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امللخص
ينهض ىذا البحث بدراسة صورة اؼبرأة يف الشعر األمازيغي ،إذ يتناوؿ اؼبرأة دبختلف مواقعها ومسؤولياهتا
وأدوارىا< األـ ،واألخت ،والزوجة ،واغببيبة ،واغبماة ،واؼبرأة اؼبقاتلة.
لقد كاف الشعر األمازيغي اؼبعُت الرئيسي لدراستنا فرحنا نتتبعو ونسرب أغواره يف تصويره للمرأة األمازيغية،
الستنباط صورهتا كما صورىا الشعراء الرجاؿ وذبلية مكانتها وقيمتها يف اجملتمع األمازيغي .وقد اعتمد البحث
على اؼبنهج الوصفي التحليلي على اعتباره أكثر اؼبناىج البحثية مالئمة للموضوع ومشكلة الدراسة.
الكلمات املفتاحية< الشعر القبائلي ،اؼبرأة ،األخت ،الزوجة ،الزينة ،واغبلي.

Abstract
This research deals with the image of women in Amazigh poetry, as it deals with women in
various positions, responsibilities and roles: mother, sister, wife, beloved, protectors and
fighting women.
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Amazigh poetry was the main focus of our study, and we followed it and explored it in its
portrayal of Amazigh women, to develop their image as portrayed by male poets and to reveal
their status and value in Amazigh society.
The research was based on the descriptive analytical approach as the most appropriate
research methodology for the subject and the problem of study.
Keyword : Amazigh poetry, women, sister , wife .

 .1تعريف الشعر األمازيغي<
الشعر الشعيب "كالـ منظوـ من بيئة شعبو بلهجة عامية ،تضمنت نصوصو التعبَت عن وجداف الشعب
أمانيو ،متواراث جيال عن جيل عن طريق اؼبشافهة ،وقائلو قد يكوف أميا وقد يكوف متعلما بصورة أو أبخرى
مثل اؼبتلقي أيضا ( التلي بن الشيخ ،3;:5 ،ص ،). 5;7.فهو اىل جانب كونو من أقدـ أشكاؿ التعبَت
الشفوي انتشارا وتداوال يف أوساط اجملتمع  ،فإنو يعد عصارة فكر اجملتمع ووبمل ظباتو الروحية واغبضارية
وهبسد ثقافتو يف مراحلها اؼبختلفة .بل انو أحد مكوانت اؽبوية ألي ؾبتمع من اجملتمعات ،ويعرب بصدؽ عن
حياة اإلنساف ووجدانو.
والشعر من أقدـ الفنوف األدبية يف الثقافة القبائلية خاصة ،حيث إف اؼبتأمل يف ىذا األدب يلحظ مكانتو
العظيمة بُت النّاس ،وقوة سلطانو عليهم ،فهذا الضرب من الفن كاف أىل القبائل وبفظونو ويتناقلونو جيال عن
جيل عن طريق الرواية الشفوي اؼببنية على االرذباؿ واالستماع واغبفظ واالستعادة ،مثلما يوضح الباحث سعيدي
اؼبولودي ذلك ،بقولو< « ولعلّو أقوى األجناس اغبيوية يف اتريخ األدب األمازيغي ،وكاف على الدواـ ومنذ العصور
الغابرة الصيغة التعبَتية اؼبتفردة اليت ظهرت يف حياة اإلنساف األمازيغي عرب اترىبو العريق ،وال شك أف تطوره ظل
مرتبطا ابلسَتورة التارىبية اغبضارية للثقافة األمازيغية»(سعيدي اؼبولودي ،4006 ،ص).:0.
اذف الشعر الشعيب جزء من اؼبناخ الثقايف يف اغبياة اليومية للمجتمع القبائلي ،وقد ظل ؿبافظا على عناصر
الشفوية طويال يف الذاكرة اعبمعية ،حيث ارتبط فيها قوؿ الشعر وإنشاده بشىت اؼبناسبات اليت يقيمها القبائلي يف
حياتو اليومية ،لينتقل بعد ذلك على لساف سي ؿبند أو ؿبند إىل مرحلة جديدة ،نتيجة البنية الشعرية اؼبهيكلة اليت
فرضها ،وكذا لكثرة اؼبوضوعات اليت تطرؽ إليها ،واليت عربت بصدؽ وشفافية عن روح اجملتمع القبائلي.
كاف الشاعر األمازيغي قريبا من يوميات ؾبتمعو ،يتغٌت ابلقرية واألرض ،ابغبب والغربة ،وبكل تفاصيل
سجال للحياة الثقافية واألدبية والتارىبية للمجتمع األمازيغي ،أبؼبو وأملو دبحنو وأفراحو حىت أنو
اغبياة ،فكاف بذلك ً
لعب دور اؼبؤرخ يف نقل الكثَت من األحواؿ اليت عايشها اجملتمع القبائلي.
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ينقسم الشعر الشعيب القبائلي إىل ثالثة أنواع ىي<
أ .أسفرو Asef ru :فلفظة أسفرو مشتقة«من فعل(أفرو )Fru-ال ّذي داللة الفصل بُت القضااي عند
(س ْفرو ) Sfru -ال ّذي يعٍت فك اإلهباـ والغموض  ،فاألسفرو يقصد بو< فصل القوؿ
اإلهباـ ،ومنو أيضا القوؿ َ

يف مسألة ما ،وتوضيح رؤية آنية أو مستقبلية ،أو تفسَت حالة مستعصية ( )...فالقصيدة القبائلية هبذا اؼبعٌت،

مثلما يقوؿ يوسف نسيب ،زبدـ غاية اجتماعية مبنية على منطق اثبت وحكمة صائبة ،فاألسفرو ليس لو ىدؼ
آخر غَت تسليط الضوء على ما ىو غامض قصد توضيحو ،خدمة للفرد واعبماعة»( ينظر ،دمحم جالوي،
; ،400ص .ص).59; ، 59:.
ب .األزيل الط ا ا ا ااا و< مص ػ ػ ػ ػػطلح إزيل ،أو الش ػ ػ ػ ػػعر الع ػ ػ ػ ػػاطفي ،أو األحيح ػ ػ ػ ػػا ،كله ػ ػ ػ ػػا تس ػ ػ ػ ػػميات ـبتلف ػ ػ ػ ػػة ؼبس ػ ػ ػ ػػمى
واحػ ػػد ،ى ػ ػػو الش ػ ػػعر الغ ػ ػػزيل ،وى ػ ػػذا النػ ػػوع م ػ ػػن أن ػ ػواع الش ػ ػػعر بنوعي ػ ػػو اؼب ػ ػػاجن والع ػ ػػذري عرف ػ ػا رواج ػ ػػا كب ػ ػَتا عن ػ ػػد
شػ ػ ػػعب األمػ ػ ػػازيغي نظ ػ ػ ػرا ؼبضػ ػ ػػمونو الوجػ ػ ػػدا وسػ ػ ػػهولة زبزينػ ػ ػػو مثلمػ ػ ػػا توضػ ػ ػػح ذلػ ػ ػػك الباحثػ ػ ػػة تسػ ػ ػػعديث ايسػ ػ ػػُت
قائلػ ػػة<«إ ّف اجملتمػ ػػع القبػ ػػائلي قػ ػػد تفػ ػػنن يف تصػ ػػور وإوبػ ػػاء إمكانيػ ػػات ميسػ ػػرة ؼبعاجػ ػػة الشػ ػػاذ واؼبمنػ ػػوع ،إذ اىتػ ػػدى
يف األس ػ ػػاس إىل س ػ ػػبل تت ػ ػػيح اإلفص ػ ػػاح ع ػ ػػن عواط ػ ػػف الوج ػ ػػد واؽبي ػ ػػاـ ،ض ػ ػػمن أط ػ ػػر اجتماعي ػ ػػة خاص ػ ػػة ،اتحت ػ ػػو
لعػ ػ ػ ػػدد مػ ػ ػ ػػن الفضػ ػ ػ ػػاءات التعبَتيػ ػ ػ ػػة لتقنينهػ ػ ػ ػػا واحتوائهػ ػ ػ ػػا ،إذ يعػ ػ ػ ػػُت العػ ػ ػ ػػرؼ بعػ ػ ػ ػػض األمػ ػ ػ ػػاكن مثػ ػ ػ ػػل (الطبيعػ ػ ػ ػػة-
 ،)Lexlaوبعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػض اؼبناسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبات والشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعائر مثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل (اغبفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالت ،)TameƔra -ومبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدعُت فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعلُت
مثل<(الرعػ ػ ػػاة )Imeksawen -كإطػ ػ ػػار معػ ػ ػػًتؼ بػ ػ ػػو ؼبمارسػ ػ ػػة ىػ ػ ػػذا اعبانػ ػ ػػب الشػ ػ ػػاذ واؼبستعصػ ػ ػػي مػ ػ ػػن اغبيػ ػ ػػاة
اإلنسانية»( ينظر ،دمحم جالوي ،400; ،ص) .59: .
فاإلزيل إذف وحسب ىذا التعريف<
 .3قصائد شعرية قصَتة تفيض بعواطف العشق واغبب.
 .4قصائد شعرية مصحوبة ابؼبوسيقى والغناء.
 .5يػُ ًؤدى يف اغبقوؿ ،وعند النبع ،وكذلك يف األعراس.

