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مٔةمتؿطؾمم ممممممم ممم
ممممممم ممممم
ملٖحييماٌعؼ
مممممممم مم
أذؽولماٌ٧ضي.مصوظؿ
م م مم ممممم
مممممم مضمم٣م مممأنم
مم
مراسي،م مبقـؿو
مممممم مم
ممتورسم ماظٗ
ماظيتم م ممم
مع٧بم ممم
مممشم مم
متـودىم ماظ
مصف٩م مممم م
بكخٖ،م مم م
بشؽ ٣مأو ممم مم
ممممميم
مم
مبنعؽوغق
مواظؼـ،ٚم مممم
مواالظؿؼوطم مممممم م
ماىؿٞم ممم ممممم
مظؼؾوئ٣م مم مم
ماالدؿؼٖار،م مممممم
ممم مم م مممممم
مممم ممسٔم
تلؿْم ممحقوة
م مم
2
ممم  .م
ممممشممعٖ"
مةمدوسوتمظؿصػق٠ماظ
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ئم
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ممم مم
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مممم١ممم
صعؾي مغ٧سو معو ،مع ٞمعشؽ ٣مآخٖ ماسرتضـو مأثـوء ماظعؿ ٣مبوٌقٔان ،مذظ ٢ماٌؿعؾ
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مممملوء محؿ ٨مؼؿقٔث ٥مسـفو مأو مؼـفٗغفو مظؼٔعفو مصع٧بؿفوم
مٗات مظؾـم
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2مغػ٘ماٌٖج،ٞمص.م 61م
3مزفٖتمبعٛمع٥مغؿوئٍمذظ٢ماظؾقٌمسيمعؼوالتموعمظػوتمعـفو:مدؾقؾيمتؾؾني،مأسقودمسوذ٧راءمسـٔمطق٣م
جوغً،مدارمخطوب،م..4119مطؿومدؾ١مػٕامصٔورماظٔراديمعرتذييمبعـ٧ان:م
Sebeiba –Tillellin (2001), Les célébrations de l’Achoura chez les Touaregs
sédentaires de Djanet, Trad. Touchi Benmansour, l., Editions Barzakh.

4معوغؼؾ٦مظـوماّبمدومص٧ط،٧مسيمععفؿ،٦مأغظٖ:مم

Foucauld, C-D. (1951-0;74), dictionnaire touareg – français, dialecte de l'Ahaggar,
Imp. Ntle., 4 vol.
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ي،متؿفؾممم٨مخاللمرؼ٧سماظعؾ٧رماٌكؿؾػيم
ممممممممم م مممم
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م ممم م مممم ممممممممم مممم
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مممم مظؾممشمعٖ ماٌمدى مسيم
مدرادؿـو
مممممم مممم
ماٌكؿؾػي مأثـوء
معٖ ممم ممممم
ماظ مش مم
متلٖحيوتم ممم
ممممميم مم مم مم
ممتػ مطمـومم مّػؿق
مهلو،م
مم
مواظؿورخيقممميم م مم
ممممممممم ممممممم
ماالجؿؿوسقممميم مواظـؼوصقي
قوضوتم مم م مممم
ممملممممم
مظػف ٤ماظ
ذعرية م"دؾمممقؾ "٦م ،ممم مم
ميموسورصيم
مممممم
ممممممم ممم
عرية،مطؿمدؼ
ممممممممشم م مم
لوءمسيمػٕهماظ
ممممممممممم مممم
ورماظٖئقل٩ماظٕيمتؾعؾ٦ماظـم
ممممممممم مممممممم م ممممم
وبوسؿؾورماظٔم
ممم
مممممممممص٧صموسوزصيمسؾ٨مرؾ٧لم" .مصوٌٖأةماىوغؿقيمتربز مبٖوزامالصؿوم
خبؾوؼوماظـم
مضؿ٥م
مم
ممموم م مم
معفؿ
ممممموم مم
شٖضومم ممذعٖؼ
ع ٥محقٌ محض٧رػو ماظطوش ٩مسي ماالحؿػول ،موظؽ٧غفو م مم
ممميماّشٖاض.م م
بؼقم
مممممؼوصوتم
عٖموذيوظ،٦مطؿومسيماظـم
مممممشم مممم مممم مممممم
ممممممممؾم١مبوظ
ممممشمعٖماٌؿع
ملمسبص٣مسؾ٨مطـريمع٥ماظ
مم م م مم مم مممم ممم
معٖ،مطٕطٖم
ممممممم
ممممممممممشم مم
ميمعـال،مب٣موجٔغومإذوراتمتٖتؾٜمبٗؼـيماظ
ممممممممممم مممم م ممم ممم مممممم مممم مممممم
ممممممؼوصيماظعٖبق
اّخٖى،مطوظـم
م م مم م
ممم م
ممدمب٧رريمداظؼ مطمورة
ب٧رري:5ورتمالمممممم م مممممم
مماظٖأس،م
مم
قوتمبلبف٨محؾمم٩مممممم م
لوءماىؿقالتماٌؿقؾممممم ممممم م مم
ممممم ممممم ممم م ممممم
طٖمظطغقونماظـم
ممممممممشم مممم مممم
ؼشريمػٕاماظ
مم
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ممممممعٗؼيم
ممممم
ممم ،ماظٖ
،ماظؼطممورة
ممممضؾي ممممم
بفومغلوءماٌؽوغوتماظٖصقعي،موبلشؾ٨محؾمم٩ممماظٖم
ممممل٤مم مممم مممممم مممم ممممممممم ممممم مم مم
مماظيتمتؿم
مممممؼٗؼٔمس٥ممث٥مذي .٣م
مؿ٥ماظيتمطونممثـفومؼؼوربمأو
ممممممم مممم مممم مم مم ممممممم
وبوػظيماظـ
مممم
ملوء،م
مم
مممم ممم
ممممدهمم ماظـ
فم" ،متٖد
مم م"أمشيدمؽمشيٖم ضي
مبؿلٖحيي
مممممم١م ممم مم
مبقًم معؿعؾ
مم ممم
مذطٖ
مممم م م
موجٔغو
طٕمظ٢م مم
مل:م م
مم م
مطٖماّو
ممممممممممشم مممم
وهًمعطؾٞميـممم٩معغوؼٖمظؾ
م م ممم مم مم
فم ،م
ًممذمقمًمضيمأمشيدمؽمشيٖم ضي
أمُضمضيلمشيؿم ضي
مممم٣مممممممممممممممممم ممم ممممم مممم ممم م مم
ممأغ٧اعماظـؼ٧دمطوغًمعطؾ٧بي،مطؿفقٔي،م
سؾورةمس٥مغ٧عمع٥ماظـؼ٧دماظيتمتلؿعؿ٣مسيمتٗؼنيماظضػوئٖ،موط
5م مممممم م ممممممم ممممممممممم ممم مممم مم ممممم مممم ممممم
غؼ٧دمسـؿوغقيمضٖبًمسيمسفٔماظلؾطونمسؾٔماجملقٔ،موب٧رري مظ٧ج٧دمروئٖموػ٩مسؿؾيممنلووؼي،مسؾقفوم
ص٧رةماّعريةمعوريمتريؼٗم(-0961م .)09:1م
مؽ،٣متؽ٧نمسيماّص٣ممم
مممممممممشم م م ممممم مم ممم م م
 6محؾقيمرضؾيمعؽ٧غيمع٥مسؼق١موطٖؼوتمصضقيمتؿ٧دطفومضطعيمبقضوءمأ مدط٧اغقيماظ
م٥مرضؾيماظـلوءموالدقمممؿوم
ممم
ممممم مممممممممم ممممم م
ع٥ماظعوج،موأصؾقًمع٥مع٧ادمشريمذاتمضقؿي،مظـٔرةماظعوج،مظؽـفومعوتٗالمتٗؼ
م مممممم م مممم مم م ممم ممممممم م مممم مممممم مممممممممممم م ممممم مممممممم
ممم م
امٌلـمممموت.م
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مبعـ٨مصػؼ٩مؼومغلوءماظعؼ ٚم
ممممشمعريةموشريػ،٥مس٥مػٕهم
لوءمجبوغً،مع٥ماظػوسالتمسيماظ
ممممم مممم ممم م ممم مممممم م م مم
طونمدماظ٩مظؾـم
مم مم مممم
لٖحيي،مشريمذيمضقؿيمسيمبٔاؼيماّعٖ،مّغمممف٥مبؾلوريمال مؼعٖص٥معٔظ٧هلو،م
ممم مم مم مم م ممم ممممممم ممممممممم ممم مم
اظؿم
مممممملوئقيم
مممممشمعٖماظـم
،متلٖحييماظ
مممممؼـيماظيتمتضوفم"ظؿمممشيوظمممؽمي" ممم مم
مدمتؾ٢ماظٗم
مم مممم
أو مظؽ٧غفو مذبٖ
مم م
ممممي.
اٌـودؾوتماهلوع
ماًوممصميممبكؿؾ٠ممممم ممم ممم
مممممممشمعرية،مطؿمدؼيم
مممممممموظيمبوظ
سـٔمس٧دت٩مع٥ماظعؿ٣ماٌقٔاغ،٩موبعٔممعشورطيمصعم
مممم مممم ممم مممممم مممممممم م ممممممممم
داخ ٣مصضوء م"آجٔؼ ،"٤مجـى مإدي مجـى مع ٞماٌمدؼوت ،م"ذقً م  ،موع٥م
مفومتعٖفم
مم
ممممم مممممم
ٔتمظ٩مواظٔت٩مبلغ
مممم م ممم ممممممم
ومضؿًمب،٦مأطم
مممممم مممم
خاللمدردذيمضصريةمعٞمواظٔت٩مسؿم
م م ممممم مممم م مممم ممممممم مم
مذبؿ٧سؿفومم مممم ٥مؼؼؿ٥م
ممم م ممم مم
ممممً موتٖسٖسً مود ٜممغلوء
مّغفو متٖبم
ععـ ٨م"أآدؽٖف" م ،م مم مم
ممشيٖممافمضي"،موذطٖتمظ٩مأمسوءمغلوءمع٥معـطؼؿفوم
بننوزمعومؼطؾ١مسؾق٦مبـ م"ثمقملمصي٧طم
موبٔأتم مممتـممم ٣مظ٩م
مم ممممم
مبـقل٧طٖاف.
ممممممم٥م مممم ممممم
مذع٧رػ٥م موؼؿٗؼ
مميشط٥م م ممممم
مم م م م م
ماظلوسي
مم ممم مم
عوزظ٥م ممئم
مممم
7
ممممممممممٕمةم .م م
،مع٥موح٩مذاطٖةمص
مممممممممملٖحيي ممم ممم م
مممصيمـفٗمػٕهماظؿم
طق٠متم
مم
م
ممم ماآلزجٖ مو
مظـلوء
مي ممم
ماظطؼ٧دقمم م
مم ممم ممم
دـقوول مدرادي مرٖق متصػق ٠ماظممشمعٖ
سؿ٧عو،ممبؼورغؿفومبؿلٖحيوتمأخٖى ،مضؿ ٥مثؼوصوت معغوؼٖة ،مأي مع٥موجفيم
ميمواّدىي،موظػف٤مأسؿ١مظؾعٛم
مم
مممم مممم مم مم ممممم مممم مم ممممم
ممممشمؿ٧ظق
يماٌؼورغي،مظالبؿعودمس٥ماظ
غظٖماٌـففقممم ممممممممم ممم ممممممم م
م مممممم م
ع٥مرع٧زمودالالتفو .م
مممممخ٧لمسيمصضوءمذعريةم
عٖمبٔاصٞماظٔم
مممممشم ممممممم
سيماظؾٔاؼيمطوغًمرشؾيتمسيمتلٖحييماظ
ممممممممممممم ممم مم مم ممم مم
مممممملوء،مبعٔعومالحظًماظ٧ضًماظٕيم
مممممدهماظـم
طوغًمتٖدم
"دؾمممقؾ "٦مواظغـوءموحػٝمعو م ممم
مم،م
مم
ممم
عٖمبوظؾلوتني،مضؾ٣مأؼوممع٥مع٧سٔماظعوذٖمع٥مربٖ
ممممشم ممممممم ممم م مممم مممممممم مممم ممممممم مممم مم
ىٔلماظ
مم مم
طون مخيمصممٚم
ممممملٖحييم
م٥مسيماظؿم
مممممم مم
ممم٥مؼؿػـ
ممم ماظؼالئ ٣م م
مممممـملوء
متؼ٧ممب٦مبعٛماظ
اٌضينماظٕي ممممممممممم
واظعؿ٣ممم م ممممم م
مممملٖحيوت ماٌكؿؾػي،مم
مانوز ماظؿم
ممممممم ممسيم مم ممم
مممممم ماٌوػٖة
مسؾ٨م ماٌٖأة
مؼطؾ١م م مم
طونم مم مم
مممممفو .م مم
تؾ ٢موؼؿؼـم
"شيتمشيؿمومظمخملقمًمضيمضينممشيتموظمممؽمي" .م
مبالدؿقؽقمممو،م
مبلورومم مم م ممم
مم مم مم
معػرتذي
مبطـفومم ممم م
مسؾ٨م مم مم
مممممم م مم
متٖمت٩م ماٌٖأة
مطق٠م ممم م
مأالحٝم ممم
طـًم مم م م
مم
مم".م
،مأومضؿوذقممموم"شيتمؾوممرمضيدمي"،موطق٠متؿؽهمبوالدؿـودمإديمذراسفوم"مادؼمممؿٖ
"آمدمشيالم" مممممممم
ماظؾ٧ات٩م م مم ممم مممم مم
مميؽ٥ماالتؽولم
مريؾيماظرتاثم ممممممم
مع٥م م مممممم مم
مم مم
ماٌوػٖاتم
مع٥م ممممممم
ممم مم
مط٧احٔة
مواظٔت٩م مممم
ممممم مممممم
مممممم مممبؼٔرة
مممممم مؼؼقـو
ممممةم مازداد
 7م طم٣م معٖ
مع٥ممم
موتلطٔتم مم
مشريػو،م مممممم
مع٥م م م ممم
ممممم مم
مدٔىم مأطـٖ
متٕػىم م مم
ماظيتم مممم
ماظؿؼـقي،م ممم
مممممممم مممممممم
محػٝم مذاطٖتـو
مممممم م مم
معلموظقي
مهؿ٣م مم
سؾقفم٥م ممسيم م مم
ممم
مممم متض٩ء مظ ٩مجوغؾو مػوعو مع٥م
مم٣م معٖة
مصػ٩م مط
ممم ممم
مبصريتفو.
مممممم مم م مم
مي،م موغػوذ
ممممممممم م
مممممممميم مواظـؼوصق
ماٌؼورغوتم ماظؾغ٧ؼ
مسؾ٨م مممممممم
عؼٔرتفومم م مم
ممممم
ممم م
ممممممممممي.
ج٧اغىمحب٧ث٩ماٌقٔاغق
مممم مم ممم
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طؿو مطـً مأالح ٝمأدوات ماٌش :ٜماٌش ٜم"امدمشيشيٖمضيؼمشيؿمضيٍم" ،مآظي محودة مظؼل ٤موتػٖؼ١م
اظشعٖ ،م"شيتمشيٗمامزمضيظمقمًمضي" ،موزبؿؾ ٠ماٌ٧اد ماٌلؿعؿؾي مسي ماالنوز ،ماٌقوه ،ماظٖع٣م
مممممممضمػوئٖموشريػومع٥م
،مظٖبٜمغفوؼيماظ
ممممم ممم
اٌش٧ي،م"مآجمشيالمضيزم"،ماًق٧طم"
اّدواتموايٖطوتماظيتمطـًمأسريػومطوع٣ماػؿؿوع.٩م م
ممممممميمتؼلق٤م
ممملٖحيي،م"توظؽي"،ممطقػقم
مظؽـمممينمملمأدؿطٞمأنمأسٖفمخػوؼومتؾ٢ماظؿم
ممموتم
موضعقم
ممم ممسيم مم
مممم مممغلوء
مممنم مممتص٧ؼٖ
مالدقمممؿومم موأ
موعٖاحؾ،٦م م م
متلؿقوت،٦م ممممم ممم
مزبؿؾ٠م مم مممممم
عٖ،م م ممم
اظممشم مم
ممممملٖحيوتمتؼؿض٩متص٧ؼٖمصقٔؼ،٧م
ريقؿي،مطونمػٔصومعلؿققال،مبقـؿومتؾ٢ماظؿم
مممم مممم مممممممم مم مم م مممممممممم
ػوبمواإلؼوبمضصٔماظؿقمؽم٤مسيمتؼـقوتماالنوزمتؾ .٢م
ممم مم مممم ممم ممم مممممم
ظؾٕم
ممممقميم
مم
عٖماظـلوئ
ممممشم مممممم
سؾ٨متلٖحيوتماظ
واظلمالماظٕيمؼـؾغ٩مرٖح،٦مأميؽ٥ماظعؿ٣م مم ممم مم مم
ممممم م
ممودقؾي؟
،موبليممم
ممممم
سيماجملؿؿعوتم
ممموت معفـي ماظؾوحٌم
مأخالضقم
مممم مم م
موسيم ممصؿق٤
مممممٔامم مم
مبٔؼفقممممو،م مممب٣م مععؼ
مظق٘م مممم
اظلمالم ممم
مم ممم
ممرموػ٩م
ت٧جٔماعٖأةمتؽش٠مس٥مذعٖػومظؿص٧م
ممالمممم مممممممممم م م مم م مم مممممممم
اّغـٖوب٧ظ٧ج.٩مأسؿؼٔمجوزعيمأنمم
م ممممممممم م مممم ممممم ممممممم
تٔركم ممجقمممٔا مخط٧رة ماظص٧رة ،مواظؽش ٠مد٧اء مظغٖض ماهل٧اؼي مأو ماظعؿ٣م
ممم
ممممغؿفوكماظؾوحٌمظؼق٤موأخالضقوتماظعؾ.٤م م
ممذظ٢مبو
ممممممتمممم
مممالمممإذام
اّطودمي،٩مإ
م مممم م م
ممممممشمعٖموعشط،٦مظق٘معٖتؾطومصؼٜمبوىؿول،م
ممجٔلموضػٖماظ
ممممممنم م مم ممم
مومالذم٢مممصق٦مأ
ممممم م
مدؾؼًم ماإلذورةم
مممم م ممم
ماظعؾ٧ر،م مطؿو
مرؼ٧سم ممممممم
مزبؿؾ٠م م ممم
مممممم م ممم
ممممميم مأثـوء
معٖاح٣م مػوع
ممم مممؼشمؽم٣م مممم م
مظؽـ٦
ممممؿوم
اٌعضؾيماظيتمدؿعرتضين،مطؾم
مممممينماعٖأةموبوحـيمضٔمالمحيم٣ممذظ٢مممم مممممم مم ممم م م م
.مومبومأغم
إظق٦ممم
مممممتػوصق٣مارتٔاءمحؾ٩مأومعالب٘مأومشريػوم
مٔة،مأو
ممممم مم
ممممميمععؼ
م١ماّعٖمبطؼ٧سمغلوئق
ممم ممم ممممم ممم ممم
تعؾ
ممممممممموتفوم
ممممملوئ٩ماظيتمأجٔمغػلين مإزائفومسوجٗة مأعوممتؼـقم
ع٥متػوصق٣ماجملؿؿٞماظـم
م ممممم مم ممم ممم
مممممممممؿم٧ثق١مهلو .م
مممص٧ؼٖمواظ
مممممممؾي،مأعوممرصٛماظـلوءماظؿم
ضقؼيموتػوصقؾفوماٌٖطم
مممممممممممم ممم
اظٔم
ممممعٔؼالت مسؾق،٦م
موزبؿؾ ٠ماظؿم
مم مم ممم م
موتلٖحي٦
مم ممم مم
ممممشمعٖ
االػؿؿوم مبوظ
ػ ٣مميؽ ٥ماسؿؾور مم مممممم
مم م
ميماىؿوسقمممي؟
ممم ممم ممم
ٖاتماهل٧ؼ
ممممذم مم ممم
ممذمطيٖمام مع٥معم
عم
ممممممممٖتم
مسؿ٧عومأثم
ميماظيتمخضعًمهلومذبؿؿعوتم
مم
مٖاتماالجؿؿوسقمم مممم مم م مم مم ممم ممممم
مممممممم ممم م مممم
إمنممماظؿغق
ممراتم
ؽ٣ماًورج،٩مدونماٌلوسمبؿص٧م
ممممشم م ممم ممم م م مممم مممم مم مممم
ميمع٥محقٌماظ
ميماالجؿؿوسقمم ممم مم مم
ممممم ممم م مممم
مممممٖاتؾق
سؾ٨ماظؿم
مم
مممشمعٖ مسؾ ٨مطوع ٣ماظـلوء،م
متلٖحيوتم ماظ
اّص ،٣مودعً مإدي متعؿق ٤ممنوذج م مع٥م مم مم مم
موؼضػٖنم
مم
مميشط٥م ممم ممم
مم م م م م
ماآلزجٖ
ممم مم مم
ممبـطؼي
ممم م مم
ماظـلوء
مصؽم٣م مممم
مأص٧هلم٥مم.م مم
مسؾ٨م مم مم
مممظٖمم م مم
ممٛم ماظـم
بغ
مممممي،م"شيتممونمضيم
ٖؼؼيماٌـؾ،٨متلٖحييمذعٖمعـودؾوتقم
ذع٧رػ٥مبـػ٘ماظطمٖؼؼي،مأيممماظطم ممممممممم م ممم مم ممم ممممممم
ممممم ممممم مممم
شيدمشيـموتمممشيً"،ماّطـٖماذؿفورامبؽوع٣ماٌـطؼي .م
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مروم بوزود ديابو

