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ة ـڤواضية و عزاز   

)مقاربة نياسية(  



 

 * اإلهداء *
  

، إلتمام إنجاز هذا  ، الذي أنعمنا بنعمة العقل و أزادنا صحة الجسد نشكر الّله جّل و عال

  :أهديته من آل قلبي  الذي، و  البحث

  أمي....إلى التي سقتني الحنان، و آانت رمز اآلمان

  أبي.....اعتزازيإلى الذي هو تاج رأسي و مصدر فخري و 

  .آل من أمد لي يد العون، من قريب أو من بعيد، و لو بالكالم الطيب المخفف عن البال إلى

  .، الصابرة على قراءة بحثي إلى أعضاء لجنة المناقشة

  .ت أثرهم في األدب و العلميإلى جميع الزمالء، الذين اقتف

  .إلى آل من أحبهم و يحبوني

  

  .االمتنانلهم جميعا أهدي ثمرة جهدي، عرفانا بالفضل، و تعبيرا عن الشكر و          

  

  

  



 

 

  * آلمة شكر و تقدير *

  

عرفانا بالجميل و الفضل، أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذتنا الفاضلة الدآتورة 

بالتصويب، و آانت  حورية بن سالم، التي قبلت اإلشراف على هذا العمل و تعهدته

  اها إلى أن تّم انجاز هذا البحث،تزّودني بنصائحها القيمة التي سرت على هد

  .للعلم و عونا لطالبهرا ذخ أدامهافجزاها اّلله عني آل خير، و 

  

  

  

  طبركان  سلوى         
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  : مقدمة

نا أساسيا من مكونات اإلبداع الثقافي القبائلي لمنطقتي مواد فنون القول الشّعبية، مكوتمثل        

مهما عن واقع حياتهما وقيبحيث عبرت  .، عبر مختلف عصورهما التاريخية ةڤواضية وعزاز

تناقلها عبر ومزية واستمرار تداولها الروحية ورؤيتهما للكون و الحياة، من خالل أنساقها الر

  .األجيال إلى أن وصلت إلينا في أشكالها الحالية 

 امن أبرز الفنون الشفوية  التي عرفتها منطقت اعبي على سبيل المثال، يعد واحدفاللّغز الشّ     

في بنك ثقافته، عصارة أفكاره و تجاربه، وزبدة  أودعه فنانهما الشعبيوقد  . ةڤعزازة وواضي

  .إزاء الكون الذي يحيط به  وسلوكاتهأحاسيسه وتصوراته، وخالصة مواقفه 

ونفسية، استمدت مادتها األساس من  اجتماعية تاريخية، إنسانية،فقد عبر من خالله عن قيم   

في مدخرات أجداد ، يحتاجه  ،فكان  اللّغز بالتالي خير زاد ال مادي. اليومية عمق واقع الحياة 

عبي من أرقى أشكال التعبير غز الشّوكيف ال واللّ. من رغب أصيل القول من أبناء وأحفاد 

  .الشفوي صنعة و أغناها داللة و أكثرها تداوال

  

هذا الموضوع وندخل باب ا نطرق وربما هذه االعتبارات، تعد من أهم األسباب التي جعلتن    

ننا من خصوصا في ظل غياب دراسة علمية سابقة و مماثلة للموضوع ، تمكّ، إلى عالمه

   .استيعاب هذا الفن األصيل أيما استيعاب 

لذا فقد وقر في نفوسنا أنه فن جدير بأن تخصص له دراسة، تستقصي مواضيعه و مجاالته ،  

ن سماته وخصائصه، وتكشف عن أسرار صناعته ، خاصة بعد و وظائفه، وتبيوتستجلي بنياته 

وغياب دواعي روايته، وضعف حوافز اإلقبال عليه، أمام غزو الحضارة  إبداعهزوال عوامل 

  .بوسائلها الساحرة والمغرية  الجديدة 

  

، ةڤعزازتي واضية واختيارنا على موضوع اللغز الشعبي القبائلي، باتخاذ منطقوهكذا وقع     

يزال  التابعتين لوالية تيزي وزو أنموذجا، وذلك لما تزخران به  من تراث شعبي هائل، ما

  .البحث والدراسة التنقيب و ينتظر أيد أمينة لتنفض الغبار عليه وتوفيه حقه من

كعينة أولى لتكون حيز بحثنا، ألننا نفهم لغتها ونعي مجتمعها ، بحكم  ولقد اخترنا منطقة واضية

هذا إلى جانب إدراكنا بضرورة المشاركة في حماية الفنون  .أنها مسقط رأسنا ومهد نبوغنا 

القولية الشعبية ، المهددة بالضياع والزوال، في زمان كثرت فيه وسائل الترفيه وإزجاء الوقت 

  .قيفوطرق التعليم و التث



2 
 

، فقد اخترناها عينة ثانية، ألننا الحظنا وجود اختالفات جغرافية واجتماعية ةڤعزازأما منطقة 

  .من أهمها فن اللّغز ، وعبيةعلى فنونهما الشّا، أثّرت مبينه

  

إنا اختيارنا للموضوع يرمي إلى جمع وتدوين وكذا محاولة فهم ودراسة هذا اإلرث الشعبي      

في ذلك على البحث عن إجابات لمجموعة من اإلشكاليات التي الثقافي للمنطقتين، معتمدين و

  :يطرحها الموضوع ، والتي أبرزها 

 هي األلغاز التي عرفتهما؟ فيما ، وما ةڤعزازعبي في منطقتي واضية ولمقصود باللّغز الشّا ما

هو الدور الذي يؤديه  ماهي ظروف الطرح الخاصة بها؟  تتمثل مواضيعها ومميزاتها؟ وما

هي  الفرد القبائلي؟ وهل هناك فرق بين هذه األلغاز من منطقة إلى أخرى، وما ةاللّغز في حيا

تمارس في الوقت الراهن أم أن  تزال عملية طرح األلغاز العوامل المؤثرة في ذلك؟ هل ما

  ...تحوالت العصر أثّرت سلبا عليها؟

  .هاتشاقنمسنحاول تحليلها و هذا إلى جانب أسئلة فرعية أخرى ،

  

فالمقدمة كانت بمثابة تقديم عام وشامل للموضوع . عرض وخاتمةوإلى مقدمة  ناينقسم بحث     

نشأته، خاصياته : اللّغز" ل تحت عنوان األو:  المدروس، أما العرض فينقسم إلى ثالثة فصول

 وضوع البحث ، كضبط مصطلحخصصناه لتحديد جّل المفاهيم النظرية  التي تتعلق بم "وفنياته

، تبيان عالقته باألشكال الشعبية األخرى، وكذا ذكر الوظائف التي  اللّغز في اللغة و االصطالح

  .يؤديها والكشف عن األبنية التي يتجلى فيها، وعرض الخاصيات الفنية التي يتصف بها

جمعناها من أفواه رواة مختلفين ، التي  كان لعرض جملة من األلغاز الشعبيةفالفصل الثاني، أما 

  .من منطقتي الدراسة، مع محاولة تصنيفها

،  في دراسة مثل هذه المواضيع ، انطالقا من األبحاث المنجزة ة،النياسي قاربةالماعة جونظرا لن

سنعمد إلى تطبيق  اومن خالله. على موضوع اللّغز القبائلي في الفصل الثالث اسنحاول تطبيقه

ل، بالتحليل والنقاش على ألغاز المنطقتين وذلك بربط ية الواردة في الفصل األوالمفاهيم النظر

الولوج ونتمكن من كشف الحجاب عن كنهه لاللّغز بالوسط الذي أنتجه، والظرف الذي أوجده، 

  .إلى أعماقه

بقرص مضغوط يجمع  أرفقناهوقد . و أنهينا عملنا بخاتمة ضمناها أهم ما خلص إليه بحثنا    

  .تعميما للفائدة ،  الصورة بين الصوت و
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قلة المراجع التي  نذكر ولعل من جملة الصعوبات التي واجهناها ونحن ننجز مذكرتنا هذه،    

فما توفر منها يتمثل في بعض . تناولت موضوع اللّغز بالدراسة والتحليل، إن لم نقل ندرتها

  . ي كان االعتماد عليها اعتمادا ال يكفي لتحقيق الغرض المنشود، والت الكتب المتناثرة هنا وهناك

  :يرا، وذلك ألسباب عدة نذكر منهاكان أمرا عس  كما أن النزول إلى الميدان وجمع مادة المدونة

، باإلضافة إلى االمتناع  واة الكثير من نصوص األلغاز بفعل مرور الزمن وتقدم السنرنسيان ال

الخروج في أحيان كثيرة  ، أو)ألغاز خادشة للحياء( لألخالقيامن قول بعض األلغاز ذات الطابع 

  .لمرات عديدة  زااأللغنفس ز تماما، أو تكرار غعن موضوع اللّ

، لنقل األلغاز بظروف طرحها وشروط  الظرف المناسب وأهذا إلى جانب صعوبة خلق الجو 

مثل كل األلغاز الموجودة في رصيد ثقافة المنطقتين، تلغاز مدونتنا ال أيعني أن  وهو ما. تداولها

  .من جمعه بل أوردنا ما تمكّنا

قنا ولو بقدر بسيط في بحثنا هذا، وال يسعنا إال ورغم هذه المعوقات، نتمنى أن نكون قد وفّ     

  .فما العصمة و الكمال إالّ للكبير المتعالا نبغي، وإن كان العكس كنّ وفقنا فذاك ما إن: أن نقول 

  

يد العون في بتقدم بخالص الشكر واالمتنان إلى كل من أمدنا نوال يفوتنا في الختام أن      

جنة الدكتورة حورية بن سالم، وإلى أعضاء ل انجاز هذا البحث، وعلى رأسهم األستاذة المشرفة

اهللا عنا كل خير و أدامكم سندا  فجزاكمقراءة عملنا المتواضع،  عناء على تجشمهم  المناقشة

  .هم وعونا للطالب العلم 

  

                             واهللا وراء القصد                                                              

  

  

  
  سلوى طبركان                                                                                                     
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  :في المكان و التّاريخ و الحياة االجتماعية  ـةڤمنطقتا  واضية و عزاز -1

  :في المكان -1-1

ضمن منطقة القبائل الكبرى و بوجه التّحديد ضمن ـة ڤزعزاتندرج منطقتا واضية و 

 .هذه المناطق حدد أوالنالدراسة س يوالية تيزي وزو، لذا و قبل تحديد منطقت

  :منطقة القبائل   -    

الذين ) األمازيغي(سكان ذوي األصل البربري اليطلق مصطلح القبائل في الجزائر على  

. متيجة و جبال جرجرة و ضواحيهايسكنون جبال ساحل المتوسط و األراضي التي تحيط ب

منطقة القبائل هي منطقة واسعة ذات طابع جبلي، تشرف عليها قمم جرجرة التي تشغل الجزء و

  )1( .المركزي منها

  :تنقسم منطقة القبائل إلى منطقتين أساسيتين هماو 

  .، أو ما يعرف بقبائل الصومام منطقة القبائل الصغرى •

، التي تتربع على مساحة كبيرة تمتد من دلس إلى رأس  منطقة القبائل الكبرى •

  )2( .من سلسلة جرجرة إلى منخفضات وادي الصوماموكربون 

التي ترجمت إلى اللّغة ، " تيزي وزو" يغية لمنطقة ترجع التّسمية األماز :والية تيزي وزو -

 و التي تعني الممر الجبلي الوزالي، إلى كثرة تواجد شجيرات Col Des Genêtsالفرنسية باسم 

بهذه المنطقة و التي تدرج ضمن منطقة القبائل  )3(الشوكية ذات الزهور الصفراء *الوزال

  .الكبرى

الجزائر العاصمة و تقدر  يكيلومتر شرق )100(وزو المدينة تقع على بعد مائة  فتيزي

   )4(.%29، بحيث تُمثل فيها الجبال نسبة 2كلم 2993المساحة اإلجمالية للوالية بحوالي 

                                                      
، رسالة دكتوراه، معهد  -دراسة إناسية  -الذكر في الحكاية القبائلية العجيبة، / ، فضاء األنثى  زاهية طراحة ،ينظر )1

  .10، ص 2006اللغة العربية ، جامعة الجزائر، 

2)  Voir , Jean Servier, Les berbères, DAHLAB  éditions , saint Germain , Paris, France, 2ème éditions, 1990, P 27 

ذات أشواك و زهور صفراء و رائحة منعشة، ، وهي   عبارة عن شجيرات صغيرة تُزهر في فصل الربيع: الوزال *

 ." وأز:" ـعرف بالقبائلية بتُ

  .7،  ص 2007ط ، الجزائر، د محمد الصغير فرج ، تاريخ تيزي وزو، ترجمة موسى زمولي، دار ثالة، ،ينظر) 3
4) Voir, Dominique Et Michèle Frény, Guid 1997, Robert-Laffont, Paris, France, 1986, P 1070 
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من فمن الشرق تحدها والية بجاية، وتطّل والية تيزي وزو على مجموعة من الواليات، 

البحر حوض  ، أما من الجنوب فوالية البويرة، بينما من الشّمال يحدهاالغرب والية بومرداس

  . األبيض المتوسط

دائرة تيزي وزو، األربعاء ناث إيراثن، : تضم الوالية مجموعة من الدوائر نذكر منها

  .لخإ.... ـةڤزعزاواضية، 

 مدينتها واضية جنوب والية تيزي وزو، و تبعد ةتقع منطق: منطقة واضية -1-1-1

من ها من الشمال دائرة بني دوالة، ويحد. كيلومتر )35(عن مقر الوالية بحوالي خمسة و ثالثين 

بوغني، و من الجنوب الكتلة الجبلية الشّرق دائرتا بني يني و واسيف، أما من الغرب فدائرة 
  .لجرجرة

فهي بالتّالي  %60فيها الجبال نسبة  إذ تتمثّل، تعرف هذه المنطقة بكونها منطقة جبلية 

ذات مسالك صعبة و تضاريس مختلفة و مناخ قاسٍ، فهو حار و جاف صيفًا، بارد و ممطر 

  )1( .، بحكم ارتفاعها و قربها من جبال جرجرة الشّامخةشتاءا، تتساقط فيها الثّلوج بنسبة كبيرة

هو اليوم  و ،نسبةً إلى يوم األحد" أيحد إوضين"كانت المنطقة في السابق تسمى بــ 

ثم أصبحت فيما . الذي كان فيه النّاس يقصدون المنطقة من كل مكان للتّسوق و قضاء الحوائج

حسب بعض الرواة الذين جمعني  – تسميتها تلك سببو) واضية" (إوضين "بـ "بعد تسمى 

ـَا"عائد إلى  –اللّقاء بهم  فرغم . بالعربية بمعنى األرض المسطحة) المسطح(الذي يعني " لُوظ

أسفل جبال جرجرة، ) لُوظَا(أن مدينتها تتمثل في مسطحات  إالّ %60كون المنطقة جبلية بنسبة 

تشغل مساحات شاسعة صالحة للرعي و ممارسة أنشطة زراعية مختلفة، و هكذا سميت المدينة 

  )2( .مية على كل المنطقةبواضية، ثم تعممت فيما بعد التّس

بلدية تابعة لدائرة لربعا ناث إيراثن،  1891و كانت منذ  1991ُأسست دائرة واضية عام 

  )3( .تيزي نتالثةغران، آيت بوادو، ڤني ڤواضية، أ :و هي تضم حاليا أربع بلديات و هي

  )المنطقة التي سأعتمد عليها أكثر في الدراسة( :بلدية تيزي نتالثة  - 

عن مقر الوالية، و بحوالي  اكيلومتر )37(تبعد هذه البلدية بحوالي سبعة و ثالثين 

  .2كلم )30(تتربع على مساحة قدرها ثالثين  ودائرة العن مقر  كيلومترين

                                                      
  .2011معلومات من أرشيف دار الشباب لواضية في جانفي )  1

  .لي بها مجموعة من الرواة من قرية تيزي نتالثة، دائرة وضية تمعلومات أدل)  2

  17/01/2011أثناء لقاء جمعني برئيس الدائرة يوم ات من أرشيف دائرة واضيةمعلوم)  3
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يحدها من الشّمال بلدية بني دوالة و سوق االثنين و من الجنوب بلدية آيت بوادو، أما 

                  . و من الغرب بلدية أسي يوسف و مشطراس من الشّرق فتحدها بلدية واضية

قابلة هي " ثُـدار"قرى كبيرة أو ما يعرف بـ  )04(تتكون بلدية تيزي نتالثة من أربع 

  .    خرى للتّفرع و هي تيزي نتالثة، شرفة، آيت بوادو، و آيت عبد المؤمن األ

  )1( .ثافةً سكانيةـواضية مساحةً و كرة ـبر قرى دائـأك المؤمنيت عبد آو تعتبر قرية 

شرق والية تيزي وزو، و تبعد مدينتها  منطقةتقع هذه ال :ـةڤمنطقة عزاز -1-1-2

الشرق دائرة زكري والية  يحدها من. اكيلومتر )37(عن مقر الوالية بحوالي سبعة و ثالثين 

ما من الشمال فدائرة ـنون و مقلع، أڤاوغابات أكفادو الكثيفة و من الغرب دائرتا بجاية و

  .باويـان و واد سڤزوائرة بدمن الجنوب أزفـون و

األبيض المتوسط، فهو حار  ية، يسود فيها مناخ البحرلمنطقة سه ـةڤزعزاتعد منطقة 

كونها قريبة من و .وجاف صيفًا، بارد و ممطر شتاءا ، تتساقط فيها الثّلوج في المناطق الداخلية 

متأثرة بمناخ هذه المناطق، كما نجد مالمح المناخ القاري في مناطقها  ـزيرت، فهيڤأزفون و تي

  )2( .الجنوبية، و تهب عليها رياح موسمية هي رياح البحر المتوسط

تّسمية لو سبب هذه ا، *"ـَنڤِإعزو"تسمى في السابق باسم  ـةڤزعزالقد كانت منطقة 

على شن  "روندن"جنرال حيث عمل ال ،الكبرىيعود إلى فترة االحتالل الفرنسي لمنطقة القبائل 

فبعد النجاح الذي حقّقه الجنرال في . هجومات مختلفة للسيطرة على منطقة تيزي وزو كليا

في منطقة سيباو العليا، " اللة فاطمة نسومر"و تغلبه على القائدة  1857عام " ِإشَريظَن"معركة 

  .ـةڤزالوحيد إليها هو الجهة الشّرقية مرورا بعزالمنفذ ا أنراد الولوج إلى جرجرة، فتأكد من أ

على أن يبدأ من مقلع ثم جمعة الصهاريج للوصول إلى " روندن"و هكذا عزم الجنرال 

مرورا ببوبهير إلى سبت ناث يحي يخلف في لربعا ناث يراثن، ثم أرسل ضابطًا  ـةڤزعزا

، ـةڤزعزاعند مدخل  - عشر ثنياال-  تسمى يحمل علما أبيض، تم استقباله من طرف جماعة

عد إلى من بعثك "حين تعرفت الجماعة على غاية الرسول، اختلوا لحظة ثم ردوا عليه قائلين و

، و حينئذ قرر "العبارات التي تحثّنا على الغدر و الخيانةلهذه سنظل أصماء  أنناوأخبره ب

                                                      
1)  Ahmed  Nessah , Monographie de la commune de Tizi-N’Tleta , Tizi-N’Tleta , 2008, p1 

  17/01/2011أدلى لي بها رئيس الدائرة يوم  ـةڤمعلومات من أرشيف دائرة عزاز)  2

 . تعني منطقة األصماء" ڤنإعزو"في العربية ، فمنطقة " الصم" تسمية تحمل معنى   *
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رجين عن القانون و العصاة الجنرال أن يسمع صوت المدافع للرافضين طلبه، معلنًا قتله للخا

  )1( .ألوامره

، إلى أن شيدت مدينتها عام "ـَنڤِإعزو "و منذ تلك الحادثة، ُأطلق على المنطقة تسمية 

  .ـةڤزعزا، فتحولت التّسمية فيما بعد إلى 1882

بلديـات هي بلـدية إعكـورن، فريحـة، إيفغـاء  )04(أربع  ـةڤزعزاتضم دائـرة 

  .ـةڤزعزاو 

، 1886، تأسست عام "إدارة سيباو العليا"كانت في السابق تُعرف بـ  :ـةڤبلدية عزاز

... وتتألف من مجموعة قرى هي آيت بوعدة، إيغيل بوزال، هندو، تنقشت، ثمعسيث، الشرفاء

  )2( .مساحة و كثافة سكانية ـةڤزعزاوتعد قرية الشرفاء أكبر قرى دائرة 

 تحتالن موقعا استراتيجيا ونختم هذا العنصر بالقول، إن منطقتي واضية وعزازقة ،

ودخلهما  ، بمساحتهما الخضراء وموقعهما الجغرافي و الطبيعي ونشاطهما الزراعيمهما

  .الذي أسهم في ازدهار  وتطور المنطقتين على حد سواء، الصناعي 

  :في التّاريخ -1-2

ا في على غرار باقي مناطق الوطن، دورا ريادي واضيةلعبت  :منطقة واضية -1-2-1

دون أن  1954فَمن يذكر ثورة الفاتح من نوفمبر . صنع تاريخ الجزائر خالل الحرب التحريرية

يتحدث عن منطقة إغيل إموال، التي انطلقت منها رصاصة حرب التّحرير، فقد كانت ساحة 

، و يحمل النّصب مفدىجل تحرير الوطن الللمعركة، و ضحى شعبها بالنّفس و النّفيس من أ

عن التّضحيات ا للنّضال و الكفاح، و دليال التّذكاري الموجود بها أسماء شهداء يعتبرون رمز

برة ألجيال مايعد بذلك عو هو . الجسام التي قدمها رواد و أبطال من أمثال على زعموم و غيره

  .و مفخرة لسكانها على مر العصور

في مقاومة المستعمر ا هم أيض ـةڤزعزاأسهم أبناء منطقة  :ـةڤعزازمنطقة  -1-2-2

، و زادهم تقديسهم لمعالم دينهم  الغاشم خالل تواجده بمنطقة القبائل، فقد قادتهم عزة نفسهم

 من قوة لهم فدافعوا على أمالكهم بكل ما أوتي .حبهم لوطنهم إلى العمل على تحرير أرضهمو

  .جل صنع مستقبل لغيرهمأضحى شهداء بشبابهم من و

                                                      
1)  Voir , Oussadik (T.) LLA FA'TMA N’SOUMEUR , ENAL , Alger, 1992, PP 30, 31. 