 .6ينشد غالبا من طرؼ النسوة ،أوصباعة الفالحُت ،أو الرعاة.
جػػ .تقصيط  < Taqsitوىي نوع من اغبكاايت تؤدى شعرا أو نثرا على لساف اغبيواف ،لذا يؤثر البعض
تسميتها ابلشعر اؼبوضوعي ،وفيو يظهر اغبيواف وىو يتحدث ويقوـ أبفعاؿ مثل األدميُت.
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النوع من
تقصيط إذف حكاية ؽبا كل مقومات القصة لكنّها رمزية أكثر منها تصروبية ،واؽبدؼ من ىذا ّ

اغبكاايت وعظ النّاس وإرشادىم ،والتأكيد على الدرس األخالقي أو النقد الالذع أو اؽبجاء لتصرفاهتم ،لتمتد
أحياان اىل نقد لألوضاع االجتماعية والسياسية العامة على ألسنة اغبيواانت ىرواب من الرقابة .
2
 .2املرأة يف الشعر األمازيغي<
لعب الشعر العاطفي القبائلي القدمي دورا مهما يف تقدمي رؤية كاملة ،وشاملة عن صورة اؼبرأة يف اجملتمع
القبائلي احملافظ ،فقد ىفا قلب الشاعر إىل اؼبرأة ،وذاب صبابة وىياما يف صباؽبا وفتنتها ،فأغرؽ نفسو يف وصف
وجهها ،وجسدىا ابلشكل ال ّذي يدغدغ غرائز الرجل البيولوجية ،أكثر من إاثرة عواطفو ،وىو ما يؤكده الباحث
دمحم جالوي يف قولو<« الشاعر القبائلي قد ازبذ من اؼبرأة عاؼبا إبداعيا خصبا ،فتغٌت جبماؽبا ومفاتنها ،وأظهر
جل اىتمامو منصبا يف الغالب على أوصافها اغبسية ،إذ صاغ من ؿباسنها الفيزيولوجية صورا
عواطفو كبوىا ،فكاف ّ

تشبيهية مثَتة للعاطفة والغريزة ،وذلك من دوف التوغل يف ربليل ىذه العواطف ،وما يًتتب عنها من خلجات

نفسو»(دمحم جالوي ،400; ،ص ،).59;.ففي الوقت الذي قيّدت فيو العادات ،والتقاليد االجتماعية
القبائلية حرية الفرد يف التعبَت عن خلجات قلبو ،رغم نبلها ،ظبحت ؼبعشر الشعراء اؼبشهورين ،واجملهولُت اإلفصاح
رخص ؽبم ضمنيا التعبَت عن أحاسيسهم
عنها ،يقوؿ يوسف نسيب يف ىذا الشأف<«إ ّف األفراد الوحيدين الذين ّ
الرجاؿ والنّساء،
الشخصية ،ويف طابع صبايل ،ىم الشعراء اؼبشهوروف مثل "سي ؿبند " ،أو اجملهولوف ،ومنهم مئات ّ

الذين كتبوا شعرا ؾبهوال»( يوسف نسيب ،4009 ،ص ).358.لذلك كاف ؽبذا النوع الشعري«صبهور ؿبدود
بشكل مزدوج بسبب الشفوية والعفة»( يوسف نسيب ،4009 ،ص).358.
لقد أعطى الشاعر القبائلي اىتماما كبَتا للمرأة يف إبداعاتو ،فتغٌت دبحاسنها وصباؽبا ،ووصفها من قمة
رأسها إىل أطبَص قدميها ،ورفع من قدرىا ومكانتها ،فجاءت ىذه األشعار منسجمة مع متطلبات عصره وذوقو،
وكانت أشعاره تدور حوؿ وصف<
أػ املرأة احلبيبة< استحوذت اؼبرأة على قلوب الشعراء وعقوؽبم ،فراحوا يطلقوف العناف ألقالمهم لرسم صور رائعة
جل أشعارىم من أجل وصف العشيقة ،نتيجة اغبرماف الذي كاف يعيشو الشاعر ،إ ْذ كاف
اعبماؿ ؽبا ،ورّدبا جاءت ّ

الرجاؿ يف الطرقات ،بل زبتب يف
االلتقاء ابؼبرأة يف ىذه البيئة احملافظة شيئا شحيحا واندرا ،فهي ال تظهر أماـ ّ
البيوت داخل جالبيب طويلة ،وال يتم الوصوؿ إليها إالّ عن طريق الزواج ،ؽبذا فإ ّف الشاعر القبائلي رّدبا  م يصف
فعال عشيقتو دبا فيها من صفات ،وإّمبا اعتمد على اػبياؿ ،وقد ساؽ أوصافو من التقاليد الفنية اليت ورثها عن
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أسالفو ألنّو« م يرىا ،و م يلتق هبا ،بسبب التقاليد ،والعادات اليت حجبتها عنو أوال ،وبسبب ما شاع يف بيئتو
احملافظة من مفاىيم حوؿ اؼبرأة ،جعلت التعرؼ إليها أمرا غَت مقبوؿ اجتماعيا»(سلمى سليماف علي،4008 ،
ص).330.
صور الشاعر القبائلي يف غزلو اغبسي ؿباسن اؼبرأة اغببيبة ،ومواطن االفتتاف هبا ،فوصف وجهها األبيض
لقد ّ

النقي الصايف ،وشبّهو ابلقمر يف الضياء واإلشراؽ ،ووصف شعرىا األملس الطويل ،وحواجبها اؼبقوسة ،وأثدائها
ّ
تدؿ داللة صروبة على ىذه
اؼبنتصبة ،وأىداهبا اؼبلونة ،وغَت ذلك فبا كاف من صفاهتا وخصائصها ،وىذه األبيات ّ
األوصاؼ<(أدمحم جالوي ،4009 ،ص).30;.
اعبوىر فجر عند اإلصباح

ْعبُوىر ذلْ ْفجر مي ذ يزلق
ب ِمي تْػّرؽ
دلَ ْم َ

أو قمر وسط النجوـ

انغ ذأﭬور ُوومي زين يثراف

صباؿ وضاء كاؼبصباح

ويقوؿ آخر<(أدمحم جالوي ،4009 ،ص).334.
ذات اعبسد الفػضي

ْـ تَكْسومت أـ لْفطة

يف نقاوة الوميض

يصفى
أك ػػن إِ ْ

سعدية االسم اؼبشهور

يسميس
سعدية م ْشهور
ْ

وبعد بضع أبيات يسًتسل قائال<
ذات اعبيد كالفتيلة

ب
ْـ تعْن ْ
ػيقت ذلْن َ

وأىداب ملونة

يغمى
ْـ يرﭬؿ َ

أُور توفيغ دي ؼبواصف
 م ىبلق عبماؽبا م ػػثل
ْ
ويقوؿ أيضا<(أدمحم جالوي ،4009 ،ص).333.
تلك اغبواجب اؼبعقوفة كاألقواس
شعرىا إىل اػبصر مستلس
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أثداؤىا يف انتصاب كالفلفل

تِبُوشينيس ذي فلفل.

