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 المهارات:

المنجز األدبي األمازيغي المكتوب في مختلف أجناسه، واإلحاطة بأهم أعالمه تعريف الطالب ب -
 وآثاره وخصائصه الفنية والجمالية

تمكين الطالب من مناهج وأدوات تمكنه من قراءة النصوص األمازيغية وتذوقها، وتجعله قادرا 

  ؛على استخالص مقوماتها الفنية والجمالية

 أهداف الوحدة:
على التحول العميق الذي عرفه األدب األمازيغي بانتقاله وحدة إلى تعريف الطالب تهدف هذه ال     

 .بتفاصيل هذا االنتقال )أسبابه ودواعيه وإشكاالته...( يلم همن الشفوي إلى المكتوب، وجعل

  العالقة بين األدب األمازيغي المكتوب والتراث من خالل مقاربة تناصية. دراسة 

 وصف موجز للوحدة:

ألسباب انتقال األدب األمازيغي من  األدبية والتاريخية المعرفة على الوحدة هذه دروس تركز

الشفوية الى الكتابة، ومقاربة تناصية للعالقة بين نصوص األدب المكتوب بأمازيغية الريف 

 والتراث. 

 المفاهيم والمصطلحات المهيكلة لعنوان الوحدة:
 

، مصطلحات ألمازيغي بين الشفوي والكتابياألدب ايتضمن عنوان الوحدة المدرسة:   

ومفاهيم مهيكلة، ورفعا ألي لبس قدي يعتري فهم الطالب والمتلقي للوحدة، وجب تقديم تعاريف 

 .موجزة وإجرائية

 ؛دب األمازيغي الشفوي واألدب المكتوب بأمازيغية الريفأوال: مفهوم األ

ص األدب المكتوب بأمازيغية الريف مفهوم التناص كمقاربة منهجية للعالقة بين نصوثانيا: 

 والتراث.

 ؛األدب المكتوب بأمازيغية الريف والتراثالعالقة بين ثالثا: 

 .توزيع بيبلوغرافيا ونصوص ذات الصلة -

 

 

:وأهدافها ووصف لها المهارات المراد تحصيلها من الوحدة  
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 ؛ لالستئناسمصادر ومراجع الئحة 

 من مراجع علم النص والتناص: -

للنشر، الدار البيضاء، ، دار توبقال 2ترجمة فريد الزاهني، ط  .علم النص :كريستفا جوليا -

7991. 

فان دايك: النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي. ت عبد القادر  -

 .2222قنيني، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، 

بارث روالن: التحليل النصي. ترجمة عبد الكبير الشرقاوي، منشورات الزمن، سلسلة  - -

 ضفاف، )د.ت(.

ناص وإشارات العمل األدبي". مجلة عيون المقاالت )مجلة مغربية(، صبري حافظ: "الت -

 (.722-11، )7991، دار قرطبة للطباعة والنشر، الدار البيضاء، 2عدد 

طعمة حلبي أحمد: "التناص في النقد المغربي". مجلة البيان )أدبية، ثقافية، شهرية، تصدر  -

 (.22-9) 2222و ، الكويت، يوني979عن رابطة األدباء في الكويت(، ع 

وهابي محمد: "مفهوم التناص عند جوليا كريستيفا". مجلة عالمات )مجلة سعودية(، ج  -

 (.291-212) 2229، ديسمبر 7922، شوال 79، م 29

- - Durand Gilbert : l’imagination symbolique. 3ème éd., P.U.F., Paris, 1976. 

- - Genette Gerard : Palimpsestes. Seuil, Paris, 1982. 

- - Genette Gerard : Figures (I et II ) III, .éd du seuil, Paris, 1972. 

- Kristeva Julia : séméiotiké recherche pour une sémanalyse (extraits). éd. Du Seuil, 

Paris, 1969. 

- -  Eliade MIRCEA : Forgerons et alchimistes. Flammarion, éditeur26, rue Racine, 

Paris(Vie), 1977. 

- - Courtés JOSEHP : Analyse sémiotique du discours De l’énoncé à l’énonciation. 

Hachette, Paris, 1991. 

- - Courtés JOSEHP : Le conte populaire : poétique et mythologie. 1ed, PUF, Paris, 1986. 

 

 

 مراجع في األدب األمازيغي:

- Monceaux (P) les Africains, étude sur la littérature latine d'Afrique (les païens) 

lycène, oudin et Cio. Paris 1894. 
-  GALAND, Pernet, Paulette : littératures berbères des voix des lettres. 1re 

édition ; P.U.F, Paris, France, novembre 1998. 
- Hassan BENHAKIA : Histoire de la pensée nord-africaine ; Editeur,  

L'Harmattan, 2016. 

-Hassan BENHAKIA : littérature rifaine de la tradition orale à oujourd’hui. Editeur,  

L'Harmattan, 2019. 

- Ben hakeia HASSAN: « Ahmed ziani, poéte amazigh ». Tawiza (journal amazigh 

mensuel), (1-2). 

- Benhakeia HASSAN: « Apulee, Ecrivain amazigh », Tawiza, n° 42, Octobre 2000, 

(1-2). 

- Biarny .S : “notes sur les chants populaires du Rif”. les archives berbères (1915-1916), 

2ème éd., édition al kalam, Rabat, 1987, (26-43). 

- Haddadou, « La littérature des berbères » in : Amezday (journal amazigh), n° 2, Juin 

1997, (p : 7). 

https://www.decitre.fr/editeur/L+Harmattan
https://www.decitre.fr/editeur/L+Harmattan
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- Oudadess HHA, « sur quelques mots amazighs », Tawiza, n° 80, meggyûr, 2003, (p : 

8). 

- Serhoual MOHAMMED : « adarigh g wzru », j’écrirai dans la rocaille du poète 

Ahmed ziani ou la défense et l’illustration de la langue amazighe ». Tamazight, 

n°37, 1ère année, 16 Septembre 1999, (pp :7-8). 

- Souag MOHA : « La référence aux contes » Tifawt (périodique de la langue et culture 

amazighes). vol 2, n° 8, Printemps 1996, (pp :18-19). 

 

- Boudouch OMAR : « Ralla Buya ». Tamazight, n° 8, 1ère année, 25 février 1999, 

(p :11). 

- Kinu MUHEMMED : « Umey n’Nunja ». Tawiza, Uttvu, n° 24, Kuzv yûr, 1999, (pp : 

1 et 3). 

- - El ayoubi MOHAMED : les Merveilles du Rif contes berbères. T . 1, Pub of the M. 

Th. Stiching, Utrecht, Nederland, 2000. 

- Basset HENRI : Essai sur les littératures de berbères. Nouvelle éd, Awaliddis Press, 

Pari, 2001. 

- Biarnay. S : Etude sur les dialectes du Rif, Lexique textes et notes de phonétique. 

Paris, 1917. 

- Boukous AHMED : Langage et culture populaire au Maroc, essai de 

sociolinguistique. dar el kitab, 1977. 

- Camps GABRIEL : Berbères aux marges de l’histoire. Collection archédogie, 

horizons neufs, Ed des hespéridés, Toulouse, 1998. 

- Hamdaoui MIMOUN : Proverbes et expressions proverbiales amazighs (Le Tarifit). 

1ère édition, Hilal impression, Oujda, 2004. 

- Laoust EMILLE : Mots et choses berbères. Notes de linguistique et d’ethnographie 

dialectes du Maroc, société marocaine d’édition, Rabat, 1983. 

- Ouvrage collectif : la littérature amazighe oralité et écriture spécificités et 

perspectives. Actes du colloque international organisé par I.R.C.A.M., série 

colloques et séminaires, n 4, imprimerie Al Maarif Al Jadida, Rabat, 2005. 

- Pernet GALAND : Littératures berbères des vois des lettres. 1ère éd., P.U.F., Paris, 

France, novembre 1998. 

- Ouvrage collectif : Contributions à l’étude de la Région du Rif.  (livre collectif) Pub 

de l’Institut Royal de la culture Amazighe, série : Etudes, N°, 14, El Maàrif Al Jadida, 

Rabat, 2011. 

 

 
األنوار ، 7قسوح اليماني: توظيف الراث في األدب المغربي المكتوب بأمازيغية الريف. ط  -

 . 2229، وجدة، المغربية

ابارك أباعزي: مداخل الى األدب األمازيغي الحديث. منشورات مجلة الفيصل السعودية،  -

 .2271، 7929الرياض، 

، سلسلة موائد   IRCAMكتاب جماعي: تاريخ األدب األمازيغي مدخل نظري. منشورات  -

 .0222ن مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2مستديرة رقم 

السنة  7النص الشعري األمازيغي المكتوب". مجلة آفاق، ع أحمد عصيد: " هاجس التحديث في  -

 .، المطبعة الجديدة، الرباط7992

، سلسلة الدراسات واألبحاث IRCAMمحمد أقضاض: شعرية السرد األمازيغي. منشورات  -

 ، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط.2رقم 
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 تلمنصور، نشر فريق البحثاألدب األمازيغي الحديث. اعداد وتقديم عبد العالي كتاب جماعي:  -

 .2271في الثقافة واللغة األمازيغية، كلية اآلداب، جامعة ابن زهر، أكادير، مطبعة سوس أكادير، 

الحسين االدريسي: من قضايا الشعر األمازيغي الريفي. مطبعة دار النشر المغربية، الدار  -

 .2272البيضاءن 

مظاهره وقضاياه. منشورات المعهد الملكي فؤاد أزروال: األدب األمازيغي المعاصر بالمغرب  -

، مطبعة المعارف الجديدة، 7،ط، 22للثقافة األمازيغية، مركز دراسات وأبحاث، سلسلة رقم:

 .2272الدار البيضاء، 

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

 وجدة.(، مطبعة الشرق، 2229، )7الترجمة. ط

(. 2272-7919محمد أفقير وأحمد المنادي: بيبلوغرافيا االبداع األدبي األمازيغي بالمغرب ) -

 .2272، المعارف الجديدة، الرباط،  IRCAMمنشورات: 

(. منشورات 2271-7919محمد يحيى قاسمي: بيبلوغرافيا االبداع األدبي األمازيغي المغربي) -

 .2279اط، يونيو ، نداكوم، الرب7ط. اتحاد كتاب المغرب،

، 7كتاب جماعي: الثقافة األمازيغية وسؤال الحداثة. إعداد محمد أقضاض ويحيى عمارة، ط. -

 .2279منشورات اتحاد كتاب المغرب، نداكوم، الرباط، يونيو 

جمال أبرنوص: الشعر األمازيغي الريفي التقليدي بحث في النص والسياق. منشورات كلية  -

، 2271/ 22، سلسلة بحوث ودراسات رقم: 2271/ 22وجدة، رقم اآلداب والعلوم اإلنسانية 

2271. 

، مطبعة الجسور، وجدة، 7فؤاد: الضحك األمازيغي السخرية في الثقافة األمازيغية. ط. أزروال -

2279. 
، مطبعة سععععععلمى، 7ط  .الثقافة الشعععععععبية المغربية )الذاكرة والمجال والمجمتع( :أديوان محمد -

2222. 

منشععورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسععانية بوجدة، رقم  .حكايات البربر الشعععبية من :اغربي موسععى -

 .2222، مطبعة أطالل، 7، ط 79، سلسلة بحوث ودراسات 12

، مطبعة دار النشععععععر 7ط  .جميعل حمعداوي، قراءات في الشعععععععر األمعازيغي بعالريف :أزروال فؤاد -

 .7991الجسور، وجدة، 

 .2222، مكتبة دار السالم، الرباط، 7ط  .زيغي وتأثرها باإلسالمرموز الشعر األما :أمرير عمر -

، مطبعة النجاح 7الخيعال والمتخيل في الفلسععععععفة والنقد الحديثين، ط  :اإلدريسععععععي موالي يوسععععععف -

 .2222الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 

 .7999، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 7ط  .في اإلبداع الشعبي :الجراري عباس -

، المعارف الجديدة، 2الجزء األول، ط  .األدب المغربي من خالل ظواهره وقضاياه :الجراري عباس -

  .7991-7921الرباط، 

 .7917د.ط.، مطبعة األمنية، الرباط،  .من وحي التراث :الجراري عباس -

مؤسعععسعععة ، ال7ط  .أولية النص: نظرات في النقد والقصعععة واألسعععطورة واألدب الشععععبي :حرب علي -

 .7999-7979الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، 

، مطابع أمبريال، الرباط، 7ط  .وشععععععم الذاكرة معالم أمازيغية في الثقافة الوطنية :الحسععععععين رشععععععيد -

2222. 

، المؤسعععسعععة العربية للدراسعععات والنشعععر، 9ط  .أسعععما نا أسعععرارها ومعانيها :الخزرجي عبود أحمد -

 .7999ن، بيروت لبنا
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سععععععوسععععععيولوجيا التقليد والحداثة بالمجتمع المغربي، دراسععععععة تحليلية لدينامية  :الخطعابي عز العدين -

-7927، النجاح الجديدة، الدار البيضععععععاء، 7منشععععععورات عالم التربية، ط  .العالقعات االجتمعاعية

2227. 

ى للثقافة والنشععر، دمشق، ، دار المد7ط  .المأثورات الشععبية النظرية والتأويل :الرفاعي حصعة زيد -

 .2222سوريا، 

منشععععععورات المندوبية السععععععامية لقدماء  .المقاومة المغربية من خالل التراث الشعععععععبي :ركوك عالل -

 .2229، المعارف الجديدة، الرباط، 7المقاومين وجيش التحرير، ط 

نشععععععر  .(7921-7992المقععاومععة وأحععداث التععاريع االجتمععاعي في االدب المغربي ) :ركوك عالل -

 .2227المندوبية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير، مطبعة بني يزناسن، سال، 

، مطابع بني يزناسععععن، سععععال، 7ط  .أسععععالة الثقافة والهوية في المغرب المعاصععععر :عصععععيد أحمد -

 .2222المغرب، 

 .2222، 7ط  .دفاعا عن الحكاية الشعبية المغربية :فخر الدين محمد -

، 7ط  .أقوضععععاض محمد، شععععريف عبد ي، إشععععكاليات وتجليات ثقافية في الريف :حسععععنالقمري ال -

 .7999أمبريال، سال، المغرب، 

منشعععورات اتحاد كتاب  .األدب الشععععبي بالمغرب األدوار والعالقات في ظل العصعععرنة :إدريس مكر -

 .2229، صحافة اتصال طباعة، الرباط، المغرب، 7المغرب، ط 

ة، موسوعة شراع الشعبي .الفكر المغربي في األمثال الشععبية )المجال االقتصعادي( :المرابط إدريس -

 ، دار النشر المغربية أديما، طنجة.7999أبريل -مارس-فبراير-العدد األول، يناير

 .7911، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 7ط  .مقدمة الفلكلور :مرسي أحمد -

 سلسلة شراع .الشععر الغنائي األمازيغي )األطلس المتوسط نموكجا( :مسععودي محمد وككي بوشعتى -

 ، دار النشر المغربية أديما، طنجة.7992يوليوز  72، 7922ربيع الثاني  2، 99رقم 

، دار التنوير للطباعة، المركز 7ط  .تحليل الخطاب الشععععععري )اسعععععتراتيجية التناص( :مفتاح محمد -

 .7992 الثقافي العربي، الدار البيضاء،

منشعععورات مجلة دراسعععات سعععيميائية أدبية  .معجم مصعععطلحات القصعععة المغربية :مودن عبد الرحيم -

 .7992، النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 7لسانية إسال، ط 

م.ج.م.ب.ت.ث، أعمال الملتقى األول  .، مدخل لألدب األمازيغيتتامازيغ تاسعععععكال :مؤلف جماعي -

 .7992، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 7997 ماي 79-71لألدب األمازيغي 

 .2221، نوفمبر 12مجلة آفاق )األدب االمازيغي المكتوب( عدد  -

 

 مصادر النصوص التطبيقية:

1- Bouzaggou MOHAMED : jar u jar (ungal). 1ère édition, TRIEAGRAPH, 

berkane, 2004. 

 .7992، المغرب، 2ط  .عري(زرو" )ديوان ش -اريغ كـ –"اك  :الزياني أحمد -2

، Stichtin Apulieus ،Utrecht .ثيفععادجععاس )مجموعععة قصععععععصععععععيععة( :الوليععد ميمون -2

Nederland ،7991. 
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 المفهوم واألصول: 1 -

 .(1)يكاد يجمع الدارسون على أن التناص تطور في النقد الغربي وشاع استعماله وانتشر
ثت عنه، "بكثير من الغموض واالضطراب، وتعدد الدالالت، وظهرت كثير من الدراسات التي تحد

من دون وضع تعريف جامع مانع له، وثمة جملة من األسباب التي أدت إلى هذا الغموض وتعدد 
 الدالالت.

وأهم تلك األسباب: اختالف التيارات النقدية التي تعاملت معه، واختالف المنهج أو المنطلق 
 (2)ن أسلوبية، وبنيوية، وسيميائية وتفكيكية، ونفسية...الذي اتخذه دارسوا التناص، م

أدى تعدد التيارات والمناهج التي درس التناص على أساسها، إلى التعدد في فهم هذا المصطلح 
وتغير داللته وأشكاله وآلياته من ناقد إلى آخر، مما جعل هذا المصطلح غير مستقر من الناحيتين 

إلبانة والتوضيح، نقدم بعضا من تعاريفه وأشكاله عند بعض الدارسين النظرية والتطبيقية، ومن باب ا
 والنقاد في الغرب.

نصية نشأت كممارسات نصية ارتباطا بمراحل قديمة، فإنه لم يتم -رغم أن العالقات بين
االهتمام بها في الغرب معرفيا ونظريا، كمفاهيم لها أهميتها في تكون النص،  إال في مراحل متأخرة. 

رن هذا االهتمام بتبلور مفهوم جديد للنص بمساعدة حقول معرفية ناشئة كاللسانيات البنيوية واقت
 والسيميائيات.

في هذا السياق، أبرز "روالن بارث" أهمية التناص في بلورة جانب من الفهم الجديد للنص، 
ن، ن أن يكووالذي عوض فهمه الكالسيكي. فالنص في هذا اإلطار، يتحدد كمكمن للحقيقة، وال يمك

وفقا لذلك، سوى موضوعا للحقول المعرفية التي تهتم بالبحث عن الحقيقة كالتحقيق والتأويل، بينما 
يمنح الفهم الجديد تصورا مختلفا للنص، يتخذ معه شكل بنية منفتحة على إمكانات متنوعة وغنية 

 للتدليل.

العناصر التي تساعد على ويلعب التناص في سياق هذا التحول، دورا حاسما إذ يتحدد كأحد 
تحقيق بنية النص من خالل الحوار والتعالق الذي يقيمه مع اللغة ومع النصوص التي تحيط به. 

                                                           
" وفي نقدية، مع محمد بنيس في رسالته "ظاهرة الشعر المغربي المعاصركان المغاربة سباقين إلى استيراد المصطلح واستعماله وتوظيفه في مجال البحث والدراسة ال    (1)

رقة األدبية واالقتباس سأطروحته "الشعر العربي الحديث" علما أن للمصطلح بعض البذور الجنينية في النقد العربي القديم، فقد تحدث النقاد العرب القدامى عن ال
 والتضمين والمعارضة واالنتحال... وغيرها.

 زيد من المعلومات في هذا الجانب يمكن العودة إلى:لم -
-89، ص: 6891، دار قرطبة للطباعة والنشر، الدار البيضاء، 2حافظ صبري: "التناص وإشارات العمل األدبي". مجلة عيون المقاالت )مجلة مغربية( عدد: -

611. 
 .016-011. صص: 2111. سبتمبر 6929رجب  61. م: 98ة( ج: حسين المختار: "التناص في اإلنجاز النقدي" مجلة عالمات )مجلة سعودي -
ص  2111مارس،  -، يناير16، المجلد 1عبد اهلل ايت العشير: "حسن األخذ والتناص بين القديم والحديث"، مجلة عالم الفكر )تصدر من الكويت( العدد:  -

 .201-269ص: 
 .610-668، صص: 6890، دار التنوير للطباعة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 6ط: محمد مفتاح: "تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(. -

 .21، ص: 2110، الكويت، يونيو 968أحمد طعمة حلبي: "التناص في النقد الغربي". مجلة البيان )أدبية، ثقافية شهرية تصدر عن رابطة األدباء في الكويت(، عدد  - (2)
 .26بق، ص: محمد مفتاح: مرجع سا -

 مفهوم التناص وأصوله.



8 
 

ل من النص مفتوحا على سيرورة إلنتاج الداللة، سواء بانفتاحه على المجتمع والتاريخ، عفالتناص يج
والن بارث" إلى التأكيد على أن أم بانفتاحه على ما حوله وما سبقه من النصوص. وهنا ينتهي "ر

"كل نص هو متناص، تحضر فيه مجموعة أخرى من النصوص، في مستويات متنوعة وفي أشكال 
يمكن معرفتها بشكل أو بآخر: وهي نصوص الثقافة السابقة، ونصوص الثقافة المحيطة، فكل نص 

 .(3)هو نسيج من االستشهادات المقصودة"

قا مما تسمح به الممارسة التناصية لم يعد النص معطى خاصا، وبناًء على هذا المعنى، وانطال
بقدر ما يضم إلى جانب النص الخاص بالكاتب نصوصا أخرى يدخل معها النص الخاص في عالقات 
تفاعل. "فالنص هو نسيج من االقتباسات واإلحاالت واألصداء، وأعني من اللغات الثقافية )هل يمكن 

بقة والمعاصرة التي تخترقه بكامله... مقابل األثر يمكن للنص أن يرفع للغة أال تكون ثقافية ؟( السا
 .(4)شعار اإلنسان الذي سكنته الشياطين "إسمي كثرة ألننا عديدون"

ويستوحي "روالن بارث" هذا الفهم الذي يقدمه من "جوليا كريستيفا". وفي هذا الصدد يقول 
ص، هذا المفهوم حديث نسبيا، وقد اقترحته : "إن سمة قد تحيل على نصوص أخرى : ذلك هو التنا

"جوليا كريستيفا". وهو يعني أن سمة من سمات ملفوظ ما تحيل على نص آخر، بالمعنى الالنهائي 
للكلمة؛ اذ ال ينبغي الخلط بين مصادر نص من النصوص )التي ما هي إال الشكل األدنى في ظاهرة 

االحالة الخفية على نص النهائي، هو النص الثقافي االقتباس هذه(، وبين االقتباس الذي هو نوع من 
للبشرية، وينطبق هذا خصوصا على النصوص األدبية، المنسوجة بتراكيب مسكوكة متنوعة للغاية، 
حيث تتواتر بوفرة ظاهرة اإلحالة، واالقتباس، واالستشهاد، عن ثقافة سالفة أو راهنة. والبد من إدراج 

 . (5)ص النصوصالنصوص الالحقة فيما يسمى بتنا

ويالحظ من الفهم الذي يقدمه "بارث"، أن هناك رابطا وثيقا بين الحديث عن مفهوم التناص، 
نصية عموما، وبين مفهوم خاص للنص. وهذا ما نجده أيضا في الدراسات التي -أو العالقات بين

ده ارتباط تحدنصية. غير أننا لن نركز اهتمامنا حول مفهوم النص، أو حول -تناولت العالقات بين
نصية، وإنما سنهتم هنا بمحاولة رصد بعض التصورات األساسية التي -بتبلور فهم العالقات بين

تناولت مفهوم التناص، وتتمثل في تصورات كل من "ميخائيل باختين" و"جوليا كريستيفا" و"جيرار 
 جينيت" و"جاك دريدا".

إلى بعض االعتبارات التي التتوخى وتجدر اإلشارة، إلى أن اختيارنا لهذه التصورات يعود 
نصية، خاصة وأن تلك العالقات دخلت في مستويات جزئية، -الحديث المفصل عن العالقات بين

واقتحمت مجاالت أخرى أصبح فيها النص اللغوي يتفاعل مع نصوص أخرى غير لغوية في أساسها. 
نـاك نزوع نحو توسيع مجال فمن الممكن الحديث عن تفاعل مع نص تشكيلي أو نغمي أو غيرها. فه

نصية. غير أن ما نتوخاه هنا هو : أن نتأطر بمرجعية نظرية ومنهجية تساعد على -العالقات بين
 .مقاربة موضوع البحث

 مخائيل باختين ومبدأ الحوارية: -2

( في رأي كثير من النقاد، BAKHTINE Mikhail( )5791يعتبر "مخائيل باختين" )ت 
نصية بشكل -، ولم يتحدث باختين عن العالقات بين(6)تداخل النصوص أول من صاغ نظرية في

                                                           
)3( - Roland Barthes : « Théorie du texte ». in ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS , Volume : 15, Paris, 

1974, P : 1015. 

، 2112-2116لرباط ل اأطروحة لنيل الدكتوراه في األدب العربي، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، أكدا -أورده: عثمان باعسو: المكونات التراثية في الرواية المغربية
 .61ص: 

 . 11، ص: 6881، دار توبقال، الدار البيضاء، 1روالن بارث: درس السيمولوجيا. ترجمة بنعبد العالي عبد السالم. ط:  - (4)
 .10، 19صص   2روالن بارث : التحليل النصي. ترجمة : عبد الكبير الشرقاوي، منشورات الزمن، سلسلة ضفاف رقم : -  (5)
 .9حمد طعمة حلبي: مرجع سابق، ص: أ - (6)
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. ولم يستخدم (7)مباشر، بقدر ما أثارها عندما تناول مجموعة من القضايا التي تخص فهمه للرواية
 Dialogismeصراحة، وإنما استخدم مصطلح الحوارية  L’intertextualitéمصطلح التناص 

 عابير المختلفة.، للداللة على التداخل بين الت

أو تعدد األصوات من بين الميكانزمات التي يتحقق عبرها  Polyphonieوتعد البوليفونية 
النص الروائي، والتي تتحدد بصفة عامة كتوظيف للغة اآلخر أو الغير، لتسم بذلك النص الروائي 

 .(8)بطابع االنفتاح، بما هو انفتاح على نصوص وخطابات الغير

مبدأ حضورها في النص الروائي من طبيعة الفهم الذي يمنحه لها باختين: وتستمد الحوارية 
"فهو يربط الخطاب بالتاريخ والمجتمع، الشيء الذي يجعله منفتحا على غناهما وتنوع مادتهما. 
فالخطاب في نظره اجتماعي في كل مستويات وجوده وفي كل عناصره، بدءا من الصورة السمعية 

 .(9)األكثر تجريدا" حتى التفريعات الداللية

إن إدراج البعد االجتماعي هنا كأحد ثوابت تأسيس الخطابة يجعل من هذا األخير منفتحا على 
مختلف أنماط الخطابات التي تتولد من تداخل عوامل اجتماعية مختلفة: مهنية، وثقافية، وطبقية، 

ه أو لتي تنتمي لنفس جنسوغيرها. كما يجعله أيضا منفتحا على الخطابات والنصوص السابقة له وا
 القريبة منه.

كما أن باختين، في موضع آخر من دراساته، يرى أن الشاعر يفيد من كل كلمة وشكل وتعبير، 
بناء على غرضه المقصود، من دون أن يستخدم عالمات اقتباس، مما يؤكد أن الحوارية عنده تشمل 

 تعبيرات، من خالل دخول فعلين لفظيينالنثر والشعر. وتتم العالقة الحوارية بين النصوص أو ال
 .(10)تعبيريين اثنين في نوع من العالقة الداللية، التي يسميها العالقة الحوارية

إن جميع النصوص عند "باختين"، وليدة نصوص أخرى، وليس هناك من نص وحيد، أو ليس 
نب يستطيع أن يتجهناك من صاحب نص جديد لم يعتمد على سابقيه "آدم فقط هو الوحيد، الذي كان 

تماما إعادة التوجيه المتبادلة فيما يخص خطاب اآلخر، الذي يقع في الطريق إلى موضوعه. ألن آدم 
 .(11)كان يقارب عالما يتسم بالعذرية، ولم يكن قد تكلم فيه، وانتهك بواسطة الخطاب األول"

دى ص صإن مصطلح الحوارية عند "باختين" يتلخص في استحالة وجود نص نقي، فكل ن
لنص آخر، إلى ما ال نهاية "وكل نص يقع عند ملتقى عدد من النصوص، وهو بإزائها في الوقت 
نفسه، قراءة ثانية، وإبراز وتكثيف، ونقل وتعميق. ويرى باختين أن هناك نوعين من العالقة بين 
الخطاب المقتبس، والخطاب المقتبس منه، األول ظاهر واضح، والثاني خفي، أو معقد غير 

 .(12)واضح

 ويميز باختين بين ثالثة طرق لحضور خطاب أدبي في  خطاب آخر، وهي:

التهجين: وهو نوعان: التهجين الالواعي وغير القصدي، والتهجين الواعي القصدي،  -5
وضمن هذا األخير يندرج التهجين األدبي الذي يقوم على: "المزج بين لغتين اجتماعيتين في نطاق 

لقاء على ساحة هذا القول بين وعيين لغويين مختلفين، تفصل بينهما حقبة تاريخية، القول الواحد، إنه ال

                                                           
 .62عثمان باعسو: مرجع سابق، ص:  - (7)
 المرجع نفسه. - (8)

)9( - Bakhtine MIKHAÏL : Esthetique et théorie du roman. Traduit de Russe par : OLIVIER Daria, Gallimard, 

France, 1978, p :85. 

 .62أورده: عثمان باعسو، مرجع سابق، ص: 
 .8أحمد طعمة حلبي، مرجع سابق/ ص:  - (10)
 .61-8المرجع نفسه، صص:  - (11)
 .61المرجع نفسه، ص:  - (12)
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أو تباين اجتماعي، أو كالهما معا". أما النوع األول، فيقوم على "المزج بين لغات مختلفة متعايشة، 
 في نطاق لهجة واحدة". وهذا النوع من التهجين تختلط فيه المقتبسات، وتتنوع مصادرها.

قة المتبادلة المشحونة بالحوارية بين اللغات. وتختلف هذه الطريقة عن التهجين بعدم العال -2
 وجود مزج مباشر للغتين في نطاق القول الواحد. ويتخذ هذا النوع من العالقة أحد الشكلين:

جيرار جينيت" )المحاكاة(، حيث يستوحي كاتب ما "األسلبة: وهي تماثل ما أطلق عليه  -أ
 خر سابق عليه. أو ينسج هذا الكاتب نصه على منوال نص سابق.أسلوب كاتب آ

التنويع: وهو درجة تالية ومتطورة من األسلبة، حيث يمكن للكاتب، أو الشاعر المؤسلب،  -ب
أن يتصرف في النص المحاور، فيضيف أو ينقص منه ما يشاء من عبارات، أو جمل أو كلمات، 

ا يمكن فيه عكس الداللة السابقة ألي نص، وإضافة دالالت بحسب الوظيفة، أو الهدف الذي يريده، كم
 جديدة.

الحوارات الخالصة: وهي تبدو في حوارات شخوص الرواية ومونولوجاتها، وهذه  -3
 .(13)الحوارات خاصة بالرواية

إن إسهامات "باختين" المبكرة حول الحوارية وتداخل النصوص، وتصنيفه الدقيق لطرق 
ل على عمق فهمه لقضية تداخل النصوص، وعلى شدة تمكنه من حضور نص في نص آخر، تد

حدودها وأبعادها. ولعل إسهاماته تلك قد فتحت الطريق أمام النقاد الذين جاؤوا بعده، فاستفادوا من 
 إرثه النظري في صياغة بعض المصطلحات، و في تطوير مفهوم التناص.

 تطوير مفهوم التناص: -3

 نظري النقدي للتناص:"جوليا كريستيفا" والت -2-7

 -بإجماع أغلبية النقاد– Julia KRISTEVAتتميز الدارسة البلغارية األصل الفرنسية الثقافة 
بكونها أول من توصل إلى تحديد صياغة دقيقة ومناسبة لوصف مختلف أشكال التداخل والتفاعل بين 

 .itéL’intertextual(14)نص وغيره من النصوص، وذلك بوضع وتأصيل مصطلح التناص 

، 5711لقد بدأ تشغيل هذا المصطلح وتفعيله في الممارسة النقدية عند هذه الدارسة منذ سنة 
"، Critique" و"Tel-Quelوذلك من خالل مجموعة من األبحاث التي صدرت لها في مجلتي: "

، وغيرها من le texte du roman(16)و Séméotiké(15)والتي أعادت نشرها في كتابيها: 
، قبل أن تنتقل إلى اهتمامات أخرى، تاركة المجال لمجموعة من النقاد اآلخرين الذين (17)الدراسات

تناولوا بعدها هذا المصطلح "باإلضافة والتعديل بصورة اتسع معها أفق هذا المفهوم واتضحت 
 .(18)معالمه"

                                                           
 .66-61المرجع نفسه، صص:  - (13)
 .191، ص: 2119ديسمبر  -هـ 6920، شوال69، م 09محمد وهابي: "مفهوم التناص عند جوليا كريستيفا". مجلة عالمات )السعودية(، ج:  - (14)

)15( - Julia KRISTEVA : Séméiotiké Recherche pour une sémanalyse (Extraits), édition du seuil, Paris, 1969. 

)16( - Julia KRISTEVA : Le texte du roman, Mouton, 1971. 

 من الدراسات األخرى الباحثة: - (17)

- La Révolution du langage poétique. Seuil, Paris, 1973 
 .81ظ، مرجع سابق، ص: صبري حاف - (18)
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لقد انبثقت نظرية التناص، عند كريستيفا، من عمق البحث في نظرية النص. ويصادف ذلك، 
على المستوى الزمني، "مرحلة ما بعد البنيوية"، وهي المرحلة التي تسمى، في المسيرة النقدية لهذه 

تنطلق كريستفا، باألساس، في هذه المرحلة  -la sémanalyseالدارسة بـ"السميائيات التحليلية" 
ؤكد في التي روج لها الشكالنيون الجماليون، وت le texte closمن رفض فكرة "النص المغلق" 

أكثر من مناسبة، وأكثر من سياق، وبأكثر من صيغة ما يدل على انفتاحه وتداخله مع نصوص 
وخطابات أخرى، وذلك إما بتقديم تعاريف متعددة للتناص، وإما بتقديم مصطلحات وتعابير أخرى 

 تشرحه وتوضحه.

انية سيتشكل التناص عند "كريستيفا" في إطار تصورها لسيميوطيقا الممارسات عبر ل
linguistique -Trans(19) .حيث يدخل النص في عالقة إعادة توزيع مع اللغة التي ينتمي إليها ،

وهي عالقة تقوم على فعل مزدوج للهدم وإعادة البناء لتلك اللغة. وفي هذه العالقة التي تربط النص 
القات مع ه في عباللغة، فإنه يتحول إلى فضاء لتداخل النصوص. فالنص الجديد أو الخاص يجد نفس

، ومن مظهري إعادة (20)نصوص الغير التي تتقاطع وتتبادل في إطاره، الشيء الذي يحوله إلى تناص
ضمن سيرورة  productivité(21)توزيع نظام اللغة والمظهر التناصي، يتحول النص إلى إنتاجية 

 التاريخ والمجتمع التي يقتحمها ليتميز في خضمها.

لى بؤرة تقاطع النصوص في فضاء نصي معين، اسم ايديولوجيم وتصطلح جوليا كريستيفا ع
idiologeme ويتحدد بوضوح في نقطة تقاطع تنظيم نصي ما، كممارسة سيميائية مع الملفوظات ،

التي يمثلها في فضاء نصوص أو التي تحيل إلى فضاء نصوص أخرى كممارسات سيميائية بدورها. 
يم يحدد منطلق سيميوطيقا، هي التي كلما درست النص وتذهب إلى أن القبول بنص ما كإيديولوج

 .(22)كتناص إنما تفكر فيه داخل نص المجتمع والتاريخ

إن جدية كريستيفا في تناولها مفهوم "التناص" جعلتها ال تكتفي بتقديمه كمفهوم جاهز، وإنما 
يتين من " أن تدرس تجلياته في عمليتين أو بSéméiotiqueحاولت، من خالل كتابها األول "

 Petit، ورواية، من القرون الوسطي تحمل عنوان Lautréamontجنسين مختلفتين هما: أشعار 
Jehan de Saintré   :لـAntoine de la sale وتوصلت إلى اكتشاف نوع من الترابط .

 leوالتعالق الذي يقرب بين مقاطع أشعار "لوتريامون"، أطلقت عليه مصطلح التصحيفية: 
paragrammatisme وهو كما تحدده: "امتصاص لعدد من النصوص )من المعاني( داخل ،

 .(23)الرسالة الشعرية التي تقدم نفسها من ناحية أخرى باعتبارها موجهة من طرف معنى معين"

أما بالنسبة لرواية أنطوان دوالسال، فقد اكتشفت كريستيفا أنها مجال الستقطاب عدد كبير من 
سواء عن طريق االستشهاد، أو عن طريق االنتحال، فالثقافة الشفوية النصوص )شفوية أو مكتوبة(، 

تتخلل عالم الرواية من خالل مجموعة من الملفوظات والشعارات التقريظية التي شاعت في فرنسا 
ما بين القرنين الرابع والخامس عشر، مثل "ملفوظ البائع الذي يشيد ببضاعته، أو المنذر الذي يعلن 

 .(24)القتال"

تمكنت "كريستيفا" من نحت عدد من المصطلحات وتوظيفها في كتاباتها، إلى جانب لقد 
استعمالها كثافة معجمية من األلفاظ والتعابير لشرح وتوضيح مختلف أشكال التداخل والتفاعل بين 

                                                           
)19(  -KRISEVA JULIA : recherche pour une sémanalyse, op,cit , p : 113. 

)20(- Ibid. p : 113.  
)21( - ibid.p : 113. 

)22( - ibid. p : 114. 

 . 22-26، ص ص: 6889، الدار البيضاء، ، دار توبقال للنشر2انظر أيضا: جوليا كريستفا: علم النص. ترجمة فريد الزاهي، مراجعة عبد الجليل ناظم ط. -
)23( - KRISTEVA Julia : Séméiotiké. Op.cit.p : 194. 

 .98-99انظر أيضا : جوليا كريستيفا، علم النص، مرجع سابق، ص ص:  -
 .19 -11جوليا كريستيفا: المرجع نفسه، ص ص:  - (24)
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النص وغيره من النصوص وتصب هذه األلفاظ والمصطلحات والتعابير كلها في مدلول التناص، من 
ظ أن الدراسة تبدي حرصا كبيرا على تقديم المفهوم )التناص( في نظرية ناضجة ومكتملة، خاللها يالح

 سواء بتعدد تعريفاته، أو بتعدد صيغ شرحه وتوضيحه، أو بتعدد األلفاظ والتعابير الدالة عليه.

 من خالل ما سبق، يمكن أن نحدد للتناص عند "كريستيفا" السمات والخصائص التالية:

اص بما يسمى بـ"االنتاجية النصية"، مما يعني أن النص لم يعد بناء مغلقا، بل يرتبط التن -
 مجال انتاج وتوالد مستمر.

، وتداخل وتفاعل، واندماج وتحاور، مجموعة من  -  ٍ التناص هو مجال تقاطع وتالِق
 النصوص )على األقل نصين(.