2) Voir , Kamel Ould Fella, Révision PDAU d’Azazga, Rapport d’orientation et partie aménagement, Tizi-
Ouzou , 2004, P 06 
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بترسيخ حب الوطن  ،في ذلك دورا مهما –على وجه التّحديد  - كما لعبت الزوايا 

بقرية " سيدي بهلول بن عاصم"و نذكر على سبيل المثال زاوية . والنضال في قلوب أبنائها

ى الشرفاء و المعروفة بتعليم القرآن و أصول الدين و الفقه، و كذا حرصها على الحفاظ عل

معالم الثّقافة اإلسالمية و القبائلية و دفع أفرادها إلى الكفاح و الجهاد إلخراج المستعمر من 

  .أرض األجداد

  :في الحياة االجتماعية -1-3

" دارثْـَث"تتكون القرية القبائلية أو ما يعرف بـ  :نظيم العائلي للمنطقتينالت -1-3-1

أثْ، و پومن األسرة، تَخَرتمثّل ) أخام(فاألسرة أو العائلة المعروفة بالمصطلح القبائلي . ذْروم

و لألسرة . حدة اجتماعية و تتكون من اآلباء واألبناءالرئيسية للمجتمع، و هي أصغر و الخلية

  )1( .معانٍ متعددة مثل المرأة، القرابة، الزواج، المسكن و الحرمة العائلية

في  اسة من عائلتين زواجيتين، تربطهما عالقة دمويةتتألف األسرة القبائلية بمنطقتي الدر

في الغالب الرئيس  حدة سكانية ذات إقامة أبوية، يمثل مؤسسها الغالب، و يعيش أعضاؤها في و

الجد ذو السلطة على األبناء، و هو ما يعرف بالنّظام األبرسي، و هو نموذج التّماسك و األمن 

  .واالستقرار

 يشكّل و التي" ثَخَروبثْ "عائالت أو األسر لتؤسس ما يعرف بـ في المنطقتين التجتمع 

في (و أذروم آث ولْحسين ) في واضية(كأذروم آث وحسن  )2("َأذْروم "مجموعها ما يسمى بـ 

  .و غيرهم) ـةڤزعزا

على نفسها، في شكل حلقة مسورة، مفتوحة بالنّسبة للمنازل فهي تجتمع في قرى منغلقة و

 )3(".العرش"ما يعرف بـ، على دروب صغيرة و ضيقة مشكلة 

عام  هيئة إدارية أو مجلس، شرف على تسيير شؤون كل قرية ي :التّنظيم اإلداري - 2- 3- 1

، سنة و ما فوق) 18(ثماني عشر تتكون من رؤساء و أعضاء ذكور من سنو" ثاجمعثْ"يسمى 

ووضع القوانين و الفصل بين ،  )4(النّزاعات بين األفراد و العائالتتتولى مهمة حل المشاكل وو

  .الحقوق والواجبات
                                                      

  :و 28، ص 27ط ، د س، ص شابحة بداك ، الممارسات السحرية للمجتمع األمازيغي، منشورات دار السعادة ، د ،ينظر) 1
-pierre Bourdieu, Sociologie de l’Algerie, presses universitaires de France, paris, France, 1970, p 12               

  .28ص المرجع  السابق، ،شابحة بداك  ،ينظر)  2
3)  Voir , Pierre Bourdieu,op-cit, p 08 

 .29شابحة بداك، المرجع السابق، ص  ،ينظر)  4
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عة، للنّظر مرة أو مرتين كل أسبوع أو أسبوعين، و يكون ذلك يوم الجميجتمع أفرادها 

 .ها أفراد كل قريةفي قضايا عدة، يثير

جانسا مزيجا مت ـةڤزعزا يمثل سكان منطقتي واضية و :التّركيبة الّسكانية -1-3-3

العبيد، بحيث تختلف نسبة كل طبقة من هذه الطّبقات من قرية إلى من المرابطين و القبائل و

فنجد مثالً في بعض القرى كثرة المرابطين و قلة أو انعدام القبائل . المنطقتين اأخرى في كلت

، في حين نجد العكس في ـةڤزابعز" الشرفاء"كذا قرية و بواضية" شرفة"يد، كما في قرية والعب

ارتفاع نسبة القبائل و قلة نسبة المرابطين و العبيد مثلما هو الحال حيث بعض القرى األخرى، 

  .ـةڤزابعز يوهونب تقرية أيعبد المؤمن بواضية و تفي قريت أي

ميع يعيش في أرض االختالف الطبقي، هو أن الجهذا  و رغم  و ما يمكن قوله إجماال

واحدة، يجمعهم ماضٍ و مصير مشترك، يمارسون في حياتهم اليومية أنشطة متعددة، و يؤدون 

  .االزدهاروظائف متنوعة، يسعون من خاللها إلى الرقي و 

  :المعتقدات و العادات و التّقاليد الشعبية بالمنطقتين -1-3-4

يشغل االعتقاد حيزا كبيرا عند سكان منطقتي واضية : المعتقدات الشّعبية -1-3-4-1

يمثل جزءا من مقومات شخصياتهم هم د، خاصة عند فئة النّساء، فاالعتقاد عنـةڤزعزاو 

فمن جملة هذه االعتقادات و التي ما تزال حية إلى يومنا هذا، . عنصرا من عناصر ثقافتهمو

يرة جدا، ون بتبجيل و تقديس الجميع إلى درجة كبنجد االعتقاد باألولياء الصالحين، الذين يحض

مقربون إلى اهللا، يتصفون بقدرات عجيبة و يقومون بأفعال خارقة حتى  ألنّهم يعتبرون رجاال

بوجه التّحديد العنصر األنثوي، حيث وو تعد أضرحتهم قبلة الكثير من األفراد . بعد مماتهم

مبالغ مالية رمزية على ضريح الولي ونجدهن يتوافدن إلى هذه األضرحة و يقمن بوضع أقمشة 

مر الذي نجده على سبيل المثال في زاوية وهو األ. هملخطايا او مسح ا بهالصالح، و ذلك تّبرك

" الشرفاء"بهلول بن عاصم بقرية  بواضية، و كذا زاوية سيدي" شرفة"سيدي عبد المالك بقرية 

لعديد من الزوار، من مختلف الجهات و في كل األوقات ل افهذه األماكن تعد مقصد .ـةڤزابعز

  .خاصة في األعياد و المناسبات

بين معتقدات المنطقتين أيضا، االعتقاد بالجن و األرواح الشّريرة غير  نجد من

بالفرد  ة، تعمل على جلب السوء و تُلحقو المظلم المرئية التي تتواجد في األماكن القذرة

و كذا " ثوكلين"ـة مثالً نلفي ما يعرف بـ ڤزعزاففي منطقة . الوساوس واألمراض
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مختلفة،  أشكاال–حسب معتقدات أهل المنطقة  – خذالتي تتّو غيرهما من الجنيات " عاـپتَـ"

  .القليل من الملح لرد شرورهارمي وواطنها بقراءة القرآن مينصح للمار قرب 

زال يعتقد بها تإلى جانب ما ذكرناه، هناك مجموعة من المعتقدات التي كانت و ما 

ار المقدسة، التي تعود إلى حقب سحيقة، فهي تحمل حكاية ـكاالعتقاد باألحجار و األشج

أو تروي أصل وجودها و كيفية ظهورها ألول  قاديةـاالعتأسطورية تتحدث عن قيمتها 

" وشَعتَپ" التي تتواجد في منطقة ) وشَعتَپشجرة (أو ) وشَعتَپثَزمورثْ أنـ(مرة، مثل 

الح بالمنطقة و هي تستجيب ـص يـبواضية، و يروى عن هذه الشجرة أنّها من غرس ول

  .اء داعـلدع

تحظى بتقديس أهلها  أشجارهان بعضا من إـة، إذ ڤزعزاو نفس األمر نجده في منطقة 

شجرة (أو ) ثَسطَ أملَخْيوظْ(المتواجدة بقرية الشرفاء، و كذلك ) شجرة المرتفع(أو ) غيْلقثَزبوجثْ َأك(

  )1(.وهذا منذ سنوات وأزمنة بعيدة، غيب بغيابه يور الولي و ضهر بحظييعتقد بأنّه  ذيال) الخُيوط

معتقدات أخرى، كاالعتقاد بالعين الحاسدة و السحر الذي  أمور و هذا و باإلضافة إلى

يتخذ أشكاالً متعددة، يعود على أصحابه بأموال طائلة، حتى أصبح كمهنة يقتات منها أهلها 

  .هاوويسترزق بها ذو

على غرار  ـةڤزعزاواضية و  امنطقتتمتاز  :العادات و التّقاليد الشّعبية - 1-3-4-2

 ا جيالمالمناطق القبائلية األخرى، بمجموعة من العادات و التّقاليد التي يتناقلها و يتوارثها أفراده

فأي خروج . معرفية، ورمزا لألصالة والثّقافة القبائليةوذلك ألنّها تعد ذخيرة شعبية . عن جيل

  .الثّقافة العريقةا، يعتبر إهماالً لمقومات هذه متركها في نظر سكانه عنها أو

ر ـتمارس في المنطقتين، نذك زالـت ما فمن جملة هذه العادات و التّقاليد، و التي

لمولد النبوي الشّريف و غيرها، عاشوراء و اـسبات و األعياد الدينية كاادة إحياء المنـع

كسكس اق تقليدية مثل الـففيها يتم إعداد ُأكالت و أطب. ذلك بتحضيرات وممارسات مميزةو

باإلضافة إلى زيارة أضرحة . ائراتالفطائر التي يتم توزيعها على الزائرين و الزباللّحم و

 ثنيناال يوميـاألولياء الصالحين في هذه المناسبات السعيدة، و حتى في أيام أخرى ك

األموال قصد التّبرك و الخير و  عشوريصاحب هذه الزيارات التّصدق بالوالخميس، و

" عة لوزِي"أو " ثمشْرطْ "امة احتفاالت شعبية في أجواء أخوية بهيجة فيما يعرف بـ ـإقو

  .دل و اإلنصافـتقسيمها على األهل والجيران بالعيتم فيها نحر الثيران وو
                                                      

  .ـةڤلي بها مجموعة من الرواة من منطقتي واضية و عزاز تمعومات أدل)  1
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و الذي هو احتفال شعبي جماعي، ال " لوزِيعة  "أو " ثمشْرطْ  "إن إقامة ما يعرف بـ 

و أن ذكرناه، بل يتم أيضا في ظروف أخرى، كما في حاالت الجفاف يرتبط فقط بما سبق 

وعدم نزول الغيث لفترات مطولة، و هو ما يؤثر سلبا على الكائنات الحية و على 

هذا االحتفال في المنطقتين  المغروسات والمزروعات بصفة خاصة، فلهدف االستسقاء، يقام

  .ينمو الزرع تحي األرض ووا إلى اهللا لينزل المطر تذرع

في  ةهناك مجموعة من العادات و التّقاليد التي اختفت نوعا ما من الممارسات الشّعبي

ل دى صومه ألوـلـة، كعادة صعود الطفل إلى سقف البيت ڤززاـعمنطقتي واضية و 

ناول طبق رمضاني ـان، و فيه يقوم بتـرة و ذلك في السابع و العشرين من شهر رمضـم

خاص يتمثل في الشّـربة و البيض المسلـوق و قـطعة من الخبز الـذي يصنع مع 

ارية بها ـ، هذا باإلضافة إلى شرب الماء من آنية فخ"ثَمثُونْتْ"الخميـرة أو ما يعرف بـ 

ل ؤدي ألوـو يـيدة من جهة، و هـر و شيء من الفضة، لينعم بالصحة الجـقطعة سك

السقف من جهة  لوـمن رابع أركـان الدين اإلسالمي، و ليعلو شأنه كعزءا ـمرة ج

  .رىـأخ

كما كان يقام احتفال عائلي بهيج عند قص شعر الطفل ألول مرة لما يبلغ حوالً 

كامالً، يقصد فيه الطفل و األب السوق القتناء رأس ثور، يتم طبخه مع الكسكس و يوزع 

  .للخير و طول العمر الجيران، تفاؤالهـل و األحباب و على األ

رى خاصة بكل منطقة من هاتين المنطقتين، ـاليد أخـقـادات و تـهذا مع وجود ع 

في مناسبات خاصة كاستقبال  ىمن الممارسات التي تؤد اـة مثالً نجد بعضڤززاـعففي 

و هي عادة ال نجدها في منطقة  *"ـاضپَأشُـ"فيه يتم إعداد ما يعرف بـ ، وفصل الربيع

مارس في منتصف فصل الصيف أو يم، هذا باإلضافة إلى عادة أخرى تواضية وحتى في القد

يترك ، تُحضر فيه أطباق تقليدية " عـنْصلَة"دال الصيفي و هي ما يعرف بـ ـفي االعت

ليعم ) دي يا حشرةابتعدي ابتع(بمعنى ) أش َأشْ َأيا بعوشْ(منها نصيب للحشرات، ويقـال 

  )1( .الخير و يسود الرزق في البيوت

                                                      
 .فطائر رقيقة تصنع من السميد و مجموعة من األعشاب الطبيعية  *

  .ـةڤمجموعة من الرواة من منطقة عزاز لي بها تمعومات أدل)  1
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حوصلة لمجموعة من العادات و التّقاليد التي كانت و ما تزال  يمثّل ما ذكرناه إذن

 ا الجزءعد فكيف ال و هي ت. و منذ أمد بعيد ـةڤزعزاأغلبيتها تُمارس في منطقتي واضية و 

    .يتجزأ من تراث و أصالة كل منطقة
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  :في الّدراسة منهجنا -2

نّه ال وجود لدراسة علمية أكاديمية لموضوع من المواضيع دون أن أمما ال شك فيه هو 

نحن لذا و. طبيعة كل موضوع اي تحددهتو ال ، أو مقاربة من المقارباتتخضع لمنهج من المناهج

اختيارنا ـة، تم ڤزعزامنطقتي واضية و بفي صدد دراستنا لموضوع األلغاز الشّعبية القبائلية 

نسب لدراسة الموضوع، بعد جمع مادته من األ او هذا لكونه). ةثنولوجياإل( ةالنياسي قاربةللم

بعد المرحلة ) نتروبولوجيةاأل(الميدان، و هو ما يمثل المرحلة الثانية من الدراسة اإلناسية 

  ).ثنوغرافيةاإل(الناسوتية 

ي المصطلحات المنهجية المعتمدة في نافال بأس إذًا أن نقف عن هذه النّقطة، لنحدد مع

  .دراستنا هذه حول موضوع األلغاز

  ):ثنوغرافيااإل(الناسوت  -2-1

. زء الوصفي من النياسةـيشكّل النّاسوت المرحلة األولى من مراحل علم اإلناسة و الج 

، و يهتم بتصنيف و ترتيب اللّغات 20و بداية القرن  19ظهر هذا العلم في أواخر القرن 

  )1(.البشرية

  :و تتكون لفظة النّاسوت أو اإليثوغرافيا من كلمتين هما

  التي تعني قوما أو ناسا Ethnosإثنوس  -

  .التي تحمل معنى وصفَ و Graphienغرافيا  -

ـًا من األقوام     .و بذا يكون مدلول كـلمة إثنوغرافيا هو العلم  الذي يصف قوم

لة جمع ـعلى أنّه يمثل المرحلة األولى من العمل، أي مرح لود ليفي ستروسـه كـوقد عرف  

  )2( .المعطيات، و هي مرحلة تستوجب القيام عادة بتحقيق ميداني قوامه المعاينة المباشرة

  ):ثنولوجيااإل(النياسة  -2-2

ثنوغرافيا، و هي كلمة مشتقّة نتروبولوجيا بعد اإلتمثل األثنولوجيا المرحلة الثّانية من األ

  :أصل إغريقي، و تتركب من جزأين همامن 
 

                                                      
1)   Voir , Jean  Copans, Introduction à l’éthologie et a l’anthropologie, Nathan, Paris, France, 1996, P 09. 

  .376، ص 375، ص 1995كلود ليفي ستروس ، اإلناسة البنيانية، المركز الثّقافي العربي، بيروت ، لبنان،  ،ينظر)  2
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كمة أو المعرفة أو ها الحمنالمقصود : لوجياو. التي تعني العرق أو الجماعة: نوسثا

  )1( .ا حكمة أو معرفة الجماعةفهي إذ. العقل

دان و المدارس الفكرية، ـعة، اختلفت باختالف البلاريف و مفاهيم منوـولعلم النياسة تع    

اريخ الثّقافة ـفبعد أن كان هذا العلم يعتبر ذلك الجزء من ت. أهل االختصاص ا باختالفانأحيو

ح فيما بعد الذي يتناول بصفة خاصة ثقافة الشّعوب التي تعيش في مرحلة ما قبل الكتابة، أصب

  )2( .باإلنسان ككائن ثقافي، أو هي الدراسة المقارنة للثّقافة يعني العلم الذي يهتم

عن طريق الجمع تشكل خطوة أولى «نسي ليفي ستروس بأن النياسة و يرى النياسي الفر

ـّ تعلقة ا، إذا كان الباحث يرمي إلى الجمع بين معارف مليفا قد يكون جغرافيوليف، توو الت

إلى إعادة كتابة التّاريخ بالنّسبة لقوم معين أو عدة  ا إذا كان يرمي بجماعات متجاورة، و تاريخي

  )3(» ...أقوام

ثنولوجي و ذكر إن الغاية من بحثنا هذا، ليست الحديث عن كيفية ظهور المنهج اإل

نّما الهدف الذي سنسعى إلى تحقيقه هو جمع و تصنيف و دراسة مادة إفروعه و توجهاته، 

ا من المجتمع المدروس، و هكذا ستكون دراستنا ، انطالقالبحث، المتمثّلة في األلغاز الشّعبية 

، سنعمل على أن نوفيها حقها من التّحليل و التّعليل في فصول هذا )ثنولوجيةإ( دراسة نياسية

  .البحث

  

   

                                                      
1)   Voir , Jean  Copans, Op-cit, P 09.  

محمد الجوهري و حسن الشامي ، دار : هولتكرانس إيكه ، قاموس مصطلحات اإلثنولوجية و الفولكلور، تر ،ينظر) 2

  .19، ص 18، ص 1973،  2مصر، ط المعارف،

 ، 1997، 1ط البيضاء، بيروت، الثقافي العربي ، الدار  حسن قبيسي، المركز: جاك لومبار، مدخل إلى اإلثنولوجيا، تر) 3

  .14ص  



 
 

            
  .خاصياته وفنياته ،نشأته: اللّغز 

  
  
  
  

  .ا وم اللّغز الشّعبي لغة و اصطالحمفه -1

  . باألشكال الشّعبية األخرى الشعبي عالقة اللّغز -2

  .عالقة اللّغز بالّرمز -3

  .اللّغز الشّعبي الجزائري، العربي و العالمي -4

  .وظائف األلغاز الشّعبية -5

  .البناء الهيكلي العام لنص اللّغز -6

  .الفنية هخاصيات غز الشّعبي وللّأنواع ا -7

 خالصة
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  :لغة و اصطالحامفهوم الّلغز الّشعبي  -1

  :لـغـةً  -1- 1

 يجدر بنا التغلغل في بطون أمات الكتب) ز.غ.ل(لمادة  األولى إذا أردنا معرفة األصول 

  .جم اللّغوية التي أسهبت في هذا الجذر الثّالثي، لكي يتسنى لنا ضبط داللتهاالمعو

  :كما يلي" أساس البالغة"معجمه  في فقد عرف ابن عمر الزمخشري اللّغز

و لَغَز في حفره . مشكلةً على داخلها ةًحفرها ملتوي: ألغزها  رتَه وجِحوع برلَغَز الي: لغز

  .زز و لَغْلُغْ: ، و حفرة اليربوع ذات ألغاز، الواحدهزوألْغ

وجاء باأللغاز في ، زعماه و لم يبينه، و ألغز في كالمه و لَغَّ: ألغز كالمه: و من المجاز

الطرق : و إياك واأللغاز... فيها على المحلوف له *دلّس: لغّز في يمينهوشعره و باللّغز، 

  )1(.الملتوية

ز اللُّغُ: دي، حيث جاء فيهيللخليل بن أحمد الفراه" العين"و نجد نفس المعنى في معجم 

 هت معناه، و ال: واللّغَزو األلغازيعني ما ألغزت العرب من كالم فشب حفرة يلغزها : لُّغَز

  )2( .ره يمنةً و يسرةً يلوذ بهاحجاليربوع في 

عمى مراده : ألغز الكالم و ألغز فيه: فاللّغز من لغز ،البن منظور" لسان العرب"أما في 

و قد ألغز في كالمه يلغز إلغازا إذا  ،الكالم الملبس: غزو اللُّ... أضمره على خالف ما أظهره و

  )3(.طرق تلتوي و تُـشكّل على سالكها: و الجمع ألغاز، و األلغاز ،ورى فيه و عرض ليخفى

  

نستخلص بأن للّغز تعاريف متعددة  ،)ز.غ.ل(من خالل هذه النّظرة ألصل المادة الثالثية 

طاب لغوي، سمته االلتباس و الغموض تشترك في كونه خ او مفاهيم متنوعة، إالّ أن جلّه

وأي شيء أطلق عليه مصطلح اللغز يعني أنه غامض  .واإلخفاء و االلتواء في بنيته اللّغوية

  .وغير واضح الداللة

  

                                                      
 .بمعنى كتمان العيب و إخفاُؤه: يدِلس تدليسا   :دلّس  *

  .567، ص 1992، 1ابن عمر الزمخشري ، أساس البالغة، دار صادر، بيروت، لبنان، ط) 1

ط،  للنشر، العراق، دمهدي المخزومي و إبراهيم السامرائي، دار الرشيد : الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، تح) 2

  .383، ص1982

  .416، ص  415، ص1994، 3ابن منظور، لسان العرب ، دار صادر، بيروت ، لبنان، ط) 3



18 
 

 :اصطالًحا -2- 1

مختلف الشّعوب منذ األزل، فته الصطالح بأنّه شكل أدبي شعبي، عرفي ايعرف اللّغز  

، *"Devinette: "فت األسطورة و الحكاية الخرافية، و يطلق عليه بالفرنسية تسميتين هماكما عر

و اللّغز في جوهره هو استعارة نشأت  .**"Enigme"وهي األكثر شيوعا و استعماال و كذا كلمة 

ي نتيجة التّقدم العقلي في إدراك التّرابط و أوجه الشّبه و االختالف من خالل المقارنة، كما يحتو

  )1( .اللّغز فضال عن ذلك على عنصر الفكاهة النّاتجة عن احتواء اللّغز لعنصر المفاجأة

إن لفظة االستعارة الواردة في هذا التّعريف، تدل على وجود عالقة تشابه بين طرفين 

 على قرائن يدل بها) السؤال(السؤال و جوابه، مع احتواء الطرف األول : مشكّلين للّغز و هما

، فيصرح بالسؤال أو نص اللّغز و يحذف جوابه، مع اإلبقاء )الجواب(في إيجاد الطرف الثّاني 

  .على ما يدل عليه

سؤال ِالختبار «: على أنّه " يبالغض الذه"فاللّغز و كما حدده جيمس فرايزر في كتابه 

يعني وصف شيء معين بسمات شيء آخر، قد يكون شبيها  )2(»الذّكاء مصنوع في قالب مجازي

له ظاهريا، فهو يرمي إلى اإلشارة إلى المعنى العميق الباطني لألشياء و إلى مغزاها، ال إلى 

  )3(. ذكر هذه األشياء بمسميتها الكلية المصطلح عليها

غز، و تتحدد و بذا يمكن القول بأن االستعارة تعتبر العنصر المحرك و األساس لنص اللّ

وظيفتها من خالل الحركية التّفاعلية لعناصر السؤال و الجواب، سواء كانت هذه العناصر 

  )4( .منسجمة في بنيتها الشكلية و الداللية أو متناقضة

                                                      
* Devinette  : كلمة مأخوذة من الفعل"Deviner " أدرك واكتشف، و كلمة ،زِرالذي يعني حDevinette  ،تعني سؤاال

 ... إيجاد الجواب  -في شكل لعبة –غالبا ما يكون مرحا، فيه يطلب من أحد ما 
Voir , Larousse (Dictionnaire de la langue française, lexis) Librairie Larousse, Paris, France, 1989, P 539.  

  و التي تعني الغموض و اإلبهام) anigma(المقترضة من اإلغريقية ) oenigma(مشتقة مباشرة من الالتينية كلمة   **
Voir , Marcel Bernasconi, Histoire de l’énigme, Presses universitaires de France, Paris, France, 2ème édition, 
1970, P 9 .                                                                                                            

، 3الشّعبي، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، مصر، طإبراهيم، أشكال التّعبير في األدب  نبيلة) 1

  .191، ص 1981

، 1عباس الطبال، منشورات وزارة الثقافة، ج: عبد القادر عياش، من التراث الشعبي الفراتي، إعداد وتدقيق وتحقيق). 2

  :و نقال عن   209، ص 2008دمشق، سوريا، 
James Frazer, The golden bough, vol III, P 131. 