وتغٌت بعض الشعراء بسعة عُت اغببيبة وسحرىا ،يقوؿ أحد الشعراء يف ىذا الصدد<(يوسف نسيب،
 ،4009ص).359.
بدت وراء الباب

ثذضهر ثبد أر لوح

قصَتة القامة

لقد ذؾبػطوح

عيناىا كعيٍت الطاووس

لعيوف ِأم ْذ نطاووس

يتغزؿ بلوف عينيها ،فوصفوا العيوف اػبضر والعيوف الزرؽ ،ويتجلى ذلك يف وصف "سي
وراح بعضهم ّ
ؿبند أوؿبند" لعشيقاتو الكثَتات ،يقوؿ يف أحد أشعاره<(أدمحم جالوي ،4009 ،ص).334.
ذات اعبسد اغبريري
والعيوف اػب ػ ػػضر

ْـ تكسومت ْأـ لْفينَا
دزﭬز
ْلعيُوف َ

عقلي من مفاتنها اندىل

انيس
ليو َ
َلع ْق ْ
إيد دو ْ

وذىب شعراء آخروف إىل تفضيل اؼبرأة البدينة ذات األرداؼ الضخمة ،والنّهود اؼبتوسطة اغبجم
واؼبنتصبة ،ويف ىذا الشأف يقوؿ"سي البشَت أمالح" واصفا خليلتو "عزيزو"<(دمحم جالوي ،400; ،ص).5;7.
التقيت هبا صدفة يف الساحة

أوفي ْغت دﭪ ُوبراح

ولقد أحكمت الش ّد مثل الفالح

تبﭫس أـ أُوفػالح
ْ

لقد أتعبها العمل ابلفأس

ثنغات ػبدـ فﭬلزمي

أثداؤىا يف انصاب كالتفاح

ِ
ينيس ذ تفاح
تيبوش ْ

أو كالورد عند االنفتاح

ِ
فتح
دلْورد ما إ ْ

أردافها يف استدارة كاؼبقياس
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وانلت اغببيبة صاحبة اػبدود احملمرة إعجاهبم واستحساهنم ،يقوؿ الشاعر علي أعمروش< (دمحم جالوي،
; ،400ص.)630 .
أسﭬي ُموﭪرا ْغ تقشيشت

صادفت فتاة ىذا الي ػػوـ

الرماف
َ
ثوجيت ذ ْغبب ْف ّ
ص َح.
ُسو ْذانغ ػػت ثناؾ< َ

وجنتيها كحب الرمػػاف
قبّلتها فقالت بصحتك

وصبلة القوؿ أ ّف الشاعر القبائلي قد أعجب إعجااب شديدا بصورة اؼبرأة السمينة ،لذلك اندفع اندفاعا
عنيفا يف تصويرىا دبقاييس اعبماؿ اليت سادت يف عصره ،كما أنّو  م هبد حرجا يف ذكر أظباء عشيقاتو الكثَتات يف
وغَتىن ،شأنو يف ذلك
ثنااي قصائده ،كما فعل"سي ؿبند" ،الذي ذكر ذىبية ،فاطمة ،سعدية ،علجية ،ايمينة،
ّ
شأف الشاعر العريب يف اعباىلية.
عرؼ إليهن الشاعر فعال ،وعقد معهن اؼبواعيد،
واعبدير ابلذكر أ ّف ىذه العشيقات منهن اغبقيقيات ،اللّوايت تَ ّ

أظباءىن كاف من ؿبض خياؿ
ؽبن يف اغبقيقة ،ف
ّ
ووصف ما كاف هبري بينو و بينهن من ؽبو و ؾبوف ،ومن ال وجود ّ

الشاعر ،ذلك أ ّف القيم ،والعادات االجتماعية القبائلية ترفض ىذا النوع من الشعر الذي ىبدش شرؼ اؼبرأة،
ويطعن يف عرضها ،ويف ىذا اؼبضمار يقوؿ"ىانطو"<«يف نظرىم (القبائل) اؼبرأة سبثل كائنا ؿبًتما ومق ّدسا ،بئس
تصرؼ عنيف إزاءىا ،أو تلميح مغرض ،أو إشارة مشبوىة ،يبثّل
يبس شخصيتها ،وظبعتها ،وشرفهاّ ،
فأي ّ
الذي ّ

اغبجة الكافية إلراقة الدماء ،وأخذ القصاص من مثل ىذا اؼبعتدي اػبارؽ غبرمتها ،وشرفها»(أدمحم جالوي،
ّ
 ،4003ص.).44.
ب .املرأة األم :حظيت اؼبرأة األـ دبكانة عالية يف قصائد الشعراء األمازيغ تقديرا عبهدىا العظيم يف تربية األبناء
الرجل أبعماؿ
والعناية هبم ابإلضافة إىل قيامها أبعماؿ اؼبنزؿ من تنظيف وغسيل وربضَت الطعاـ ،فهي تشارؾ ّ
اغبقل ،وتتوىل عملية صبع اغبطب ،وكنس مربض اغبيواانت ،وقطف الثمار وصبع اػبضر وإعداد األرض وتسميدىا
مث غرسها بشىت أنواع اػبضر والفواكو ،وتربية الدواجن ،ورعي اغبيواانت دوف أف تؤثر فيها الظروؼ اؼبناخية
اؼبختلفة من مشس ؿبرقة أو أمطار غزيرة وبرد قارس ،ومن القصائد الناقلة ؽبذه اؼبعا نقدـ ىذا النموذج من
قصيدة الشاعر أعمر مزداد<
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مشت أمي حافية قدمُت

يبا تدا حايف

اكبنت لتجٍت أشجار الزيتوف

ثكٌت فو زمور

تقطف األعشاب والعلّيق

إتﭭزـ تِْزﭭي

بشعرىا اؼبنسدؿ الطويل

ِ
وم ُزور
إغلياس ْ

 م ذبد الراحة

لويث أُور تُويف
ثَ ْ

العرؽ يسيل منها كاؽبدير

تِيذي تتشرشور

 م تستغل شباهبا فقد مر كلمح البصر

تتفراس شبْزي

تتمٌت ح ّقها يف ىذه اغبياة

تسالَـ ُأمور

تشقق كعيب قدميها

ثِي َف ْخ َسى ڨذ ارف

وصور حاجتو اؼباسة ؽبا،
صور الشاعر القبائلي حزنو الشديد على وفاة أمو ،فع ّدد ؿباسنا وسجاايىاّ ،
ّ
كرب وطالت أايـ عمره ،مثلما يظهر من خالؿ ىذا اؼبقطع
وكأنّو طفل صغَت وبتاج لرعايتها واىتمامها يف حُت ُ

الشعري للشاعر حسُت الوس)< (Husin Lawes, 2007, p 79.
أمي العزيزة

يبّا ْع ِزيزف ْف اتسا

البقاء معك إالّ اليوـ

أس
يمث ي َذ ْـ َ
تِيغِ ْ
آؿ َ

أضحى البيت يف الليل خاؿ

دػبَ ِايل
دﭫ ُوخاـ دﭫ ييض ْ

بعدما سكنت القرب

غاض َأزاكا
كم ْتز ْ

عٍت
وأان سأبقى رغما ّ

امار
نكْأ ذ ُدﭭري ْغ ديثَ َ

رموا الًتاب على وجهك

غاؼ أو ْذ ِميم َإمّراف أكاؿ
ْ

وأنت ال تستحقُت ذلك

أثُِت أُور نُوكالَ ْؿ
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الروح
صرب ْف ُّ
ُ
أشو أرى يْ َ