 يخلو أي نص يؤشر المعطى السابق على أن التناص شرط ضروري لكل نص، وبهذا ال -
 من استدعاء نصوص أخرى سابقة عليه أو متزامنة معه.

حينما يقوم نص ما باستدعاء واستحضار نصوص أخرى فإنه ينقلها من سياقها األصلي  -
ويطرحها في سياق جديد، وهو ماعبرت عنه كريستيفا بـ"الهدم والبناء"، أو النفي واإلثبات" 

 التناصية، ال يبقى هناك مجال للحديث عن أي تناص اعتباطي. المتزامنين، وتحكم السياق في العملية

قد تحضر النصوص المرجعية في النص األصلي أو المركزي من خالل ملفوظات دالة عليها 
 فقط.

قد تكون مصادر النصوص المرجعية شفوية أو مكتوبة، ومن أجناس معرفية مختلفة:  -
صحيف، أو التحوير، أو االستبدال، أو التحويل، أو كاالستشهاد، أو االنتحال، أو االقتباس، أو الت

 التنقيل.

بتعدد طرق االستحضار السابقة، يتبين أن مفهوم التناص مفهوم واسع وشامل، إذ أنه  -
يستوعب مختلف أشكال التفاعل النصي، وبهذا فهو غير قابل لالنحسار ولالختزال في شكل من 

 األشكال.

ضار كبير للخطاب الشفوي، وهو ما تشير إليه كريستيفا يتميز التناص في الرواية باستح -
 بقولها: "إن الرواية عملية نسخ لتواصل شفوي أكثر منه كتابة".

يتميز التناص في الشعر بكونه "ظاهرة معتادة على امتداد التاريخ األدبي"، لكنه بالنسبة  -
 تها عبر امتصاص، وفيللنصوص الشعرية الحداثية )...( قانون جوهري، إذ هي نصوص تتم صناع

 الوقت ذاته عبر هدم النصوص األخرى للفضاء المتداخل نصيا".

يتميز التناص عند كريستيفا، بشكل عام، بكونه ظاهرة جمالية في النص، وبهذا فهو ليس  -
 .(25)مجرد تداخل خطابات، وإنما هو "فسيفساء خطابات"، أو فسيفساء استشهادات"

 GENETTE Gérard"جريار جينيت": العالقات بني نصية عند  -2-2

تتسع الزاوية التي تتناول منها العالقات بين نصية، وتدقق في تفاصيلها مع جيرار جينت، فقد 
امتد اهتمامه من العالقات األجناسية التي تربط نصا بآخر إلى أبسط عالقات التحويل أو المحاكاة 

صوره لموضوع الشعرية. فهو ينطلق من تأكيد المحتملة بينها. واقترن هذا االهتمام عنده بتحوالت ت

                                                           
 . 182 -186محمد وهابي، مرجع سابق، ص ص:  - (25)
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نصية، فقط ينبغي البحث عن اإلطار الذي ستدرس فيه. ويقترح في  –ضمني لحضور العالقات بين 
هذا السياق، تحويل موضوع الشعرية الذي اهتم في إطاره سابقا بمعمارية النص كمجموع العالقات 

 االهتمام بالعالقات المختلفة التي قد تنشأ بين التي تسمح بإدراج نص ما ضمن جنس أدبي معين، إلى
نص ما أو مجموعة من النصوص األخرى، وقد اتجه في هذا التحويل نحو توسيع موضوع الشعرية 

نصية، يؤطرها ضمن ما يسميه  –ليشمل معمارية النص إلى جانب أنماطا أخرى من العالقات بين 
 .(26)وهو موضوعها الجديد tualiteTranstex بالمتعاليات النصية أو التعالي النصي 

 نصية التي طرحها في نمذجة من خمس عالقات هي:-لقد صاغ جينيت أنماط العالقات بين

التناص: ويعني عنده "عالقة حضور مشترك بين نصين أو عدد من النصوص بطريقة  -
رفي لحاستحضارية، ويتخذ هذا الحضور أو االستحضار، أشكاال مختلفة، تتراوح بين الحضور ا

األكثر بروزا ممثال في االستشهاد المنصص، السرقة أو االنتحال، وهي اقتراض أو اقتباس غير 
 .(27)منصص، ولكنه حرفي ليس فيه تغيير وال نقصان"

وبين الحضور الضمني األقل ظهورا ممثال في التلميع أو اإليحاء، وهو نوع من اإلشارة 
مالحظة العالقة بينه وبين مؤدى آخر، تحيل إليه الخفية، حيث يقضي الفهم العميق لمؤدى ما، 

 الضرورة هذه أو تلك من تبدالته، وهو بغير ذلك ال يمكن فهمه.

، ويتحدد في العالقة التي يدخل فيها النص، داخل الكل Paratextualiteالتوازي النص:  -
وعة منها: العناوين الذي يشكله العمل األدبي، مع موازياته. وتتخذ هذه األخيرة مظاهر كثيرة ومتن

 .(28)والعناوين الفرعية المختلفة أو نوع النص والمقدمات والتذييالت وغيرها

: وهي عالقة التعليق التي تربط نصا بآخر هو موضوع Metatextualitéالميتناصية:  -
 التعليق دون ضرورة ذكره أو استدعائه، بل حتى دون ذكر اسمه إنها عالقة نقدية.

: وهي عالقة صماء وأكثر تجريدا، ال يتم الكشف Architextualitéية المعمارية النص -
 عنها في الغالب إال باإلشارات التي تحملها بعض الموازيات النصية.

: ويعطي لهذه العالقة تحديدا أوليا يمكن أن نعرفها به Hypertextualitéالتعلق النصي  -
هذه العالقة، شرط أال تكون عالقة تعليق  كعالقة بين نص الحق ونص آخر سابق، كيفما كانت نوعية

Commentaire ويدقق هذا التحديد بعد ذلك بضبطه لنوع العالقة القائمة أو المحتملة بين النص .
. ويفرق "جينيت" بين التحويل البسيط (29)الالحق والنص السابق، وهي إما عالقة تحويل أو محاكاة

التحريف إذ بتغيير بعض أجزاء الكلمة أو الجملة أن المباشر والمحاكاة، فيرى أن التحويل نوع من 
نحصل على معنى جديد، وهذا التغيير يختلف عن الخطإ اإلمالئي الذي ينشأ عن إسقاط حرف، أو 
تبديل حرف بحرف. أما المحاكاة فهي تحويل معقد، قائمة على االستيحاء، أي استيحاء األسلوب لبناء 

 جملة األولى.جملة أخرى جديدة، ال عالقة لها بال

يبدو "أن دراسات "جيرار جينيت" استوعبت معظم مصطلحات التناص وأشكاله، وقدمت 
تصنيفا دقيقا وواضحا لتلك المصطلحات واألشكال، ولعلها قد امتازت عن غيرها من الدراسات 

بينها ئمة نصية والحدود القا-التناصية بالتحليل المسهب والعميق، وأبرزت مختلف أنماط العالقات بين
 .(30)مما أعان على فهم مصطلح التناص، ورسم له حدوده وضوابطه التي جعلت منه نظرية متكاملة"

                                                           
(26)- Gérard  GENETTE: Palimpsestes. Seuil, Paris,1982,p : 7. 

 .69أحمد طعمة حلبي ، مرجع سابق. ص:  - (27)
(28)- GENETTE : op.cit, p : 9.  
)29( - Ibid. pp : 10-13. 

 .68أحمد طعمة حلبي: مرجع سابق، ص:  - (30)
 68عثمان باعسو: مرجع سابق، ص:  -
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 Jacques Derridaالتناص التفكيكي: جاك دريدا  -2-2

يتبنى "جاك دريدا" فكرة التناص بوصفها ركنا مهما من أركان التفكيكية 
Déconstructionلة ، التي أرسى قواعدها هو وزمالؤه في مجTel Quel  :انطالقا من فكرتين ،

في تعامله مع  -واحدة من األفكار األساسية–، التي يطرحها Sédimentationفكرة الترسيب 
النصوص، وهي فكرة تتجاوز ترسبات المعنى إلى أفاق زمنية وفلسفية بعيدة: "فالنص ينطوي دائما 

 .(31)تنطلق منها"على عدة عصور، وال بد أن تتقبل أي قراءة له هذه الحقيقة و

وفكرة تكرارية النصوص، التي ألغى بها "دريدا" وجود حدود بين النصوص، وهي تقوم على 
 االجتزاء واالقتباس، وهذا ما يشكل عملية تداخل للنصوص.

فكل نص أدبي، هو خالصة تأليف لعدد من الكلمات، والكلمات هذه سابقة للنص في وجودها، 
نص آخر، وهي بهذا كله تحمل معها تاريخها القديم والمكتسب، وهذا ال كما أنها قابلة لالنتقال إلى 

يمكن أن يحدث بشكل مطلق في أي زمان وأي مكان. والمادة المقتطعة تنفصل عن سياقها، لتقيم ما 
ال يحصر من السياقات الجديدة، التي ال تحدها حدود، ولذا فإن السياق دائب التحرك، وينتج عن هذا 

 .(32)صة لما ال يحصى من النصوص قبلهأن أي نص هو خال

إن النص من منظور "دريدا" ليست له خصوصية فردية، وليست له من حدود تحده، فالنص 
دائما منفتح على نصوص أخرى، وجميع النصوص هي في النهاية، نصوص متناصة. فالنص يولد 

. ، وتوافق وتخالفمن نصوص أخرى، في جدلية مستمرة، تتراوح بين هدم وبناء، وتعارض وتداخل
ويقدم "جوزيف ريدل" تعريفا للتناص موافقا لتعريف دريدا وكالهما ينطلقان من مذهب نقدي واحد 
هو: التفكيكية. ولعل التعريف الذي صاغه دريدا يبدو فيه نوع من المبالغة، ويطرح صعوبة في 

لها،  واالستخدام األولتطبيقه اإلجرائي على النصوص، إذ كيف يمكن تحديد بداية تاريخ كل كلمة، 
 .(33)وعدد مرات هذا االستخدام في جميع النصوص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
)31( - Jacques Derrida : of Gramatology ; trans Gayatri Spirak. Baltimore, Johns Hopkins Univ. Press, 1976 ; 

p : 102. 

 .96أورده: صبري حافظ، مرجع سابق، ص: 
 .691-696، ، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، صص: 6جاك دريدا: الكتابة واالختالف. ترجمة كاظم جهاد، تقديم عالل سيناصر، ط: - (32)
 .22ي: مرجع سابق، ص: أحمد طعمة حلب- (33)
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الخلفيات المتحكمة في العودة إلى التراث الشعبي في األدب المكتوب بأمازيغية 

 الريف:

  

 

 المقدمة:
يكاد يجمع الدارسون على أن الكتابة اإلبداعية األدبية تدخل في عالقات مع التراث الشعبي،      
وتظهر هذه العالقة أكثر بروزا في المراحل األولى التي تمر  .ذ عدة مستويات من التوظيفتتخ

بها الكتابة األدبية عند الشعوب التي اعتادت على الشفوية، مثل المجتمعات اإلفريقية، وحتى في 
مصدرا ومرجعا  عتبر. فضال عن كون التراث الشعبي ي(34)أوربا والواليات المتحدة األمريكية

 واستلهامها، مما ينسج عالقة تالقح بين دباء لتوظيف عناصره اإليحائية والرمزية واألسطوريةلأل
ة، في الوقت الذي يكتسب األدب المكتوب بعض مقومات دالجانبين، فيكتسب التراث حيوية جدي

 التجديد وتطور أجناسه.
ية الريف عودة مؤلفيها إلى في هذا اإلطار، يالحظ القارئ لإلبداعات األدبية المكتوبة بأمازيغ   

التراث الشعبي، من خالل توظيف جوانب من مظاهره ومكوناته في متون نصوص هذه 
اإلبداعات، مما يطرح عددا من األسئلة المركزية والفرعية حول  العالقة بين الجانبين، تتطلب 

 مقاربتها دراسات بمناهج متنوعة.
سة سؤال يتعلق بالخلفيات أو الغايات التي تحكم أحاول في مداخلتي  المتواضعة هذه،  مالم   

 التفاعل النصي بين التراث الشعبي واألدب المكتوب بأمازيغية الريف. 
 

 أوال : منهجية المقاربة:
تقوم مقاربتي على دراسة نماذج من أعمال أدبية إبداعية ريفية تنتمي إلى ثالثة أجناس.        

 يتعلق األمر بكل من: 

                                                           
تأثري األدب الشفوي اإلفريقي على املكتوب اإلفريقي، وعلى األدب والثقافة عند  "ISIDRE OKPE WHOلقد بني " - (34)

 السود األمريكيني والكرايبني". أنظر :
OKPE WHO. Isidre : littérature orale en AFRIQUE subsaharienne. Traduit de l’anglais par 

Micheline Ponteou ; bibliotique d’orientation. Ed : mentha,mauenne,  Milan, Mars : 1992 ; p : 49 

"تأثريات الرتاث الشعيب على نتاجات الكتاب األفارقة" ترمجة : حممد علي رشيد، جملة الرتاث الشعيب العراقية،  -
 .712ص:  7992، السنة احلادية عشرة؛ IIع: 
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 .36لمولفها محمد بوزكو  » JAR U JAR «35التي درست  ضمنها رواية:  _  الرواية :
 .38لكاتبها ميمون الوليد 37_  القصة القصيرة: اخترت دراسة المجموعة القصصية: " ثيفادجاس"

                                                           

 TRIFAأي "بني وبني" صادرة عن مطبعة "" JAR U JAR": العنوان التايلحتمل الرواية _  35 

GRAFH   وقدم هلا 2229 بأبركان. وتضم مثانني صفحة من احلجم املتوسط، الطبعة األوىل صدرت سنة ،
لريف ا بالفرنسية "رشيد راخا"، رئيس مؤسسة "دافيد مونتغمري هارت" للدراسات األمازيغية، والرواية مكتوبة بأمازيغية

 =باخلط الالتيين.
من اآلن هو الز هذه الرواية حتكي عن واقع اجتماعي،  وأحداث معاشة أي أن مقصدية احلكي مرتبطة باحلاضر: = 

" تدور احلكاية يف .maca rexxu ...". وبه تنتهي " Rexxu, ussan sqàren الذي تحكي عنه الرواية
شاب فقد أباه خالل فرتة املقاومة واجلهاد أثناء إجراء "،  MUDRUSالرواية حول شخصية حمورية ملقبة ب "

، إن بطولة اآلباء واألجداد 7921املفاوضات اليت انتهت إىل الفشل بني االستعمار الفرنسي واملقاومة الريفية سنة 
ستصغار مردها اظلوا ينظرون إليه نظرة احتقار و  وتضحياهتم حتولت إىل خيانة يف نظر أقران "موذروس" وأبناء الدوار الذين

 ...جهل أجيال اليوم لتارخيهم واحتقار رجاالته ورموزه

من مواليد منطقة دار الكبداين بقبيلة أيت سعيذ بإقليم الناظور، متكن من _ كاتب يقيم بمدينة الناظور،   36  
بيبلوغرافيا هذا  ءحتقيق تراكم ملحوظ نسبيا على مستوى اإلبداع األديب املكتوب بأمازيغية الريف حيث ساهم يف إثرا

 اإلبداع بروايتني، وجمموعة قصصية ومسرحية..
 

صدرت جمموعة "ثيفادجاس" القصصية للمبدع والفنان ميمون الوليد عن منشورات مجعية "أپوليوس" _  37 
، يف مخس ومثانني صنننننننننفحة، قدم هلا باهلولندية واألمازيغية مصنننننننننطفى 2991"بأوترخيت" هبوالندا، الطبعة األوىل سنننننننننة 

توي حت دهار عن: "تاسنننننننندوت نؤبوالي"، إىل جانا مقدمة املؤلف. واتموعة مكتوبة بأمازيغية الريف باخلط اآلرامي.ا
اتموعة القصصية على سبعة عشر نصا، كتبها الوليد ميمون أثناء إقامته بننننن"أوترخيت" هبوالندا، تعاس بأسلوب قصصي 

يفي، واملغريب ها الشنننننباب الر هاسنننننية والثقافية اليت يعاين منها ويواججوانا من املشننننناكل االجتماعية واالقتصنننننادية والسننننني
عامة، واملنتمي أسننناسنننا إىل الفشات الشنننعبية الفقرية، سنننواء داخل الوغن، حيث االسنننتغالل، والتهميق والبطالة والفقر، 

صننننننعوبة االندما ، والفوارق، و  والظلم واملعاناة والطبقية والفوارق االجتماعية. أم يف بالد املهجر حيث الغربة، والتفاوت
وهواجس البحنث عن الوضنننننننننننننننعيننة القنانونينة لالسنننننننننننننننتقرار يف ظنل تعقننا رجنال األمن ومالحقتهم للمهناجر بندون أوراق 

 ...اإلقامة

 .تستمد اتموعة القصصية عنواهنا من عنوان القصة اإلحدى عشرة، والعنوان هو: "ثيفادجاس" أي: السنونو

م بن"آيت سيذار أوذرار" بإقليم الناظور، من أسرة فالحية، متكن من  2929واليد ميمون الوليد، من م_    38  
حتقيق جتربة غنائية هامة، راكم خالهلا جمموعة من األشنننننرغة الغنائية امللتقمة بقضنننننايا املواغن املقهور، واإلنسنننننان الضنننننائع 



17 
 

 .40للشاعر الريفي الكبير أحمد الزياني 39_  الشعر: درست ديوان : " أذ_ اريغ  ك _ زرو"

                                                           

ر،، الغربة، واهلجرة والضننننننننننننياع، واهلوية واأل والتواق إىل قيم احلرية والعدل واإلخاء والتعايق واملسنننننننننننناواة، غ  عن حرقة
والطبيعة والتاريخ، واملرأة واحلا... هذا إىل جانا الكتابة اإلبداعية يف جمال الشعر، والقصة القصرية، وبعض الدراسات 

 .، يقيم حاليا باملهجر هبوالندااملقالية
 

. زرو" أي: سأكتا يف الصخر"-يغ كنار -حيمل الديوان الشعري الذي حنن بصدده العنوان التايل: "أذ_  39 
 وهو عنوان القصيدة األوىل يف الديوان اليت يتمحور موضوعها حول التعبري عن الوعي باهلوية الثقافية واللغوية، وبفعل كتابة
ذه هاللغة وأمهيتها، مع حتديد غبيعة هذه اللغة، ووظيفة الكتابة، ودعوة املتلقي للمشاركة يف هذا الفعل. وهذا يعين أن 
 القصيدة تعد مفتاح القصائد األخرى، وهي اليت تعرب أكثر عن غبيعة التجربة الشعورية لدى الشاعر أمحد القياين.

هبولندا عن دار النشر "يقوران" مع  (Utrecht)يف غبعتني، األوىل بأوترخيت  2991أصدر الديوان سنة 
غرب واليت جاءت بقناعة من الشاعر أمحد القياين، الذي "، والثانية باملRoel Ottenترمجته إىل اهلوالندية من قبل: "

ت زرو" هبوالندا، كن-كن-اريغ-كلمة جاء فيها: "عندما أصدرت الطبعة األوىل من ديواين "أذ  -يف هذا الصدد-أورد 
دائما أشعر أين قصرت يف حق أبناء بلدي املغرب، كوهنم سيحرمون من تصفح هذا الديوان، خاصة وأنه تناول بعض 

 لظواهر املرتبطة باملواغن املغريب عامة، والريفي خاصة، من هنا جاءت فكرة إعادة غبع هذا الديوان باملغرب".ا

حتمل الواجهة األمامية للغالف اخلارجي للديوان صورة رسم منقوش للفارس األمازيغي الرافع لقرص الشمس 
العهد احلجري  قطة من جبال القبائل باجلقائر تعود إىلاملشعة )أبيقار( وعلى ميينه نقق حبروف "تيفيناغ". والصورة ملت

اجلديد. ويف أسفل الصورة كتا عنوان الديوان خبط آرامي بلون أمحر، وأسفله التعيني اجلنسي )قصائد ريفية(. ويف أعلى 
 ألمازيغي.ا الصورة اسم املبدع صاحا الديوان أمحد القياين. وأعلى االسم مت إثبات دار النشر: يقوران، سلسلة الشعر

يتضمن الديوان أحد وعشرين قصيدة، كتبت باخلط اآلرامي موزعة على ست ومخسني صفحة من احلجم املتوسط 
(. مواضيعها تعاس قضايا وظواهر يتداخل فيها احمللي بالوغين، والقومي باإلنساين. حمملة بعدة أسشلة منها: 21/0202)

ع اهلجرة زرو(، وأسشلة اتتمع. ويف هذا الصدد استأثر موضو -كن-اريغ-ىل: أذأسشلة اهلوية والوعي بالكتابة )القصيدة األو 
وبعض أسباهبا ومشاكلها حيقا هاما ضمن اهتمامات الشاعر يف هذا الديوان )القصيدة الثالثة: "أرقيا"، واخلامسة "اذارت 

سي ون يصوظن" والسادسة عشرة "ييرع-ييندورار" والسابعة: "عالل"، والثانية عشر: "احيحاه" واخلامسة عشرة: "ا -ا–
 ولذلك لقا بشاعر اهلجرة واملهاجرين، هذا إىل جانا معاجلة موضوع املرأة واحلا. (39)وظارينو"( ويف ديوانه الثالث.

يقة اريف(، وسؤال الوجود واحلق–ومن األسشلة األخرى سؤال اجلغرافيا والتاريخ )القصيدة العاشرة: سيورن يذورار ن
يقغران"، والتاسعة: نظ أزمان نظ"، واحلادية عشرة: "نقار زمان -يدة السادسة: وياش تيغايني يكذحان ذواإلنسان )القص

 ...يورينو"..( –وارحيري"، والسابعة عشرة: "صبارا 
، بدار الكبداين بآيت سعيد، إقليم الناظور، مهاجر بالديار اهلوالندية. متكن 2921من مواليد سنة _  40 

يف ميدان الشعر األمازيغي من خالل إصداره لثالثة دواوين شعرية، األول هو الذي حنن بصدده  من حتقيق تراكم كمي
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حضور مظاهر التراث  ،ال األدبية المشتغل عليهامتون األعمل دراسة من خاليظهر 
. من هنا، يطرح السؤال حول الخلفيات أو الغايات التي تحكم التفاعل النصي هاالشعبي وازنا في

بي لماذا العودة إلى التراث الشع :وبصيغة أخرى .بين التراث الشعبي واإلبداعات األدبية الثالثة
 ؟تي اشتغلنا على متونها جردا، وتصنيفا وتحليالفي هذه األعمال اإلبداعية األدبية ال

في سياق اإلجابة عن السؤال ومقاربته، أجد نفسي أمام تعدد زوايا النظر إلى عالقة التفاعل 
النصي بين هذه األعمال األدبية ومظاهر التراث الشعبي وعناصره؛ وهو تعدد تتداخل فيه زوايا 

ز بينها بحسب هيمنة إحداها على حساب غيرها. فمن ينها بشكل يدعونا إلى التمييبالنظر في ما 
الممكن التفكير في هذه العالقة انطالقا من زاوية السياق العام الذي كتبت فيه هذه النصوص، بما 

يعرفها األدب األمازيغي بالمغرب من الشفاهية إلى و عرفها فيها ارتباطها بمرحلة االنتقال التي
تماعي وثقافي قد تكون له من الخصوصيات التي ساهمت في الكتابية، وفي ظل واقع سياسي واج

العودة إلى التراث الشعبي، أو انطالقا من المعطيات التي تمنحها نصوص هذه األعمال، أو انطالقا 
من زاوية المبدعين لهذه النصوص باعتبارهم يمثلون إلى حد ما الهيئة الواعية في العمل األدبي 

 فكرية.والمحكومة بمقصدية إبداعية و
ختالف من تنوع أشكال التراث الشعبي ومظاهره التي تفاعلت معها ينطلق هذا التعدد واإل

نصوص األعمال األدبية المدروسة، ومن تنوع أساليب التعامل معها، ومن تنوع الموضوعات 
ن يوالقضايا والسياقات التي ترتبط بها المظاهر التراثية الشعبية المتفاعل معها. ويضفي التداخل ب

هذه األبعاد نوعا من اللبس على عالقة التفاعل بين التراث الشعبي والنصوص األدبية المشتغل 
 عليها، خاصة إذا غيب تناولها زاوية من الزوايا المذكورة سلفا.

في محاولة إجالء هذا اللبس، قررت تبني زاوية نظر خاصة إلى هذه العالقة اتخذتها 
أولى،     وص اإلبداعية المعنية أكثر من غيرها من جهة منطلقا فرضه التعامل مع هذه النص

ألن االنطالق من الزوايا األخرى سيقودنا إلى طرح أسئلة أخرى تتجاوز حدود  ،ومن جهة ثانية
التركيز على النصوص كمنطلق سنحاول عبرها اإلجابة عن السؤال الذي  ،هذا العمل. ومن ثمة

نصية التي نرى لها تأثيرا  –الخارج  بعض العوامل  طرحناه سابقا. دون أن نغفل اإلشارة إلى
لذلك، عالقة التفاعل بين هذه النصوص  . وسنطرح وفقا الشعبي محددا لهذا التوجه إلى التراث

ن البحث ع :وهي والتراث الشعبي من خالل مستويات نرى فيها بعض الخلفيات المفسرة لها،
حث عبر والبي والقصصي والشعري في الواقع. يفتقده النص الروائ الحرية كشرط أولي لإلبداع

في عبي الش، حيث يتحدد التراث بعض أجناس التراث الشعبي عن قيم بديلة تعوض فقر الواقع
هذا المستوى باعتباره جزء من الهوية ومعبرا عنها في نفس اآلن. وهو الذي ينبغي تطويعه ليرتاد 

ة ة والجمالية الفنية على الكتابة األدبية اإلبداعيأفاقا شمولية من خالل النزوع إلضفاء مظهر الكوني
 سواء تعلق األمر بالرواية أم بالقصة القصيرة أم بالشعر.

                                                           

-Ighembab yarezun x wudem"قيد الدراسة، والثاين بعنوان: "ثريوريوت ي موالي"، والثالث بعنوان 

nsen deg wudem n waman". 

تمد ظف فيها حكاية شعبية تعرف ب"نوجنا"، واعوللشاعر اهتمام باملسرح، إذ ألف مسرحية بعنوان: "نوجنا" و 
فيها املقاربة الكالسيكية من خالل الرتكيق على الصراع بني اخلري والشر. كما شارك الشاعر أمحد القياين يف عدة مهرجانات 

 شعرية وأمسيات ثقافية وفنية، حمليا ووغنيا ودوليا، وحصل على شواهد تقديرية من مجعيات ومؤسسات ثقافية.

استطاع الشاعر أمحد القياين من خالل دواوينه الثالثة حتقيق تراكم نوعي يف جمال الرتاث بالريف، وميثل تيار = 
التجديد والتحديث يف هذا الشعر، خاصة يف ديوانه األخري الذي عربه فتح غريقا جديدا يف الشعر األمازيغي، وأحدث 

 مع باقي الشعراء الريفيني.قطيعة مع الرتاث على مستوى اإليقاع والوزن، مقارنة 
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ثانيا: الخلفيات المفسرة للعودة إلى التراث الشعبي في متون األعمال األدبية 

 المدروسة:
 

 المستوى األول:
لمستلهمة كتابة األدبية اإلبداعية اللتعبير والنقد، والتفكير عن طريق ال البحث عن الحرية -أ

للتراث الشعبي الذي تتوفر بعض أجناسه على إمكانيات انتقادية في موضوعات طالما صنفت 
التسلط والهوية والسلطة وتجلياتها المختلفة، و المرأة والدين، مثل موضوع .ضمن "الطابو"

لظلم لشعور بالغبن والضياع واوالتهميش والحرمان والتفقير والبؤس وجهل الحقيقة وتشويهها، وا
 .داخل الوطن، واالغتراب والدونية واالستالب والمعاناة في أرض المهجر

 أمثلة من متون األعمال المدروسة:
 _ من الرواية: 5

استحضرت الرواية نصوصا شعرية غنائية للتعبير عن وجهة نظر متعددة األبعاد. منها: 

ل، وفضح النكران واإلقصاء والنظرة الدونية التي تتعرض بعد االستنكار، وبعد اللوم، وبعد الجدا

 لها الذات. وتتلبس هذه األبعاد بروح سخرية تجاه الواقع كما يبدو من خالل هذه األبيات:

- Mali wah ya Mali 

- axmi war da nexriq 

- axmi war da niymi 

- Mali wah ya mali 

- axmi war da neptic arbi3 aked imendi 

، تقوم كدليل على نوع من عالقة التفاعل (41)األبيات المقتطفة من قصيدة غنائية طويلة هذه

 عند النصي بين الرواية والتراث الشعري الشعبي، والتي يمكن أن ندرجها ضمن ما يسمى

"ميخائيل باختين" بالعالقة الحوارية. أو التصحيف عند "جوليا كريستيفا" القائم على امتصاص 

سابقة ذات داللة مشابهة للداللة السياسية التي وظفت فيه، وهو التعبير عن اإلقصاء أبيات شعرية 

 والنكران.

                                                           
تقدر جمموع أبيات هذه القصيدة بأربعة وأربعني ومائة بيت، حسا ما دونه "حممد شاشا" الذي أورد حكاية  - (41)

 "، يقول فيها:Mali wah yamaliحول هذه القصيدة اليت يسميها "
« Taqessist tbedda zeg lpiwar, trup amen tekmel d netta, tebda d repperamt, tetkemmel zeg wen iwmi 

yet waqqes lpal, yeffeghen ad ihjer, deg kwinta n ddar, al unaqec n rebbi nebla ma ad yet wanker 

ila d llah, niɣ n nes bact ɣa yestaɣel, ad zegs yetc oibad llah… » 

- Mohammed CHACHA, Abrid ɣer yezran ,sticgting izaouran, Amestardam, Netherlands, p : 229. 
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يقوم هذا التفاعل على نوع من المحاكاة الساخرة، فالتعبير عن اإلقصاء والنكران، 

واستنكارهما بروح سخرية، كما يتضح من التوجه الداللي للنص السابق، ومن خالل السياق الذي 

ه هذه األبيات الشعرية الغنائية، يجعلنا نقر بتشابه الواقع الذي يصدر عنه الكاتب محمد وظفت في

بوزكو والواقع الذي قيلت فيه هذه األبيات. ويتمثل هذا الواقع بالنسبة للرواية في اإلقصاء والنكران 

رية، حسب عوعدم االعتراف بالذات من قبل اآلخرين. في حين يتمثل الواقع الذي أفرز األبيات الش

، مما دفع بهم إلى (42)بعض الروايات، في اإلقصاء والنكران اللذين كان يعاني منهما "ئيمذيازن"

التعبير عن موقفهم الرافض والمستنكر لتلك النظرة، وذلك اإلقصاء والنكران اللذان عانوا منهما 

 .(43)رغم الخدمات التي قدموها ويقدمونها

المماثلة والمشابهة بين الوضع الذي مر به بعض واء اإليح ياتتتمظهر في الرواية مستو

أبطال الحكايات الشعبية، وخاصة حكاية المرأة المتهمة بأكل وليدها، وبين الوضع الذي مرت به 

. فالبطل في الحكاية الشعبية المذكورة أعاله، دفع JAR U JARالشخصية المحورية في رواية 

هدف أوال األم إلى أن يحيا بعيدا عنها، ورغم احتضانه به اإلقصاء والنكران واالفتراء الذي است

من قبل المرأة التي أشفقت عليه وأنقذته من الموت، إال أنه تعرض للشتم والسخرية، والنكران 

والتشكيك في انتمائه عندما خاطبه األقران ونادوه بالتائه والغريب، مما دفعه إلى التوجه توا نحو 

ها على االعتراف له بالحقيقة، وهو ما كان...وفي الرواية نجد ما األم المحتضنة له، مرغما إيا

يماثل هذا الموقف، فـ"موذروس" على الرغم من انتمائه إلى القرية وإلى نفس البلدة، وعلى الرغم 

من اقتناعه بمشاركة ومجالسة أقرانه من أبناء البلدة، حتى يحس اآلخرون ويشعرون بأن 

با بينهم، ورغم أنه لم يكن يشاركهم في اللعب، إال أنه كان "موذروس" واحد منهم وليس غري

 يسقيهم الماء.

                                                           
ئيمذيازن: اسم مشتقة على األرجح من جذر: "د.ي.ز" املوجود يف هلجة غدامس مبفهوم رقص وقيل أن الكلمة  - (42)

طفى رمضاين: مص -تعين العريقة، وهي عبارة عن فرقة شبه حمرتفة تتكسا من إنشاد الشعر الغنائي، أنظر: 
، مطبعة دار 7، ط:2227، دجنرب 7ة من املغرب"، جملة حفريات مغربية، عدد"الرقصات الشعبية يف اجلهة الشرقي
 .727-722النشر، اجلسور، وجدة، صص: 

 .119ص: ،  7972- 7999اجلقء الثاين،مطابع سال، ،معلمة املغرب، "احلسني اتاهد: "مادة أمارك -
لشيخ موحند، بعض هذه األبيات، مثل فرقة أوالد اما زالت بعض الفرق الغنائية بالريف تردد يف مقاغعها الغنائية  - (43)

وسالم الريفي. والشيخ عالل. ويسمي الوليد ميمون األغنية ب"أمخي وذا خنريق" )كأننا مل نولد هنا(. أنظر: 
 .9-9. صص: 2227يوليوز  7.، 721"األغنية الشعبية يف الريف تاريخ وجتارب"، جريدة "كواليس الريف"، ع: 
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« Mudrus, war itexs ad iqqim wepdes. Itexs rebda ad itiri jar 

ipudriyen n dcar waxxa war kidsen itirar, mɣar ad i qqim yudes 

xafsen wapa, ad yaca ura d netta d ijjen zzay sen war ijji d rbarrani, 

suyenni itrap itawi asend aman(44).  

على الرغم من كل هذا، يظل هدفا للشتم، واالحتقار، والسخرية، والنظرة الدونية والتشكيك 

ئل يال هذا الواقع الذي دفعه ليساحائه وأسرته، مما جعله يشعر بألم ويحس بتمزق نفسي مفي انت

 الصدد يقول الراوي:وفي هذا  ذاته أوال، قبل التوجه نحو األم.

« A war ipenjaren akid s iccur s uεeffar, maɣar wenni i das ɣa 

ikken d eg yemma s, d baba s, d marra wi ɣa iqqen, aεebbuz d i 

tmijja war itif mɣar ixf nnes itcetca ɣar s: 

- nec waxxa war dayi axrur, qqaren ayi bu uxrur rεurret ddiyyut ! 

mani ma ijja ca n awar war ipri a dayi d zzay s uten axmi war kid sen 

iymiɣ, war marɣeɣ deg car i di marɣen ura d netni…”(45).  

لذلك أحس موذروس بأن ال مكان له بين أقرانه الذين يضحكون منه ويستهزئون به، ولكي 

 يعرف السبب توجه ألمه بالسؤال:

 ب؟، لماذا يستهزئون بي؟لماذا يكرهوني الشبا -

يشمل األسلوب، فمحمد بوزكو ينسج نصه على  مثلمايشمل التناص بين النصين الداللة، 

األقل في حدود هذه المقاطع على منوال النص السابق والمتزامن المتعلق بحكاية المرأة المتهمة 

 بأكل وليدها.

 من المجموعة القصصية:_  2

بالتعبير عن وعيه وحسههههههه بضههههههرورة العناية بالتراث  الوليد ميمون لم يكتف الكاتب    

الحكائي وتوظيفه في التأسهههههيس للكتابة اإلبداعية األدبية، بل جسههههههد هذا الوعي من خالل انفتاح 

                                                           
(44) - Mohamed Bouzaggou : JAR U JAR. Op, cit, p : 3. 

 .9املصدر نفسه، ص: -(45)
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مجموعته القصههصههية على التراث الشههعبي القريب إلى بيئته. وفي هذا الصههدد قام باالنفتاح على 

"للحكاية األسهههطورية" عيشههها قنديشههها، شهههكال الموروث الحكائي األسهههطوري، من خالل توظيفه 

)عنوان القصهة األولى( ومضهمونا، ذلك أن القصة األولى ضمن المجموعة تحمل عنوان: عيشا 

قنديشههها؛ التي تحكي )القصهههة( عن جوانب من حياة بعض الشهههباب )بنعيسههها، شهههعايب، قويدار، 

 من لحظات الحوار المتبادلروهاب( بالمدينة الذين دفعت بهم الظروف للتسكع ليال، وفي لحظة 

بينهم، دهمهم ضوء مشع مثل البرق مصحوبا باهتزاز أدى إلى إزالة السكر عنهم. "شا نطيا ئوثا 

، دريز ئسههضههواسههن أغلي" سههيجن تواران عيشهها قنديشهها، دفين ذ اشههمرار، مذي رحيض أم واسهها

 ثنداراد ذايسن ثفاوث:

 (.51 -51: طلعو يا والد...!!! يا كالب...!!! الراف... )صص -

د اطلعوا يا اوال -طلوا فرأوا "عيشها قنديشها" بفسهتان أبيض، وجهت إليهم أشهعة الضوء:  

 ...!!! يا كالب... !!! توطيد السلم... "

هكذا يتضهههح أن القاص الوليد ميمون ال يسهههتوحي أسهههطورة عيشههها قنديشههها على مسهههتوى 

إلى االمتداد الداللي للنص أو جوانب فقط، بل يمتد االستلهام  5العنوان الذي تحمله القصهة رقم: 

ص واقتحام الن منه على األقل الذي يحيل على الواقع بشكل رمزي ومجازي. فبعد قراءة العنوان

المتسههههههكع بهوامش المدينة،  والمعطل، الذي يحكي عن جوانب من حياة بعض الشههههههباب العاطل

ى أسههاس أسههطوري، بل ننتقل إلى مواجهة التوظيف العضههوي لشههخصههية عيشهها قنديشهها، ليس عل

واقعي، من خالل المداهمة الليلية التي قامت بها هذه الشخصية، ضد شباب أعزل وأعزب دفعت 

بهه الظروف إلى االنزواء ليال في منطقة هامشهههههههية من المدينة قريبة إلى البحر، وفي لحظة من 

ء ديشها بضولحظات تبادل الحديث والحوار حول واقع وآفاق حياتهم، داهمتهم شهخصهية عيشها قن

نسهههتشهههف من خالل السهههياق، والكلمات التي تلفظت بها هذه الشهههخصهههية،  .مشهههع، ولباس أبيض

واللباس الذي ترتديه، أنها شهههههخصههههههية تحيل بشههههههكل مجازي ورمزي على األمن المغربي، فما 

، الحكاية األسطورية المترسخة في الذاكرة المغربية الشعبية "عيشا قنديشا"العالقة التناصية بين 

 جماعية، واألمن المغربي؟؟ال

يصهههف االعتقاد الشهههعبي في المغرب "عيشههها قنديشههها" بأنها "امرأة شهههبقية فاتنة، تعترض 

طريق الرجهال في األمهاكن الخهاليهة وتختطفهم ألغراض شههههههههوانيهة، وهي ذات أرجل حيوانية، 
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يل، ويقهال بهأنهها تخرج من النهر أو من مجهاري الميهاه الراكهدة وتنتصهههههههب طريق كهل عابر بالل

 .(46)تختطفه وتمضي به في جوف األرض

في هذا الوصف المقدم ل"عيشا قنديشا" يمكن التمييز بين ثالثة مظاهر في شخصيتها كما 

 يتصورها االعتقاد الشعبي ويتخيلها.