  .208عبي، المرجع السابق، ص ينظر،  نبيلة إبراهيم ، أشكال التعبير في األدب الشّ) 3

، 4و التطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ط محمد سعيدي ، األدب الشعبي بين النظرية) 4

  .114، ص 1998
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إن اللّغز ال يعني مجرد أقوال يخترعها الملغزون في مناسبات معينة، و إنّما يعكس 

ر، كما في األساطير و األقاصيص فرد و رؤيته البعيدة لألموالتّفكير النّاضج و السليم لل

على «: و لعل هذا المعنى هو ما نجده للّغز في معجم الفولكلور حيث عرفه قائالً. األمثالو

الفكرة التي تقول بأن األلغاز مجرد أحاج كالمية يخترعها ملغزون في حفالت المساء، عكس 

و األقاصيص و األمثال، باعتبارها واحدة من أقدم نماذج  فإن األلغاز لتبلغ مكانة األساطير

  )1(»التّفكير الناضج المستقر

، في قالب )2(»صورة سؤال محير و جواب محدد«د في أما اللّغز من الجانب الشّكلي فيرِ

و هذان الجانبان المذكوران أي السؤال . مرح ناجم عن غنى هذا الجنس بعامل المفاجأة فكاهي

في " أندري يولس"و الجواب يمثالن القاعدة األساس التي انطلق منها العالم و الباحث الهولندي 

نوع  على أنّه) Formes simples(تحديده لمفهوم اللّغز، فقد عرفه في كتابه األشكال البسيطة 

أدبي شعبي يتفق مع األسطورة في السؤال و الجواب، مع اختالفهما في الخصوصيات، فاللّغز 

الذي يحدد لنفسه مختَبِر /سائل: يستدعي وجود طرفين وو بالتالي فه .)3( يقوم عنده أساسا عليها

جه مختَبر الذي يو/  و مسؤول ،مرتبة أعلى معرفة من الطرف اآلخر كونه يمتلك قدرة الجواب

على لم شملها عن طريق الحكمة و المعرفة، أما بِر يمثل جماعة بكاملها يعمل ختَفالم .له السؤال

و إيجاده لحل اللغز المطروح هو السبيل الوحيد ة، لجماعالمختَـبر فهو خارج عن هذه ا

التي تسمح للمختَـبر بالدخول إلى " سرال"ا يعد كلمة لالنضمام إلى رحاب أهل المعرفة، فالحّل إذ

  )4( العارفين بأولويات الحياة بالمضلعينأهله ن  نعت حقل مغلق يمك

و إذا ما عدنا إلى منطقتي الدراسة واضية وعزازقة ، لمحاولة ضبط مصطلح اللغز 

  :للّغز يحمل تسميات مختلفة في منطقة القبائل هيالشعبي فيهما، فإننا نجد بأن ا

ثمسعرقين، ثمسعرقن، و هي التّسمية األكثر ثمسعراقْ ،: جمعها  tamsaεreqt" ثمسعراقْثْ "

واضية و هي منطقة الدراسة، معاتقة، (شيوعا، و المستعملة في أغلب مناطق تيزي وزو 

  .وفي بعض مناطق البويرة و بجاية ...) بوغني

                                                      
  209، المرجع السابق ، ص  عياشعبد القادر ) 1

  .191نبيلة إبراهيم ، أشكال التعبير في األدب الشعبي، المرجع السابق، ص ) 2
3)  Voir , André Jolles, Formes simples, traduit de l’Allemand par Antoine Marie Buguet, édition du Seuil, 

Paris, France, 1972, PP  103, 105, 111. 
:و 205، ص 204نبيلة إبراهيم ، أشكال التعبير في األدب الشعبي ،المرجع السابق ، ص ، ينظر)  4 

- André Jolles, op-cit, p 109 



20 
 

ه، ءخفاااع الشيء أو يالذي يعني ض esaεreq) عرقِْإس(جاءت هذه التّسمية من الفعل 

سعرقيِ ِإ "و عمن يجعلك في الخطأ " ِإسعراقْ لَهذور "ن نقول عن شخص يتهرب من الجواب أك

  .أي أصبحت حائرا ال أميز بين الخطأ و الصواب" رذَان پعرقْنيِ إ"ا و يقال أيض" رذانپإ

حسب هذه التّسمية يمثل استعارة يحمل فيه الكالم داللة غير الداللة المعجمية التي  فاللّغز

  .وضعت له، و تختلف عن االستعمال اليومي المعتاد عليه

 tamsefrut" ثَمسفْروتْس "و يسمى اللّغز في بعض المناطق القبائلية األخرى باسم  

" يفْرا" و " ِإسفْرا"و هي تسمية مأخوذة من الفعل  .ـةڤثمسفْرا، كما هو الحال في منطقة عزاز:ج

أي ) َڤَأذسفْر ثر(ال ثالذي يعني الشرح و التّفسير وإيجاد الحل و تأويل الكالم، كأن نقول م

  )1( .يؤول األحالم

ـَز ثـقُنَز،: ج taqenuzt" ثَـقَـنُوزثْ "ا آخر و هو و يحمل اللّغز اسم  ،إقُـن

قَـنُوزِنة هي نون على سبيل المثال، و هذه التسميـڤ، و هي تسمية متداولة في منطقة واث

التي تعني الشيء المكور غير متقن الصنع، كأن نطلقها  "َأقَنُوز "تسمية غريبة مأخوذة من كلمة

   .يطبخ لكي على عجين وضع على النار

فاللّغز يطرح ليوجد . أي صنع لي عجينا غير متقن و غير مكتمل الصنع" قَـنُوزَأ ـيدڤَي: "يقال 

  )2( .له حل، و العجين البد أن يرقق و يطبخ و إالّ ستوصف المرأة بعدم المهارة في الطبخ

 :ج، timesbibit" ثمسبِبِثْ " و من التسميات التي تطلق على اللّغز أيضا تسمية 

الذي معناه الحمل على الظهر، وهذه التسمية  )3("ِإبب " ثمسبباي، و هي مأخوذة من الفعل

الوثيق بطقس يؤدى أثناء ممارسة األلغاز، في حالة ما إذا تعسر على  الرتباطهاوضعت للّغز 

نوعا من لعب األطفال، و هو أيضا  فهذا الطقس يعد. ر إيجاد الجواب الصحيحالمختب/المسؤول

بمثابة عقاب ينزله طارح اللّغز على المتلقي، لعدم تمكنه من فك اللّغز المطروح، و يتمثل هذا 

 :بـ العقاب في حمل فرد من األفراد، أو شيء من األشياء على الظّهر، وهو ما يعرف بالقبائلية

  ".َأعررِس/رِس ڤبِب أف ُأزثأ"

                                                      
التمثيل الرمزي لحقب من ( ، مجلة القصص و التاريخ"اللغز في الحكاية الشعبية القبائلية " قاضي،  ذهبية آيت ،ينظر) 1

  :و 129، ص 2005، وزارة الثقافة، الجزائر، العدد الثاني، )التاريخ االجتماعي الجزائري
Youcef  Allioui, Enigmes et joutes oratoires de kabylie (Timsaεaq – Timsal -Izlan), édition  Bèlingue bèrbère – 
Français, l’harmatan, Paris, France, 2005, P 18. 

  .المرجعان نفسهما ، الصفحتان نفسهما ،ينظر) 2
3) Youcef  Allioui ,op-cit , p 18. 
 



21 
 

تمارس بين  ، كانت القبائلي يوسف عليوي أن هذه اللّعبة في األصلو يرى الباحث 

الرئيسي الذي  أالعباألطفال بعد تشكيلهم لحلقة، فيختار أحدهم اسم حيوان فيقلّد صوته، و يقوم 

يكون محجوب العينين من إيجاد الطفل الذي قلّد صوت الحيوان، وإذا تمكن من ذلك يقوم بحمل 

  )1( .والدوران به دورات محددة) ibibi" (ِإبِبِ: "ما يعرف بـ كاشفه على الظهر، أو

تسمية اللّغز بهذه التّسمية و من هنا يتّضح لنا جلي ه) ثمسبِبِثْ(ا أن ا ذينص على أن

يستجيب في الوقت أو تمرين لغوي  ،الجنس عبارة عن لعبة، ولكنه قبل كل شيء لعبة لغوية

   .)2( عرف ويتميز بها عن باقي األجناس األدبية األخرىالتي ينفسه لجملة من القواعد والسمات، 

وجود وجه الشبه بين اللّعبتين، أي تقليد األصوات وطرح األلغاز،  هو هنا و ما نلحظه        

غموض مادي ملموس  عبارة عن في كون كلتا اللّعبتين فيها إخفاء و غموض، مع أن األولى

  ). إخفاء معنى اللّغز(الثانية غموضها غموض معنوي  و) طة حجاباإغماض العينين بوس(

ثَقْسطْ، : و إلى جانب التسميات المذكورة لجنس اللّغز، نجد تسميات أخرى مختلفة مثل

بالرغم من  -، تشترك جميعها)3( إلخ...سفْرو، ثمسعوقْثْ، ثمشَكَلْثْ، ثمقَلَقْثْ ن سثَمعيثْ، ثَمشَهتْ

االلتواء والحيرة التي تمثل قاسما مشتركا بينها و في صفات الغموض و اإلخفاء - اختالفها

  .جميعا

و هكذا و بعد أن تناولنا مصطلح اللّغز لغة و اصطالحا، نخلص إلى أن معنى اللّغز 

االصطالحي أخد من معناه اللّغوي، أي أن اللّغز نقل من المعنى المادي الحقيقي المتمثل في 

إلغاز جحره، وتعمية سبيله على أعدائه، إلى المعنى المجرد المجازي، ليدل  عمل اليربوع في

طق به على المتلقي، ااإلخفاء و االلتواء، في كالم النّ و التغطيةو  على ما تشمله عبارات التعمية

قصد تضليل هذا األخير في إيجاد الحل الحقيقي، و وحدها طريقة المخادعة والمراوغة ما يحث 

ى البحث عن الحل ورفع التحدي إليجاده، الشيء الذي يجعل فن اللّغز بمتعته النّفسية مع علاالس

  .و نشوته الذهنية، من أمتع الفنون و أشهاها عند عامة النّاس قبل خاصتهم

إلى أن األلغاز كانت من أبرز المحاور التي اهتم بها   (André jolles)يشير أندري يولس

الدراسات "وقد أنجزت دراسات حول الموضوع ، يذكر منها  ثنوغرافيون حق االهتمام،اإل

 و التي كانت لزعيم المدرسة الفنلدية أنتي أرن، و كذا أعمال العالم" المقارنة حول األلغاز
                                                      

1) Ibid , PP 18,19. 

2) voir , Rabah Tabti, Devinette kabyle (Structure , usage et propositions d’exploitation pedagogique), thése de 
magister, Département de langue et culture Amazigh, Université de Tizi-ouzou, 2008, pp  167, 168. 
3) Fernand Bentolila , Devinettes Bèrbères, éditions Fleuve et Flame, Lile, France, 1986, pp  361, 362. 
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 1917الذي أصدر كتابا حول األلغاز األلمانية عام  روبرت بتشثنوغرافي األلماني الباحث اإلو

 )Das Deutsche Volksratsel » )1 »بستراسبورغ بعنوان 

و من بين القضايا المهمة التي أثارت انتباه االثنوغرافيين، والتي كانت ذات أهمية كبرى 

قضية التمييز بين األلغاز الشعبية واأللغاز المدرجة يوميا في زاوية األلعاب " يولس " يذكر

 ضرورة هذه القضية،والصغار في العديد من الجرائد، ويؤكد على مدى  المخصصة للكبار

فاأللغاز الشعبية تعتبر جزء من الفولكلور بأوسع معانيه، و يطلق عليها اسم األلغاز الشعبية أو 

  )2( .األلغاز الحقيقية و هي الجديرة بالدراسة و التحليل

  : عالقة اللّغز باألشكال الشعبية األخرى  -2

مثل األساطير، الحكايات  ،تعبيرية أخرى لأشكا يرتبط اللّغز الشعبي ارتباطا وثيقا بعدة

والقصص الشعبية  وغيرها، و هذا ألن اللّغز كثيرا ما يدخل كمكون من مكونات هذه األشكال، 

مجتمعة  ألشكاللتشكل هذه ا، مختلف أحداثها هه األخيرة عليه و تنسجم معذبل و لقد تأسست ه

  . كال متجانسا و منوعا، غنيا باألصالة و التراث

   :عالقة اللّغز بالطقس واألسطورة  -2-1

أن نتطرق أوال إلى تحديد مفهومي  البأسو قبل أن نخوض في رحاب هذا العنصر 

  . ماهنهكالطقس و األسطورة لتّوضيح 

الدين و الطقوس "يرى نور الدين طوالبي في كتابه  :مفهوم الطقس  -2-1-1

و التي تعني عادات و تقاليد  Ritusمشتقة من الكلمة الالتينية  (Rite)، أن كلمة طقس "والتغيرات

خلق فالطّقس هو إعادة ... مجتمع معين، كما تعني كل االحتفاالت التي تستدعي معتقدات

أو تاريخي أو أسطوري شهير  اجتماعيلماض غامض، و إثبات الستمرارية حدث  تحيينو

  .ه على أنّه فعل دينياستدعاه، لكنه يأخذ معناه عند الذين يستخدمون

يضمن استمرارية ماض ما، -فرديا كان أو جماعيا–إن الطقس إذن قبل كل شيء هو سلوك    

  .)3(مهما تكن طبيعته من خالل التكرار وعبر كل زمان و جيل

                                                      
1) André Jolles, formes simples, op.cit, p 103 
2) Ibid, pp 103, 111. 

وجيه البعيني، منشورات عويدات، ديوان المطبوعات : نور الدين طوالبي، الدين و الطقوس و التغيرات، تر ،ينظر) 3

  35، ص34، ص1988، 1الجامعية، بيروت ، لبنان، ط
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أنّه يمثل سلوكا فعليا مرتبطا بمعتقد بو يمكن اختصار ما ذكرناه عن الطقس، و القول 

  .من المعتقدات

مانع لمصطلح و يصعب كثيرا إيجاد مفهوم محدد، جامع :مفهوم األسطورة  -2-1-2

ألنّه يمثل حقيقة ثقافية معقدة، نجده في جميع المجتمعات والشعوب، ) Mythe(أسطورة 

ف ومفاهيم كثيرة اختلفت باختالف الباحثين، يألسطورة تعارلف .ومختلف الحضارات الكبرى

الذي يمكن " مغامرة العقل األولى"تعريف فراس السواح في كتابه  فينذكر من بين هذه التعار

حكاية مقدسة، يلعب « عبارة عن اعتباره تعريفا جامعا نوعا ما، حيث يرى بأن األسطورة

وأنصاف اآللهة، أحداثها ليست مصنوعة  أو متخيلة، بل وقائع حصلت في  اآللهةأدوارها 

لنظام حيث ال نظام، و طرح الجواب على ملحاح وهي إيجاد ا... األزمنة األولى المقدسة

فهي إذن ذلك النوع األدبي الذي يعود إلى أزمنة . )1( »...السؤال، و رسم لوحة متكاملة للوجود

رف قبل ظهور الكتابة بزمن طويلسحيقة للتاريخ البشري العريق، و الذي ع.  

ورين باللّغز، نجد أن و إذا ما أردنا أن نحدد عالقة كل من الطقس و األسطورة المذك

فاللّغز لعب دورا كبيرا في حياة البدائيين ال يقل عن الدور الذي لعبه . اللّغز وطيد الصلة بهما

  .الطقس

أن جيمس " أشكال التعبير في األدب الشعبي"تذكر الباحثة نبيلة إبراهيم في كتابها و

، فقد )Ramean d’or("ذهبيالغصن ال"فرايزر تطرق إلى هذه العالقة في كتابه المعنون بـ 

بأفريقيا أن ترقص النساء عرايا في احتفاالت سقوط " البانتو"من عادة قبيلة  كان أورد فيه أنّه

ه  و طرحن نَبأسقطي أيتها األمطار، فإذا اقترب شخص من المكان ضر: األمطار و هن يغنين 

  . عليه األلغاز لحلها

قائال أن أفراد بعض قبائل الهند الصينية يجتمعون قبل موسم حصاد األرز،  ويضيف

دع أرزنا ينمو في الجبال "ح الجميع عند حّل اللّغز يصيو . لطرح األلغاز و محاولة حلها

يمنع طرح األلغاز للحل في الفترة الممتدة بين انتهاء موسم الحصاد و ميعاد و، " والسهول

يعوذ من ورائها الخير في  تعويذة كون اللّغز في نظر هذه الشعوب بمثابةو هكذا ي. الزرع التالي

  .اعتقاد البدائيين

                                                      
، دار الكلمة للنشر، )دراسة في األسطورة، سوريا و بالد الرفدين(فراس السواح، مغامرة العقل األولى  ،ينظر) 1

  . 16، ص15ص ،1980 ،1بيروت، لبنان، ط
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 - بدل الكلمة المباشرة –و هناك بعض القبائل يتولى فيها الرجال المسنون طرح األلغاز 

قبل كفن الميت و دفنه، و هي عادة بقيت تمارس إلى فترة متأخرة في بعض داخل الجبانة 

  )1( .يطانيا، وهذا العتبارهم بأن ذلك وسيلة لخداع روح الميت حتى ال تهربالبلدان كبر

إن عادة طرح : "و هذه العادات في نظر فرايزر غريبة حقا، ال تفسير لها حيث يقول

األلغاز في مواسم معينة أو في مناسبات محددة عادة غريبة حقا، وهي عادة لم تفسر بعد فيما 

لم يقدم تفسيرا دقيقا عن طرح هذه األلغاز في مناسبات خاصة، كتلك المتعلقة  فهو. )2( ..."أعلم

ا ما يسود نّه أشار إلى كونها مناسبات غالبإالّ أ. الخ... بنمو النبات و الزواج و الختان و الدفن

هذه الشّعوب إلى التّساؤل عن سقوط بو هو ما يدفع ، فيها الخوف من حدوث أزمة من األزمات 

ر و نمو النبات أو حدوث الجدب و المجاعة لعدم سقوطها، و أيضا عن ختان الصبي األمطا

إذا كان الزوجين سينجحان ما إلى جانب التّساؤل عن ا هذ. ومعافاته و دخوله مرحلة الرجولة

  .يث بينهما فسادافي حياتهما الزوجية و ينجبان األطفال، أو أن الروح الشّريرة ستع

مع وا لشعوره ل عنها، و ربما كان اللّغز مشارككل هذه األمور كان اإلنسان البدائي يتساء    

ـّن السامع من إيجاد حّل األهذه المناسبات في  ز، فإن هذا الحّل اغلظاهرة الغموض،و إذا تمك

يا يكون ممتلكا لقدر من السحر من شأنه أن يؤثر في القوى الغيبية التي تتصرف في حّل القضا

  )3( .الغامضة

هو أنّه لماذا لم  –كما تقول نبيلة إبراهيم  –يطرح نفسه في هذا الصدد  الذي و ربما السؤال     

كما كان يفعل في ...) الدفن، سقوط المطار(ا من الطّقوس في هذه المناسبات ائي نوعيؤد البد

  مناسبات أخرى و ذلك عوضا من طرح األلغاز؟

لة بأن البدائي في مثل هذه المناسبات كان يود لو تكشف له عن ما تجيب عن السؤال معلّ    

كان يقلقه كما في األلغاز، فالطقوس مع ما تتضمنه من السحر الذي به يتم التّقرب إلى اآللهة 

في حالة غضب اآللهة كما  دىالخيرة، كانت إما أن تؤدي مهمتها فيعم الخير، أو أنّها ال تؤ

  .بالتّالي يعم الشّريتصور البدائيون، و 

                                                      
  .192، ص191ص عبي،  المرجع السابق،نبيلة إبراهيم ، أشكال التعبير في األدب الشّ) 1

  : و نقال عن  192، ص  المرجع نفسه) 2
James Frazer, The golden Bough, VOL, III, p 154. 

  .193، ص192، ص المرجع نفسه) 3
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فللطقوس وظيفة تُؤدى لغرض قد يتحقق أو ال يتحقق، أما اللّغز و بطابعه المحير، يشترك      

مع ما في نفوس البدائيين من إحساس بالحيرة و القلق، فالوصول إلى حّل اللّغز إنّما يعني وضع 

  )1( .المحيرةحد لموقف من المواقف 

ا ،كما ندرك أيضو بذا ندرك مدى أهمية اللّغز في حياة البدائيين على وجه الخصوص 

أي بين اللّغز و األسطورة بطقوسها هي ،  أن العالقة التي جمعت بين هذه األنواع الشّعبية

فإذا «. عالقة وثيقة و متينة، رغم ما قد نجده من اختالف بين هذه األشكال في الخصوصيات

غز نجده يمثل سؤاالً ين اللّغز و األسطورة من حيث السؤال و الجواب، فإن اللّقارنا مثال ب

  )2(»اا األسطورة فهي جواب يحتوي سؤاال سابقا، أميستدعي جواب

اط كل واحد منهما باآلخر و هذا االختالف لم يمنع من التحام هذين الجنسين و ارتب

ألدب الشّعبي، الذي هو مرآة تعكس نعت با ارتباطا كبيرا، ليشكال في األخير كال متكامال

  .ة الشّعبية بأوسع و أسمى معانيهامجاالت الحيا

  :عالقة اللّغز بالحكاية الشّعبية و الخرافية - 2-2

قصة نسجها الخيال الشّعبي، «: إن الحكاية الشّعبية كما تقول الباحثة نبيلة إبراهيم هي

ليها إلى ستمتع الشّعب بروايتها و اإلنصات إتدور مواضيعها حول أحداث معينة و مهمة، ي

  )3(.»عن جيل عن طريق الرواية الشّفوية درجة أنّها تتناقل جيال

د مضمنة في ثناياها أللغاز شعبية، بحيث تندمج هذه األخيرة ا ما ترِفالحكاية الشّعبية كثير

فلم . ا للتّأثير الكبير الذي لعبه اللّغز في األوساط الشّعبيةحداث الحكاية و تنسجم، و هذا نظرمع أ

ا داخل أحداث الحكاية، فقد كان اللّغز في ن يروى لوحده فحسب، بل يكون مدمجا أيضيك

و كان في بعضها اآلخر . ا يتطلب إجابة صائبةمن الحكايات يروى بوصفه سؤاال محيرالبعض 

الحجرة المحرمة في (كما يجسده ذلك لغز  )4( .و تعليالً عبارة عن مسألة محيرة تستدعي تفسيرا

فقد اشتهر عن رجل صاحب لحية زرقاء أنّه يقتل كل امرأة ") صاحب اللحية الزرقاء"حكاية 

جل، مع العلم أنّه تنف حياة هذا الرظّل النّاس عاجزين عن فهم هذا اللّغز الذي يكويتزوج بها، 

    .نّه كان صاحب نفوذ و سلطةإإذ ، ن يمنعوه من الزواج ببناتهملم يكن في استطاعة أهل البلد أ

                                                      
 .194، ص 193المرجع نفسه ، ص )  1

 .204المرجع نفسه ، )  2

 .119المرجع نفسه ، ص )  3

 .196، ص 195المرجع نفسه ، ص )  4
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تها ووفر لها كل أسباب الراحة و الهناء، و سلّم لها في اجل أن يتزوج امرأة كسابقواستطاع الر 

جل ثم سافر الر. لب منها أال تفتحهاالوقت نفسه مفتاح حجرة واحدة في البيت الذي تسكنه و ط

جل، وساورتها عت يدها على لغز هذا الرالوقت أدركت الزوجة أنّها قد وض هذا فيفي مهمة، و

نفسها أن تصل إلى إيجاد حل لهذا اللّغز أثناء غياب زوجها، ففتحت الحجرة و فوجئت بظالم 

نها من رؤية شيء، و ذرعت و أغلقت الحجرة على الفور، و إذا بالمفتاح يسقط مروع لم يمكّ

فلما تناولته أبصرت عليه بقعة دم، لم تتمكن من إزالتها رغم استخدامها في لهفتها على األرض، 

نتابها الذعر الشّديد حتى رجع زوجها و اكتشف جرمها، فلم يكن مصيرها إلكافة الوسائل، و هنا 

  .سوى مصير الالئي سبق أن تزوج بهن ثم قتلهن

  )1( .و بذا ندرك أن لغز هذه الحجرة ال يعرفه سوى صاحبه

و إلى جانب ما سبق ذكره، نجد أن هناك حكايات خرافية و شعبية اتخذت شكل اللّغز 

  .)2( .الحكايات اللّغزيةأو  بحكايات األلغازبوصفه كال، و قد سميت هذه الحكايات 

 ا ما يطرحعشق و األسفار و المخاطر، فكثيرفاأللغاز عادة ما تصاحب حكايات الحب و ال 

عرضها "ا يكافئه بالزواج إذا حلّه، كأن يطلب منه الزواج من فتاة لبالغ لغزاألب مثال على ابنه ا

أي أنّها تصون العرض و الشّرف، و قد يستغرق حّل اللّغز سنوات طويلة و تحمل " مثل طولها

  )3( .صعاب كثيرة

لى موا بصفة خاصة برواية مثل هذه الحكايات، فهم يحكون عرو نجد أن الهنود قد أغ

ا على أميرة لم يسبق ألحد أن جعلها تنطق بكلمة، مع العلم أن المثال أن ملكا طرح لغزسبيل 

هذا الملك قد طرح نفس اللّغز على آخرين قبلها، و أمر بقتل الذين عجزوا عن إيجاد اإلجابة 

لفتاة في شجرة، و جاء شخص ثان  إن رجال نحت تمثاال:  الصائبة، حيث قال الملك لألميرة

 منفإلى ا جاء رابع و نفخ فيها الحياة، طاها مالمح مميزة، و أخيرالفتاة ثم جاء ثالث و أعوزين 

نهؤالء تنتمي الفتاة؟ م.  