فكيف تصرب روحي

كما بيّنت الشاعرة القبائلية دور األـ العظيم يف تربية أبنائها وصبع مشلهم ،فلفتت أنظارىم بكالمها
العذب إىل معاف سامية ينبغي أال تغيب عنهم ،وأال يغفلوا عنها وىي< الوحدة والقوة والتآزر والتالحم فيما بينهم
لألخذ أبسباب العزة والكرامة ،ذلك ما يظهر على سبيل اؼبثاؿ من خالؿ ىذا اؼبقطع الشعري للفنانة نوراة<
إربدوا وال تتشتوا

زديث غوراص اتسبضوـ

وإالّ غبقكم أذى العدو

مالش إعذاوف أكنوثن

اربدوا ليكوف لكم

تزدث أكن أتسعوـ

القوة اليت ال يبلكها واحد

تزمارث أور يسع يوف

حافظوا عليها حىت تدوـ

غورث فالس أكن أتسذوـ

إذا اربدمت كشخص واحد

ما تذوكلم أكن أـ يوف

ازددمت قوة وصالبة

دوكلث أكن أتس

لقد صور الشعر القبائلي حزف األـ على فقد أحد أبنائها يف اؼبهجر ،والنصوص الشعرية اؼبعربة عن ىذا
اؼبوضوع كثَتة ومتعددة ننتقي منها ىذا النموذج من قصيدة لونيس أين منقالت (أين خلفتم ابٍت)<(أدمحم
جالوي ،4009 ،ص.)393.
العجوز<
أيّها اؼبغًتب اغباضر
أترجاؾ ابغبقيقة أخرب
لقد سبقك الغَت
وكل دبا يزعم حدثٍت
التمست منهم األخبار
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و م أقتنع دبا أبلغو
اغبزف على ؿبياؾ ابد
قل يل أين خلفت ابٍت؟

اؼبغًتب<
أيتها العجوز جبانيب اجلسي
اغبقيقة واحدة ال اثنتاف
سأبوح لك ابلقوؿ القاسي
كل ما حدث شاىدتو ابلعينُت
تتذكرين ذلك الفالح
ال ّذي كسا األرض بعرؽ اعببُت
اليت أطعمتو
تلك الًتبة ّ
انقلبت فابتلعتو وأردتو دفينا.
صور فيها العواطف اليت زبتلج يف قلب األبناء كبو أمهم،
كما نظّم الشعر القبائلي العديد من القصائد اليت ّ
مثلما يتجلى من ىذا النموذج الشعري للمغنية حنيفة يف أغنيتها(يبا تعزيزت)<
أمي العزيزة

يبا تعزيزت تسا

أفرح بذكر اظبك

ما بذراغ إظبيم فرحاغ

جاء دوري اليوـ

يوساد نواب آسا
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ألخدمك ليال وهنارا

إيظ ذ واس فالـ أذ خذماغ

أمي ال يوجد مثيال ؽبا

يبا أور تسعى ؼبثل

ال أحد يشبهها

تيشوابف والش
وين ُ

تعز ورببٍت
ُ

إيتحمل
إعزيزاغ ّ

عندما أغيب عن عينها

ِ
يس
مي غاابغ ف ْلن ْ

عينااي ابل ّدمع جادات

إزري سي مطّي يُوزؿ

غياهبا يغمر البيت حزان

أخاـ فالس يسوحاش

لسنوات وأان يف حجرىا

ِ
س
إذلَ ْسنُت دﭫ ربينَ ْ

ال عمل ؽبا سوااي

أال يِذي َإدؽبى

إذا َم ِرضت توجع قلبها حزان

ما أظنا ْغ هبرح ووليس

خبياؽبا يفرح قليب

سلخيَاليس أُولِيو يزىى

منذ كنت صغَتة يف اؼبهد

سﭭ ْظبي ليغ ِذي دوح

ال تفارقٍت أبدا

يِذي تزكا مكوؿ لوقاث

من خالؿ ىذه القصائد اؼبختلفة يتبُت لنا عناية الشعر القبائلي ابألـ واإلشادة دبآثرىا ،وتفانيها يف تربية
أبنائها الًتبية القويبة ،ونصائحها ؽبم ،وتضحياهتا ألجلهم ،فهي دعامة األسرة وركيزهتا الصلبة ،واغبضن الداف
الذي ينعم فيو األبناء ابغبياة والسالمة واغبناف ،كما صور الشعر وفاء األبناء ألمهم وتصوير حزهنم وأساىم يف
فقدىا.
الزوجة < الزواج ىو تلك العالقة اؼبتينة اليت تربط بُت الرجل واؼبرأة ،واليت على أساسو ىبتار كالنبا رفيق
جػ  .املرأة ّ
حياتو ،وصاحب دربو ،ليتقاظبا أعباء اغبياة اؼبادية والروحية ،وذلك رسائها على أسس متينة تك ّفل ديبومة ىذه

الزواج يف اجملتمع القبائلي< «للقبائل فكرة دقيقة ،وصائبة عن
العالقة واستمراريتها ،يقوؿ دمحم جالوي يف موضوع ّ
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الزوجية ،حيث أ ّف الفرد القبائلي يرى يف اؼبرأة تلك الشريكة اليت تقاظبو صعاب اغبياة ،وأفراحها ،بل أظبى
العالقة ّ

من ذلك بكثَت ،إذ تع ّد يف نظر العامة أساس كل قباح يف الكفاح اغبيايت ،حيث تسهر على ضماف تواصل
النَّسل ،واستمرارية ساللة األسرة ،وتساىم يف تطوير العرش ،وتوسيع رقعة القبيلة»(أدمحم جالوي،4003 ،
سن مب ّكرة ،اقتداء بسنّة نبينا
ص ،).573.لذلك تسارع الناس يف ىذا اجملتمع إىل تزويج أبنائهم ،وبناهتم يف ّ
أغض للبصر،
الكرمي ،يقوؿ عليو أزكى الصلوات يف حديثو الشريف<«من استطاع منكم الباءة فليتزوج ،فإنّه ّ
الزواج اؼبب ّكر
وأحصن للفرج ،ومن ال ،فليصم؛ فإن الصوم له وجاء»(متفق عليو) ،ويقوؿ أحد اغبكماء يف شأف ّ

حىت تنجب ،وتعيش ،وترى أوالدك رجاال» (وليم نظَت ،3;89 ،ص).30.
وأفضليتو<« ّ
تزوج وأنت شابّ ،

الزوجة ،ورفع من قيمتها ومركزىا ،وقرهنا دبركزه ومكانتو ،فإف كاف ىو أساس البيت،
الرجل القبائلي اؼبرأة ّ
كرـ ّ
ّ

فالزوجة دعامتو الوسطى ،وقد سعى "ىانوطو" إىل بياف اؼبكانة العظمى ،اليت ربتلّها اؼبرأة يف نفس بعلها ضمن
اجملتمع القبائلي ،يقوؿ مربزا ذلك<« ..ال قبد من ىو أكثر غَتة ،واحًتاما لشخصية اؼبرأة من الفرد القبائلي ،فهي
كأـ»(أدمحم جالوي ،4003 ،ص ،).45.ومن األشعار الناقلة لدور اؼبرأة األساسي يف ىذا
ومبجلة ّ
ؿببوبة كزوجةّ ،
اجملتمع<(دمحم جالوي ،400; ،ص).573.
الزواج دعامة الوسطى للسقف

األ َْزواج ْأـ أوجﭬو أؼباس
ّ

ذلك أبلغ تشبيو يبكن أف يصاغ

أ ّكن أي سكداغ ؼبثل
على ْمبعيد غاؼ وسباس

تعػلو على األخرايت

آؾ ْلعمل
فالس إسند ْ

عليها غماء البيت يُرفع

تلخصها أمثاؽبم الشعبية ،تقوؿ إحدى ىذه األمثاؿ<
ومثل ىذه اؼبكانة العالية للمرأة القبائلية ّ
البيت بال امرأة ،كالبحر بال ظبك

أخاـ ْمبال سبطوث ،أـ لبحر ْمبال غبوت.

