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(2) نفوسية دراسات سلسلة

     

مادي ؤ موحمد

عن أهمية دراسة الوثائق مقدمة

أو املؤرخ الباحث ــاعد يس مهما ــيا أساس مصدرا الوثيقة باعتبارها على التاريخ "يعتمد

لألفعال املاّدي امللموس األثر متثل كونها إلى باإلضافة فالوثيقة احلقيقة... إلى الوصول على

خلقت أن سبق التي عن األفعال التعبير حقيقيا في ــيدا جتس أيضا تعتبر فهي ــانية اإلنس

والوقائع"(1). األحداث

توزعها ــباب وأس أنحاء العالم، ــتى ش في تتوزع ــة جبل نفوس بإقليم املتعلقة فالوثائق

وبعث ــتغاللها اس وكيفية الوثائق تلك مظان معرفة ولعل اآلن. ــا لذكره ــرة، والمجال كثي

إلى أدت التي ــباب األس معرفة من اآلن أهمية أكثر تراثنا، تاريخنا وحفظ فيها، إلثراء احلياة

وتشتتها. توزعها

ــا، وفرنس ــبانيا، وإس وموريتانيا، واملغرب، ومصر، ومالي، وتونس، للجزائر، رحالتي أثناء ففي

ــي النفوس التراث مظان في ــث للبح – 2003م 1999 ــوام األع ــالل خ ــا وبريطاني ــا، وإيطالي

تاوالت ــة مؤسس أهداف في مضمنة رحلة - في وإعادة جتميعه هذه األقطار، في ــتت املش

خاّصة أهمية ذات شد انتباهي مجموعة - الليبي األمازيغي لتراثنا إلعادة االعتبار الثقافية

سنة 1987 ص 23 الثاني الليبي ـ العدد اجلهاد مركز عن الصادرة ـ التاريخية البحوث مجلة ـ (1)
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أي هجرية 132 ــنة س بعضها إلى ــخصية يعود ش ــائل رس : تتكون من والتي ــق، ــن الوثائ م

شكل على مضت، وبعضها سنة 1250 حوالي إلى تعود إنها أي ميالدية 750 – 749 حوالي

تركات (ميراث) هناك بل العلم، أهل بني ومراسالت شخصية ومعامالت ــراء، وش بيع، حجج

أي أن 1349م) (ت 750هـ / اجليطالي موسى بن إسماعيل الشيخ أمثال العلماء، من بعض

وضعها حوالي قليلة فيكون بسنوات تقدير أقل على التاريخ هذا ما قبل إلى النسخة تعود

مضت. سنة 650

على أهميتها اعتبار ميكن ــا، بتجميعه الثقافية تاوالت ــة مؤسس التي تقوم الوثائق إن

ــتمية الرس الدولة عهد صادر في ما هو ــا فمنه صدورها، تاريخ منها ــة، ــف مختلف تصاني

اجلهة ــب حس تصنيفها ميكن أو لذلك، الالحقة أو العهود في اجلبل، ووالتها بعض قبل من

أو نفوسة، أهل إلى الرستمية الدولة إمام الوهاب عبد األمام ــائل : رس مثل منها، الصادرة

(أو طرابلس إيالة أمير رسائل أمثال من الحقاً تيهرت، وحتى في النفوسيني لإلمامة رسائل

عصور في مهمة رسائل هناك بل سليمان باشا الباروني، بعد) فيما الطرابلسية اجلمهورية

وغيرهم معمر، يحي علي والشيخ الشيخ عمرو النامي، رسائل مثل ذلك: عن كثيرا متأخرة

أو تركية، عربية، أو أمازيغية، سواء بها املكتوبة اللغة ــب حس تصنيفها اعتبار و ميكن كثير،

اللغات. غيرها من أو أو فرنسية إجنليزية أو إيطالية، أو

بني أيدينا التي الوثيقة

رقم حتمل هي وثيقة ــي ل ــبة بالنس خاصة أهمية لها التاريخية التي الوثائق ضمن ــن م

الوثيقة التي نحن ــي وه ــقيق، الش اجلزائري بالقطر مزاب، ــوادي ب ــري، ــة أوزك مبكتب I-01  / أ

اخلالص ــكري أقدم ش أن غير من ــذه الوثيقة ه عن أحتدث أن ــي ميكنن وال ــتها. ــدد دراس بص

ما على إمناسن، محمد القدير ــتاذ األس ورئيسها غرداية، ــحاق طفيش في جلمعية أبو إس