و قبل أن تجيب األميرة عن هذا اللّغز، كانت قد استمعت إلى اإلجابات غير الصائبة 

ن الشخص الذي نحتها هو أبوها، إ: التي أجاب بها السابقون، ثم خرجت عن صمتها و قالت

الذي زينها هو أمها، و الذي أعطاها مالمح مميزة هو معلمها و الذي نفخ فيها الروح هو و

  .زوجها
                                                      

 .198المرجع نفسه ، ص)  1

 .المرجع نفسه ، الصفحة نفسها)  2

 .125، ص 1970، 1الحكيم شوقي، الحكاية الشّعبية العربية، دار ابن خلدون، بيروت ، لبنان، ط عبد)  3
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الملك على مقدار علمها و فراستها،  تْعلَو هكذا كانت إجابة األميرة صحيحة، و بها أطْ

 )1( .فما كان منه إالّ أن اتخذها زوجة له

من يعجز  «: لئالحكايات الهندية التي تحفل بشكل خاص بالمضمون القاهي  رةيو كث

، )بنة الملكا(حكاية زواج األميرة  ،و في حكاية هندية من هذا النّوع» عن حّل اللّغز يفقد حياته

ا على راغبي الزواج بابنته األميرة الجميلة، و يتمثل اللّغز في دميتين حيث يطرح الملك لغز

و يكون جزاء من لم يتمكن . والمطلوب هو التفريق بينهما، والحجم  نفس الشّكلخشبيتين لهما 

  .من إيجاد الحّل هو فقدان حياته 

يتقدم ولد فقير، صبي خياط أو حائك يفشل في حّل لغز الدميتين المتشابهتين في الحجم  نو حي

رتين يسقطهما في أذن إلى أقصى حد، إلى أن يتنبه في النّهاية إلى أدوات مهنته، فيستعين بإب

تحفظ السر و ال تصونه كوخز اإلبر  ال و يعني ذلك أنها ،إحدى الدميتين، فيستخرجهما من فمها

يسقط اإلبرتين في أذن الدمية الثانية حتى تحتفظ بهما دون أن  نو لكن ما إ، في أعماقها

فاضلة القادرة على الكتمان ة الوأنّها هي الدميها تكتم السر تخرجهما من فمها، و يعني ذلك أنّ

  .حفظ األسرارو

  

باستخدامه فقط أدوات مهنته، و يواصل ، و على هذا النّحو يخترق صبي الحائك أو الخياط اللّغز

 )2( .مشوار حياته و يتزوج باألميرة

ا على قاعدة هذا النّوع، أي حكايات تقوم أساسو نجد في التّراث العربي حكايات من 

، و تكون نهايتها الظفر بكرسي السلطة أو الزواج باألميرة أو الحصول على غنيمة لغزية

معتبرة، و من أمثلة الحكايات اللّغزية التي تكلّل بالزواج في النّهاية، نورد الحكاية المصرية 

الدراسات الشعبية بين "التي ذكرتها نبيلة إبراهيم في كتابها  )3("بنت الحطاب"تحت عنوان 

و التي ملخصها هو أن بنت الحطاب تزوجت في النّهاية باألمير، بعد أن " رية و التطبيقالنظ

اجتازت سلسلة من األلغاز التي طرحها عليها، فكانت خاتمة الحكاية خاتمة سعيدة قامت على 

  .المطروحة إيجاد حلول لأللغاز

                                                      
 .198نبيلة إبراهيم ، أشكال التعبير في األدب الشعبي ، المرجع السابق، ص )  1

 .127عبد الحكيم شوقي،  المرجع السابق،  ص )  2

و التطبيق، المكتبة األكاديمية ، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، مصر، عبية بين النظرية نبيلة إبراهيم، الدراسات الشّ)  3

 .209، ص 208، ص 1994، 1ط
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بلوغ مقصد من في و هكذا ندرك مدى تأثير اللّغز على حياة األفراد، و دوره الفعال 

في تقرير مصير فرد من األفراد، فيكون إيجاد الحّل أو  ا ما يكون له الحاسمالمقاصد، بل غالب

  .عدمه كفيل بإنقاذ حياة شخص أو موته

إن هذه الحكايات تبين لنا القيمة الكبرى التي حظي بها اللّغز في مثل هذه المجتمعات 

إذ لوال إيجاد  ،اا قصة أوديب المعروفة عالميتؤكده أيضو هو ما . حياة أفرادهاوالشّعوب و في 

  .ا لذلكلفقد حياته ثمن" سفنكس"بل الوحش أوديب لحل للّغز المطروح من ق

نستخلص مما سبق أن الحكايات الشّعبية و الخرافية، التي تقوم مضامينها على قاعدة 

هي عديدة، فنص سؤال اللّغز و البحث عن جوابه، يمثالن النّواة الفعالة  لغزية تساؤلية

بأحداثه و شخوصه  والمحركة ألحداث الحكايات، بل و يعدان نقطة الوالدة لعالم الحكاية 

أو زواجه  شوزمانه و مكانه، لتكون خاتمة هذه الحكاية مكافأة المجيب عن اللّغز، بارتقائه العر

  .مانو الذّهب و غيره من الكنوز الثّـ، أو ظفره بمقدار من المال أبابنة السلطان

ـّغز بالّرمز -3   :عالقة الل

و الفنون، كاألساطير و األلغاز إن الرمز ميزة توسم بها الكثير من العلوم و اآلداب 

ـّغز، نجد بأن هذا األوضبط العالقة بين الرمز  و إذا ما حاولنا مثال. غيرهاو كل خير غني الل

 البحث الغنى بالرموز ذات الدالالت و المعاني الخفية، التي ال يكشفها إالّ الذّكي المحنك بعد

  .إعمال الفكرو

 كثر، سنحاول تحديد مفهومه لغةو لكن و قبل هذا، و لضبط مصطلح الرمز أ     

  .ااصطالحـو

  :لغـة مفهوم الّرمز

لشفتين او إيماء بالعينين و الحاجبين وة إشار: ورد في لسان العرب منظور أن الرمز لغة

زو يرم زيرم ا و الفم، و هو من رمزكل ما أشرت إليه مما يبان بلفظه، بأي شيء : رمز

  )1(.أشرت إليه بيد أو بعين

   

                                                      
  .346ابن منظور، المصدر السابق، ص )  1
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  :ااصطالحـمفهوم الّرمز 

إن للرمز تعاريف كثيرة و مفاهيم جمة، اختلفت باختالف أهل العلم، فقد ورد في كتاب 

  :كما يلي" الرمز والرمزية في الشعر المعاصر"

إن الرمز ما يعني أو يومئ إلى شيء عن طريق عالقة بينهما، كمجرد االقتران أو «

  )1(.»االصطالح، أو التّشابه العارض غير المقصود

يجمع و. ا لدالالتهاظ باعتبارها رموزفهو إذن نوع من اإلشارات المتواضع عليها، كاأللفا

ـّشابه  الرمز برموزه عالقة باطنية وثيقة أعمق من مجرد التّداعي أو االصطالح أو الت

    )2( .الظاهري

ف اإلنسان الرموز منذ القدم، و وظفها في التّعبير عن انشغاالته الخاصة، كما و قد عر      

إّن اإلنسان حيوان رمزي «: نلمس ذلك في الكثير من فنونه و أموره، حيث يقول كاسريه

Symbolic 3(»ه و فنونهمفي لغاته و أساطيره و دیاناته و علو( 

 و األلغاز باعتبارها إحدى هذه الفنون و أبرز وسيلة من وسائل التّعبير الشّعبي، فإن

لكونها غنية بالرمز و كلمات األسرار الخفية،  )4(»لغة خاصة تنتمي إلى دائرة مغلقة«تها هي غل

ـّغزبل طارح تم فيها وضع شبكة من الرموز من قحيث ي يتماهى بها في الجماعة، و يقوم ،  الل

ـّغز بفك شبكة هذه الرموز، و يكشف عن المعاني و ال دالالت الطرف المتلقي لنص الل

  )5( .األسرار لينطق بالحلو

حيث إن مجموع الكلمات و األلفاظ المشكلة لنصوص األلغاز، تختلف كل االختالف من 

ن كانت األلفاظ ذاتها و الكلمات نفسها، إمعناها عن المعاني المعروفة و المتداولة بين النّاس، و 

ـّغز يـرشحها لدالالت عميقة و مقاصد أخرى، بفعل انسجام المصطلحات و تناسق  فالل

ـّها تجسيد ملحوظ لنشاط الذهنيات، العبارات   وفق إستراتيجية أقل ما يمكن قوله عنها هو أن

  .البشرية
                                                      

1  (محمد فتوح أحمد ، الر3مزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، طمز و الر ،

  .34ص  1984

  .، الصفحة نفسهاه نفسالمرجع )  2

  .35، ص ه المرجع نفس)  3
4)  André Jolles, Op-cit, p  114. 

،مخبر أطلس للتراث، عبية في جنوب األطلس الصحراوي بالجزائراأللغاز الشّ، أحمد بن محمد بن الصغير ،ينظر) 5

  .3ص ، 1،2009جامعة الجزائر، ط
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األلمانية أن الشّمس و القمر و السنة ) Rig-Vida(از ـذي درس ألغـال Porzigو يرى 

يرمز  والشهور الرِجل يرمز لها في اللّغز بالعجلة أو المركبة، كما أن الحقائق المتشابهة كاأليامو

ار ـالنّوها بالطّيور، عان و الضوء فيرمز لدة في الهواء كاللّمـلها باإلخوة، أما الظواهر المتواج

ه دائما بالرِجل و األعلى ـل يرمز لـرة، في حين أن األسفـو السحاب و الفجر يرمز لها بالبق

  .و غيرها من الرموز التي تستنبط من سياق الكالم المشكّل لنص اللّغز )1( .بالرأس

القول بأن العالقة الرابطة بين اللّغز و الرمز هي عالقة بمقدورنا اعتبارها عالقة  فيمكن

و هذا من خالل اللّغة . ا من نص اللّغز يوحي إلى حل اللّغز ككلن جزءإالجزء بالكل، إذ 

  .اللّغز و التي توحي بمعان عدةشكل الرمزية التي يوسم بها 

سد فيها جملة من المعطيات المتناقضة و المتعارضة رة، تتجفاللّغز إذن لغة رمزية معب

  .ة، و الحاملة في طياتها لرسائل مختلفةرات الدالة، ذات المعاني المركّزالتي تفيض باإلشا

ر العبقرية اإلنسانية التي يشهد فأقل ما يمكن قوله عن اللّغز هو أنّه صورة من صو

    .وب و الحضارات على تنوعهاالزاد المعرفي و الثّقافي لمختلف الشّع اعليه

                                                      
1)  André Jolles, Op-cit, p 114. 
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  :اللّغز الشّعبي الجزائري و العربي و العالمي -4

حديث عن اللّغز الشّعبي العربي أنّه، و قبل أن نشرع في ال تجدر اإلشارة هاهنا إلى

حات أكثر عن فن اللّغـز الشّعبي العالمي بصفة عامة، و ذلك لما سيمدنا به من توضيو

و هذا . شف تسمياته و خصوصياتهتعند اللّغز الجزائري، لنك أن نتوقف أوال البأسأسراره، و

الذي حث، وبموالي و األساس من هذا الا، يمكننا من خالله الدخول إلى الفصل التمهيدل ثألنّه يم

  .اأنموذجــة ڤسيكون للّغز الشّعبي في منطقة القبائل، باتخاذ منطقتي واضية و عزاز

  :الشّعبي الجزائري زـاللّغ -4-1

، التي يختلف الحجايةأو  المتحاجيةفي الجزائر اسم  الشّعبياللّغز يطلق على  

و إنّما " اللّغز " مدلولها من منطقة جزائرية إلى أخرى، فال يقال في العامية الجزائرية 

كما قد تعني الحكاية أو القصة أو  ،يسمى بهذه التّسمية، و هي قد تعني اللّغز في منطقة

  )1( .الخرافة في مناطق أخرى
الشبيهة " زـرِيـالح"خرى للّغز و هي أو نجد في بعض المناطق الشمالية للبالد لفظة 

الذي أصله من مادة ) رزيح(، و هي من فعل العامية حزوراتو  حـزورة بالتّسمية العراقية

  )2( .حرز و التي تعني هنا إحراز السامع على حّل اللّغز و ظفره به

، و تعني مخالفة اللّفظ للمعنى، و لها عالقة كلفظة أكثر تداوال األحجيةو يصطنع لفظة 

  .بالحجا الذي هو العقل و الذكاء و الفطنة

            »أغلوطة یتعاطها الناس بينهم لعبة و «: و قد عرف إسماعيل الجوهري األحجية بأنها
أي عبارة غامضة للمغالطة و اختبار الّذآاء، و األحجية جمعها : آلمة محجية: ففي العامية یقال 

و هو ما سنراه في المحاور الموالية من هذا . و تقوم على مقّدمة و عرض و خاتمة )3(أحاجي 

  .الفصل

بعدها و" حاجيتك ماجيتك"عبارة  الدارجة في العربية عّل أشهر عبارات المقدمة تداوالو ل

مباشرة، مع أن الصيغة االستفهامية ال ترد بشكلها الواضح ) السؤال(يعرض نص اللّغز 

  :رح ليوجد له الجواب، و مثال ذلكمن سياق الكالم، أي أن اللّغز يطالصريح، و لكن تفهم 

                                                      
، ديوان المطبوعات الجامعية، )دراسة في ألغاز الغرب الجزائري(األلغاز الشعبية الجزائرية ،عبد المالك مرتاض)  1

  .18، ص 17ص، 1982، الجزائر، د ط 

  .13أحمد بن محمد بن الصغير، المرجع السابق، ص)  2

  .18، ص 17عبد المالك مرتاض،  المرجع السابق ص )  3
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ـَك   حاجيتك ماجيت

  وقْ لوحـوح فـُل

  م روحـنهـو بي

  )1( .الفكرون أو السلحفاة :الجواب

نجدها تمثل في بعض المناطق " حاجيتك ماجيتك"إن نص المقدمة المذكور، أي عبارة 

القبائلية مقدمة قارة في حكاياتها الشّعبية و الخرافية، و هو األمر الذي نجده في منطقة خراطة 

ى عوامل جغرافية و ثقافية فرضها احتكاك ببجاية على سبيل المثال، و الذي يمكن إرجاعه إل

  .و امتزاجهما الثقافي بالعرب القبائل

الجزائرية باللّغة العامية، و التي ) األحاجي(و لنا فيما يلي عرض جملة من األلغاز 

  .لعبد المالك مرتاض" األلغاز الشعبية الجزائرية"استوحيناها من كتاب 

  ):أحادية المعنى(األلغاز المفردة  - أ

 )النهر(  ...............................................  يمشي بال راس، و يحفر بال فاس -1

 )السجن، الحبس(  ...........  ول حوت، فكها وال روح تموت قتسمى بالحا، و الحا بالك ت -2

 )البطيخة(  ..........................................  عندي دار عبيد ما يحلها غير الحديد -3

 )البصلة(  .....................................  هاللبسي كيفها كيف الدبزة، و فايته القايد ف -4

 )و البريدالرسالة (  ..................  ي بالخبر من كل مكانجزحافة و تنقر الحيطان، و ت -5

 )البيضة  ..................................................  طرفها خشب، و وسطها ذهب -6

 )الكلب(  .....................................................  مزود صوف، يبات يشوف -7

 )العين/ البصر(  ................................  الزينة زينة الريش، و الريش مليح عليها -8

 )القط(  ....................................  عينه زرقه، وذنه ورقة، و متحزم غير للسرقة -9

  )األم(  ............  و لغابت أصبر و أنساها ،تبدأ بالميم، و الميم في القلب ما أحالها -10

  ):الجامعة لعّدة معاني(بة األلغاز المرك - ب

 )الشمس و القمر و السماء(  ...........  زوج خبز في مايدة، واحدة حامية و واحدة باردة -1

 )الغراب(  ...............................................................  يكبر ما يشيب -2

                                                      
  .105ع السابق ، ص محمد سعيدي ، المرج)  1
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  )اللحية(  ................................................................  يلتوي ما يعيب       

 )الماء(  ...................................................................  يطبخ ما يطيب     

 )السماء و األرض(  ......................................................  زوج متقابلين -3

  )الماء و النار(  ............................................................  زوج متضادين     

  )1( )الليل و النهار(  ..........................................................  زوج متابعين     

إن ما يمكن قوله إجماالً على هذه األلغاز، هو أنّها صيغت حول مواضيع مختلفة نابعة 

و ذات جناس، مما  ا، و تجسدت في شكل جمل قصيرة مسجوعةون عموممن صلب الحياة و الك

أمر  ما يجعلو هو ا تطرب له األذن و ترتاح له النّفس، أضفى عليها نغمـا و جرسا موسيقي

  .اارثها بين مختلف فئات العمر، أمرا سهال و ميسورتداولها و تو

  :اللّغـز الشّعبي العربي -4-2

يحمل اللّغز الشعبي في بعض البلدان العربية تسميات كثيرة و مختلفة، فال بأس إذن أن 

األدبي  شكلالتي تطلق على هذا ال ،نشير و لو إشارة بسيطة على األقل إلى هذه التسميات

هي أخرى هذا مع العلم أن للّغز تسميات فصيحة و عامية . لشّعبي عند بعض هذه البلدانا

، في حديثه عن صاحب محمد رجب النجارالمغطى، حسب ما ورد في قول الدكتور المعمى و

أقدم معجم عربي وصلنا في فن األلغاز و هو ألبي المعالي سعد بن علي الحظيري، حيث قال 

إذا اعتبرته من حيث هو مغطى عنك، سميته معمى مأخوذ من لفظ العمى، فإنّك «: عن اللّغز

وهو تغطية البصر عن إدراك المحسوس، و تغطية البصيرة عن إدراك المعقول، و كل شيء 

  )2( .»...تغطى عنك فهو عمي عليك

نا حيز ألغازها، فإنّنا نجد لو إذا ما تفسحنا في فضائها و دخالعربية البلدان ففي بعض 

ربية، يطلق عليه تسمية ـزيرة العـفي الخليج و الج لّغز تسميات محلية متنوعة، فمثالل

، و هذه التّسمية أقرب إلى تسمية حجايايعرف باسم ف، أما في السعودية، رفوازيو  اـايـغب

                                                      
،   205، ص203، ص200، ص199، ص198، ص195، ص 161عبد المالك مرتاض، المرجع السابق ص ،ينظر) 1

  .210، ص209، ص207، ص206ص

  .11،  ص10أحمد بن محمد بن الصغير، المرجع السابق ، ص) 2
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، حزازيرو  حزوراتباسم يسمى ، بينما في العراق )حجيةاأل(اللّغز بالعربية الجزائرية الدارجة 

   )1( .لهجي بسيط من منطقة عراقية إلى أخرىمع اختالف 

وهي لفظة شائعة في لبنان و أصلها القاموسي من مصدر َحزوَرة ه يسمون *و الفراتيون

ورة واحزِررك حزالحزر، و حزرك الشيء بالحدس تقديره وظنه، كقولك أحز.  

ـَاَوةو بدو الفرات يسمون الحزورة  بكسر الحاء، أو  حَجـاَوةمن خبأ، و بعضهم  خَب

ـَاَوة    .من التغطية و التّعميةغط

مع  ، بالفَزوَرة، و في مصر يسمى )من العمى( اميةَمّعأما في األردن فاللّغز يحمل اسم 

  )2( .بضم الجيم و الفاء جفُلبضم الزاي و الغين، أو  زغُل أن صعيد مصر يطلقون عليه لفظتي

العربي و الجزائري على حد سواء، هو أنّه  في العالم الكالم عن اللّغز الشّعبيو خالصة 

ات التي تختلف من طرفي الوطن العربي، من محيطه إلى خليجه، يمتسبغض النظر عن الو

وافد  باختالف المناطق واللّهجات، إالّ أننى والوظائف والمقاصد، بل وحتى الرالقوالب والب

  .يلعبها في حياة األفراد، ال تختلف كثيرا عن بعضها البعضيرات التي ثوالتّأ

بل إنّنا نجد التّطابق اللّفظي و التّشابه المعنوي و التّماثل الشّكلي بين ألغاز العالم العربي 

إن تباينت المصطلحات و بوجه عام، وهو خير دليل وأبلغ برهان على وحدة األصل والجوهر،

  .المسافاتتعددت اللّهجات و تباعدت و

  :اللّغز الشّعبي العالمي -4-3

عرفت ، ا على شعب أو مجتمع دون آخر، فهي ذات ملمح عالميإن األلغاز ليست حكر

منذ القدم، و لعّل من بين أشهر و أقدم األلغاز العالمية التي احتلت الصدارة في الكثير من الكتب 

ورد وبه األساطير اإلغريقية،  و التي كانت ذات صدى كبير، نذكر لغز أوديب الذي نطقت

 .سليلسوفوك" اأوديب ملك"ي المسرحية اليونانية بنوع من التّفصيل ف

فقد اقترن اسم أوديب باللّغز، ذلك أنّه لما أبعده أبوه عنه لعلمه بأن ابنه سيقتله عندما 

ت بوحـش فظيع هـو ي، قرر الفرار إلى مدينة طيبه، و التي وجدها قد ابتلأمهيكبر، و يتزوج 

                                                      
جتماعية، مطبعة العمرانية محمد الجوهري، الفولكلور العربي بحوث و دراسات، مركز البحوث و الدراسات اال) 1

  .510،  ص 2000، 1لألوفست، القاهرة، مصر، ط

 .أهل الفرات بسوريا  *

 .208،  ص 207عبد القادر عياش ، المرجع السابق ، ص) 2
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)Le Sphinx( ،هذا األخير الذي نصفه أدمي و نصفه اآلخر حيوان ،) و يحمل أحيانا أخرى

  :، فظّل الوحش يطرح على أهل طيبه لغزا محيرا و هو)رأس امرأة و جسد أسد

الكائن الذي يمشي في الصباح على أربعة أرجل، و في الظهيرة على رجلين و في  ما

فبعد . أرجل؟ و قد تعرض للموت كل من فشل في إيجاد حّل للّغز، إالّ أوديب المساء على ثالثة

حينما يكون : المختلفة وصوله إلى بوابة المدينة حّل اللّغز بقوله بأنّه اإلنسان في أطوار عمره

و هكذا . يهاليمشي و في يده عصا يتكئ ع اشيخو، ين تاالثنيمشي على رجليه  ايحبو، شاب طفال

ا أهل المدينة، و أصبح بعدها ملكـ نفسه، و تمكن بذلك أوديب من إنقاذ) Sphinx(قتل الوحش 

  )1( .ألهل طيبه

أن جيمس فرايزر في " الشعبي في األدب أشكال التعبير"ذكرت نبيلة إبراهيم في كتابها 

على "بلقيس" أشار إلى بعض األلغاز التي طرحتها ملكة سبأ" الفولكلور في العهد القديم"كتابه 

فقد اشتهر النبي سليمان بذكائه و فطنته و حكمته و وصل ذلك . ختبر ذكاءهتالنبي سليمان لكي 

يحمل معه صندوقين  رسوالأرسلت إليه حيث ، )2( إلى علم الملكة بلقيس، فأرادت أن تختبره

و طلبت منه أن يسأل النبي سليمان عن محتوى ، أحدهما من الذهب و اآلخر من الفضة 

طلبت منه التفريق مائة أنثى غير مكشوفي المظهر، و الصندوقين، كما بعثت إليه مائة ذكر و

  .بين الجنسين

لقد أحضرت : و بعد وصول الرسول إلى سيدنا سليمان أجابه على أسئلة الملكة قائالً

طلب أما بالنسبة للذكور و اإلناث فقد ميز بينهم بإحضار ماء و . صندوقين من الذهب و الفضة

بصب الماء على كل واحد تدريجيا، ) سليمان(من كل واحد منهم أن يغسل يديه، و يقوم هو 

و ال ) La paume de la main(فالحظ أن النساء عند صب الماء على أيديهن يبرزن راحة اليد 

، م يبرزون ظهر اليد بدل راحتهيشمرن على سواعدهن قبل الغسل، أما بالنسبة للرجال فه

  )3( .معلى سواعدهم قبل غسلهيشمرون و

ـّن النبي سليمان من حّل لغز بلقيس و فصل بين الجنسين   .و بهذه الطريقة تمك

أن تمتحنه بنفسها، فرحلت إليه  غير أن بلقيس لم تكتف بسماع ذلك فحسب، و إنّما أرادت    

  :طرحت عليه عدة ألغاز نذكر منهاو

                                                      
  :و  195عبي ، المرجع السابق ، ص نبيلة إبراهيم ، أشكال التعبير في األدب الشّ ،ينظر) 1

Marce l  Bernasconi, op-cit , P 22.  
  .194نبيلة إبراهيم ، أشكال التعبير في األدب الشعبي ، المرجع السابق، ص   )2

3)  Tabari, Chronique traditionnelle de SALMON à la chute de Sassanides, traduit par Hermaun Zotenbeg, 
édition Sindbad, 2ème édition, Paris, France, 1980, PP 16 , 17. 
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، و اثنين انساب منهما مجرى وا مدخالما معنى أن سبعة وجدوا مخرجا، و تسعة وجد

  : على التو وواحد شرب من المجرى؟ فأجابها سيدنا سليمان

أما االثنان ور الحمل، وأما السبعة فهي سبعة أيام الحيض، و أما التسعة فهي تسعة شه

  .فهما الثديان، و أما الواحد فهو الطفل

تقف الملكة عند هذا الحد، بل واصلت في طرح ألغازها لتتأكد أكثر فأكثر من ذكاء  لم

  :النبي سليمان حيث قالت له

نّه الشجرة إ: ا حتى إذا مات تحرك؟ فأجابهايء الذي ال يسير حينما يكون حيـما هو الش

  .رالتي ال تسير و هي حية، فإذا قطعت و صنعت منها السفينة، سارت في عرض البح

ما هو الشيء الذي يعيش في باطن األرض و يكون غذاؤه التّراب، : و أضافت قائلة     

  .ويتفجر كالمياه و يضيء البيوت؟ فقال إنّه النّفط

إّنك تفوق في الحكمة «: له ا بالنبي سليمان إذ قالتهكذا امتألت الملكة بلقيس إعجاب و

  )1(.»أسمعه عنك النبوة أضعاف ما آنُتو

ـّل  ا من بين نماذج كثيرة عرفتها مختلف الشّعوب ، أنموذجـاأللغاز السابقة الذّكرتمث

هائل، يصعب  كمٍمن  قاع العالم، أي ال تمثّل سوى جزءا بسيطـا و ضئيالوالمجتمعات في كل ب

ات الكتب إلينا على مر العصور حصره بحكم تباين هذه األلغاز و تعددها، رغم ما نقلته أم

ضعت ألجلها، هداف التي وو هي في مجملها، تسعى إلى تحقيق هدف من األ .مختلف األمكنةو

  .أللغاز وظائف تُؤديها في الحياة العامة لألفراد و ذلك في كافة الميادين و متنوع األصعدةلفا

  :وظائف األلغاز الشّعبية -5

ثقافية، عدة وظائف نفسية، اجتماعية، تاريخية و د افرغز الشّعبي في حياة األيؤدي اللّ

أساسية للتّربية،  فهو وسيلة  )2(.»الّتسلية البریئة و الّثقافة الّشعبية و الّتربية العلمية«يهدف إلى و

ا كيف يواجهون المشاكل و النّظر إليها من كافة لّم األطفال الصغار و الكبار معذلك ألنّه يع

و يمكن القول بصفة  .في إطار ترفيهي جوانبها، ثم يحتفظون بعد الكد و التّفكير بحس فكاهي

  :عامة أن للّغز وظيفتين أساسيتين هما

  

                                                      
  .195، ص 194عبي، المرجع السابق، ص إبراهيم، أشكال التعبير في األدب الشّ نبيلة) 1
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  : يهوظيفة التّسلية و التّرف -5-1

في التقاء مجموعة من النّاس لطرح األلغاز و البحث عن اإلجابات،  مثال ونلمح ذلك

قد البعض، و ه و دفع الملل عن بعضهمبحيث يجدون في الممارسات التّلغيزية خير وسيلة للتّرفي

  .تستغرق ممارسة األلغاز ساعات كثيرة، و جلسات وسهرات طويلة

   :وظيفة اختبار الذّكاء -5-2

فكرية و الذّهنية وسيلة لتنمية القدرات ال فهذا األخير تعتبر الوظيفة األساس الثانية للّغز،و

 نه من التّفكير و اإلدراك و التّخيل، إلى درجة أن بعض المربين البيداغوجيينللطفل، إذ تمكّـ