ويقوؿ مثل آخر<
ُسئل البيت< ما دىاؾ؟ ،فأجاب< كيف لبيت أف يقف دوف عمود وسط .
داشو كيخوصن أاي خاـ؟ إانايس< تﭫجذيث.
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الزوجة< األصل ،والنسب الطيّب ،ونبا أعلى منزلة من اعبماؿ واؼباؿ،
ومن أكثر اػبصاؿ اؼبفضلة يف اؼبرأة ّ

الزواج ،عن اعبماؿ واؼباؿ ،وىذا ما عمل بو اجملتمع
ولقد أوصى اؼبصطفى عليو السالـ على ّ
غض النّظر ،يف مسألة ّ
فلعل ماؽبا يُطغيها»(أبوحامد الغزايل،
فلعل صباؽبا يُرديها ،وال ؼباؽباّ ،
القبائلي ،يقوؿ (ص)<«ال تنكح اؼبرأة عبماؽباّ ،

 ،3;::ص ،)80.ومن األشعار الواردة يف ىذا الشأف ،قوؿ الشاعر"سي دمحم سعيد" من آيت مليكش (<)1
(دمحم جالوي ،400; ،ص).575.
فالزواج زواج اغبسب والنّػ ػػسب

وين يُوغن اي ْغ لْعايل

فاألصالة مقياس الن ػػّػػجاح

فاع
ذي الصل إ ﭭتيلي نْ ْ

وذاؾ يشفي الق ػػلب الع ػػليل

ْأد وب ػػلو ُووؿ ِذ لْ َمػػبلي

يف الدنيا ويعيش اؼبتعة واألفراح

ِذ ُدونػيث ِأذ ْإمتّع.
عادة«بُت

يتم
ّأما عن أمباط ّ
الزواج يف اجملتمع القبائلي التقليدي ،فينتشر مبط الزواج ال ّداخلي ،الذي ّ
أبناء العمومة واػبؤولة ،..وذلك حفاظا على األرض من انحية ،وأل ّف أصوؽبم معروفة لبعضهم من انحية
الزواج،
أخرى»(فاروؽ أضبد مصطفى ،مرفت العشماوي عثماف ،400: ،ص ،).:6.وإىل جانب ىذا النّوع من ّ
األوؿ ،عمال بقولو(ص)<«ال تنكحوا
ابلزواج اػبارجي(االغًتايب) ،وىناؾ من ّ
ىناؾ ما يعرؼ ّ
يفضلو على النّوع ّ
يؤدي ابلضرورة إىل
القرابة القريبة ،فإ ّف الولد ىبلق ضاواي ،أي كبيفا»(رواه أبو ماجو) ،أل ّف تقارب ال ّدـ ،وتشاهبو ّ

الزواج من الناحية
العديد من األمراض الوراثية ،اليت أثبتها الطبّ اغبديث ،كما أ ّف ىذا النّمط الثا من ّ
االجتماعية قد ينتهي إىل اإلخفاؽ والفشل ،فيسبّب تعكَت صفو العالقات بُت األسر ،و«ذىاب الكلفة بُت
وتعرض عالقاهتم إىل ش ّدة التّغاير ،وكثرة التّنافس ،وحضور اغبسد ،ومعرفة األحواؿ اػبفيّة ،واإلؼباـ
األقاربّ ،
ابؼبثالب ،اليت يكوف اؼبرء عرضة ؽبا ،مهما ظبا ،أو تسامى يف حياتو»(عبد اؼبالك مراتض ،3;:9 ،ص،) .49.
يوضح أ ّف زواج القرابة شؤـ ال ب ّد من اجتنابو< (دمحم جالوي ،400; ،ص).577.
وىذا اؼبقطع الشعري ّ
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ْزواج ْف لعموـ

ػعم
ّ
الزواج اببن ال ّ

دﭪ ُووليو ْظبوـ

يثَت يف القلب اغبمم
أتضرع إليك يػا ريب
ّ

عنا ْغ ؾ أريب

الشؤـ
أنقذ من ىذا ّ

مْنع ِّي دﭪ شوـ.

ألهنا عليمة بقيمة الشيء ،فال تنفقو
وفضل الفرد القبائلي اؼبرأة اؼبقتصدة اؼبدبّرة ،على اؼبب ّذرة اؼبهملةّ ،
ّ
فضل ،بل
حىت وإف كاف قليال شيئا كثَتا ،كما ّ
إالّ فيما هبب أف ينفق فيو ،ويف موضعو احمل ّدد ،وهبذا ذبعل منو ّ
الصناعات التّقليديّة ،وعلى رأسها فن النسيج (أزطّا) ،فاؼبرأة النشيطة،
ور ّغب يف اؼبرأة اؼباىرة ،اليت تتقن بعض ّ
رب بيتها من تكاليف اقتنائها من
النساجة تنتج بيديها ال ّذىبيتُت األغطية ،والزرايب ،والربانيس ،والثياب ،فتعفي ّ
ّ
الصفة«إحدى الشروط األساسية لقبوؽبا كزوجة»(دمحم جالوي ،400; ،ص،).369.
السوؽ ،وقد ع ّد ىذه ّ
وىذا أحد الشعراء ،يبُت دور اؼبرأة االقتصادي يف حياة أسرهتا ،فيقوؿ< (دمحم جالوي ،4003 ،ص).4:.
الزوج لزوجتو
قاؿ ّ

ينَا ورﭬاز إيتمطوث

سيّػػدة اغبياكة اؼبوزونة

آ ْ ِ
إيكر َس ْن
الؿ تيذي ْ

أنػػا أعػطيك اؼبفتاح

ك فْكيغَ ْم تساروت
نػ ْ

وأنت كػو ربّة بيت انجحة

كم إيلي سﭫ وي ك ػيِسن
ْ

وقالت< ال تكرر مثل ىذا الق ػػوؿ

ثناؾ< يَت أواؿ ِوير دﭬس ْسنونوت

أيّها الًتكي يف دار أحسن

َحسن
أاي ْتركي ْف داَْر أ ْ

اآلف أقػسط الدقيق ابلكيل

عربا ْغ ثقدُّوحت
تور ْأد ْ
َ

وأصبح مقتصدة متػقنة

ويكيس ْن
آد نضحو سﭫ
َ

يبكنك ترؾ الفالحة

ُور ْخدـ سبورث
غاس أ ْ
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واقطع يدااي إف كنت مسرفة

ما زادا ْغ ﭬزمي إيفاسن

اؼبفضلة
السمات ّ
وىكذا ،يبكن القوؿ أب ّف الشعر القبائلي ،قد ق ّدـ لنا صورة عن اؼبرأة ّ
الزوجة ،مرّكزا على ّ
أىم ّ

الزوج،
الزواج يف ىذه البيئة التقليدية ،فقد أحبّها ّ
للرجل ،ويف ىذا إشارة إىل أنبية ّ
الختيارىا كشريكة وفيّة ّ
وأكرمها ،ورفع من مكانتها ،فعاشت يف كنفو حياة السعادة واؽبناء.
األـ،
د .صورة األخت<  م تكن صورة األخت حاضرة بكثرة يف شعر شعراء أىل القبائل ،مقارنة بصورة اػبليلة و ّ

الشاعر ذاتو وطبيعتو،
اللّتاف انلتا حصة األسد يف ىذه األشعار ،ورّدبا يعود ذلك ألسباب نفسيّة ،مرتبطة بنفسيّة ّ