تظهر "عيشهها قنديشهها" في صههورة امرأة فائقة الجمال، تسههدل عليها  المظهر الشخخخصخخي: -أ

يق جميل وزينة تخلب األلباب، تقف في الطريق فتعترض ثوبا أبيضههها ناصهههعا، وذات قوام رشههه

سهههههبيل المارة وتختفي حال حصهههههولها على بغيتها. وفي حاالت أخرى تظهر في صهههههورة جنية 

مكسههوة بالشههعر في سههائر أجزاء جسههدها وتبعث على الهلع والخوف الشههديدين، وال يكاد يقترب 

 المرء منها حتى يظهر لها ظلفاها مكان الرجلين.

إنههها تفلح في إغواء الرجههال وكههان ديههدنههها الخروج في الليههل  ظهر األسخخخخخخخطور :الم -ب

العتراض سهههبيل الرجال سههههواء كانوا مشههههاة أم كانوا على وسههههائل نقل سههههريعة. فلهذا المخلوق 

 العجيب قوة خارقة على الظهور واالختفاء في أي مكان شاء.

ي الواقع واألسهههطورة لقد خرجت هذه الشهههخصهههية من عالم المظهر الجني العفريتي: -ت

لتحتهل عهالم الجن والعفهاريهت. ويميل أصهههههههحاب الثقافة التقليدية والمعتقدون في أمور السهههههههحر 

واسههتخدام الجن إلى تصههديق وجود هذه الشههخصههية الجنية، بينما يرفض العقالنيون هذا االعتقاد 

شون تجارب ويردونه إلى مجرد تخيالت مريضهة وغير عادية لدى جماعة من األفراد الذين يعي

 .(47)فردية هي تهيؤات ال أساس لها في الواقع الملموس

"عيشها قنديشها" اسم مركب من: اسم علم أنثوي هو: عيشا المحور من عائشة، الذي يعني 

 . ومن)ص(إحدى نسههاء النبي محمد بحالة اإلنسههان في حياته. وهو اسههم عربي إسههالمي، يرتبط 

طاق أنه اسههههم تم تداوله على ن مثلما .م والتقدير ما فيهثم فهو يكتسههههي بعدا جليال فيه من االحترا

الثقافة ، وانتقل اسههههتعماله إلى الشههههعوب هذه في تاريخ وواسههههع في األدبيات العربية اإلسههههالمية 

 اإلسالمية غير العربية التي احتكت بهذه الثقافة.

                                                           
، سبتمرب_  2امتدادات احلكاية الشعبية. موسوعة شراع الشعبية، ع: مصطفى يعلى: امتدادات احلكاية الشعبية.  - (46)

 .17، ص: 7999أكتوبر_نوفمرب_ ديسمرب،

 .21، ص: 2222، مطبعة سلمى،7ط:تال واتتمع(. حممد أديوان: الثقافة الشعبية املغربية )الذاكرة وا - (47)
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مناطق ال قنديشا: لقب في صيغة التأنيث، مذكره "رقندوش" أو "أقندوش" كما يتداول في -

. ومقندش في اللغة الدارجة. وقنديشههههها هنا وصهههههف لعيشههههها، باعتبار الموقعية في (48)األمازيغية

الجملة أو التركيب العام لالسههههم واللقب الذي يمكن أن يتخذ في صههههورته االشههههتقاقية بعدا نعتيا. 

قندش ل:  موذلك إذا اعتبرنا ان قنديشها مشتقة من األصل الدارج قندش، الذي تشتق منه ألفاظ مث

ٍِ Tqndic( )تقنديشهها  Mqendecكاسههم مفعول ) ( كصههفة أو Qndica( كمصههدر، وقنديشهها )ِ

 نعت.

وتدل هذه الكلمات على حالة الفوضهههههى والقبح التي تظهر على األشهههههخاص الذين يبعثون 

الرعب في النفوس، وقد يكون هذا القبح شهامال للخلقة ولألفعال السلوكية، وقد تخفف هذه الداللة 

حية المزدوجة في بعض السههههياقات المجازية، فتسههههتعمل هذه الصههههفة أحيانا للداللة على عدم القب

الرضههههههها أو ظهور آثهار القلق والكهآبهة على الوجه، فيقال: "مالك مقندش؟" أي لماذا أنت قلق أو 

 .(49)مضطرب أو غير راض

طاف، تإن لفظ "عيشها قنديشا" كتعبير أسطوري مشحون بدالالت القبح، والفوضى، واالخ

وإثههارة الرعههب، تتعههالق مع دالالتههها التي منحههت لههها ووظفههت ألجلههها في القصهههههههة األولى من 

المجموعة. حيث ظهورها كان مفاجئا للشباب المنزوي في مكان خال بالقرب من البحر، وإذ بها 

، دريز، ئسهضواسن أغلي" )ص: متثير الرعب في نفوسههم: "شهان طيا ئوثا ذي رحيض أمواسها

51.) 

ا أطلوا، وجدوا "عيشها قنديشها" بلباس أبيض وجهت صوبهم الضوء، وأقدمت على وعندم

اختطافهم. لكن بعد توجيه أمر إليهم بأسهلوب ولغة يكشهفان عن الهوية الحقيقية لشهخصهية "عيشا 

 قنديشا".

 (.51طلعو يا والد...!!! يا كالب...!!! الراف )ص:  -

سهههطورية الجنية، وإنما بعيشههها قنديشههها ال يتعلق األمر إذن بعيشههها قنديشههها الشهههخصهههية األ

الشهههههخصهههههية الواقعية التي تحيل على األمن المغربي الذي كانت أفعاله من مداهمات وتدخالت، 

                                                           
وقفت على استعمال هذا اللقا على مستوى الذكور بدوار اقريشن )تاجميكنت(، مجاعة آيت عبد اهلل، إقليم  - (48)

 احلسيمة.

 .22-29حممد أديوان: م.س، صص:  - (49)
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وسههلوكاته القائمة على الرعب واالختطاف والسههجن بدون إشههعار، قد تركت صههورة سههلبية عند 

 أغلبية المواطنين وخاصة بالريف.

الصههههههورة المعبرة بشههههههكل رمزي من خالل الحكاية  وقد وظف القاص ميمون الوليد هذه

األسههههطورية "عيشهههها قنديشهههها" التي تحيل صههههورتها في ذاكرتنا الشههههعبية على الرعب، والقبح، 

واالختطاف. وبذلك أراد أن يكشف عن بعض الجوانب السلبية للسلطة األمنية، وينتقدها في نفس 

مسهههيج  الحرية في التعبير عن واقع الوقت عبر الوسهههيط التراثي، حتى يتيح لكتابته القصهههصهههية

بطابوهات السهههههههلطة ورمزها، ويتيح لها القدرة على االنفالت من الرقابة التي تفرض عليها في 

 الواقع.

وبذلك تخلق لنفسههها عبر الوظيفة اإليحائية للوسههيط التراثي، هامشهها من الحرية في طرح 

ين تكلفه بمهمة ترهين اإليحاءات موضهههوعاتها، وتترك فيه جانبا من المسهههؤولية على المتلقي ح

 التي تقدمها.

 من الديوان الشعري: 3

 (50)وظف الشاعر أحمد الزياني بعضا من مظاهر السحر الممارسة من قبل فقهاء   
لصالح فئة اجتماعية تمثل سلطة األبوة المستبدة والمنفردة بالرأي داخل األسرة. يتعلق األمر هنا 

االقتران بمن ال ترضى به، مع وصف كيفية استخدام هذه األحجبة  بكتابة األحجبة إلرغام فتاة على
للتأثير في الشخص المستهدف من خالل وضع بعض منها في عتبة مدخل البيت ليتم خطوها، 

 وأخرى تذاب في الماء لتشرب.
ًٍ ي شفوظف الشاعر هذه المظاهر في القصيدة األخيرة من الديوان "مين خا ن" في سياق َد

جانبا من الوضعية الدونية للمرأة، وتبعيتها لسلطة الرجل المطبوعة  مقطع شعري يعكس
بممارسات سحرية مؤازرة ومستمدة من قبل الفقيه. يعكس هذه الدونية والتبعية قرار األب تزويج 
ابنته بشخص يكبرها سنا من دون استشارتها وال رضاها. وقد حملت الفتاة مسؤولية ما وقع لها 

ريتها في االقتران بمن ترغب ألبيها والفقيه اللذين وصفت سلوكهما هذا من تطاول على حقها وح
 بالجشع والمادي المتنافي مع القيم الدينية.

                                                           

)50( - تلتقي ممارسة هؤالء الفقهاء مع ممارسات هلا عالقة بقراءة الطالع، وتفسري الرؤى، وحفالت التطهري، اليت تقوم هبا 

 رجال الدين حسا وظيفتهم وتراتبيتهم على مستوى العرافات يعرفن بالشوافات ومن الالزم التمييق هنا بني نفشة م
 الديين، فهناك العلماء والقضاة الشرعيون والفقهاء الذين يشكلون قمة اهلرم، وهناك الفقهاء الطلبة الذين=اهلرم 

يشكلون أسفل اهلرم، والذين ميثلون تلك الفشة من صانعي األحجبة، واملقرئني وأئمة املساجد .. إخل. فهناك فرق 
بني الفقيه العامل صاحا الثقافة الدينية الواسعة، والفقيه الطالا الذي ال ختر  مهامه عن الوظائف السالفة الذكر 
 حسا:

Bruno Etienne, magie et thérapie à Casablanca, in le Maghreb musulman en 1979, ouvrage collectif, 

ed du C.N.R.S. Paris, 1981, p : 265, not : 9. 

سوسيولوجية التقليد واحلداثة باتتمع املغريب دراسة حتليلية لدينامية العالقة االجتماعية،  أورده عق الدين اخلطايب:
.72و 9هامق رقم  19، ص: 2227-7927جلديدة، الدار البيضاء، ، منشورات دار الرتبية، مطبعة النجاح ا7ط   
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وقد عبر الشاعر بدوره عن موقفه الرافض لهذا السلوك الذي يعكس الوضعية الحقيرة والدونية 

ة. جاء بسلطة الفقيه السحري الفتاة في مجتمع يؤمن بالسلطة الذكورية المقرونة والمعززة –للمرأة 

هذا التوظيف لتعرية ونقد جوانب من التقليد، التي تطبع بعض العالقات والمؤسسات االجتماعية، 

مثل عالقة المرأة بالرجل، والمرأة ومؤسسة الزواج، وذلك عبر أسلوب فني مشحون بالصراع 

ض ي موقف يتمثل في رفواالصطدام بين المواقف واألفكار، من خالل تحاور صوتين يلتقيان ف

ي، ثنه صوت الشاعر لسان حال المثقف الحداإإخضاع المرأة للوصاية األبوية وللسحرية الفقهية. 

وصوت الفتاة المجسدة لتوجه نسائي يبحث عن شرعية الوجود واالنخراط في عملية تغيير 

أن هذا الصوت  العقليات والمواقف والتوجهات المناهضة لحرية المرأة وحقوقها المشروعة. رغم

 األخير ال يعدو أن يكون سوى صوت الشاعر بلسان الفتاة.

  
رق هذه الموضوعات سمح بخلخلة طالعودة إلى التراث الشعبي وتوظيفه في إطار  إن 

المسكوت عنه والمحرم، وحرر الكتابة اإلبداعية وخلصها من التقريرية والمباشرة التي قد تسقط 
إيحاء ويتيح  ط يجعل التعبير أكثريومتغيراته. فالتفكير عبر الوس فيها كل كتابة لصيقة بالواقع

للكتابة القدرة على االنفالت من الرقابة التي تفرض عليها في الواقع. ويحرر الداللة بالتخلص من 
كل إحالة مباشرة إلى مرجعية أو موضوعة ما في الواقع الذي ينتج بخصوصه، في الوقت الذي 

ب عليه أن يرهن اإليحاءات التي ينتجها النص ويقدمها. جلمتلقي الذي ييترك فيه هذا الجانب ل
وتبعا لذلك، يمكن أن نخلص إلى أن غياب الحرية كشرط أولي للكتابة اإلبداعية، هو الذي فرض 
العودة إلى التراث الشعبي والتفاعل معه كوسيط تتحقق عبره. ويظهر بذلك التفاعل مع التراث 

المحيط ونوعية الموضوعات التي شكلت هاجس المبدعين األدباء  كمظهر نصي فرضه الواقع
 والتحليل. الذين تناولنا أعمالهم بالدراسة

 المستوى الثاني: 
ب _ البحث عن قيم بديلة تعوض فقر الواقع عبر التراث الشعبي بآعتباره جزء من 

 الهوية ومعبر عنها في نفس اآلن:
 الواقع إلى عدد من القيم مثل: الحقيقة والحرية تبرز النصوص األدبية المشتغل عليها فقر

والديمقراطية والخير، والحب، والصبر، والتضامن، والمساواة، والوفاء واإلخالص في العالقات، 
والغيرة على االنتماء والهوية... مما يسوغ العالقة المتفاعلة التي تقيمها مع عناصر من التراث 

قيم والمجسدة لها. وذلك في سياقات تحتم على الروائي الشعبي وبعض مظاهره الغنية بهذه ال
 والقاص والشاعر العودة الستحضار مظاهر التراث الشعبي.

ع ة التي يتمتدرافومن هنا تبدو هذه العودة ضرورية ومفروضة من زاوية الخصوصية وال
وى، مستبها مظهر من مظاهر التراث الموظف، وتبدو العالقة التفاعلية بين النصوص في هذا ال

كخليفة تدعم دفاع الذات عن أصالتها، وعن حقها في االنتماء إلى المكان واألرض. وتؤكد هذا 
الحق كمنطلق تحمي عبره هويتها المهددة باإلقصاء والنكران والتفسخ تحت طائلة التحوالت التي 

 يعرفها الواقع.
في المجموعة أو  « Jar u jar »وحتى خيار الهجرة المفروض مثلما يطرح في رواية 

 زرو"، يبقى مردودا بصورة يبدو -اريغ كـ  –ادجاس" أو في الديوان الشعري "اذ فالقصصية "ثي
معها أن األرض ذاتها، واألهل، واألحبة يدعون صاحبهم ليبقى وفيا مخلصا لهم، وهم في انتظار 

ربة مليئا عودته. كما تعكس رواية محمد بوزكو في نهايتها، وألن واقع المهاجر في أرض الغ
ر، ارات اإلنسان المهاجظبالمعاناة والمشاكل والتناقضات والمفارقات الصادمة والمخيبة آلمال وانت
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 - اريغ كـ –وضوح تجربة كل من شاعر الهجرة أحمد الزياني في ديوانه "اذ بمثلما تعكس ذلك 
 زرو"  والقاص ميمون الوليد في مجموعته "ثيفادجاس".

 
 

 : روسةأمثلة من النصوص المد
  »  jar u jar «:من رواية

ستحضر تفي إطار مراهنة الرواية على التصوير المكثف للواقع الذي تحكي عنه بتناقضاته 

من التراث الشعبي بشكل بارز، وقد كان حرصها قويا  مجموعة من القيم المرتبطة بعادات وتقاليد

ك جيل ثر مباشرة ووضوحا، فهنالتمنح لكل شريحة اجتماعية حقها في التعبير عن نفسها بشكل أك

 لمواقف.لاألجداد واآلباء، وجيل األبناء واألحفاد. وبين هؤالء وأولئك عالقات، ونظام تبادل للقيم و

تناولت الرواية جوانب من التنظيم االجتماعي المرتبط بمؤسسة "أمغار" بين الماضي 

 ، واستقبال المولود، وبعضوالحاضر. وجوانب من االحتفاالت المصاحبة لعمليتي ختان الصغار

الوجبات الغذائية، والمأكوالت المحضرة لتناولها. كما عكست جوانب من الحياة اليومية والمهنية 

للمرأة الريفية العازبة والمتزوجة، فضال عن وصف بعض األجواء االحتفالية المرتبطة بالسوق 

ة، ات، وبالحرف التقليدياألسبوعي كتجمع بشري فيه يحتفل اإلنسان باالقتصاد، وبالحكاي

والتواصل وتبادل األخبار عن طريق البراح، إلى جانب رصد بعض أشكال العزاء، والعادات 

المتعلقة بتسبيق الرجل األيمن عند ولوج األمكنة والفضاءات ألول مرة. وفي هذا الصدد، تستوقفنا 

م عالقة األرض التي تحكفكرة استوحتها الرواية من التراث الشعبي تتمثل في فكرة االرتباط ب

 اإلنسان باألرض.

لقد كانت هذه الفكرة إلى زمن قريب تمثل إحدى المقومات واألبعاد الوجودية لإلنسان 

المغربي، وكان تجذر هذا االعتقاد لديه مشروطا بكون األرض تمثل مصدرا لالستمرار في الحياة 

هذا اإلنسان وهذه األرض محبة بما تهبه من خيرات، وتمنح من حق االنتماء. لذلك كان بين 

وعالقة تفاعل ارتقت إلى حد القداسة، ومن ثم كان يتم الدفاع عن األرض باستماتة إلى حد الموت 

. وفي الثقافة األمازيغية أمثلة مادية ومعنوية (51)واالستشهاد من أجل الحياة المجسدة في األرض

 .(52)ومظاهر كثيرة وغنية جدا تجسد عالقة اإلنسان باألرض

                                                           
 .1، ص: 7999، دجنرب، 92حكيم أوالد عبد النيب: "الريف: األر، واإلنسان". جريدة أكراو أمازيغ، عدد:  - (51)

(52) - Ahmed ADGHERNI : « Imazighen et la terre ». TAMAZIGHT , N° 49, 1ere année, 09 

Decembre, 1999, p : 7. 
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وقد استلهمت الرواية هذه الفكرة وأقحمتها في سياق داللي عبرت من خالله شخصية 

"الزوفري"، الذي فرض عليه االستعمار االغتراب وهجرة البالد، عن تأثرها العميق لدرجة 

إصابته بالمرض، من جراء إبعاده عن األرض والوطن. ولذلك، كان قراره بالعودة قرارا أعاد 

يوية والنشاط، واالنتماء واالرتباط بالهوية، وارتمى لمعانقة "موذروس" وتبنيه، إليه البسمة والح

ودعوته لالرتباط باألرض/ الوطن والعودة إليها، والتشبث بالهوية، واألهل واألحبة، وقد نقل 

 "الزوفري" نداء هؤالء جميعا إلى موذروس قائال:

« ... mmi inu iεizzen... min tuɣa sran iwdan... min tesrid cek ɣar 

Mup ameqran idwer d azɣat, nec d min ɣar i tesrid nedwer d i$a... 

maca cek d imar di tittawin imezdaɣ... mmi inu... tammurt nneɣ traja 

cek... traja min teɣrid x tfejjapt »(53). 

يل لتي يحضنها المتخوتخلق الرواية بذلك ترابطا بين الذات وبين أحد األبعاد الوجودية ا

الشعبي. وتتفاعل الرواية مع هذه العالقة كخلفية تدعم دفاع الذات عن أصالتها، وعن حقها في 

االنتماء إلى المكان واألرض. وتؤكد هذا الحق كمنطلق تحمي عبره هويتها المهددة باإلقصاء 

يبقى  لهجرة المفروضوالنكران والتفسخ تحت طائلة التحوالت التي يعرفها الواقع. وحتى خيار ا

مردودا بصورة يبدو معها أن األرض ذاتها، واألهل، واألحبة يدعون صاحبهم ليبقى وفيا لهم، 

 وهم في انتظار عودته.

« tammurt nneɣ traja cek... traja min teɣrid x tfejjapt... yemma c 

ura dnettat tεayan mermi i kid c ɣa tessiweR a cek tdareε deg upsi 

nnes... Timuc am tziri iffaR usynu... traja ura d nettat... marra txezzar 

ɣar k »(54). 

 
 المستوى الثالث:

 النزوع إلضفاء مظهر الكونية والجمالية الفنية على الكتابة األدبية اإلبداعية: -ج
ة اوليبدو كذلك أن الهاجس الذي يحرك عالقة التفاعل في هذه النصوص األدبية المتن

بالتحليل والدراسة ، هو هذا النزوع نحو جعل معطيات الذات المنتمية إلى الماضي، أكثر مواكبة 
وبصيغة أخرى إقحام تلك المعطيات كتقنيات ضمن الكوني،  ،وقدرة على مسايرة اإلدراك اإلنساني

ح محيث تشتغل نصوص التراث الشعبي في هذه النصوص األدبية اإلبداعية كأداة تعبيرية تس
بإنتاج الداللة بأسلوب جمالي وفني رائع. مما يساعد على توليد نصوص أدبية جديدة وفنية ومعبرة 

                                                           
(53) - Mohamed BOUZAGGOU : JAR U JAR. Op, cit. p : 80. 

 املصدر نفسه. - (54)
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أكثر عن األبعاد اإلنسانية والجمالية التي تسعى إليها النصوص الكبرى. فضال عن طرحها 
لموضوعات بقدر ما ترتبط بواقع محلي، بقدر ما تعتبر شكال من أشكال التعامل والتفكير في 

 اإلنسان ككل.
 

 أمثلة من متون النصوص المدروسة:
 ":زرو -اريغ ك   -من ديوان: " أذ 

زرو"  -اريغ كـ –وظف الشاعر أحمد الزياني في القصيدة الرابعة عشرة من ديوانه "اذ 
أضفت على القصيدة قيمة جمالية وفنية خاصة  )*(حكاية عجيبة متداولة بالمنطقة تعرف ب"نونجا"

ر ورموز استلهمها الشاعر بدالالت جديدة للتعبير عن كنه الحياة وحقيقة بما تضمنت من صو
لتعبير ا اذالوجود المتخيلين في صورة هادئة جميلة وسعيدة توحي باالطمئنان والشموخ. ويتخذ ه

شكل أحالم ومواقف تبتعد عن المباشرة، وتعتمد اإليحاء من خالل ميل الشاعر إلى اإلغراق في 
 و من خالل القصيدة التالية:الرمزية مثلما يبد

 الترجمة النص باألمازيغية

 ابتعد يا غمام،انتظري ياريح -5 نو راجا ايا صميظيارحم ايا س -5

 -نيمدوكارن  -ويورغ سادو يثران ذ -اذ -2
 ويريذ

 ال سير تحت النجوم رفاق الطريق -2

ار الذي ارحل يا ضباب عن االخضر -3 .توزيزوث ي ثذريذ –ثيوت خ  -وتي ام -3
 تغطينه

 سأقتفي أثر نونجا بخطوات ثابتة -4 نونجا وارينيظ -صوريف ن اثذ فارغ ذ -4

 ؟أسير وأنادي نونجا أين توجدين -1 ؟راغيغ نونجا ماني ثجيذ -ويورغ اذ -اذ -1

 حين تسمع ترد عني: من أنت؟ -1 ؟وين ما ين تعنيذ -خافي ثارا -اتسراد -1

 .أين كنت حين أضاعوني )أهملوني( -9 .وغا ثجيذودارن ماني ت -رامي ذايي -9

 .أرد عليها: يا نونجا لماذا تلوميني -8 .نونجا ما غارخافي ثوغيذ -ارغ ا -اس -8

 .كفاني ما أحيا من حياة مرة ال حلو فيها -7 يظيزث ايي ثوذارث دراغ يا رزوكن وارفش -7

امي السوداء التي أنت عنها كفاني أي -51 .ايي وسان ينو تسد ست ذي وار ثجيذفش -51
 .بعيدة

 .ردي علي واخبريني عن مكان وجودك -55 .نونجا ينايي ماني ثجيذ -ارد خافي ا -55

دلني على الطريق الذي سأسلك أللتحق  -52 يويورغ -غا -غارم -ينايي مانت ابريذي -52
 .بك

 .الغول يحول بيننا -53 وامزيو ينورزم جار انغ -أقموم ن -53

وذرار نش ذي ثيسي  -م ذي ثيخفت نش -54
 .تنضغ

 .أنت في قمة الجبل وأنا في السفح أدور -54

                                                           

)*(  تذكر احلكايات أن "نوجنا" فتاة مجيلة وغيبة تولت الغولة تربيتها وهي صغرية بعدما تركتها أمها غري الذكية وضر ة األم 
رية للهروب والتوجه جللا املاء، فاستغلتا الفرصة الذكية أثناء وقوعهما يف يد الغولة. وقد احتالتا على هذه األخ

لإلفالت، وبقيت "نوجنا" بني يدي ثامقا )الغولة( حترسها حراسة شديدة إىل أن كرب أخوها من أبيها )ابن األم 
ومل يستطع البحث الذكية( وذات مرة كان يلعا مع شباب القرية خرجت امرأة عجوز تعريه بأخته اليت اغرتبت 

كن أخريا من افتدائها والعودة معا ا االحتقار وهذه اإلهانة إىل البحث عن اخته "نوجنا" اليت متبه هذعنها، ودفع 
 إىل أسرهتما. ملقيد من املعلومات انظر: 

- Mohammed KINU OEMRI : « Umey n « Nunja » », Tawiza uttvu n : 24, Kuzv yûr, 1999, p : 3. 

يقية للحكاية الشعبية يف الريف مع مناذ  معربة، ضمن كتاب إشكالية نطحممد أقضا،، مقاربة سوسيو سيما  -
.722-729وجتليات ثقافية يف الريف، مرجع سابق، صص:   
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وقيا نونجا وار شم  -وار شم وشيغ س -51
 .زنزغ

 .لم أسلمك بمقابل ولم أبعك يا نونجا -51

 -غا–غارم  -ينايي مانت ابريذي -51
 .يويورغ

دلني على الطريق الذي أسلكه أللتحق  -51
 .بك

مت ررعاهذ ذي  -خام ذ ثارزوث -59
 .اتسغميغ

 .البحث عنك عهد خالد في الذات -59

يوسين غارد فار مارانش  -وي د -ي -58
 .يويظغ -وارد

 .وإذا لم أصل سأتركه للذي بعدي -58

 -ثار اسحس مين غا -خافي -اتسراد -57
 .ثيني

 .تسمع وترد علي أصغي لما ستقوله -57

ياوي  -يد -ثذفارذ اش -غا -ها يا بريذ د -21
 .غاري

 ا هو الطريق الذي ستسلك ليوصلك إليهه -21

 .الطريق إلي مطر يطفئ النيران -25 .انزار يسخساي ثيمسي -ابريذ غاري ذ -25

 الطريق إلي شمس تذيب الثلوج -22 .وذفر اتسفسي -ابريذ غاري تفوشت ي -22

 .فيه نظراتيأزهار األقحوان  -23 .اصواظ ينو -ثافذ للش وني ذ -ماي غا -23

إحدى عيني فصل ربيع واألخرى فصل  -24 انبذو -اربيع يشتن ذ -يشتيط ذ -24
 .صيف

رخريف جاراسنت  -اغمبوب ن -21
 .واريعدو

 .وجه الخريف بينهما ال يمر -21

 .السماء صافية من فوقنا، ستخضر -21 يازيزو -نغ اذ -امزذاك سنج -اجناذ -21

 -ذمارن ني -يتاوين خ -أبريذ غاري د -29
 .تعرورث

الطريق الموصلة إلي على أعالي التالل  -29
 .والجبال

 -تسوا يصوراف ن -جار يصوراف ن -28
 .تيسارت

طوات خبين خطوات الصعود و -28
 .االنحدار

 -موث يغزارنر –ن  راجار يذور -27
 توذارت

 الحياة نهربين جبال الموت و -27

 .حيث يوجد القفل الذي توصد به الباب -31 .ثوارث -وارزم ن -ربرع ي ماني يجا -31

جيرت  -ار تفوشت خكً مانيس ت -35
 تازيرارث

 حيث تشرق الشمس بعد ليل طويل -35

 
 تحليل نماذج من الصور الرمزية ذات االمتداد في التراث الحكائي في قصيدة "نونجا"أ. 

ن من خالل القصيدة يمكن رصد مجموعة من الصور الرمزية التي تعكس لحظتي
متعارضتين: لحظة واقعية ضاغطة تتمثل في وطأة زمن الغربة واالغتراب والمعاناة واأللم والقلق 
والعرقلة والغموض الذي يكتنف مسير الحياة وواقع الوجود في الحاضر، ولحظة حلم متخيلة لدى 

 الشاعر يبحث فيها عن حقيقة الحياة ومعناها، وداللة الوجود وغايته.
رمزي لدى الشاعر من تصور ثنائي مانوي في بناء رؤيته للحياة وينطلق المتخيل ال

والوجود. يرى األشياء في شكل ثنائيات ضدية تتضمنها عالقة الصراع والتنافي كما يبدو من 
 خالل الجدول التالي:

 

 .جدول: جرد للرموز المتضمنة في قصيدة "نونجا" ومصدرها ودالالتها

 دالالتها مصدرها ترجمتها الرموز

الغموض إعاقة الرؤية لكونه يحجب  الطبيعة الغمام سينوأ
 .القلق .الشمس من الظهور
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التطهير، الثورة، التشتيت التحول،  الطبيعة الريح أصميظ
 .التبدل

النور والضياء، المساعدة على  الطبيعة النجوم إثران
 .السير واالستئناس في الطريق

 اقة الرؤيةالتعتيم والغموض وإع الطبيعة الضباب ثايوث

 الخصب، الجمال الطبيعة االخضرار ثوزيزوث

كنه الحياة وحقيقة الوجود المتخيل  الحكاية "لونجا" )نجاة( نونجا
في صورة هادئة، جميلة وسعيدة 
توحي باالطمئنان المفتقد في الواقع 

 المرير والقاسي

 المعاناة، األلم، القساوة الطبيعة المرارة ثارزوكي

الخطر الداهم والقوة الخارقة  سطورةاأل الغول أمزيو
 الرعب، التعتيم، الهمجية

القمة، التعالي، العمودية، التفوق،  الطبيعة قمة الجبل تيخفت ن وذرار
 الشموخ

 الهبوط، السقوط، االنحدار الطبيعة أسفل الجبل تيسي ن وذرار

 االختيار، المسير، الحركة الحياة الطريق أبريذ

 الخصب، اإلرواء، التطهير، الحياة ةالطبيع المطر انزار

االحتراق، الجفاف، العذاب الموت  الطبيعة النار تيمسي
 والفناء

النور، السعادة، االطمئنان، الدفء  الطبيعة الشمس تفوشت
 والحنان

 الجمود المطلق والبارد الطبيعة الثلج اذفر

 الجمال، واالطمئنان الطبيعة زهاراإل للش  أ

 الجمال والحب واالطمئنان الزمن يعفصل الرب أربيع

 الراحة واالستراحة الزمن فصل الصيف انبذو

 الصفاء، االستقرار الطبيعة السماء الزرقاء أجنا أزكزا

 العلو، الشموخ الطبيعة قمم التالل عرورتثيذمارن ن 

 الصعود، والمشاق الحياة خطوات العقبة  يصوراف ن تسوا

 السقوط، والهبوط الحياة دارخطوات االنح يصوراف ن تيسار

 القساوة والعذاب واأللم الطبيعة جبال الموت ايذورارن رموث

 الخصب والحياة الطبيعة نهر الحياة ايغزارن تودارث

وارزام ن  -ربرع ي
 توارث

 الحماية والمناعة والتصدي للخطر الحياة قفل الباب المفتوحة

 والعبودية والظالم االستبداد، الطبيعة ليل طويل جيرث تازيرارت

وظف الشاعر على امتداد القصيدة ككل رمزا حكائيا عنون به القصيدة التي تحمل اسم: 
. هذه األخيرة تحولت إلى رمز ليس فقط بحضورها في الحكي الشعبي المغربي (55)"نونجا"

                                                           
، » umasin zarɣi «من الشعراء الذين وظفوا حكاية "نوجنا" يف إبداعاهتم الشعرية جند: ميمون الوليد يف قصيدة  -(55) 

)الغولة(، األوىل رمق للصمود والبطولة واملقاومة. والثانية رمق  Tamza ا كرمق إىل جانا رمق آخر هويستحضره
 لالستعمار واهليمنة. ويف هذا الصدد يقول الشاعر الوليد ميمون:

Min nnan x- tamza yexsen ac- tpewwes 

Tkarf Nunja s- wemriar s- tzemmar iqettes 
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التوظيف،  اقاألمازيغي والدارج، وإنما بحمولتها اإليحائية والداللية الجديدة التي اكتسبتها في سي
 رها في فضاء القصيدة.اونظرا لتكر

يتكرر لفظ "نونجا" ست مرات في القصيدة ابتداء من العنوان، ولذلك تشكل الرمز 
المحوري المهيمن على مضمونها. رمز استعصى علي فهمه في البداية، لكن من خالل تكرار 

، والتي تتعالق مع الرمز القراءة، واستحضار مجموعة من المعطيات والرموز الموظفة في النص
 .المحوري وترتبط به بشكل أو بآخر، تمكنت من تقديم تأويل بصدده 

يخلق الشاعر مع "نونجا" حوارا يناجيها كي تساعده في البحث عنها والوصول إليها، 
 عبر خطاب شعري نلمس من خالله لغة الترجي.

فاء أثرها والطريق الموصل وإصرار الشاعر ومكابدته والتزامه بالبحث عن "نونجا"، واقت
 ،إليها، في هذا اإلطار تم توظيف رمز الطريق "أبريذ" بكثافة )ست مرات( إلى جانب فعل المشي

في زمني الحاضر والمستقبل )أربع مرات(، والخطوات )ايصوراف( المجسدة للمشي )ثالث 
 مرات( والتي ترمز لالختيار والمسير والحركة في الحياة.

ات القادمة/اآلتية في ذنجا" عهد مأخوذ على الذات الحاضرة والإن البحث عن "نو
المستقبل. وهذا الفعل تعترضه مجموعة من العراقيل التي وظف الشاعر للداللة عليها مجموعة 
من الرموز، يأتي على رأسها رمز الغول "أمزيو" الذي يحول بين الشاعر ونونجا. وفي هذا 

 الصدد يقول أحمد الزياني:
 م جارانغزوامزيو ينورأقموم ن 

 الذكر يرمز ووال يخفى ما بين "نونجا" و"تامزا" من صراع في المخيال الشعبي. وأمزي
 هنا للخطر الداهم وهو من الكائنات األسطورية المعتمة التي تثير الرعب والخوف.

الشاعر وهو يناجي "نونجا" ويترجاها، ينطلق من وضعية مرة وأليمة، ولدت لديه إحساسا 
مة الحياة الحاضرة وقسوتها وضبابية مسيرها وغموضه. وقد وظف مجموعة من الرموز بصد

 الدالة على ذلك، والتي يقابلها برموز مضادة ذات الوظيفة التطهيرية.
 

 الريح ≠ الغمام

 الريح ≠ الضباب

 الحالوة ≠ المرارة

 قمة الجبل ≠ سفح الجبل

 المطر/الماء ≠ النار

 الشمس ≠ الثلوج

 وديان الحياة ≠ الموتجبال 

 الصعود ≠ االنحدار

 القفل ≠ الباب المفتوحة

                                                           

 انظر:
-Mimoun El  Walid, ziredjaɣ n- tmurt ɣar ruεra ujenna, op.cit, p : 54. 

 ولعمر بومقوغ قصيدة بعنوان: "نوجنا" يقول فيها: )النص التايل مرتجم(
 يا "نوجنا" يا مجرة يف ظالم القبور 

 يا روح اتر وحني
 يا دمعة اليتيمات الضائعات

 اماللك حساء يف قصعات الرعاة
 مجالك االنتظار يف نظرات األغفال

 .712سابق، ص:  ، مرجع"مستويات التجربة الشعرية األمازيغية املعاصرة بالريف "اهلل شريق،النص املرتجم أورده عبد 
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 الشمس ≠ الليل الطويل

 
عندما نتأمل الرموز الموظفة في هذه القصيدة نجدها ذات طابع محلي مستقاة من الطبيعة 
 والحياة والثقافة الشعبية المرتبطة بالحكي، وتنتمي أغلبها إلى نظامين للمتخيل تتواجه داخلها

 الصور والرموز، وتدخل في عالقة نفي متبادلة تقوم على المواجهة.
النظام األول: يضم الرموز التي تمثل النماذج المعتمة التي تعكس القلق، والرعب، 

 والضبابية، والظالم، والقساوة، والجمود، والعرقلة، واالستبداد، والتخلف.
التطهيرية التي تعارض الرموز األولى أما النظام الثاني فيضم الرموز والنماذج المضيئة و

وتنشر مقابلها داخل الوعي األمل، والتفاؤل، واألمن، واالستقرار، واأللفة، والسعادة، والجمال، 
 واالطمئنان، والشموخ، والهدوء، والخصب.

يعمد الشاعر أثناء توظيفه لهذه الرموز المستمدة أغلبها من التراث الشعبي الحكائي إلى إدخال 
ت جديدة عليها، أو تطعيمها أو قلبها وتغييرها. ويعمل على ترجيح كفة الرموز ذات النظام دالال

المضيء وتغليبها وتقريبها، في مقابل استبعاد الرموز السلبية التي تنتمي إلى النظام المعتم عبر 
 عمليات التطهير والنفي والرفض. مما يساهم في تهدئة قلق مشاعر اإلنسان الشاعر والمتلقي
ورعبهما، وتحقيق التوازن النفسي واالجتماعي للذات/الذوات المتوترة التي تكابد األلم، والمعاناة، 
والغربة، واالغتراب، وضبابية الرؤية، واليأس، واالنتصار لهيمنة الرؤية التفاؤلية، واإليمان 

وضعه في و بالمستقبل، والتشبث بالحنين واألمل والصمود لتحسين ظروف حياة اإلنسان المكابد
العالم وصيانة وجوده. وبهذه الوظائف والدالالت تتعالق القصيدة الشعرية وتتناص مع حكاية 

  ."نونجا" العجيبة رغم ما بينهما من تمايز

 
أ تستوفي كملج ،في المستوى األول ،ةثالثهكذا، يتحدد التراث الشعبي في األعمال األدبية ال

ير المبدع، وهو الحرية، وهو ما يمكن طرحه من زاوية به الكتابة اإلبداعية أحد شروط التفك
أخرى نفهم من خاللها نوعا من عجز اللغة عن التخلص من الرقابة المفروضة عليها في الواقع 

لعودة إليه وافاستعانت بالتراث الشعبي. ويتحدد في المستوى الثاني باعتباره جزءا من الهوية،
 فرادة واألصالة ...ضرورية ومفروضة من زاوية الخصوصية وال

وفي المستوى الثالث: يحكم العودة إلى التراث الشعبي في األعمال المدروسة نزوع نحو جعل 
ي توال معطيات الذات المنتمية إلى الماضي أكثر مواكبة وقدرة على مسايرة اإلدراك اإلنساني

 انظر إليهي ،ذه الزاويةومن ه ، وإقحامها كتقنيات ضمن الكوني.رتاد آفاقا شموليةتل اينبغي تطويعه
كخيار من الخيارات التي تستطيع بها هذه النصوص األدبية اإلبداعية األمازيغية أن تلج مستوى 

 الكونية كوجه آخر للحداثة.
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 التناص من خالل توظيف التراث في ديوان أحمد الزياني:

Ad ariɣ g uzru 
  

 ألحمد الزياني "زر-ـاريغ ك-أذ"تن المدروس: ديوان الم :تقديم -1
 

ــــــــــــ-يحمل الديوان الشــعري الذي نحن بصــدده العنوان التالي: "أ  زرو" أي: ســتكتب في الصــخر". وهو عنوان -اريغ كـ
القصيدة األولى في الديوان التي يتمحور موضوعها حول التعبير عن الوعي بالهوية الثقافية واللغوية، وبفعل كتابة اللغة وأهميتها، مع 

هذه اللغة، ووظيفة الكتابة، ودعوة المتلقي للمشاركة في هذا الفعل. وهذا يعني أن هذه القصيدة تعد مفتاح القصائد  تحديد طبيعة
 األخرى، وهي التي تعبر أكثر عن طبيعة التجربة الشعورية لدى الشاعر أحمد الزياني.