إضافة إلى أن بعض األطباء النفسانيين يعتمدون . إليها إلدراجها في برامجهم التعليمية يلجأون

صحة أو و على األلغاز كعامل مساعد في مهنتهم، و ذلك في اختبار مستوى ذكاء مرضاهم 

  )1( .عدم صحة تفكيرهم

كاء، إالّ أنّنا نجد للّغز فالوظيفتان األساسيتان للّغز في الواقع، هما التّسلية و اختبار الذ

ا ية و الحكايات التي قامت أساسا و وظائف أخرى، و كثيرة هي األحداث و الوقائع التّاريخأبعاد

 قبيلة ا تكشف عن ألغاز يطرحها سلطانفيحدث أن نقرأ أخبارا و نتصفح قصص. على لغز ما

ل إلى إيجاد الجواب الصحيح، معينة على أفراد رعيته، و يخصص مكافأة محددة لمن يتوص

  .فنجاح البطل و بلوغ هدفه أو فشله و انقضاء حلمه رهينة بإيجاد حّل اللّغز أو عدمه

و كذا تنقالت شاقة كثيرة  )2(سنوات، ا وتستغرق مدة البحث عن الجواب شهرو قد 

  .الصعوباتبمليئة  إلى عوالم بعيدة، رحالت ب القيام  و قطع مسافات والتّشعبات، بل 

و في كثير من الحيان تنشب حروب طاحنة بين بعض القبائل المتجاورة على إثر لغز 

تطرحه قبيلة ما على قبيلة أخرى، و في حالة ما إذا اهتدى أحد شعراء القبيلة و حكمائها إلى 

ـّه، يقدمونه إل و تحصل بالمقابل . ى القبيلة السائلة بافتخار و اعتزاز كبيرينحّل اللّغز و فك

أو زواج أحد ) إلخ...مقدار من المال أو الذهب، (قبيلته على مكافأة، تتمثّل في غنيمة معتبرة 

  .أبناء القبيلة المجيبة عن اللّغز بابنة شيخ أو زعيم القبيلة األخرى
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المسؤولة في الظّفر بالحل الصائب في المدة أما في حالة حدوث العكس و تفشل القبيلة 

من قبل القبيلة السائلة، بل  إهانة و سخرية الزمنية المعطاة لها، فإنّها ستكون موضوع 

  .الشّعراء أيضوموضوع هجاء و سخرية ا

فتاريخ ... طاحنتالو و في غالب األحيان قد يصل بهما الحال إلى الحرب والتعارك

ا، و كانت فيه مسألتي الحياة غني بأحداث لعب فيها اللّغز دورا حاسم البشرية بمختلف أطواره

  )1( .والموت مرهونتين بلغز معين

ـّه يعتمد عليه أيضو باإلضافة إلى الوظائف المذكورة للّ ا في المجال غز، نجد بأن

اعد التّربوي التّعليمي، إذ يتخذ كأسلوب أو وسيلة في سبيل تعليم أو ترسيخ قاعدة من القو

مر الذي نلمحه عند الشّعراء الذين لجأوا إلى األلغاز، و ضمنوا البالغية، و هو األوالنّحوية 

كالمهم بعض المسائل النّحوية و البالغية من أجل تبرير قضية من القضايا، و لهذا جاءت 

بية، و التي نشأت عن األلغاز الشّع باأللغاز اللّغويةبعض قواعدهم في قالب لغزي، يمكن نعتها 

  )2( :ن وردا في قالب شعرييو من أمثلة ذلك اللّغزين التاليين اللذ

  ربـاعـي بـالميـن    مـا اسـم ثـنـائي        

  ضوعف فعالن بالمين         كــل شطــر إن        

  بـه عــاد كـالمين    و إن خاطبت مأمورا      

  .غـدا فعـال و حرفين    و إن حرفت حـرفين      

  .البلبل : الجواب هو

  تلقاه عند الناس مـوزونًا    لشيء حسن شكـلهما اسم       

  واو و نونًا صار موزونًا    فـإن زدته اتـراه معـدود      

  )3( .الموز : الجواب هو

ا على الفهم و الذّكاء و التّركيز بأدوارها المختلفة، القائمة أساسإن األلغاز الشّعبية 

مكانات الكبيرة في إلالشّخصية المتّزنة الهادئة ذات القدرات و ا والتّأمل، تساعد على اكتساب

كفيل في أغلب األحيان لتحقيق الشّهرة و ارتقاء المناصب  مرأالبحث و االكتشاف، و هو 

                                                      
  .             المرجع نفسه ، الصفحة نفسها) 1

، منافحات في اللغة العربية، دار األمل للطباعة و النشر و التوزيع، منشورات مخبر تحليل صالح بلعيد ،ينظر) 2

  .77، ص 2006الخطاب ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  .83، ص 82المرجع نفسه ، ص) 3
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ا إلى لغز من األلغاز الذي يكون في بعض المسائل يعود أساس نإذ ةء و الشهراقفاالرت. العالية

  .عالم الرقي و النجاحبمثابة المفتاح للولوج إلى 

بمعرفتنا لهذه األدوار و الوظائف القيمة اللّغز، نتساءل هنا عن ماهية هذا  و و اآلن

ا البناء الهيكلي العام فما هو إذ. التّطلع على خصوصياته األدبي حتى نتمكن أكثر من شكلال

  مميزاته الفنية؟ و فيما تتمثّل أصنافه و أنواعه؟  الذي يتخذه نص اللّغز؟ و ما هي
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  :البناء الهيكلي العام لنص اللّغز -6

  :يقوم هيكل نص اللّغز على ثالثة عناصر أساسية هي

 .المقدمة - 1

 ).السؤال(العرض  - 2

 ).الجواب(الخاتمة  - 3

   :المقّدمة -6-1

تسميات أخرى كاالفتتاحية ألنّها تفتح نص اللّغز، أو الدعوة ألنّها تدعو اآلخر  او يطلق عليه

  .هلسؤال النص الموجإلى االستماع أو طلب حّل اللّغز، أو اإلعالن و التنبيه 

ا، و كأنّها إعالن ها صاحب اللّغز اختياريب ملة يلتفظد في جرِإن المقدمة عادة ما ت

من صاحب اللّغز من جهة و الطرف المطالب بتفكيكه : طرفين صريح لبداية صراع ثنائي بين

كاألب أو الجد مع أفراد (ا أو مجموعة من األفراد جهة أخرى، و الذي قد يكون شخصا واحد

  ).العائلة

ر كونه يمتلك قدرة بنفسه منزلة أعلى معرفة من المختَحدد لر منذ المقدمة يبِنجد المختَ

عنيف و صاخب و كأنّه في ا بخطاب ان كثيرة يصدر سؤاله مشبعفي أحيالجواب، التي تجعله 

  )1( .مع الطّرف الثّاني موقف تحد

   :السؤال -6-2

يعد أهم عنصر في البنية التّركيبية للّغز، إذ يمكن القول بأنّه يعتبر نص اللّغز في حد  و

  :ذاته، و يتشكل السؤال من عنصرين أساسيين هما

المستعار، و المطلوب في الجواب عن السؤال  لثإليه بالمرمز و هو ما ي :الموضوع •

أي  Noyau dénominatifا بنواة التّسمية المذكور آنف) شتب وبرتر(و قد سماه المطروح، 

  .المتعلق بموضوع السؤال أو البرهان أو دليل جواب اللّغز

سؤال و يضم كل العناصر اللّغوية التي يدل بها ال :الخطاب اإلخباري أو الوصفي •

و يمكن أن تختلف  ، Noyau descriptifبالنّواة الوصفية ) بتش(حول الموضوع، و قد سماه 

                                                      
  .103محمد سعيدي ، المرجع السابق ، ص ) 1
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ا، نية في كونه يكسب نص اللّغز طابعا وصفيا إخباريو تكمن قيمته الف. بنيته من لغز آلخر

  .بمعنى ذكر األوصاف و األخبار التي قد توحي بالموضوع أو تتعلق به

ما هـو؟ من هـو؟ ما هي؟ : و تُختتم نصوص األلغاز بعبارة استفهامية من مثـل

من  –بلفظها الصريح المباشر  –لخ، و يحدث أن تغيب الصيغة التّساؤلية إ ...كيف؟ أيـن؟ 

نهـاية النّص، و لكـن تفهم من طبيعة الجنس، أي أن اللّغـز بطبيعته يطـرح للسؤال عـن 

  )1( .شيء مـا

   ):الحل(الجواب  -6-3

ة واحدة، و قد يضيف المجيب تعليقا المطروح في كلمينحصر الجواب عادة عن اللّغـز 

ا تحمله من رموز و دالالت في حالة ما ليوضح اإلجابة و يكشف عمختصرا أو شرحا أو تفسير

 عجز المستمعين عن فهم الجواب، و عدم قدرتهم في التّوصل إلى ربط العالقة بين ما جاء في

  )2( .الخطاب الوصفي اإلخباري و بين الموضوع المجيب عنه

ركنين قارين ال يمكن االستغناء عنهما  ل عنصرا السؤال و الجواب في أي لغزثيم

حتى يتم عرض اللّغز على أكمل وجه، أما بالنسبة للمقدمة فيحدث أن تغيب من نص اللّغز 

عنوي، كما أن بالجانب التّركيبي أو بالجانب الممر سواء تعلق األ ،خيردون أن يختل هذا األ

 ،فيه قد ترد قبل طرح نص اللّغز أو بعده دون أن ترتبط بموضوع محددالعبارة التّساؤلية 

و الجواب شيء كلما زاد نقص فما هو؟ "أو  )3(؟"ما هو الشيء الذي كلما زاد نقص": مثال ذلك

  .العمر :هو

   

                                                      
  .105المرجع نفسه ، ص) 1

  .106، ص105المرجع نفسه ، ص ) 2

  .89ص ،2007، 1جميلة جرطي ، موسوعة األلغاز الشعبية ، دار الحضارة،  بئر توتة، الجزائر، ط )3
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  : الفنّية هخاصياتلغز الشّعبي و أنواع الّ-7
  :لغز الشّعبي أنواع الّ -7-1

تُمثل األلغاز الشعبية حاجة من حاجات النّفس البشرية أثناء التّعبير، يتوارثها النّاس جيال 

عن جيل، و تصقل بحسب حذاقة الفكر، و إجادته في نسج الخطاب و معرفة توظيفه، و هي 

. أسلوبها و وظيفتها و تباين أهدافها ومقاصدهاعلى أنواع مختلفة و أشكال منوعة تبعا الختالف 

هي تي تصنف من حيث الشّكل األدبي، وغير أن أكثر هذه األنواع معرفة عند النّاس، هي تلك ال

  .على نوعين ألغاز نثرية و أخرى شعرية

و هي ما جاء إما في شكل جمل عادية، أو في جمل مسجوعة  :األلغاز النّثرية -7-1-1

 – 18كـلمات و ال تـزيد عن  4 – 3مطرزة الفواصل، أو ذات جناس، و هي ال تقل عن 

  )1( :كلمة، و من أمثلة األلغاز النّثرية العادية 20

  )الصدى(  ............................................  يتكلم بعد كل متكلم و ليس له فم -1

  )الدالع(  .................  مفتاحها حديد مدينة خضراء، أرضها حمراء، سكانها عبيد و -2

  :أما األلغاز المسجوعة و ذات الجناس نذكر

  )الزجاج(  ..................................  البعيد و يقرب الجليد د، يشبهكالحدييذوب  -3

  )الريشة(  .......................................  النّاس، يحكي ألبعد الرأسيشرب من  -4

  )2( ).المنفاخ الذي كان ينفخ به النار قديما(دممدو، و رأسه في جهنم جلود، بطنه عوديده  - 5

و هي التي تعتمد بحورا خفيفة الوزن و اإليقاع، و هي بين  :الشّعرية األلغاز -7-1-2

  :و من أمثلتها )3( البيت حتى الثالثة أبيات على األكثر، و ال وجود ألكثر من ذلك إالّ نادرا

  بسر وذو الوجهين للسر يظهر      و ذي أوجـه لكـنه غير بائح       

  تسمعها بالعين ما دمت تبصرف      تناجيك باألسرار أسرار وجهه       

  )4(الكتاب :الجواب

  .و هذا اللّغز في الحقيقة هو لغز لغوي ، صيغ من أجل ترسيخ قاعدة من القواعد النّحوية

                                                      
  .17أحمد بن محمد الصغير، المرجع السابق ، ص  ،ينظر) 1

  .77، ص31، ص 13، ص09جميلة جرطي ، المرجع السابق ، ص) 2

  .18أحمد بن محمد الصغير، المرجع السابق ، صينظر،  ) 3

  .201، المرجع السابق ، ص بيعشّإبراهيم ، أشكال التعبير في األدب النبيلة ) 4
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هدف محدد،  جلأ إن استخدام نوعي األلغاز النّثرية و الشّعرية ليس اعتباطا، و إنّما من    

وا ملكة اللّغة و يتدربوا على األخذ بقواعدها خاصة الموجهة منها إلى األطفال، و هذا ليكسب

  )1( .شعرا و نثرا

أما بالنّسبة ألنواع األلغاز األخرى، و التي تختلف حسب الوظيفة التي تؤديها، فإنّنا نلفي 

 .)2( ألغازا وجدت للتّدريب على السجع و ترصيع الكالم، وأخرى للمغالطات السمعية و المعنوية

و تسمى بالمغالطات ألنّها تجعل المسؤول يبحث عن حل للغز ما، و يظل يبحث عن هذا الحّل 

  )3( .المتوقع، فإذا بالحّل بعيد كل البعد عما كان يتوقعه

كما نجد إلى جانب هذه األلغاز ألغاز أخرى و بوظائف نادرة، كتلك المتعلقة بتوطيد 

و النّسبية، أو التّدريب على العمليات الحسابية و الذهنية، أو المشبعة بالروح  الصالت القرابية

  .و غيرها من األلغاز التي نجدها مختلفة باختالف أصحابها و األماكن التي طُرحت فيها )4(الوطنية،

  :الفنّية اتالخاصي- 7-2

 نواعبها عن باقي األا بعدة مميزات فنية ينفرد نوعا أدبيا شعبيباعتباره يمتاز اللّغز 

  :األدبية الشعبية األخرى أهمها

  الجمل القصيرة -

  السجع -

  الجناس -

  .الموسيقى و اإليقاع الداخلي الخفيف و السريع -

  .التّالعب الصوتي -

  )5( .اغز في قالب شعري كما قد يكون نثرقد يكون نص اللّ -

بمعنى أن اللّغز يرد في شكل جمل قصيرة خفيفة على اللّسان سهلة  :الجمل القصيرة •

 من الذي ُوجد أوًال البيضة الم الدجاجة؟ «: اإللقاء و مثال ذلك

                                                      
  .19أحمد بين محمد الصغير، المرجع السابق، ص) 1

  .22، ص 19المرجع نفسه ، ص، ينظر)  2

  .205نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في األدب الشعبي ، المرجع السابق، ص) 3

  .24، ص  23سابق ، صأحمد بن محمد الصغير،  المرجع ال ،ينظر) 4

  .98محمد سعيدي ،  المرجع السابق ، ص ) 5
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یرى البعض أّن البيضة أصل الخلق و یقولون آان الكون على شكل بيضة و انقسم إلى  :الجواب

  )1(.»رضالنصف األعلى هو السماء و النصف األسف هو األ : نصفين

  :و من أمثلة ذلك أيضا األلغاز التالية

  )الميزان(  ..........................................................  ليس له عقل و ينطق بالحق

  )2( )السلحفاة(  .......................................................  تمشي و بيتها على ظهرها

و هو من المحسنات اللّفظية البديعة، و يعني اتفاق الفاصلة بين جملتين أو  :السجع •

ا، و هو إعطائها جرسا موسيقيخير، و فائدته تزيين األلفاظ و تحسينها و أكثر في الحرف األ

  :و من أمثلته في األلغاز )3(خاص بالنثر

المنفاخ الذي هو و(الكير : و الجواب هو. ممدود، و رأسه في جهنم جلود، و بطنه عوديده  - 

  )4()اينفخ به النار قديم

  )قلم الرصاص(  ..  الرأس، وال يعيش إال بقطع إحساس ، و ليس له روح أوالناسيحاكي جميع  -

  )5( )المقص(  ...........................  فعني، مرة يضر و مرة يشبع، يأكل و ال يلمعفي اليد  -

ا من المحسنات اللّفظية البديعة، و يعني تشابه كلمتين في اللّفظ و هو أيض: الجناس •

خلق جرس  ، و الغاية منه تحسين اللّفظ وو اختالفهما في المعنى، و هو نوعان تام و ناقص

  :و من أمثلة األلغاز ذات الجناس )6( .المشاعر ذن و ترق بهموسيقي عذب تطرب له األ

  )7( )الساعة(  ............................  ستين ا، و أوالدهسكين ، ال هي سلسلة و البالسينتبدأ 

و هو جناس ناقص، ويعني تماثل كلمتين أو أكثر في بعض األمور مثل الترتيب أو 

سين، (بين هذا المثال تماثل في العدد و النوع في و هو  )8(الشكل أو عدد الحروف أو نوعها

  ).سكين، ستين

                                                      
  .199، ص 2001، 1، دراسات في الثقافة الشعبية، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، اإلسكندرية، مصر، ط مرسى الصباغ) 1

  .164، ص 163، ص 68، ص 67جميلة جرطي ،  المرجع السابق، ص ) 2

، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر، )البديع، البيان، المعاني(الشيخ، الوافي في تيسير البالغة  حمدي) 3

  .49، ص 2004ط، .د

  .14، ص13جميلة جرطي ، المرجع السابق ، ص) 4

  .10، ص  9ص ، 168، ص167المرجع نفسه ، ص ) 5

  .50حمدي الشيخ ، المرجع السابق ، ص ،ينظر) 6

  .199مرتاض ،  المرجع السابق ، ص عبد المالك) 7

  .51حمدي الشيخ ، المرجع  السابق ، ص) 8



45 
 

تمتاز األلغاز بجرس موسيقي  :الموسيقى و اإليقاع الداخلي الخفيف و السريع •

داخلي جذاب، تنتجه الحروف المشبعة بعناصر الحس الشّديد و المشكّلة صوتي عذب و إيقاع 

 :لنص اللّغز، مما أضفى عليها السيولة من األنغام اإليقاعية و الصوتية و مثال ذلك

  )1( ).البيضة(....فإن حاولت معرفتي فلوني مثل اسمي، عن اللحم  أغنييكمصغير بينكم حجمي و -

ذات أصوات متالعبة ، لينة وطرية، ا أنّها فمن ميزة األلغاز أيض: التالعب الصوتي •

  :مختلفة مثل ، و قابلة لتشكيل ألفاظ ذات معانصادرة من مخارج صوتية متناسقة

  )2( )القارب( ....و محمول، يابس و مبلول حامل -

طول اليوم واقفة و ال أشكو يا عجبي، ينام الناس في ظلي إذا عانوا من التعب فهل حاولت  -

  )3( ).الشجرة(.....معرفتي؟ 

  :او مثال ذلك أيض

   )4( )الكتاب(  .........  له جلد و ما هو بحيوان، له ورق و ما هو نبات، و له لسان و ما هو إنسان

  :ا مثلفوروده شعر: اغز في قالب شعري كما قد يكون نثريكون نص اللّ قد •

  تراها مدى األيام تمشي و ال تتعب       ول دهرهاـو مسرعة في سيرها ط

  و تأكل مع طول المدى و ال تشرب    ـل ساعةو في سيرها ما تقطع األك

  .و ال ثلث ثمن مـن ذراع وأقـرب    و ما قطعت في السير خمسة أذرع

  )5( .الطاحونة : الجواب

  :او مثال ذلك أيض

  أشاهدها تجري و ليس لها رجل          و جارية لوال الحوافز ما جدت         

  و ليس لها ثدي و ليس لها بعل         و ترضع أطفاال و ال هي أمهم         

  )6( .الساقية :الجواب 

                                                      
  .120عبية ، المرجع السابق، صمرسي الصباغ ، دراسات في الثقافة الشّ) 1

  .96، ص95جميلة جرطي ،  المرجع السابق ، ص ) 2

  .120مرسى الصباغ ، دراسات في الثقافة الشعبية ،المرجع السابق، ص) 3

  .22،  ص21جرطي ، المرجع السابق ، صجميلة ) 4

، دار الراتب الجامعية، بيروت، )موسوعة النبالء في مجالس الشعر(محمد عبد الرحيم ، أحاجي و ألغاز شعرية ) 5

  . 135، ص 1998ط، .لبنان، د

  .96المرجع نفسه ، ص) 6
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عدة ألغاز فرعية، إلى جانب ا فنذكر المثال التّالي الذي يتركب من أما ورود اللّغز نثر

  :ا للتكرارال داعي لذكرها مرة أخرى تفادي األلغاز المذكورة في العناصر السابقة، و التي

  ما اسم بلد سداسي؟

1- لطيف(  ..........................  من أسماء اهللا الحسنى :لهثانيه و رابعه و خامسه و أو( 

 )فلس(  ................................................  ما تحتاج إليه البالد :األول هنصف -2

    )طين( ...............................................  يستعمل للمنازلما : الثاني  هنصف -3

 )سلف(  ........................  ما يطلبه التاجر في هذا العصر: ا النصف األول معكوس -4

5- فل(  .....................................  ما تحبه النساء أكثر من الرجال: له و ثانيه أو( 

 )سين(  ...................................................  نهر :  ثالثه و آخره و خامسه -6

 ...)نيس(  ....................................  بته أضحى مدينة عظمى في أوروباو إذا قلّ -7

  )1( .فلسطين :الجواب

   ا أبيات شعرية حّل اللّغز المتعلق بفلسطين منشدأجاد الشّاعر الغساني في إيجاد  و قد

  :هذا نصها) مثاٌل يجمع بين الشّعر و النّثروهو (

  اللّطيفُو قد شقيت كمـا شاء     فُلعبت  صرو بهـا فلسطين             

  المنازل و السقـوفُ تُشاد بها    بـاقالطين أضاعت فلسها و              

  يحيفُ  سلـفبهذا العصر إذْ     عـكساالفلس و تاجرها يريد              

  ووحّدت المقاصد و الصفوفُ    حـقـا الفَـلِّتضوع ريحها ك             

  )2(لها مصيفُ ينيسو في أرجاء        مشتـى السّينلشكواها ضعاف              

فمعظم األلغاز تعتمد على . ز عدة مميزات فنية يتصف بهاو هكذا نستنتج أن للّغ

داول بين النّاس، مات التي تجعلها سهلة التّالخفيفة، و غيرها من الساألسجاع و الجمل القصيرة، 

ونها و يشيعونها فيما بينهم، على تنوع وظائفها و أهدافها و بأنواعها المختلفة فيحفظونها و يرو

  .و المتباينة

  
   

                                                      
  .291المرجع نفسه ، ص ،ينظر) 1

  .292المرجع نفسه ، ص) 2
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  :خالصة
لّغز، نصل في ختام هذا الفصل، و بعد أن حددنا مختلف المفاهيم النّظرية التي تتعلق بال

يعرف  ،ا، له مكانته المميزة بين أشكال التّعبير الشّعبييمثل شكال تعبيريا شعبيه إلى القول بأنّ

  .األخرى شكالبقالبه الخاص و مميزاته الفنية التي يتفرد بها عن باقي األ

يأتي على أشكال منوعة، و يرمي إلى مقاصد مختلفة، ذات تأثير فعـال في حياة كما 

  .األفراد بشتى مستوياتها

 ا، يشير إلى دقّة المالحظة اليومية للمبدع الشّعبي، و هو يتفاعل و يتعامل اللّغز عمومإن

يده العلمي و الخبرات لبناء رص ا في اكتساب التّجارببيئته و محيطه الواسع، و ذلك حب مع

و نحن إذا ما أردنا . و مغزاها اوناتهنالمعرفي، و التعرف على األشياء الدائرة به و إدراك مكو

تعميق الدراسة لهذا الجنس األدبي و الشّعبي في منطقة من المناطق، البد من اختيار عينة من 

حفظ هذا : هدفين هما العينات لتكون محّل االختبار و موضوع البحث، ساعيين بذلك إلى تحقيق

. و تدوينه من جهة، و الكشف عن كنهه و أسـراره من جهة أخرىالموروث الشفوي الالمادي 

من منطقة ) ـةڤواضية و عزاز(في منطقتي  الشّعبي و هكذا وقع اختيارنا على دراسة اللّغـز

   .دراسةيستحق ال شعبيتراث لما تزخران به من نظرا هذا و ،القبـائل الكـبرى بتيزي وزو
 



 

 

  ةڤعبية القبائلية بمنطقتي واضية وعزازاأللغاز الشّ

  - عرض و تصنيف  - 

  

  .تمهيد

  :جمع وتصنيف مادة البحث -1

  .جدول توضيحي لبعض الحروف األمازيغية المشكلة لنصوص األلغاز -2

  .تصنيف ألغاز منطقة واضية  -3

 تصنيف ألغاز منطقة عزازقة  -4

  خالصة
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  :تمهيد

تعاقب حقب  أنتجهاتزخر منطقة القبائل بموروث شعبي ضخم، وثقافة شفوية هائلة،   

وتراكم فترات زمنية متالحقة، لخصت جهود جماعية وخبرات مشتركة لذوي تاريخية مختلفة، 

  .الفكر ومدركي فن القول

أوجد المجتمع القبائلي لنفسه أدبا شفويا، جمع بين عناصر الثقافة القبائلية بمفهومها الواسع  فلقد