مممالمئ١م
مم ماظ
ماٌظفٖ
مممدم ممم م
ماالجؿؿوسقممميم ممماظيتم ممهٔ
مواٌعوؼريم مم م مممم
مم ممممممم
لٖحيي
مممم مم
ػٕه ماظؿم
تؿ٧اص ١م ممم
ممممممم،٩مطؿلٖحييماظعؾٔات،م
مٖماظٕيمؼربزماّص٣ماٌؿٔغم
٥ماٌظفٖماحملؼممممممم ممم مممم م م
اٌٖش٧بمصق٦مع مممم م مممم
نيم"،موؼؼصٔم
مممممملموح٣ماإلصٖؼؼ،٩م"تمؿمػمـم ضي
تلٖحييمغلوءماظ
نيم"،مأو مم مم مممم
ممالمتم ضي
ممنمضي متمقؽم
مميم
"شيتمومظؽم
مػي،مربؼمممٖةمم،م
مممممممممم مم
ىمأحؽوممععـ
لوءمذيقعوموـممم ممم
ممممم مممم ممممم
،موسؾ٨ماظـم
مممامدمضيطمو" ممم مم
بٕظ٢متلٖحييم"اظٖم
مممممموتمتصػق٠مذعٖمسوظقي:م م
بودؿعؿولمتؼـقم
مم ممممم
ميمتعؿربم
مم
ممممممم ممممم
أحٖارمعصٖماظؼٔمييمؼٖتٔونمبوروطيمعصـ٧سيمع٥مأظقوفمغؾوتق
"طون مم مممممم ممممممم مممممممم مممممممممم ممم مممم مممممم
بٔؼالمس٥مأشطقيماظٖأس،مواظغوؼيمعـفومػ٩مايؿوؼيمع٥مأذعيماظشؿ٘.موطونم
اخؿالف مأذؽول ماظؾوروطوت موأحفوعفو مؼشري مإدي ماظ٧ض ٞماالجؿؿوس ،٩مصطؾؼيم
ممؼٔةم
مكماّراض)٩مؼٖتٔونمبوروطوتمطؾريةمايف٤مذاتمرؾؼوتمسٔ
ممممالم ممم ممم م مممممممم مممممممم مممم مممم م ممممم مم مممم مم
االذٖافم(ع
م م ممم
ع ٥ماًص ،٣مأعو ماظعؾقٔ مواظػالح٧ن مصريتٔون مبوروطوت مصغرية موضصرية،م
معؾؿص١م
مم
مطؿوغ٩م مممم م
مغلقٍم ممممم
مع٥م مم مم
مم مم
معصـ٧سي
معوتم مم ممم
ممم مم
مؼٖتٔونم مضؾ
مممم مممممم
ممممم موػ٤
مرونم مممأحقوغو
مممم
وؼص٧
مم
8
بوظٖأس" .

.3مأمناط تصػيف الشعر والػىات العؿروة م

ممةم
يمملمؼعٔمعطٖوحومبوئم
ممم مم ممممممم ممم ممممم
عٖمبوهل٧ؼم
ممممشم ممممم
إذامطونمعشؽ٣مارتؾوطمتلٖحيوتماظ
مممممم ممم م م ممممممم ممم مم مم
ممممممممممؿومؼٗؼٔم
مممممممم
ممعوزالمضوئؿو،موػٕامرب
عٖمبػؽوتماظلم٥م ممممم ممممممم
ارتؾوطمتصػق٠ماظ مش ممممممم مممم
ذاتفو،مصننمممممم ممم ممم مممم
ممػٕاماظؿصـق٠مطونمضوئؿوم
مممممممم
مممممراديمسيمػٕاماظؼٖنماظ٧احٔمواظعشٖؼ٥مّمنممممممممم ممم مممم
ممممممميماظٔم
مع٥مأػؿق
مي،مإذموجٔمسيمدراديمتلٖحيوتمعـطؼيمتـٔوف،م
مم
ممممم م مممممم ممم ممممم مممم مم مم مممم مممممممم م
مماٌـور١ماظصقٖاوؼ
ظٔىمجم٣م ممممم م مممم م
مم مم
تلٖحيؿون مظؾٕط٧ر م(اظطػ٧ظي مواظؾؾ٧غ) موثالث متلٖحيوت مظؾـلوء ،متلٖحييم
اظطػ٧ظي محؿ ٨ماثـيت مسشٖة مدـي ،موتلٖحيي ماٌٖاػؼي ،مع ٥مإثـيت مسشٖة مدـيم
حؿ٨مد٥ماظـوعـيمسشٖموأخريامتلٖحييماظؾؾ٧غمابؿٔاء مع٥مد٥ماظـوع٥مسشٖة.9م
مممة مأدؾوبمغٕطٖم
ممظعٔم
،ماػؿؿوعومخوممصمممو،م
مممممممممم
ممممميم
مم
عٖماظـلوئق
ممممشم مممممم
ممتلٖحيوتماظ
تشؽم٣م مم مم مم
مم
عـفو :م
مممممميم م
ميمحؼقؼق
مممممممؼ مم
ػـٔديماجؿؿوسقممميمورعٗ
ماسؿؾورػوم ممم مممم مممممماظلوسي
مم
ممممم مم
مةمئ
مممممم
فوراتموخرباتمضٔمييمجٔا،موعوزاظًمعلؿؿٖ
مغوضؾيمٌ مممم ممم م مم مممم ممم ممم مممممممم ممم8مظ٧صومعريتلو،مم.من.م()411:ممتورؼٓماّزؼوء.مت.مآغومسؽوش،مدعش،١معـش٧راتموزارةماظـؼوصي،ماٌعفٔم
اظعوظ٩مظؾػـ٧نماٌلٖحقي،مص .9.م
et Marçais, H. (1954), Les coiffures de Tindouf (Sahara occidental),مA.M.M.مLaugel,

9

I.R.S,t. XII, p. 116.
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مماآلنم م
مممم م
ممرؼ٧سماظعؾ٧ر،ماظيتمعوزاظًممتورسمئ
مممىمم ممم مممممممم مممم ممممممم مم ممم مم
معوتٗالممتشمؽم٣مظمممشمعٖ،معشط٦موضػٖهموسؼص٦موتٗؼقـ،٦مسـٔمغلوءماآلزجٖم
متصػق٠م ماظ
ؼعؿرب مم ممم
ممم م
موتمسيم
مم
ميمصعؾيمظؾغوؼيمواظيتمتلؿٔس٩مووربموخرباتموعفوراتمزبؿممصمم مم
مممم مم ممممممممممممممم ممم ممم م مم ممم ممم م مم مممم مممم مم
سؿؾق
ممممم٣مممم
مع٥مبوٌفوراتماظؽوصقيمالنوزمط
ممممممممم م ممممم مممم مممم مممممم م
ممممملوءممؼؿؿؿ
ممم٣ممماظـ
ممظق٘مط
مممنمممم
اٌ٧ض٧ع.موػٕامؼعينمأ
ممم مممممممممممم
مممم٧ات ٩مؼؿـوضٚم
ماٌوذطوتم ماظؾم
مم٥م مممم م مم
مضؾقالتم مػ
ماظطؼ٧د،٩م مممب٣م مممم م
مصػق٠م ممم ممم م م
مممم ممم
عٖاح٣م ماظؿ
ممم م
ممممودر مإجيود مع ٥مؼعٖص ٥مخصوئ ٚموتؼـقموت مانوزم
مع ٥ماظـم
مأصؾْم مم م
سٔدػ،٥م مممب٣م مم مم
مممم م
10
تلٖحييم"أدؽٖف"  .م
مسوملم
مم
مسي م مم
مي،م م م
مممم م
مممملوئق
عٖ ماظـم
مممشم مم
متلٖحيوتم ماظ
ماّوديم مأممنم مم مم مم
مواظؼٖاءاتم مم مم
ماٌعوؼـوتم ممممممممم
ممم٥م مممممممم
تؾقم
مواظـقفٖمواّضوغ)،م
،متؼؿصٖمسؾ٨ممنٜمأو ممنطنيم(سؾ٨مشٖارم
بقـؿومؼعطقـوماآلزجٖمأمنوممرمًومزبؿؾػيمعـ:٣م"ضيبمشيٖمضيغمشيؿمشيـمً"،م"أمشيدمؽمومتمضي"،م"أمشيدمؽممٖفمضي"،م
مممممممم مممممم مم مممم
مي،م
مم
مممم م
ممذؽ٣مع٥مػٕهماّذؽولمؼؿ٧اص١موصؽيمسؿٖؼ
مممم٣مم م م ممم ممممممم م م مم ممممممم ممممممم
مممشيومنمضيمشيدمشيـمومتمًمضي".موط
ًم"،م"أوتم
"شيدمـوتمممشي ضي
مم م
ميمبوٌػف٧ممأٌغ.٩
ممممم مممممم مممممممم
ب٣محيقؾـومإديمػ٧ؼ
م مم ممممممم
ًم" ماظػؿقوتمع٥مسوعنيمإديمح٧اظ٩مزي٘مدـ٧ات،م
تشؿ٣متلٖحييم"ضيبمشيٖمضيغمشيؿمشيـم ضي
ممفوتمسيمعشٜمذعٖماظؾـوت،مإذم
تشٖعماّعم
مممممممممممممشمعٖموؼط٧لمضؾقال .مم ممممم
أيمسـٔعومؼـؿ٧ماظ
م مم
مممممشمعٖمإديمخصؾيمسـٔماىؾفي،مترتكمجوغؾو،مث٤مؼؼل٤مبوض٩ماظشعٖمإديم
ممؼؼل٤ماظ
ممممشمعٖ مجوغيب ماظٖأس،م
مممممم مبوظ
اىؾفي،م م معٖورا
خصالت مدضقؼي ماغطالضو مع ٥مأسؾ ٨مم مم مم
مممضمػٖ مإدي ماظ٧راء ،مسـٔ ماظؼػو موأدػ ٣محلى مر٧ل ماًصالت ،مث٤م
ممم ممسيم ماظ
وؼشٖع
مم
ًم".م(اظشؽ٣م)0موضٔم
ؼشٖعمسيمضػٖمخصؾيمأسؾ٨ماىؾفي،مواظيتمتٔس٨م"شيتمؽموبمممشيؾم ضي
ضمػمضيٖم" ،ممبعـ ٨متلٖحييم
مممملٖحيوت مبـ م"شيتممونمضي م شي
مع ٥ماظؿم
مممممم مم م
مممم ماظـ٧ع
مسؾ٨م مػٕا
ؼطؾ١م م مم
م مم
اظ٧راء(.اظشؽ٣م)4