سيعرب ويبوح
الزوجة ىي األساس يف حياتو ،وؽبا ّ
يتزوج تتقلّص مكانة األخت يف فؤاده ،ذلك أ ّف ّ
دبجرد أف ّ
إذ أنّو ّ

تتحصل على
يقر بو الواقع القبائلي ،فاألخت ال تكاد
ّ
بكل ما هبوؿ خباطره ،دوف حرج ،ودوف استثناء ،وىذا ما ّ
ّ

الزوجة ،وإرضاء األبناء ،وكفى ،وإف ذكرت
مكانة ضئيلة يف حياة ىذا األخ ،الذي يكوف نبّو الوحيد إرضاء ّ
فلطلب اؼبساعدة ،وإالّ لتُالـ وتُعاتب ،وىذا ما قبده يف شعر "سي ؿبند أو ؿبند" ،الذي كاف أيمل أف تساعده

أختو يف ؿبنتو ،وتقاظبو آالمو ،وأتراحو ،لكنّو  م وبظ دبأمولو ،إذ تضيق بو ،وتتنكر لو ،وترفض إعانتو ،ويف ىذا
الشأف يقوؿ (Mouloud Mammeri, 2009,p.256.) :
أ َوْسبى أَوي ِ ْؿبكاف
آه ،اي أختاه من وبكػي لك
ليعلمك حبقيقة حػ ػػايل

آي ﭬػالّ ْف

لعلّك تشفقُت عػ ػػلي

ِ
ِ
ُت ُووؿ إي ػ ػػنَ ْم
ا ْم َك ْن أَّ ْذ ِ ْوبن ْ

عندما وصلتك وأحػسنت إليك

اَظبي ْإـ َخ ػػدما ْغ غبْسا ْف

الرخػاء
كنت أعيش يف ّ
العز و ّ

آي ﭬػالف
يبن ْ
ديدر ْ

ومبجال عندؾ
لذلك كنت عزيزا ّ

ورـ
ْ
ديبي عػ ِزيزا ْغ غُ ْ

اآلف ،وقد دارت األايـ تركتٍت عاراي

ثُػػورا ِذبّ ِ
يضي عرايف

أماـ اعب ػ ػ ػ ػ ػَتاف

داث عب ػ ػَتا ْف
ْز ْ

اّلل  م أتخذيو مع ػػك ؟
لكن ّ
ّ

توبيض يِػ ػ َذـ؟
أور
ْ
َايؾ ريب ْ
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حب أختو إىل جفاء ،بعدما أخلص ؽبا العطاء،
الرايح دبا  م تشتهو نفس الشاعر ،فقد انقلب ّ
لقد جرت ّ

فهي  م ربب ىذا األخ لشخصو ،بل للماؿ الذي يف جيبو ،لذا عندما أصبح فقَتا ،ابتعدت عنو ،و م هتتم
دبساعدتو ،وم ّد يد العوف لو.
كما بُت الشاعر إدير خوؼ اجملتمع األمازيغي من األخت األنثى واالمشئزاز منها ابعتبارىا مصدر
الفضيحة وجلب العار والشماتة ألىلها إذا ما كانت سيئة األخالؽ يف قولو<(دمحم جالوي ،4030 ،ص).338.
آه اي أختاه

آه أ وْسبا

دعٍت أقوؿ لك قوال صروبا

أـ دينيغ ؽبْضور ْقر َحن

ال أحد ىلل دبيالدؾ

يوف أور كيم يبغي

ولِدت وولدت معك اؼبخاوؼ

كموﭭف
أظبي ْد لولض إ ُ

أنت شبيهة ابلقنبلة

بومبة
كيم دلْ ْ

إف أخطأت دنست عرضهم

مات ْشضض أذ ْخونسن

هاا .صورة البنت< أظهر الشعر تفضيل اجملتمع األمازيعي للذكور عن اإلانث ،وعامل األـ اؼبنجبة للبنات معاملة
غَت إنسانية مثلما تبينو األبيات التالية< <(دمحم جالوي ،4030 ،ص .ص).353 ،350 .
اي اللو اي اللو

اي اللو اي اللو

اي صاحبة الوجو اؼبضيء

أـ أوذـ إيرقن

حينما و ِ
لدت

أظبي ْد لُولَض

أىلك كلهم انتاهبم الغيظ

ؽبليم آؾ ِخكن

وانتقموا من أمك

ﭭولن دي يباـ

فحرموىا من اللحوـ

أور داسد ن ْفقن

واآلف وقد كربت

ثورى مي مقراض
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طلبوا ماال كبَتا ؼبهرؾ

شرضن أذرمي ذوراوف

وقبد أيضا يف ىذا الصدد<(دمحم جالوي ،4030 ،ص).337 .
لزلت أتذكر يوـ ميالدي

وظبي دلوالغ
شفيغ غاؼ ْ

حُت انطفأت من حويل األفراح

أور ديلي وذليز فلي

وكلما تقاطعت بيننا النظرات

دم َقابالغ
يذوـ مي ْ

أشحتم عٍت وجوىكم

تزـ سﭭي سبوغلي

بلغ مسمعي ما قلتم ألمي<

تناماس إيبا سالغ

ليلهمك الصرب سيديت

صرب أيلي
ريب أكمي ّ

على رغم من النظرة السوداوية ؼبيالد الفتاة يف اجملتمع األمازيغي ،إال أننا قبد استثناءات وحاالت شاذة أين
وجدان من كاف يهلل ويفرح ؼبيالدىا خاصة إذا جاءت بعد عدد كبَت من الصبياف ،مثلما يظهر من خالؿ ىذا
اؼبقطع الشعري اؼبنشد من طرؼ بعض األمهات <(دمحم جالوي ،400; ،ص).353 .
أػبَتيو يولِد ل ْفجر
فرحيت لقد بزغ الفجر
ايخَتا فزت بو أيتها األـ

ْأربَح تْلولض أيباس

اي ضياء قد اعتلى عند اإلصباح

صباح مي تظْهر
أتفاث ْف ْ

وعلي االف قد أقبل النهار
ّ

فلي ثورى يويل واس

القمر وسط السماء قد اكتمل

أﭭور دڨ يﭭ ي ْشهر

ومن حولو تقوست النجوـ

إثراف فالس ذمقياس

ىكذا شبهت بنيت

أكن إ شوابغ يلي

عند طلعتها بُت اإلخوة

مي أرى دابف ﭭير ويثماس
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صورت اؼبرأة الشاعرة ألمها الغنب واحملن اليت تعانيها يف البيت الزوجية ابتداء من الزوج اؼبتسلط إىل اغبماة
اليت تتلذذ يف تعذيبها بشىت الوسائل ،ونبوـ األشغاؿ اؼبنزلية غَت اؼبنتهية ،فتظهر بذلك البنت يف صورة اػبادمة
والويل ؽبا إف عارضت أو تربمت ،مثلما يتجلى من خالؿ ىذا النموذج<(دمحم جالوي ،400; ،ص).335.
أو هللا أو هللا

أو هللا أو هللا

أمي الغالية اي أمي

أيبا عزيزف أيبا

من قاؿ لك أ يف دعة؟

ِوي أـ يِناف رحبا ْغ ثُورى

فكم من لقمة ضنك أكلت

أي يشي ْغ دﭫ يَت أمعيش
ْ

معهم يف بالد الغربة

رنيغ ْد لغربة ْف سبورى

أيها اغبنُت أبلغنا بر األماف

أي وبنُت سوفغاغ غار لْرب

وال تقتلنا ابلغنب واؼبغبة

نق ثرووبث دي لْغمة
أور ْ

وتذىب اؼبغنية كريبة اىل أتكيد ىذه األعباء اؼبلقاة على عاتق الفتاة منذ نعومة أظافرىا ،فتحكي عن
مأساهتا عرب حوار لفتاة مع أمها ابعتبارىا كاسبة أسرارىا ،فهي اليت تطلع على أسرارىا وتبحث يف مدخراهتا
وتشاركها مشاكلها وآالمها وكل أفراحها ،واؽبموـ اليت تكبل الفتاة قد ال تتعلق ابؼبسؤوليات اؼبنزلية اؼبلقاة على
كاىلها ،ابعتبار أف البنت للعمل وللنهوض بكل األعباء اؼبنزلية ،بل تتعلق ابلنظرة الدونية اليت تطاؿ موقعها يف
اجملتمع الذي يكبلها أبعراؼ وأنساؽ ربط من قدرىا وىويتها وذبعلها دائمة القلق ،تعيش الوأد اؼبعنوي قبل الزواج
وبعده.
من هبدؾ اي أمي