  .وتنوعت مقاصدهوالعام، فتعددت بذلك أشكاله 

القولية ندرة وأكثرها عرضة أشكاله إن الدارس للموروث الشعبي القبائلي، يدرك بأن من بين   

الذي يمثل أنموذجا عريقا، متعدد المجاالت، متنوع الموضوعات،  ،"األلغاز"شكل لالندثار نجد 

ضمن خانات موروثنا فهو إذن فن ذو مكانة معتبرة   .التغنيا بالدالو زاخرا بالمعلومات

في بنك الذاكرة الشعبية،  واالجتماعيالكنز األدبي الشعبي المتعددة، كيف ال واللغز هو ذلك 

الفرد المال لأليام العجاف، وهو أيضا تجربة في مختبرات ا كما يدخر هألجيالخره األمم تد

في غياب األسالف، ويستعينون به في مناسبات اختبار  فاألدب الشعبي لها، يستحضره األخال

 .الذكاء وامتحان الذهن في مختلف األماكن واألوقات، على اختالف مواضيعه وتباين أنواعه

  ):المدونة(جمع وتصنيف مادة البحث  - 1

  :جمع المادة -1- 1

الميدان إن من أساسيات العمل الميداني ألي باحث في أي مجال كان، هو النزول إلى 

  .المتعلقة ببحثهلمعايشة األوضاع والتطلع عن كثب عن مجريات وحقائق األمور 

واضية األلغاز الشعبية القبائلية بمنطقتي  "ونحن في صدد تشكيل مادة بحثنا المتمحورة حول   

المنطقتين، لجمع األلغاز من أفواه  يإلى كلت، كان علينا القيام بزيارات ميدانية "ـةڤعزازو

رواتها، وتسجيل المالحظات المتعلقة بطارحيها وبظروف طرحها، والوظائف التي تؤديها 

  .وغيرها من األمور المتعلقة بالبحث

وشكلنا مدونة ، )ـةڤعزازواضية و(وبذا قصدنا قرى مختلفة، من قرى منطقتي الدراسة 

(Corpus) دون احتساب األلغاز المكرورة ،الغز) 340(م ثالثة مائة وأربعين تض ، بها البأس ،

اليومية بشتى  بحياتهصيغت إجماال حول مواضيع متباينة، شغلت ذهن القبائلي، واتصلت 

  .مجاالتها

مائة وسبعين وقد اعتمدنا في جمع المدونة المتعلقة بكل منطقة، والتي حصرناها في 

على انتقاء عينات ، ـةڤمن عزاز 170من واضية و ) 170(من كل أنموذج أي ) 170(
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ومنها كذلك العشوائية، وهي  ،مختلفة، فمنها المنتظمة، ذائعة الصيت في مجال طرح األلغاز

سوي لوحده نوكان فيها العنصر العينات مختلفة العمر والمستوى المعرفي واالجتماعي، 

اس في جمع المادة التي كانت تحت الطلب، وهذا لتصدرهن المنزلة في هذا المصدر األس

  .المجال

كانت المالحظة بالمشاركة والمحاورة، المقابلة والمشافهة أساليب أساسية، مكنتنا من تشكيل     

شرطة، أالصوتي بالمسجل في المدونة التي سجلناها بوسائل منوعة، فقد اعتمدنا على التسجيل 

، إضافة إلى وحتى األداء رةوالصو تلنا الجمع بين الصو يتسنىحتى  التسجيل بالكاميراوكذا 

  .فظ وامتناع بعض الراويات عن ذلكحلتالتسجيل اليدوي فيما تعذر تسجيله بالوسائل السابقة، 

وهكذا جمعنا المادة الخام المتعلقة بموضوع البحث، لتلي فيما بعد مرحلة تفريغ المادة من     

ثم تدوين هذه األلغاز بلغتها األصلية من ة، ورطة وغربلتها وذلك بحذف األلغاز المكروراألش

، مع احترام لهجة كل منطقة، لتأتي فيمل بعد مرحلة تصنيف هذه األلغاز وترجمتها )ئليةالقبا(

  .وأخيرا دراستها ،إلى اللغة العربية

  :مالحظة

اإلشارة ها هنا إلى فيما يتعلق بتدوين ألغاز كل منطقة وفق لهجتها الخاصة، تجدر   

ياءا، وهو أمر " الالم"حرف  وننطقي سكانها مالحظة بسيطة تتعلق بمنطقة واضية، هي أن

تنطق ) الثلج(التي تعني بالعربية ) ْلفَأذْ(فمثال كلمة . سيظهر جليا في تدوين األلغاز الخاصة بها

باستبدال حرف  ، وذلك)فْإي(تنطق  الخنزير وهو )  فْإلَ(و كلمة ). يفَأذْ(لمنطقة بـ في هذه ا

  . الالم ياءا

  :تصنيف المادة -2- 1

تختلف الركائز التي يعتمد عليها الباحثون، في تصنيفهم للمواضيع المدروسة في مجال   

  .األدب الشعبي بصفة عامة، ولموضوع األلغاز بصفة خاصة

ففي موضوع األلغاز مثال، نجد منهم من يتخذ عامل المحتوى أو الموضوع الذي تناولته هذه 

في الدراسات السابقة للموضوع على قلتها، ونذكر األلغاز، معيارا للتصنيف، وهو ما نلمسه 

منها دراسة الباحث يوسف عليوي وكذا الباحث رابح تابتي في بحثهما حول األلغاز الشعبية 

  .القبائلية
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ويراعي . في التصنيف) المعجمي(كما نجد أيضا من يعتمد على الترتيب األلف بأي 

بن الصغير في دراسته لأللغاز تسلسل األلغاز ألف بائيا، كما فعل الباحث أحمد بن محمد 

  .الشعبية في جنوب األطلس الصحراوي بالجزائر على سبيل المثال

أوال حسب المواضيع التي وارتأينا نحن في بحثنا هذا أن نجمع بين األمرين، ونصنف ألغازنا 

فيما بينها، هذا إلى جانب مراعاة الترتيب األلف تناولتها مع أن األمر صعب لتداخل المواضيع 

  .بائي لهذه األلغاز داخل كل موضوع

رغم وجود . بالحفاظ على معناها أضف إلى ذلك محاولة ترجمتها إلى اللغة العربية الفصحى،

تحمل في طياتها نوعا من الخيانة، فقد من النص األصلي، وألن هذه الترجمة صعوبة تقريبا 

  .تفرض تقليص وتجميد المعنى وغياب القيمة المقصودة

ي األخرى للتفرغ على محاور أو عوالم كبرى، قابلة ه) 7(وهكذا حصرنا األلغاز في سبعة 

  :النحو التالي

 :اإلنسانيالعالم  - 1
 الحمل والوالدة •

 التكوين الفيزيولوجي لجسم اإلنسان •

 .المعتقدات والموت •

 :العالم الحيواني - 2

 الحيوانات الولودة •

 ة وضالحيوانات البي •

 الحشرات  •

 :العالم النباتي - 3

 الخضر •

 الفواكه •

 الحبوب •

 .نباتات أخرى •

 :العالم الجغرافي والفيزيائي - 4

 العالم الجغرافي •

 العالم الفيزيائي •
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 :زماتهلعالم البيت، عتاده ومست - 5

 البناء الهيكلي للبيت •

 المطبخ ومستلزماته •

 .متطلبات أخرى للبيت •

 :عالم الشغل - 6

 أعمال الرجال •

 .أعمال النساء •

 :األخرىالكسوة، الحلي وأدوات الزينة  - 7

 الكسوة •

 الحلي •

 .األخرىأدوات الزينة  •

بالنسبة لأللغاز التي صعب إدراجها في هذه العوالم السبع، فقد خصصنا لها محورا  اأم

مختلفة، غير تلك التي حصرناها  أمورا، تناولت "مواضيع أخرى متنوعة": لوحدها تحت عنوان

  .في التصنيف
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  )1( :جدول توضيحي لبعض الحروف األمازيغية المشكلة لنصوص األلغاز - 2

  معاني األمثلة بالعربية  أمثلة باألمازيغية  الفرنسيةمقابلة في   الحرف

  تراب، لحم  مسـگْ ، ألـگَأ   (KW)حرف شفوي يقابله   گ

  أبي، حجر  ضلَپا، أپاپ  (V)حرف شفوي يقابله   پ

  السماء، القمر  رُـڤأ، نَِـڤإ  (GW)حرف شفوي يقابله   ڤ

  زهرة، وردة  ڤْچِچأ  (j)حرف معطش يقابله   چ

  التمر، الثأر  رس، أتْرمستْأ  (ts)حرف معطش يقابله   تس

  امتلئأكل،   رشُتْ، يشَتْي  (tch)حرف معطش يقابله   تش

  أصل /نسيج، عرق  رژَ، أطَژْأ  (z)حرف مفهم يقابله   ژ

  

  

  

  

  

  

  

    

   

                                                            

، رسالة دكتوراه )أنتروبولوجيا(الذكر في الحكاية القبائلية العجيبة، دراسة إناسية /زاهية طراحة، فضاء األنثى ،ينظر )1

  .، ص د2006معهد اللغة العربية، جامعة الجزائر، دولة، 

، رسالة ماجستير، معهد اللغة العربية، )دراسة ميدانية(ون، الحكاية الشعبية في منطقة البويرة ڤــيع خالد ،وينظر

  . 84ص  ،1997جامعة الجزائر، 
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 :تصنيف ألغاز منطقة واضية - 3

  :العالم اإلنساني -1- 3

من كافة عني فن اللغز الشعبي القبائلي بمجموعة من المواضيع التي ارتبطت باإلنسان   

إلى الوجود، وكذا بتكوينه نواحيه، المادية منها والمعنوية، فاهتم مثال بوالدته وانبعاثه 

هذا إلى جانب االهتمام بمعتقدات هذا اإلنسان، موقفه من . الفيزيولوجي، ما ظهر منه وما بطن

فكل هذه المحاور شكلت نقطة هامة، صيغت حولها . الحياة والموت وغيرها من األمورمسألتي 

ما  وهو جملة من األلغاز القيمة، بكيفية وطريقة محكمة، جمعت بين حسن القول وجودة العبارة،

الذي لم  ،فبقيت خالدة تفصح عن ثراء التراث الشعبي القبائلي. جعلها سهلة الحفظ والمداولة

  . قطة استحقت الوقوف وتمعين النظر فيهايهمل أية ن

  :الحمل والوالدة وما يتصل بهما •

 )القبائلية (صليةاللغزالشعبي بلغته األصانيف ذكر و سنراعي في كل تصنيف من هذه الت

 . لى اللغة العربيةإمع ترجمته 

  ) وفانلُّلا( طوحشْأم رورأقْ.... وزدنْـَڤأ ارـڤوي وثْ، أصزذوزوأنْ شثْأنَ ديسلقَا -1

  الرضيع.... قده صغير وصوته أكبر من صوت العجل   :تر

  1ساتْيمأتْ وضبعَأ....  نِذرَأ ايغَأنُ رِمزنَرو، أنِيسَأ كدعدأنْ -2

  بطن األم ..... مررنا كلنا منه وال نستطيع العودة إليه  :تر

  ساتْمأتي ثْبوشْثَ......  نرمزِإ نسثَا دا، أنْنيملْيأنْ الَثاَ -3

  ثدي األم.... ها عين عذبة، يشرب الحمل من/ ثالة  :تر

  2ثْسِذثَأس طوثْمثَ... نِس فَْأ ايغَ، ثُنوِي أفْ َلثَ -4

  . المرأة الحامل...  باثنينكانت بواحد ثم صارت : تر

 :التكوين الفيزيولوجي لجسم اإلنسان •

  3نالََأ....  تْيِيمستْروُأ يذِْعألْ اسڤََ،َ نِثمثْسيأتْ ناثْسَأ -5

                                                            

على الساعة التاسعة  05/05/2011يوم سنة، ماكثة بالبيت، قرية أيت عبد المؤمن، واضية 42 ،- ب - سعدية:  الراوية  )1

   .صباحا

  على الساعة الثانية زواال 08/04/2011 أمية، قرية أيت عبد المؤمن، واضية يوم سنة،76فاطمة يناك، : الراوية) 2

على الساعة الثالثة  15/03/2011سنة، أمية ، قرية أيت عبد المؤمن، واضية، يوم  68جوهر زداك، : الراوية) 3

   زواال
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  العينان..... أختان ال تلتقيات حتى في يوم العيد : تر

  انرزنَْأ....  وذْمرقََأ نوِيسَأ تْفَقْس يناِمخَتَ اثْنَسَأ -6

  األنف..... غرفتان، سقفهما قرميد واحد  :تر

  1مدنَب ن ورصَأ......  انپدروٌأ راسذْج، ألْكانرإفُ عپر مَأ رچطََأ -7

  جسم اإلنسان..... شجرة بأربعة أغصان وجذورها غير بائنة : تر

  2ذْپعلْنَ ورقََأ....  يفْـثَ عپوسب رمچأقَ - 8

  رأس اإلنسان... جذع بسبع فتوحات  :تر

  شْمقَ ُأ سماـُڤإَِ......  رِذِستْيروُأ فانطَْأ وين،ِ رـَِذڤأَُ فَْأ ذرڤأََ - 9

  فكا الفم.... شفع مرتفع على مرتفع، ومن يقع بينهما لن ي :تر

  3سفُُأ انوذَظُِإ......  دانم سمخَ سڤذََ يِثرـَڤأََ -10

  أصابع اليد.....  ،حصيرة فيها خمسة عباد :تر

  4سيِإ....  سخْلَي رِدِإ -11

  اللسان...... محمي ولكنه مبلل  :تر

  تْزري اا رم اسمغْ، ثُيبِشَأ.......  ارغَسثَ تْده رغََزـڤ، ذَاررذْـڤذَُ يفَذْو ثْوِإ -12

  الشيب وسقوط االسنان...... نزل الثلج في الجبل فتحطمت الطاحونات في السهل  :تر

  5سيِإ......  رِسخْثَرو، ُأِكرثَروُأ رزغْڤَأََ يخَذَزَأ ثْحرِشْثَ -13

  اللسان...... تنعفن / شريحة في واد ولم تفسد  :تر

  )6(نالََأ.....  نِثوگْثَِذ نِثيگْثَ -14

  العينان..... عبيدات في خانات  :تر

  وغْزمَأ....  ثْوشْڤْـنمثَ دغَِف، ُأثْسركَثَْإ دغْروذَ -15

  األذن..... طفت حول عربة ووجدت قرطا  :تر

  

                                                            

   على الساعة العاشرة صباحا10/05/2011قرية أيت بوادو، واضية ، يوم  سنة، أمية، 64 فروجة حليل،: الراوية) 1

   السابقة الذكر ،جوهر زداك: الراوية) 2

   على الساعة الثانية زواال 08/04/2011 قرية أيت عبد المؤمن واضية يوم  أمية، سنة، 86 حجيلة زدام،: الراوية) 3

   جوهر زداك، السابقة الذكر: الراوية) 4

   حجيلة زدام، السابقة الذكر: الراوية) 5

   جوهر زداك، السابقة الذكر: الراوية) 6
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 :المعتقدات والموت •

  1ومحرملَْأ/  ثَْـڤـميَأ.....  نوِعَأي پِيروُأ وحرِإ -16

  الميت المرحوم.... ذهب ولم يأخذ معه مؤونة  :تر

  2وحطُشْم، َأرانقْمَأ عيذْأي....  واحرلََأ اضبقَذَ نسڤَْذََ انرقْم، َأنززعمِإ نثَمثْو نِس -17

  عيد األضحى وعيد الفطر..... أخوان عزيزان، كبيرهما قابض لألرواح  :تر

18- َأ ثِْعظْقَثَْأ فَْأ داغْعو، ُأوِلپرِرزنَْأ سِخِْستَْأ تَنَْأ غْرِث......  رِگَِذ وقْمپثْر  

  المقبرة ... مررت على قطيع من النعاج ولم أهيز النعجة من الخروف  :تر

  3هانُحبي سبِر....  سنَومَأ عِسيروُأ ْلُـڤـ، يسورغُرَأ ريذْپَأ وذاغْنُ -19

  بحثت عن الطريق إليه وأقسم على أنه ال أنس له اهللا سبحانه وتعالى :تر

20- غْيينَِإ دڤـپَوُأ نِڤََستِْثرسرِس زى َأوومِر  .....رمضان  

  نزل ضيف من السماء وال يكسره سوى الفرنسي شهر رمضان  :تر

  :ويقال أيضا

  4انضمر.......  ومِرى َأوِس زرستِْستْرو، ُأنِـڤـس تْلْالَمثَْأ دِيغْثَ

  شهر رمضان..... كسرها سوى الفرنسي نزلت بيضة من السماء وال ي :تر

  :العالم الحيواني - 2- 3

فالحيوان  ،وثيقة، الرتباط حياتهم بحياة بعض هووحشي هبالحيوان أليفإن عالقة القبائلي   

جانب كونه أيضا وسيلة نقل وسبيل تواصل وتبادل ودفئ، هذا إلى  نٍبالنسبة له مصدر غذاء وكَ

الكثيرة يصدق هذا على الطير والبقر والكلب والماعز وغيرها من الحيوانات . اجتماعي

الشعبية  شكالما في حياة اإلنسان، فتركت صداها في مختلف األمهوالمنوعة، والتي لعبت دورا 

  .األلغازشكل  ومن بينها 

في حياة سيدها فالحيوانات إذن شغلت حيزا كبيرا في عالم األلغاز، نظرا لتأثيرها الكبير   

اإلنسان، وهو الشيء الذي جعل هذا األخير يصوغ ألغازا معتبرة في هذا المجال، وذلك إما 

                                                            

  .السابقة الذكر ، -ب -سعدية: الراوية) 1

على الساعة العاشرة  10/05/2011سنة، أمية، قرية أيت بوادو، واضية، يوم  72فاظمة سي أحمد، : الراوية) 2

  .ف صباحاوالنص

  فروجة حليل، السابقة الذكر: الراوية) 3

   السابقة الذكر فاظمة سي أحمد،: الراوية) 4
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ها والحفاظ عليها، وإما أيضا تيببها وتبيان دورها وقيمتها، ومن ثم الحث على ترللتعريف 

  . للتحذير من خطر بعضها وأخذ الحيطة منها

  : لودةالحيوانات الَو •

   ثْسنَفُثَ......  *نِفرِغِْث ْڨـستْثْو َأدستْثَْأ -21

  البقرة..... ر وهي تصنع الفطائر تسي :الترجمة

  طْغَثَ....  **سوكَكُرپ يتَفَثْو َأدستْأثْ -22

  المعزة ...... تسير وهي تفتل البركوكس  :تر

  1اپاغَلَْأ ويثُوَأ...  يرِمألْ ، الَذْقايلَْأ الَ پكَرِثرو، ُأيررِحيذَْأ اسسپلََأ، حانلْمَأ ووِِذوعَأ -23

  .أرنب الغابة... أمير حصاني الجميل، لباسه حرير، ال يمتطيه ال قائد وال  :تر

  ولُْـڤزي َأوِستْيروأ      رَـڤزَأ پشُِإ   -24

     فْيِإ ...              ولُزنْرُأ سْـڤذَ       رَـڤإ زرگَرِوُأ     

  وثيفلَأ ناژَي نيَأ       ركَايارم ثِْدمثَ    

  :تر

  يشبه الثور             وال يحمل المحراث

   خنزيرال ...   ال يحرث األرض      ولسنا فيه نذبح         

قلعفي الليل لما ينهض    كل ما غرس ي  

25- رپثَ عدثِْذ نمثْرر ،پع عسنَِـڤِإ نر ،پِد عا ذَيمظَِإ... ْمِـڤـسارنَفُتَْأ نذْكُ، َأثْس ِشوِنوس 

  .سِثْـڤزمستَْأ ذْكَُأ سِنغْزمِإ ذْكَُأ

أرجل ... أربعة تسير على األرض وأربعة تحرص السماء وأربعة دوما تسقي وتغذي  :تر

  2.هاءوأثدا وأذناها البقرة وقرنانها

  

  

                                                            

   ".البغرير"فطائر تصنع من السميد والخمير والملح والماء، تعرف بالعربية الدارجة باسم : ثغرفن   *

ولكنه أكثر خشونة وحجما منه، تختلف تسميته وكيفية طبخه من منطقة إلى  طبق قبائلي، يتم فتله كالكسكس: بركوكس **

  .أخرى

  . جوهر زداك، السابقة الذكر :الراوية) 1

  . ، السابقة الذكر -ب –سعدية : الراوية) 2
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  1ونچقَُأ ثْوِطرثَ...  دانأب رقَيَأ نو، ِيدانم ن، ِسدانپ نِس -26

  ذيل الكلب... اثنان واقفان وآخران باسطان وآخر يحذر  :تر

  .ذيل الكلب... اثنان واقفان وواحد يؤذن وآخر يحذر

  رَـڤزپَأ  نغَزمِإ ذْكَُأ نوِشَأ...  نمظْح ن، ِسنپطْر نِس -27

  قرنا وأذنا الثور ... اثنان رطبان واثنان طلبان  :تر

  :الحيوانات البيوضة •

  2ونركْأو أفَ ركَإفْ...  غِْعسثَروُأ اسسلْ، َأثْغِْعسَأ امخَ، َأغِْيعَأ ْڬ، ُأغِْيعَأ ْڬُأ -28

  السلحفاة... أف تعبت، أف تعبت، عندي بيت وليس عندي أساس  :تر

  3ضزِيَأ.....  ورصنْمَأ ايوسِإ ورصَأ فَْأ دپِإ -29

  4ضزِيَأ... ي زِزَِأ اْلوسِإ ورصَأ فَْأ دپِإ: يقال) مثال ـةڤعزاز(وفي مناطق أخرى 

  الديك ...... يا زيزي / وقف على الصور ينادي يا منصور  :تر

  مرزِإ... انسفَِإ يبم قْنَ، َإنارظَِإ يبم حإِي -30

  الثعبان...... يمشي بال أرجل ويقتل بال أيد  :تر

  :الحشرات •

  5نِفظْوِث.....  اشْويَأ سحي، َأرمعي يذْرِپَأ -31

  النمل....... الطريق مملوءة والحس غير موجود  :تر

  6تْمستَْأ ذْكَُأ وززِِث......  ِذُأ دغْعمچ، ِلو تْغَفَْأ -32

  النحل والعسل ...... خرجت النعاج، جمعت الزبدة  :تر

  7ثْشْممرزثَ... يظِْحلَْأ فَْأ ذْررشْتْ، ثَيظِْخلْنَ ثْرگُثَ -33

  الحرباء .... كرة خيط تزحف على حائط : تر
                                                            

  . حجيلة زدام، السابقة الذكر: الراوية) 1

  .السابقة الذكر فاطمة يناك،: الراوية) 2

   .السابقة الذكرجوهر زداك، : الراوية) 3

على الساعة التاسعة والنصف  28/03/2011سنة، أمية، قرية الشرفاء، عزازقة، يوم  89حوة معوال، : الراوية) 4

   .صباحا

  .الذكر ، السابقة-ب -سعدية: الراوية)  5

  .جوهر زداك، السابقة الذكر: الراوية)  6

   .حجيلة زدام، السابقة الذكر: الراوية )7
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  :العالم النباتي -3- 3

خصوصا، هم ) ـةڤواضية وعزاز(منطقة القبائل عموما ومنطقتي الدراسة إن أهل   

كغيرهم من سكان األرياف ذوي النشاطات الزراعية، التي تمثل مصدر رزقهم وكذا عامال من 

عناصر أساسية يقوم عليها المجتمع من الخضر، الفواكه والحبوب هي  فكل. عوامل اقتصادهم

ما ذات دخل مهالقبائلي ويحتاج إليها الفرد يوميا، هذا إلى جانب كونها أيضا عامال اقتصاديا 

  .كبير على أهل كل منطقة

خرى لى أإفإن القبائلي لم يغفل عن ذكر هذه النباتات، المتنوعة والمختلفة من منطقة ولهذا    

في شتى فنونه، ونخص بالذكر فن األلغاز، فاستنادا إلى األلغاز التي جمعناها من الميدان، نجد 

  . ل فيها المحور األساسأن العالم النباتي مثّ

  :الخضر •

  1تْلْفَيفَِث.....  طَسثْرَأ قْلَعثَْأ ثْمذَرِغِث -34

  لفلةفال... عقرب معلق إلى غصن  :تر

35 - زرُأ غْعَأاشْوي ،نِْغمد ِشووقَُأ نَأ/  ثْفْلََأ.....  واشْيزِدر2ي  

  الجزر/ اللفت ..... زرعت ال شيء ونبتت قرون التيس  :تر

  :الفواكه •

  ستْوخَخُثَ.....  سِيُأ غْجذْ، َأسِيِمـْڤأ غْمدذَْأ - 36

  حبة الخوخ...... آخذ جلدها وأترك قلبها  :تر

  3ستْچوچثَ....  سِمِيقَْأ غْجذْ، َأسِيُأ غْمدذَْأ - 37

  )وهذا اللغز معكوسا لألول(حبة الجوز ...... آخذ قلبها وأترك جلدها :تر

  4رمستَْأ....  سِثسنُرپثَ غْمدذْ، َأشِْشقَْأ غْرْـْڤذََأ - 38

  التمر...... رمي الولد وآخذ برنوسه  :تر

  ثْسمركَثَ..... ي ِدِدذَْأ َلفَ، سِذذُ يخَذَرَأ - 39

  .الصبار..... وفي الخارج تثير األلم  في الداخل كالزبدة :تر

                                                            