مم" مآدؽٖف"،معٞمارتؽوزيم
مور،معٞماظلمالمس٥متلٖحيي
ممممم ممم مممم ممم مم م ممم مم
بٔأتمعمخٖاماظعؿ٣مسؾ٨متلٖحيوتمغلوءماّػؼ
10ممم مممم مممممممم مم مم ممم مم مم ممم ممممم
سؾ٨معمظ٠ماّبمدوص٧ط،٧مسيمشقوبمدرادوتمح٧لمػٕاماٌ٧ض٧ع .م
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مروم بوزود ديابو

الشؽل  : 1تؽابؾت

م

الشؽل  : 2تان ضػر

م
42

مظؾػؿقوتم ممممممم مم
ماظؾ٧ات٩م
مم ممممممم
مصف٩م ممزبمصممصي
مم م"ماّمدمشيؽمومتمضي" م(ذؽ .٣م،)5م مم م
متلٖحيي
ممموم مم مم
أع
مموزف٧رمأولم
مماظؾؾ٧غ،م
ص٧ق،مأيمإديمدم٥م ممممممم
ممممم ممم م ممم ممم مم
ممع٥مزي٘مدـ٧اتمصؿو
ممممم٥م مم مم م مم مممم
ترتاوحمأسؿورػ
م ممم ممم
رؿٌ.مأوػ٩مطؿوموصػفومدوص٧ط :٧م
ممملموبعي مإدي مأرب ٞمسشٖةم
مد٥م ماظ
مع٥م م م
ماظصغريات،م مم
مظؾػؿقوتم ممم مم مم م
ممم ممممممم
مم ممذعٖ
تلٖحيي
» مم مم
مع٥م ممدم٥مممم
مبلدؽوتم مم
مؼعٖفم ممم م مم
ممم مممم
ممممم معو
ممممم٥م مممبطٖؼؼي
ماظػؿقوتم ممذع٧رػ
ممم مممتصػممم٠م ممممممم
مم مإذ
دـ٧ات.
مممم
مممممممممصػق٠م
ٖنمرٖؼؼيماظؿم
ممممممممممممممم مم
اظلوبعيمإديماظـوعـيموحؿ٨ماظؾؾ٧غ.مسـٔمعٖحؾيماظؾؾ٧غمؼغقم
مم ممممممم ممممممممممم مم مممممممممم مممممم
11
ممبنحٔاثمضػوئٖمإعقل٩م « .م
ممممم٥مممم ممم مم ممممممممم م
قرتط٥ماّدؽوتموؼصػػ٥مذع٧رػ
تؾ،٢مصم مم ممم م م مم مممم ممم مم
ظؽ ٥م"أدؽوت" معـطؼي ماآلزجٖ ،مػ ٩مسؾورة مس ٥متصػق ٠مذعٖ مبـػ٘ مبوض٩م
مماظطمٖقماظيتمدـلت٩مظٕطٖػومالحؼو،مد٧اءمعومتعؾ١معـفومبوظؾؾ٧غمأومشريه.مإذمتؾٔأم
مممضمػوئٖ ماظيتم
مظؿؾ٢م ماظ
ضي،م مممم
ممممممم
مممم مواظٔم
مبـػ٘م ممماى٧دة
موضػٖه،م مممم
مم مم مممم
مممشمعٖ
مصٖقم ماظ
مم ممسيم ممم
اٌوذطي
ممم م
مممضقؼي ماظيتم
ممممٖطقٗ مأوال مسؾ ٨مضػوئٖ م"إمعمقملم "٩ماظٔم
مع ٞماظؿم
مبوظغي،م مم م
ممممم مممممم
مممم ممالعٖأة
ممتـفٗػو
ؼشٖعمصقفومأوالم(اظشؽ.٣م .)6م

الشؽل  : 3األدؽات

م

11

Foucauld, C-D. (1951-1952), Dictionnaire touareg-français, dialecte de l’Ahaggar,
Imp. Nle, p. 1818-1819.
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مروم بوزود ديابو

الشؽل : 4مإميسي

مممي مسي مػٕه ماظؼوئؿي ،مواظيتم
مممم مممأػؿقم
بقـؿو متؾؼ ٨متلٖحيي م"اّدؽٖف" مماّطـٖ
مممميم
مم
ممممممممغ٧ؼ
ذوػٔامسؾ٨ماآلثورماظؾم
ممممممشمعٖاء.مؼؾؼ٨ماّبمدوص٧ط ٧م مممممم مم ممم
أهلؿًمأطـٖمع٥مشريػوماظ
م مم مممممممم مم م
مممممممممميمم
ؼوظقٔماٌكؿؾػيماظيتماخؿػًمبعضفومعـٕمزعـ،٦معـ٣مبعٛماّظ٧انماظغـوئق
مممم مممممممم مممممممم ممم ممم مممم م ممممممممممم مممم مممم ممم مممم
واظؿم
12
مور:مم
ممممم
،مؼؼ٧لمبشلنمأدؽٖفماّػؼ
سؾ٨مشٖارم"تورؼ "٦ممممم ممم مم ممم م مم ممم
13
لوءمسؾ٨مذع٧رػ٥م" .م م
مممممم مممم مم مم ممممم
سؾورةمس٥مزؼـيمتضعفوماظـم
" مممممم م مممممممم مم
ؼؽؿ ٣موصػ ٦مظألدؽٖف :م» اّدؽٖف مسؾورة مس ٥محش٧ة مع ٥مضؿوش ماظيتم
ممممميموودسوت،م
مخبق٧طم ممحٖؼٖؼم
مم م ممم
مممممـي
دبوطمسؾقفومد٧ؼؼوتمع٥مخشىمعؿ٧ازؼي،معٗؼم
مم مم ممم ممم ممممم ممم مم م م ممممممممم
ممممشمعٖمأسؾ٨ماظؼػو .«14م
تٖبٜمسؾ٨ماظ
ممم مم مم
م12متورؼ٦مظ٧نمشـوئ٩مؼـؿشٖمسيمعـطؼيماظؿودقؾ٩موبنيمت٧ارقماظـقفٖ،موؼشقٔمخبصولماظعٖودنيم.مظؿػوصق٣م
أطـٖ،مارجٞمظـم:م
Bouzid-Sababou, M. (2010), « Musiques et identité chez les Touaregs de l’Azdjer :
cas de Djanet », revue africaine des sciences sociales et de la santé publique, RASP,
n° 13.
13
Foucauld, C-D., Dictionnaire touareg-français, dialecte de l’Ahaggar, Imp. Nle,
p. 860.
14
Ibid
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معغوؼٖام"ّدؽٖف" مغلوءماآلزجٖ،م

مممنمممم"أدؽٖف" مغلوءم
ع٥ماظ٧اضْمأ
م مممممم م
مممممممشمؽ .٣م
وتماالنوزمواظ
ممممممم ممم م
ع٥محقٌمتؼـقم
م مم مم
محلىم
مم
مبٔؼفقممممو،م م م م
ممممم مممم
مممم مأعٖا
واًص٧بي
مممشمعٖ م مم م
متصػق٠م ماظ
ممم مممبنيم مم ممم
ماظعالضي
مممم مأممنم مممم
ؼؾٔو
مممملٖحيوت ،مودقوضوت موزٖوف مإنوزػو(.ع ٥محقٌم
ممم ماظؿم
مممم ممهلٕه
ماٌك٧ظي
اظ٧زوئ٠م ممم
ممم ممم
ممممممٗؼني) م
ٖطقىمواظؿم
ممممممممم
اظممصممـٞمواظؿم

 .4تسرحيات الشعر الـسائية ،عالمات قيؾية ورموز اخلصوبة م

ممممقمموتمم
معٖمواالثـ
ممممشم ممممم
م٥مربط٧اماظعالضيمبنيمتصػق٠ماظ
ػـوكماظعٔؼٔمع٥ماظؾوحـنيمممممم مممم ممممممم ممممم ممم ممم
ممم مممممممممم مممممم مم
ع٥مجفيموربط٦مبػؽوتماظعؿٖمع٥مجفيمثوغقي :م
مممملٖحيوت مسـٔ مذبؿؿٞم
ممممممم ماظؿم
مممممموم مظعؾودة
"...سـٔعو مسبوول ماجيود متػلريا محؼقؼق
م٦مع٥م
مم
مممم ممم
موسمهلو،مميؽ٥ماظؾٔءمبوظؼ٧لمأغ
مممممممم مم مم مم م م ممممممممممممم
مٖاغفؿوماظـ
ٕانمؼلمكمممم
ممممم مم ممم
بٖغ،٧مواٌولمواظ٧ضًماظؾم
مممم مممممم ممممممم
ممم ماىٗء ماظ٧حقٔ مع٥م
مبوظؽوغ٧ري،م مػ٧
مطالم مممم ممممم م
مممم مم
مؼطؾ١م ممسؾق٦
ماظٕيم مم مم
ماظٖأس،م مممم
مممممٔم مأممنم ممممم م
اٌمط
15
مم .م م
كصقمممي"
ممممشم م
مي،موطٕظ٢مطوع٣ماظ
مممم م مممممم ممممم
اظٕيمحيؿ٣ماالثـق
اىل٤مممم مم مم ممم
مؾوس،م
مم
ممممممم م
ماّخٖى،م مطوظؾ
ممممممميم مم م مم م
مممم ماٌودؼ
ماٌظوػٖ
مسؾ٨م ممم
مؼالحٝم م مم
مميؽ٥م مممأنم مم م م
ماظش٩ءمم م م م
ممغػ٘م ممم م
مي،مواظيتمميؽـفومتعقنيمبعٛماىؿوسوتم
مم
ممم م ممممم مم م مم مممممم مممم ممم ممم مم
ايؾ٩موشريػومع٥ماظعالعوتماىلٔؼ
م مم ممم م ممممم ممممم ممم ممم م
ممممشممعٖم
ممم
ـيمسيماجملؿؿعوتماٌعوصٖة.مطؿومؼؾؼ٨ماظ
مممممممم ممم ممممم مممممم مممممممممممم
حؿ٨مذبؿ٧سوتمععقم
أوماظؼؾوئ٣مأوم مم مم ممم مم
ممممي.م
ممم
أخٖىمخػق
ممممم مم مم
ممممممميمو
مدةماّبعودمتٖبٜماظـلوءمبع٧املمأخٖىمعٖئق
مممممم مممم ممممممممم ممممم مممممممم ممم مم
ربورومبٖعٗؼممميمعؿعٔ
مي،مبنيمحفىماظشعٖموطشػ،٦مميؽ٥ماظ٧ص٧لمإديمحوظيم
ممممم
ممممم م ممم مم م م مممم مممممم ممم مم م م ممممم مم ممم مم
صؾنيماظ٧زقػيماىؿوظق
مم ممممم مممممم
مممممؼوصوت .م
ميمظؿورؼٓماّصؽورموتورؼٓماجملؿؿعوتموتلوؼ٣ماظـم
ممم ممممممم ممم مم ممممممممم ممم ممممم ممممممم
مطشػق
ممغلوءماآلزجٖ،مدقمممٔاتماظؼؾوئ٣مذاتم
ممم٣م مم ممممم مم مم مم
مطٖ،مسيموضؿـومايوظ،٩مط
ممممممممم مم مم ممممممممم ممم م
جٔؼٖمبوظٕ
ممممت ٥مصٖصيم
مجبوغً،م ممالؼػ٧م
مم م ممم م
ماظ٧احي
مذبؿ٧سوتم ممممم
ممم م ممم مم
مممم مأو
ممموبعي
ممممؾقؾي ،مأو اظؿم
قودة،م ماظـم
اظمملممممم
ميمبوظٖش٤مع٥م
مم
مممممم مممممم مممم
لٖحيوتماظشعوئٖؼ
مممممممممم مم مم مممم
م٥مصقفومب٧ادطيمػٕهماظؿم
مممممم مممم مممممم م
ممممميمعؿػـ
إبٖازمضق٤مذيوظق
مممممممممم
مممم٧اص ١ماالجؿؿوس ٩متورة موأحقوغو مظغٖضم
معـفو ،مظؾؿم
مظؾعٛم ممم مم م
ممم مممم
ماالنوز
مدقوضوتم مم م
ممممٖم م ممممم
تغق
ممممممم١م
مم
ممثٖة ماظؿلغ
ممممممو،م م ممم
مإبٔاسومم ممذيوظق
ماظشعٖ،م ممممم
متصػق٠م ممم ممم
ؼفٔفم مصمم٥م مم ممم
مواإلشٖاء:م م"م مم
مممٗؼممم٥م ممم م مممم
اظؿم
16
اظٕيمميؽ٥مإجيودهمظٔىماىـلني،مإديمجوغىماالشٖاءمواىٕب"  .م
15