أيبا منهو ْكميُوفاف

ألحكي لكي األسرار

بض ٌَت
َأد ْؿب ِ
كوغ لْ ْ

أرسبي يف حضنك كالطفل الصغَت

دڨ ربِيم أـ لْطوفاف
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ابنتك حباجة للحناف

اج غبنانة
يليم ْربو ْ

أتعبتٍت اؽبموـ واؼبشاكل

ِ
يق ذًورفاف
نغا ْػب ْ

قليب غَت مطمئن

قوؿ أُور سعيغ طْمانة
دڨ ْ

اي أمي اغببيبة

أانغ أيبا اتسا

لو تعلمي كيف صار حايل

أمر ْتزريض ِأميك أُوغاال ْغ
ْ

أان اليت ُربيت على الدالؿ

س ل ْف ُشوش
ْ
نك إثر ْ
ابض ْ

أمي حنونة أان خائفة

يبا ْربنِيْنت أُوﭭاذاغ

ظهر يل النّاس كالوحوش

غبوش
ابنَ ْن إي ْد َ
مدف أـ ْ

ىذه الدنيا ال أقدر عليها

ونيث أُور ْس ْزِمَتاغ
ُد َ

أحببتو ىبدعك
كل من ْ

سكْرى ْربُوبض أ ْذ َؾ ِميغُوش

تذمره منها،
و .صورة احلماة األرملة< لقد رسم "سي ؿبند أو ؿبند" صورة غبماتو األرملة ّ
(أـ زوجتو) ،وأفصح عن ّ
الشر ،واػبديعة ،واؼبكر على الرجاؿ ،فهي حيّة ال يؤمن عقباىا ،وقد
ووصفها ابػببث ،وقدرهتا على فعل ّ
تضافرت أسباب ع ّدة ػبلق ىذه العدائية اؼبشهورة بُت الشاعر وضباتو ،ويبكن تعليل ذلك دبا يلي<

أ .كرىها لو بسبب كسلو ،وطبولو ،إذ  م يكن أيبو ابلعمل.
ب .حبّو للخمرة ،وتعاطيو للمخدرات.

ؿبل سخريّة ،وهت ّكم
ج .ثقل العبء اؼبلقى على كاىل اغبماة ،بقبوؽبا إعالة ابنتها ،وزوجها اػبامل ،الذي جعلها ّ

الشرؼ»(سلمى سليماف علي ،4008 ،ص ،).95.وىذا
يبس ّ
أىل القرية ،ف ػ ػ«زواج اؼبرأة من غَت الكفء أمر ّ
األمر كاف ابن عبد ربو قد أ ّكده يف كتابو (العقد الفريد) ،يف قولو<«إذا  م ذبد اؼبرأة كفئا ،فخَت زوج ؽبا القرب»(عبد

السم يف أكلو ،ولكن الشاعر كاف ذكيا فطنا  م
تقرر ضباتو وضع ّ
ربو ،العقد الفريد ،3;88 ،ص ،).446.لذلك ّ

أيكل فبّا أع ّدتو من طعاـ ،وكاف أف طلّق زوجتو يف اغبُت ،وسلك طريق اؼبغامرة»(يوسف نسيب،4009 ،
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تذمره من تلك العجوز الشمطاء قولو<(بوحبيب ضبيد،4009 ،
صور فيها ّ
ص ،).38;.ومن األشعار اليت ّ
ص).85.
اي قوـ ال أتمنوا األرامل

حاذرث وي يتسامنن ثُوجاَ ْؿ

جنس األقزاـ والدجل

قوـ ف التّػػجاؿ

كل وعودىن إخالؼ
ّ

ِ
ػسزي
أكثيٍت آواؿ آت ّ

السم يف فنجاف
تدس لك ّ
ّ

السم ذ قو فنجاؿ
آكثﭪ ّ

تغتالك قبل األواف

ثنغيك أمبال اؼبيػجاؿ

اّلل
إالّ إذا قبّاؾ ّ

سوى ما وبوذريك ريب.

ىذه إذف ىي الصورة اليت عكسها الشاعر القبائلي عن اغبماة األرملة ،وىي صورة سلبية ،حيث أغبق
هبا العديد من الصفات ال ّدونية كالغدر ،واػبيانة ،واؼبكر ،واػبديعة ،ال سيما إذا كاف الشاعر يعرؼ ىذه الصفات
حق اؼبعرفة ،مثلما ىو اغباؿ ابلنسبة للشاعر "سي ؿبند أوؿبند"  ،الذي كاف يعيش ىو وزوجتو مع ضباتو يف
فيها ّ

منزؿ واحد.

ر.املرأة املقاتلة :سبكنت اؼبرأة القبائلية اؼبقاتلة على تسجيل اظبها ابلذىب على صفحات التاريخ مثلها مثل ابقي
الرجاؿ إذ استطاعت بقوهتا وشجاعتها ،وإيباهنا اؼبطلق حبق نضاؽبا قيادة اعبيوش ومواجهة شرور الغزاة ال ّذين زحفوا
ّ

على أرضها ،وهنبوا خَتاهتا ،واستصغروا شعبها و احتقروه ،وسعدت بتقدمي حياهتا من أجل أف وبيا وطنها يف ظل

اغبرية والكرامة ،والشاعر رشيد مزايف يف قصيدتو فاطمة نسومر يقف وقفة إجالؿ وتعظيم اذباه ىذه اؼبرأة اغبديدية
اليت أخافت جنراالت فرنسا احملنكُت يف اغبروب جبرأهتا وإقدامها يف ساحة الوغى ،وىذا ما دفع األعداء إىل تقوية
قواهتم وجيوشهم حىت يتمكن وا من إطباد نَتاف ثورهتا ،ويف ىذا السياؽ نقدـ النموذج التايل< (Youssef .
)Nacib, 1993, p.465
أنت كالعمود(جسر أو عارضة)

ِ ِ
س
ّ
دكمي إ ذَ َساالَ ْ

أنت العمود الوسط للبيت

س
َدجﭭو أؼبَاَ ْ
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األساس القوي اؼبتُت

س
ْد َ
الزانَة ْف ال ْل َ

سياج اغبرمة

َد َغالَ ْذ اغبُْرَمة

اي أفضل النساء

ِ
س
ػبْيَ ْار دي ثُوالَ ْ

رزينة العقل

ِِ
س
لَ ْع َق ْل سبالَ ْ

اؽبيبة وعزة النفس

ِ ِ
اس
ْغبيبَة ث َس ْ

كل ىذه الصفات ملك لفاطمة

ذَيْػلَى ْف فاظمة

فاطمة نسومر

فاظمة ْف سومر

قلت للحرب نتهيأ

ِ
ﭭس
يض الثْػَر ْ
ثن ْ
اض ْ
آس نػَْب ْ

عتادىا اإليباف

أع ِوين ِو ِ
يما ْف
ْ ْ ْ
ين الل َ

األكباد اػبائفة نناؿ منها

س يهوبَ ْن أتْػنَ ْاؿ
ثَ َ

ِ
وﭬزى َدايْالَ إِيبَْوالَ ِف
فالشجاعة والرجولة من صفات األجداد تَتُ َ
العدو إذا دخل إىل ضباان وبيوتنا