دار النشـــــر "يزوران" مع ترجمته بهولندا عن  (Utrecht)في طبعتين، األولى بتوتريخت  6881أصـــــدر الديوان ســـــنة 
ذا في ه-الذي أورد  ،، والثانية بالمغرب والتي جاءت بقناعة من الشــاعر أحمد الزياني"Roel Otten" :إلى الهوالندية من قبل

ـــ-اريغ-كلمة جاء فيها: "عندما أصدرت الطبعة األولى من ديواني "أ   -الصدد زرو" بهوالندا، كنت دائما أشعر أني قصرت في -كـ
حق أبناء بلدي المغرب، كونهم ســــــيحرمون من تصــــــفح هذا الديوان، خاصــــــة وأنه تناول بعض الظواهر المرتبطة بالمواطن المغربي 

 (56)عامة، والريفي خاصة، من هنا جاءت فكرة إعادة طبع هذا الديوان بالمغرب".
يغي الرافع لقرص الشـــمس المشـــعة تحمل الواجهة األمامية للغالف الخارجي للديوان صـــورة رســـم منقور للفارس األماز 

وفي  (57))أبيزار( وعلى يمينه نقش بحروف "تيفيناغ". والصورة ملتقطة من جبال القبائل بالجزائر تعود إلى العهد الحجري الجديد.
مبدع لأسـفل الصورة كتب عنوان الديوان بخ  ررامي بلون أحمر، وأسفله التعيين الجنسي )قصائد ريفية(. وفي أعلى الصورة اسم ا

 صاحب الديوان أحمد الزياني. وأعلى االسم تم إثبات دار النشر: يزوران، سلسلة الشعر األمازيغي.
وفي الواجهة الخلفية للغالف نجد صـورة الشـاعر واسـمه، ومقطعا شـعريا من أربعة عشـر بيتا شـعريا من القصـيدة السابعة 

 في الديوان المعنونة "بعالل".
قصـــيدة، كتبت بالخ  اآلرامي موزعة على ســـت وخمســـين صـــفحة من الحجم المتوســـ  يتضـــمن الديوان أحد وعشـــرين 

(. مواضــيعها تعالق قضــايا وظواهر يتداخل فيها المحلي بالوطني، والقومي باإلنســاني. محملة بعدة أســ:لة منها: أســ:لة 61/2100)
ـــــــــــ-اريغ-الهوية والوعي بالكتابة )القصــيدة األولى: أ   وفي هذا الصــدد اســتتثر موضــوع الهجرة وبعضزرو(، وأســ:لة المجتمع. -كـ

يندورار" ي -ا–أسـبابها ومشـاكلها حيزا هاما ضـمن اهتمامات الشاعر في هذا الديوان )القصيدة الثالثة: "أرقيا"، والخامسة "ا ارت 
يوانه "( وفي درعون يصــوظن" والســادســة عشــرة "ييســي وظارينو-والســابعة: "عالل"، والثانية عشــر: "احيحاه" والخامســة عشــرة: "ا

 ولذلك لقب بشاعر الهجرة والمهاجرين، هذا إلى جانب معالجة موضوع المرأة والحب. (58)الثالث.
 اريف(، وســـجال الوجود والحقيقة–ن ومن األســـ:لة األخرى ســـجال الجغرافيا والتاريص )القصـــيدة العاشـــرة: ســـيورن يذورار

غران"، والتاسعة: نظ أزمان نظ"، والحادية عشرة: "نقار زمان واريحري"، يز -واإلنسان )القصيدة السادسة: ويار تيغايين يكذحان  
 يورينو"..(. –والسابعة عشرة: "صبارا 

، بدار الكبداني بآيت سعيد، 6809من مواليد سـنة  (59)أما صـاحب الديوان، فهو الشـاعر الريفي الكبير أحمد الزياني.
الثة غي من خالل إصـــــــــداره لثين من تحقيق تراكم كمي في ميدان الشـــــــــعر األماز مهاجر بالديار الهوالندية. تمككان إقليم الناظور،  

                                                           

)56( - أمحد القياين، إذ-اريغ-كن زرو، ط 2، منشورات يقوران، سلسلة الشعر األمازيغي، املغرب، 7992، ص: 2.
 

 )57( - محمد شفيق، لمحة عن ثالثة وثالثين قرنا من تاريص األمازيغيين، مرجع سابق، صص: 91-92.
(58) - Ighembab yare zun x wudem – nsen deg wudem n waman.   .2111 ،ط 6، مطبعة التيسير، الدار البيضاء 

 )59(-  استعرت هذا التعبير من األستا  حسن بنعقية. انظر :

- Hassan BAN HAKEIA: "Ahmed Ziani, poéte amazigh", Tawiza, uttuvun: 34, Sinyûr, 2000, p:1. 
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، والثــالـــث بعنوان (60)دواوين شـــــــــــعريـــة، األول هو الــذي نحن بصــــــــــــدده قيــد الــدراســــــــــــة، والثـــاني بعنوان: "ثريوريوت ي موالي"
nsen deg wudem n waman"-"Ighembab yarezun x wudem.(61) 

إ  ألف مســـرحية بعنوان: "نونجا" وظف فيها حكاية شـــعبية تعرف ب"نونجا"، واعتمد للشـــاعر اهتمام بالمســـرح، وكان و 
فيها المقاربة الكالســــيكية من خالل التركيز على الصــــراع بين الخير والشــــر. كما شــــارك الشــــاعر أحمد الزياني في عدة مهرجانات 

ه المنية ية من جمعيات ومجسـســات ثقافية، وقد وافتقدير شـعرية وأمســيات ثقافية وفنية، محليا ووطنيا ودوليا، وحصـل على شــواهد ت
 .2161/ 19/ 61بتاريص: 

استطاع الشاعر أحمد الزياني من خالل دواوينه الثالثة تحقيق تراكم نوعي في مجال التراث بالريف، ويمثل تيار التجديد 
التراث  ر األمازيغي، وأحدث قطيعة معوالتحديث في هذا الشـــعر، خاصـــة في ديوانه األخير الذي عبره فتح طريقا جديدا في الشـــع

 (62)على مستوى اإليقاع والوزن، مقارنة مع باقي الشعراء الريفيين.
ــــــــــــ-اريغ-ترتب  اللحظة الشـــعرية عند الزياني في ديوانه األول " أ  أنها  زرو" بالتجربة الشـــخصـــية ارتباطا وثيقا، حتى-كـ

د صياغة ز بالصدق واألمانة في اإلفصاح عن  اتها كتجربة إنسانية معاشة تعيتتحدد في إطارها العام بتجربة االغتراب ومآسيه. وتتمي
معطيات الواقع بعيدا عن أي التزام بقوالب جاهزة، أو معالجة قضايا ال تتصل بتجربة الشاعر الحقيقية التي قد تجعل اإلبداع مغتربا 

ية حزانها وخباياها األليمة. ولهذا، فالغربة هي الموضوعة المركز عن نطاق حياة الغربة أو الهجرة التي عاشها الزياني، وعاناها وخبر أ
داخل الديوان، والتي تكثف حضـورها وتبســ  ســلطتها من خالل هيمنتها على مسـاحة كبيرة من مضــمون القصــائد، وتســرب رموزها 

 (63).غتراب والغربة والحنينوصــــورها إلى القصــــائد األخرى التي تتعرا لموضــــوعات مغايرة، مما جعل الديوان محكوما بتجواء اال
مزقة من غربته القاســــــية داخل الذات الم -مكتويا بحرقة التجربة اإلبداعية وهمومها -ح رؤاهتمن هنا، فالشــــــاعر أحمد الزياني، يم

في هذا الوجود المعذب، وداخل تضاريس الضياع المسيحية بالهجرة والبعد عن الوطن. ولذلك يفوح دوما من جسد نصوصه عبير 
الريف الزكي، والذي يظل حاضـرا بتراثه وحكياه، بننسـانه وحقله، بتعراسـه ومآتمه، وبجبروته وضـعفه... في إطار نسيق خيالي  جبل

 (64)مناسب، في قالب لغة شعرية مجنحة ومحكمة".
ـــــــــــ-يجسـد ديوان "أ   دزرو" ويجكد المرور إلى الكتابي في سـكون / هدوء وصفاء دون إحداث قطيعة مع التقلي -اريغ كـ

لقد أصـــــبح توظيف التراث قوام الكتابة الشــــعرية عند عدد من الشـــــعراء األمازيغ بالريف منذ أواخر الثمانينيات من  (65)الشــــفاهي.
القرن الماضــي، ويعتبر أحمد الزياني من هجالء، إ  تمكن من اســتلهام التراث الشــعبي، وتوظيف عناصــره في إطار التتســيس لكتابة 

الفني والجمالي. من هنا جاءت مقاربتنا لمتون قصـــائد ديوانه األول للبحث في تجليات توظيف هذا  شـــعرية متميزة على المســـتوى
  اطه المرتبطة بهذا التوظيف.مالتراث وأصنافه وأشكاله وحجمه وتجلياته، والكشف عن مستويات التناص وأن

                                                           
 )60( - أحمد الزياني، ثريوريوت ي موالي، ط 6، أميريال، الرباط، 6889.

 )61( - مرجع سابق.
(62) - Hassan BAN HAKEIA:op. Cit., p: 2. 

 - Hassan BAN HAKEIA: Préface de recueil Ighembab yare zun x wudem – nsen deg wudem n waman, 

op.cit, p: 5.  

 )63(-  فجاد أزروال، "تجربة الغربة في ديوان "أ  – اريغ كـ- زرو""، ضمن كتاب: قراءات في الشعر األمازيغي بالريف، مرجع سابق، ص: 92.

 )64(- انظر: قراءة مقدماتية ألزروال فجاد على ظهر ديوان أحمد الزياني ثريوريوت ي موالي، مرجع سابق.
(65) - Mohamed SERHOUAL: "Adarigh g wzru", j'écrirai dans la rocaille" du poéte: Ahmed ziani ou la 

défense et l'illustration de la langue amazighe". Tamazight, N: 37, 1ère année, 16 Septembre 1999, p: 7. 
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 انيزرو" ألحمد الزي -اريغ كـ-جرد لمظاهر توظيف التراث الشعبي في ديوان "أذ -2
 :األدب الشعبي -2-6

 «زرو-اريغ ك-أذ»: مظاهر األدب الشعبي في ديوان: (6)الجدول رقم 

أقسام األدب 
 الشعبي

 ترتيب
 المقاطع

 الترجمة الصفحة مظاهرها في الديوان

 الشعر

16 

 التشبث بتقاليد النظم الشعري التقليدي:
على  شـــــــــــفويةالوالقـافيـة والروي والتـتثر بـ

ـــة وم عجمهـــا مثـــل مســـــــــــتوى لغـــة الكتـــاب
 زرو" -اريغ كـ-: "أ 6القصيدة رقم 
 " نثن ييسين اما-: "أ2والقصيدة رقم 

: "ويــــار تيغيــــا يين 1والقصـــــــــــيــــدة رقم 
 يزغران".. - يكذحان 

 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
1 
 
 

60-61 

 .ستكتب في الصخر
 .أيتها الحاملة للماء

أليســـــــت البذور هي التي 
 تصبح جذوعا

 الحكاية

12 

 بعة عشــــرة فينونجا عنوان القصــــيدة الرا
 الديوان

 
10 
11 

تتنـــــاص القصـــــــــــيـــــدة مع 
حكــــايــــة أمــــازيغيــــة تعرف 
ب"نونجــــــا   تــــــامزا" أو 

 ن تشريكين" ن"تناي
في القصـــــــــيدة الشــــــــــاعر 
يــــتــــولــــى الــــبــــحــــــث عــــن 
ـــــاجيهـــــا كي  "نونجـــــا" وين
تســـــــاعده على الوصـــــــول 

 إليها

11 

عنوان القصيدة الرابعة بالديوان "ا ارث ا 
ــــذي  – ييــــدورار" والمقطع الشـــــــــــعري ال
 شكل الزمة تتكرر في القصيدة. ي
 .رعار نوم–ورار نش   ذي –ا ارت ا -
 زارغ نهر ينو يجان أوارناوم. –ا   

 
 
 
 
 
 
61 
69 

 "انحني يا جبال"
انحني يا جبال أتوســـــل -

ألرى أهـــلـــي -  .إلـــيــــــك
يتنـــــاص  .الموجود وراءك

ــوان والــمــقــطــع  ع مــالــعــن
 ."نونجا والغولة"حكاية 

ثال
ألم
ا

 

19 

 غظا وحرغ واريو اقوضا –فوس ينو  -
 .ثيطاوين أوار وار سيويرغ –خزارغ س  -

1 

يدي قصـــــــــــيرة تعبت ولم 
 أصل 

أحملق بعيني وال أستطيع 
 .الكالم
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10 
 نعاونذعا  –وسان  انغ يعذون ما اسن 

69 
األيــــام التي خلــــت، هــــل 

 يمكن تكرارها؟

11 
-61-60 .يزغران -ويار تيغيايين يكذحان  

00 
 ة )م:يمن المجكد أن األنو 
 .نواة( تصير جذوعا

19 
 .يسغوان -يزيويين يذحان   -ويار  

60 
أليســــــــــت خيوط الحلفاء 

 .هي التي تصبح حباال

19 
 .زمان -ويار تيسعاثين يداكارن  

60 
من توالي الساعات يتولد 

 .الزمان

18 
 حمرن يغزران –ثنقيذين ي  –ويار س 

00 
من تكـــاثر قطرات المطر 

 .تجري األنهار
 مسكوك

61 

 .أي يحيذ –أ   –زرزغ زمان يوك  –  أ
خـــافي  –زرزغ اخمي ي  –وحرغ مـــا ا  

 61 .يخي 

ستتخلص من قهر الزمان 
 الذي يتبى أن يتركني

تعبــــــت من المحــــــاوالت 
 .دون جدوى

 

66 

أربيع خمي يتيري نتا يعدربت نوار خميني 
 غايازاغ يطاو وار يظهار

69 

النبـات عنـدمـا يكبر تزينه 
 الورود

ــــل  ــــذب يتطــــاير وعنــــدمــــا ي
 ويختفي من الوجود

 

62 

 .وني يكين رخير تفوشت ربدايكار وني-
 .يكين رغير يموث أمن يدار-

69 

فـاعـل الخير كالشـــــــــــمس 
 .التي ال تغرب

فـــــاعـــــل الشـــــــــــر كـــــالحي 
 الميت

 
61 

 .ثمزي واخاتشنا ماشاعا  أتوسار-
 69 رعمار -خمي غايبوري وسرهام ن-

الطفولـــــة جميلـــــة لكنهـــــا 
)تنتهي( عنــــــدمــــــا  .تـزول
 بلى سلهام العمري

 

69 

ثزكارث شـــــدن  -أم يغيذون فســـــارن  -
 .خاس
ومــــــا فــكــيــــــت مــوخــــــاس  -فــكــيــــــت أ-

 روخاموخاس
21 

مثل خيوط نبات "يغذون" 
الملتفـــة حول أغصـــــــــــــان 

 .السدرة
فكيف لك أن تفكها يا -

 أخي؟
 

60 

 .تافجوشت يشدن أصميظ وار ت يفسي
 .ثيذت نتاواريوطي –مين يبدن   

29 

ــوطــــــة ال  الــحــزمــــــة الــمــرب
 اتستطيع الرياح تشتيته

ما بني على أســــــاس متين 
 .ال ينهار

 
61 

 .رغنوج أك وغزي يباون وار ديتيس
11 

ـــــاء وأكـــــل  ال يتالءم الغن
 الفول

 
69 

 أغي نغ يتواسوكوفو يتواحجار
96 

ــــه  حليبنــــا شـــــــــــرب ورغوت
 سكبت.
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69 

 .أقايي  ي ربحار يوجغ وار غارس وفوغ
96 

غــــارق في بحر عميق ال 
 .مخرج له

 
68 

وعرور  –روظواظ ييســـــــــــي اريظـــــاظ   
 90 يسيوانن

خطف الخفار صــــــــــغيره 
 ةأعلى ظهر الحد

 
21 

 .يمزراظ يازيظ يارزا يافار –  نشين 
06 

نحن فقراء مثـــل الـــديـــك 
 .الــذي تكســـــــــــر جنــاحـــه

 المهيض الجناح()
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 :العادات والتقاليد 2-2
 «زرو -غ كاري-اذ»مظاهر العادات والتقاليد الشعبية في ديوان:  2الجدول رقم: 

العادات والتقاليد 
 الشعبية

 ترتيب
 المقاطع

 الترجمة الصفحة مظاهرها في الديوان

مــن مــرددات األمــهــــــات 
لـــــتـــــنـــــويـــــم أطـــــفــــــالـــــهـــــن 

 وإسكاتهم
16 

هال رارو يستوظسايي  –سريغت   
 .أسيمي - 

ســـــــــــمعتـه )الكالم/اللغة(  0
 "هال رارو" نومني رضيعا

من األعباء التي تتحملها 
 نائهنأب االمهات في تربية

12 

يجـــا يمـــاس تترو ثقـــار عالل ينو -
 .يويور
أمزيان عاماين  –ث   –ســيمص  -
 .ست شهور - 
غير  –اس هال رارو   ك  –كيغ   

 .عرور -ك–را  

ترك أمـــــه تبكي قـــــائلـــــة:  68
ـــي قــــــد رحــــــل  ـــن عـــالل ب

 .صغيرا
لمــدة عــامين  أرضـــــــــــعتــه 
 .وستة أشهر

 تــــــهتب"هـال رارو وربـ -
 على كتفه وظهره

 بةمن عادات الخط
11 

  .أدا اسن ينخضابن ثاوراث ترزا-
ســـــــكار  –ثادارث نغ اتشـــــــورس -
 غاييطا؟ - 

ســـيقدم الخطاب بشـــكل   91
 كثيف

  .منزلنا سيمأل بالهدايا
 

19 

اس مـــــا يي  –روحغ أرقيـــــا نيغ -
 .ثاويذ؟
روحغ غـــــار بـــــابـــــاس ينـــــاي مين -

 تخسذ؟

 .قصدت أرقيا طالبا يدها 9
قصــــدت أباها فســــتلني -

 .عن مرادي

اليـــــد المرتبطـــــة من التقـــــ
 بالزواج الريفي

10 

 اتكذ أخام نم شجارث نم أتغمي
ياس  -دشــــار نم أد -أكذ ميس ن
 أشم ياوي.

يعـــذر  -وينــدوز أ  -يــذفع س- أ
 وحوري. -س

 .ام كن رحني -أتورار  أ  ذأتشظح
 -يزيوين ن -أم كن ثــاعبروقــت س

 .واري

 ســتتزوجين وتســتقرين في 19
 بيتك
ــــ- ي ذمع ابن قريتــــك ال

 .سيقترن بك
ســــــيدفع الثور والكبش -

   .ألجلك
ســـــــــــتــرقصـــــــــــيــن وتــغــنــيــن 

 وتخضبين بالحناء
ســــــــتضــــــــع لك القالدة -

 .يخيوط من الحلفاء
ـــــقـــــتـــــلـــــع مـــــن  زفــــــاف م
خصـــــــــــوصـــــــــــياته وأعرافه 

 المعتادة
11 

كــــيــــغ ورار وحــــــذي واركــــيــــــذي -
 ثحضار .

ي ثفثير  ســـــــــيســـــــــووار ثيويذ -و-
 .أتار 
اي  -أجون وار -وار ثـوثيــــــذك-

 .تسريورو 

يدا وحاحتلفت بعرســي - 9
 .دون حضورك )األم(

لم تعـدي الكســـــــــــكس -
 .ولم تشاركي في اإلطعام

لم تنقري على الـــــدف -
 .ولم تزغردي

من مظاهر الحياة العملية 
 19 للمرأة الريفية القروية

هد كذلك هنيا اســــــــــتشــــــــــ 61 مانوثن تاي -هنيا زك –ا  زارغ را  
 .تجلب الماء من اآلبار
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اربيع حاما  -تســســاو ي رحواظ ن
 .ييم-ا 

بســــــــاتين الورود تســــــــقي 
 .لتنمو

19 

 -توغــايي غــار بــاب حتشـــــــــــغ ي-
 -ن اس ثيشنيفين-تكغ-يفوناسن 
 .ينكورن -وغروم  

 وامان -اســـد يقوبار ن -تاويغ -
 .انوثن –زك 
يع ارب -وماظ نساسد تي -تاويغ -
 يكشوظن - 

ــــــــــــت عــــــــــــنــــــــــــد  02  كــــــــــــن
أبي أجمع الحشــــــــــــــائش 

  .لألبقار
لـــــه الخبز  نكنـــــت أعج

 بختلف أنواعه.
ب جــرات )جــرار( اجــلــــــ

 .الماء من اآلبار
أجلب له حزم الحشائش 

 .ورزم الحطب
التوق إلى زمن تسود فيه 

يم التشـــــــــــبـــث بـــاألرا ق
والــعــمــــــل والــتضــــــــــــــــامــن 

 والفرح والغناء

18 

 -ومزيــــــان   -أنفغ أنحتش س-
 .ومقران

 -ومــــــاظ سصـــــــــــأد نــــــاوي ثــــي -
 .يسغوان -ثمورار 

 -تيحرامين تغنـاجنت ال ال بويان-
 .زمان
 لو لوشين سقارقوشنتقطونت تي-

ـــاوينـــد  ايظوظـــ عالل يزران  -ن ت
 .ني يشنان

ســـــــــــــــنـــــخـــــرج لـــــجـــــمـــــع  21
الحشـــــــــــائش بمشـــــــــــاركة 

 .الصغير والكبير
ســـــــــــنــتتي بــالحزم ملفوفــة 

 .بالحبال
الفتيات تغنين أشــــــــــعار -
  .العريقة "ال ال بويا"
يــــــقــــــطــــــفــــــن األزهـــــــار -

 .ويزركشن بها األصابع
يمــدحن عالل بــتشـــــــــــعــار 

 .معبرة
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 :راثية المادية والفنون الشعبيةالت لاكاألش -2-1
 مظاهر األشكال التراثية المادية والفنون الشعبية. 1الجدول رقم: 

 ترتيب األقسام
 المقاطع

 الترجمة الصفحة مظاهرها في الديوان

ــــاء  بعض أشـــــــــــكــــال الغن
غناء  .الشــعبي ومناســباته

ــــة ال ــــا المصـــــــــــحوب ال بوي
 16 بالزغاريد

 زي -خــدوج -تغنجيــت "هنيــا  -
  .مرمي
 -ورارن يشـــتن اك -غنجنت  ك-

 .تنضني
-ن بريذن -ويا وين كيغنجنت تي
 رعراصي

ــــا وخــــدوج" - 0 ــــه "هني غنت
  .منذ زمان

غنتـــــه في األعراس مثنى 
 .مثنى

غنتـه بشـــــــــــكـل ثنـائي في 
ـــطـــرق الـــمـــجديــــــة إلـــى  ال

 البساتين
 

12 
تغني ال ال بويا مصــــحوبة  28 تغناح ال ال بويا  ايس ثيروريوين

 بالزغاريد
ألطـــفــــــال مـــن ألـــعــــــاب ا

ــة فولعلع  ــة: لعب الشـــــــــــعبي
 .لعبة ركوب القصبو 

11 

 .ثمزي ينو أك هنيا رامي نيرانورار-
 -يــبــو ا   -نـورار فــو لــعــلــع  -

 .يشارشار
رامي نيرا تنصـــــــــورف يصـــــــــوراف -

 ظارس وظار

أمضــــيت طفولتي بجانب  29
 هنيا وتشاركنا في اللغب
لعبنــــا لعبـــــة فولعلع على 
 الضفاف وأكوام الحجر

ابع ة تتـــعنـــدمـــا لعبنـــا لعبـــ
 الخطى

19 
 –وغــانيم يغير ينيــا  -يجن ينيــا  

 .ويس
أحد ركب القصـــــــــب ظنا  11

 منه راكبا الحصان
جــوانــــــب مــن األعــمــــــال 
المزاولــة من قبــل الفالح 

 التقليدي 

10 

 .ا  يفارح وفجاح ا  يخيظ يساكان
 -واري ا  -ا  يــــدز يفجــــاي ن-

 يك وكان
 .ا  يفارظ ثيسافين-
 .يسران -يعذر را  -ا  -
شـــنان  -امورت نغ اتشـــن ا اسث-

 ووسان

ســـــيفرح الفالح وينســـــق  26
 "إساكن" 

ســــــــــيهيء حزم الحلفاء -
 .ليصنع منها الحبال

ســـــــــــيـنـظف المطــــــامير -
 .ويهيئ غطاءها الحجري

أرضــــــــــنا ســــــــــتســــــــــتعيد -
 مكانتها مع األيام

بعض أســـــــماء المنتجات 
المرتبطــــــة بــــــالنشــــــــــــــــاط 
 .الفالحي ومكان تخزينها
وجــوانــــــب عـــن كــيـــفـــيــــــة 

ها وإعدادها جمعها ودرس
 11 لألكل

دغاثاس صــــابث انشــــار  -مي يخ
 ثيسارفين 

 -يبــاون اك -انصـــــــــــيف يمنــدي  
 .ثنيفين
يــــــار ن  -انصــــــــــــيـــف فــــــاريـــنــــــا -

 .تيسظوين
رمطــــــات  -انشــــــــــــــــار ينورار س-

 .تافيوين
يــك  -يصـــــــــــاروث ا  -عالل ا -

 ثيعجاجين

 جعـنــــــدمــــــا يـكون المنتو  26
 . وافرا سنمأل المطامير

سنجني محاصيل الشعير 
 .والفول والجلبان

ســـــــــــنجني محاصـــــــــــيل -
الــقــمــح الــطــري والــقــمــح 

 .الصلب
ســـــــــنمأل البيادر بتكوام -

 .مختلفة من المحاصيل
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ســـــــــــيقوم عالل بـــدرس - .انصاروث انحري انك ثيخبازين-
 .الحبوب محدثا الغبار

ونصنع  ،سندرس ونطحن
 .الخبز
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 م:المعتقدات الشعبية وأسماء األعال -2-9
 «.زرو-اريغ ك-اذ:»الشعبية وأسماء األعالم في ديوان  مظاهر المعتقدات 9الجدول رقم:

 ترتيب األقسام

 المقاطع

 الترجمة الصفحة مظاهرها في الديوان

مــن مــظــــــاهــر الســـــــــــحــر 

 بالمجتمع

ــى الــفــقــهــــــاء  ــلــجــوء إل ال

 بةجلوضع التمائم واألح

16 

ايي تروغ كين  ايي مين  -جين-

 .خسن

 حن غارفقي رفقي يورايا سنو ر 

شـــــــــــم  -غاياري راي -مايمي ي-

 .ثنيظن -راي

 -ث-مـــاني غـــايـــاركح غـــاوني ي-

 .يخرقن

 .اطماع يتخس يدوروثن -ثنايي  -

اييــث  ي ثوارث ي  -شــــــــــــاكين-

 .ثن -وصورف صورفغ

 –امان ســـويغ  -اييث ك -شـــاكين

 .ثن امن فسين

  .قيمغ غارخزارغ أم ثن وار يسينن

تخسـي سغين  ايس  -أمشـاويق ن

 زنزن

09 

تـركـونـي أبـكـي وفـعلوا -

 ا.بي ما شاؤو 

قصــــــــــدوا الفقيه الذي -

 وضع لهم التميمة.

اعتقــــــدت أن الفقيــــــه -

 .عالم )وعارف(

لمن سـيكتب التميمة  -

 .لك أو للفتاة األخرى

يا لسوء المصير الذي -

 .ينتظره عند خالقه

قــــالــــت لي: إنــــه طمــــاع 

  .يحب المال

بعض التمائم وضـــــــــــعت 

لـــــي بـــــبــــــاب الـــــمـــــنـــــزل 

 .ألتخطاها

والـبـعض اآلخر  وب -

 .ابامذ في الماء فشربته

ظـــلـــلــــــت أرقــــــب مــــــا -

ــــحــــــدث مــــن دون أن  ي

 أدري ما يقع

كتني شاة معروضة للبيع 

 .والشراء

زيارة األضـــــــــــرحة وتقديم 

 الذبائح لها
12 

حمر غــــار أحوري أيــــا ســـــــــــيــــذي 

 منصور
68 

ســــــــــتهديك كبشــــــــــا يا -

 .سيدي منصور
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 -عالل مارا يعقبد أد ناس عا  ار

 نزور

ــتتي  لو يعود عالل ســـــــــــن

 .لزيارتك

 البشريةأسماء األعالم 

11 

 هنيا

0-61-29-

19 

مــن أســـــــــــمــــــاء األعــالم 

األنثويــــة: كــــان متــــداوال 

الماضـــــي. من  فيرة ثبك

داللته: الهناء والصـــــــفاء 

من  اوقــــــد يـكـون محور 

هـــونــــــة أو هـــيـــونــــــة أي 

دل يح والتسكين و لالصـ

 .المرأة المتمهلةعلى 

 

19 

 خدوج

0 

اســــــــم علم أنثوي محور 

من خديجة: اســــم زوجة 

النبي صـــــــــــلى اهلل عليـــه 

 .سلمو 

 

10 

 ارقيا

9 

اســــــم علم أنوثي، محور 

مــــــن رقــــــيــــــة: الــــــعــــــودة 

والحجاب والدواء لطرد 

عين أو شــر أو جنون أو 

 .حب عنيف

 

11 

 فاريدا

62 

اســــــــم علم أنثوي مجنث 

الجوهرة  :)م. الـفريــــــد(

 الثيمنة

 

19 

 نونجا

10 

 ريحضـــاســـم علم أنثوي 

في الحكــايــة الشـــــــــــعبيــة 

 اولة بمنطقة الريف دالمت

 
19 

 عالل
69-29 

اســــم علم  كوري محور 

 .من علي
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18 

 سعيد
62 

 يوحياســـــــــم علم أنثوي 

 .بداللة السعد والسعادة

 

61 

 فاريد

21 

اســــــــــم علم  كوري، من 

ه ير لضــــــــفريد الذي ال ن

)عمـــــل فريـــــد( الواحـــــد 

المنفرد، خرز يفصـــــــــــــل 

بـيـن حبــــــات الــــــذهــــــب 

 .واللجلج

 

66 

 حمو

29 

اسم علم  كوري تصغير 

لحمورابي، وهنو مركــب 

ومـــــو  Hha مـــــن حــــــا

Mmu 

ــــة  ات  األعالم الجغرافي

 الرمزية التاريخية
62 

 رحمام

29 

اســـم علم جغرافي يطلق 

على مقطع جبلي مرتفع 

 يـاغلور  يقع بقبيلـة ايـت

 بالريف األوس .

 

61 

 أنوار )أنوال(

29-28 

اســم علم جغرافي نســبة 

إلى موقع جغرافي يطلق 

ة على منخفض يقع بقبيل

ريت وليشـــــك به وقعت 

الشـــــــــــهيرة التي المعركــة 

انتصـــــــــر فيها المقاومون 

 26على اإلســـــــــــبان في 

 6826يوليوز 

 

69 

 أباران

29 

اســـم علم جغرافي يطلق 

ـــــ ىعل ة مرتفع يقع بقبيل

ــه وقعــت ماتــ ســــــــــــامــان ب

معركــــــة بين المقــــــاومــــــة 
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الريفيـــة واإلســـــــــــبـــان في 

ـــو  ـــي ـــون   6826فــــــاتـــح ي

كـــــانـــــت في صــــــــــــــــالح 

 المقاومة

 األعالم التاريخية

60 

 عبدكريم

28 

ركب من عبد اسم علم م

والكريم )من أســـماء اهلل 

الحســنى( به يعرف قائد 

المقــاومــة الريفيــة محمــد 

بــــــن عــــــبــــــد الــــــكــــــريــــــم 

 الخطابي.
 
 
 .زرو" وتجلياته -اريغ كـ-حجم حضور التراث الشعبي في ديوان "اذ -3
 :حجم حضور التراث الشعبي في الديوان -1-6

ــــــــــــ-عر أحمد الزياني "ا يبدو من خالل جرد مظاهر التراث الشــعبي في ديوان الشـــا ذا م لهمهزرو" الحضـــور ال -اريغ كـ
التراث، سـواء على مستوى الكم )أكثر من ثمانية وأربعين مقطعا(، أم على مستوى النوع، إ  مكنتنا عملية الجرد أيضا من تصنيف 

 ألدب الشــعبي الذيمظاهر التراث الشــعبي حســب أجناس هذا األخير وأقســامه. وفي هذا الصــدد، رصــدنا عشــرين مقطعا ضــمن ا
 بهذا العدد من المقاطع تصدر قائمة أجناس التراث الشعبي الموظفة في الديوان.

عض بويتوزع هذا الجنس إلى أقســــام تتصــــدرها األمثال والحكم الشــــعبية، إلى جانب الموروث الحكائي واألســــطوري، و 
 تقاليد النظم الشعري التقليدي.من التشبث بجوانب مظاهر 

عبي، تتتي المعتقدات والمعارف الشـــعبية وأســـماء األعالم البشـــرية والجغرافية والتاريخية بخمســـة عشـــر بعد األدب الشـــ
(، متبوعة بمقطعين أحدهما يجســـــد انتشـــــار مظاهر 10مقطعا، تتصـــــدرها األعالم البشـــــرية والجغرافية )انظر الجدول أســـــفله رقم 

 يكشف عن انتشار ظاهرة زيارة األضرحة وتقديم الذبائح لها.السحر بالمجتمع الذي يتعرا له الشاعر في ديوانه، واآلخر 
وفي المرتبة الثالثة، تتتي العادات والتقاليد الشــــــعبية بتســــــعة مقاطع تعكس بعضــــــا من عادات الخطبة والتقاليد المرتبطة 

ة العملية للمرأة ظاهر الحيابـالزواج والزفـاف )بتربعة مقاطع(، وعادات متصـــــــــــلة بتربية األبناء من قبل أمهاتهم )بمقطعين(، وبعض م
 الريفية القروية )بمقطعين(، إضافة إلى مقطع يجسد التوق إلى استعادة قيم التشبث باألرا والعمل والتضامن والفرح والغناء.

وفي األخير، تتتي األشكال التراثية المادية والفنون الشعبية بستة مقاطع تعكس بعضا من أشكال الغناء الشعبي، وألعاب 
 (.10فال الشعبية، وجوانب من النشاط الفالحي التقليدية )انظر الجدول أسفله رقم األط
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 .: عدد المقاطع المجسدة ألجناس التراث الشعبي وأقسامه الموظفة في الديوان10جدول رقم 

 أجناس التراث الشعبي وأقسامه
عخخدد المقخخاطع المجسخخخخخخخدة لهخخا في 

 زرو" -اريغ كـ-ديوان: "اذ

 21 األدب الشعبي
 16 التشبث بتقاليد النظم الشعري التقليدي 

 12 الموروث الحكائي
 69 المثل الشعبي والمسكوك

 18 العادات والتقاليد الشعبية:
 12 عادات وأعباء مرتبطة بتربية األبناء من قبل األمهات 

 19 من عادات الخطبة وبعض التقاليد المرتبطة بالزواج والزفاف 
 12 لعملية للمرأة الريفية القرويةمن مظاهر الحياة ا

التوق إلى قيم التشـــــــــبث باألرا والعمل والتضـــــــــامن والفرح 
 16 والغناء

 11 األشكال التراثية المادية والفنون الشعبية
 12 بعض أشكال الغناء الشعبية 

 12 بعض ألعاب األطفال الشعبية
 12 .جوانب وقضايا مرتبطة بالنشاط الفالحي التقليدي

لمعتقدات والمعارف الشعبية وأسماء األعالم البشرية والجغرافية والتاريخية ا
 60 والشعبية

 16 من مظاهر السحر 
 16 زيارة األضرحة وتقديم الذبائح لها 

 18 األعالم البشرية
 11 األعالم الجغرافية
 16 األعالم التاريخية

 
 .زرو" -اريغ كـ-تجليات األدب الشعبي في ديوان: "ا  -1-2
 :التشبث بتقاليد النظم الشعري التقليدي -2-6

إ ا كان أحمد الزياني اســـــــــــتطاع في ديوانه األخير أن يحدث قطيعة مع التراث على مســـــــــــتوى اإليقاع والوزن من خالل 
 -اريغ كـــــ-"ا  (66)األلكسندري، فنن قصائد ديوانه األول رالموسيقية العتيقة، والقافية الموحدة وتكسير البحالقوالب الخروج عن 

ال عن شـــعري التقليدي على مســـتوى العروا واإليقاع المرتب  بالقافية والروي، فضـــلزرو" تبقى كالســـيكية متشـــبثة بتقاليد النظم ا
 التتثر بالشفوية على مستوى لغة الكتابة واختيار معجمها.

 
 :العروا -أ

ن ما كان يخضـــع له مســـتوى العروا نجد "رميزان من المجكد لدى الدارســـين أن النظم الشـــعري التقليدي بالريف من بي
، (les syllabes)أنعاشــــي" أو "رميزان ن بويا" بمعنى أن البيت الشــــعري في القصــــيدة يقاس بالحركات أو الوحدات الصــــوتية 

شرة علكل حركة صـوتية وظيفة خاصـة في تكوين وبناء النسق الذي يحدد اللحن طوال أو قصرا. وكل شطر شعري يتكون من اثنتي 
أو البيت  "حركة صــوتية، وفي جل األحيان يتطلب اكتمال معنى كالم الشــاعر أربع وعشــرين حركة صــوتية، وهو ما يســمى ب"إزري

                                                           
(66) - Ighembab yare zun x wudem – nsen deg wudem n waman: op.cit. 
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الشــــعري المســــتقل. وعلى هذا المنوال األصــــيل بنى شــــعراء الريف أشــــعارهم وما زالوا. إال أن صــــورة اكتمال هذا المعنى في بعض 
 (67)حدى الحركات الصوتية، وهذا نادرا ما يحدث.األحيان، تتطلب زيادة أو نقص إ

يعطي هذا الميزان للقصـــــيدة إيقاعا وجرســـــا موســـــيقيا متميزا، وهو ما يجعل أشـــــعارها في متناول الملحن والمغني، وهذا 
يزات ميعود إلى كون القصــــــــيدة الشــــــــعرية عند إمازيغن بالمنطقة تولد مغناة أو أثناء الغناء في مختلف المناســــــــبات، وهي إحدى م

وبالفعل كان للغناء الفضل الكبير في الحفاظ على مواويلنا )مالحمنا( وأشعارنا )أزارن(...  (68)اإلبداع الشعري األمازيغي التقليدي.
 إ  جعلها تنتقل بين األجيال بسهولة ويسر.