Bovin, M. (1990), Relations interethniques au Borno (Nigéria et Niger) : culture
matérielle et dichotomie homme/femme, Paris, Eds. De l'ORSTOM, p. 114.
16
Decary, R. (1965), « les anciennes coiffures masculines à Madagascar », Journal de
société des africanistes, t, 35, p. 283.
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مممملموب،١مطوغًماظػؿقوتماظؾوظغوتمذواتمتلٖحييم"االدؽٖف"،ماظ٧اضػوتم
سيماظ
مممممم م"دؾمممقؾ ،"٦مأي مسوذ٧راء ،مال ؼضع ٥مشطوء ماظٖأس موالم
موت مأثـوء
ممممممؼم م
بص٠م ماٌمد
مم
مميؾقفوم
ممم
مطونم م ممم
مممم ممم
مظ٧زقػي
ممممؿومم ممم
مممم مرب
ممممم مػٕا
محوظقو،م موؼع٧د
مممضمػوئٖ ،مطؿو ماظممشممملنم م ممممم
ؼغطمنيم ماظ
مم
ممممجول،م
مطونمبنعؽونم ماظٖم
ممممم ممم ممممم مم
ماظػؿقوتمضصٔماظٗواج.مإذ
وػ٧مسٖضم ممممممم ممم مممممممم
االحؿػول مدوبؼو ،م مممم مم
ممع٥مرؤؼيمذيولماظػؿقوتمس٥مضٖبم
مجنيم
ممممممم م
وشريػ٤مع٥ماٌؿػٖ
ممممماضصني،م م م م ممممم
اظممشمممؾوبماظٖم
مم مال متمديم
مم مو
مممشممعٖ
مم ماظ
متلٖحيي
تؽؿؿ٣م مم مم
مممشمٖؼ .٢مو مال مم ممم
ماّصض٣م مظؾ
ممممم مم مم م
ماالخؿقور
ممم مم م
وع٥م مث٤م
مم
ميماظيتمتؾٔيمرػوصيم
مممممممم
مممم مممم ممممم
ممإذامت٧اصؼًمواّزؼوءماٌـودوتق
ممممالم مممممممممم مممم مممممممممم
وزوئػفومسؾ٨مأطؿ٣موج٦مإ
م مممم ممم مم ممممم ممم
م،متؽؿىمظ٧صومعريتلوم:م م
ممممممممممممالمً ممم مم مممممممم مم ممم
مممضمًومالمغظريمهلؿو،مممومؼٕطٖمبوظـؼوصيماظق٧غوغقيمعـ
وذو
مؾوسم
مم
مممممم
معٞم ماظؾ
ممممم مم
معؿؽوعؾي
مم ممم
ممممقي
ممم مصـ
موحٔة
مواالطلل٧راتم مممصؿشمؽمم٣م مم
ملٖحيوتم ممم مم م مممم
مممم مم مم
مممموم ماظؿ
"أع
ماّوديم
مم
ماظعالعوتم مم مم
مع٥م مممم ممم
ممممممم مم
ماظط٧ؼ٣م ماظغٗؼٖ
مم ممم ممم
مممشممعٖ
موطونم ماظ
موت،م مممم
مممممممممم م
ممممم ماظق٧غوغق
تؽؿ٣م مػقؽي
م مم
ظؾفؿولمسيماظق٧غونماظؼٔميي،مصوسؿـ٧امب٦مورقؾ٧همبوظٗؼ٧تمودٖح٧همبلطـٖماظطٖقم
صع٧بي موثؾؿ٧ه مسؾ ٨ماظٖأس ممبلوسٔة مدبوبق٘ مذعٖ مطؾرية مأو ربطوت مواض٧اسم
مم" .17م
مماظصقوشي
ممم٥مممم ممم
اظٔبوبق٘مواّطوظق٣مإديمص
زبؿؾػي،موتـؿؿ٩مممممممم مممم ممممم ممم
،مذامصؾيموثقؼيم
ؼعؿربمتصػق٠ماظشعٖمسيمدقوقماالحؿػوالت،مسـٔم
مممممممملوءمضصٔمؤؼٔماىؿوسيموبوظؿوظ٩ماجملؿؿٞمبؽوعؾ.٦موؼالحٝمذظ٢م
خبص٧بيماظـم
م
ميمبوظق٧مماّول،مأثـوءمرؼ٘مايـممموءم
واج،مخوممصم مممممممممم مم م مممممممم مم ممم
مممممم مم م مم
أثـوءمزبؿؾ٠ممعٖاح٣مذعريةماظٗم
مممممم ممم مممممم م مم مم
ممموجني،موطٕظ٢ماّعٖم أثـوءمرؼ٘ماٌش:ٜم م
وتفقؽيمصٖاشماظٗم
ممممممممممممممممممممميم
مم
"ميؽ٥ماظؿلطقٔمسؾ٨ماالرتؾوطماظ٧ثق١مبنيمر٧لمذعٖماظـلوءموطـوصؿ٦مواظؼوبؾق
م م م مممممممممم مم ممم ممممم ممممممم ممم مم مم مم ممممممم
سؾ٨ماًص٧بي".18
ممممضمػوئٖموإروظؿفومبنضوصيمبعٛماٌ٧اد،مص٧فماظؽؾوش،مسـٔماظـلوءم
صؿـكنيماظ
ممم م
 ،موائؼٔم
مممملوء م
ممم ماظـم
مممممم ممسـٔ
مطؿو مرأؼـو
ماظٖعول،م مممم
ممم مممممم م
مسؿ٧عو،م مأو
مممممممموتم م ممممم
اٌغوربقم
مٕةماظيتمتٖعٗمظؾكص٧بي،م
مم
ع٥ماّع٧رماحملؾمم ممممم ممممممممم م مممم
وايطىمسيمذبؿؿعوتمأخٖى،مػ ٩م م ممم مممممم
ممؼٖةمواظعق٧نمايودٔة .م
مماّرواحماظشٖم
مممم مممم مممم
عٞماظ٧ضوؼيمضٔ
م مممممممممم
تع٧دمتؼوظقٔماإلضوصوتمػٕهمإديماظعصٖماظـق٧ظقيت:م م
 17مظ٧صو معريتلو (،)411:م متورؼٓ ماّزؼوء ،مت .مآغو مسؽوش ،مدعش ،١معـش٧راتموزارة ماظـؼوصي -ماٌعفٔم
اظعوظ٩مظؾػـ٧نماٌلٖحقي،مص.م .4:-49م
18

Champault, D. (1969), Une oasis du Sahara nord occidental Tabalbala, Ed.
C.N.R.S, p. 188.
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مممم ممممم مممممممم مممم ممم
ميماٌؼص٧دةمطوغًمطـريةم
لٖحييماظـلوئق
ممممم مم مممممم
حئثمسيماظعصٖماظـق٧ظقيتمأنماظؿم
" مم مم ممممم مممممممممم ممم
مبٔخ٧لم مع٧ادم
مممممم
ممممم ممم مم
ممممممو،م موػٕا
متوجومم ممحؼقؼ
متشؽ٣م ممم
مأصؾقًم مم م م
مممممم ممحؿممم٨م مأغمممفومم مم مم م
ماالرتػوع
19
اصطـوسقي".

 .5مجتربيت مع تصػيف الشعر عؾى رروؼة
االنغؿاس م

وحدود

ع ٥مأج ٣ماظ٧ص٧ل مإدي مػٔف ماظؾٔاؼي ،مٌٗؼٔ مع ٥ماظػف ،٤مسوؼشً ماجملؿؿٞم
ممممؼـقي ،موسشً موٖبي ماىؿول مواظٕوقم
ممممم ماظؿم
متػوصق٣م ممحقوت٦
مأدقم مممم مم
اظـلوئ٩م ممسيم ممم
ممم ممم
موٖبؿونم
مم
مسشًم م ممممم
ممممم م م م
ممممم مبعٔ.
ممم مصقؿو
موبوحـي
مذ٩ءمم مممم
مم٣م م م
مضؾ٣م مط
مممممم ممم
مبوسؿؾوريم ماعٖأة
اظٖصق،ٞم ممم ممممم
ممممم م
تلثمممٖت مبفؿو متلثريامطؾريا.مصٖشؾيتمسيماظ٧ص٧لمظٔرجيمسوظقيمع٥مصف٤ماظظم٧اػٖم
مسشًم موٖبيم
االحؿػوظقي ماظيت متشؽ ٣ماٌٖأة مج٧ػٖػو ،ممل مميـعين مع ٥مأغمممينم م م م
مع ٥مأودٞم
سالضي مجٔؼٔة مبوىلٔ مبوسؿؾوري ماعٖأة مدخؾً ماجملؿؿ ٞم
اّب٧اب.20م
مممملمقٔةم
ػوس٣معٞماظ
مممممممم م ممم
ممممممةمواظؿم
ّوديمسيموص٧لمأسؾ٨مدرجوتماٌ٧دم
مممممفٖبيما مم مم ممم مم ممم مم مممم مم
متـؾًماظؿم
ممم
طٖامماظٗػٖةمبوسؿؾورػومأولماعٖأة مادؿؼؾؾؿينمجبوغً،مأول معٖة،ممصؿقًمظ٩م
صٔرػوموبقؿفوموأثورتمصض٧ظ٩مظؾعؿ٣مسؾ٨م"دؾمممقؾ .21"٦م
مممممصيضٖبمبقــوماٌ٧اسقٔ،م
ممدـيمتم
مممم٣م م
وعـٕمذظ٢ماظ٧ضً ،مبؼقـومسؾ٨مت٧اص٣مدائ٤مط
وط٣معٖةمأطؿش٠مدقٔاتمأخٖؼوتمع٥مضصٖماٌقٗانمؼٗدنمع٥مذغػ٩مبوظعؿ٣م
واالدؿؿؿوع.مطوغًموٖبيماٌشٜمتؽؿؾيمظؿؾ٢ماّواصٖمواظعالضوتماٌلرتدؾيمدوعوم
ربؾيمواحرتاعو .م
طوغًماظلقٔةماظٗػٖةمتعقٙمسيماظؼصٖماظؼٔؼ٤مسـٔعومتعٖصًمسؾقفومأولمعٖة،م
وبعٔػو ماغؿؼؾً مإدي معـطؼي م"تـغٖت" ،مبعٔعو مضوعً مبؾـوء مبقً مسصٖيم

19

Bernolles, J. (1966), De la permanence de la parure et du masque africains, Paris,
Ed. Maisonneuve et Larose, p. 15.

20مط٧غ٩معؿٗوجيمع٥مرج٣متورض،٩موأممظؾـؿني .م
21موطونمذظ٢مسيمذفٖمأصٖؼ٣م.0;;7موطوغًمتؼ٧لمظ٩مإذامأردتمصف٤متؼوظقٔمجوغًمواظؿ٧ارقمسؾق٢محض٧رم
ممم م
ممعوتٖؼٔؼ.٥م
مممم٣ممممممممم
دؾقؾ،٦مدؿفٔؼ٥مصقفومط
ممممم مم مم ممم مممم
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بوالمسـًموأطـٖماتلوسو .مػـوكمادؿؼؾؾؿينمسيم"شيتمػمومظمؽمومتمضي"،22مأؼ ٥مطون مبنعؽوغ٩م
ممممم م متمممشيوظمممؽميم
مظؽ ٩مممتصػممم ٠مظ ٩مذعٖي ،ممبطٖؼؼي
مراحي،م مم م م
مبؽ٣م ممم مم
مأرضومم مم م
مأغؾطْم ممم
مأنم مممم م
اظطؼ٧دقمممي.
مم
مم ممم
 .1.5جتربة "تان دـاتت"" ،تالؽة" ،عـد الزهرة م
مذعٖمرأسم
مي،مؼلخٕماجملؿؿٞم
مم
ممممم م مممم مممم ممم
مممممؼؾقٔؼ
سؾ٨مشٖارمبوض٩ماجملؿؿعوتماظؿم
مم مم مممممممم ممم ممممم
م،مبوسؿؾورهمصضوءمحيوطمبؽـريمع٥ماحملظ٧راتمواٌ٧اغ،ٞم
مم
مم مممم مممممممم مممم مم ممم مم ممم ممم م مممم مممممممم م
اٌٖأةمسؾ٨مربؿ٣ماىٔ
مممممم مم مم مم ممم
فم٧ط"،محقٌمؼػٖضمسؾ٨ماظػؿقوت،مبعٔمزف٧رم
وذظ٢مأثـوءمرؼ٧سماظؾؾ٧غ،م"شيتمشيؿمضيـم صي
ممضيٖم"،مشطوءماظٖأسم
ممضيٖمػم"٩مأوم"آصم
مم"آطم
ممبغطوءمؼٔس٨م
أولمحق،ٛمأنمؼغطنيمذع٧رػ٥مممم مممممم م
مم مم مم م ممم مممم م مم ممممم
اظٕي مؼـلٔل مسؾ ٨مبوض ٩ماىٗء ماّسؾ ٨مع ٥ماىلٔ ،موػٕا مبوظٖش ٤مع ٥مسٔمم
ممممغطقي ،مإذ مؼلؿْ مظظف٧ر م"إمعمقملم "٩مطعالعي مع ٥مسالعوت ماّغوضيم
مممدم ممسيم ماظؿم
مممشٔ
اظؿم
مم م
واٌظفٖؼيماٌ٧اص١مسؾقفوماجؿؿوسقمممو.
ممم م مممممممممم مم ممم مممم مممم
ممممماه مإديم
صؼ،ٜم مممب٣م مؼؿعٔم
فم٧مطم" ممم م
الؼؼؿصٖ مصٖض مشطوء ماظٖأس مسؾ ٨مرؼ٘ م"ضيتمشيؿمضيـم صي
زٖوفمورؼ٧سمأخٖى :م
ممممممملمرؿٌ،مأثـوءم
مممممملوء ،مبؽ٣مصٖاعي،موضٞمشطوءماظٖأسمأثـوءمأوم
هرتمماظـم
" م
23
ممممممػوس" .م م
ايؿ٣مواظـم
اظٗواج،موأثـوءمم مم
مرمأنمأسقٙمػٕهماٌغوعٖةم
مممممممممممممم
مممممممم ممم مم
ؼيماظيتمجعؾؿينمأضٖ
ممممممم مم مممم
واصٞماىٔم
مممممممم ممم
وؼعؿربمػٕا،م مع٥ماظٔم
مم م
مالت.
مم م
ممػٕهماظؿق٧
مم٣ممممممممم
وط
ع٥ماظطمؼ٧سماهلوعيمسـٔ مطق٣مآزجٖ.مؼشفٔماظق٧مم
فم٧ط" م م مممم
ؼعؿربمرؼ٘م"ضيتمشيؿمضيـم صي
ممممؼؾقٔي ،مدونم
ظوم ماظؿم
مممم ممم
مطوع٣م ماظـم
ممممٖتم ممسيم مممم
ماظيت مأثم
ٖات ممم م
مممممممم م
مشٖار ماظؿغقم
مسؾ٨م م مممم
الت،م م مم
مم م م
ه٧م
ممممممممميمجٗءامع٥م
بوظٖش٤مع٥مأغ٦مؼمدم
ممٖمذبولممموردؿ ٦ممممم مممم
اٌلوسمبطٖؼؼيمأدائ،٦مإذمتغقم
مٗماظق٧مماّولمع٥مذعريةم
ممم
أشٖاض٦مبطٖؼؼيمأوبلخٖى.مأصؾْمرؼ٘م"متـف٧ط" مميقمم ممممممممم مم ممم مم مم
ماظطمؼ٧س ماّخٖى ،معـ ٣مرؼ٘ مايـوء،م
مع٥م ممم
ممممممم مم
مجبوغىم ماظعٔؼٔ
اظٗواج م(اػ)٥م م ممم
"آغمممشيُالم"،مرؼ٘ماٌش،ٜم"شيتموظمممؽمي" مووضٞمشطوءماظٖأسمورؼ٘ماظػٖاش،م"آصمممشيؿمضيٟم"،م
ممممخمموم،مماظٕيمؼغط٨مدؼػ،٦م
ممممم٣مممتوو
ؼطؾ١مظػٝمتػوظؽوتمسؾ٨مذظ٢ماىٗءمع٥مدوحيماظٔار،موؼطؾ١مسؾ٨ماظؽ
22م م مم مممم مممممممم مم مم مممم ممم ممممم مم مم مممممممم مممم مم مم مم
مي،مواىؾ٧سمصق،٦موػٕامضؿ٥متؼلق٤مذبولماظؾقًماظؿؼؾقٔيممم
مممم م مممم ممم ممممم ممممممم مم مممم مممم مم مممممم ممممممممم
ممصق٦مزبؿؾ٠ماظـشوروتماظـلوئق
ممممم ممممم ممم ممممم مم مم ممممم
واظٕيمتؿ٤
مممم
مم م
ممممممممممي.
مممممميماظؿورضق
بوظؼص٧رماظصقٖاوؼ
مممم مممممم م
Hureiki, J. (2003), Essai sur les origines des Touaregs, édition Karthala, p. 282.
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23