ِ
ﭭن
ْ
أع َذ ْاو ما يك ْش َما ْغ َس ْ

ماذا بقي لنا من حرمة

َداشو ْف اغبرمة إيدﭬْػَر ْف

 .5زينة املرأة يف الشعر القبائلي القدمي<
الركبتُت ،وىي مصنوعة من القطن أو اغبرير،
أػ اللباس التقليدي< كانت اؼبرأة القبائلية ترتدي جبّة طويلة ّ
حىت ّ
وىذا ما أوضحتو الباحثة نفيسة غبرس يف قوؽبا<«قبل  3:50كانت البلوزة القبائلية تُصنع من صوؼ أبيض يف
اؼبناسبات ،ومن صوؼ ملوف ،ومقلم يف األايـ العادية»(نفيسة غبرس ،4009 ،ص ،). :8 .فاختيار نوعية
قماش الفستاف يتحكم فيو اؼبستوى االجتماعي لألسر يف اؼبنطقة ،فعند« البسطاء و العامالت يف الريف يكوف
قماشهن من
قماشها من الكتاف»(نفيسة غبرس ،4009 ،ص ،).;7.أما العائالت اؼبيسورة اغباؿ فيخًتف
ّ
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مطرزة،
اغبرير اؼبلوف ،وىي فساتُت مزيّنة بشرائط ـبتلفة األلواف واألشكاؿ ،وأحياان ّ
تعوض ىذه الشرائط أبشكاؿ ّ
وقد ورد ذكرىا يف شعر "سي البشَت أمالح" ،حيث يقوؿ< (دمحم جالوي ،400; ،ص).5;:.
ارتدت لباسا من القطن واغبرير

ت ْلساد غبرير ذ لْ َكتاف

مطرزا بربيق األبزمي اؼبثَت

س ُوفْزمي خاضن
ْ

أضفى على صباؽبا نورا وهبجة

إيرى غاؼ زين لب ْشرى.
َّ

فوضة ،ىدفها
ويضاؼ إىل تقندورت لَ ْقبايل قطعة طويلة من اغبرير ،تربط على مستوى اػبصر ،تُدعى الُ َ

اؼبلوف،
ضباية اعببّة من األوساخ ،كما كانت اؼبرأة القبائلية ّ
تلف وسطها بػ"أَ َس ُارو" ،وىو حزاـ طويل من الصوؼ ّ

تغٌت حدى عشيقاتو ،اليت تُدعى "ايمينة" ،فقاؿ<(بوحبيب
وقد ذكرنبا الشاعر "سي ؿبند أو ؿبند" ،عندما ّ
ضبيد ،4009 ،ص .ص). 550 ،54; .
رأيت ايمينة

أورﭬاغ ايمينة

مقبلة بوجو ذي قػار

ايبسري
آتسااي آـ ذـ ّ
اللبسو اينس ذالفوضو

كانت ترتدي الفوضو
يف خصرىا شريطو

آﭬوس ْد السػػفيفو

وبشرهتا حبمرة الفياليل

اثكسومتيس ذا فياليل.
ْ

اغبلي الفضيّة ،لتزداد صباال
ب ػ احللي<  م تكتف اؼبرأة القبائلية حبظها الوافر من اعبماؿ ،بل لقد راحت تتقلد ّ

وهباء ،فتزيّنت ابألقراط ،العصابة ،واألفزمي ،واػبوامت ،واػبالخل ،واألساور ،وغَتىا من اغبلي ،وعمد الشاعر"سي
البشَت أمالح" يف وصفو إلحدى عشيقاتو ،إىل ذكر بعض حليها ،الذي تزيّنت بو ،فقاؿ< (بوحبيب ضبيد،
 ،4009ص).630.

عشيقيت ذاؾ اعبواد األصيل

عزيزو ِ
الشريف
أعيذيو ف ّ

فضي المع يف الرجل
دبقياس ّ

لْب ػػساس ْذ رذيف
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خدودىا يف اضبرار كالرماف

الرماف.
ْ
مم ْتوجايت أـ ّ

الرسومات ،اليت كانت «ترسم
الرموز و ّ
اغبلي ،سعت اؼبرأة القبائلية لتزين جسدىا ببعض ّ
جػػ .الوشم< إىل جانب ّ
بواسطة اإلبر واؼبساحيق ،فيبقى على اعبلد مدى اغبياة» (أكرـ قانصو ، 3;;7 ،ص ،).60.وىو ما كاف يعرؼ
عندىم ابلوشم ،وكاف موضعو أسفل الوجو ،وربت الش ّفة ،وعلى ظهر اليدين  ،والزند...إخل ،ويف ىذا الصدد يقوؿ
"سي ؿبند أو ؿبند" <(بوحبيب ضبيد ،4009 ،ص).553.
قافييت اؼبرة ميػػم

ذ القوؿ ايوي ّدا فاؼبػ ػػيم

زمي
على ذات اإلب ْ

الؿ آ ْف وا ػ ػػزمي
آؼ ْ

والوشم على الزندي

الزنْده
ْأـ تشراض س ّداو ّ

د.الكحل< اىتمت اؼبرأة القبائلية على إظهار صباؿ عينيها «ؼبا ؽبما من أتثَت فاعل يف قلب الرجل» (سلمى
ربضر من مواد
سليماف علي ،4008 ،ص ،)430.فاستعانت ابلكحل الذي زادىا صباال وأانقة ،والكحل«مادة ّ
طبيعية على شكل بودرة سوداء ،تعمل على تلوين العينُت ،واغباجبُت»(نفيسة غبرس ،4009 ،ص،)354.
وتوضع ىذه اؼبادة يف زجاجة من الفضة ،أو الزجاج ،يدخل فيها عود من اػبشب الناعم ،يسمى "مرود" ،وقد ورد
ذكره عند "سي ؿبند أو ؿبند" يف قولو<(أدمحم جالوي ،4009 ،ص).334.
ػفواح
ذات اعبسد ال ّ

ْـ تكسومت أـ لبِيار

يف ؼبعاهنا كاؼبصباح

ال ت ػ َػر ْؽ أـ ل ْفنار

عيوهنا مدبوغة ابلكحل

ثيطيس ت ْغ َمى ذي لكحوؿ.

 6ػ الطيب< يؤّكد الشاعر القبائلي استعماؿ اؼبرأة يف بيئتها الطيب ،فقد تطيّبت ابلقرنفل ،واؼبسك ،والعنرب،
وببعض العطور اؽبندية ،اليت كانت متوفّرة يف زماهنا ،يقوؿ أحد الشعراء< (بوحبيب ضبيد ،4009 ،ص).557.
مرحبا ابلفتيات
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اي هنودا تعبق ابلقرنفل

أقرنفل أف تبّوشُت

وعػػطور اؽبند

ثرانمت أروايػح اؽبند

ولبلص فبّا تق ّدـ إىل أ ّف اؼبرأة القبائلية قد ارتدت جالبيبا طويلة ،تصنع من القطن أو اغبرير ،تربط أبحزمة
مصنوعة من الصوؼ اؼبلوف ،واستعملت الفوضة ،وومشت بعضا من أجزاء جسمها ابلرموز والرسومات ،ربلّت
كل أنواع الطيب ،والعطور اليت توفرت يف بيئتها.
ابغبلي
الفضي الذي زادىا أانقة وصباال ،كما استخدمت ّ
ّ
ّ

تغٌت ابؼبرأة يف مواقعها اؼبختلفة كعشيقة ،وزوجة ،وإبنة ،وأخت ،وضباة ،وذباوز
الشعر القبائلي إذف قد ّ
الرجل واؼبرأة ،فوصف مالبسها اليت ترتديها ،حليّها الذي تتزيّن بو،
الرابطة بُت ّ
اغبديث عن نوع ىذه العالقة ّ

تصور طبيعة اغبياة ،اليت عاشتها اؼبرأة يف البيئة القبائلية القديبة.
طيبها الذي تتعطّر بو ،وىذه األمور يف ؾبموعها ّ
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