  .نفسهاالراوية ) 1

  على الساعة الثانية زواال 08/04/2011يوم ، السابقة الذكر جوهر زداك،: الراوية) 2

  .الراوية نفسها) 3

  .، السابقة الذكر-ب -سعدية: الراوية) 4
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   ثْعالَذَثَ... ننَگَرپِذ سِغذَزم، ِإنغَْْْـَڤزِذ سِنقَنْز، ِإاوزْْـْڤزَذَ سِيِنْْـَڤِإ - 40

  الدالعة .... سماؤها خضراء وشوارعها حمراء وسكانها سود  :تر

  ثْسمركَثَ/  ثْسِسخْپثَ...... نَِڨذَ سِثشْرقَرا ثَثَ ،نِنَپثَ نِنَحثَ - 41

  )التين الهندي(الصبار/ حبة التين .... مكورة ومدورة ورأسها في السماء  :تر

  1)تْلْقُنْثَ( ثْسرغْمثَ..... ْڨزستْثَروأ ِكفْأي عس، ثَْڨـفَستْثَروُأ نورِفَْأ عسثَ - 42

  شجرة التين.... عندها أجنحة وال تطير، عندها حليب وال تحلب  :تر

  2ستْنَِشتْثَ.....  نِحأي نقَ، ثَنِنَرگَثَ - 43

  البرتقالة.... مكورة وهي بالحناء مطلية  :تر

44 - چذاغْپ أمرارنْ، يهد ذْورزِـَڤأ...... ار ِظپِث/  يرِز3ن  

  عنقود العنب عند قطفه واهتزاز الكرمة كلها ......هتز جبل فاجذبت حبال  :تر

  :قالـي ـةڤعزازوفي 

چَأ غْاذَپمرارنْ، يقْد ذْورڤَـمثَ......  ار4تْلْح  

  ).ـةڤيختلف حل هذا اللغز في منطقتي واضية عزاز(البندقية .... هتز جبل فاجذبت حبال  :تر

  تْمرثَ..... ا يي مِذ سوِرَأا، ينْبلْنَ ثْشْنَأ ثْساَتْنَ - 45

  حبة الرمان..... هي كقبضة اليد، وأوالدها مائة  :تر

  :مثال يقال) ـةڤعزاز(وفي مناطق أخرى 

  تْمرثَ... ا يم نادع سوِرا، َأينْبلْنَ ثْشْأنَ اثْستْنَ

  حبة الرمان ... هي كقبضة اليد أوالدها مائة : تر

46 - تْنَذْ َليسوغَ، يثْساَتْنَذْ ايوغَ، يتْنَذْ ايثَ....  سِسخْپُـڤَأ/  *ثْسر**  

  الهالل/ حبة التين ..... كان هو ثم صار هي ثم أصبح هو  :تر
   

                                                            

  . الراوية نفسها  )1

  .حجيلة زدام، السابقة الذكر: الراوية) 2

  .جوهر زداك، السابقة الذكر: الراوية) 3

  .معوال، السابقة الذكرحوة : الراوية) 4

، ثم لما تصير )تبخسيسث(تنضج وتصبح  أن ، ثم بعد)أقرقوش: (قبل أن تنضج وهو ما يعرف بالقبائلية ب: حبة التين* 

   ).أحبوب(تينا مجففا 

   .، ثم يصير هالال عند أواخر الشهر)أقر(لما يكون هالال في بداية الشهر : الهالل **
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  :الحبوب •

47 - ِلينَ سلْسثَطان ،رفْقََأ سگَْأ....  ظانپ1اي  

  الذرة..... ابنة السلطان، ليست قفطانا : تر

  :أشجار ونباتات أخرى •

  2ننَسَأ.....  شْمقُي زـاڤرَأ ثْوي *،شْنَطَْأ نب شْنَطَْأ - 48

  الشوك.... أطنش ابن أطنش، ضرب رجال فركع  :تر

49 - ما يسِإ ذْررك رِوُأمسِإ ذْرِيَأ....  فُص3م  

  التبن .... عندما يغسل يتوسخ وعندما ال يغسل يتطهر  :تر

50 - يدَأ رخَيشْبي ،وثْم خَأيِنِإ... شْبچ4ي  

  العليق.... عاش وهو يخدش، مات وهو يخدش : تر

51 - يَـڤزشَإثْ رِثفَرني ،پرإثْ دمزِثرِنغََأ... ن5م  

  .القصب.... قطع المنحدرات وهو مطلق الشعر : تر

  :العالم الجغرافي والفيزيائي -4- 3

سعى دوما إلى لق اإلنسان على سطح األرض، وجد نفسه وسط محيط معقد، منذ أن خُ  

الصعبة والغامضة التي حيرت الفرد ،ذلك ألن الكون ملئ بالظواهر المعقدة . فهمه والتالئم معه

  .حق حيرة

وبيئة جغرافية وعرة إن اإلنسان القبائلي مثال وبفعل تواجده في عالم فيزيائي مركب،     

فقد عمل على إشباع فضوله بإيجاد تفاسير وأجوبة لمجموعة سها المختلفة، بمناخها وتضاري

قضايا أثارت فيه تساؤالت محيرة، تجسدت بصفة واضحة في األلغاز التي صاغها في هذا 

  .الجانب، وأجهد نفسه في فك غموضها وإيجاد حلول لها

  

                                                            

  .السابقة الذكرجوهر زداك، : الراوية)  1

   مصطلح يستخدم لتصعيب اللغز: أطنش *

  فاظمة سي أحمد، ، السابقة الذكر: الراوية) 2

  . جوهر زداك، السابقة الذكر: الراوية) 3

  فاظمة سي أحمد، ، السابقة الذكر: الراوية) 4

   .فروجة حليل، السابقة الذكر: الراوية )5
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  :العالم الجغرافي  •

  رحپي.....  نرمسمِإ وِستْي درو، أنرطَنْإقَ وِيدَأ - 52

  البحر.... يحمل القناطير وال يحمل المسامير : تر

  1ورپپيذَ ذْكَُأ رحپي..... ارژََأ رَـڤـثَروأ طَس، ثَغارستْيروأ نوِ، أععوِنڤَذََ طَسثَ - 53

  البحر والسفينة.... غصن في عين، العين ال يجف والغصن ال يعطي جذور  :تر

  2ايثَ...  بسر جر، ثَسإِم ِدلْثَ - 54

  )ثالة(عين الماء .... ها، تنتظر ربها افتحت ف :تر

55 - ِدچكْي يرد ِثفَيد، اپاپ يثْم يِثجذَْأ...  درار  

  الجبل.... جدي ولد ووجده وأبي مات وتركه  :تر

  :العالم الفيزيائي •

  ومغُمغَ، َأنْـڤـِسَأ.....  وطْذُثَ يبم ظَژْ، ي*وطْجعلْب وسنُرپَأ - 56

  السحاب، الضباب.... برنوس بلعجوط، منسوج بدون صوف  :تر

  3اسو ذْكَُأ ضِإ......  انظَقْسمستْروأ انپتْسمستَْأ - 57

  الليل والنهار.... حقان اليتعاقبان وال يت :تر

  ورشُتْي سفْنَس        ورنَُـڤوپ يثََأ - 58

  )ىوهلَ( ورفَُـڤ، َأوذْعر، َأوظَُأ...             ورقُ، يدعإ دأنْ         ورهشْم يثِْندِذ      

      پرودز يثْرِْـڤـم      پوطَيمون يسثِْسخْي  

  :تر

  وهو بالهواء مملوء        عمامةأتى صاحب ال

  الريح، الرعد والمطر.... ما مر، خلف جفاف        حيثهو في الدنيا مشهور          و

  استقبله     وصاحب الدموع بلله األصواتصاحب 

  

  

                                                            

  . فاطمة يناك، السابقة الذكر :الراوية) 1

  .جوهر زداك، السابقة الذكر: الراوية) 2

   .القبائلية الشعبية و اسم لشخصية حكائية خرافية  ترد كثيرا في الحكايات هو الرجل النحيف والهزيل،: بلعجوط  *

  .حجيلة زدام، السابقة الذكر: الراوية) 3
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   غْنَطْپثَْأ غْرِمزروأ          كايحَأ غِْعسأَ   -59 

                     رـُڤ، أانرثْ، ِإنَِـڤ ِإ...         غْپسحنْأثَ غْرِمزروأ              نرمذِْإ غِْعسَأ       

  غْشَتْثََأ غْرِمزروأ              اننَبيَأ غِْعسَأ        

  : تر

  ال أستطيع لباسه  عندي رداء       

  السماء، النجوم والقمر ...   ال أستطيع حسابه         عندي مال      

  ال استطيع أكله  عندي موز     

  1نَِـڤِإ..... وقْسَأ ْڨـِنَأ انكَِد، ِإوقْلُغْملَْأ وقْدنْصَأ - 60

  السماء.... من أعلى السوق اآلتي الصندوق المغلوق  :تر

  2وظَُأ.....  احيورَأ ادجِإ ثْاونَْـڤـثَِذ وحرِإ، حاينَجلَ عپورپ، حايرَأ ِيرِطَأ - 61

  الريح.... ، ذهب في السماء وترك روائح أجنحةالطير الذاهب، صاحب أربعة  :تر

   3اقْرپ، يوذْعرَأ....  يسنْسروأ ثِْيوستْنَ ضيو يِوثْنَتْسروأ سالَسنَْأ نو، ِينِس نالََأ - 62

  الرعد، البرق ..... نراه وال نسمعه  واألخر، أحدهما نسمعه وال نراه اثنانهناك  :تر

  وڤ، َأنْـڤـِسَأ.....  ثْوركُسثْأ مَأ وذْوررشْتْ، يثْرمستَْأ نَِـڤإ رَـڤ قْلَعِإ - 63

  4السحاب، الضباب...... معلق ين السماء واألرض، ويسير كالحجلة  :تر

64 - إيويَأ دسِشووَإن ،اشْع مبِشَأ يوني ،َأ ثْمسِشووُـڤَأ.... نر  

  ) البدر(القمر ...... ولد بقرون، عاش بدون قرون ومات بقرون  :تر

  5يرِزِ، ِثيِِث...... ْڨزِپثَروُأ/  سخِْلثَروُأ فِْسإو رَـڤزثَ - 65

  الظل، ضوء القمر...... قطعت النهر ولم تتبلل  :تر

  چإِط.....  اسظَفْنَستْثَروُأ زرستْثَرو، ُأسحاَنْنَ وِثيرقَثَ - 66

  الشمس...... ة ال تتكسر وال تنطوي يرأسي النحاس :تر

  

  
                                                            

.فاظمة سي أحمد، السابقة الذكر: الراوية)  1  

الذكرفروجة حليل، السابقة : الراوية)  2  

.فاظمة سي أحمد، السابقة الذكر: الراوية)  3  

  فروجة حليل، السابقة الذكر: الراوية) 4

  .جوهر زداك، السابقة الذكر: الراوية )5
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  يفَذََأ.....      *رجنْزَأ مَأ انحرقَذَ      تْلْالَمثْأ مَأ يالَمذَ - 67

  ارجتََأ نوِستْدِثروُأ       نـِنِذمثَِذ ِلـيروُأ     

  : تر

  وحار كالزنجر أبيض كالبيضة       

  الثلج .... ال يوجد في المدن     وال يجلبه التجار       

  1انرثْي ذْأكُ رُـڤ، أچإِط....  نينَمِس ضيو ثْفَثَسو َأدسإتْ نو، ِينثَمثْذَ نذَِلَـڤإ نِس - 68

  الشمس، القمر والنجوم... ملكان أخوان، أحدهما يسير بالنور واآلخر بوجود مساعدين : تر

  اسو ذْأكُ ضِإ......  انگَرپذَ ضيو انحپشَذَ نو، ِيانوِنگْذَ نثاَمثْو نِس - 69

  الليل والنهار...... أخوان توأمان، أحدهما أبيض واآلخر أسود  :تر

70 -  يرسد وُأ        نَِـڤـسريرِفَْأ عِسون  

  2يسرِْـڤًأ....          نثَمثَْأ عِسيروُأ          دانم روشَرِوُأ      

  نسإفَ عِسيروُأ          نـفَإس عرـإقُ      

  :تر

  وليس له أجنحة  نزل من السماء      

  الصقيع أو الجليد... وليس له إخوة         لم يستشر الناس     

  وليس له أيد  حرص األنهار      

  :عتاده ومستلزماته: عالم البيت -5- 3

محورا هاما  اآلخرنائه الهيكلي وكافة مستلزماته، هو بلقد شكل البيت التقليدي القبائلي، ب

، حيث ألفينا ألغازا كثيرة تصف هذا البيت من كل نواحيه، ومن خاللها نتمكن من األلغازفي فن 

استنباط مقومات الثقافة القبائلية وارثها العريق، الذي تنص عليه كل بقعة من بقاع هذا البيت 

  .األصيل

  

   

                                                            

* رنْجمادة زرقاء اللون على شكل، أهم ميزة لها هي أنها حارة: ز  

  .حجيلة زدام، السابقة الذكر: الراوية) 1

  .السابقة الذكر جوهر زداك،: الراوية) 2



65 
 

  :البناء الهيكلي للبيت •

  1*ثْشْرِعثَ......  حيثْروُأ وببثَْأ - 71

  العلية التي تدخر فيها الغالت...... بئت وال تسير ع :تر

  2وِفگَُأ.....  ناومِإ نِس عس، يانووَـڤِإ رَـڤزَأ - 72

  الخابية...... مان فووان وله ڤثور إ :تر

  3ثْورپتَ احويي.....  نظَمزيمستْ ضِـڤذَ، نرزخْيمستْ يازْـڤذَ - 73

  .لوحا الباب التقليدي الكبير...... في النهار يتقابالن وفي الليل يتالحمان  :تر

  4**نِنيدَأ.....  انرمع ضِـڤ، ذَنوميِذ ايزْـڤذَ - 74

  اإلسطبل القبائلي القديم..... في النهار فارغان وفي الليل مملوءان  :تر

75 - رپع ثْوثَمـاڤ نوُأ يذِْعلَْأ ستْرسفَغَمرن  ......رپع يحيوض وخَپ5ام  

  ربعة للبيتالحيطان األ.... أربعة إخوة، ال يتآزران حتى في يوم العيد  :تر

76 - وا ُأژَيريژِإ عِسورلَْأ.......  انساس وخَپ6ام  

  أساس البيت... مغروس وليس له جذور : تر

  :المطبخ ومستلزماته •

  7يوِذپَأ ثْشَروثَ....  يربِثَْـڤَأ تْلْالَمثَ دوغَپ، أيرپِيَأ وِسفَُأ غْرْـڤَأ - 77

  .الزبدة التي تستخرج بعد مخض الحليب... أدخلت يدي في بئر وأخذت بيضة حمام  :تر

  

  

  
                                                            

   .، عادة ما تُبنى فوق اإلسطبلأو العلية، وهي المكان العالي في البيت التقليدي القبائلي، تدخر فيه الغالت: ثعرشث *

   جوهر زداك، السابقة الذكر: الراوية) 1

   السابقة الذكر ، -ب -سعدية: الراوية) 2

   جوهر زداك، السابقة الذكر: الراوية) 3

خصص ي وهو ،طبل القبائلي القديم، والذي يتمثل في زاوية من البيت، تكون تحت العليةسيطلق على اإلاسم : أدنين **

  . كمأوى للحيوانات األليفة التي يربيها القبائلي أمثال األبقار واألغنام وغيرها

   حجيلة زدام، السابقة الذكر: الراوية) 4

   فاطمة يناك، السابقة الذكر: الراوية) 5

   السابقة الذكر،  -ب –سعدية : الراوية) 6

   جوهر زداك، السابقة الذكر: الراوية) 7
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  1*ذِديَأ....  فْرَأ اودس فْيِإ - 78

  الجرة التي توضع فيها الزيت قديما...... زير تحت الرف نخ: تر

  2اوفَسِإ.....  ثْوِغثِْإ نسنْيرقَِإ انكَفْ، َأنثَمثْو ثَيثْ - 79

  عيدان الحطب في الكانون.... ثالثة إخوة، قدموا رؤوسهم للكارثة : تر

80 - ي ِإِدچبچِ وبثَ..... ا دشُثَ( تْلْسأتْ ذْأكُ) ثْويكْسوتْس3س  

  القدرة والكسكاس.... جدي يحمل جدتي  :تر

  ):ة مثالڨفي منطقة عزاز: (ويقال أيضا

ي ِإِدچبچِ وبچِا، دثْا ُأدبَأ وبوِرِث/ سِنِيذَحثَتْلِْسثَ.....  س ،كْسوتْسسكْ، س4وس  

  . القدرة، الكسكاس والكسكس..... بناتها / جدي يحمل جدتي، وجدتي تحمل أوالدها  :تر

  5ِثكْرَأ...... رَـڤزأم انمَأ سثَ، ِإزمزِِمَأ يالَمذَ - 81

  العجين ....... أبيض كاالخروف ويشرب الماء كالثور  :تر

82 - ِيوِغيد اپخََأ اپشَْـڤِإ                امپَأ احينْپِنيس  

  6ايپرغََأ....        سِيورپِث ضپستْحثْروُأ        نَِـڤذَ انرثِْإ ضپسحستَْأ     

  :تر

  ما أجمل بناءه   اشترى لي أبي دار          

  الغربال  ....   وال تحسب أبوابه          تحسب النجوم في السماء    

  :متطلبات أخرى للبيت •

  7يثْزِنَ) ابمالََأ( تْلِْثفْثَ......  مرژِْإ عيپسثَ، شْمقُثَْأ- 83

  المصباح الزيتي القديم.... انحنت وبلعت معيا : تر

                                                            

  .جرة تصنع من جلد التيس وتوضع فيها الزيت في القديم: أيدذ  *

   السابقة الذكر فاظمة سي أحمد،: الراوية) 1

  السابقة الذكر فروجة حليل ،: الراوية) 2

  السابقة الذكر جوهر زداك،: الراوية) 3

على الساعة العاشرة 24/05/2011: سنة، ماكثة بالبيت، قرية الشرفاء، عزازقة، يوم 35 مليكة مويسي،: الراوية )4

  صباحا

   السابقة الذكر ،جوهر زداك: الراوية) 5

   السابقة الذكر ،فاطمة يناك: الراوية) 6

  الراوية نفسها ) 7
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  1ثْعمشُثَ......  قَزثَ انحبشَيا، ِإذَرغَُأ طَسثَ - 84

  الشمعة .... يل فأر، زين الغرفةذ: تر

  :عالم الشغل -6- 3

، تختلف باختالف العمر واألدوارالقبائلية مجموعة من الوظائف  األسرةيؤدي أفراد   

والمرأة في البيت تربي وتطبخ، تبدع فالرجل في الحقل يحرث ويزرع ويحصد،  .والجنس

  .وتحيا حياتها األسرةتتكامل فيما بينها لتنهض  األعمالوتصنع، وكل هذه 

 ىإلى اليوم ذكرالشعبية التي بقيت  ألشكال التعبيريةيظهر جليا من خالل مختلف ا األمروهذا 

التي جمعناها من الميدان،  األلغازعددا معتبرا من  نإ، إذ "غزاللّ"شكل ص بالذكر خخالدة، ون

التي قام بها الفرد القبائلي بشجاعة كبرى  واألعمالالوظائف ، هذه األساسكان موضوعها 

  .من حياته في عصر غابت فيه سبل العيش الرغيدّؤة وعزيمة مثلى، ليذّوإرادة ف

  :أعمال الرجال والوسائل المعتمدة في ذلك •

  ثْشْپقَثَ.......  اضمُـڤَأ ضپِإ سوِثصو، َأنُِسفُـڤَأ ستْغْفَطَْأ - 85

  القادوم....... مسكتها في يدي وصوتها بلغ بعيدا  :تر

ـُمَم َأ چوعِإ - 86   2رـاڤـمَأ......  وضبعـْڤذ اسمغْثُ عس، ِإرڤ

  .رـاڤـم... َوْليغْيَأ ارـَڤْـم، ذَوضبعْـڤذَ اسمغْثُ عس، ِإرڤُم مأ چوعِإ :ـةڤويقال في عزاز

  المنجل...... مقوس كالهالل وأسنانه في بطنه 

87 - اپا َأپغَمرِ، إشْارس يوعأنْ.....  ارز3ي   

  المحراث التقليدي.... أبي العجوز، ظفره قاطع حاد  :تر

  ثْاصصرثَ.....  نورِفَْأ يبم ْڨـفَستْثَ، نالََأ يبم يِسوتْثَ - 88

  الرصاصة.... ترى بدون عيون وتطير بدون أجنحة  :تر

  4)ستْكَرشَِث( ساتْخَفِْث....  ثْوركُسثَ ديپِِإ فِْسس بص، ِإثْوررعوثَپي ِد  - 89

  .الفخ... جدي صاحب الحدبة، نزل إلى النهر وجلب حجلة  :تر

  

                                                            

  السابقة الذكر  جوهر زداك،: الراوية )1

   .نفسهاالراوية ) 2

  فروجة حليل، السابقة الذكر  :الراوية) 3

   جوهر زداك، السابقة الذكر: الراوية) 4
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90 - يا ثَمغَمكَِم ثْارعوپپِإن ،يكْميِس اسى ِإوحوپپثَ......  نْـڤـمتْلْح  

  البندقية...... أمي العجوز النحيفة، ال تأكل سوى التين المجفف  :تر

  1حالَفَ، َأانَرـڤز، ِإيزنَْأ.....  نسيِنغَستْي ازپ، إينذَبچ ن، ِسازإقَ نوِي - 91

المحراث وثورا الحراثة ..... واحد يتقدم إلى األمام واثنان يسحبان والصقر يغني لهم : تر

.                                                                                                   والفالح

  :األعمال النسوية والوسائل المعتمدة فيها •

  طَژَْأ.......  صحي نوِي حرِس ، مِعسي يحاَشَْأ رِزيرو، ُأسىگْي سگْمَأ - 92

  النسيج... الراعي رعي قطيعه وال يعلم عدده، لكنه لما فقد أحدهم عرف  :تر

   2ثِْنْـڤـسِث.....  قْرعثَ َڨرثَِذ يِغْ، ثَقْررپثَ قْررشْثَ - 93

  اإلبرة... رقت، ثم سقطت في مجرى ماء واختفت بلمعت و :تر

  3شْذَرقَسَأ......  سِنْمإي دانم تْنْيرـْڤـ، سسِِنِمَأ انگَرپذَ - 94

  القردشة....... أسود كالقنفذ، يتركه الناس بعد العشاء  :تر

  4صقَمي ذْكَُأِنثْ ْـڤـِثس......  ارسخْلََأ پاپذَْأ ضيو مقَولََأ پپذَْأ نوِي - 95

  اإلبرة والمقص.....   طالح لح وآخراواحد ص :تر

  :الكسوة، الحلي وأدوات الزينة األخرى - 3-7

، ـةڤعبية القبائلية بمنطقتي واضية وعزازالشّمن المواضيع الواردة أيضا في األلغاز   

 فقد. تلك التي تتعلق بعالم الجمال، أي وجود ألغاز صيغت حول الموضوع من مختلف جوانبه

الكسوة التقليدية القبائلية، سواء الخاصة منها بالرجل أو تحدثت عن نا مثال على ألغاز رعث

فكل هذه . الحلي والمجوهرات وأدوات الزينة األخرى تناولت المرأة، هذا إلى جانب ألغاز

  .لفتت انتباه المبدع الشعبي، فأوردها في أشكال تعبيرهاألمور 

  

   

                                                            

  السابقة الذكر  ، -ب -سعدية: الراوية) 1

  نفسها : الراوية) 2

   السابقة الذكر فاطمة يناك،: الراوية) 3

   السابقة الذكر حجيلة زدام،: الراوية) 4
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  :الكسوة •

  1وسنُرپَأ.....  وضبعَأ عِسيرو، ُأورڤُزَأ عس، يومذُقََأ عِسيروو، ُأرقََأ عسِإ - 96

  البرنوس..... له رأس وليس له وجه، له ظهر وليس له بطن  :تر

  2)انسكَرِإ( انظَبصِإ....   نوِي انبع نِس - 97

  األحذية...... اثنان يحمالن واحد : تر

  :الحلي •

  3ايخَيخََأ......  شِ اشْويُأ ثْاسمي، ثَاشِوحالَ نزِم، ُأشِالَينَْأ قْپطَْأ - 98

  الخلخال..... طبق من األشياء، دارت به الحواشي وفي وسطه ال وجود لشيء  :تر

  4*وشْرپَأ..... ي رِزِِث ورنُِإ ورُـڤَأ - 99

  المشباك الفضي..... قمر أنار نجمة  :تر

  5ثْاررزثَ..............  افْكَلَْأ اودس ثْچرڤََثََ - 100

  العقد الفضي...... جوهرة تحت كهف  :تر

  :أدوات الزينة األخرى •

  6اعسَأ.....  حيثْروُأ حيثَْأ - 101

  الساعة ...... تسير وال تسير  :تر

  7يِظستَنَ وسميَأ...... ا ذَأنْ الَاثَى موِس حيُأورِ، **االَبرودب ن وِذوعَأ - 102

  آلة الحالقة.... بوجود لندى  حصان بودربالة، ال يسير إال :تر

  يرِمي.....  سورغُرَأ غْمِشگْرو، ُأسِيخْذَزَأ يغِْلَأ - 103

  المرآة..... أنا موجودة بداخله ولم أدخل إليه : تر

                                                            