ميمخوممصمميم
مم
مممم مم
ممػٕهماظطؼ٧سمتصوحؾفومعـظ٧عيمشـوئقيمع٧دقؼق
ممممم٣م ممممممم ممم ممم مم مم ممممم ممممم ممممممممم
صٖاشماظعٖودني.موط
ممم ممممممم م
بلؽونماآلزجٖ،مبٔوػ٤موحضٖػ .٤م
ممممممممممم٤مبطٖؼؼيمعـؾ٨م
م١مبوظٕط٧رمواالغوث،مسؾ٨مإثٖماظؿؾـم
مممممم مممممممممممم ممم م مم مم
ػ٧مرؼ٘مؼؿعؾ
"متـف٧ط" م ممم مم
24
ًم"،موارتٔاءم"اطٖػ"٩مسـٔماظػؿقوت  .م
فم٧ظمممصيؿم٧مدمضي ضي
ممممم"شيتم صي
مي،موػ٧معوؼطؾ١مسؾق٦م
مممممم م ممممممممم مم مم
ذعوئٖؼ
مممملوء مدون معلوسٔةم
ممم ماظـم
مسؾ٨م ممذعٖ
ماظعؿ٣م م مم
مميؽ٥م ممممم
طق٠م م م م
اظلمال ماظٕي مأرضـو م :م مم
ممممشمعٖماٌلؿعور،ماظٕيم
ماظػقٔؼ٧؟مػٕامبوسؿؾورمأنماظ
مممم مممممممممممممممم ممممممم
ماظص٧رةمأومتص٧ؼٖ
ؼـقوت،م ممم ممممممممم
ممممممم م
اظؿم
مبًماظعؿ٣مسؾق،٦مالؼمديماظغٖضماظعؾؿ٩ماظٕيمغلع٨مظ.٦مذعٖماصطـوس٩م
مم
جٖممم مممممم مم مممم مم مممم مممممم ممممممم ممممم ممم مم مممممم ممممم م ممم م
مم،مظق٘مثوبؿو،موؼعؿربماظعؿ٣مسؾق٦معضقعيمظؾ٧ضًم
١مبنيمؼٔيماٌوذطيمًػمممؿ٦
ؼـٗظ ممم مممم ممممم م ممم
وظؾطوضي .25م
تـؼ٣مظـومدودؽقيمصالغؿ٧صقؿ ٙم( )Walentovitz, Saskiaمعشفٔمتصػق٠م
ماظـقفٖمطوآلت :٩م
ذعٖماظعٖوس،مسـٔم
ميمسـٔممتلٖػقًماظيتمتطؾىمع٥م
مم
ممم مم مممم م مممم مممم ممم مم ممم
النوزمػٕهماظشعرية،متٕػىماٌٖأةماظشوب
" م مممممممممم مم مم ممممم مممممممممم
مممماٌعؼٔةماظؿػوصق،٣ماٌلؿوةمتنيمدـوتً.ممبعٔم
ميمسيمتلٖحييماظشعٖ
ميمزبؿممصم مم ممم مم ممممم
مممم مم
حٖصق
ممممميم مبغل٣ماظشعٖموتعطريهمب٧ادطيمعٗؼٍمع٥ماظؾك٧رم
تؾٔأمايٖصق
عـؿص٠ماظـفورممممممم
(أض٧ز) .مبعٔ مذظ ٢مدبضؾ ٦مبويـوء ،مشوظؾو معو مؼؽ٧ن م مذظ ٢ممبلوسٔة ماظـلوءم
اظشوبوتمايوضٖات،موتؾٔأمبوظضػٖم(أظطوف).مؼؿطؾىمإنوزمػٕهماظؿلٖحيي،م
اظيت متؿؿـ ٣مسي مسٔة مضػوئٖ مصغرية ،معؿؼورعي ،معرتاطؾي مأو معربوعي ،مسٔةم
ممممصػق ٠متؾ ٢مضوئؾي :م"دلرطٗ ،مسؾ٨م
ممممم ماظؿم
موص٠م ممرٖؼؼي
ممممممم مم م
مت٧اص٣م ماٌمظػي
دوسوت".م مممم م
م،مظؾففيماظقؿـ٨موتـؿف٩م
مم
ممم٩م مممم م مممممممم مممممم م
حوظيمإشٖش٧ن،مبوظٖبٞماًؾػ
ط٧غفومتؾٔأ،مطؿومسيم مممممم مم مم م ممممممم ممم
ميماظٖأسم" .26م
مممممممممم مممممم
بضػٖماظشعٖماٌ٧ج٧دمسيمدائٖةمضؿ
م مممممم ممممممم مممم
 24مملمنٔمظػٝم"اٌـف٧ز "٩مبوظعٖبقيمظؾٔالظيمسؾ٨مبؾ٧غماّوالد.مبقـؿوموجٔغومظػٝم"اٌـؼى" مظؾٔالظيمسؾ٨م
"اٌـف٧ز"٩موظق٘مطؿوموردمسـٔمدوص٧ط،٧متعؾريامس٥ماظـؼى(.اىٗءماظـوظٌ،مص.م )0547م
 25موجٔتماظٗػٖامصع٧بوتمسيمضػٖمذعٖي،مط٧غ٦مخػقػوموأعؾلو،موبؼصيمصغريةمأعوعقي.متػٖضماظعوداتم
واظؿؼوظقٔ،مسؾ٨ماظـلوء،مسٔممحؾ١مذعٖماظٖأس،موعوزالمؼـظٖمبلكٖؼيموتعفىممظؾشوبوتماظؾ٧ات٩مؼٕػنبم
مماظؿغرياتممم
ممم٣م ممممم مم
ظصوظ٧غوتمايالضيماظيتموجٔتمعمخٖامجبوغًمظؿصػق٠موحؾ١ماظشعٖ،موػٕامبوظٖش٤مع٥مط
م مممممم ممم م مممممم ممم مم مممم مممم ممم مممم ممم ممم مم مممم ممم ممممممممممم مممم
اظيتمرٖأتمسؾ٨ماٌمدلوتماظؿؼؾقٔؼيمظؾؿفؿؿٞماىوغيتموشريهمبوٌـطؼي.م م
26

Walentowitz, S. (2002), « partir sans quitter : rites et gestes autour des
déplacements féminins chez les Ineslman de l’Azawagh », in Voyager d’un point de
vue nomade, Editions Paris-Méditerranées, p. 41.
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مروم بوزود ديابو

م
مبوظـقفٖ م(
ماجملؿ٧سوتم م
مممم مم ممم مم
مممنم مػٕه
ماظ٧ص،٠م مبل
مممم مممم م م
مع٥م مػٕا
مم مم
ممؼػف٤
إغلؾؿ )٥متعٖف ممنطني مع ٥مأمنوط متصػق ٠ماظشعٖ ،مرٖؼؼي م"إشٖش٧ن"م
مممجمم٦م مظؾػؿقوت ،مع ٥مزبؿؾ ٠ماّسؿور ،محؿ ٨مارتٔاء مشطوءم
ماّوديم مت٧
و"دـوتً".م مم مم
ممممملٖحييماظـوغقي .م
اظٖأس،مػٕاماّخريماظٕيمؼلؿْمبوالغؿؼولمظؾؿم
مممم م ممممممم م م ممممم ممم مم مممم ممممم
مممم٦م مبوإلضوصي مظؿون مدـوتً ،مضػريتون ،مو"تون مطٖاضً"،م
مممم مأغ
ماالذورة
ممم مم م
ؤر
م٧زتم"،مذاتمأربٞمضػوئٖ،مػ٩متلؿقوتمظـؿٜمواحٔم
مممممم
ثالثمضػوئٖ،مو"ممتونمأط
واج،مإديمد٥مممم
ممممم مم م ممم مم م
حٔؼـوتماظٗم
مممممممممجوت،مأوم ممممم
مممممممممؼيمبوظـملوءماٌؿٗوم
ع٥متلٖحيوتماظشعٖماٌؿعؾم
م ممم مم مم مممم
ممع٥مضػٖمضػوئٖمدضقؼي،م
مم
اجملؿؿعي،مبعٔمسؿ٣مذوممقم مم مم مممم ممممممممممم
ممممم مم ممممم مممممم مم مم
م٦مسٔدماظضػوئٖ
مممممم مم مممممم
مممممعي.مإغ
عؿؼٔ
ظؾعظ ٤ماىٔاري ،مإعو مجفي ماظقلور مأو ماظقؿني ،مضؾقال مص٧ق ماّذغني ،مػ ٧ماظٕيم
صمً"،مسؾ٨مضػريةم
مممممممممصػق٠مػٕه.مطؿومؼطؾ١مظػٝم"تمفمقؾممم ضي
مدمتلؿقيمرٖؼؼيماظؿم
مم ممم ممممم
حئ
ممممممـكنيماظيت مدبض ٞمهلو،معـؾفو معـ٣مذاتم
ط٧ؼ٣مواظؿم
ممممم ممم
مممممموتماظؿم
واحٔة،مبؽم٣م متؼـقم
مم ممم ممم
ضػريتني،مأومذاتمثالثمأومذاتمأربٞمضػوئٖ .م
ممممممممممممممؿمي،ماظيتمؼطؾ١م
مماظؾوحـيمملمؤمظػظومظؿلؿقيمذعٖمدائٖةماظؼ
مممنم ممممم مممم مم ممممم ممممم ممممم
طؿومؼالحٝمأ
ممممم م م
مممم٢مممم
،مملمتػ
ممممقفٖ مم
مممؿلؿقيمأخٖى مبوظـم
ممم٧مضمب
سؾق٦م"اغؽى"،مطؿومدـٖى،مأو مربمممؿوم مؼع
مؾ٘مسـفو.
ممم
مممم مم مم
اظؾوحـيماظؾ
مممممقمم،م
مم
ممحٖجمأوظؾ٘،مموطلىماظ٧ضًموظػف٤مأد
ممميمم مم مممممم م ممممم م مممممم ممممم
وظؿػوديمأ
سيمغفوؼيماٌطوف،م مممممم
مممممي ،مب٧ج٧دم
مممؼؾقٔؼم
مم ماظؿم
اخرتت مجلٔي مظؿؿورس مسؾق ٦مزبؿؾ ٠متصػقػوت ماظممشممعٖ
ممممممممممٞم
ممحٖجمع٥موج٧ده،موػ٧مؼؿؿؾم
مممميمم مم ممم ممم مممم
مممممشمعٖمأ
ؤمعصػمممػيماظ
مممممؿ٧ذج٩ماظٕيمالم مممم
ممرماظـم
مماٌص٧م
27
معٖماٌٖطؾيمتؾ،٢مسيمأدقمممتممػوصقؾفو  .م
ممممشم مممممممممممم م مم مممم
خط٧اتمتلٖحيوتماظ
م ممم ممم مم مم
مي مممإنوزم
مممم
مممم م
مم مظٔض
مممممظٖ
مو ،مبوظـم
مممممؼم م
ممم ممضٖور
معالذا
اظػقٔؼ،٧م مم
ممممص٧ؼٖ ،مممممممم
مممممموتم ماظؿم
متؾؼ ٨متؼـقم
طؿو مممم م
ممم
تؾ ٢ماظؿلٖحيوت موتعؼقٔػو ،مطؿو مأذورت مإدي مذظ ٢مدودؽقو مصالغؿ٧صقؿٙم
( .28)Walentovitzم
مممممصػق٠م
مماظعالضيماظيتمتٖبٜماٌوذطيمبوظؾوحـيمطـؿ٧ذجمظؾؿم
مممنممممم مممممم ممممم ممممم م مممممممم ممممممممم
ؤرماإلذورةممإديمأ
ممممم٩م
مم
مومتطؾمممىمعـ
مممممممم
سيمػٕاماظـ٧عمع٥ماظٔرادوت،م
مممممم ممممممممممممم ممممممم مم م
ميموجٔؼٔةم
ػٕامػ٩مسالضيمخوممصم ممم
ممممم مم م مممم
مممشمعٖ ،مبطٖؼؼيم
مسؾ٨م ماظ
ماظعؿ٣م م مم
مممميم ممممم
ماٌوذطوتم ممجبٔؼ
ممممم مممم م مم
مطؾريؼ٥م ممإلضـوع
ممم ممم مم
موجفٔا
مممم مم م
وضؿو
ممممٌؼق٤مجبوغًمعـٕموضًم
مٔمدؾوب٧مايلقين،مع٥مت٧ارقماّضوغممبوظ،٩موا
اٌص٧رمػ٧مزوجماظؾوحـي،ماظلقمم مم ممممممم م مم م ممم مممممم ممم م مممم ممم م
27ممم ممممممممم مممممم ممم مممم
ر٧ؼ .٣م
28
 op.cit, p. 41.مWalentowitz, S.,م
50

