLES” 

(le Rif dans le voyage de Paul BOWLES ) 

Tadaft inu tades iseqsiten a: 

- Min yeona “Paul BOWLES”? 

- Melmi yegga “Paul BOWLES” tsarit nnes ɣar arrif? d 

mayemmi ittyegga? 

- Min onant tiwalafin n arrif di tsarit a ? 

- Mamec ittmÇaë arrif deg udlis n usari n umaru ɣar arrif? 

- Min yeÇëa umaru deg  tanyuddut n yegga “Paul BOWLES ? 

- Mi xef issiwl ? min issinf ur xefs yessiwl ? 

- Man tÇaɣart yeqqnen var usari n  “Paul BOWLES” var arrif ? 
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Asissen s “Paul BOWLES”  d tsarit nnes ɣar arrif: 

“Paul BOWLES” netta d amaru d amssuvel vars 
taynit s uÇawan, tawmanit nnes d tamarikanit.   
Ilul deg useggåas n 1910 di Nyuyurk, ivra di 
tseddawit n Firjinya, deg useggåas n 1931 igga d 

asari twalat tamezwarut var Ṭ anja zdat ma ad yas deg 

useggåas 1947 puma ad izdev dayes. Ṭ anja deg 
akud a ira tamdint tamaälant, sseggurent imrayyan n 
tiwunak mivar asmdya nnes dayes. Iwwi d 52 
iseggåasen di Lmevrib, igga isariten jar zelmeä d 
yeffus nnes, manaya ijji t ad isel i uÇawan n umdnan 
ira yettwavenjen s teäfaët di tqebbal d redcuë. S 
uyenni yarzu ad tismun ad tizemem mapen war tt 
weddir war tt intam aked wakud. Deg usegåas n 
3916 issutar zeg “tmeskirt n vuvnhayem” ad as tucc 
tawsa azzayes izemmem aÇawan n umdnan. Maca  
war d as ittwawec walu. Awarni n weodu n 23 n 
isegåusa, issars asutar wiss sin i “tmeskrit n Rugflr”, 
i d as yucin tmenyat minzi va yesseodu ãäiã n iyuren 
puma ad izemmem aÇawan n umdnan, di akud mani 
tucc as tasedlist n lkungris di wacinÏun ingmamen d 
tisfifin minzi va yegg azemmem a. Immut 
degusegåas n 1999 di Ïanja. 

 

 

 

Asissen s tsarit nnes var arrif: 

Akud a di tmeÇëa n “PAUL BOULES” igåd war d as isemmep ca ad infalal 
timegga nnes n uzemmem, amenni ikeffeä x yexef nnes, waaxxa issen ad yaf 
imxumbal iqqnen var imesseguren d tsertit, di akud lmevrib oad yeffev zeg 
upewwas, yudef deg imxumbal n arrif, arni ten var tiokraf n titiknikin, d tfawt 
war yellin deg waÏÏaã n iraqen d ummasen yegåjen. 

Irap akides di tsarit ameddukel nnes akanadi “kristufer Wanklyn” mivar ict n 
tumubin zeg anaw n “volkswagen” d “Mohamed ben elarbi eljilali” illan d 
amevrabi d amswizi akides waxxa war yessin tmazivt issen tutlayt n ddarija, 
izgur as ira d anemmal n imssariten di tnezruft d wadday nnes var ca tiwunnak n 
wafrika. 

Iggur ujar n 37000 n ikilumitren, di arrif d aÏlas, irazzu x uÇawan amdnan, 
ittseqsa ittemãawaä aked imrayyan n ra ixezzaren va mi itteg s yect n rxezrat d 
taquÄat. 

Maca nzemmar a nini qa yegga ict n tmaggit tecna wami iwweÄ ad ismun 
ad izemmem bezzaf n  ivennijen d yeÄËiãen d tifras n uÇawan amednan zdat ma 
a t yelqef uãmiÄ d waÄu n umuti id ayes isuÄen. 
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Izemmen min iqqnen var tifras d tismyanawtin d iqcucen nnes. Tamta a aqat 
deg wammas ittwasnen s “Américain folk life Center “ n tsedlist n Lkungris n 
umirikan s adu uÏÏunen a: AFC 1960/001 : AFS11623 . 

Tasarit n “Paul BOWLES“ var arrif tettwagg deg usegåas n 3959: 

 

Tus d deg ijj n wakud awarni n 1956, wami iÏÏef Lmevrib Azrug  nnes, 
deg ict n tmurt ira aqa tt s adu n upewwas asebbanyu. 

Nttat d tawïïuï/ tagzzumt zeg udlis n “Bowles” n yura s tutlayt n teglinzit s 
adu izwel: “Their Heads are green and Their Hands ar blue”, i t  wafsaren deg 
usegåas n 3961, illa dayes tisaritin nnes var “Silan” di “Sirilanka” (3950), d 
zermeä n wafrika (3950), d “Lhind”(3952) d Tnezruft (1951) d Amrika n 
usnammas (3950) d “Turkiya”(3951) d Lmevrib (3963). 