ـــــــــــ-ا من خالل تقطيع بعض قصــائد أحمد الزياني في ديوانه:  لتزام ص على االزرو" اتضــح جليا أن الشــاعر حر  -اريغ كـ
بهذا الميزان )بويا( في نظم قصــــائده. وللتتكد أكثر من هذا الجانب نتخذ أمثلة تطبيقية من متون هذه القصــــائد. وقبل  لك، نقوم 

 بتقطيع ميزان "راال بويا".
 يا بو ال را يا َءا رال يا ال را يا َءا
6 2 1 9 0 1 9 9 8 61 66 62 

 من قصائد الديوان الذي نحن بصدده.لنرى التقطيع الحركاتي في أشطر 
 

 :(69)زرو" -اريغ كـ-ا األنمو ج األول من القصيدة األولى في الديوان: 

 

 
 (70)ثن ييسين امان":-الثاني من القصيدة الثانية: "ااألنمو ج 

 

 
ضــعت في نظمها للوزن التقليدي: "راال بويا". زرو" أخ -اريغ كــــــــــــ-ا إن معظم قصــائد الشــاعر أحمد الزياني في ديوانه 

وهذا إن دل على شـــيء فننما يدل على تشـــبث الشـــاعر في تجربته األولى بتقاليد النظم الشـــعري التقليدي على مســـتوى العروا. 
جربة مجموعة تبالغناء، ونلمس  لك في وتفســر هذه الظاهرة أســاســا بعامل ارتباط انطالقة تجربة الشــعر اإلمازيغي الريفي المعاصــر 

ـــــــــــ-ا بنعمان مع بعض قصائد أحمد الزياني في ديوانه  ـــــــــــ-زرو" مثل القصيدة األولى: ا  -اريغ كـ رابعة زرو"، والقصيدة ال -اريغ كـ
وهذا ما  (72)ن نفس ديوان الشاعر.مرعوين يصوظن" -وتجربة مجموعة إثران مع القصـيدة الخامسـة عشـرة: "ا (71)عشـرة: "نونجا"

                                                           
 )67( - المصطفى بوزياني، تقديم ديوان الحسن الماسوي، ما تغيراس قانتو...؟ ط 6، فيديبرانت، الرباط 2112، صص: 0-9.

.8-9، صص: 2116يوليوز  6، 611انظر أيضا: ميمون الوليد: "األغنية الشعبية في الريف تاريص وتجارب"، جريدة كواليس الريف، عدد   

 )68( - المصطفى بوزياني، مرجع سابق، ص: 9.

 )69( - أحمد الزياني، ا -اريغ كـ- زرو"، مصدر سابق، ص: 0.

 )70( – أحمد الزياني: ا - اريغ ك-زرو. م.س، ص: 1.

 )71( - راجع شري  مجموعة بنعمان رقم 2، إنتاج وتوزيع: موزيك راي، سوق ميرادور، رقم 66، الحسيمة.

 )72( - راجع شري  مجموعة إثران رقم 18، إنتاج وتوزيع: صوت شهرزاد، 612 شارع الحسن الثاني، الناظور.

 ـحي ـمـ ر يـ وا رو كـ ز ريغ ا-  ا ريغ ا-  ا
6 2 1 9 0 1 9 9 8 61 66 62 

 ـسي يميـ - ا  ـفن جيـ ز كـ وار ا ريغ ا-  ا
6 2 1 9 0 1 9 9 8 61 66 62 

 سوغ- ا  شي ثو  اي وار مان ا ـسين ييـ ثن ا
6 2 1 9 0 1 9 9 8 61 66 62 

 ـضغ شمـ ـنو يـ وور ي ـسي ـمـ ثيـ يي شا ثو
6 2 1 9 0 1 9 9 8 61 66 62 
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 (73)اء رخرين من جيل شــاعرنا مثل: تجربة "إثران" مع ســعيد المســاوي وتجربة أياون مع مصــطفى بوحالســة.نلمســه أيضــا عند شــعر 
في  ء"ال يريد أن يتنكر لهذا الفضـــل لفضـــل الغنا (74):وتجربة الوليد ميمون مع شـــعره... لذا فالشـــاعر الحديث، يقول فجاد أزروال

ســتغني عن هذه الوســيلة اليســيرة في إبداعه ونشــره، الشــيء الذي جعله دائما الحفاظ على الشــعر وانتقاله بين األجيال ، وال أن ي
يفكر في جمهور األغنية ال جمهور الشـــعر. وجمهور األغنية في غالب أمره ال يريد إال االســـتماع واللذة، وال يريد أن يتكلف جهدا 

ربه ق الغامضـــة المحيرة فيه. ولم يتشـــجع على ضـــفي الفهم والســـجال. لذلك لم يتوغل الشـــاعر في فتح  اكرة المتلقي على األعما
في منطقه وثقافته ومداركه بمنطق الشـعر المغاير للواقع... وإن هذا الزواج المتين بين األغنية والقصـيدة أضـر الشعر كثيرا إ  جعله 

عـادات في خلق أجواء و  دائمـا يتعـامـل مع جمهور أو متلقين غير الـذين يجـب أن يتوجـه إليهم. كمـا أنـه منع الشـــــــــــعراء من التفكير
 جديدة من شتنها أن تصنع متلقيا يتلذ  بالكلمات الشعرية ال بالنغمات الموسيقية".

 :القافية والروي -ب
تعتبر القافية من مكونات اإليقاع وظفها الشـــــاعر الريفي الشـــــعبي ســـــواء في نظمه "لميزري" أم في نظمه "لثقســـــيســـــت" 

يدة األمازيغية بالريف منذ القديم بين القافية الموحدة )المشتركة( التي تحافظ على وحدة و"ثامذيازت". وتراوحت القافية في القصـ
 القصيدة، والتنويع، األمر الذي جعل هذا الشعر خصبا وجمال وبهاء.

بينما نميل إلى تفســير تعددها وتنوعها  (75)ومن أســباب وحدة القافية: ارتباط الشــعر بالغناء، ومســاعدة اشــتغال الذاكرة.
 اشتراك عدد كبير من الشعراء في إبداعها، فيزيد هذا ويغير  اك حتى تستقر على مضمون وأسلوب ما تروى به.ب

ويظهر من خالل االطالع على دواوين وقصـائد الشـعر األمازيغي الريفي المعاصر أن شعراء  هذا األخير، وخاصة الرعيل 

 فات زمنية متســـــــــــاوية لتجدي وظائفها التقليدية كاإلعالن عن انتهاء البيتاألول أولوا اهتماما لوحدة القافية التي تتردد على مســـــــــــا

يجدوا  ين االستغناء عن القافية المتلوفة في الشعر القديم، أو ربما لمثوتقوية الجرس الموسيقي. ولم يستطع أغلبية الشعراء المحد

األمازيغي  المقومات األساسية لموسيقى النص الشعريلها بديال. وهذا في رأي المصـطفى بوزياني يجد تفسيره في كون القافية من 

 (76)في الريف. وبتعبير رخر، القافية عنصر ألفته األ ن الموسيقية للمتلقي يصعب االستغناء عنها.

ذا األخير زرو". ففي ه -اريغ كـــــــــــــ –ويعتبر أحمد الزياني من هجالء الشــعراء الذين التزموا بوحدة القافية في ديوانه: "ا  

 مس قصائد  ات القافية المشتركة كما يتضح جليا من خالل الجدول أسفله.توجد خ
 زرو" -اريغ كـ –: القصائد ذات القافية الموحدة في ديوان: "اذ 1جدول رقم 

 نوع الرو  القافيةالمستعملة عنوان القصيدة مع ترجمته الرقم الترتيبي

 الياء موحدة زرو" )ستكتب في الصخر( -اريغ كـ –"ا   16

 ثن ييسين أمان 12
 )الحاملة للماء(

 الغين موحدة

 يزغران -ويار تيغيايين يكذحان   11
 )األنوية هي التي تصبح جذوعا(

 النون موحدة

                                                           
 )73( - انظر تقديم جميل حمداوي لديوان مصطفى بوحالسة، تشومعات، ط 6، مطبعة بنعزوز، الناظور، 6889، ص: 9.

 )74( - "الصورة في الشعر األمازيغي المعاصر، ضمن كتاب قراءات في الشعر األمازيغي بالريف، مرجع سابق، صص: 629-621.

)75( - حسب "جان لويس جوبير": الشعر واألدب عموما باعتباره لغة  اكرة يحقق شكال يحفظ ويخزن ويبلغ. وتبقى وظيفة البيت الشعري القائم على إطراد اإليقاع بالعودة  

 مرارا إلى القافية، وبالتكرارات الجناسية والتوازنات الصوتية هي مساعدة اشتغال الذاكرة".
Jean Louis Jubert, La poésie, Edition Armand Colin, Paris, p: 13. 

 نقال عن محمد أقضاا: "األدب األمازيغي بين الشفاهي والكتابي"، ضمن كتاب: 
La littérature amazighe oralité et écriture spécificité et perspectives. Actes du colloque international, 

organisé par I.R.C.A.M, série: Colloques et séminaires, N 4, imprimerie El Maârif Al Jadida, Rabat, 

2005, p: 82.  

 )76( - المصطفى بوزياني، تقديم ديوان سالم السمغيني، ما توشيذ ءيك رحريق ءينو؟، ط 6، مطبعة دار قرطبة، الدار البيضاء، ديسمبر 6882، ص: 61.
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 نقار زمان وار يحري 66
 )نقول الدهر غير صالح(

 السين موحدة

 أحيحاه 62
 )يا ويلتي(

 الراء موحدة

اعتمد فيها أحمد الزياني على تمديد القافية الواحدة على أطول ما قصـــــائد ثمان وفي هذا الصـــــدد، نجد داخل الديوان 
 يات.أب ةيمكن من جسد القصيدة، قبل االنتقال إلى استعمال قافية أخرى ووحيدة في مقطع شعري قصير ال يتعدى خمس

النون على  روينهارا" )بين األمس واليوم( تمتد القافية التي اعتمد فيها الشــــــاعر على  -ففي قصـــــيدة: "جار يضــــــناط  
يجيس ن تمورث من أربعة أبيات. وفي قصيدتي: " نثالثة وثمانين بيتا، قبل أن ينتقل إلى استعمال روي الراء في مقطع شعري يتكو 

دن" )ما الذي أرغمني( ظل الروي المشترك حاضرا على امتداد سبعة وثالثين بيتا في كل قصيدة، شينو" )ابنة بلدي( و"مين خافي ي
 الفة القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها إال في خمسة أبيات اعتمد فيها الشاعر على روي رخر.ولم يتم مخ
 التتثر بالشفوية على مستوى لغة الكتابة واختيار معجمها -ج

زرو" مجموعة من المالحظات تخص لغة كتابة  -اريغ كــــــــــــ –اســتوقفتني قراءة قصــائد ديوان الشــاعر أحمد الزياني: "ا  
 ئد ومعجمها وخصائصها األدبية والنحوية واإلمالئية أقدم منها ما يلي:هذه القصا

وجود اهتمام ووعي لدى الشــــــــاعر بالوظيفة الشــــــــعرية والرمزية للغة من خالل توظيف جوانب من التراث الشــــــــعبي  -6
ندرج في هذا ن القصــائد التي تالمحلي، واعتماد الصــورة الشــعرية الراقية، والترميز الموســع، والتعبير بالســرد والحوار والوصــف. وم

ـــــــــــــ –المســـتوى: "ا    -ســــيورن يذورار ن"يزغران"، "نظ ازمان نظ"،  -روغ"، "ويار تيغيايين يكذحان  -زرو"، "جايي ا  -اريغ كـ
 ..."ارقيا"، "عالل"، "نونجا"، "اريف

ومي المرتبطة التخاطب اليرغم شـــاعرية وأدبية هذه اللغة فهي تتســـم بالشـــفوية واللهجية، إ  تكاد تكون نفســـها لغة  -2
بالبي:ة الجغرافية والثقافية القريبة للشــاعر معجما وتلفظا. إ  يصــعب على القارر غير الملم، وغير الضــاب  للمعجم والتلفظ القبلي 

لم يبذل  رآليت ســعيد االهتداء إلى قراءة صــائبة وســليمة لقصــائد الديوان، إن لم يترك عملية القراءة في بدايتها المتبعثرة. فالشــاع
 أي مجهود لتوحيد اللغة، والتخلص من الجانب اللهجي فيها حتى يفهمه أكبر عدد من القراء من أي منطقة أمازيغية كانوا.

تطرح عمليـة كتـابـة الشـــــــــــعر األمازيغي بالحرف اآلرامي في ظل األخطاء اإلمالئية، والنحوية، والمطبعية، وضـــــــــــعف  -1
سـليمة. وفق قواعد مضبوطة، صعوبات كبيرة أمام القارر الذي قد يصاب بالملل والفشل  التمكن من الفصـل بين الكلمات بطريقة

 زرو". -اريغ كـ –وان: "ا  يأثناء قراءة النصوص الشعرية المتضمنة في د
قد يحتاج القارر لفهم كيفية تلفظ لغة قصـــــــــائد الديوان االســـــــــتعانة بعملية اإللقاء لهذه القصـــــــــائد من قبل مبدعها  -9

. وفي هذا الصـــدد يقر عدد من الشـــعراء باســـتحضـــارهم لتجربة اإللقاء الشـــعري في األمســـيات والملتقيات الشـــعرية لحظة الشـــاعر
ميالد قصـــــائدهم، مما يجشـــــر على طغيان البعد الشـــــفوي على نصـــــوصـــــهم التي يمكن أن ننعتها بالتدوينية بدل الكتابية بالنظر إلى 

ي واعي وخاضـــع لقواعد نحوية وإمالئية وجمالية وفنية، تتطلب إحداث تحوالت في المالحظات الســابقة، وألن الكتابة فعل قصــد
طبيعة الشـــعر على مســـتوى اإلبداع والتلقي، وفي مفهوم اإليقاع وطبيعة اللغة الشـــعرية واألســـلوب والبناء النصـــي، أي المســـتلزمات 

خاطبة عي إلى التلقي البصـــري، من مخاطبة األ ن إلى مالحضـــارية والفنية للكتابة، وما أحدثته من انتقال وتحول من التلقي الســـما
 (77)العين والعقل إلى جانب الوجدان والخيال.

إن مالمح الشـــــــــــفوية التي تطبع لغة كتابة قائد ديوان أحمد الزياني ومعجمها وتلفظها يفســـــــــــر بوضـــــــــــعية الدونية، وحالة 
 لقي.ف وهشاشة على مستوى اإلبداع، وأيضا على مستوى التالتهميش المجسساتي التي توجد عليها األمازيغية، مما ينجم عنه ضع

زرو" يقف عند بعض من الدوافع التي   -اريغ كـــــــــــــ –إن القارر للقصـــيدة األولى من ديوان أحمد الزياني المعنونة ب"ا  
ر عن الوعي بالهوية يكانت وراء إقبال الشـاعر على عملية اإلبداع الشـعري باللغة التي  كرنا بعض سـماتها أعاله. ففي القصيدة تعب

 الثقافية واللغوية، وبفعل كتابة اللغة وأهميتها، مع تحديد طبيعة هذه اللغة ووظيفة الكتابة، ودعوة المتلقي للمشاركة في هذا الفعل.

                                                           
 )77( - عبد اهلل شريق: "الشعر األمازيغي في الريف بين الشفاهية والكتابية"، الملحق الثقافي لجريدة االتحاد االشتراكي، عدد 9290، الجمعة 62 ماي 2111، ص: 61.
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تهدد اللغة. ف في وجه الذوبان والموت الذي يو ويتمثل حافز ترسيص تقاليد الكتابة عند الشاعر في تحدي النسيان والوق
 (78)ل الشاعر:يقو 

 ترجمتها األبيات باألمازيغية

 ستكتب باليد األيسر، ستكتب باليد األيمن وفوسي-اريغ س –وزماظ ا ا  -ريغ س –ا  
 إ ا أردت بدورك شاركني في الكتابة مارا تخسذ راشك يسيد رأي اكيذي 

 نكتب الريفية التي أوشكت على النهاية اناري ثاريفشت راال ثروح اتغري
 نكتب األمازيغية التي أوشكت على النهاية ثمازيغت اال ثروح اتغري اناري

إن الشــــعور بالفناء والنهاية التي تهدد اللغة األم األمازيغية الريفية من قبل الشــــاعر جعله يقبل على ممارســــة فعل الكتابة 
 باليد األيسر وباليد األيمن للحفاظ على ديمومة هذه اللغة واستمرارها.

اإليديولوجية التي راهن عليها الخطاب الشعري كما يتضح هنا، وفي ظل الوضعية السالفة الذكر التي عليها إن القصـدية 
 يتناسى نوعا ما بعض العناصر والقواعد التي تتطلبها عملية الكتابة.جعلت الشاعر األمازيغية ومثقفيها ومبدعيها 

. بل بداعية األمازيغية وخاصة الشعرية منها ليس باألمر السهلويبدو أن التخلص النهائي من رثار الشفوية في الكتابة اإل
خاصـــــــــــة إ ا عرفنا أن األمازيغية هي في بداية الدخول إلى عالم الكتابة، وألنها لغة  ؛قد يتطلب األمر مدة طويلة ومجهودات جبارة
 ظلت لقرون طويلة شفوية مرتبطة بالجسد.

                                                           
 )78( - أحد الزياني،   "ا  – اريغ كـ- زرو"، مصدر سابق، ص: 0.
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 :زرو" -اريغ كـ –التراث الحكائي في ديوان "ا   -2-2
تتمتع الحكاية الشـعبية المتداولة بالريف المغربي بنمكانيات تخييلية ورمزية مهمة بما تتضــمنه من صــور ورموز، إ  يمكن 
اعتبارها متحفا أو مخزنا حيا للمتخيل الشــعبي الذي فكر أيضــا في واقعه، وصــاغ وضــعيته الوجودية من خالل الصــور والرموز التي 

يرة على إدهار تتســم أيضــا بقيمتها النفســية الثمينة، وبالقدرة الكب ،مثلما تتســم بقيمتها الجمالية والفنية أنتجها عبر أجيال عديدة.
المتلقي وافتتانه وإمتاعه، ألنها تحرك فيه مكامن الرغبة والرهبة معا، وتعبر عن طموحاته ومخاوفه عن رالمه ورماله. وتعتبر الحكاية  

ة ني مع التجربة الدينية واألســطورية، تحاول تجاوز عدم اكتمال الواقع الحقيقي، عن طريق مثلكوعاء للمتخيل اإلنســاني الذي يلتق
وهذا يضـفي على الحكاية الشـعبية جمالية خاصـة تجعلها تبتعد عن المباشرة وتعتمد  (79)الفضـاء والزمان والشـخصـيات واألخالق.

 اإليحاء.
دراســـتها  ن تمتإســـاطير يختزن الكثير من الصـــور والرموز التي الذي يتمظهر في الحكايات واأل )*(إن المتخيل الجمعي

بالشـــكل المطلوب أن تضـــيء الكثير من عمق الكائن الموجود في شـــروط تاريخية وجغرافية معينة. هذه الصـــور والرموز تعمل على 
 (80)تحقيق توازن إحيائي وتوازن نفسي اجتماعي للجنس البشري بتسره.

الحكايات المتداولة بمنطقة الريف تقدم مجموعة من الصور والرموز تكونت عبر أجيال  ومما الشـك فيه، أن العديد من
عــديــدة، وتمكنــت من اختراق أجنــاس تعبيريــة مختلفــة. وقــد وعى الكثير من الفنــانين والمبــدعين القيمــة الجمــاليــة والفنيــة والرمزيــة 

ا اتهم المسـرحية والشعرية والسردية وصورها ورموزها من هدوالخيالية للموروث الحكائي واألسـطوري، فراحوا يسـتقون هياكل إبداع
 المصدر والمتحف الثمين.

ـــــــــــــــ –لقد وظف الشـــــاعر أحمد الزياني في القصـــــيدة الرابعة عشـــــرة من ديوانه "ا   زرو" حكاية عجيبة متداولة  -اريغ كـ
 ن صـــــور ورموز اســـــتلهمها الشـــــاعرأضـــــفت على القصـــــيدة قيمة جمالية وفنية خاصـــــة بما تضـــــمنت م )*(بالمنطقة تعرف ب"نونجا"

بدالالت جديدة للتعبير عن كنه الحياة وحقيقة الوجود المتخيلين في صـــــــورة هادئة جميلة وســـــــعيدة توحي باالطم:نان والشـــــــمو . 
 ويتخذ هدا التعبير شـــكل أحالم ومواقف تبتعد عن المباشـــرة، وتعتمد اإليحاء من خالل ميل الشـــاعر إلى اإلغراق في الرمزية مثلما

 يبدو من خالل القصيدة التالية:
 الترجمة النص باألمازيغية

 ابتعد يا غمام،انتظري ياريح -6 نو راجا ايا صميظيارحم ايا س -6
 ال سير تحت النجوم رفاق الطريق -2 ويريذ -نيمدوكارن  -ويورغ سادو يثران  -ا  -2
 خضرار الذي تغطينهارحل يا ضباب عن اال -1 .توزيزوث ي ثذريذ –ثيوت    -وتي ام -1
 ستقتفي أثر نونجا بخطوات ثابتة -9 نونجا وارينيظ -اثذ فارغ  صوريف ن -9
 ؟أسير وأنادي نونجا أين توجدين -0 ؟راغيغ نونجا ماني ثجيذ -ويورغ ا  -ا  -0

                                                           
)79(-   : 8. Jauss (H.R), La perfection, Fascination de l’imaginaire, 1985, p  

 .698، ص: 2112، )دون  كر المطبعة وال مكان الطبع(، 6ربية، ط أورده محمد فخر الدين، دفاعا عن الحكاية الشعبية المغ
يحتوي ساني كوني.. و المتخيل هو مجموع الصور والرموز التي تجهل  هن اإلنسان، هذا المخزن العميق والحميمي الذي قد يتجاوز ما هو محلي ليغترف من متخيل إن  )*(

لها اإلنسان وضعيته الوجودية. والرمز الذي يثمن من خالله العالم ويحرك مجموع المتخيل، ويعبر عن على مجموعة من المكونات: الصورة، التي يحدد من خال
كونيته. انظر كل و صراعات ورغبات غير واعية. والنمو ج األصلي الذي هو عبارة عن خطاطات محركة للمتخيل أو استيهامات أصلية، وهو يختلف عن الرمز بثابته 

 من:

 .690-696. وموالي يوسف اإلدريسي، مرجع سباق، صص: 690مرجع سابق، ص: محمد فخر الدين،  -

)80( - : 119. édition, PUF, 1976, p  ème: L’imagination symbolique, 3 Gilbert Durant 

 .661، ص: 6886-6966نان، ، المجسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لب6جيلبير دوران، الخيال الرمزي، ترجمة علي المصري، ط  -=
د الغولة. وقد احتالتا على قوعهما في يتذكر الحكايات أن "نونجا" فتاة جميلة وطيبة تولت الغولة تربيتها وهي صغيرة بعدما تركتها أمها غير الذكية وضرة األم الذكية أثناء و   )*(

ن بقيت "نونجا" بين يدي ثامزا )الغولة( تحرسها حراسة شديدة إلى أن كبر أخوها من أبيها )ابهذه األخيرة للهروب والتوجه لجلب الماء، فاستغلتا الفرصة لمفالت، و 
ار وهذه اإلهانة إلى قاألم الذكية( و ات مرة كان يلعب مع شباب القرية خرجت امرأة عجوز تعيره بتخته التي اغتربت ولم يستطع البحث عنها، ودفع به هذا االحت

 تي تمكن أخيرا من افتدائها والعودة معا إلى أسرتهما. لمزيد من المعلومات انظر: البحث عن اخته "نونجا" ال
- Mohammed KINU OEMRI : « Umey n « Nunja » », Tawiza uttvu n : 24, Kuzv yûr, 1999, p : 3. 

ص: إشكالية وتجليات ثقافية في الريف، مرجع سابق، صمحمد أقضاا، مقاربة سوسيو سيما نطيقية للحكاية الشعبية في الريف مع نما ج معربة، ضمن كتاب  -
629-620. 
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 حين تسمع ترد عني: من أنت؟ -1 ؟وين ما ين تعنيذ -خافي ثارا -اتسراد -1
 .أين كنت حين أضاعوني )أهملوني( -9 .توغا ثجيذ ودارن ماني -رامي  ايي -9
 .أرد عليها: يا نونجا لما ا تلوميني -9 .نونجا ما غارخافي ثوغيذ -ارغ ا -اس -9
 .كفاني ما أحيا من حياة مرة ال حلو فيها  -8 يظيز ث ايي ثو ارث دراغ يا رزوكن وارفش -8

 .كفاني أيامي السوداء التي أنت عنها بعيدة  -61 .ايي وسان ينو تسد ست  ي وار ثجيذفش -61
 .ردي علي واخبريني عن مكان وجودك -66 .نونجا ينايي ماني ثجيذ -ارد خافي ا -66
 .دلني على الطريق الذي ستسلك أللتحق بك -62 يويورغ -غا -غارم -ينايي مانت ابريذي -62
 .ينناالغول يحول ب -61 وامزيو ينورزم جار انغ -أقموم ن -61
 .أنت في قمة الجبل وأنا في السفح أدور -69 .و رار نش  ي ثيسي تنضغ -م  ي ثيخفت نش -69
 .لم أسلمك بمقابل ولم أبعك يا نونجا -60 .وقيا نونجا وار شم زنزغ -وار شم وشيغ س -60
 .دلني على الطريق الذي أسلكه أللتحق بك -61 .يويورغ -غا–غارم  -ينايي مانت ابريذي -61
 .البحث عنك عهد خالد في الذات -69 .مت اتسغميغر رعاهذ  ي  -ثارزوث خام   -69
 .وإ ا لم أصل ستتركه للذي بعدي -69 .يويظغ -يوسين غارد فار مارانش وارد -وي د -ي -69
 .تسمع وترد علي أصغي لما ستقوله -68 .ثيني -ثار اسحس مين غا -خافي -اتسراد -68
 ا هو الطريق الذي ستسلك ليوصلك إليهه -21 .ياوي غاري -يد -ثذفار  ار -غا -ها يا بريذ د -21
 .الطريق إلي مطر يطفئ النيران -26 .انزار يسخساي ثيمسي -ابريذ غاري   -26
 الطريق إلي شمس تذيب الثلوج -22 .و فر اتسفسي -ابريذ غاري تفوشت ي -22
 .ار األقحوان فيه نظراتيأزه -21 .اصواظ ينو -ثافذ للش وني   -ماي غا -21
 .إحدى عيني فصل ربيع واألخرى فصل صيف -29 انبذو -اربيع يشتن   -يشتي    -29
 .وجه الخريف بينهما ال يمر -20 .رخريف جاراسنت واريعدو -اغمبوب ن -20
 .السماء صافية من فوقنا، ستخضر -21 يازيزو -نغ ا  -امز اك سنق -اجنا  -21
 .الطريق الموصلة إلي على أعالي التالل والجبال -29 .تعرورث -يذمارن ن -يتاوين   -أبريذ غاري د -29
 .طوات االنحدارخبين خطوات الصعود و  -29 .تيسارت -تسوا يصوراف ن -جار يصوراف ن -29
 الحياة نهربين جبال الموت و  -28 تو ارت -موث يغزارنر –رن اجار يذور  -28
 .حيث يوجد القفل الذي توصد به الباب -11 .ثوارث -وارزم ن -ماني يجاربرع ي -11
 حيث تشرق الشمس بعد ليل طويل -16 جيرت تازيرارث -مانيس تكار تفوشت   -16

 
 تحليل نما ج من الصور الرمزية  ات االمتداد في التراث الحكائي في قصيدة "نونجا"أ. 

 كس لحظتين متعارضتين: لحظة واقعية ضاغطة تتمثلمن خالل القصيدة يمكن رصد مجموعة من الصور الرمزية التي تع
في وطتة زمن الغربة واالغتراب والمعاناة واأللم والقلق والعرقلة والغموا الذي يكتنف مســـــير الحياة وواقع الوجود في الحاضـــــر، 

 ولحظة حلم متخيلة لدى الشاعر يبحث فيها عن حقيقة الحياة ومعناها، وداللة الوجود وغايته.
متخيل الرمزي لدى الشــــــاعر من تصــــــور ثنائي مانوي في بناء رؤيته للحياة والوجود. يرى األشــــــياء في شـــــــكل وينطلق ال

 ثنائيات ضدية تتضمنها عالقة الصراع والتنافي كما يبدو من خالل الجدول التالي:
 : جرد للرموز المتضمنة في قصيدة "نونجا" ومصدرها ودالالتها19جدول رقم 

 دالالتها امصدره ترجمتها الرموز

الغموا إعاقة الرؤية لكونه يحجب الشمس من  الطبيعة الغمام أسينو
 .القلق .الظهور

 .التطهير، الثورة، التشتيت التحول، التبدل الطبيعة الريح أصميظ
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النور والضياء، المساعدة على السير واالست:ناس  الطبيعة النجوم إثران
 .في الطريق

 م والغموا وإعاقة الرؤيةالتعتي الطبيعة الضباب ثايوث
 الخصب، الجمال الطبيعة االخضرار ثوزيزوث
كنه الحياة وحقيقة الوجود المتخيل في صـــــــــــورة  الحكاية "لونجا" )نجاة( نونجا

هادئة، جميلة وســعيدة توحي باالطم:نان المفتقد 
 في الواقع المرير والقاسي

 المعاناة، األلم، القساوة الطبيعة المرارة ثارزوكي
الخطر الــداهم والقوة الخــارقــة الرعــب، التعتيم،  األسطورة الغول مزيوأ

 الهمجية
 القمة، التعالي، العمودية، التفوق، الشمو  الطبيعة قمة الجبل تيخفت ن و رار
 الهبوط، السقوط، االنحدار الطبيعة أسفل الجبل تيسي ن و رار

 االختيار، المسير، الحركة الحياة الطريق أبريذ
 الخصب، اإلرواء، التطهير، الحياة الطبيعة المطر انزار

 االحتراق، الجفاف، العذاب الموت والفناء الطبيعة النار تيمسي
 النور، السعادة، االطم:نان، الدفء والحنان الطبيعة الشمس تفوشت
 الجمود المطلق والبارد الطبيعة الثلق ا فر
 الجمال، واالطم:نان الطبيعة زهاراإل للش  أ
 الجمال والحب واالطم:نان الزمن فصل الربيع ربيعأ

 الراحة واالستراحة الزمن فصل الصيف انبذو
 الصفاء، االستقرار الطبيعة السماء الزرقاء أجنا أزكزا
 العلو، الشمو  الطبيعة قمم التالل عرورتثيذمارن ن 

 الصعود، والمشاق الحياة خطوات العقبة  يصوراف ن تسوا
 السقوط، والهبوط الحياة خطوات االنحدار ريصوراف ن تيسا
 القساوة والعذاب واأللم الطبيعة جبال الموت ايذورارن رموث
 الخصب والحياة الطبيعة نهر الحياة ايغزارن تودارث

 الحماية والمناعة والتصدي للخطر الحياة قفل الباب المفتوحة وارزام ن توارث -ربرع ي
 االستبداد، والعبودية والظالم عةالطبي ليل طويل جيرث تازيرارت

. هذه األخيرة (81)وظف الشـــــاعر على امتداد القصـــــيدة ككل رمزا حكائيا عنون به القصـــــيدة التي تحمل اســـــم: "نونجا"
تحولت إلى رمز ليس فق  بحضــــورها في الحكي الشــــعبي المغربي األمازيغي والدارج، وإنما بحمولتها اإليحائية والداللية الجديدة 

 كتسبتها في سياق التوظيف، ونظرا لتكررها في فضاء القصيدة.التي ا 

                                                           
، يستحضرها كرمز إلى جانب رمز رخر هو » ighzar umasin «من الشعراء الذين وظفوا حكاية "نونجا" في إبداعاتهم الشعرية نجد: ميمون الوليد في قصيدة  -(81)

Tamza لثانية رمز لالستعمار والهيمنة. وفي هذا الصدد يقول الشاعر الوليد ميمون:)الغولة(، األولى رمز للصمود والبطولة والمقاومة. وا 
Min nnan x- tamza yexsen ac- thewwes 

Tkarf Nunja s- wemriar s- tzemmar iqettes 

 انظر:
-Mimoun El  Walid, ziredjagh n- tmurt ghar ruεra ujenna, op.cit, p : 54. 

 "نونجا" يقول فيها: )النص التالي مترجم(ولعمر بومزوغ قصيدة بعنوان: 
 يا "نونجا" يا جمرة في ظالم القبور 

 يا روح المجر وحين



55 
 

يتكرر لفظ "نونجا" سـت مرات في القصـيدة ابتداء من العنوان، ولذلك تشـكل الرمز المحوري المهيمن على مضمونها. 
ي النص، وظفة فرمز اسـتعصـى علي فهمه في البداية، لكن من خالل تكرار القراءة، واستحضار مجموعة من المعطيات والرموز الم
 (.19والتي تتعالق مع الرمز المحوري وترتب  به بشكل أو بآخر، تمكنت من تقديم تتويل بصدده )انظر الجدول رقم 

يخلق الشـــــاعر مع "نونجا" حوارا يناجيها كي تســـــاعده في البحث عنها والوصـــــول إليها، عبر خطاب شـــــعري نلمس من 
 خالله لغة الترجي.

والتزامه بالبحث عن "نونجا"، واقتفاء أثرها والطريق الموصل إليها، في هذا اإلطار تم توظيف وإصـرار الشـاعر ومكابدته 
في زمني الحاضــــــــــر والمســـــــــــتقبل )أربع مرات(، والخطوات  ،رمز الطريق "أبريذ" بكثافة )ســــــــــت مرات( إلى جانب فعل المشــــــــــي

 لحركة في الحياة.)ايصوراف( المجسدة للمشي )ثالث مرات( والتي ترمز لالختيار والمسير وا
إن البحث عن "نونجا" عهد متخو  على الذات الحاضـــــرة و الذات القادمة/اآلتية في المســـــتقبل. وهذا الفعل تعترضـــــه 
مجموعة من العراقيل التي وظف الشـــــــاعر للداللة عليها مجموعة من الرموز، يتتي على رأســـــــها رمز الغول "أمزيو" الذي يحول بين 

 الصدد يقول أحمد الزياني:الشاعر ونونجا. وفي هذا 
 م جارانغز أقموم ن وامزيو ينور 

الـذكر يرمز هنــا للخطر الــداهم وهو من  ووال يخفى مــا بين "نونجــا" و"تــامزا" من صـــــــــــراع في المخيــال الشـــــــــــعبي. وأمزي
 الكائنات األسطورية المعتمة التي تثير الرعب والخوف.

مرة وأليمة، ولدت لديه إحســـــاســـــا بصـــــدمة الحياة الحاضـــــرة  الشـــــاعر وهو يناجي "نونجا" ويترجاها، ينطلق من وضـــــعية
وقســــوتها وضــــبابية مســــيرها وغموضــــه. وقد وظف مجموعة من الرموز الدالة على  لك، والتي يقابلها برموز مضــــادة  ات الوظيفة 

 التطهيرية.
 الريح ≠ الغمام
 الريح ≠ الضباب
 الحالوة ≠ المرارة

 قمة الجبل ≠ سفح الجبل
 مطر/الماءال ≠ النار
 الشمس ≠ الثلوج

 وديان الحياة ≠ جبال الموت
 الصعود ≠ االنحدار

 القفل ≠ الباب المفتوحة
 الشمس ≠ الليل الطويل

 
عندما نتتمل الرموز الموظفة في هذه القصــــــيدة نجدها  ات طابع محلي مســــــتقاة من الطبيعة والحياة والثقافة الشــــــعبية 

إلى نظـامين للمتخيـل تتواجـه داخلهـا الصـــــــــــور والرموز، وتـدخل في عالقة نفي متبادلة تقوم على المرتبطـة بـالحكي، وتنتمي أغلبهـا 
 المواجهة.

النظام األول: يضــــــــم الرموز التي تمثل النما ج المعتمة التي تعكس القلق، والرعب، والضــــــــبابية، والظالم، والقســــــــاوة، 
 والجمود، والعرقلة، واالستبداد، والتخلف.

ي فيضم الرموز والنما ج المضي:ة والتطهيرية التي تعارا الرموز األولى وتنشر مقابلها داخل الوعي األمل، أما النظام الثان
 والتفاؤل، واألمن، واالستقرار، واأللفة، والسعادة، والجمال، واالطم:نان، والشمو ، والهدوء، والخصب.

                                                           
 يا دمعة اليتيمات الضائعات

 اماللك حساء في قصعات الرعاة
 جمالك االنتظار في نظرات األطفال

 .611بالريف"، مرجع سابق، ص:  النص المترجم أورده عبد اهلل شريق،" مستويات التجربة الشعرية األمازيغية المعاصرة
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ا، ث الشعبي الحكائي إلى إدخال دالالت جديدة عليهيعمد الشـاعر أثناء توظيفه لهذه الرموز المسـتمدة أغلبها من الترا
أو تطعيمها أو قلبها وتغييرها. ويعمل على ترجيح كفة الرموز  ات النظام المضـــــــــــيء وتغليبها وتقريبها، في مقابل اســـــــــــتبعاد الرموز 

ر اإلنســــان الشــــاعر لق مشــــاعالســــلبية التي تنتمي إلى النظام المعتم عبر عمليات التطهير والنفي والرفض. مما يســــاهم في تهدئة ق
والمتلقي ورعبهما، وتحقيق التوازن النفســـــي واالجتماعي للذات/الذوات المتوترة التي تكابد األلم، والمعاناة، والغربة، واالغتراب، 

تحسين ظروف لوضبابية الرؤية، واليتس، واالنتصار لهيمنة الرؤية التفاؤلية، واإليمان بالمستقبل، والتشبث بالحنين واألمل والصمود 
حياة اإلنســـان المكابد ووضـــعه في العالم وصـــيانة وجوده. وبهذه الوظائف والدالالت تتعالق القصـــيدة الشـــعرية وتتناص مع حكاية 

 قف عند  لك أثناء معالجة العنصر الخاص بمستويات التناص وأنماطه.ن"نونجا" العجيبة رغم ما بينهما من تمايز واختالف كما س
ييذورار" )انحني يا جبال أو خفضــــي هامتك( يتحول العنوان  -مســــة من الديوان المعنونة ب"أ ارث افي القصــــيدة الخا

 لى الزمة تتكرر ثالث مرات في القصيدة كما يلي:إ
 ار نومعييذورار نش  ر  -أ ارث ا

 (82)زارغ نهر ينو يجان اوارناوم. -أ 
لبعيدين ن تنحني وتخفض هامتها لرؤية األهل واألحبة ابهذه الالزمة يستهل الشاعر قصيدته مستجدا ومستعطفا الجبال أ

عن مكان إقامته لتجدي وظيفة انتقالية من المقطع األول إلى المقطع الثاني الذي يتوسل فيه من الجبال ويستجديها أن تنحني حتى 
ماضــــيه العاطفي  لحظات من يتمكن من رؤية حبيبته "هنيا" وهي تجلب الماء، وتشــــتغل في الحقل ببلدة الوطن، مســــتعيدا ومتذكرا

معها. وقد أنهى الشاعر قصيدته بترديد الالزمة، وتتكيد خطابه االستجدائي للجبال التي ترمز في القصيدة إلى العرقلة التي يشكلها 
 البعد الجغرافي في وجه المهاجر الذي يعاني رالم الوحشة، ولواعق االغتراب، والبعد عن األهل واألحبة والوطن.