مممممم م مممممم مممم ممممم مممممم ممم مممممممممممممممممممم ممممم ممم ممممم ممم
مي،موطٕظ٢مبنجيودمع٥مؼؼؾؾ٥مبفٕهماٌغوعٖة.مطؿومتؾؼ٨ماظعالضوتماٌٖحيم
ذعوئٖؼ
لوءمواظؾوحـيمػ٩ماظظمٖوفماٌـؾ٨مظؾ٧ص٧لمهلٔفمأيمدراديم
ممممم ممممممممم ممممم مممم
ميمبنيماظـم
مممممممممق ممم
واظؿؾودظ
عفؿومطوغًمرؾقعؿفو .م
مممممػٖة،موطونمذظ٢مسيمصرتةمبعٔماظظفٖمسيمذفٖمأصٖؼ٣م
بعٔمضٖبمع٧سٔمعٞماظٗم
مممم مم مممم مممم
ممممػٖةمصٔؼؼيمضٔمييمإذ مطوغًم
معص٧ري.متعؿربم ماظٗم
ممممممم مم ممم مممممم
ذػؾًمإظقفومرصؼي
( ،)4118م ممم ممممم
ممي محبٌ معقٔاغ ٩مجبوغً م(.)0;;7م
معفؿم
مأولم مم
مخاللم ممم
مسؾقفومم م م م
مممممصًم م ممم
أول ماعٖأةم متعٖم
عوزظـو مسبؿػ ٝمبٕطٖى متؾ ٢ماّؼوم موطق ٠مادؿؼؾؾؿين مواي٧ار ماظٕي مدار مبقــوم
مبلٖسيماظربقمّغمممفوم
مممم مم مم ممممم م مم
وطق٠مت٧اصؾـو
ممتمضيصيغم٧مرمضيصمقمًمضي 29م ممم ممممم
مبنحٔىماظؾلوتنيمظؽق٣م
وضؿفومم ممم مم ممممم ممم ممم مم
ممم
ممممقم٣مضيمامجمضيشئمضيلم،موطق٠ماصطقؾؿينمظؾقؿفومبوظؼصٖم
طوغًماعٖأةمعٖحيمع٥مذبؿ٧سيمطم
ممم مممممممممم مممم مم ممم
اظؼٔؼ ٤مبوٌقٗان مإلطٖاع ٩مطضقػي ،موبعٔػو مأخٕتين ميض٧ر محػ ٣مزصوف محؿ٨م
ممشيموغمضي" ،موػٕا مبعٔ مأن مسؾؿً مبلغين مجٗائٖؼي موظقلًم
ممصي٧ػم
أتعٖف مسؾ ٨متؼوظقٔ م"اعم
30
تم"  .م
ممضيٖم ضي
مم"شيتمؽموصم
مي،مأيمعومؼطؾ١مسؾقفومظػٝم
ممممممممم م ممم مممممم مم مم ممم ممممم
دوئقيمأوروبق
ممم
ممايٖارةمتؾٔأمسيماالرتػوعم
مم
مم"شيتمػموظمممؽمومتمضي" مّمنم مم ممممممممممم ممم ممممم
ممم٨م
م،ممبومؼلؿ
أخٕغومعؽوغومبوظظم٣م مم مممم
م مممممم مممممممم
ضيمميم"،مسؾورةم
ضؾقال،مخاللمذظ٢ماظشفٖ،مطؿومأدٖسًمبػٖشماّرضمظـومبـم"تمؾشيمموشيمرمد
ميمدبوطمبعضفوماظؾعٛمسؾ٨م
مم
ضطٞمضؿوذقمم مم مم مممم م ممممممم مم مم
س٥مصٖش معٗرطٙماّظ٧ان،معؽ٧نمع٥مم م ممممم
ذؽ٣معٖبعوتموعلؿطقالت،مبودؿكٔاممضؿوشمأظؾليمعلؿعؿؾيمأو مأضؿشي مشريم
علؿعؿؾي.م م
مممممؼميم
مم
ماظضٖور
ماّدواتم ممم
ممممم٥م مممظ٩م مم مممم
مبٔأتم متؾق
مواٌٗح،م مممم
مممم ممممم م
ماالبؿلوعي
مممممم مم ممم
ممممممم مدائؿي
مممم ماظٗػٖة
تؾٔو
مممممطيو مػـو،مابؿٔاءمع٥مأبلٜمخق٧طم
ممذ٩ءمضٖورؼم
ممم٣م م م ممم
ملٖحيي.مؼعؿربمط
ممممممممممم مم ممممممم
مالنوزمػٕهماظؿ
) معٖورا مخبق٧ط ماظص٧فم
مم م(
مم
مضٔميي
مم ممم
مأضؿشي
مذٖائٜم مممم
مممشئمم)ضيم مممإديم م مممم
اًقوري م(آػم
ممم"الظني"م(ع٥ماظؾػٝماظػٖغل٩م،)La laineموص٧المإديم
ميماظيتمؼطؾ١مسؾقفوم
اظصـوسقمم مممم ممم مم مم ممم
مم ممم
م٥مبفوماٌٖأةم
ممممممممم
مممممم ممم
معٖموبوض٩مايؾ٩ماّخٖىماظيتمتؿٗؼ
ممممشم ممممممم ممم مم ممم م مم مممم
مممممم٥ماظ
مماظيتمتٗؼ
زبؿؾ٠مايؾمم٩م ممم
ممم ممم
سيمزبؿؾ٠ماٌـودؾوتمواظطمؼ٧س .م
م مم ممم مممممم ممم ممممم
ممملؽيم
ممم
مذراس٩م م م م
مسؾ٨م مممم م
مؽهم م مم
ممم م
محبقٌم مأت
ماغؾطوحومم ممخوممصمموم م مم
ؾطْم مممم مم
رؾؾً معين مأن مأغم م
ذضين مأو موجف ،٩موػٕا مبعؾورة م"دمشيؼمؿمُمشيٖمضي" ،مث ٤مبعٔػو مذٖسً مسي ماظعؿ ٣ممملؽيم
29مطق٣متغ٧رصقً،مأيمأػ٣م"تغ٧رصقً"موػ٩مذبؿ٧سيمضؾؾقيمع٥ماجملؿ٧سوتماٌشؽؾيمظؼصٖماٌقٗان .م
 30مؼطؾ ١مسؾ ٨ماّوروبقني مظػ ٝم"إط٧صور" ،مأي ماظؽػور ،موإن مطون مسي مبٔاؼؿ ٦مؼٔل مسؾ ٨ماظٔؼوغي ماٌغوؼٖةم
طوٌلقققيمػـو،مظؽ٥مسؿ٤ماظؾػٝمسؾ٨ماّوروبقنيموإنمأدؾؿ٧ا .م
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مم م مم
مملم
مر٧ؼال.
ممممم م ممم
موادؿغٖقم موضؿو
مممموم ممم مممم
ماظعؿ٣م ممذوض
طونم ممممم
أداة م"شيتمشيٗمامزمضيظمقمًمضي" 31م(اظشؽ .٣م )7م مم
ممممممنم
مم
إذمطـًمأدو
مموضؾؿو مممممم
مي،م
ممممممممم م
ممظؽ٣مدراديمعقٔاغق
ممم مم م ممممم
دصرتماظعؿ٣ماٌقٔاغ٩ماهلوم
ؼػورضين م مم مممممم مممممممم ممم
مممممػٖة مطؿوذطيمعوػٖةموربرتصي،مبعٔعومطـًمأدلهلوم
ممعومطوغًمتؼ٧ظ٦مظ٩ماظٗم
طم٣م ممممممم ممممممممم
وأدؿػلٖمس٥ماٌصطؾقوتماٌٖتؾطيممبفورةمػٕاماظؿصػق.٠م م
بعٔ مذي ٞمععطقوت مواصٖة مس ٥مزبؿؾ ٠مرٖق متصػق ٠ماظشعٖ متؾ ،٢مبٔأتم
م٦مؼعربم
مم
مي،مظؽـمم مممم
مممممممممم م ممم
ملٖحيوتماظؿؼؾقٔؼ
مممم مم مم
ممم٣ممماظؿ
،مظػٝمسوممؼطؾ١مسؾ٨مط
شيممؽمميم" مممم مم ممممم مم مم مم
بؿلٖحييم"متموظم
ميممأثـوءمرؼ٧سماظٗواجم،مواظيتمتـفٗمخاللمذعوئٖم
مممممم
مممممم ممممممممم ممم ممممممم مم ممممم مممم ممم م م مم
أؼضومس٥متلٖحييمذعوئٖؼ
مم ممم م ممم مم ممم
ماٌشٜم ممماًوممصمميم
مم
مرؼ٧سم ممم م
ممممممم م مع٥م م ممم
محض٧ريم مظؾعٔؼٔ
مع٥م م م ممم
مم مم
مممممش٤
مسؾ٨م ماظٖ
مأخٖى.مم م مم
ممممممميم مم مم
ماحؿػوظق
ممممم مجقٔا ،مظ٧ج٧د ماظعٔؼٔ مع٥م
مممممميم مممإنوزػو
مممم مطقػق
بوظعٖائ٘ ،ممل مؼؽ ٥مبوإلعؽون مرؤؼي
مممضمػٖ موطوع ٣مرؼ٘ ماظؾؾ٧غم
محيضٖنم ماظ
مع٥م م م مم
مممم مم
مبوظعٖوس،م ممد٧اء
ماحملقطوتم ممممممم م
ممم مم مم مم
اظـلوء
ممم
ماّشوغ٩م
مم
مزبؿؾ٠م مم م ممم
ممممممؼ٥م م ممم
مواظؾ٧ات٩م مؼمد
مبطؾ٧هلم٥م مممممممم
ماظ٧اضػوتم مم ممم
متؾ٢م مممممممم
ممم ممم
"متـف٧ط"،م مأو
مممم م
ميمبوٌـودؾي.
ماًوممصم ممممممم
ّج ٣مذظ ٢مخضعً مظؿفٖبي متؾ ٢ماظؿلٖحيوت ،مجبع ٣مجلٔي ماعؿٔادام
ممممغوتمايالضي،مظؽ٥مبٔخ٧لم
مدمادرتخوءمسيمصوظ٧
مم ممم م م مممم مم
ظػؽٖي،موإنمملمؼؽ٥ماّعٖمذبٖ
مم مم م مممم مم ممم م ممم مممم
مر٧ال،م
مم
مظلوسوتم م ممم م
مممممممدم مم مم مم
ممممم ماظؿؿٔ
ماظؿفورب:م ممرٖؼؼي
متؾ٢م مممم ممم م
مهًم ممربم٢م ممم
مم م م
ماىلٔ
طوع٣م مم م
ممم
ربووظيمتٖطقٗمطؾريةمح٧لماّمسوءمايٖطوت ،مواظؿٔوؼ،٥موٖبيماالتؽوءمسؾ٨م
اظلوسٔ،ماظيتمطوغًمعمٌيمظؿفٖؼؾفومأولمعٖةموظ٧ضًمر٧ؼ.٣م م
طٕظ ٢مطوغً معمٌي متؾ ٢ماًط٧ط ماظيت مطوغً متٖمسفو ماٌوذطي مسؾ ٨مجؾٔةم
رأد.٩

مقيموتـؿف٩ممم
مؽ٣موعلمطم ممممممم م
ممممممممشم م مممم
مـٞمر٧ظقيماظ
مممممممصمم مم
سبوسمأوع٥مخؾقٜمععودن،مجقٔةماظ
31مسؾورةمس٥مأداةمع٥مصضيمأو م مم ممممم مم ممم مممممم م مم
ممم م
ممممشممعٖ.
مؾي،متلوسٔمسيمتػٖؼ١ماظ
مممممممممم ممم مم ممم مممممم
ممبـفوؼيمعٔب
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ذؽل  : 5تزازليت
م

م
م
م
م
م
م
م

م
ماظٖأس،م
مم
مع٥م ممممم م
مجوغىم مم
مم٣م م ممم
مع٥م مط
مممممم مم
مسشٖة،م مأربعي
ماضلوم،م م م ممم
ممممم ممم ممم
ممم مظعٔة
ماظشعٖ
مضل٤ممم ممم
عؿـوزٖة:مخصؾؿنيمع٥مجفيماىؾفي،مواثـؿني مسؾ٨مجٔارماظٖأس،ماثـؿون مسيم
ممممميم
مم
،مواحٔةمسيمضؿ
ممممممصمٔشني،مواثـؿنيمسيماظ٧د،ٜم"اغؽنب"،مج.م"اغؽى" مممم مممم
ماووهماظ
اظٖأس،مواظـوغقيمإديمادػ٣مسيمووهمسؿيماظؼػو .م
غالح ،ٝمإذا ،مأن م"تؼلق ٤ماظشعٖ مال مؼؼؿصٖ ،مبوظضٖورة ،مسؾ ٨مدؾٞم
مإغلؾؿ٥مبوّزواغمأو مطؿومدـالحٝم
خصالت،مطؿومػ٧مايولمظٔىمغلوءم
ممممممؿوم
ممم
اظيتمخضًمععفوموٖبيمسؼٚمجٔؼٔة،ممرب
ممم"تمشيمموؼمضيلمموشيمتمضي" ممم مم م م مممم ممم ممممم مم مم ممممم
ذظ٢مسـٔماظلممقمٔةم
مم مم مممممم
ميمملممأخٛمصقفومبعٔ .م
ؼؽ٧نمهلٕهماّرضوممدالظيمخوممصم مم
م مم مم ممممم ممممممم مممم
ممشيالميمضي" .متؾٔأ م"شيتمشيؿمومظمخملقمًمضي مضينم مشيتموظمممؽمي"،م م
ؼطؾ ١مسؾ ٨مرٖؼؼي متؼل ٤ماظشعٖ متؾ ٢م"آزم
ممضػوئٖمجٔارماظٖأس،موػٕامإلنوزم
مممم
مم م مممممم ممممممممم م ممممممم م
أو ماٌوذطيمسيمضػٖمعومؼعٖفم"بنعقل "٩مث٤
ًم" م(ضػريتون)،مػٕهم
صمً" م(ضػريةمواحٔة)مأوم"شيدمشيـموتمممشي ضي
مم"بؿمممفمقؾممم ضي
ممممعموم
ؼعٖف،مإ
عو مممم م
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اّخريةماظيتمخضعًمهلو م(ذؽ.٣م.)6مطؿومضٔمؼص٣مسٔدماظضػوئٖمإديمثالثم
تم" .م
ممشي ضي
ًم"،مأومأربٞموؼطؾ١مسؾقفوم"شيتممونمضيمأمطمِ٧زم
وؼطؾ١مسؾقفوم"شيتممونمضيمطمشيٖمامضمشي ضي