بها قمنا التي ــوث للبح جمعيتهم أبواب ــم وفتحه خدمات، من تاوالت ــة ــوه ملؤسس قدم

بكير حمودة رئيس احلاج بن القدير مصطفى األستاذ وصديقي، وعزيزي أخي وكذلك هناك،

في جميعا الشكر فلهم ــكورا، النسخة مش لي هذه نسخ الذي زكرياء، ــة مفدي مؤسس

الوثائق. هذه على حصولي

في وأهميتها ــة، بالوثائق التاريخي املؤرخون ــا يقرنه التي اخلاصة ــة األهمي من ــم فبالرغ

أني لن إال الوثائق، ــذه ه إلصدار املصاحبة ــداث باألح أو املقترنة املتعلقة ــداث األح ــف كش

في مدقق ــكل بش ــوف أهتم س ولكني الوثيقة، بهذه التعريف في التاريخي املنحى أنحى

الوثائق في وهناك هنا األمازيغية، املنتشرة اللغة يخص مبا الدراسات" من ــلة "السلس هذه

النفوسية.

سليمان بن إبراهيم الشيخ بها عن رسالة شخصية بعث عبارة يدينا بني التي فالوثيقة

املستشرق إلى ئنفوسن، نـ درارن دي ئبريدن د ــرا ئغاس كتاب صاحب النفوسي، ــماخي الش

في اإلباضيني، ــخ في العقيدة، والتاري ــدة العدي ــات الدراس ــكي صاحب موتيلنس البولندي

أحوال وتبليغ ــس(1) طرابل منطقة ــوال ألح وصف عن عبارة وهي ــة، غرداي في ــاء إقامته أثن

ــيخ الش طريق  عن طرابلس؛ نواحي في والقاطن ــو)، ــكي (الفونس موتيلنس أصدقاء أحد

النفوسية األشعار واألهازيج تدوين بعض الشيخ من األخير طلب هذا أن ويبدوا الشماخي.

في الرسالة بذلك). تصريح فال يوجد وإال فقط. استنباط (هذا له

تصرفت في كوني إلى أنبه أن أود حتتويها؛ التي الشعرية واألبيات الرسالة نعرض أن قبل

وسهلة ــة سلس تصبح بحيث الصيغة العربية عّدلت في إني حيث ــوخة، املنس ــالة الرس

كما وجدتها. كاملة الرسالة األصلية من النسخة ارفق للمقارنة سوف ــهيال القراءة. وتس

ــالة، الرس هذه في املطروحة اللغوية املادة حتليل في املقارن ــلوب األس على أعتمد ــوف وس

في زمن بها ــدث املتح األمازيغية ــة اللغ اللغوية بني ــوارق الف على أنبه ــوف س أني ــث بحي

املائة في األمازيغيون أن إعتبار على اليوم، املستخدمة واللغة األمازيغية ــالة، صياغة الرس

مضى زمن أي من ــر أكث القصري، والتعريب التواصل ــل بفع بالعربية ــنة املاضية، تأثروا س

على املقام "احلصار عن تتحدث الوثيقة أن اوزكري قبل مكتبة من الوثيقة برقم املرفق في التعريف ورد لقد ـ (1)

الوثيقة. محتوى على بنفسك تطلع وسوف الرسالة، حملتوى دقيق غير احلقيقة وصف في نفوسة" وهذا علماء
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البحث. هذا مثل الذي يخدم ضمن الزمن الرسالة هذه فتكون

مقابلة صحفية  مدة انتباهي منذ ــت لف لقد املقارن، اللغوي ــلوب باألس يتعلق ما في

ما كل "إن ورد فيها: ــا وكان مم حّواش الرحمن عبد األمازيغي ــل واملناض ــتاذ مع فضيلة األس

%30 األحوال احسن يتعدى في فهو ال األمازيغية، من لغتنا اليومية أحاديثنا في نستعمله

من عن تخوفه باحث جزائري يعبر هذا كان إذا ،(1)" األمازيغية... للغتنا املعجمي الرصيد من

للعمل املتاحة احلريات من ــاحة املس مع ــتعمال، االس عدم ــبب بس األمازيغية اللغة ضياع

مساء. صباح في بلد تغتال فيه الثقافة الوطنية فما بالك هناك، األمازيغي

مقتضب، بشكل في الوثيقة الواردة ــعرية الش بعض االبيات أقوم أيضا بتحليل ــوف س

إلى كاملة ــعار األش حتليل ارجي ــوف وس األمازيغية، ليس إال، للغة احلضارية اجلوانب لتبيني