ب االســتجدائي المعبر عنه في عنوان للقصــيدة والزمتها، والذي ينطلق من  ات تحس باألمل والضــعف، نجد إن الخطا
ما يماثله في الموروث الحكائي المتداول بمنطقة الريف، وبالذات في حكاية "نونجا" الســـــــــالفة الذكر: فبعد خروج الضــــــــــرتان من 

جبال ا. وفي الطريق أحسـتا بالعياء وبعد المسـافة فتوسلت األم الذكية من المنزل الغولة، انطلقتا مسـرعتين للعودة إلى حال سـبيلهم
 أن تنحني أو تخفض هامتها لرؤية منزل األهل.

 وفي ما يلي المقطع الحكائي المتضمن للخطاب االستجدائي الموجه للجبال:
« …. Ssentant (tinudin) ticri s-tazzara … ssuhrutent, tardvi tent tidi/ 

Tqussasent ticri am waggu n useynu… trajant mermi gh ad xedvrent ghar dcar 

waha. Maca mechar i yeqqimen n idurar, mchar n isuraf di dmani. Tfuct teghri, 

timgharin swint s tidi, tmighist tragha : « A yadrar a d wedrarin, a dared, a yudar 

ac d weghna, mermi gh ad zvaregh taddart n baba d yemma… » Tragha i ydurar 

ad dewren d rewdra… »(83) 

أم من الجبال، أم من الشجرة، أم  (84)ن خطاب االسـتجداء والتوسـل للحصول على األمن والمساعدة سواء من الهاللإ
مجموعة إلى توظيف هذا الخطاب الغني بمن الصـخرة، كثيرا ما يخترق الحكي الشـعبي. وقد عاد شـعراء التجربة المعاصرة بالريف 

من الصــــور والرموز، في ســــياق قصــــائدهم الشــــعرية لترجمة رؤاهم للعالم واألشــــياء، وللتعبير عن تجاربهم الفنية والجمالية بواســــطة 
 المتخيل الرمزي.

ي، فوظفوه في الشــعب ويعتبر أحمد الزياني أحد شــعراء هذه التجربة الشــعرية المعاصــرة الذين عادوا إلى رصــيدهم الثقافي
 بناء الصور الرمزية.

 زرو" -اريغ كـ –األمثال الشعبية في ديوان "ا   -2-1

                                                           
 .11الخاص بجرد مظاهر األدب الشعبي في الديوان، المقطع رقم  6انظر ترجمة البيتين في الجدول رقم  - (82)

)83(- : 3. , op.cit, pKINU OEMRIMuhemmed   

ى  الل فتح حوار استجدائي يطلب الشاعر فيه من الهالل أن يطلعه علانظر قصيدة مساوي سعيد، يور تقوشت، )الهالل والشمس( التي وظف فيها الهالل )يور( من خ - (84)
 كل ما يراه من البداية إلى النهاية، وقد تكررت العبارة وأصبحت الزمة.

 .99-92، صص: 6889، غشت 6انظر القصيدة في: سعيد مسياوي: يسفوفيد أوعقا، ط 
 نجا بصيغة متشابهة تقريبا: )ايور، ايور، ئيناي )موثزريذ( ما نسيد ثكا جيدا ثامزا.وتعتبر هذه الالزمة أيور أحد العبارات التي ترد في حكاية نو 
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ـــــــــ –تحضر في ديوان "ا   زرو" مجموعة من األمثال الشعبية التي وظفت في أبيات شعرية لتجدي وظائف معينة  -اريغ كـ
 ضمن سياقات محددة.

في الديوان والمعنونة ب"اثن ييســــين أمان" )الحاملة للماء( مثال  تضـــمن البيتان الخامس والســــادس من القصـــيدة الثانية
شــعبيا متداوال باألمازيغية يقول: "ثيطاوين زارنت، إفاســن  ي قوضــاضــن"، وباللســان الدارج والفصــيح يقول المثل: "العين بصــيرة، 

ن خالل تســـبيق الشـــطر الثاني منه عن بعد التصـــرف فيه م (85)واليد قصـــيرة". وظف الشـــاعر هذا المثل في البيتين الســـالفي الذكر
الشطر األول، وإضافة بعض الكلمات في إطار الشرح حتى يستقيم المعنى والوزن في سياق القصيدة التي ترصد تفاعالت الذات 
الشــاعرة الراغبة في إرواء العطش ورب  عالقة عاطفية مع اآلخر موضـــوع الرغبة، لكن رغبة الشــاعر تعرضـــت للفشــل نتيجة ضـــعف 

كانياته، وال مباالة اآلخر: الحاملة للماء التي لم تســـتجب لرغبة الشـــاعر وتتفهم حالته وحاجته، رغم ما بذل من محاوالت باءت إم
بالفشـل. مما جعل خطاب الشـاعر يتسـم بالشـكوى في رصـد تفاعالت الذات مع الموضـوع الذي يعبر عن االنفصال والال تواصل 

 بين الذات واآلخر.
"يجيس ن تمورث ينو" التي يخاطب فيها الشــــاعر ابنة بلده بخصــــوص ضــــعف اإلقبال على الزواج وفي ســــياق قصــــيدة 

بيت شــــعري،  م توظيف مثل شــــعبي فيتالذي يعزى في نظره إلى مشــــاكل الحياة وصــــعوباتها المرتبطة بقلة العمل وانتشــــار الفقر، 
. ومن (86)يمزراظ يازيظ يارزا يافار" -اح: "نشـــنين  يعكس ضـــعف اإلمكانيات بفعل الفقر. مشـــبها الوضـــعية بالديك المهبض الجن

وأيضـــا:  (87)مي تواقصـــن وافريون".ئاألمثال التي يتناص معها هذا البيت الشـــعري والتي تتداول في نفس الســـياق: "أم أوجضـــيض 
 (88)"إمي تواقصن وافريون واريطيو".

ي بيا ضمنه في بيت شعري في المقطع الثانييذورار" وظف الشـاعر مثال شـع -وفي سـياق القصـيدة الخامسـة: "ا  ارث ا
المخصــص الســتعادة لحظات من ماضــيه العاطفي مع حبيبته "هنيا"، والترميز للظروف التي أدت إلى الفراق والبعد -من القصــيدة 
مع  (89)ير عن اســـتحالة تكرار األيام الماضـــية. ويتناص هذا البيت المصـــاغ في شـــكل ســـجال اســـتنكاري يفيد النفبليع -بينه وبينها

 المثل القائل: "التاريص ال يعيد نفسه".
وظف الشـاعر مجموعة من األمثال الشـعبية التي ضمنها في عدد من األبيات الشعرية لتشابه سياق التوظيف الذي يفيد 

:ة تتسم يالتحول. في هذا اإلطار، لجت الشاعر إلى األمثال للتعبير بها في قالب شعري عن نوعين من التحول: تحول من وضعية س
بالضــــــــعف والتشــــــــتت إلى وضــــــــعية تمتاز بالقوة والوحدة. يعكس هذا النوع من التحول األمثال التي تضــــــــمنتها األبيات الشــــــــعرية 

  (90)التالية:
 (91)يزغران. -ويار تيغيا يين يكن حان   -
 يسغوان -ويار  يزيويين يكذحان   -
 ويار تيسعاثين يدكارن   زمان -
 رن يغزرانحم -ثنقيذين ي -ويار س -

 جاءت هذه األبيات محملة بخطاب وعظي مشحون بالحكمة، استلهمها الشاعر قائال:
 أقاوم اوار ينو ا  اس ثكم رميزان -
 (92)أوسيغد ا اوم ينيغ أنمونث أم يضوضان -

                                                           
 )85( - انظر البيتين وترجمتهما في الجدول رقم 6 الخاص بجرد مظاهر األدب الشعبي في الديوان، المقطع رقم 9.

 )86( - انظر ترجمة هذا البيت الشعري المستلهم للمثل الشعبي في الجدول رقم 6 الخاص بجرد مظاهر األدب الشعبي في الديوان، المقطع رقم 611.

 )87( - ترجمة المثل: "مثل الطير المقصوص األجنحة".

 )88( - ترجمة المثل: "الذي قصت أجنحته ال يطير".

 )89( - انظر البيت وترجمته في الجدول رقم 6 الخاص بجرد مظاهر األدب الشعبي في الديوان، المقطع رقم 0،

 )90( - انظر ترجمة هذه األبيات المستلهمة لألمثال في الجدول رقم 6 الخاص بجرد مظاهر االدب الشعبي في الديوان، المقطع رقم 11 و19 و19 و18.

 )91( - البيت الشعري هو عنوان القصيدة السادسة من الديوان، وبه ختم الشاعر هذه القصيدة، والقصيدة األخيرة من الديوان "مين خافي شدن".

 )92( - الترجمة: إليكم كالمي لتضعوه في الميزان
 أتيت ألقول لكم لنتوحد مثل األصابع.
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ت اورغم انطالق تجربة الشــــــاعر من أجواء محكومة بواقع الغربة األليم والمر، والذليل، والقاســــــي، انعكســــــت على الذ
الشــــاعرة، التي تبدو ممزقة ومكتوية وهي تحس بوطتة الزمان وقهره مثلما يبدو من خالل بيتين شــــعريين ختم بهما القصــــيدة الثالثة 
"أرقيا". فهي تتميز برؤية تفاؤلية تجمن بانفراج األوضـــــاع وتحولها من الضـــــعف إلى القوة. رؤية أقرب إلى الرومانســـــية في حميميتها 

 لتي يستقي منها أغلب الرموز والصور:وحنينها للطبيعة ا
 زغران )الجذوع(ئ      تتحول إلى تيغيا يين )االنوية( 

 يسغوان )الحبال(ئ              يزويويين )خيوط الحلفاء(ئ
 رحمرث ثيغزران )جريان األنهار وامتالؤها( ثينقيذين )قطرات المطر(

 زمان )الدهر(                تسعاثين )الساعات(
تســـــم هذه الرؤية من جهة أخرى، بالحنين إلى الماضـــــي واســـــتعادة الذكريات واألفراح التي توحي بحياة هادئة وجميلة، ت

وبنقــدهــا للواقع الحــاضـــــــــــر التعيس واألليم والمر، وببحثهــا عن تحقيق القيم األصـــــــــــيلــة في عــالم جــديــد يفيض بــالحــب والحنــان، 
 .واالستقرار والهدوء، والتشبث باألرا والتقاليد

وفي إطار التتكيد على أهمية االســــــتفادة من اللحظات والوضــــــعيات التي تعكس القوة والجمال، وظف الشــــــاعر أحمد 
الزياني بعضـــا من األمثال الشـــعبية التي ضـــمنها في أبيات شـــعرية لتجســـيد نوع رخر من التحول الذي يســـري على حياة اإلنســـان: 

على حياة النبات الذي يعرف تحوال وموروا في نموه من االخضرار إلى اإلزهار  مثلما يسري (93)ثمري واخا تشـنا مشـا عا  أتوسار.
 إلى اليبس واالختفاء.

 عد ريث نواريأربيع خمي يتيري نتا  -
 (94)خميني غايازاغ يطاو وار  يظهار. -

شــاعر ع النهارا" )بين األمس واليوم( المخصــصــة للحديث عن موق -وفي إطار القصــيدة التاعســة عشــرة: "جار يظناط  
من تحوالت الحياة وتقلباتها، وظف مثال شــعبيا في بيت شــعري اشــتركا في ســياق التداول والتوظيف المتمثل في انقالب الوضــعية 

أما المثل الشعبي الذي يتناص معه  (95)وعرور يسيوانن. -من القوة إلى الضـعف، يقول البيت الشـعري: روضـواظ ييسـي اريظاظ  
 يكسي سيوان" )خطف الديك الحدأة(. هذا البيت فيقول: "يازيظ

 فهو فاعل الخير. وفي هذا الصــدد أورد بيتين -حســب الشــاعر–كل شــيء خاضــع للتحول والتغير والزوال، أما الثابت 
شعريين متقابلين دالليا متضمنين لمثل شعبي يردد في سياق التتكيد على فعل الخير الذي يظل صاحبه خالدا رغم موته، في مقابل 

 الشر الذي يعد مقترفه ميتا وهو حي.  م فعل
 ي يكين ر خير تفوشت ربدا يكارنو 

 (96)وني يكين رعار يموث أمن يدار.
وفي ســياق التعبير عن وطتة الزمان على نفســية الشــاعر، الذي يبدو مقهورا وحائرا، وحرجا في زمن االغتراب والبعد عن 

 بية التي تعكس مثل هذه الوضعيات والمواقف. وضمنها في البيتيناألهل واألحبة والوطن، وظف الشـاعر بعض المسـكوكات الشـع
 الشعريين التاليين من قصيدة "أرقيا": 

 .أي يحيذ -ا  –أ  زرزغ زمان يوك  -
 (97)خافي يخيظ. -وحرغ ما ا  زرزغ رخمي ي -

                                                           
)93( - انظر ترجمة هذا البيت الشعري الذي يتناص مع مثل شعبي يقول: ثيهيا ثمزي تتبعيتيت توسار )الطفولة تتبعها الشيخوخة(، في الجدول رقم 6 الخاص بجرد مظاهر 

.61م لشعبي في الديوان، المقطع رقاألدب ا  

 )94( - انظر ترجمة البيتين في الجدول رقم 6 الخاص بجرد مظاهر األدب الشعبي في الديوان المقطع رقم 66.

 )95( - انظر ترجمة البيت في الجدول رقم 6 الخاص بجرد مظاهر األدب الشعبي في الديوان، المقطع رقم 68

 )96( - انظر نفس الجدول، المقطع رقم 62. 

 )97( - انظر نفس الجدول، المقطع رقم 61.
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 "زمان  ا هكار"يقال:  شعبية تتداول للتعبير عن وطتة الزمان وقهره، إ  (98)يستلهم الشاعر في هذين البيتين مسكوكات
 ."ا وكا مزمان  "و "زمان  ا عفار"و

وظف الشـــاعر أحمد الزياني في ســـياق التعبير عن مواقف تعكس الحيرة، والورطة والحرج، والمتزق أبياتا شـــعرية تتناص 
 مع أمثال شعبية تتداول في نفس السياق:

 يقول الشاعر:
 .تزكات شدن خاس -دون فسارن  غأم ي

 (99).فكيت موخاس روخا موخاسوما  -فكيت ا
 (100)في نفس السياق يتداول مثل شعبي يقول: إنوغ أوبوقي كي طجا.

 ويقال بالعربية: "اختل  الحابل بالنابل".
شــكو فيها التي ي-يور ينو" )اصــبر يا قلبي( -اراب"صــ :وفي هذا اإلطار أيضــا، أورد الشــاعر في القصــيدة الســابعة عشــرة

 البيت الشعري التالي:–لتي لم تنصفه، ويطالب قلبه بالصبر همومه ومعاناته في الحياة ا
   (101) غأقايي  ي ربحار يوجغ وار غارس وفو 

ستعصي إيجاد في سياق التعبير عن وضعية صعبة وحرجة تتقريبا هذا البيت يتناص مع مثل شعبي يتداول بنفس الصياغة 
 أي أسبح في البحر وأنا في البر.مثل: فتحغ كي ربحار نش كي ربار" الويقول  ،الحل المناسب لها

وفي إطار استنفار الهمم، واإلصرار على تحدي مشاكل الحياة ومواجهتها بالجد واالجتهاد، وظف الشاعر بعض األمثال 
في أبيات شــــعرية من قصــــائده. فقد أدمق مثال شــــعبيا في بيت شــــعري محافظا على نفس الصــــياغة التي يرد بها المثل، و لك في 

 د على أهمية التخطي  الجيد في ربح رهان الحياة، ألن كل شيء ينبني على أسس صلبة لن يتعرا للسقوط.سياق التتكي
 سيفتي -تافجوشت يشدن اصميظ وار

 (102)ثيذت نتا وار يوطي. -مين يبدن  
عن  ةويحملهم المسجولي ،خنوع الناس "نقار زمان وايحري"وبخطاب وعظي، ينتقد الشـاعر في القصيدة الحادية عشرة: 

القصيدة وظف الشاعر  في سياق هذه .واقعهم المتسم بالتعاسة، وبالتخلف، وبانتشار األنانية واالتكالية والمواقف التبريرية الفاشلة
مثال شــــــعبيا في بيت شــــــعري ختم به القصــــــيدة للداللة على أن لحظة االجتهاد والعمل والمثابرة ال تتطلب المباالة، ألنه ال يمكن 

 يقول الشاعر: ناقضات في لحظة واحدة.الجمع بين المت
 (103)"رغنوج أك وفزي يباون وارد يتيس".-

وفي ســــــياق حســـــــرة الشــــــاعر على الواقع المعيش المتســـــــم بهجرة األرا واألهل والقيم، في القصــــــيدة الثانية عشـــــــرة 
من جراء هجرة  البلد "احيحاه"، وظف مثال شــــعبيا في بيت شــــعري يعكس امتعاا الشــــاعر وحســــرته على النزيف الذي يتعرا له

 (104)ا حجار".و أبنائه الممثلين لقواه الفاعلة والنشيطة والحيوية "أغي نغ يتواسو كوفو يت

                                                           
ضا إلنشاء الكلمات يورد في قاموس اللسانيات أن المسكوك: "نتوء لسني مركب أصال من عناصر حرة إلنشاء تركيب تعبيري ال تقبل فيه هذه العناصر االنفصال، وأ - (98)

 المركبة. وهو ثالثة أنواع: المسكوك البالغي، المسكوك اللساني، والمسكوك المثل، انظر: 
Jean Dubois, Mathée Giacomo, Louis Guespin, Christianne Marcellesi, Jan Baptiste Marcellesi, Jean 

pierre Mével : Dictionnaire de linguistique, librairie la rousse, Paris, 1989, p : 214. 
 .69الديوان المقطع رقم الخاص بجرد مظاهر األدب الشعبي في  6انظر ترجمة البيتين في الجدول رقم  - (99)

 يمكن ترجمة المثل كما يلي: دخلت القنبلة في طجا. )طجا طائر صغير وخفيف جدا(. - (100)

 .69الخاص بجرد مظاهر األدب الشعبي في الديوان، المقطع رقم  6انظر الترجمة في الجدول رقم  - (101)

 .60، المقطع رقم 6انظر الترجمة الجدول رقم: - (102)

 .  61في نفس الجدول، المقطع رقم  ترجمةانظر ال - (103)

 . 691في نفس الجدول، المقطع رقم انظر الترجمة  - (104)
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 اريغ كـ زرو" -تجليات العادات والتقاليد في ديوان "ا  -1-1
 توظيف مرددات األمهات لتنويم أطفالهن وإسكاتهم: -1-6

لشــــــاعر احمد الزياني بها ديوانه، وموضــــــوع القصــــــيدة األولى منه، يشــــــكل موضــــــوع الهوية اللغوية القضــــــية التي عنون ا
كيانه مشـــــبها هذه   فقته منذ الطفولة، وســـــكنتاتحديد عالقته باللغة التي يريد كتابتها، وصـــــلته بها، على اعتبار أنها ر مخصـــــص لال

 كالما مروضـــا ومســـاعدا على نومهه، وســمعها  ضـــعالعالقة بالنبات المغروس في جســده. مثلما أنها مســـتمدة من حليب األم الذي ر 
  (105)أسيمي". -ضسايي  -هال رارو يسو  -سريغت  "عندما كان رضيعا: 

بــالكالم المردد من قبــل األمهــات لتنويم أطفــالهن  والمرتب  ن قيمــة هــذا الجــانــب من التراث الــذي وظفــه الشــــــــــــاعرإ
عبر فعل  وحمايتها من الضـــياع ة لغتها من أجل صـــيانوإســـكاتهم كبيرة، إ  يشـــكل شـــحنة نفســـية في رب  الشـــاعر بلغة األم، ودافع

 بر موضوع القصيدة األولى من الديوان.تالكتابة الذي يع
 
 استلهام جوانب من األعباء التي تتحملها األمهات في تربية أبنائهن -1-2

ة عامين هم لمدإلى جانب ما تقوم به األمهات من ترويض ومداعبة في إطار تربية أبنائهن، يحرصــــــن أيضــــــا على إرضــــــاع
وســـتة أشــــهر، كما يجكد  لك الشــــاعر في قصــــيدة "عالل" على لســــان أم هذا األخير التي تركها تبكي أثناء مغادرته للوطن وهجرته 

 لألهل واألحبة:
 .قار عالل ينو يويورثيجا يماس ثترو  -
 .ست شهور -امزيان عامين   -سيمخت   -
 (106)عرور -غير را  ك -اس هال رارو  ك –كيغ  -
 
 :من عادات الخطبة -1-1

في ســــــــياق القصــــــــيدة الســــــــابعة عشــــــــرة: "يســــــــي وظار ينو" من الديوان، التي تعكس الالمباالة التي تحس بها الفتيات 
المنتميات إلى أســــــــر شــــــــعبية فقيرة ففي ظل الهجرة التي ســــــــرقت الحبيب من حبيبته، وأضــــــــحى طلب الزواج يتجه نحو الفتيات 

ري يظهر جانبا من عادات الخطبة على لســــــــــان فتاة تخلى عنها حبيبها بعد هجرته، وتلوم أباها المهاجرات، تم توظيف بيت شــــــــــع
الذي لم يهاجر لكي ينقذها من وضــــعيتها الالمباالة، ألن لو كانت من أســــرة مهاجرة لقدم الخطاب إليها بشــــكل كثيف، والمتألت 

 منزلهم بالهدايا. وفي هذا الصدد يقول الشاعر على لسانها:
 .را مين غايينيغ وار تسيميحغ ي باباما -
 .والندا -نتا وار يروحن أليمان   -
 .ومي روحن يو ان ماني توغا يجا -
 .رشواغظ  فيزا -يري روحغ كيذس س -
 .ادورغ ريد نش اد ورع تاسدا -
 .ا كغ ثرت سنين اد عقبغ  انيتا -
 .اد اس ينخضابن تاوارث ترزا -
 .(107)يطاغاي -سكار  – سثادارث نغ اتشور  -

إن اإلقبال على الفتاة المهاجرة مهما كان ســــلوكها أو أفراد أســــرتها، تعكســــه في الديوان "أرقيا" التي لجت إليها الشــــاعر 
المغترب طالبا يدها عسـى أن تضمن له الحصول على حقوقه المدنية واالجتماعية، إال أنه يصطدم بحواجز وعراقيل عديدة، إ  أن 

                                                           
 .اريغ كـ زرو"  -ليد في ديوان "ا الخاص بجرد مظاهر العادات والتقا 12الجدول رقم من   16انظر ترجمة هذا البيت في المقطع رقم  - (105)

 . 2رقم من الجدول   12م انظر ترجمة هذه األبيات في المقطع رق - (106)

 .91-18زرو، مصدر سابق، صص:  -اريغ كـ -أحمد الوزياني، ا  - (107)
 ،.11من هذا الفصل المقطع رقم  12انظر ترجمة البيتين األخيرين من المقطع الشعري في الجدول، رقم 
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ع أهلها، تســـتغل ظروفه القاهرة فتفرا عليه شـــروطا قاســـية جدا تطالبه بمهر خيالي وتخاصـــمه باســـتمرار مع الفتاة "أرقيا" بتواطج م
 تهديده بنعادته إلى حياة التسكع والرعب، وتفرا عليه سلوكاتها التي تتناقض مع قيمه وأعرافه.

تاة من قبل وكيفية طلب يد الف يقول الشـــاعر على لســـان المغترب في بيتين شـــعريين يعكســـان جانبا من عادات الخطبة،
 الفتى المقبل على الزواج:

 اس ما يي ثاويذ؟ -روحغ أرقيا نيغ -
 .ث نم تسندا يي تسنذر تمو –ن  ميس -
 .ثناي روح غار بابا يناس مين ثقار  -
 روحغ غار باباس ينايي مين تخسذ؟ -
 (108)ت توشذ. -اس خسغ أرقيا مارا ا ايي -نيغ -
 
 :د المرتبطة بالعرس الريفيتوظيف بعض التقالي -1-9

يعـد الزواج ظـاهرة إنســـــــــــانيـة معروفـة لـدى جميع المجتمعـات، وهو ظـاهرة اجتمـاعيـة تزخر بمجموعـة من الممارســـــــــــات 
 واألشكال والطقوس، التي تمثل جانبا من جوانب االحتفال بالمناسبة، وشعائر عبور بعاداتها وتقاليدها المصاحبة.

بطة بالعرس الريفي في القصــيدة الســادســة عشــرة، و لك في ســياق محاولته التخفيف وظف الشــاعر بعض التقاليد المرت
قرينتهـا المهــاجرة. ي تزوج بذمن رالم ومعـانـاة الفتـاة التي تبكي وتشـــــــــــكو واقع الالمبـاالة الـذي تحيـاه بفعـل تخلي حبيبهـا عنهـا والـ

 والظروف تتحول، مخاطبا إياها: يدعوها الشاعر إلى التشبث باألمل، والصبر، والتريث، ألن الزمن يتغير،
 صبارا ارزم ورنم ارغا يسمح أربي -
 شم عا  تامزيانت اقاشم عا   ي ثمزي -
 وسان تموتوين وار تغيمين امني -
 اتكن اخام نم شجارث نم اتغمي -
 ياس اشم ياوي -دشار نم اد -اكذ ميس ن -
 وحوري -ويندوز ا  يعذر س -ا  يذفع س -
 ام كن رحني -اتشضحذ اتورار  ا  -
 (109)واري. -يزيوين ن -ام كن ثاعبروقت س -

تضــــــمن المقطع الشــــــعري أعاله بعض التقاليد والعادات العريقة التي كانت ترتب  بالعرس الريفي، والتي وظفها الشــــــاعر 
واج الفتاة التي ز لتجدي وظيفة داللية ونفســية، يتعلق األمر بتحســين صــورة المشــهد االحتفالي المنتظر والمرتقب أن ينظم بمناســبة 

الشـــاعر أن يخفف من بكائها ورالمها، فتوجه إليها بخطابه المباشـــر. وفي نفس الوقت يرغب الشـــاعر من خالل توظيفه لبعض  ديو 
 ية إبراز أهميتها وقيمتها، لذلك ركز على عملية "الدفوع" وبعض لوازمه التي تظهر قيمته، وتضخم من صورته:ثراتالعناصر ال

 .وحوري -يعذر س -ويندوز أ  -يذفع س -ا  -
مثلما ركز على مشـــــاهد احتفالية مرتبطة بالعروس، تشـــــكل لحظات جد هامة في مراحل عبورها وطقوس اجتيازها. يتعلق 

 األمر هنا بغناء العروس ورقصها، وعملية تخضيبها بالحناء وتزيينها:
، دقيق، ســـــــــكر، شـــــــــاي...( وماشـــــــــية )ثور، "ادفوع": نســـــــــبة إلى ما يدفعه العريس للعروس من مواد غذائية )زيوت -أ

روس يوما ل زفاف العحفأكبار...( حسب االتفاق. كان يتم إرسال هذه المواد التي تخصص إلطعام الضيوف والمدعوين لحضور 
 كب يتشكل من نساء وفتيات ورجال من أقرباء العريس.و قبل موعد انطالق الحفل الرسمي )العرس( في م

يها تستضيف ف "شتتامذو "اليوم السابع من العرس، ويسمى أيضا: "ثارزافث" و"ثاضيافت" و "أعذار": مرتب  بحفلة -ب
أســرة العريس أســرة العروس، وتحضــر المدعوات عند العروس لتهن:تها معبرات عن فرحتهن الجتياز مرحلة الزواج بنجاح، بعد  لك 

                                                           
 .اريغ كـ زرو"ن مصدر سابق -ي، "ا أحمد الزيان - (108)

 .كـ زرو"، مصدر سابق  اريغ -أحمد الزياني، "ا  - (109)
 .10المقطع رقم  من هذا الفصل ،11الجدول رقم انظر 
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م هذه األخيرة سرة العروس على تقديم خروف أثناء الدفوع لتقو س في ما مضى يتفق مع أييتولى على تهن:تها أفراد عائلتها. كان العر 
 بذبحه بمناسبة ثارزافت.

 
 غناء العروس ورقصها )رعياث / ريرارث   شظيح ن تسريت( -ج

تخرج العروس ليلة "ءامكري" إلى الســاحة المخصــصــة للرقص والغناء، برفقة وزيراتها )ثيوزيرين( وصــديقاتها )تيمدوكار، 
قا ومميزا، . تكون العروس ضــمن عناصــر المجموعة مرتدية لباســا أنيىثالث ىن صــفين متقابلين مثنى مثنى، او ثالثثيعشــيرين( يشــكل

 يكون من بين المالبس التي أهداها العريس إياها في المهر.
 خطىية على إثرها يقترب الصــــفان بباينســــاتتحرك المجموعة جانبيا في شــــكل دائري من اليمين نحو اليســــار في حركة 

وئيدة، والنقر على الدف )ءادجون( بنيقاع "راال بويا"، دزتك دز" ويصاحب هذا الرقص غناء "ئيزران"، ويتتابع الصفان في اإلنشاد 
 والترديد.

أما موضـــــــــــوع الغناء، فيدور بالنســـــــــــبة للعروس وزميلتها في الصـــــــــــف حول إلقاء أبيات "ئيزران" لتوديع األهل واألقارب 
م، والتعبير عن موقفها من الزواج والزوج... أما موضــوع "ئيزران" التي تلقيها مجموعة الصــف المقابل، والحاضــرين، والتســامح معه

فيدور حول  كر خصــال العروس ومحاســنها، والدعوة لها وللعريس بالنجاح في حياتهما الزوجية، وبالخير العميم، والرد على بعض 
لعروس أثناء عزوبتها. يتم هذا في جو درامي يســـوده الحوار واإلنصـــات من األقاويل واألكا يب التي كانت توجه بشـــكل أو بآخر ل

لأل ن لتلقي الخطاب الشـــعري وفهمه، وللبصـــر للتواصـــل، مع إمكانية التصـــفيق وإطالق الزغاريد العنان قبل الجمهور الذي يطلق 
ب الشعري بالحزن واألسى، عندما يجثر الخطاوالمفرقعات النارية قبل منع استعمالها رسميا. ففي هذا الجو يختل  السرور والفرح 

للعروس في أقربائها وقريباتها من خالل التجهش بالبكاء، أو ترى الدموع تغرورق في األحداق لتسيل على الوجنات، وإليقاع الغناء 
 (110)وتلحين الصوت، والحناجر دور مهم في حدوث التلقي والتتثير على المتلقين.

 
 :تاعبروقث( /ثبرقو ن زيينها )ءاقان ن رحمني  واك عملية تخضيب العروس وت -د

تمارس طقوس الخضـــــــب بالحناء في الليلة ما قبل اليوم الذي تغادر فيه العروس أســـــــرتها نحو بيت زوجها، والتي تعرف 
 بليلة الحناء. تحضرها قريبات العروس وجيرانها وصديقاتها.

ت  يذك( من قبل ســـ -الحناء في المهراز )ءادازن رحني  كينطلق االحتفال وســـ  فناء المنزل "ءازقاق" حيث يتم دق 
، تعتبرن من وزيرات العروس وقريباتها، يشــكلن دائرة حول ئذيذك )المهراز( وهن يقبضــن بيدهن "ءاهروك" الذي به تتم (111)فتيات

 والنقر على البندر )الدف(، وترديد مقاطع غنائية من ئيزران. (112)عملية الدق المصاحبة بالزغاريد
عد االنتهاء من عملية دق الحناء، تفرغ في رنية جديدة لم يســـــبق أن اســـــتعملت، ليتم االنتقال لخضـــــب العروس التي ب

مضـــيء وأربع  ز به شـــمععز تجلس في غرفتها موجهة نحو القبلة، ومغطاة بلحاف أبيض، وتوضـــع أمامها رنية مملوءة بالدقيق، وقد 
ولى العريس مسجولية يغودان"، يتئيقة على يدها ورجليها عند الرسغين تسمى "بيضـات قبل الشـروع ففي تخضـيبها، توضـع خيوط رق

 إزالتها أثناء الدخلة.
بعد  لك، تتولى وزيرتان وضــــــــع الحناء للعروس، فيتم خضــــــــب اليد اليمنى ثم الرجل اليمنى، فاليد اليســــــــرى ثم الرجل 

وألخواتها خوفا من أعمال الســـحر، إ  يعتقد أن أغلب  اليســـرى. وال يســـمح باســـتعمال هذه الحناء في التخضـــيب إال ألم العريس
و عدم إنجاب العروس فيما بعد، ســـببها الســـحر المرتب  بالحناء. لذلك يتم الحفاظ على ما أالمشـــاكل التي تحدث ليلة الدخلة، 

 تبقى منه بحذر شديد.

                                                           
، ص: 2111، غشت 62اليماني قسوح: "بعض األشكال التعبيرية  ات الطابع االحتفالي بقبيلة ريت ورياغل، تدوين ودراسة"، الجزء السادس، جريدة تاويزا، عدد  - (110)

69. 

 ات األب أو األم العتقاد قائم على "التطير" يقول أن مشاركة اليتيمة في طقوس الحناء قد يجلب السوء للعروس.يشترط في الفتيات أال تكون يتيم - (111)

ستعمل في بعض ت للزغاريد استعماالت متعددة، فهي وسيلة لمعالن عن حدث مهم، والرفع من المعنويات مثلما يتضح  لك خالل مناسبات الزفاف والعقيقة، كما - (112)
 موت: موت امرأة حامل، أو فتى عازب أو فتاة عازبة أو أطفال.حاالت ال

 .611، ص: 6898، 1انظر: فاطمة شبشوب: "دور المرأة في المسرح المغربي العتيق" مجلة مكناسة )مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمكناس(، عدد 
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يها تمثالت يتداخل فكانت عملية تخضـــــــــيب العروس تخضـــــــــع لطقوس ومعتقدات عريقة، مشـــــــــحونة بدالالت رمزية، و 
وتتم في اجواء احتفالية درامية يتداخل فيها الغناء والبكاء والســــــــرور والزغردة، في  (113)المقدس باألســــــــطوري، والواقعي بالرمزي.

 )*(فضاء مجثث بالشموع وإكسسوارات أخرى مرتبطة بلباس العروس والوزيرات، وإحضار العلم "باندو".
القب على رأسـها عن طريق طي سـبنية على محي  جمجمتها لتشـكل قبا لولبيا حول  وفي إطار تزيين العروس، يتم وضـع

الرأس مع ربطه وإدارته بعمودين من خشـــب، أو تضـــع بواســـطة خيوط الحلفاء حســـب عادات كل منطقة، وتوضـــع مررة صـــغيرة في 
ا ...( وبعض المواد التي تدخل فيمالجهة األمامية للرأس عند الجبهة. وتحشـــر داخل القب بعض أدوات الزينة )المشـــ ، الســـواك

 يسمى ب"إسوفار" مثل البخور.
وظف الشـــــــاعر أحمد الزياني هذه العناصـــــــر التي ترتب  بالتقاليد والعادات  ات الصـــــــلة بحفلة زفاف العروس وزواجها، 

يناتها للزواج بها كي ر للرفع من معنويات الفتاة التي تتجهش بكاء، وتشـــــتكي من تخلي حبيبها عنها عندما قصـــــد فتاة مهاجرة من ق
 تساعده على الهجرة إلى الخارج. وفي هذا الصدد يقول الشاعر على لسان هذه الفتاة:

 النص مترجما النص باألمازيغية

 لهذا أتجهش بكاء يا أخي يوما -غ يمطاون او ماناي تر  -س
 يلما خانني حبيب رامي  ايي يسمح ويكذ كيغ اريظا
 تزوج بالمهاجرة إلى أوربا باييوي ثني يتفغن تارح غار ورو 

 لتمكنه من أوراق الهجرة يراح رانثا -ا اس ثك رشواغظ ا 
 أبي ليس مهاجرا لذا مكثت هنا بابا نش وار يتيح قيمغ  انيتا

لقد ساهمت الهجرة نجو الخارج في تحول القيم، وتشويه التقاليد والعادات واألعراف العريقة، مثلما يحكي الشاعر في 
جر الذي وصــــــــل إلى أوربا مغامرا، وأصــــــــبح يعاني اغترابا وقلقا ارقيا" التي تعالق جوانب من المشــــــــاكل المرتبطة بالمهقصــــــــيدة "أ

 مستمرين بفعل المالحقات واالتهامات.
وفي محاولة منه للخروج من هذه المعاناة، والحصـــول على االســـتقرار االجتماعي نســـبيا في المهجر عبر تســـوية وضـــعية 

ه وخصـوصياته، فنية، اتجه إلى طلب يد أرقيا ابنة بلده، التي قبل شـروط أبيها االبتزازية للزواج بها، زواج مقتلع من أعراإقامته القانو 
 وبعيد عن عاداته وتقاليده المعتادة. في هذا الصدد، يقول الشاعر وهو يخاطب أمه:

 .كيغ ورار وحذي وار كيذي ثحظار  -
 . ر واي ثفثير  سيسو وار ثيويذ اتا -
 .(114)أي ثسريورو  -اجون وار -يذ كثوار ثو  -

كان مصــــير هذا الزواج الغريب والمســــتلب الفشــــل، فعاد الشــــاعر إلى ســــرد معاناته بعد طرده من قبل أرقيا ولجوئه إلى 
 المقاهي والحانات بحثا عن امرأة أجنبية )رومية( قد تحل مشكل اإلقامة، لكن بدون جدوى.