ذؽل  : 6دـاتت

م
م
م
م
م
م
م

م
ىم" م(اظشؽ .٣م )9ماظيتم
سي مأسؾ ٨ماظٖأس ،مإدي ماظ٧راء ،مت٧جٔ مخصالت م"امغمؽم ضي
متؿٔ محؿ ٨ماظؼػو موتص ٣مإدي مأدػ ٣ماظظفٖ .موسي ماّخري ،مإدي ماّدػ ٣مت٧جٔم
اًصؾؿونماظؾؿونمتضػٖان،ماغطالضومع٥ماظؼػومسب٧ماظصٔشني .م
ممضػوئٖمجٔارماظٖأسموضػوئٖم
مممممم
مم م مممممم ممممممممم ممم
مضقؼي،متشٖعماٌوذطيمسيمض٤
ممممممممم ممم ممممممم م ممم مم
ممميماظٔ
بعٔمػٕهماٌفؿ
مممممممممم
اظؼودعي مع ٥مأدػ ٣موراء ماظٖأس ،مب٧ادطي مضطعي مضؿوش معشؽؾي مذؽ ٣مايٖفم
اظممالمتقينم .Vم
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ذؽل  :انؽب
م
م
م
م
م
م
م
م

مممم م ممممم م مممم مممممممم مممم ممم
مي،مبؿـكنيماظضػوئٖموإروظؿفوم
وػٕامبعٔمخض٧عماظضػوئٖمإديمسؿ٣مسوظ ٩ماظٔض
مي،موبعٔمعٖحؾيمخقوريماظضػوئٖماظ٧احٔةم
مممم
وػٕامبنضوصيمخق٧طماظص٧فماظصـوسقمم م ممممممممم مممم ممم ممممم مممممممممم
ممممممم ممممم ممم مممم مم مممم ممم
ممممشممعٖم
ممم
ممتصػق٠ماظ
اظؿلٖحييمطوعؾي.مومبومأنممم ممم
جبوغىماّخٖىموػٕامبفٔفماغلفوممممم مم ممممممممممم مممم
مممممممميم
مم
تؽؿ٣م ماظعؿؾق
مم مممأنم مم مم
ماٌوذطي
مسؾ٨م مممم م
مممجممىم م مم
وتٗؼقـ ٦معرتابطون مارتؾورو موثقؼو ،مؼؿ٧
ممشيتمضي٥م".موأخريامتغؾ٠م
ممم"ضيعمفمقٔم
مي،مسؾ٨ماظضػوئٖ،مواٌعٖوصيمبود٤م
خبقوريمغؼ٧دمصضقمم م مم مم مممم ممممم ممممممممممممم
ممم ممممممممم
مادنم"م
مممم
اظضػوئٖمسؾ٨مجوغيبماظٖأسمبؼؿوشمرصق،ٞمعشؽؾيمبٕظ٢معومؼعٖفمبـ م"آد
ماٌشمؽمؾي مع ٥م"اغؽنب" ،مواظيت مدبض ٞمظـػ٘م
مممممم ممم
مضػريةمم ماظؼػو
مممممم م مم
(اظشؽ .٣م.):م مبقـؿو
ممممـكني مواإلروظي مواظؿغؾق ٠مطٕظ ،٢متـؿف ٩محبؾقي مذعٖ مؼطؾ ١مسؾقفوم
ممممم ماظؿم
سؿؾقي
ممشية".م
"شيدمُؽمووم
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ذؽل  : 8آدادن

 .2.5جتربة " أدؽرف أوروكو" عـد "تاوسات" م
لٖحيوتمّغمممفوم
ممم
ممممم مم مم مم
ع٥مأصعىماظؿم
ممم"أمدمشيؽمٖشيمفمضي"م م ممم مم
ملٖحييماظيتمؼطؾ١مسؾقفوم
ممممم مم ممممم ممم مم مم ممم
تعؿربماظؿ
ممم
مممممممممجمفًمسيماظؾٔاؼيمسب٧ماعٖأةم
إجيودماعٖأةمتؿؼـفو.مصؼٔمو
ذمؽمؾًمظ ٩مصع٧بيمسي مم مممممممممممممم
ممعـفومعلخٕػؿو،موػٕامعومعـعينمع٥ماالتصولمبفمو.م
مي،مأخٕماٌٖضمواظلم٥م ممم ممممم ممممم ممممممممممممم ممم ممم مم مم ممم
معلـمم م ممم مممممم ممممم
32
وذطٖمظ٩ماظلممقمٔةم
ممم
مممممممم ممممممم مممم
مممبممماظعوئؾي
وبقـؿومطـًمسيمزؼورةمظعوئؾيمصٔؼؼي،ممسعينمر
ممممممممم مم ممممممممممممممم ممممم مم مم
ماظػٖصي،م
مم
موملم ممماضقمممٞم ممممم مم
ممممممم مم
ممممم مأرؼٔه.
متلوسٔغ٩م مصقؿو
ممم مم مم ممم
ماظيتم مضٔ
مم ممم
مجورتف٤
"توؼلوت" ،م م مممم
مؾًمظطؾيبموضوبؾؿ٦م
مممممممممم
ممممفمم ممم مم
عومأرؼٔ،متع
مًمإظقفومم،موسـٔعومذٖحًمهلو م ممممممم
مممممجم ممممم
بلٖسيمت٧
وم مم
مممشمؿول ،ماظعوصؿي،م
مع٥م ماظ
مممممم مم
ممممم مضودعي
مطق٠م ممالعٖأة
ممممم ممم
معؿلوئؾي
موادؿفٗاء،م ممم
مممم ممم مم مممم
بلكٖؼي
مم
وبوحـيمتٖؼٔمأنمتؾطقٓمذعٖػومبوظرتاب .م
ضيمم م
ضيممشي٤مم؟)
ضيممشم٠مممغم
ضيممم٧ملممممإ
ضيمممؽمـممقم٘مممص
ضيممموشيمجمٔممماظ
شيمممم٧ملمممت
مممومص
(ع

ممطٕظ،٢ممم٥مدوسٔوغ٩مطـريامسيمحبـ،٩موطٕظ٢مزوجؿ٦موبـوت،٦موأغومعٔؼـيمهل٤ممبوم
ممم
إعوممايم٩م مممم م مم م مم مم مممم مممم ممم مم مم م مممممم مممم مممممممممم ممممممممممممم ممم
 32مإغممم٦م ممممممم
مم م
ممممي.
وصؾًمإظق٦مع٥مبعٛمغؿوئٍماظؾقٌماهلوع
م مم مممممممم مممم مممممم ممممم م ممم
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مممممنم م ممم ممم مم مممممممم ممم ممم م مم مم
ممسؿؾ٩مؼفٔفمٌعٖصيمزبؿؾ٠مأذؽولم
مٞموضؿومطؾريامسيمإضـوسفومبل
ملمأضقمم ممممممممم ممم مممممم م
ممم
ميماحملوصظيمسؾقفومواحملوصظيمسؾ٨معفوراتم
مم
مممم ممم ممم ممم ممم ممممم ممم ممم مم ممم مممم
شعٖماظؿؼؾقٔؼيمإلعؽوغق
تلٖحيوتماظ مممممممممممممم مم
ممم م
ممذ٩ء.
ممميمم م
معٖ،موّج٣مػٕاماظغٖضمأهؿ٣مأ
ممممشم مم ممم م م مممممممممم ممم مم
اىٔاتمسيمذبولمتصػق٠ماظ
م ممم مم مم مم ممم ممم
فم" ،موسـٔػو مرؾؾً ماظلقٔةم
مم م"آمدمشيؽمضيٖم ضي
متلٖحيي
ممم مم مم
مم مممإنوز
مع٧سٔ
ممم ممم
مم ممحٔدم
بلٖسي
م مم
ًم مممومام
شيمم
شيمٗمشيممؼم ضي
ماظ٧اديم م(مأممعمشيضمموشيملمضي منمضي متممم مغ
مع٥م مممممم
مع٣م ممماىقمممٔم مم
ممممم
ممم ماظٖ
مبنحضور
مزوج٩م ممم م
مع٥م ممم م
توؼلوتم مم
ممم مم
مممم م
مممممٗمؼـي.
م)موودوئ٣موأدواتمأخٖىمظؾ
ؼمضيفمم٧صيمدمنيمضيمممم ممم ممممممم ممم مم
مم"توؼلوت" ماظشعٖمإديمغصػنيمعؿـوزٖؼ،٥مبػؾؼيم
مؿًم
،مض مل م
ممة ممم
ممممممػٖ
عـؾفومعـ٣ماظٗ
ممم ممممم
م٨ماظؼػو،معٞمتٖكمخصؾيمذعٖمسيماّسؾ٨مودٜماظٖأس،م
مم
ميمع٥ماىؾفيمحؿمم ممممممم ممم مممم مم م مممم مممم ممم م مم ممم م مممممم م
ودطقمم ممم ممم مم ممم
مم
ممممممممم"تمٗشيمماشيمزمضيمظمقمًمضي" .م
م،معلؿعؿؾيمسؾ٨مشٖارمبوض٩ماظـلوءمأداةم
أمغمضيؽمىمضي ممم ممممممم مم مم مممممممم ممممم
ممشيالميمضي" ،مأي ممبعـ ٨مصص ٣مذ٩ء مس٥م
تٔس ٨مسؿؾقي متؼلق ٤ماظشعٖ متؾ ٢مبـ م"آزم
آخٖ،موع٥مػـومضٔمأت٨ماذؿؼوقم"تمموشيمزمضيمظمقمًمضي"،مرؼ٘ماغػصولماظعٖوسمس٥مذيوسيم
ممواظؿقوضفومبؾقًماظٗوجقممميم.33م م
ممممممم ممم مممممم مممممم
أوضؾقؾيماّم
ممممممممم
نيم"،م
مم"أمشيتمضي٣م"،مواظٕيمؼعط٩مأمسوءماظضػوئٖم"تمضيؿمؾم ضي
مػٖ،م
ممممضممم
ممممميماظ
م٨مسؿؾق
مم مم
بقـؿومتلؿ
ممممممم
34
ماظـقفٖم"بلمممظمطممموفمضي"  .م
واظٕيمؼطؾ١مسؾق٦مظٔىم
مممممخصالت،مثالثيمسيمط٣مجفيموخصؾيم
معٖمػـومإديمدؾعيمأضلوم،مأو
مممشم ممم ممممم مم ممممممم ممم
مممماظ
مضل٤
ىم مإدي ماظ٧راء .مب٧ادطي معش ٜمواٌوء ،مدون مدػ ٥مذعٖ مخػق ٠معـ ٣مذعٖي،م
أمضيغمؽم ضي
تؾٔأ ماٌوذطي ،مبٔاؼي ،مسي مضػٖ مأوسؼ ٚمضػوئٖ مدضقؼي ممبلؿ٧ى ماىؾفيم
(ضػريتونمعؿـوزٖتون)مؼطؾ١مسؾقفوم"إمعممقملمم٩م" .م
ث ٤متصعٔ مإدي ماّسؾ ،٨مبـػ٘ معؾٔأ ماظؿـوزٖ ،مظضػٖ ماظعٔؼٔ مع ٥ماظضػوئٖم
موؿٞم متمممشيموؼمضيشيلموت مذعٖم
ممممم م مم
مم ممسـٔعو
ماّخٖى.
ممم ممجبومممغىم مم م مم
مواحٔة
موؿعفومم ممم
ممم م ممم
اظصغرية،م مث٤م
مم مم مم
اّسؾ ٨مع ٞمذعٖ ماظصٔشني ،مسي مضػرية مواحٔة ،متؾٔأ مسي متػٖؼؼفو مإدي مثالثم
ضػوئٖ ،مث ٤متشٖع مسي متـكقـفو مواحٔة متؾ٧ى ماّخٖى مب٧ادطي مإضوصي ماظٖعولم

مممممم مدؾعيمأؼوممأودـي،مسـٔم
م٤ماّسٖافمواظؿؼوظقٔمسؾ٨ماظعٖوسمأنمتؾؼ٨معٔةمرؼ٘ماظٗواجمثالثيمأو
 33م هؿممممم م ممم مممممممممممم مم ممممممم ممم ممممم مممممم مم ممممممم ممم
اظٕؼ٥معوزاظ٧امحيوصظ٧نمجقٔامسؾ٨ماظؿؼوظقٔ،مسـٔماّػ،٣موبعٔػومتـػص٣مب٧ادطيمػٕاماظطؼ٘ .م
34محلىمعوذطٖت٦مدودؽقومصالغؿ٧صقؿٙمسيمدرادؿفومإٌط٧رةمدوبؼو .م
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(اظشؽ .٣م;) مواٌقوه .مسي ماّخري متٖبطفو موضػوئٖ ماظ٧راء مبؼطعي مضؿوش ،معشؽؾيم
ممممم"روط.35"٧مم
مؽ٣مؼطؾ١مسؾق٦م
مممممممشم م ممم مم مم
ايٖفماظالتقين  Uموػٕاماظ
ذؽل  :تثخني الضػائر بالرمال م

شيممنيمضي"موأخٖىمؼطؾ١م
ريماتم
مم"تم م
مٔشنيمحبؾقيمتٔس٨م
ممممممصم م م مم ممممممم م
م٥ماظضػوئٖماٌـلٔظيمسـٔماظ
ممم مممم ممممممممم ممممم
تٗؼ
ممممؼ٥مضي" م(ذؽ .٣م .)01موػٕا مدون مإػؿول مضػرية ماظ٧راء ماظيت متلخٕم
سؾقفو م"تمفمؾمشيموو
غػ٘ماالػؿؿوم.