املقالة. لهذه الحقة فترة

الهمم إلعادة صياغته، التاريخي، ويحشدوا لتراثنا أبناء نفوسة يفطن أمتنى أن ولكم هذا

العامة، اخلزانات في القابعة ومخطوطاته ــه، وثائق في املعمقة التاريخية البحوث ــة وإقام

قدمه تاريخنا، وما ــتخرج منه ويس فيه ويُتمعن يُدرس بأن حري تراث فإنه اخلاصة، واملكتبات

احلبيب ليبيا. من بلدنا التراب الطاهر لهذا أجدادنا

2001 ص 41 األول العدد بتصرف، Izmulen عن مجلة ـ (1)
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الرسالة صياغة إعادة

والسالم على رسله والصالة وحده احلمد هللا

(1) 1881م نوفمبر 22 في

فإن {من}(2) ــماخي، الش ــليمان س بن إبراهيم محبكم من عليكم، ــالم الس : ــكي صاحبنا موتيلنس حضرة إلى

الوحشة. أشد متشوق إليك غير أنه اهللا ويشكره؛ يحمد إنه ! عنه(3) سألت

طريق سكيكده. من أقابلها ولم البضائع، من ــيء ش ــهر، ومعي الش 20 في يوم ــنطينة قس بلغت لقد (4)(...)

إليها. نتوجه إنشاء اهللا

لك وكتبت ذلك، على اهللا ــدت وحم ــك، في نفس العافية منهم حصول ــتفدت واس وصلوا، كلهم وأما جواباتك

ممنوع التطويل فيه، ــل مح في ألنه اختصارا، ــياء بعض األش فيه على وأعلمت الغرب، طرابلس ــن م هذا غير ــا جواب

لي: وقال اجلميل، في القدوم إلى واستشرته شديداً، بي فرحاً ألفونسوا فرح أن وأعلمتك

طرابلس أحوال تعلم لم النك معنا}(5)، {نسترح لوجودك إلي، ولم جوابه في بذلك أخبرني السيد موتيلينسكي

الوقت. هذا في

أمرك، وما ينتظرون جواسيس كلفوا البحر، شاطئ في الباسبورت منك تسلموا ساعة في {أنه} إبراهيم اعلم يا

عليك ويجروا (...) رفقتنا، من وأنك أمرك، عرفوا هنا، دخلت نظروا(7) إن ــى تقعد، إل من(6) ومع موضعك وأين ــل تفع

وإن اخلروج، من احلاكم ومينعنا إلى (...) {اخلروج} نتوجه أردنا إن املدينة، من اخلروج من ممنوعني نحن ألننا علينا، يجروه ما

ما {يحدث}. نرا أن مننعك إلى اآلن وأنت ذلك، على عاتبونا شيئا صار لنا إن مشورة، غير من خرجنا

فوجدنا كالم البربر من مطلوبنا، في وتناجونا معهم وقعدنا ــية، النفوس ــا من إخواننا أناس ووجدت وامتنعت…

يأتي لنا بهم، ــن اجلبل، وأمرنا م ــودات في موج وجملتهن ــعة، تس وعدتهن التجاريد ــالزمي، من غير بعض امل ــم عنده

عشرة كراريس، قدر بكتاب من لك نأتوا بعد أيام ولكن - بالزراعة مشغولني والناس - احلرث زمان اآلن وقالوا وبغيرهم،

: (ابوفالغد) وأولها عمنا املرحوم إبراهيم (ظلها) نفوسية – واحدة منها - قصائد وعدة غناء،

وشي املالزمي، التسع لك ــأذكر س الغناء وأما كثيرات، وعدتهن جربيات والبواقي (أيفخالف)، ّژاّلوت ــر أيس أف ّژاّلوت

جلّماري. سي ّنك حاري، فناس مشكو، مبروك نغ يگو، ّدونيت مّقر مبروك أ بابا روّميس نـ أول ذلك: من ااريد، يسير

أخرى: داه، وار داه وار ؤرتباش ماموا باركت، باركت متل ــيف، تاوي أس نتش ــالن، س خالي يگو بوش يوي كر باب أخرى:

ولياباش مسعود ّنس يتقوى بشيل أدرف، طورو د تخوا تّكر ــعت ّس دي تعطف، بهالتنت نيت تيا ّنو شبحغ ــطيط أس