Ittwasuvel udlin n “ Paul”var tefransist s adu izwel: “Leurs mains sant 
bleues” asuvel a igg as t “Liliane Abensour” di Abril n useggåas n 3991. 

Asktur nnes: 

Présentation oar  Brice Matthieussent 

Avertissement 

Nasses et affaires privées 

L’Afrique Mineure 

Notes postées à Nagercoil 

Ne pas être trés musulman  

Le Rif, en musique  

La baptême de la solitude  

Tous les perroquets parlent 
L’intinéraire de Tanger à Tassemist. 

Tasarit n “Paul BOWLES “ var arrif iggas “Ibrahim elkhatib” asuvel var 

taorabt sadu izwel: “ بول بولزز: من الريف الى طنجة “ ifsari t deg usegåas n 2034, 

yusi d di 78 n tudmiwin. Yarni vares tikuyassin n ïanja 1987-1989 d ca n timawin. 

Asuvel a id as igga“Ibrahim elkhatib” d ages ifayuten/izgilen, zzagsen min 

yeqqnen var yesmawen n tansiwin d iraqen di arrif, ittwaäaënen war ten yura 

mamek twassnen deg unilaw n yigar. 

Asenti n tsarit: 20 vuct 1959, anfala n tsarit: 22 cutenbir 1959. 
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Deg waÏÏaã n raqen di tefray n tsarit a, yarcem “Paul BOWLES “ tiwlafin 

war yeplin x arif d irifiyyen; iqqar x iktaymeyyen belli dagsen injan, d ikeyyafen, 

twasinfen, tedren x tma d tnefrart (البساطة) d tqubbanit d tavyuli di tutlayt nsen x 

mini issawalen, war d asen trms d min qqaren... 

Deg uvezdis nniäen issiwel x uzawan var imaziven d irifiyyen, d tirart n 

tqubbanit i t yejjin war iggam.. issiwl x imedyazen.. 

“Paul BOWLES “ ixezzar d var irifiyyen s rxezrat tuɛ la zi tneccnt n 

wammas, teccur s uzawar d  taäÃa d tuÏnaÇt ( السخرية) 

الجنوب  ىقصأ" كان المنشد المتنقل المحترف لدى البربر عامة، وليس فقط في الريف بل حتى في 

باألطلس الكبير، ما يزال موجودا، لم تكن مرتبته االجتماعية مرتبة عضو معترف به وسط الجماعة، لكنه 

كوك فكان محل ش امل متنقل، أما كعلم يكن  أيضا مجرد عضو منبوذ. لقد كان موضع احترام بالغ كموسيقي
)كما يطلق هنا وفي األطلس على   imedyazenبطبيعة الحال. يحلو لسكان الريف القيام بمقارنة بين ال

االسبان، لكنهم يؤكدون أن اإلمديازن يقيمون في منازل مثل الجميع،  gitanosالشعراء الموسيقيين( وال 

ك عن سبب ذلوليس مثل البوهيميين الذين يقيمون في مجمعات خارج المدن. وعندما تبادرهم بالسؤال 

يلة دم واحدة". لقد التقيت في زغنغن باإلمديازن ألول مرة. ذلك، فإنهم يجيبون عادة: " ألننا وهم من فص

كان شيخهم أشبه بممثل ثانوي في فيلم حول القراصنة: رجل ضخم الجسم، خشن، يحيط رأسه بعصابة 

. محمد العربي نفسه لم يشاهد قط هذه اآللة. فحصناها بصورة (Çamaë)رام  عوض العمامة، ولديه ز  

ام  مفصلة، والتقطنا لها صورا  ، امن أنبوبين أجوفين متبايني السعة، ومقيدين مع رمن كل الزوايا. يتألف الز 

جدار به ثقوب، بينما ثبت قرنا كبش كبير في طرفهما. لكن يمكن استعمال اآللة والعزف عليها  أنبوبولكل 

 بالقرنين أو بدونهما، بحيث يمكن خلعهما عنها بسهولة,
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موسيقاهم التي حافظوا عليها. غنه  néolithique" لقد كان للبربر، منذ العصر الحجري الجديد 

فن قائم على النقر، يتضمن تركيبات ايقاعية معقدة تعتمد شبكة محدودة )التتعدى أحيانا ثالث "تونات" 
Tons ية األفارقة، طور البربر موسيقى تقوم علىمتتالية(، مع طريقة فذة في األداء الصوتي. وشأن غالب 

 المشاركة الجماعية، وتتوخى غالبا في تأثيراتها النفسية إحداث حالة نُوام."
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