 
 ة العملية للمرأة الريفية القرويةاستلهام جوانب من الحيا -1-0

وظف الشـــاعر أحمد الزياني في بعض مقاطع قصــــائد ديوانه جوانب من الحياة العملية للمرأة الريفية القروية الفتاة. ففي 
ييذورا" يســـــــتجدي من الجبال التي تحول بينه وبين رؤية الحبيبة باالنحناء وخفض هامتها، حتى  -القصــــــيدة الخامســـــــة: "ا ارث ا

 مكن من رؤية حبيبته "هنيا" بترا الوطن في البادية، وهي تقوم بجلب الماء، واالعتناء بالحقل:يت
 .انوثن تايم -هنيا زك -زارغ را  -أ  -

                                                           
ر س من أجل التزيين فق ، بل هو رمز لالستمرارية والحياة والبقاء والحب والطهارة وشعيرة من شعائيعني الحناء في الثقافة الشعبية بالريف الشيء الكثير. فهو لي - (113)

ت. ويعتقد على المستوى نتهالعبور، فالعروس والعريس ال يشعران بزفافهما ودخولهما قفص الزوجية إال لحظة تخضيبهما بالحناء. ففيها يدركان أن مرحلة العزوبة قد ا
كن أن مالعروسين تغتفر كلها لحظة الخضب. والحناء رمز للخصوبة والنعمة والكرم، إ  يعتقد أن اآلنية التي يعجن فيها حناء العروس مقدسة، إ  يالشعبي أن  نوب 

 ال بعد قلب اآلنية.إ تتحكم في خصوبة العروس بتتجيل الحمل أو منعه في حالة قلب اآلنية على وجهها والحفاظ عليها في مكان ما، حيث ال يمكن للعروس أن تحمل
 .62، ص: 2111، ماي 618انظر: اليماني قسوح "بعض األشكال التعبيرية  ات الطابع االحتفالي"، مرجع سابق، الجزء الثالث، جريدة تاويزا، عدد 

 أي العلم والراية. Bandera"باندو" كلمة دخيلة من اإلسبانية أصلها   )*(
 .11،من هذا الفصل المقطع رقم 12 ول رقمانظر ترجمة هذه األبيات في الجد - (114)
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 (115)ييم -اربيع حاما ا  -او  ي رحواا نستس -
اناتها مع سلطة مع وفي القصـيدة األخيرة من الديوان، "مين خافي شـدن" تحكي الفتاة التي التقى بها الشـاعر وهي تبكي

 عن جوانب من متاعبها وأعبائها التي تحملتها تحت رعاية أسرتها. تقول على لسان الشاعر: -األب والفقيه
 يفوناسن -توغايي غار باب حتشغ ي -
 ينكورن -وغروم   -اس تيشنيفين ن -تكغ -
 انوثن -وامان زك -اسد يقوبار ن -تاويغ -
 (116)يكشوظن -اربيع   -اسد ثيصوماظ ن -تاويغ -

لقد ســـــاهم هذا التوظيف في تصـــــوير واقع الفتاة الريفية القروية. التي تحملت مســـــجوليات عدة لتخطي عقبات المعيش 
اليومي، فعملت في الحقل، وتقاسمت محن الرجل المزارع، وجلبت المياه من اآلبار، والعيون، وجمعت رزم األعشاب والحشائش 

المنزل، فتعدى نشاطها إلى أكثر من موقع ومجال. رغم  لك، لم تحظ بالتقدير واالحترام  وحملتها على ظهرها، فضال عن أشغال
بخصوص شريك  ير واالختيارواالعتبار من قبل سـلطة األب والفقيه التي قامت بمصـادرة حق هذا الكائن اإلنساني في الرأي والتعب

 حياتها.
 تضامنتوظيف جوانب من مظاهر االرتباط باألرا والعمل وال -1-1

قدســـية األرا و  .تقديس األرا والتتكيد على العمل، وااللتزام بالتضـــامن -وخاصـــة بمنطقة الريف–من تقاليد المغاربة 
عند المغاربة ترجع الرتباط حياتهم بكل ما تعطيه لهم ويحصـــــــــــلون عليه منها كمجتمع فالحي. لقد ظل الفالح المغربي يتعامل مع 

لثروات، ويحصـــــل منها على أكثر ما يعطيها، ويتصـــــرف فيها كحق مقدس يســـــتجيب لطبيعته: األرا ألنها مصـــــدر كل إنتاج وكل ا
افيا يعيش منه عائدا صـــــ قملك له، يتمســــك به ثم يدافع عنه، يســـــخر عمله في الزراعة والرعي، فيجازر عنصـــــر الطبيعة جهوده لينت

 (117)ويقضي به مآربه".
ن ســـياق وفي أكثر م ،د ديوانهئفي أكثر من مقطع شـــعري من قصـــا لقد وظف الشـــاعر أحمد الزياني هذه القيم والتقاليد

ومناســـــــبة. مثلما نجده في مقطع من قصـــــــيدة: "عالل" الذي يتوق فيه إلى زمن تعود فيه قيم التشـــــــبث باألرا والعمل واالجتهاد 
قول ت. وفي هذا الصــــــدد يوالتضــــــامن والتآزر، وتترجم على أرا الواقع، بدل االســــــتمرار في ركوب أمواج البحر عبر قوارب المو 

 الشاعر:
 .ومقران -ومزيان   -انفغ انحثش س -
 .يسغوان -ثمورا  -ادناوي ثيصوماظ س -
 .(118)زمان -ثيحرامين تغناجنت ال ال بويان  -
 سيفرح الفالح ويخي  "الشواري"  يفارح وفجاح ا  يخيظ يسكان -ا  -
 ها مع األيامأرضنا ستستعيد قيمت شنان ووسان -ثامورث نغ اتشن ا اس -
 عالل سيعود من هوالندا وألمانيا (119)انمولي -النضا  -ياركح زك -عالل اد -
 
 :اريغ كـ زرو" -"ا تجليات األشكال التراثية المادية والفنون الشعبية في ديوان  -1-9
 :توظيف بعض أشكال الغناء الشعبي ومناسباته -9-6

مصـــطلحات الدالة على مفهوم القطعة الشـــعرية الغنائية، مما يعكس يتضـــمن معجم الشـــعر الغنائي األمازيغي عددا من ال
ازدهار هذا الفن وتطوره في الثقافة المحلية لمختلف المناطق األمازيغية بالمغرب. يرجع التنوع والتعدد واالختالف في التســــميات 

ا، وقد تعرف ف المناطق التي يســتعمل فيهإلى عوامل شــكلية ووظيفية إقليمية،  لك أن نوعا معينا قد يعرف بتســماء مختلفة باختال

                                                           
 )115( - انظر ترجمة البيتين في الجدول رقم 2، من هذا الفصل المقطع رقم 9 .

 )116( - انظر ترجمة هذه األبيات في الجدول ر قم 2، من هذا الفصل المقطع رقم 9.

 )117( - إدريس لمراب ، مرجع سابق، ص: 96.

 )118( - انظر ترجمة هذه األبيات في الجدو ل رقم 12، من هذا الفصل، المقطع رقم 18.

 )119( - أحمد الزياني، "ا - اريغ ك- زرو"، مصدر سابق، صص: 26-21.
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المنطقة الواحدة أسماء مرادفة لنفس النوع، وفي الحالتين يتميز كل صنف بخصوصياته الشكلية ومواصفاته الفنية والموسيقية. كما 
 (120)أن للمواضيع واألغراا والمناسبات دورا في اختالف األنواع الشعرية الغنائية.

د الزياني لمصـــدر اللغة التي يريد كتابتها في القصـــيدة األولى، أحال على مصـــدر الشـــعر في ســـياق تحديد الشـــاعر أحم
الغنائي األمازيغي الشــعبي، الذي تردده الفتيات بشــكل جماعي وارتجالي في مناســبات األعراس والحفالت الشــعبية، حيث يجتمع 

ممارسة العمل  نتاجات الشعرية والفنية المختلفة. أو خاللالجميع في تظاهرات اجتماعية وفنية تتبارى فيها الفتيات الحاضرات بال
 في الحقول والبراري والغابات واألنهار، وفي الطريق أثناء التوجه أو العودة من جلب المياه من اآلبار والعيون.

 .ث هنيا   خدوج زي مرميينجغث -
 .ثنضني -ورارن يشتن اك -غنجنت  ك -
 (121)اصي.رعر  -بريذن ن -غنجنت تييوياوين ك -

قطع ت شـــعري من ميلك في ب  كر الشـــاعر اســـم "ال ال بويا" كنوع من الغناء الذي تردده الفتيات خالل المناســـبات، و 
اريف" )تكلمت جبال الريف( في ســــــياق اإلحالة على التاريص ودور الجغرافيا والبطولة في  -القصــــــيدة العاشــــــرة "ســــــيورن يذورارن
انت تهيء الظروف للمرأة والفتاة الريفية إلعالن التتويق واالنتصــــــــار والفرحة، ومما جاء على صــــــــناعة مجد المقاومة والثورة التي ك

 :(122)لسان الشاعر في هدا الصدد
 الترجمة النص باألمازيغية

 كي تخرج الريفية لتتفقد الحظائر تحويشين -حوما اتفغ ثريفشت اتويور 
 ها نظرات الخنزير )االستعمار(قلمن دون أن تق وار تنخريع س وازري ن ييرف توغا ينسين

 تسير متبخترة والحناء على رجليها ثطارين -وعفار رحني  –اتويورس 
 صاحبة قامة متوازنة بخيوط الحرير على كتفيها ثغيرين -مواد و  يبلك رحماال  

 ها مخضبةعخصلة شعرها مصفوفة، وأصاب تاشواط تقس تشبش ثيظوظين
 تخرج لتحضر الشاي على شرف النساء العجائز يرينثنه -حار تشاتفغ اتقام اتاي ا

 تغني الال بويا مصحوبة بالزغاريد تغنق الال بويا  ايس ثيروريوين
 تنادي فيها أختها: أخرجي للجلوس معا ثقار  ايس ي وشماس فغذ أ ا نقيم

 أخرجي لنستل أنوال عن عبد الكريم فغد انسقسا أنوار  عبد كريم
 
 :ب األطفال الشعبيةتوظيف بعض ألعا -9-2

وظف الشــــــــاعر أحمد الزياني بعض ألعاب األطفال الشــــــــعبية في القصــــــــيدة الثامنة من ديوانه، و لك في ســــــــياق عودته 
ه ذالســـــــترجاع ماضـــــــيه الطفولي متذكرا جوانب من أجواء التســـــــلية، والترفيه والعالقة العاطفية التي جمعته مع حبيبته "هنيا". من ه

الشــــاعر: مزاولته للعب والتالعب مع هنيا، حيث لعبا لعبة "فولعلع" وتتابع الخطوات، يقول الشــــاعر في هدا األجواء التي يتذكرها 
 الصدد:

 .ثمزي ينو اك هنيا رامي نيرانورار -
 .يشارشار -يبو ا   -نورار فولعلع   -
 (123)رامي نيرا نصورف يصوراف ظارس وظار. -

لعل. قلب ترتيب صـــوتي الالم والعين، أو بصـــيغة فوق لعلع، أو تفو عبخصـــوص لعبة فولعلع هناك من ينطقها فوعلعال ب
يبدو أن اللعبة قديمة الممارســـة بالمغرب من خالل ما نســـتشـــفه مما جاء في نوازل الونشـــريســـي المدونة في مجلفه "المعيار"، فقد 

                                                           
 )120( - الحسين المجاهد، "مادة أمارك"، مرجع سابق، ص: 191.

 )121( - انظر ترجمة هذه األبيات في الجدول رقم 11 من هذا الفصل، المقطع رقم 16.

 )122( - أحمد الوزياني، "ا - اريغ كـ زرو"، مصدر سابق، صص: 28-29.

 )123( - انظر ترجمة هذه األبيات في الجدول رقم 1 من هذا الفصل، المقطع رقم 11.
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م يعطل عن اب بتن قال: ال بتس بذلك ما لجاء فيه أن الفقيه أبا عمران س:ل عن اللعب بكومة التراب التي يطعن فيها األعداء فتج
 وهذا يعني أن اللعبة كانت معروفة في عصر بني مرين وربما في فترات سابقة. (124)الصلوات.

تمارس اللعبة من قبل األطفال من كال الجنســين ابتداء من ســت ســنوات، في أوقات الفراغ، في مكان يســمح باالختباء 
بات واألشـــواك، وبين ركامات التراب واألحجار.. ينقســـم الالعبون إلى فريقين بعد إجراء القرعة، مثل المنازل المهجورة، وبقايا الغا

ويمضــي كل فريق في اتجاه معاكس التجاه الفريق المنافس. أثناء تقاطع الفريقين يتفل أعضــاء كل فريق على أعضــاء الفريق اآلخر، 
ومات لفظ الالعبين بعبارة فولعلع، ثم يســـــرع كل فريق قصـــــد وضـــــع كولذلك ربما يســـــميها البعض تفوعلعل. تكون إشـــــارة البدء بت

صـــغيرة من التراب في أماكن خفية يصـــعب رؤيتها بســـرعة، وبعد انتهاء المهلة المحددة، ينطق الالعبون عبارة فولعلع مجددا إيذانا 
تهاء البحث قصد طمسها. وأثناء ان بانتهاء الشروط. وبعد  لك، يعمل كل فريق على اكتشاف الكومات التي وضعها الفريق الخصم

يعمـد كـل فريق إلى كشـــــــــــف الكومات التي عجز الفريق الخصـــــــــــم عن اكتشـــــــــــافها وعدها. ويعتبر فائزا الفريق الذي احتفظ بتكثر 
 (125)الركامات سالمة، ويسجل الفرق على الخصوم بمثابة نق  جزاء تسمى "إغيار" أي: الحمير.

القصـــيدة الحادية عشــرة: "نقار زمان واريحري" في ســـياق كشـــف مفارقات  وظف الشــاعر أيضـــا لعبة ركوب القصــب في
واقع الناس، الدين يعاتبهم الشاعر ويلومهم على تحميلهم الزمان تبعية أخطائهم. وتخلفهم، وهم أحق باللوم والعتاب. جاء توظيف 

ات الناس ضح مفارقات الواقع المزيف لبعض ف:هذه اللعبة التي يزاولها األطفال محاكاة لركوب الحصان من قبل الكبار في إطار ف
 القائم على التصنع والتقليد... وفي هذا الصدد يقول الشاعر: 

 (126)ويس. -يجن ينيا  وغانيم يغير ينيا 
 
 :استلهام جوانب من األعمال المزاولة من قبل الفالح التقليدي وأسماء بعض األدوات الفالحية -0-2

ة: "عالل" بعض األعمال الحرفية المزاولة من قبل الفالح الريفي التقليدي المجســد وظف الشــاعر في القصــيدة الســابع
لطوح غد أفضل. ومستقبل يتمل فيه الشاعر أن يرتب  المواطنون بوطنهم، ويجسدوا  لك في المثابرة واالجتهاد في العمل، وتهيء 

دل المهاجرين ليســـــــــاهموا في خدمة األرا وتنميتها ب األدوات والحاجات التي يتطلبها النشـــــــــاط الفالحي. وتكتمل الفرحة بعودة
 :(127)مغادرتها. وفي هذا الصدد أورد الشاعر

 .ا  يفارح وفجاح ا  يخيظ يسكان -
 .يك وكان -واري ا  -ا  يدز يفجاي ن -
 .يسران -يعذر را  -ا  يفارظ ثيسارفين ا  -
 .شنان وسان -اتشن ا اس غثامورث ن -
 .وليمان - ال نضا -ياركح زك -عال اد -
 .اثاس صابث انشار ثيسارفينغخمي ي د -
 .ثنيفين -يباون اك -انصيف يمندي   -
 .يار ن تيسظوين -انصيف فارينا  -
 .اث تافيوينط  رم -انشار ينورار س -
 .يك ثيعجاجين -يصاروث ا  - ا لعال -
 .انصاروث انحري انك ثيخبازين -

رافث، كان، اوكان، ومكان تحزين الحبوب تاسا يسئية التقليدية مثل: تضمن المقطع الشعري أعاله بعض األدوات الفالح
لبان(، يباون )الفول(. ثينيفين )الجئيمندي )الشـــــــــعير(، فارينا )القمح الطري( يار ن )القمح الصـــــــــلب( ئوأهم المنتجات الزراعية: 

                                                           
)124( - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، المعيار المغرب في أخبار المغرب، جمعه جماعة من الفقهاء تحت إشراف محمد حجي، وزارة األوقاف والشجون الدينية، 

.692، ص: 6898، 66المملكة المغربية، الجزء   

 )125( - قد نجد اختالفا بين المناطق في كيفية إجراء اللعبة وممارستها.

 )126( - انظر ترجمة البيت في الجدول رقم 1 من هذا الفصل، المقطع رقم 19.

 )127(  انظر ترجمة هذا المقطع في الجدول رقم 11 من هذا الفصل، المقطع رقم 10، والمقطع رقم 11.
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ض ب: ءاحراي، وفيما يلي تعريف بعومكان تجميع المحصـول بعد حصـاده: ءانار )البيدر( وعملية درسـه ءاصاروث، وطحن الحبو 
 هذه العناصر:
ســـــاكان: أداة فالحية تســـــتعمل في عملية نقل المنتوجات وحمل البضـــــائع، تشـــــبه القوارب، توضـــــع على الحمار أو ئ -

 البغل، تسمى أيضا ئيغاكنن، وبالدارجة "شواري"، تصنع من الحلفاء أو الدوم.
 ن الحلفاء لتوضع على كومة التبن وترب  إليه الحجارة.أوكان: جمع مفرده أوكو، حبال وخيوط تصنع م -
ثاســـــرافث: كلمة مفردة جمعها ثيســـــارفين، وهي عبارة عن حفر في األرا يتم وضـــــعها لتخزن فيها الحبوب، ضـــــيقة  -

 المدخل، وواسعة من الداخل، أغطيتها الحجرية تسمى ئيسران.
، وهو المكان المســــتعمل لجمع المحصــــول الزراعي ودرســــه بعد ينورار، ويراد بها البيدرئءانار: لفظة مفردة، جمعها  -

 حصاده، باستعمال البغال أو الحمير.
يطلق على المحصـــول المجمع على حافة البيدر: "تافا" جمعه ثافيوين أو ثيفوين. في حين يســـمى الجزء من المحصـــول 

 الذي يوضع داخل البيدر لدرسه ب"ءامطار" جمعه "ئيمطارن".
 ق على عملية درس المحصول الزراعي الذي كان يتم بواسطة الحمير أو البغال أو الحمير.ءاصاروث: يطل -

يطلق على المحصـــول المجمع على حافة البيدر: "تافا" جمعه ثافيوين أو ثيفوين. في حين يســـمى الجزء من المحصـــول 
 الذي يوضع داخل البيدر لدرسه ب"ءامطار" جمعه "ئيمطارن".

يف فصـل الصــ لملية جرس المحصـول الزراعي الذي كان يتم بواســطة الحمير أو البغال خالءاصـاروث: يطلق على ع -
 عند الظهيرة، والعملية تعرف مجموعة من المراحل. 

ءاحراي: يراد به عملية طحن الحبوب التي كانت تتم في ما مضـــى إما بواســـطة رلة تقليدية يدوية تســـمى: ثازركث أو  -
 ل أسرتها. وإما بواسطة طاحونة تقليدية تدور بواسطة قوة جريان مياه األنهار واألودية والسواقي.ثاسيرث تتكلف بها المرأة بمنز 

 
 
 -ا "تجليات توظيف المعتقدات والمعارف الشــعبية، وأســماء األعالم الجغرافية والتاريخية والبشــرية في ديوان  -1-0
 :اريغ كـ زرو"

 :رحةتوظيف بعض مظاهر السحر واالعتقاد في األض -0-6
يدانيا يعكس بعضا لقيعتبر اللجوء إلى الفقهاء لوضع األحجبة من قبل العديد من المواطنين المغاربة  كورا وإناثا سلوكا ت

 من مظاهر السحر المنتشرة في مجتمع تعتبر اغلب ساكنته من األميين.
الح ف:ة اجتماعية تمثل سلطة لص (128)لقد وظف الشـاعر أحمد الزياني بعضا من مظاهر السحر الممارسة من قبل فقهاء

األبوة المســـــتبدة والمنفردة بالرأي داخل األســـــرة. يتعلق األمر هنا بكتابة األحجبة إلرغام فتاة على االقتران بمن ال ترضـــــى به، مع 
وصــــــف كيفية اســــــتخدام هذه األحجبة للتتثير في الشــــــخص المســــــتهدف من خالل وضــــــع بعض منها في عتبة مدخل البيت ليتم 

 وأخرى تذاب في الماء لتشرب.خطوها، 

                                                           
بالشوافات ومن الالزم  رفنتلتقي ممارسة هجالء الفقهاء مع ممارسات لها عالقة بقراءة الطالع، وتفسير الرؤى، وحفالت التطهير، التي تقوم بها ف:ة من العرافات يع - (128)

رم، وهناك الفقهاء قضاة الشرعيون والفقهاء الذين يشكلون قمة الهالتمييز هنا بين رجال الدين حسب وظيفتهم وتراتبيتهم على مستوى الهرم الديني، فهناك العلماء وال
عالم صاحب الثقافة ه الالطلبة الذين يشكلون أسفل الهرم، والذين يمثلون تلك الف:ة من صانعي األحجبة، والمقرئين وأئمة المساجد .. إلص. فهناك فرق بين الفقي

 مه عن الوظائف السالفة الذكر حسب:الدينية الواسعة، والفقيه الطالب الذي ال تخرج مها
Bruno Etienne, magie et thérapie à Casablanca, in le Maghreb musulman en 1979, ouvrage collectif, ed 

du C.N.R.S. Paris, 1981, p : 265, not : 9. 

، منشورات دار التربية، مطبعة النجاح 6لية لدينامية العالقة االجتماعية، ط أورده عز الدين الخطابي: سوسيولوجية التقليد والحداثة بالمجتمع المغربي دراسة تحلي
 .61و 8هامش رقم  98، ص: 2116-6926الجديدة، الدار البيضاء، 
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يعكس جانبا  (129)وظف الشـاعر هذه المظاهر في القصيدة األخيرة من الديوان "مين خاني شن" في سياق مقطع شعري
من الوضـــــعية الدونية للمرأة، وتبعيتها لســـــلطة الرجل المطبوعة بممارســـــات ســـــحرية مجازرة ومســـــتمدة من قبل الفقيه. يعكس هذه 

ار األب تزويق ابنته بشــخص يكبرها ســنا من دون اســتشــارتها وال رضــاها. وقد حملت الفتاة مســجولية ما وقع لها الدونية والتبعية قر 
من تطاول على حقها وحريتها في االقتران بمن ترغب ألبيها والفقيه اللذين وصــــفت ســــلوكهما هذا بالجشــــع والمادي المتنافي مع 

 القيم الدينية.
فتاة في ال –الرافض لهذا الســــــــلوك الذي يعكس الوضــــــــعية الحقيرة والدونية للمرأة  وقد عبر الشــــــــاعر بدوره عن موقفه

مجتمع يجمن بالســـلطة الذكورية المقرونة والمعززة بســـلطة الفقيه الســـحرية. جاء هذا التوظيف لتعرية ونقد جوانب من التقليد، التي 
 ، والمرأة ومجسسة الزواج، و لك عبر أسلوب فني مشحونتطبع بعض العالقات والمجسسات االجتماعية، مثل عالقة المرأة بالرجل

بالصـــراع واالصـــطدام بين المواقف واألفكار، من خالل تحاور صـــوتين يلتقيان في موقف يتمثل في رفض إخضـــاع المرأة للوصــــاية 
يبحث عن شرعية  يي، وصوت الفتاة المجسدة لتوجه نسائثنه صوت الشاعر لسان حال المثقف الحداإاألبوية وللسحرية الفقهية. 

الوجود واالنخراط في عمليـة تغيير العقليـات والمواقف والتوجهـات المنـاهضـــــــــــة لحريـة المرأة وحقوقهـا المشـــــــــــروعـة. رغم أن هذا 
 الصوت األخير ال يعدو أن يكون سوى صوت الشاعر بلسان الفتاة.

ون ة وتقديس األولياء. هجالء يشــــــكلمن المعتقدات التي مازالت ســــــائدة في مجتمعاتنا التقليدي شــــــعائر زيارة األضــــــرح
 تعالى والمتمثل في اعتبارهم أقرب إلى اهلل، الوســـــاطة التي يمكن أن ترب  بين اإلنســـــان وربه، بما يتوفرون عليه من رأســـــمال رمزي

ن القداسة أمام مروحيا، يتوفرون على البركة والبرهان ألنهم يدركون األسرار اإللهية، مما يسمح لهم القيام بكرامات ويكسبهم هالة 
لهذا فالمعتقدات الشــعبية تنســب لهم أفعاال خارقة للعادة، ولهم القدرة التي تســمح لهم بشــفاء المرضــى، ومنح  (130)أعين الناس.

وتخضع زيارة األضرحة لطقوس وشعائر متعددة ومختلفة، لكنها تتكامل  (131)الصحة، والخصوبة، والمعرفة، والمطر أثناء الجفاف.
زيارة األضـــــــــرحة وفق رزنامة زمنية بتراتيل وهدايا نقدية وعينية مثل الشـــــــــموع والبخور.. وهناك األحزمة والخرق التي  أحيانا، فهناك

توضــــع على قبور األولياء بغية جلب رضــــاهم وتحقيق رغبات الزوار. وهناك الذبائح التي تقدم أثناء المواســــم، وخالل تتويق الزيارة 
 (132))ثور أو كبش أو جذي أو ديك...(.

لقد وظف الشـــاعر أحمد الزياني في بيتين من القصـــيدة الســـابعة من ديوانه شـــعيرة الذبح المصـــاحبة لزيارة أحد األولياء 
 و لك في سياق طلب أم عالل بعودة ابنها المغترب. وفي هذا الصدد يقول الشاعر على لسان األم: (133)المسمى سيدي منصور

 حمر غار أحوري أيا سيذي منصور -
 (134)نزور -مارا يعقبد أد ناس عا  ارعالل  -
 
 :توظيف أسماء األعالم الشعبية -0-2
 :األعالم البشرية -أ

زرو" ثالثة عشــــر اســــم علم بشــــري وجغرافي وتاريخي. تتوزع إلى  -اريغ ك -وظف الشــــاعر أحمد الزياني في ديوانه "ا 
احد يحمل رمزية تاريخية. وقد جاء توظيف ثالثة أسماء من عشـرة أسماء أعالم بشرية، منها سبعة أعالم لمناث، واثنين للذكور، وو 

 األعالم البشرية كعناوين لثالث قصائد، فضال عن الحضور الرئيسي داخل متون هذه القصائد، وهي كالتالي:

                                                           
 .16من هذا الفصل، المقطع رقم  9انظر هذا المقطع الشعري وترجمته في الجدول رقم  - (129)

 ..92عز الدين الخطابي، مرجع سابق، ص:  - (130)

)131( - : 28. , Médecin,  magie et sorcellerie au Maroc, op.cit, pAKHMISSEMustapha  

)132(- : 37. Ibidem, p  

يح ولي رخر بمنطقة ضر  تعرف ظاهرة أضرحة األولياء انتشارا واسعا بمنطقة الريف المغربي إلى حد أن في كل قرية يوجد ضريح ولي يحمل اسم علم قد يتشابه مع اسم - (133)
وام من أكرى، وقد يكون مجهول االسم )سيدي مخفي مثال(. بعض هذه األضرحة توجد عارية في مرتفع بمكان خال أو بالقرب من المقابر على شكل هرم أو أخ

قبة وتابوت وقد ا محل بالحجارة محاط بتشواك أو بقايا من غابة طبيعية لم تتعرا لالجتثاث والقطع بحكم قدسية المكان، والبعض اآلخر من هذه األضرحة بني له
ف. تقبل عليه يسيق بسور. وسيدي منصور واحد من هذه األضرحة الذي يوجد بمدخل مدينة الحسيمة من جهة الغرب. يتم  كره في الشعر الغنائي التقليدي بالر 

 النساء والفتيات لجلب رضاه وتحقيق رغبات بخصوص الزواج. وإفراغ مكبوتات نفسية، والتفويق عن النفس.

 .12من هذا الفصل، المقطع رقم  19 انظر الترجمة في الجدول رقم - (134)
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 يأرقيا: عنوان القصيدة الثانية ومحور مضمونها. اسم علم أنثوي، أصله في اللغة العربية من رقية، الذي تحمل معان -6
اســـــم فتاة تقيم مع أســـــرتها بالخارج، لجت  رقية في القصـــــيدة العو ة والحجاب والدواء لطرد عين أو شـــــر أو جنون أو حب عنيف.

الشـــــــــاعر المغترب إلى طلب يدها لتخرجه من وضـــــــــعية اإلقامة غير القانونية بترا المهجر حيث القلق والمالحقات واالتهامات. 
لمرأة اوالجشـــــعة، إال أنها خيبت رمال الشـــــاعر في االســـــتقرار االجتماعي. وهي تعكس صـــــورة ورغم قبول شـــــروط أبيها االبتزازية 

مية ا االســــم متداوال بالريف ومســــتعمال في تســــذاألنانية والمتجبرة والحقودة والمتواط:ة مع أبيها المهووس بالطمع المادي. كان ه
 ما اليوم فيالحظ تراجع وندرة تداوله.اإلناث بالنسبة ألجيال ما قبل الثمانينات من القرن الماضي. أ

عالل: عنوان القصـــيدة الســـابعة في الديوان، ومحور مضـــمونها اســـم علم  كوري، أصـــله في اللغة العربية من علي،  -2
الذي حور إلى "عالل"، هكذا كان يتداول أول هذا االســم في الريف قبل الثمانينيات من القرن الماضــي على األقل. أما اليوم فقد 

 راجع تداول هذا االسم بصيغة عالل لصالح: علي.ت
ســـم ليعكس صـــورة المهاجر المغربي الذي دفعت به ظروف الواقع المزري الذي يرســـف في قيود وظف الشـــاعر هذا اال

الحرمان والفقر واإل قاع، لركوب أمواج البحر نحو الضـــــــــــفة األخرى تحت رعب كبير من الوقوع في مخالب الموت في كبد اليم، 
ائرا. مثلما غد نفســــه في عالم مجهول وغامض أمام معاناة االغتراب، ومواجهة التعب، ومشــــاكل نفســــية وثقافية تترك تصــــدعا ليج

يعكس "عالل" صــــــورة المهاجر الذي يســـــــتجيب لنداء العودة إلى أرا الوطن ليســــــاهم في خدمتها وتنميتها بدل االســـــــتمرار في 
 الرحيل والهجرة.
 .وليمان -نضا ال  -ياركح زك -عالل اد -
 .(135)يك ثيعجاجين -يصاروث ا  -عالل ا  -
نونجا: عنوان القصـــــيدة الرابعة عشـــــرة ومحور مضـــــمونها. اســـــم علم أنثوي نادر االســـــتعمال في التســـــمية، غير أنه  -1

حكاية رمز لمرحلة المتداول في الحكاية الشـعبية المغربية باللسانين الدارج "لونجا" واألمازيغي "نونجا". لكن يبدو أن "نونجا" في 
الفطام الطفولي، ولألخوة وللطفولة المتخلى عنهما بفعل رعب اإلنســـــان وقلقه من الزمن القاســـــي وتحوالته المفاج:ة والماكرة التي 
أقلقــت راحـــة الفرد، وزعزعــت قيم الجمــاعـــة وعالقـــات القرابـــة واألخوة من جراء قســــــــــــاوة الظروف الطبيعيـــة )الجوع النــاتق عن 

التاريخية )سبي النساء واألطفال من قبل األنظمة االستعمارية(. في حين تم توظيف "نونجا" في القصيدة للتعبير رمزيا الجفاف..( و 
عن كنه الحياة وحقيقة الوجود المتخيل في صورة هادئة وجميلة وسعيدة توحي باالطم:نان، في سياق بحث الشاعر عن عالم جديد 

 ل وطتة الزمان وقهره وقساوته.تتحقق فيه األحالم المعبر عنها في ظ
هنيا: من أســــــماء األعالم التراثية األنثوية، كان متداوال بكثرة في الماضــــــي؛ أما اليوم فقد قل تداوله واســــــتعماله في  -9

لشعر لالتسمية. من دالالته: الهناء والصفاء والتمهل. وظفه الشاعر في الديوان في أكثر من مناسبة: للداللة على فتاة قروية مرددة 
، (137)وللداللة على محبوبته التي ابتعد عنها بفعل الهجرة، ويتذكرها في قلب الغربة عندما يعود إلى ماضــــــيه الطفولي (136)الغنائي.

 (139)ويستل عنها الرياح القادمة من بلدة الوطن )الناظور(. (138)ويستجدي الجبال لتخفض هامتها حتى يتمكن من رؤيتها.
ان بشـكل ثانوي، يتعلق األمر بكل من: "خدوج" الذي يعتبر اسم علم أنثوي محور من تحضـر خمسـة أسـماء علم بالديو 

خديجة. هذا االســم ما يزال متداوال بالصــيغة األخيرة. وظفه الشــاعر في بيت شــعري من القصـــيدة األولى من الديوان للداللة على 
ر المجدي للحقول، و لك في ســـياق الكشــف عن مصـــداســم فتاة اســـتمع إليها وهي تردد شــعرا غنائيا في حفلة زفاف وفي الطريق 

 (140)تعلم لغته التي يريد مباشرة فعل كتابتها.

                                                           
 .26زرو"، مصدر سابق، ص:  -اريغ ك -"ا أحمد الوزياني،  - (135)

 .0زرو"، مصدر سابق، ص:  -اريغ ك -"ا انظر القصيدة األولى من ديوان احمد الزياني،  - (136)

 .29 زرو"، مصدر سابق، ص: -اريغ ك -"ا  انظر القصيدة الثامنة "بطو ن اريضا" في ديوان - (137)

 .61ييذورار" من الديوان، مصدر سابق، ص:  -انظر القصيدة الخامسة: "ا  ارث ا - (138)

 .19انظر القصيدة الخامسة عشرة "رعيون يصوضن" في الديوان، مصدر سابق، ص:  - (139)

 .0بق، ص: في الديوان، مصدر سا زرو"، -اريغ ك -"ا انظر القصيدة األولى  - (140)
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"حمو" اســــــم علم  كوري، من األســــــماء التراثية التي كانت متداولة حتى في بعض أجناس األدب الشــــــعبي، وقد تراجع 
 Hhaيبدو انه تصغير لحمورابي، وهو مركب من حا  تداولها واستعمالها في تسمية األبناء المنتمين لألجيال الحالية. اسم "حمو"

 Mmu.(141)و"مو" 
وظف الشــــاعر هذا االســــم للداللة على شــــخص ينتمي إلى زمن البطولة والمقاومة الريفية ضــــد االحتالل، في القصــــيدة 

 :(142)اريف" في مقطع شعري جاء فيه -العاشرة "سيورن بذورارن
 

 ال الريف عند  اك و اكتحدثت جب اريف غاوين  وين -سيورن يذورار ن
 عندما تعلم حمو ما كان يجهله ومي يرمذ حمومين توغاوار يسين

 سيمشي فخورا مرتفع القامة تفذنين -وخفاون ن -وعفار  -يويرس -ا 
"فاريدا" وفاريد: اللفظ األول اسـم علم أنثوي، مذكره "فاريد" وظف الشـاعر االسمين في سياقين مختلفين. األول وظفه 

للداللة على حبيبة الشاعر التي كان يراهن على الزواج بها. لكن القدر حال دون  لك،  (143)روغ" -صـيدة الرابعة "جايي ا في الق
إ  توفيت الحبيبة "فاريدا" والحبيب بعيدا في ديار الغربة. وقد نزل عليه الخبر كالصـــــــاعقة فازداد ألما وحزنا، لدرجة أن األشـــــــجار 

 ن طريق البكاء والحزن.والطيور شاركته في العزاء ع
 الذي تعرا لالستيالب اللغوي والثقافي في ديار المهجر. (144)أما "فاريد"، فقد وظف في سياق القصيدة السابعة

"سـاعيدا": اسـم علم أنثوي يدل على السعد والسعادة واليمن والبركة، من األسماء المتداولة والمستعملة من قبل األسر 
على صــــديقة حبيبته التي أخبرته عبر الهاتف بوفاة  (145)ر هذا االســـم في القصـــيدة الرابعة للداللةفي تســـمية بناتهم. وظف الشـــاع

 هذه األخيرة.
"عبد الكريم" اســــم مركب من "عبد" و"كريم" أي الكريم. يعتبر من أســــماء اهلل الحســــنى الدالة على الرحمة والكرم. به 

 (146)يفية ضد االحتالل اإلسباني والفرنسي خالل عشرينيات القرن الماضي.يعرف محمد بن عبد الكريم الخطابي قائد المقاومة الر 
. باالحترام والتقدير من لدن الريفيين الذين يســتعملونه في تســمية أبنائهم الذكور - و الرمزية التاريخية–ســم ولذلك يحظى هذا اال

 بات على المبدأ. نظرا لما يوحي لهم من معاني الرجولة، والمقاومة، والتحدي، واإلصرار، والث
وظف الشـــــاعر هذا االســـــم في القصـــــيدة العاشـــــرة من الديوان، في ســـــياق اإلشـــــادة بالبطولة والتجربة الريفية التحريرية 
التحررية، و لك على لســان الفتاة الريفية التي خرجت إلى ســاحة الغناء لترديد أبيات شــعرية تطالب فيها من أختها أن تشــاركها في 

مســــــــاءلة أنوال عن الذاكرة التاريخية التي يمثلها الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي المعروف اختصــــــــارا بعبد الفرجة والغناء، و 
 الكريم. يقول الشاعر على لسان هذه الفتاة:

 .(147)عبد كريم -فغد انسقسا انوار  -
 :األعالم الجغرافية  ات الرمزية التاريخية -ب

ة اريف" ثالثة اعالم جغرافية،  ات حمولة رمزي -ة العاشرة "سيورن ييذورار ناستحضر الشاعر أحمد الزياني في القصيد
موشــومة في الذاكرة التاريخية المجرخة ألحداث المقاومة، التي خاضــها الريفيون المغاربة ضــد االســتعمار اإلســباني والفرنســي خالل 

 عشرينيات القرن الماضي. يتعلق األمر باألعالم التالية:

                                                           
)141(- : 8. », Tawiza, n°80, décembre 2003, p sur quelques mots amazighs , «OUDADESSHha   

 .29زرو"، مصدر سابق، ص:  -اريغ ك -"ا ياني، ز أحمد ال - (142)

 .62المصدر نفسه، ص:  - (143)

 .21زرو. م.س، ص: -اريغ ك-أحمد الزياني: ا  – (144)

 .62المصدر نفسه، ص:  - (145)

الدراسات واألبحاث  ضالعديد من المبدعين بتمازيغية الريف يوظفون اسم عبد الكريم للداللة على محمد بن عبد الكريم الخطابي. وهذا ما نلمسه أيضا حتى في بع - (146)
 التاريخية. إ  يتم الخل  بين األب عبد الكريم وابنه البطل محمد علما أن كليهما شارك في مقاومة االستعمار.