طرف. أيـ

مدت ئكاف، لكان متليد جاف، بعد أل طيغ هاف ، دد دد حصلغ طيغ د جليغ، د ، حصلغ ئگيغ ماي وعد اهللا يا أخرى:

، ميعبور شم ، ژريغ ـ ت ول ــنملغ سس ــيس، حتى نش موش أخصيص، ّنو س امان ــلغ س حصلغ دديس، لكرخيع، عمري

تافرتزيغ. لبرمت أتيگ منصور خلتيم متليد ّدور، أف ّمن تدارت

تغوسيوين. نـ ، كما غرك أداي سـ شك أَداي، نش سـ مصعد أم متداي فلك ُدودَْم تخليد أخرى:

تيسنت أرني أينفق دي أمبخوس، ووه ّمن أتراس نيت تقمداس، گاجي دي شم يوت أتراس، موش ّمن أتراس شم أخرى:

أركاس. وميگوش يكمل لعمر ّمن لكنبوس، د ملعاد أخماسي دي لَِم ألوس، دي

ماي نغ ألس ياطز ديس مداي، يحي ينغيد ّنك، ئغف أف اوي تزوا تصار ملي ّنك، أمكان قيم دي أنكيس شك أخرى:

ماي منساسن، لقّلت غير يحي ميالسن جاي، ــقيفت أن تس د يقيل يكماس أيقوا يروا، يغمس ــم يتبس يدصوا يحي

مينج يجي جاي، يگورن وي ميال نـ روين، يگو دد نيت تنوين، نـ ــبع س أم ميوم توني يحي نـ ــلواي، س نفزع نوت ــن، نگاس

أبريق. غير ّنس ّزهو يحي أمحديق نـ تبلحاي، أهباد يخمج، غس يخمر افجج، ماداي يدجو

منه ماوجدت مت

1299 هـ). محرم 1 (األربعاء بالهجري يقابله ـ (1)

به. إال اجلملة تستقيم فال إضافتي من فهو {} مابني ـ (2)

ترجمته. ذكره، القادم ألفونسوا املقصود ـ (3)

املرفقة. الرسالة في مراجعته لزومه وميكنكم لعدم حذفته (...) مابني ـ (4)

الفهم. على وتلبيسها لركاكتها فبدلتها تتوجد} {نسرحك االصل في ـ (5)

املعنى. ليستقيم هنا قلبتها ـ (6)

رأواك. ـ (7)
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في ال في التل ويكون اهللا، إنشاء اخلير ــاعة س بيننا، في اهللا أن يجمع إلى تزيد، وال عنه ــتحفض واس عليه، أقبض

الصحراء.

أخبرنا وإال في، وأجتهد لنا، اهللا فتح مبا افعل أحد يبيعها لنا، تكلف إن أنت قدرت اآلمة شأن على أعلمكم وأيضا

حاجوا بن سليمان أخينا إلى السالم وبلغ احلكام، من أحبابنا كافة إلى متهل، وبلغ سالمنا وال إليك، هذا وصول بجواب

شيئا. هذا من تريه وال

والسالم الرحمن عبد صالح بن وإلى داود بن احمد احلاج عمنا إلى وبلغ السالم

الرسالة حتليل

تقدمي

عليها متعارف مصطلحات تبدوا وهي ــيني، النفوس لدى عليها متعارف غير مصطلحات والتجاريد املالزمي، تنبه:

تعرض نفسه الشماخي أن ذلك على شاهد وخير العربية في عصره، متحدثي عند او وموتيلنسكي، الشماخي بني

االمازيغي. عصره للشعر في عليها املتعارف ئبريدن"(1) للمصطلحات د "ئغاسرا كتابه في

يقول: ملوتيلنسكي، ومستهلها الحقا بها يرسل أن يريد قصيدة من األول الصدر الشماخي _ ذكر 1

ّژاّلوت أيسر أف ّژاّلوت

استخدم كلمة ــماخي الش أن والالفت للنظر ــوى هذا البيت، س يذكر منها ولم دينية، أهازيج من جزء إنها يبدوا

ومؤلفات مخطوطات ــدة ع في الكلمة هذه وردت هي أيسـر اليومية، هذه الكلمة األحاديث في منقرضة ــر تعتب

بن ــعود مس ــيخ الش قام والتي ــاني، غامن اخلرس أبي بن ــر ألبي غامن بش الكبرى املدونة كتاب ــهرها أش ومن أمازيغية،

تاوالت ــة مؤسس (وهو بحوزة فيها(2) الواردة باملصطلحات الدينية بوضع قاموس برحمته اهللا تغمده ــى األعل ــد عب