 35مسؾورةمظ٧ص٠ماظشؽ٣ماّخريمظؿلٖحييم"آدؽٖف"..مؼعينمتعؾريم"روط "٧ماظربدسي،مبٖدسيمايؿور.م
ممم م
ممممي.م
وػٕامعومؼلؾىماظضق٢مواظلكٖؼ
ممممممممم مم مممم م م ممممم م
58

ذؽل

 :تجياوون

م
م
م
م
م
م
م
م

مممممممممم ممممممم مممم م ممممممم مم ممم مم ممم مم م ممم مم
معولمػٕهمضصٔمإزفورماظؿلٖحييممبـظٖمالئ،١معٞم
تؼـقيمإضوصيماظٖ
تلؿعؿ٣مممممممم
ممممممموتمورٖقمأخٖىمسٖصؿفوماظـلوءم
مميظيمبوٌوء،موتؼـقم
مممممممممم٣مم م مممممممم
علقفومبوّؼٔيماٌؾؾؾيمط
م م م ممممم ممم
سيمثؼوصوتمأخٖى:م م
إلسطوءمتلٖحيوتفم٥مممم
"سيموضؿـومايوضٖ،متؾفلماظـلوءمبوٌغٖبمآلالفماظطٖق م م م ممممم مم ممم
مممممخوء ماٌطؾ٧بني ،مصؾؿـكني ماظضػوئٖ موإروظؿفو :مو مبني ماإلضوصوتم
اظؽربم مواظٖم
مم م
36
مممماتم" م
ميمأومزبٔ
مممم ممممم
اٌلؿعؿؾي،منٔمخق٧طماظص٧ف،مأووبٖماٌوسٗ،مطؾ
مم مممممم مم ممم ممم مممم مم م ممممممممممم مم
مع٣ماٌش٧ي،مظؾقص٧لمسؾ٨م
مم
مممممم مممم مم م مممم م مم مم مم
مم"بلمممجمشيالمزمضي"،ماظٖ
ممم٨م
تؼؿض٩ماظعودةمإضوصيمعومؼلؿ
ممم م مممممممممم ممممممممم
 :م
م٧نماّد٧دماٌٖش٧بمصق٦مظٔىمذبؿؿعوتم
مم
مممم ممم م ممممممم مم مممممممم مم ممممم
اظؾ
مبٔةماٌؿٗوجيمبوظٖع٣ماحملٖوقمحؿ٨مؼلرتجٞمبٖؼ١م
مم
ممممممممممممممم مممممممم ممم ممم مم مم ممم م م م ممممم
طونماظشعٖمؼٔػ٥مبوظٗ
" مم مممم ممممممم
معٖمسب٧ماّدػ٣موؼٗؼٔم
مممممممم
مممشم ممم مممم م مم
مممماظ
ظ٧نماظشعٖماّد٧د.موظؽ٥مأؼضومظؽ٧نمثؼ٣ماظٖع٣مؼشٔ
مم مممم ممممم م ممممممم م مممم مممم مم مممم مممممم ممم
ممممممممممممممم".37م
ع٥مر٧ظ،٦موؼـشط٦موؼٔصع٦مظؾـؿ٧م
م مم مممم ممممم م
36

Morin-Barde, M. (1990), Coiffures féminines du Maroc, Aix-en –Provence, edisud,
p.17.
37
Hureiki, J. (2003), Essai sur las origines des Touaregs, p. 259.
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م

ممممشمعٖمسـٔم
عشفٔامظؿصػق٠ماظ
ع٥مجفؿ ،٦مؼص٠مظـومظ٧تم( )Lhoteم م مممممم ممم
،مضوئال :م
"هؿ ٣ماظـلوء مسٔدا مععؿربا مع ٥ماظضػوئٖ ماظيت متـلٔل مسؾ ٨مجوغيبم
ماظٖع٣م
مم
ممم ممسيم ممممم
موضع٦
مممم مم
مصغريم مبعٔ
معشٜم م مم
مم مم م
مب٧ادطي
ممم مممم م
ماظشعٖ
ؼؾٔأنم ممسيم ممحم٣م ممم
اظصٔشني ...م مممم
مصغرية،م
مم
مع٧د٨م م مم مم
مم ممم م
مب٧ادطي
مخصالم مممم م
ممم م م م
ماظشعٖ
مم ممم
ماٌوذطي
ممممقم مممم م
مممم متػٖ
مايطى...
ممممم مم م م
ورعود
وتغطلفو مسي ماٌوء مواظٗبٔة مث ٤متضػٖػو ،مإعو مضػوئٖ مثكقـي محؿ ٨مهص ٣مسؾ٨م
ثالث مأو مأرب ،ٞمتلؼ ٜمع ٥ماىوغؾني ،مأو ماظعٔؼٔ مع ٥ماظضػوئٖ ماظٔضقؼي .مصٔػ٥م
ممممم
اظشعٖمبوظٗبٔةمظق٘مظ٦مػٔصومآخٖمشريمريوؼؿ٦مع٥مأذعيماظشؿ٘موخوصيمضٔ
مم مممممممممممممم ممممممممممم ممم م مم ممممممم ممم مممممم مم ممم مم ممم
ممممممصمم٠م".38م
ممجٔامواظٕيمجيعؾفومتؿؼ
اهل٧اءماىوممفمم مممممممم مم ممم
م مممممم
مممممرجيم
ممممميم مبوظٔم
مواىؿوظقم
مممممميم ممم
ممممٗؼقـق
ع ٣ماظؿم
مممم م م
مممم ماظٖم
مح٧رؼؼ٩م م( )Hureikiمموزقػي
مممم م ممممم
بقممم٥م مظـو
ع٣ماٌضوف،مب٣مص ملمٖمظـوم
مممممم
مممممممم م مممم مم م ممم ممم
ٖمظـوموزقػيماظٖم
مممملمممممممم
اّوديَمبقـؿومظ٧تم( )Lhoteملمؼػ
معٖمع٥مايٖارةمواظؿؼص٠مبػع٣مس٧اع٣م
مم
مممممممشم مممم ممم ممممممممممم م ممممم مم مممم
لمهلومريوؼيماظ
مم مم ممم
مبٔةماظيتمدب٧م
مممممممممممممم مم
موزقػيماظٗ
اٌـوخماظصقٖاويماىوفمم.م
مممم مممم م مممم ممم مم
ممم٨مػٕهم
مممممم
ممسؾ٨مػٕاماٌـ٧ال،موتلؿ
ممممم٥م م مم ممممممممممم م مممم
م٠مذع٧رػ
طٕظ٢مطوغًمغلوءماظعٖبمتصػمم مم
ممم ممممم ممم مممممممم ممم
مـومػـومأعومم
ممممممممم
ممممممم
مماظعؼ٧ص،ممأيمأغ
مي،م
معٖمبنضوصيمع٧ادمخورجقمم م
ممممشم ممممم مممممممممم ممم
اظطٖؼؼيمع٥متصػق٠ماظ
مم ممممممم ممم ممم
تلٖحيوتمذعٖماصطـوسقي،مسٖصًمظٔىماظشع٧بمضٔميو .م
ممم ماٌٖأةمم
مممممممم
موتص٣م مب٦
ممم ممم م
مممملمم٧اد
موتصؾٟم مبوظ
مص٧فم ممم مم
مع٥م م مم
متػؿ٣م مم
مخق٧طم مممم
واظعؼ٧ص:م م ممم
مممممم م
39
ممت ٦مسي مضػوػو  .موػٕا مػ٧م
مسؼصو:م ممذٔم
مم م مم مم
متعؼص٦
ممممم مممم
ذعٖػو ...موسؼصً ماٌٖأةم ممذعٖػو
مؿول،موبؼ٩مؼؿط٧رماظعؼٚمحلىم
مم
مممممممشممم م ممممم مممم مممممممم مم م م
ممممم"ثقل٧طٖاف"مػـومبوظ
مؾٜمعومؼطؾ١مسؾق٦م
مممضمم مممممم مم مم
بوظ
اظ٧دوئ٣مواّدواتماٌضوصيمواٌلؿكٔعيمسيماالنوز .م
إذا مطوغً ماظـلوء موعوزاظً متعؿ ٣مسؾ ٨مخؾ ٜماظشعٖ مبوظعٔؼٔ مع ٥ماٌ٧ادم
ممضكوعيماظشعٖم
مممم
مممممم٥م م م ممممممم
مي،مظقؾقم
،مطوظٖعول،مص٧فمايق٧اغوتمأوماظصـوسقمم م
واإلضوصوت مممممممم م مم مم ممم مممممم ممممممم ممم
ميماظغٖضم مإلبٖازم
مممممم مممممم
مممم٣مممماإلضوصوت مضٔمتمد
ميماٌـظٖماظعوم،موط
ممممممممم ممممم مممممممم
وصكوعيماٌظفٖمورصوػق
مم ممممممم م
محلىم
مم
مممممممم م م م
ممم معؿ٧ازؼو
ماجملؿؿعوت،م مأو
مبعٛم مم ممممم م
ممممممموم ممسيم ممم
مؼؽ٧نم مدائٖؼ
ماظٕيم مم مم
ماظٖأسم مممم
ذؽ٣م ممممم
مم
اظشؽ٣ماظٕيمتلخٕهماظضػوئٖ،مسب٧ماّسؾ٨مأو ماّدػ،٣موػٕامعومجيعؾـومغعقٔم
Lhote, H. (1944), Les Touaregs de l’Ahaggar, Paris, Payot, p. 258.

39

اب ٥معـظ٧ر م( ،)0;::مظلون ماظعٖب ،مبريوت-ظؾـون ،مدار مإحقوء ماظرتاث ماظعٖبني ،ماظطؾعي ماّودي،م م
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38

ممممممممممممممم مم ممممم مممممم م مم
مةمعـٕمأطـٖمع٥مسؼٔمع٥ماظٗع،٥م
اظؿػؽريمبعٔمرج٧عماظؾ٧دؿق ٙم( )Posticheمبؼ٧
طؿ٧ضي مبني ماظعٖائ٘ م موتلٖحيوت ماظلفٖة مظؾعٔؼٔ مع ٥ماظـلوء مسي ماجملؿؿعوتم
ائؼـي .م
 .6خامتة م
ممممممممممممموتم مبؼوئؿيمتؾ٢ماظؿلٖحيوتم
مممممممـملوءماظؿورضق
معٖمسـٔماظ
ممممشم ممم
تٖتؾٜمرٖقمتصػق٠ماظ
مممم مم مم ممم ممم
ميموذبؿؿعوتماظلوح٣ماإلصٖؼؼ٩م،م
ممممممممم ممم ممممم مممم مم م ممم ممممم
مممممممممميمواظعٖبق
ميمبوظؾؾٔانماٌغوربق
مممممممممم ممممممممم
ممممممميماظؿؼؾقٔؼ
مماظشعوئٖؼ
م،مواالغؿؼولم
مم
مؼيمبوظلم٥م مممم ممممم
ممممممممممممم
مظًمهلوماظعٔؼٔمع٥ماظ٧زوئ٠ماغطالضومع٥متؾ٢ماٌؿعؾ
ممم مم ممممممممممم ممممم ممم مممم م ممممم مممم
إذمخ٧
ممم
مم"بمٖمضيمشيغمؿمضيمـمشيمشيًمضي" ،م"أمدمشيؽممومتمضي") مأو موزقػي ماظؾؾ٧غم
مأخٖىم م(
ممممميم مممإديم مم مم
ممم ممسؿٖؼ
معٖحؾي
مع٥م ممم
شيممشيًمضي").م م
االجؿؿوس،٩م"تمؿمضيمشيـمضيفمم٧صيمطم"م("أمدمشيؽمٖشيمفمضي"،م"تمشيممو منضيمممدمشيمـموتم
مؼ٧س،موع٥مػـومتـػص٣م
مم
ممممطممم م مممم ممممممممم م
ممممممٔ م مع٥ماظ
ملٖحيوتم ،مظمىم ماظعٔؼ
ممممممم مم مم
متشؽم٣م مػٕهماظؿ
ممم مم م
طؿو
مم م
ميماظيتمتؽ٧نمخورجماٌـودؾوت.
مممم مممم ممم مم مم ممم مممممم ممم
س٥متلٖحيوتماظشعٖماظٖجوظق
م ممم مم مم مممم ممممممم
ميمأنمتصؾْم
مم
مممم ممم ممم مم
لٖحييماظـلوئق
ممممم مم مممممم
ميم،مميؽ٥مظؾؿم
ميماإلؼٖودقمم مم مم م م
ممممممممممم ممم مممم
صكورجموزوئػفوماظؿٗؼقـق
م ممم ممم مممم
ممممميم،موطٕظ٢ممتؾ٩موزوئ٠م
ممماجؿؿوسقيمأومضؾؾق
م٥ماالغؿؿوءمىؿوسيم
ممم ممم ممممممم ممم
مممممتعق
ممممممممميمأو
مسالعيمضؾؾق
ماظشعوئٖم
مممممم
مزبؿؾ١م ممم
ممممم ممسيم م ممم
مواٌشورطي
مطوظٗواجم مممم
ماجملؿؿٞم ممممممم
مأدودقممميم ممسيم مم ممم
مبطؼ٧سم مم مم
مم مم ممم
عٖتؾطي
مممم
مم م
مممممممي.
االحؿػوظق
مم
مورؼٓم
مم
ممممؿممم
مسص٧ر ماظ
مخاللم م م ممم
مع٧ب،م م م م
مممشم مم م
مزبؿؾ٠م ماظ
ممم م ممم
مممم ممسـٔ
ماظيتم ممنٔػو
صوظؿلٖحيوتم ممم
" مممم مم مم
مممظممف٧رم
مممم
ممممم مإحٔاػومم مظؾ
مممم متع٧د
موحوٌو
ماظـلقون،م مم
متٔخ٣م ممرم٩م مممم ممم م
ماٌؽؿ٧ب،م ممم م
موشريم ممم ممم م
اٌؽؿ٧بم مم م
مم ممم
مايضوريم مممأنم
مم
مورؼٓم مم م ممم
ممممممم
ممممممفمم٤م مظؾؿ
ماظٔارسم مواٌؿػ
مظؾؿٖاضىم مممممم
مميؽ٥م ممممممم
مممممم م م م
م"جٔؼٔة"
ظؿصؾْم مم
مم مم
معؾريماالغلوغ،٩م
مم
ممممم مم ممم مم ممم م
ممسيمأذؽولماظؿ
مممممومًم ممم م مم
ممزوػٖؼ
مممالمًم
مؼي،مّغمم ٦متؾٔ
ؼلؿكؾٚمعـفومغؿوئٍمذقمممم مم
م مم مم مممم ممممممم مم
40
مم .م م
مممممممممي"
مٖمسوممسيماظعؼؾق
ممممممم مممم
ممشوظؾومسؾ٨متغق
مملمم مممممم مم
ؼٔ
مب٧ادطيم
ممم
ممم مممم م
مممظممف٧ر
مممممم ماظ
مممم مممب٣م متعوود
دبؿػ٩م مممتوعو
ملٖحيوتم ممالم م ممم
مممم مم مم
مممم ماظؿ
ممممم مأممنم مػٕه
وؼؾٔو
مبشؽ٣م مأطـٖم
مممممم
ممممممم مم م م
معـفو،م مممب٣م متعقٔػو
موتؼؿؾ٘م ممم مم
مؼوصوتم مممممم
ممممممممم
ممممم مواظـ
متعربم ممماّزعـي
ماظيتم ممم
مم ممم
اٌ٧ضي
ممم
مبضوسيم
ممم
مممممجم مممظؽم٣م مم مم
ماظيتم متٖو
ممم ممم
ماإلذفور
موتؼـقوتم مم م م
مم ممممممم
ماإلسالم
مودوئ٣م مم م م
مم مم ممم
مب٧ادطي
ممم مممم م
ادؿفالطو
م مم م
مقيمسـٔماىؾنيم م
ميماٌلمطم ممم ممممم مم
مممممممصم مممم
مي.مصؾؼٔمسوودمزف٧رماظؼ
مممممممم مممممممم ممممم م
دبٖجمع٥مدورماظعٖوضماظعوٌق
مم ممم ممممممممممم
 40مظقؾ٘،مي،)4118( .مأص٣ماّذقوء،مبٔاؼوتماظـؼوصيماالغلوغقي.مت.مطوع٣مإمسوسق.٣ممظؾـون،مدارم
أٌىمظؾـؼوصيمواظـشٖ،ماظطؾعيماظـوغقي،مص.م; 5م
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م١م" مسي معـور٠موظ
 مأو م"اظملممم،"٩) مواظيت متؿكٕ معؾٔأ م"إعقلla mèche plate(
م٨ موػٕا مسؾ،مم" ممبـطؼي متـٔوف
ٔممممص
ٖ مو م"اظ، أخٖى مو"اٌفٔور" مسي معـطؼي م
م م.ٖماٌـولمالمايص٣دؾق
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