 .28زرو"، مصدر سابق، ص:  -اريغ ك -"ا احمد الزياني،  - (147)
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من اســم طائر الحمام الذي يعيش بالمنطقة. يصــل  -على ما يبدو–اد به جبل حمام الذي اشــتق اســمه "رحمام": ير  -6
ويقع جنوب قبيلة ريت ورياغل التي ينحدر منها زعيم المقاومة ضــــــد االســــــتعمار اإلســــــباني  (148)مترا. 6802أعلى ارتفاع به إلى 

 (149)محمد بن عبد الكريم الخطابي.
لم جغرافي نســـــبة إلى موقع يطل على منخفض بقبيلة ريت وليشـــــك بالريف الشــــــرقي. به "أنوار" أو أنوال، اســـــم ع -2

 .6826يوليوز  26وقعت المعركة الشهيرة )معركة أنوال( التي انتصر فيها المقاومون على اإلسبان في 
ع يقع بقبيلة ى مرتف"أباران": كلمة أمازيغية تعني  كر الحجلة وأباران في القصيدة أعاله، اسم علم جغرافي يطلق عل -1

به وقعت المعركة المســــــماة "بدهار أوبران" بين المقاومة الريفية واالســــــتعمار  (150)تمســــــامان شــــــمال أنوال، يطل على واد امقران.
 انتهت بانهزام العدو. 6826اإلسباني في فاتح يونيو 

يا في ري يشــــيد فيه بدور الجغرافلهذه المواقع رمزية تاريخية. وحضـــور في الذاكرة، لذلك وظفها الشــــاعر في مقطع شـــع
صناعة التاريص البطولي بتسلوب شعري أسدل الحياة والحركة على الجبال الجامدة، التي أطلقت نداء المقاومة، واستجاب الجميع 

 :(151)لنصرة الحق والوقوف في وجه الطغيان االستعماري وجبروته، وفي هذا الصدد يقول الشاعر
 استغاث جبل حمام لما شاهد عملية نزول االستعمار ينمانايا يارس -يراغاد رحمام س

 نادى على ظهر أبران نيوبران اليكار مايند -يراغاد  
 واقفا مستعدا هفوجد كار يبد يزروزا ثيغارضينييوفيث 

 ينادي على أنوال لتوزيع السالح يبظا ثيغاريين -يتراغا غاونوار ا 
 ود واألسد ألخذهنهض الفه وايرا  ا  يسين -كارند يغيراسن  
 ضرباتهم مثل الرياح ال مجال للهروب اصميظ واركيس ثارورين -ثيشثي نسن  

إن فهم الخطاب الشــــعري الذي وظف فيه الشــــاعر أحمد الزياني هذه األعالم الجغرافية  ات الرمزية التاريخية، تتطلب 
اعر دون خية الوطنية. ليجول توظيف هذه األعالم من قبل الشمتلقيا يعرف موقع هذه األعالم في جغرافيا الوطن. وفي الذاكرة التاري

غيرها؟ ثم ثانيا هل خضـع توظيف هذه األعالم لوعي ناجع من اسـتحضـار لطبيعة المتلقي للخطاب الشعري، الذي يتطلب منه كما 
إال حصــــل كرة التاريخية و أســــلفنا، التوفر على زاد معرفي بخصــــوص مكانة هذه األعالم وقيمتها ومســــاهمتها في صــــناعة وبناء الذا 

انقطاع في عملية التواصـل وفهم الرســالة. قد يســري هذا السـجال على كل مظاهر التراث الموظفة والمســتلهمة من قبل الشــاعر في 
 ديوانه.

 إن إثارة مثل هذه األس:لة ناجع من قلق معرفي، ولعل مقاربتها تحتاج إلى توسيع الرؤية المنهجية. واالنفتاح على إمكانية
البحث في الخصـــــوصـــــيات المميزة لمبداع الشـــــعري األمازيغي المعاصـــــر في توظيفه للتراث عامة والشـــــعبي خاصـــــة. ســـــواء على 

 المستوى الداللي أم على المستوى الفني والجمالي.
 

 و"زر -اريغ كـ -مستويات التناص وأنماطه المرتبطة بتوظيف التراث الشعبي في ديوان: "اذ -4
يل وتشـــــرب )اســـــتيعاب وتمثل(، وهدم وبناء، واســـــتشـــــهاد واقتباس، وأســـــلبة وتصـــــحيف، وانتحال ن التناص عمل تحو إ

ومحاكاة... لعدة نصـوص، يقوم به نص مركزي يحتفظ بمركز الصـدارة في المعنى. ومن ثم يتطلب األمر التمييز بين مستويات هذا 
 ق الذي اتخذ أشكاال ومظاهر مختلفة.العمل )التناص( وأنماطه في مقاربة نص إبداعي يتسم بحضور النص الساب

                                                           
)148(- : 5. », R.G.M, N° 14, 1968, Rabat, p Les paysons du Hout Rif centrral : « Maurer G  

بل به معدن الذهب. وتسبب هذا االعتقاد ، إ  كان يعتقد أن الج21م وبداية القن 68حظي جبل الحمام باهتمام االستعماريين اإلسباني والفرنسي منذ أواخر القرن  - (149)
في الشعر  ضرواإلشاعة في حدوث اضطرابات ومناوشات داخلية وخارجية أر  الشعر التقليدي لبعض جوانبها. ويذهب "بيارني" إلى أن لفظة "رحمام" كانت تح

 التقليدي )ئيزران( بالمنطقة كالزمة يتم ترديدها كالتالي: "ءايا رحمام ئينو". 
                                                                 .Biarny : « Notes sur les chonts populaires du Rif », op.cit, p : 39 -انظر :

ة، الدار بعة النجاح الجديدانظر رسم توضيحي لهذه المواقع في: جرمان عيار: أصول حرب الريف. ترجمة محمد األمين البزاز وعبد العزيز التمسماني خلوق، مط - (150)
 ، )في الملحق(.68826البيضاء، 

 .29زرو، مصدر سابق، ص:  -اريغ ك -ا أحمد الزياني،  - (151)
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ــــــــــ -قام الشاعر أحمد الزياني بتوظيف عدة مظاهر من التراث الشعبي في ديوانه "ا  ا زرو". ومن المجكد أن هذ -اريغ كـ
 التوظيف اتخذ أشكاال ومستويات متنوعة ومختلفة، مرتبطة بتنماط التفاعل النصي بين قصائد الديوان ومظاهر التراث الشعبي التي
تم جردها وتصــــــنيفها والوقوف عند تجلياتها كنص أو نصــــــوص ســــــابقة. ونعرا فيما يلي تصــــــنيفا لجوانب من مســــــتويات التناص 

 زرو". -اريغ كـ -وأنماطه المرتبطة بتوظيف التراث الشعبي في ديوان "ا 
 
 :على مستوى اإليقاع ولغة الكتابة واختيار معجمها ةاألسلب -9-6

أغلب قصائد الديوان يتشبث فيها الشاعر بتقاليد النظم الشعري التقليدي، سواء على مستوى  توصلنا فيما سبق إلى أن
العروا الذي يتمظهر في االلتزام بنيقاع وميزان "راال بويا"، أم على مســتوى القافية والروي؛ إ  ســجلنا اعتماد الشــاعر على القافية 

القصـيدة بالنسـبة لثمان قصـائد. ويدخل هذا الصنف من التعالق أو  الموحدة في خمس قصـائد، وتمديدها على أطول ما يمكن في
ق نصه كاتب ألسلوب كاتب رخر سابق عليه، أو نس  ء، التي حددها "ميخائيل باختين" بتنها اسـتيحاةالتناص ضـمن مسـتوى األسـلب

 (152)على منوال نص سابق.
تلفظ التي وســمنها بطغيان الشــفوية وخضــوعها للأيضــا لغة كتابة قصــائد الديوان واختيار معجمها،  ةوتدخل ضــمن األســلب

 والمعجم المعتمد في البي:ة القبلية للشاعر. مما جعلنا ننعت هذه اللغة بالتدوينية بدل الكتابية.
 
 والتصحيفية والمحاكاة والتوازي النصي: يالتعالي النص -9-2

خل بين النصــــــوص، وهو: "ما يجعل النص في التدا (153)التعالي النصــــــي هو اإلطار العام الذي أطر فيه "جيرار جينيت"
عالقة خفية أم جلية مع غيره من النصــــوص. وتشــــكل عالقتا التغيير والمحاكاة باإلضــــافة إلى المعارضــــة والمحاكاة الســــاخرة جزءا 

 (154)مهما من مصطلح التعالي النصي".
ات هذا رة من الديوان، وحللنا تجليلقد حددنا فيما ســـبق وجود عملية توظيف لحكاية "نونجا" في القصـــيدة الرابعة عشـــ

التوظيف وبناء على ما توصــــلنا إليه، يمكن إدراج هذا النوع من التناص ضــــمن ما يعرف بالتعالي النصــــي. بيد أن هناك تشــــابها في 
 ة.دعدد من الرموز بين الحكاية والقصيدة، وتحويال مس عدة عناصر داللية ورمزية في الحكاية أثناء توظيفها في متن القصي

تتمثل عناصـر التشــابه بين الحكاية والقصــيدة فيما يلي: أوال العنوان، اسـتلهم الشــاعر عنوان قصــيدته "نونجا" من عنوان 
ييذورار" المســــتمد من الموروث الحكائي المتداول  -الحكاية. ويســــري هذا األمر أيضــــا على عنوان القصــــيدة الخامســــة "ا ث ا

 نجا". ويمكن نعت هذا المستوى من العالقة بين النصين بالتوازي النصي أو الحوارية.بمنطقة الريف، وبالذات في حكاية "نو 
أمزيو  لحكاية مثل: ثايوث )الضـــــباب(،اثانيا: اســـــتحضـــــار بعض الرموز في القصـــــيدة بنفس الدالالت التي تحملها في  

 )الغول( في القصيدة وتامزا في الحكاية، ايذورار )الجبال(، أبريذ )الطريق(.
ء توظيف الشاعر لعدد من العناصر والرموز الحكاية في القصيدة لحقها تحويال وتحويرا دالليين. فنونجا في الحكاية أثنا

ترمز للجمال ولمرحلة الفطام والطفولة واألخوة المتخلى عنها بفعل رعب اإلنســـــــــــان وقلقه من الزمن القاســـــــــــي وتحوالته المفاج:ة 
لقصيدة موغلة في اإليحاء ومغرقة في الرمزية، تعبر عن تجربة جمالية جديدة، ورؤية خيالية والماكرة. في حين دالالت "نونجا" في ا

حالمة وفريدة للعالم؛ إنها رمز لكنه الحياة وحقيقتها الهادئة والجميلة والسعيدة، والموحية باالطم:نان والشمو  المفتقد في الواقع 
أي في ظل ظروف تتســـــــم بالظالم والغموا والتعتيم والرعب والشـــــــر  نونجا. نالمرير والقاســـــــي الذي في ظله يبحث الشـــــــاعر ع

 (155)ها رمزيا كل من "أسينو" و"ثايوت" و"امزيو".دوالحبروت والمعاناة التي يجس
 
 
 

                                                           
 )152( - انظر الفصل األول من الباب األول، ص:1.

 )153( - انظر الفصل األول من الباب األول، ص:1.

 )154( - أحمد طعمة حلبي، مرجع سابق، ص: 69.

 )155( - راجع داللة هذه الرموز في الجدول رقم 19 من هذا الفصل الملحق



73 
 

 :والتنويع ءالسرقة واالنتحال، واإليحا -9-1
ان حسب "جيرار ادة وال بنقصالسرقة أو االنتحال هي اقتراا أو اقتباس غير منصص، ولكنه حرفي ليس فيه تغيير ال بزي

. أما اإليحاء، فهو "نوع من اإلشارة الخفية، إ  يقتضي الفهم العميق لمجدى ما مالحظة العالقة بينه وبين مجدى رخر، (156)جينيت"
 (157)تحيل إليه الضرورة هذه أو تلك من تبدالته وهو بغير  لك ال يمكن فهمه".

يمكن للكاتب أو الشــاعر المجســلب أن يتطرق في النص المجســلب فيضــيف  ، إ ةأما التنويع فهي درجة تالية من األســلب
 (158)أو ينقص ما يشاء من عبارات أو جمل أو كلمات، كما يمكن عكس الداللة السابقة ألي نص، وإضافة داللة جديدة.
بين  أن الجمعفي ســـــــــــيـاق الـداللـة على أن لحظة االجتهاد والعمل والمثابرة ال تتطلب المباالة واالســـــــــــتخفاف، ما دام 

المتناقضـات في مثل هده اللحظة ال يجدي وال ينفع، وظف الشاعر أحمد الزياني مثال شعبيا من خالل إدراجه في خطابه الشعري  
، من دون اإلحالة على مصدره أو وضع عالمة دالة على اقتباسه. مما يجعلنا (159)كبيت ختم به قصيدته الحادية عشرة في الديوان

التناص ضـــــمن الســـــرقة أو االنتحال. ويندرج ضـــــمن هذا النم  مجموعة من األبيات الشـــــعرية التي أوردها  نصـــــف هدا النم  من
 (160)ا أمثاال شعبية بشكل حرفي من دون تغيير.هالشاعر في ديوانه مستلهما في

 يوحي البيتان التاليان: -
 .أي يحيذ -زرزغ زمان يوك ا  -أ  -
 .(161)خافي يخيظ -زرزغ اخمي ي -وحرغ ما ا  -

بتوظيف الشـاعر أحمد الزياني لمسـكوكات تتداول على المسـتوى الشعبي في سياق التعبير عن وطتة الزمن وقهره، وهو 
 نفس السياق الذي وظف فيه البيتان. تقول هذه المسكوكات: "زمان  ا هكار" "زمان دا عفار" "زمان  ما وكا ".

 يلمح الشاعر في البيتين التاليين:
 .اا وحرغ واريوضغاقوض -فوس ينو  -

 .(162)ثيطاوين اوار وار سيويرغ -خزارغ س -

إلى مثل شــــــعبي متداول باألمازيغية والعربية والدارجة. يقول المثل باألمازيغية: "ثيطاوين زارنت، إفاســــــن  يقوضــــــاضــــــن" 

 وبالعربية والدارجة: "العين بصيرة واليد قصيرة".

ل تســــبيق الشــــطر الثاني منه عن الشــــطر األول، وإضــــافة بعض وظف الشــــاعر هذا المثل في البيتين بالتصــــرف من خال

 الكلمات في إطار الشرح حتى يستقيم المعنى والوزن. وقد صنفنا هذه العالقة التناصية ضمن مستوى التنويع.

 

 :التصحيفية والتنويع -9-9

ار توظيف نه يمكن اعتبإ ا كانت التصــحيفية عند "كريســتيفا" هي امتصــاص نصــوص متعددة داخل الرســالة الشــعرية، فن

 الشاعر لمجموعة من العادات والتقاليد، والمعتقدات الشعبية في متون قصائد ديوانه تناصا تصحيفيا.

                                                           
 )156( - انظر ما أوردناه في هذا الشتن ضمن المحاضرة السادسة.

 )157( –نفسه

 )158( - نفسه

 )159( - يقول البيت الشعري المثل: "رغنوج اك وغزي ييباون وارديتس". انظر ترجمته في الجدول رقم 6 من هذا الفصل، المقطع رقم 61.

 )160( - يتعلق األمر بالمقطع رقم 60، والمقطع رقم 69، والمقطع رقم 68 والمقطع رقم 21 ضمن الجدول رقم 6 م

 )161( - انظر الترجمة في الجدول رقم 6 من هذا الفصل، المقطع رقم 61.

 )162( - انظر الترجمة في الجدول رقم 6 من هذا الفصل. المقطع رقم 9.
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ويظهر التنويع من خالل عكس الـداللــة المعجميـة والوظيفيـة لبعض أســـــــــــمـاء األعالم الموظفـة في الــديوان، مثــل "أرقيــا" 

رقية التي تحمل معاني العو ة والحجاب والدواء لطرد عين أو شر، وظفها الشاعر في وسـاعيدا" فاالسم األول اسم علم أنثوي من 

القصـيدة الثانية في العنوان والمتن لتعكس صـورة المرأة األنانية المتجبرة الحقودة المتواط:ة مع أبيها ضد زوجها، وقد خيبت رماله 

 ر القانونية بالمهجر.ظل وضعية اإلقامة غي في االحتماء من المالحقات واالتهامات في

أما االســــم الثاني، "ســــاعيدا" فهو اســــم علم أنثوي، يحمل داللة الســــعد والســــعادة، واليمن والبركة، وظفه الشــــاعر في 

القصـيدة الرابعة من الديوان للداللة على صـديقة حبيبته التي أخبرته عبر الهاتف بخبر مشـجوم، يتعلق بوفاة حبيبة الشاعر "فاريدا". 

لخبر عليه كالصــــاعقة، فازداد ألما وحزنا وبكاء، وبالتالي تظل ســــاعيدا بالنســــبة للشــــاعر مصــــدرا للحزن والشــــجم، وليس وقد نزل ا

 االسم معجميا. وحي بهاالسعادة واليمن والبركة التي ي
 :خالصة

ظاهر هدا ممن خالل دراســـتنا المتواضـــعة لتوظيف التراث الشـــعبي في الديوان الشـــعري ألحمد الزياني، اتضـــح لنا غنى 
التراث، وتنوع حضـــــور أجناســـــه، كما أن أغلب هذا التراث قريب إلى البنية الثقافية والجغرافية للشـــــاعر. وقد وظف الشـــــاعر هذه 
المظاهر التراثية الشعبية في سياقات مختلفة للتعبير عن قضايا اإلنسان الريفي خاصة والمغربي عامة، وهمومه ومعاناته وأحالمه. إ  

ير واقع ف:ات اجتماعية واســعة، والتعبير عن مواقفها، وترجمة أحاســيســها وأحالمها، ســواء تعلق األمر بالمهاجر، أم تمكن من تصــو 
بالمرأة كتم أو حبيبة أو زوجة أو بنت أو أخت، أم بالفالح والطالب والعامل والمياوم، والمثقف المناضــــل المناصــــر لقضــــايا الهوية 

شــــاعر إلشــــكاليات وموضــــوعات كونية تتعلق بالوجود، والهوية والحب والخير والشــــر والجميل والحرية والعدل والتحرر. وتطرق ال
والصــــــبر وغيرها، ولم ينس الريف مســــــق  رأســــــه في كل تجلياته إن جغرافيا أو تاريخيا أو ثقافيا، ضــــــمن رؤية يتعانق فيها الوجدان 

 الفردي مع الوجدان الجماعي. 
شــكاليات والموضــوعات كمرجعية وخزان لمجموعة من القيم الجمالية والفنية يحضــر التراث الشــعبي في ســياق هذه اإل

 والرمزية والثقافية واالجتماعية واألخالقية واإلنسانية المرغوبة فيها في ظل زمن االغتراب واالستالب.
المحلية في مختلف  مساهم انفتاح قصائد الديوان على التراث الشعبي القريب إلى البي:ة المحلية في االقتراب من العوال

 أبعادها، مثلما ساهم  لك االنفتاح في إبراز هويتها المهددة في ظل تحوالت العصر.
يســتحضــر التراث الشــعبي أيضــا، كآلية لتوســيع رفاق التخييل، وخاصــة حينما يتناول الشــاعر موضــوعا من المفروا أن 

ة ي الذاكرة التراثية الجماعية من أجل إشـــراك المتلقي في عمليتجطره رؤية معمقة، وهنا يدخل الخيال وتســـتحضـــر الرموز المبطنة ف
فك رموز القصيدة )أنمو ج نونجا( التي تبتعد عن المباشرة، وتعتمد اإليحاء، وتميل إلى التعقيد والغرابة، ويسعى الشاعر إلى خرق 

 للشاعر. تباط بالرؤى الفكرية واإليديولوجيةقوانين اللغة اليومية العادية المباشرة. كما يستحضر الموروث إلنتاج الداللة في ار 
ويستحضر هذا التراث أيضا، خالل لحظات الالوعي، وخاصة لحظات العجز وعدم القدرة على مسايرة متغيرات الواقع 
ه، توتحوالته، إ  يتم توظيف بعض المظاهر التراثية كتداة تعبيرية لتجاوز عقم الواقع، أو كملجت يحمي من عنف هذا األخير وقســـــــو 

 فيتم العودة إلى األضرحة واألولياء والشعو ة والسحر وغيرها.
ــــــــــ -"ا ساهم تعدد حضور مظاهر التراث الشعبي في قصائد ديوان  ية زرو" في تنوع مستويات العالقات التناص -اريغ كـ

 وأنماطها القائمة بين نصوص الديوان ونصوص التراث الشعبي.
لزياني أحد الشـــعراء المعاصـــرين بالريف الذين أعطوا للقصـــيدة األمازيغية كيانها وبناء على ما ســـبق، يمكن اعتبار أحمد ا

 المستقل ومشروعيتها الثقافية والفنية والجمالية. من خالل توظيف التراث الشعبي واستلهام عناصره.
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 نصوص:

يكاد يجمع الدارسون على أن الكتابة اإلبداعية األدبية تدخل في عالقات مع التراث الشعبي،  "1نص رقم 

وتظهر هذه العالقة أكثر بروزا في المراحل األولى التي تمر بها الكتابة  .تتخذ عدة مستويات من التوظيف
األدبية عند الشعوب التي اعتادت على الشفوية، مثل المجتمعات اإلفريقية، وحتى في أوربا والواليات 

مصدرا ومرجعا لألدباء لتوظيف عناصره  عتبر. فضال عن كون التراث الشعبي ي(163)المتحدة األمريكية
واستلهامها، مما ينسج عالقة تالقح بين الجانبين، فيكتسب التراث حيوية  ائية والرمزية واألسطوريةاإليح
 ة، في الوقت الذي يكتسب األدب المكتوب بعض مقومات التجديد وتطور أجناسه.دجدي
لتراث ا في هذا اإلطار، يالحظ القارئ لإلبداعات األدبية المكتوبة بأمازيغية الريف عودة مؤلفيها إلى   

الشعبي، من خالل توظيف جوانب من مظاهره ومكوناته في متون نصوص هذه اإلبداعات، مما يطرح 
عددا من األسئلة المركزية والفرعية حول  العالقة بين الجانبين، تتطلب مقاربتها دراسات بمناهج 

 "متنوعة.
 .9002ربية، وجدة، ااألنوار المغمطابع  ،1ليماني قسوح: توظيف التراث في األدب المكتو  بأمازيغية الريف. ط.ا

 
" ومن أهم اآلداب التي تشكل المشهد األدبي والثقافي المغربي، نجد األدب األمازيغي، 9نص رقم: 

وهو أدب لم يعرف التأريخ له وال البحث فيه. وقد بدأ يشهد الكتابة أخيرا، بالحرف العربي حينا وبالحرف 
أخيرا، وقبل الكتابة هيمنة الشفاهية فيه، سواء تعلق األمر باألدب القديم  الالتيني أحيانا ثم حرف تيفيناغ

أو باألدب الحديث الذي ينطوي على أنواع األجناس واألنماط األدبية المعروفة من شعر في أغراضه 
 ةالمختلفة، والحكي الشعبي في صوره المتعددة واألمثال واأللغاز. وقد أعتبر منذ االستقالل فرجة فلكلوري

قادرة على جلب  السياح. لم يعرف هذا األدب، بوجهيه الشفاهي والمكتوب، بحوثا منتشرة أو نقدا واضحا 
يعمد إلى إبراز معاييره وتمييز أدبيته، غير أن ذلك أصبح حاليا ينمو بالتدريج، ورغم أن هذا النمو لم 

 يتجه نحو المأسسة المطلوبة بعد.
في غياب حقيقته، وباعتماد أدوات ومعايير جمالية غريبة عنه والحقيقة ال يمكن دراسة هذا األدب 

كليا. إنه في حاج الى استخالص بعض صوره الخاصة وبعض معاييره الضرورية لتناول حاالته عبر 
 الحقب وحالته الراهنة".

". ضمن كتاب جماعي تاريخ األدب األمازيغي مدخل  التأريخ لألدب المغربي بين الكائن والممكنمحمد أقضاض: " 

 .07-96نظر . م. س، صص: 

 3نص رقم: 
" فالكتابة األدبية في التنويع اللغوي بالريف، عرفت تراكما مهما منذ أواخر السبعينيات الى اآلن. 

، وسعيد الموساوي، فقد ظهرت الكتابة الشعرية عند عمر بومزوغ، ومحمد العمالي، والويزة بوسطاش
ضمن الشعر الكالسيكي الذي احتفظ بااليقاعات والصور البالغية السائدة في "إيزري" التقليدي، غير 
أنها نصوص تشكلت في قصائد قائمة الذات متفاوتة التجربة الجمالية، وبنفس فردي متميز، عند كل 

لريفي، من تيمة الهجرة إلى شاعر على حدة، تتناول تيمات وقضايا معاصرة سائدة في المجتمع ا
 التهميش...

                                                           
تأثري األدب الشفوي اإلفريقي على املكتوب اإلفريقي، وعلى األدب والثقافة  "ISIDRE OKPE WHOلقد بني " - (163)

 عند السود األمريكيني والكرايبني". أنظر :
OKPE WHO. Isidre : littérature orale en AFRIQUE subsaharienne. Traduit de l’anglais par 

Micheline Ponteou ; bibliotique d’orientation. Ed : mentha,mauenne,  Milan, Mars : 1992 ; p : 49 

"تأثريات الرتاث الشعيب على نتاجات الكتاب األفارقة" ترمجة : حممد علي رشيد، جملة الرتاث الشعيب العراقية،  -
 .712ص:  7992، السنة احلادية عشرة؛ IIع: 

نصوص نظرية:ملحق   
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ثم موجة جديدة من الشعراء الذين استوعبوا مكونات االبداع الشعري الحداثي، مع استثمار ما يزخر 
به التراث األمازيغي الريفي من عناصر حكائية وأمثالية ومن عبارات مسكوكة، في قوالب مفتوحة 

المفتوح على تنوع وتعدد القافية وااليقاعات الداخلية، الى  متجردة من المعيارية الكالسيكية نحو اإليقاع
ثقافية... في -جانب التعبير بالصورة والرمز، لتصبح الجملة الشعرية دالة ضمن سياقاتها الفنية والسوسيو

 هذا االطار نجد احمد الزياني خاصة دواوينه األخيرة، وسعيد أقضاض، ورشيدة المراقي، وغيرهم...
ابة السردية نجد الكتابة القصصية لكل من مساوي بوزيان ووليد ميمون ورشيدة وفي مجال الكت

المراقي، أيضا. والكتابة الروائية عند محمد بوزكو وسميرة المراقي. ورغم أن بعض هذه األعمال 
ة يالسردية لم تستطع االنفالت من الحكي الشعبين في بنيتها الحكائية وبساطة أسلوبها، فإن الكتابات الروائ

والقصصية لمحمد بوزكو تجاوزت تلك التجربة نحو كتابة  تستثمر اللغة وتبدع فيها، اعتمادا على 
تناصات مع نصوص مغربية وعربية، ومع السياق السوسيوثقافي، فيتم التنويع اإلبداعي على تيمة الهجرة 

 المونولوج الداخليوما تستدعيه من معاناة الغربة والضياع. في جمالية تستبطن دواخل الذات، عبر 
 وتداخل المحكيات الصغرى المحملة بدالالت واسعة...

وأيضا في مجال الكتابة المسرحية، سواء عند فؤاد أزروال أو عند أحمد زهيد وفاروق أزنابط، 
وأيضا عند محمد بوزكو، هي كتابة صالحة للتقديم المسرحي. وهي تشترك مع األجناس المذكورة في 

 تيعاب القضايا الشائكة للمجتمع الريفي.مرونة اللغة وفي اس
ورغم أن هذه الكتابة في عمومها لم تخرج في تناولها اللغوي والتيماتي مما هو محلي، إذ في الغالب 
تنتقد الواقع الكائن، وتبرز أمراضه االجتماعية والسياسية والسيكولوجية ... وتعود الى الذات التاريخية 

دها القروية والتاريخية المجيدة )المقاومة( ... يعود ذلك الى ضغط محفل باعتبارها أنقى وأجمل في أبعا
التلقي، إذ البد للمبدع أن يخضع لمحفل التلقي لُيسمع صوته، فيتجنب صدمات أفق االنتظار  في ذلك 
المحفل... رغم ذلك فقد أصبحت، أخيرا، القضايا التي يتناولها هذا األدب تنطلق من المحلي  إلى الوطني 

اإلنساني عموما، عبر الغربة في الهجرة ومعاناة العنصرية وقسوة العمل، واإلحسان بالقلق والخوف و
من المستقبل... لتبقى إشكالية اللغة اإلبداعية ما زالت محلية رغم أن الذين يتداولونها يوجدون في جل 

 أنحاء الوطن...
 .9ن ص: 0221ماي 20ة ، الجمع5012". ج إ ش،ع حول األدب االمازيغيمحمد أقضاض: " 
لحظة  -بالنسبة للثقافية األمازيغية–" تمثل لحظة االنتقال من الشفوي الى المكتوب  1نص رقم: 

"حداثية" في حد ذاتها بامتياز، فإذا اعتبرنا مفهوم الحداثة نسبيا يكتسب أبعادا مختلفة من ثقافة الى أخرى، 
محدد بشكل كامل ونهائي، فإن فعل الكتابة كما يتمظهر ومن ثم ال نبحث عن تحقق مفهوم للحداثة بعينه 

في دواوين الشعر األمازيغي الجديدة يتجاوز كونه مجرد كتابة "للتدوين" او "حفظ الموروث"، إنه فعل 
إنشائي تثويري لبنيات الثقافة األمازيغية ذاتها، التي ستخضع في الكتابة لتحوالت ذات إيقاع خاص، 

 واستجابة لتحوالت المحيط االجتماعي العام. وأكثر تسارعا وتعقيدا،
إن فعل الكتابة باألمازيغية هو فعل االنتقال بتراكيب هذه الثقافة من العفوية إلى النظام القائم على 
قصدية واعية، قصدية المثقف، من القول المرتجل الذي يشبه االنعكاس الشرطي لمثير خارجي، إلى 

يه مختلف العالمات تبعا لتخطيط مسبق، من القول العفوي الذي هندسة الخطاب ومنحه فضاء تتوزع ف
يختزل خبرات الجماعة وحكمتها في صيغ بالغية جاهزة ومتوارثة، الى تجرد الفرد وإحساسه الدرامي 
بالتميز، من انتاج الشبيه والحرص على االمتثال الى نمطية القول وتقنياته المحددة سلفا في التقاليد 

نقد والمراجعة واستشراف اآلفاق الممكنة والبحث الدائب عن البديل.. وهكذا نستطيع القول الشفوية، الى ال
 إن مفهوم الحداثة في الثقافة األمازيغية المعاصرة يبدأ مع فعل الكتابة ويكاد يختزل فيها".

، المطبعة 1661السنة  1". مجلة آفاق، ع هاجس التحديث في النص الشعر  األمازيغي المكتوبأحمد عصيد: " 

 .131الجديدة،  الرباط، ص:  
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إلى طور الكتابة، فإننا  حينما نتحدث عن انتقال األدب األمازيغي من طور الشفاهة"  5نص رقم:

ـ في الحقيقة ـ نتحدث عن نمطين من األدب األمازيغي، أو عن مفهومين مختلفين من اإلبداع 

األمازيغي، أولهما يتصل باألدب التقليدي بكل ما يتضمنه من عناصر وأجناس وأعراف، وثانيهما 

قائم على أس القطيعة  يرتبط بأدب جديد في فنونه ور اه ووظائفه. بمعنى أن هذا )االنتقال(

واالنفصال، وليس على أس االتصال واالمتداد، ألن الثاني ال يشكل استمرارا أو تطورا طبيعيا 

لألول. ولذلك تتردد كثيرا، بهذا الصدد، مصطلحات أو مفاهيم دالة من قبيل "تدبير االنتقال" 

ية في الثقافة األمازيغ والتفكير األدبي و"تيسير المرور" و" القطيعة والتواصل مع التراث"

هما ، تأثر بالتصورات التي تفصل بين الثقافة الشعبية التقليدية والثقافة المكتوبة، وتميز بينالمعاصرة

من حيث القيمة ودرجة األهمية، فتجعل من الكتابة سمة من السمات الرئيسة والمركزية لقياس 

ر مة على تواضعها وبدائيتها. وأجج التأثتطور حضارة أو فن أو ثقافة ما، بينما تعتبر الشفاهة عال

الفكري بهذه التصورات الرغبة لدى المبدعين األمازيغيين في امتالك أدوات التعبير ووسائلها 

دارة إنفسها في اآلداب المكتوبة المحتك بها، وتسخير تقنياتها وأدواتها الفنية كاتها، مع اإلسراع في 

عليه، في أحسن األحوال، مادة محنطة عبر التدوين  أو اإلبقاء الظهر لإلرث األدبي الشفوي

ر جل الدارسين لألدب األمازيغي أن ظهور الكتابة، باعتبارها عملية بويعت والتوثيق المحايدين.

لطبع األعمال اإلبداعية الشخصية ونشرها، عالمة فارقة بين النمطين األدبيين أو بين مرحلتين 

، وجعلوا منتصف السبعينيات من القرن المنصرم التي عرفت متباينتين من تاريع األدب األمازيغي

سع، مع وتررات الدواوين الشعرية نهاية لألدب التقليدي الشفوي وبداية لألدب الجديد. اأولى إصد

م التاريخي، تصور ثابت بان اإلبداع األدبي األمازيغي دخل مرحلة "الحداثة" انطالقا هذا التقسي

ته التي حاول أن يحاكي بها منجزات اآلداب اإلنسانية في مختلف من هذه المرحلة بفضل منجزا

فؤاد أزروال: االدب األمازيغي   ."األقطار المجاورة، ال سيما منجزات األدبين الفرنسي والعربي
األدب األمازيغي المعاصر بالمغرب مظاهره وقضاياه. منشورات الجديد مفهومه وعناصره". ضمن كتاب 

، مطبعة المعارف الجديدة، الدار 6،ط، 01فة األمازيغية، مركز دراسات وأبحاث، سلسلة رقم:المعهد الملكي للثقا

 .2160البيضاء، 

أن يظل الحديث ساريا ومتواترا حول مسألة )الشفاهة( و)المكتوب( في أدبنا الجديد " 1نص رقم 

التقليدي نفصال عن "يعني أننا لم نتجاوز بعد بما يكفي كاكرتنا وإرثها، و يوحي بأن الرغبة في اال

الشفوي" لم يكن نوعا من القطيعة بقدر ما كان نوعا من محاولة البرهنة أو الرهان عن القدرات 

الممكنة في مجال اإلبداع األمازيغي. ومن ثمة ظلت جل النماكج األدبية المكتوبة متأثرة بقيم التراث 

ت درجات هذا التاثر وهذا الشفهي وخصائصه، وظلت تمتاح من أنماطه وأشكاله، وإن اختلف

 االمتياح من عمل ألخر وتباينت نوعيته وطبيعته.

وحاول الباحث اليماني قسوح مقاربة هذه اإلشكالية بنوع من التوسع والتعمق في كتابه "توظيف 

التراث الشعبي في األدب المغربي المكتوب بأمازيغية الريف"، من خالل دراسة نماكج من األعمال 

ل من مجاالت الشعر والقصة القصيرة والرواية، وانتهى إلى وجود حضور مكثف المنشورة في ك

للعنصر التراثي التقليدي في األدب المكتوب على المستويين الشكلي والموضوعي معا . واستطاع 

أن يظهر مدى التعالق النصي الشديد بين األدبين )النقليدي والجديد( الذي يظهر أهم المالمح أو 

  موسة في اإلنتاج األدبي المكتوب.المظاهر المل

ولذلك يمكن القول أن األدب األمازيغي الجديد، غالبا، ما يتحرك في الجو العام لألدب الشفوي 

ويحافظ على كثير من مقوماته وعناصره. ويمكن اختزال مظاهر التعالق بينهما، كما أشرنا إليها 

 سابقا، في ما يلي :

 لصورة اإليقاعية التقليدية في تشكيالتها الموسيقية وقيمها الفنيةاحتفاظ القصيدة الجديدة على ا -

 احتفاظ السرد المكتوب على الخصائص حكاية الشعبية في اختزاليتها ورموزها وبنيتها البسيطة -

استخدام كل األجناس الجديدة للتنويعات اللغوية المحلية في تشكيالتها المجازية وفي بناءانها  -
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 المأثورة

م التعمق في األعمال المكتوبة فنيا ومعنويا، واالكتفاء بالبساطة األسلوبية والفكرية البعيدة انعدا -

  عن التعقيد كما في األدب الشفوي

 استثمار مكثف لمفردات التراث الشفوي التقليدي من أمثال وأشعار وعبارات مسكوكة -

 لشفوي.لمواضيع الرائجة في األدب ااالرتباط بمواضيع تتعلق بعالم "القرية" و"البادية" وببعض ا -

وإكا كان هذا االستمرار أو االمتداد لألدب الشفوي التقليدي في األدب الجديد المكتوب أمرا طبيعيا 

يجد مبرره في حداثة نشأة هذا األخير، وفي كون الممارسة التجديدية لم "تتجاور بعد هاجس 

 رسوخ تقاليد تلقي النص ] األدبي[ المكتوب لدىالتحديث، اعتبارا لندرة النصوص المكتوبة وعدم 

 المتلقي األمازيغي، لعدم تمرنه على فعل القراءة من خالل تدوين الرصيد الشفوي ونشره" .

وبالرغم من كلك، فإنه من ناحية أخرى يلعب هذا االمتداد دورا حيويا وإيجابيا في الحفاظ على 

تي راكمها عبر التاريع والتي ال يزال ينتجها في كثير من منجزات وتجارب المجتمع األمازيغي ال

حياته اليومية الحاضرة. وبذلك يكون هذا االمتداد عبارة عالقة تعاضدية بين هذين األدبين، وعالقة 

 ."تكشف عن تدبير وتفكير مميزين ـ وإن كانا عفويين ـ للمرور السلس من مرحلة ألخرى

األدب األمازيغي المعاصر مه وعناصره". ضمن كتاب فؤاد أزروال: االدب األمازيغي الجديد مفهو

بالمغرب مظاهره وقضاياه. منشورات المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، مركز دراسات وأبحاث، سلسلة 

 .2160، مطبعة المعارف الجديدة، الدار البيضاء، 6،ط، 01رقم:

« La communauté est, plus ou moins, l’auteur qui dicte les traits 

définitoires de la littérature rifaine. Cela constitue un principe fondateur 

dans toute littérature minorée où l’imaginaire collectif est étalé 

différemment, mais avec un ressourcement commun. Ce ressourcement 

continu est notoirement formel. Le poète en particulier, ou l’écrivain en 

général, se veut collectif dans son expression1. Il rappelle les Origines, il 

dénonce souvent le Délaissement, et s’élève comme Mémoire au présent. 

La littérature rifaine, dans toutes ses manifestations et tendances, se 

présente comme un phénomène pluriel sur le plan auctorial2, mais unique 

quand il s’agit du lexique, des images, du rythme… L’innovation qui fait 

resurgir la personne de l’auteur, refait amplement la tradition : la rime 

connaît d’autres dispositions que l’unique forme suivie (ou plate). Tout 

cela est exécuté dans le sens de relancer la vitalité d’un corps figé dans le 

temps. Il y a bien une continuité au niveau de la thématique et des formes 

(métrique, prosodie) entre les izlan (sous-genre oral) et les recueils publiés 

depuis Ma tucid ak repriq inu de Samghini (1992). » 
Hassan BENHAKIA : littérature rifaine de la tradition orale à oujourd’hui. Editeur,  

L'Harmattan, 2019.P.51. 
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