اخلامس القرن حوالي الهجري، أي ــع التاس القرن في اليفرني، يحي زكريا ــيخ أبو عنه الش ــخها نس والتي الثقافية)

عشر، التسعة األمازيغية األبجدية ــب احلروف حس القاموس كل رتب انه اطوطة مقدمة في وذكر امليالدي، ــر عش

وهي: املقدمة ألهميتها في وضعها كلمات إال خمس

ــالم، الس عليهم املالئكة وهم اجنلوس (مفرده) أجنلوسـن وتعالى، ــبحانه س اهللا له) هو جمع ال (مفرد أيوش

الكلمة أن لي املقالة. يبدو في ــاهد الش عنهم، وهذا األخير هو اهللا رضي األنبياء وهم ئسـارن ؤيسـار (جمعه)

لعدم الواو بدل األلف بصيغة وردة وإمنا ــلم، وس عليه اهللا صلى النبي هو بها املقصود ــعري الش البيت في التي وردة

صعوبة فلقد وجدنا ئبريدن"، "ئغاسرا د كتابه في واضح وهذا األمازيغية، كتابة معينة في لقواعد الشماخي تقيد

وإن ــكيل، التش في ــيني النفوس طريقة يتبع لم انه حتى اليوم، عليها املتعارف بالكتابة صياغته إعادة في خالصة

في القاموس. ما ورد مع يتطابق مما اُْيَسْر، تقدير اقرب على فسوف تصبح الكلمة لَِت ُشكِّ

تاوالت الثقافية. مؤسسة تنشره اول كتاب ـ (1)

قريبا إنشاء اهللا. االمازيغية باللغة واملهتمني الباحثني يدي بني القاموس بوضع نقوم ـسوف (2)
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¦3:   
ااريد). من يسير وشي املالزمي، التسع لك سأذكر الغناء وأما كثيرات، وعدتهن جربيات (والبواقي _ 2

في ولكن جنوب تونس، في ملنطقة جربة، تنسب األبيات من ذكره يأتي سوف ما أن الصيغة هذه من تنبيه: يبدو

ذلك الحقاً. لك يتبني وسوف إله يرسل سوف ما باقي املقصود احلقيقة

الثانية: القصيدة من األول البيت يقول

مشكو نغ مّقر مبروك أ يگوّدونيت بابا نـ روّميس

األمازيغية متحدثي أذهان العامة من عن غابت مهمتني لطاملا ــألتني أبني مس أن أود ــعري الش املقطع هذا في

(Lexique (وضع الكلمة املفردة  واختالف التضاد ،(Sinonymes اللغوية (املتشابهات التنوع اختالف ــألة، مس وهي

األمازيغية. يتعلق بوحدة اللغة فيما أمرهم من لبس في الناس من كثير وهي مسألة توقع موضعها، غير في

بينهما ناجت فيما واالختالف ؤما، ــال ويق ــابقة الس اآلبيات األمازيغية روّمو الواردة في في يقال ذلك: ــى عل ــال مث

من األول من النوع فهو الشقيق، األخ روّمو تعنيان أو ؤما فـ األلفاظ من النوع في هذا املعجم األمازيغي ِغنى عن

اللغوية. املتشابهات أي - االختالفات

تعني الكبير، والتي مّقر بـ باملقارنة الصغير بها يقصد والتي مّشك كلمة ــعري جند الش البيت في عجز بينما

فالعاّمة ، ــياء األش الدقة من املتناهي الدقيق تعني مّشـك االختالفات، فالكلمة من الثاني في النوع تقع ــي فه

املناطق من وغيرهما وغات غدامس عند مستعملة مازالت وهي مّژي هي والتي عموما، الصغير مبعنى تستخدمها

اليومي اخلطاب لغة أصاب ملا مّشك باللفظ واستبدلوها مّژي اللفظ نفوسة أهل ــى فتناس باألمازيغية، املتحدثة

املماته. األلفاظ إعادة استخدام في واإلعالم املدرسي، التعليم دور يأتي وهنا استعمال، وقلة انحسار من

ملحوظة:

وكونها مجرد األمازيغية، ــة اللغ القدح في في األمازيغ ــة عام جهلة ــاندهم ويس األمازيغية(1) أعداء ــتغل يس

ميكن ال ــتتة مش لهجات عن كونها ناجت ــالف اخل هذا وكون وكتابة، ــم لغة عل تكون ألن ــي أن ترتق ــن ال ميك ــات لهج

األمازيغية، جهلهم باللغة عن إما ناجت وهذا مقوالتهم، على ــتدالل األمثلة لالس هذه مثل ــتخدمون ويس توحيدها،

أنفسهم. في مبيتة نية أو

لألبيات الشعري الوزن حتليل

ولكن بها، يتقيدون ال ــم انه البتة يعني ال ــعرية، وهذا الش األوزان ــمى يس أهمية كبيرة ملا ــيني النفوس يعير ال

وعلى واملغرب(1)، إخوانهم في اجلزائر فعله ما غرار على بذلك، خاّصا مصنفا نعلم لم يضعوا في ما أنهم املقصود

الشعر السليقة. فاألصل في مستحدث علم األمازيغية، أو األوزان الشعرية تاالاليت فـ حال أي

تاالاليت(2). بـ لنوضح املقصود الشعري، البيت هذا نزن أن على ماذكرنا إرتأينا منثل ولكي

مششكونغققرمتونيگوددكأ(3)يبروامابسنبمميرو

اللالالليالدايليالليالاليالال

التالية ــروف باحل ــم تخت ــا دائم ــي وه ــح صحي ــرف ح بـ ــطر الش ــاء انته ــني گـو تب ــت البي ــدر ص ــي ف ــدال ال _ أ

هـ). (ب/د/گ/ز/ج/

وزنها. واحد حني تعتبر حرف املضّعفة بالتشديد احلروف _ ب

ــر ــادس عش الس القرنني في ــتخدما، اس واألكثر عليه املتعارف الوزن هو الُبحاث(4) بعض ــب الوزن حس هذا إن _ ج

امليالديني. عشر والسابع

وأخرى  -  3

أم ؤداي وودم / فّالك د متداي تخليد

أّداي سـ / شك مصعد سـ نش

األمازيغي الشعر في الرمزية حتليل

هنا يهمنا والذي كل اللغات، في عليه املتعارف املدح) (ضد ــعري الش الِهَجاء تقع ضمن ذكرها ــابق الس األبيات

سعدي وغيرهما. وعثمان خشيم، فهمي علي من أمثال ـ (1)

Mètres et بعنوان جواد حسني لألستاذ دكتوراة رسالة هو الشعرية األوزان موضوع في كتب ما أحسن من ـ (1)

rythmes de la poésie oral en berbère Marocain 1986

معروف وهي أسليلو، أو الزغرودة  فيه  واالصل لولولي، اللفظ تكرار أي ليلو الفعل من مشتقة تاالاليت، ـ  (2)

الليبي الطقسي الغناء ان هذا الساميني، ديانة كتابه في سميث روبرتسون يقول الليبيني، لدى كل ومستخدمة
بإسم النصارى  عند وعرف اليهود، الى اليونان طريق عن وانتقل ذلك بعد تطور ما هو الزغرودة) بذلك (يعني 

العرب. عند التهليلة وكذالك والهااللوية، أسليلو األمازيغي الفعل إسم بني وقارن الحظ 213 ص "الهااللويه"
للتسهيل. تليها التي وااللف گو فحذفت الدال أد أي هو االصل فيها يختل. سوف الوزن ناقصة وإال هنا أ ـ (3)

e ص 54 Berber Literary Tradition of the Sous كتابه في Nico Van Den Boogert راجع ـ (4)
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الشعرية. املقصد بالرمزية نبني أن األفيد من اآلبيات ولعله هذه في الشعرية الرمزية

لتستمد اللغوية، معانيها عن تنـزاح التي والتراكيب واألفعال ــماء، األس من مجموعة هي الرمزية "األمازيغية

التجليات وكل واملعتقدات، والعادات، والطبيعة، كالطقوس، متعددة ومنابع مصادر، من تنهلها رمزية أخرى ــي معان

احلضارية"(1).

على قدرته ــدى وم ــاعر، براعة الش مدى معيار ــة، التي هي الفني األدوات من ــعر الش في ــف الرموز توظي ــر يعتب

وبني ــاعر الش بني ــتركة املش املرجعية الرمزية ــتحضار اس اللغة على ــذه ه وبقدرة الرمزية. ــة اللغ ــن م ــتفادة االس

املتذوقني.

مجموعة من الوثائق في وغيرها من الرسلة هذه في الواردة الشعرية لألبيات كامل حتليل نقوم بوضع سوف

املقاالت التي سوف تنشر تباعاً.

وتأثرها بالسالم ص 68 االمازيغي الشعر أمرير، رموز عمر د. (1) ـ