  الذكرجوهر زداك، السابقة : الراوية) 1

  حجيلة زدام، السابقة الذكر: الراوية) 2

  فروجة حليل، السابقة الذكر :الراوية) 3

  .نوع من أنواع الحلي، يصنع من الفضة وتضعه المرأة على رأسها أو على صدرها للزينة: روشپأ *

  جوهر زداك، السابقة الذكر: الراوية) 4

  السابقة الذكر ، -ب-سعدية: الراوية) 5

  . الراوية نفسها) 6

   .و تدل على الشيء غير المرتب األلغازبعض نصوص  لفظة من بين األلفاظ التي تستخدم لتصعيب : بودرباال **

  حجيلة زدام، السابقة الذكر: الراوية) 7
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104 - الَي هِلْمتْثْا، َأپكْسسِإ دفَيِس انغَيِث...... ا پ1طْشَم  

  المشط..... اللة صاحبة الشأن، تنزع الخنازير من الغابة  :تر

  :مواضيع أخرى متنوعة -8- 3

  2سـاڤسَأ.... اوظْسثَْأ ينِثيثَْأ سْـڤذَ كرفَُأ ْل، كُانكَرفُِإ اشْنَثْم رچطََأ - 105

  ألسنة.... فيه ثالثين غصنا  نشجرة باثنتي عشرة أفنان، كل فن :تر

  3ساتْرپثَ....  ايوسثَروُأ ايوي َأوِستْثَ - 106

  الرسالة...... تحمل الكالم وال تتكلم  :تر

107 - سپع ثْوثَمنو ،جِرن كَياد وذَعَـڤ اورسُأ..... نسنَ اند4ثْور  

  أيام األسبوع..... سبعة إخوة، عمرهم افترقوا  :تر

  5)نمرِذِْإ( نيِدرسِإ.......  نشَتْمستْروأ نيشَتْشَ - 108

  )النقود(المال ...... يأكلون وال يأكلون  :تر

109 - متْغْذَفْا رثُ ساقْچم ،ا سرتْغْسَأقْاَچثُ س ،مَأ كرذْخَساغْم قْالَخَأي ......نْسسي  

  السلسة الحديدية....... إذا رفعتها تضج وإذا وضعتها تضج، فكيف أتعامل معها يا خالق  :تر

110 - يَأ ثْمِستْنْنَفْگَس ،ن ثْتْنْذَفْر ،أتْ ثَيالژَسالَفَ نَـڤَأ.....  س6ور  

  السجار......... ثة يصلون عليه ثنان يحمالنه وثالميت كفنوه، ِا :تر
 

                                                            

  السابقة الذكر ،فاظمة سي أحمد: الراوية) 1

  حجيلة زدام، السابقة الذكر: الراوية) 2

  ، السابقة الذكرفروجة حليل :الراوية) 3

   حجيلة زدام، السابقة الذكر: الراوية) 4

   السابقة الذكر ، -ب -سعدية: الراوية) 5

   فروجة حليل، السابقة الذكر :الراوية) 6
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  :ةڤعزاز منطقة تصنيف ألغاز - 4
   :العالم اإلنساني -1- 4
  :الحمل و الوالدة •

1- يسإنَ ادالَ، فَڤِـپُأ سنَروفَلَُأ.....نِپَأ( انصپيان (امار ْلالَد)1(  

  المولود الجديد......ه ظرتننجاء ضيف لم  :جمةتر

  : المعتقدات والموت •

  )2(ثْرپقْمث...........اندمرـَڤ شْوالَُأ سحلْ، َأنامخَذ نپثَ ثْردثَ -2

  المقابر...القرية عمرت بيوت والحس غير موجود بين أهلها :تر

3- َأ غْلَويالَغذَس ،ونَرسِإ دوالَسلَْأ...سجام3(ع(  

  المسجد...رأيت شبال، التفت حوله أعمدة :تر

4- يثَ غْذَزمثْور نْـڤذواني ،رثَ نى ذْسلَوون ..........بِري سپ4(هانُح(  

  لفظ الجاللة اهللا سبحانه وتعالى ....يسكن األرض والسماوات وأيضا الكبد والقلوب  :تر

5- لُ وغْيوا ُأوضرالَژُيرا، يروُأ سرديجرا، إروُأ وحرد الَغَيلْأ....ارمرح5(وم(  

  المرحوم/ الميت .............توضأ ولم يصل، لبس ولم يترك، ذهب ولم يرجع :تر

  : التكوين الفيزيولوجي لجسم اإلنسان •

   )6(وْلُأ.... ِلستَْـڤإ انكَ مالَطْي، ذملْپإ عِسيري، ُأإم عِسيرُأ -6

  .القلب. ..............دائما في الظالم  هوليس له فم و :تر

7- أتْ اثْنَأسقَعاشطَژَـْڤذَ نم ،ذَ تْنْلَذْا ميذْرِپ  ژَسالََأ... ك7(ن(  

  العينان.... لؤلؤتان في نسيج، غلقهما طريق إلى القبر :تر

                                                            

على الساعة العاشرة  24/05/2011، يوم ةڤعزاز قرية الشرفاء، ماكثة بالبيت، سنة،35مليكة مويسي،: الراوية) 1

  والنصف صباحا

على الساعة الحادية عشر  27/05/2011، يوم ةڤعزازسنة، أمية، قرية ثمعسيث،  86إبرسيان، جوهر: الراوية) 2

  .صباحا

   .على الساعة الواحدة زواال 03/06/2011يوم ،ةڤقرية هندو ،عزاز ماكثة بالبيت، سنة، 30 ،-ش -وردية: الراوية) 3

   .السابقة الذكر ،جوهر إبرسيان: الراوية) 4

   .، السابقة الذكر-ش -وردية: الراوية) 5

   على الساعة العاشرة صباحا 28/03/2011، يوم ةڤسنة، أمية، قرية الشرفاء، عزاز 75 ذهبية حويلي،: الراوية) 6

   .، السابقة الذكر-ش -وردية: الراوية) 7
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  )1()نـالَڤُأ( اسمغْثُ.................... نرمإز دنْعبع، بثْورپثَ غِْلَأ -8

  األسنان ...فتحت بابا وثغى الحمل  :تر

9- إزمرن سدَأ اوغْثُ....... فْرماس  

  األسنان...حمل تحت الرف  :تر

10- وفْپرفَْأ اح انُكَلْي َأرِيَأ... ونموغْز  

  األذن....صفيحة على حافة كانون  :تر

  )2()رافَشْالَ( نالََأ............... نوظشُقَأثْ تْنْزِمُأ تْنْوِعثَ -11

  امالعينان ورموشه...خشاب صغيرة أعين ماء التفت حولها  :تر

  )3(ارظَُأ زرڤَُأ ذْأكُ ننذْفَث.....  اضمرقَُأ امدإقَ سمخَ -12

  أصابع القدم والكعب.....خمسة متقدمة عن قائد  :تر

  سفُُأ انوذَإظُ............. نالَذَعسمُأور نثَمثْذَ - 13

  أصابع اليد...ن وهم إخوة ولكنهم غير متشابه :تر

14 - سرتْغْسس شَذڤْ، ثُقْررغَلَْأ ادرپ ....طْث  

  العين...وضعتها في الشرق وبلغت الغرب  :تر

  )4( نالَو ذْكَُأ انرزأنْ... ا متْلْو غِْلوذْ، َأنوِذَْأ شِم انوكَلُ - 15

  األنف والعينان..............أختي  لرأيتلوالهو،  :تر

  )5()ومذُأقَ( مذَو ذْأكُ وغْزمَأ....ي زِزِ غِْلوذَْأي، زِستَْأ شِم انوكَلُ - 16

  األذن والوجه. .............أخي  لرأيتلوال القمة : تر

17 - ْلالَم هرس        ْـغڤز حبس  

  )6(ومچرڤََأ ذْأكُ وشْم، أقَنالَڤُْأ...   سطَي رحپلَ           رجنْي يفْسَأ     

  

                                                            

.السابقة الذكر ،حوة معوال: الراوية)  1  

.ذهبية حويلي، السابقة الذكر: الراوية)  2  

.السابقة الذكر ،حوة معوال: الراوية)  3  

.السابقة الذكر ،مليكة مويسي: الراوية)  4  

.عبارة من عبارات التعمية التي تستخدم في نصوص األلغاز: سيد أعلي بلكرفوف*   

   .صباحاعلى الساعة التاسعة والربع  31/05/2011:يوم أمية، قرية ثمعسيث،عزازقة، سنة،71،حنيفة شعبان: الراوية )5

.ذهبية حويلي، السابقة الذكر: الراوية)  6  
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  وقفواألحمر ي    يطحن األبيض :تر

  األسنان، اللسان والحلق والبطن .....     والبحر نائم     النهر منجور         

18 - قْطََأ ِليلَ غْلَ، وپالَڤُْأ...........اقْرماَغْثُ( نذْأكُ) س فَنْشَذران  

  األسنان والشفتان .....وأبصرت برقا تحت نافذة فُ :تر

   :العالم الحيواني -2- 4

  : الحيوانات الولودة •

  )1(ثْ ّأتْفُنّسثْڤْثَمز. ...........ْل نْغَأرثَ بَأثْكُ - 19

  ثدي البقرة... مالت ولم تفرغ محتواها  :تر

  ْليغَْأ. ....... نسسخْپث رڤ، إطَنس مُأ بو إعدسإتْ - 20

  الحمار... يسير وهو حامل حمل اثنين ويطرح التين  :تر

  )سثوطرثَ( نوچوقَُأ يطْنحچثَ. ....ي رِبي أنَرِبأنَ ارو إقَدستْإ -12

  ذيل الكلب... يسير ويقول حذاري حذاري  :تر

  اذَرغََأ. ... يررِسَأ فَْأ وذْوررشْتَثَ، يررِحلََأ وثرگُثَ - 22

  الفأر... تزحف على السرير  ،كرتي الحريرية :تر

23 - ذَثُ ذرثس كَإسريڤْإ درألْان ،وتْمسألْ سقيموُأ اسردپَأ...  انـَڤز2(ر(  

  الثور.. ..في حياته كان يحي الحقول وفي مماته قيمته لم تظهر  :تر

  )3(َأقَنْفُذْ/  سِإن...  نغَغَذْي أم پرِرِـْڤستْ، يننَنَسإ أم اسسپلَ - 24

  القنفذ. ........لباسه كالشوك ويتدحرج كالصخور  :تر

  : الحيوانات البيوضة •

  تْلْالَمثَ...  غْوِررُأ ستْفگُثَ غْشأتْ - 25

  البيضة... خابية ولم أشبع  أكلتُ :تر

  انچرملْذَ سيرصَأ        پهدذَ سيرقََأ   - 26

  )مرإز( مرأز...     نالََأ انأكَ اندم تْنْهرگَ  پذَپدي انرزيإثْ ينوِ

  
                                                            

  . ذهبية حويلي، السابقة الذكر: الراوية) 1

.السابقة الذكر، في اليوم والتوقيت نفسه ،جوهر إبرسيان: الراوية)  2  

  .مليكة مويسي، السابقة الذكر: الراوية) 3
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  :تر

  وجسمه مرجان رأسه ذهب         

  الثعبان....   من يراه، يخافه      ويكرهه جميع الناس    

27 - سلُذَ ايوحس ،لُا ذَيذَ ْلخَ، ذَوحركْفَْأ. ............وحر1(ون(  

  السلحفاة... ومن هنا لوح وفي الوسط روح  لوح من هنا :تر

  ضزِأي... ورهطْا ذَررفْثَ نسي نعما، َأرلَوسيروُأ ورڤُرڤَ نب ورڤُرڤَ - 28

  الديك. ...ور ال ينادي ولكنه يدرك الصبح والظهرڤرڤور ابن ڤرڤ :تر

29 - يچِا مكْا ثْديثَ، ثْسطَسطَوولْإلُ پَأ دمثَ...  ستَْأ ذْأكُ طْزِيس2(تْلْلَم(  

  الدجاجة والبيضة.. .....أمي الغولة الحذقة، دقت وولد ابنها  :تر

  : الحشرات •

  ستْكَلْث...  نس نغَنْسا، أتْرشْع نذنَسأتْ - 30

  القملة.. ... اثنانيبحثها عشرة ويقتلها  :تر

  )3( نفظْوث...  انورزإغَ تْرڤْزرو، ُأانورمڤَإ تِْلأذَ - 31

  النمل.. ...وال يقطعن الوديان  األعالييصعدن  :تر

  )4(نفظْوث...  انورزإغَ تْرڤْزرو، ُأانورمإز تْلْذََأ :ويقال في واضية

  النمل.. ...............وال يقطعن الوديان  األشجاريصعدن  :تر

  اوززِث...  انسإم الَبم تْولْپح، ثَانسإغْ الَبم طَژَْأ - 32

  النخل ........نسيج بدون نواة وفطيرة بدون لب  :تر

  )5(ستْكَلْث. ......... قْرعثَ ِڨزثَذ مشَگْثَ، تْانْگَرپثَ وطغَثَ - 33

  القملة... معزتي السوداء، دخلت في الغابة وضاعت  :تر

34 - يا ثَمغَمثْار تْثَْأ، اقْطَذسذَ ْلفَلْإفَ اكحاقْر  ...ثغذَر6( ثْم(  

  العقرب.. ...أمي العجوز في النافذة، تعطي فلفال حارا :تر

                                                            

   .السابقة الذكر ،حوة معوال: الراوية) 1

   السابقة الذكر ،شعبانحنيفة : الراوية) 2

   .السابقة الذكر ،حوة معوال: الراوية) 3

   .على الساعة الثالثة زواال 15/03/2011جوهر زداك، السابقة الذكر، يوم : الراوية) 4

  السابقة الذكر ،جوهر إبرسيان: الراوية) 5

   .السابقة الذكر ،حوة معوال: الراوية) 6
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  : العالم النباتي -3- 4

  : الخضر •

  ثْشْطمطُثَ...  نيسَأركََأ غْنَ دستْرفْ، ستْلْسمسثْ مَأ ثْغْڤزسأتْ - 35

  حبة الطماطم.. .........من هنا أوانهض حمراء ورطبة، فكها :تر

  )1(پورخََأ...  نيوِنْچذ ورشُتْ، يارغَما َأپاپنْأ وضبعَأ - 36

  الخروب.. .....بطن أبي العجوز، مملوء بالسكاكين :تر

  )2(تْلْصپث. ......... نِڤَذَ سنر، إظَثْرمثْذ سيرقََأ - 37

  البصلة... رأسها في األرض وأرجلها في السماء :تر

  )3(ورمزُأ قَعَأ.. .. مِڤْس قْلَإع *يلگَْأ - 38

  حبة الزيتون... عبيد معلق من فمه  :تر

  )4(ثْيسخْثَ.. .........ادسثَْأ سالَفَ اشْعثْا، َأذَمثَذ طَسثَ - 39

  الكوسا/ القرعى... غصن في بركة ماء، عاشت عليه اللبؤة :تر

  :الفواكه •

   ستْنَشتْثَ...  **يلع ثَْأ دنْحنَْأ ثْيرقَ، ثَنِحلَْأ  مَأ ثْغْڤَزستَْأ - 40

  البرتقالة. ............ليع أثْ دنْحمراء كالحناء، رأس ح :تر

  )5( تْمرثَ. .........سظطشَڤْذ نهثَْأ، سوِرذَ ينعستَو عستَ - 41

  الرمانة... في لباسها سعيدة أوالدها تسع وتسعون، وهي  :تر

  )6(ثْسسخْپثَ. ...... وْللُإد اذْعرو وسنُرپَأ سيظَژْثَ - 42

  حبة التين.... ولد بعد نسجت له برنوسا وهو لم ي :تر

  

                                                            

   .لذكرمليكة مويسي، السابقة ا: الراوية) 1

  .   الراوية نفسها) 2

   .ألعبيد، لفظة تستخدم في اللغز للداللة على اللون األسود: أكلي *

   .ذهبية حويلي، السابقة الذكر: الراوية) 3

   .السابقة الذكر ،حنيفة شعبان: الراوية) 4

   .معروف في القديم، بحمرة بشرته وشعره ةڤهو رجل من منطقة عزاز: حند أث علي **

   .ذهبية حويلي، السابقة الذكر: الراوية) 5

   .، السابقة الذكر-ش -وردية: الراوية) 6
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  تْانْنَچا، ثَرثَ. ......نفَيسإتْ نيَأ داجثَ، شْمقْ، ثَچوعثَ - 43

  الكومة... معوجة ومنكمشة وتركت خيرا منها : تر

  ثْعالَذَثَ...  نالَگْو نغَذْز تْنْذمثَ - 44

  )1(الدالعة. ......مدينة يسكنها عبيد  :تر

45 - يلقَلْنَ سلَ فَْأ ذْايِلالَعا كْي، متْغْسسغَثْ ديِظتْغْا جِ، متَْأ غْاذَـَڤوُأ سثَ. ........ِلغْسخْپس2(ثْس(  

  .حبة التين....بنت القائد في األعالي، إذا قطفتها تثير شفقتي، وإذا تركتها أخاف أن تسقط  :تر

  : الحبوب •

  ثْاسذَرثَ سـْڤذَ ضپِثَروُأ  غد ثقمتس            پأ   - 46

  لوظپأعق أ.....     ثْازرهمثَ سـْڤذَ دغَنَرَأ         ثْشْنُقْثَ سـْڤذَ دغْسكَْأ  

  :تر

  لم يبلغ شبرا  جلبت جذعا                

  حبة البلوط.....     وزدت منه صحينا    استخرجت منه قبعة       

  )3(وظْلُپُأ قَعَأ. ...........اشْإظَ زِثذ دپإ - 47

  حبة البلوط... وقف في القمة ثم اختفى  :تر

  ضعرزسثْتَْأا م معأنَ................ غْلَغَدَأ غْثَما ، ماموخَپ اْليَأ ادرغْ، ثَامخَو رفذَرَأ وضپثَ - 48

الحبوب عند زرعها ...وصلت إلى خلف الدار، نادت يا صاحبة الدار، إذا متت سأعود : تر

  .ونموها وحصادها

49 - يا ثَمنْإِل وثْمنَد ،غْولَلُ كَأ دـَڤسس................... ..ثزِمنذَ، إرنََأ( نعم(  

  .القمح /الشعير........أمي ماتت العام الماضي، وأنا ولدت في هذا العام :تر

50 - إحزمـَڤـ، إسمي ،ـَڤز دذي َأزِثميزثََأ ........ م4(وم(  

  .نوع من النباتات البرية.. .....في القمة كاألسد  ظهرمتحزم ومرتب، و :تر
   

                                                            

   .مليكة مويسي، السابقة الذكر: الراوية) 1

   .السابقة الذكر ،حنيفة شعبان :الراوية) 2

   .ذهبية حويلي، السابقة الذكر: الراوية) 3

   .السابقة الذكر ،حوة معوال: الراوية) 4
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   :العالم الجغرافي والفيزيائي -4- 4

  : العالم الجغرافي •

   )1(سركَُأ يذْرِپَأ...  غْعظقْثَروُأ ايوذَپَأ س، أمغْيزستَْأ غْيزستَْأ - 51

  الطريق....... هلحقأجريت وجريت وابن اليهودي لم  :تر

  )2(مانپَ ڨرثَ. .... نارشََأ الَبم اْلفَگْسثَ، نارإظَ الَبم حلَثَْأ - 52

  الساقية.. ..........تسير بال أرجل وتحفر بال أظفار  :تر

  )3(ْلفَذَْأ. ............ عقَلْذ ثْ، إمنِـَڤذَ وْلإلُ - 53

  الثلج... ولد في السماء ومات في األرض  :تر

  )4(االَثَ. ........... الَثَ انكََأ اْلوغَا، ثُيمعپرَأ انشَإتْ يـڤذَْأا، يقپلْنَ يثْقپثَ - 54

  )عين الماء(ثالة ....، أكل فيها أربع مائة وعادت كما كانت عليه )باقية(آنية دائمة  :تر

  )5(فْيسَأ... سَأ مَأ ضي مَأ/  سـاڤذُ ضڤذَ ونحلَ، إي*اسبعلْب وثازكَعثَ - 55

  النهر..........................عصاي بلعباس التي تسير ليل نهار  :تر

  : العالم الفيزيائي •

  ِلـِث ... ردهثْروُأ حلَثَْأ - 56

  الظل ...يسير وال يتكلم  :تر

، رامث... نثَدح الَُأَأثْمنْطَاشْ  ،دنْنَپ ثَالَثْ، َأينرِشْعُأ داحو عپس، ُأاشْطَعپرَأ عپس، ُأعپس نالََأ - 57

  ).دنْنَپ ثْورم، ثَرحپلَ، نِڤَإ( ورحپلَ ذْكَُأ انونْـَڤإ

وسبعة أربعة عشر، وسبعة واحد وعشرون، ثالثة منها ظاهرة والثمانية عشر  سبعة هناك:تر

  .األرض والسماوات والبحار السبع.......األخرى غير ظاهرة

  يرِحپَأ....... حبشَرُِأ ثْورمثَ دكَ، أساحبحبَأ ويرِگَإ - 58

  الهواء...د لم يزينه لخروفي المبحوح، ليس هناك ب :تر

                                                            

   .ذهبية حويلي، السابقة الذكر: الراوية) 1

   .السابقة الذكر ،حنيفة شعبان :الراوية) 2

   .مليكة مويسي، السابقة الذكر: الراوية) 3

  .حوة معوال، السابقة الذكر: الراوية) 4

   .األلغازنصوص بعض لتصعيب تستخدم  من األلفاظ التي لفظة: بلعباس *

  .الذكر حوة معوال، السابقة: الراوية) 5
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   )1(نِـَڤ اذَ انرإثْ..............ْلغنْثَروُأ مذَـْڤنَثَ، نِلالَمتْنَ يثْقپثَ - 59

  النجوم في السماء.... صحن من البيض، مال ولم يفرغ محتواه  :تر

  ثْسمث...  انزي سالَفَ نزِستْرو، ُأانچرملْنَ وثپصعثَ - 60

  النار...ال يحوم فوقه البعوض ،تاجي من المرجان  :تر

61 - سلَْأ نميزفَغَ انصتْثُ، ورنْثَشسلَڤْ، ذَنوعور ،ثنْثَسسلَـْڤذَ نپحور… إطذْكَُأ چ ڤُو2(.ر(  

     .والقمرالشمس .. ....ميزانان على السور، أكلهما في الحقول وشربهما في البحور  :تر

62 - ستْ نسمسالَقَمنس ،تْأ نسدكََأ ونثَنِڤَإ..(.....................ان ،مـُڤأ(ذْكَُأ) ثْورإثْ رران(  

القمر، (، )السماء، األرض...(إثنان، أحدهما يقابل اآلخر وإثنان يسيران جنبا إلى جنب: تر

  ).النجوم

63 - سيلَا ذمس ،اي لَذلَ، ثَممشُتْثَ ثْسذَ ورسم ............ثم3(ثْس(  

  النار...من هنا فراغ ومن هناك فراغ وفي وسطها شحم :تر

64 - يا ثَمغَمَأ ثْارثْتْستْفَثْو، َأدسر شَثطظغَو، َأڤَُأ... نغُم4(وم(  

  .الضباب.......أمي العجوز تسير وتنشر المالبس  :تر

  : ومستلزماته عالم البيت، عتاده -5- 4

  : البناء الهيكلي للبيت •

  سالَسَأ... نارإظَ عِسثَروُأ دپثَْأ - 65

  عمود البيت ...وليس لها أرجل وقفتْ: تر

  )5(احثَفْمألْ....  ارحألْ وسي إعلگَْأ - 66

  القفل/ السداد .......عبيد حرص حارة  :تر

  وفگَُأ................ وفْفُركَلْي بلعَأ يد، سوفْإشُ م، إقوفْإشُ دپإ - 67

  الخابية.... بلكرفوف  يد عليجلس وهو منتفخ، الس،وقف وهو منتفخ  :تر

  

  
                                                            

  .السابقة الذكر ،جوهر إبرسيان: الراوية) 1

   .السابقة الذكر ،حوة معوال: الراوية) 2

   .السابقة الذكر ،-ش -وردية: الراوية) 3

   .السابقة الذكر ،حوة معوال: الراوية) 4

   .السابقة الذكر ،مليكة مويسي: الراوية) 5
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68 - إطلُأ دورشَتْگَ دَأ.............................. منَمار  

  )1(ارنَمَأ... ميسنَذ غْنَ مِر، ذَمشَتْگَدورُأ دلإط: وفي واضية يقال

  عتبة الدار. ..............................يطل وال يدخل  :تر

  عتبة الدار...........يطل وال يدخل، كافرا كان أو مسلما     

  )2(ثْشْرِعثَ.. ................ امخَو اودس ثْامخَثَ - 69

  عليةال...غرفة تحت بيت  :تر

  وذْمرقََأ. .......................... امذَفُا َأ، وثْنڤْنَستْا َأ، و*انوذَمحإم وثردثَ - 70

  القرميد....قريتي بني محمود، بعضهم على الظهر والبعض اآلخر على البطن :تر

  )3(.سالَسُأ ذْو أكُڤُچَأ... يسذس شْرگَثْ ثْلگْثَ - 71

  أعمدة البيت التقليدي القبائلي.....عبيدة عضت سيدها  :تر

  ثْورپثَ.... انڤَـَنروُأ اثْستْنَ يرغپِ ناڤَـْپز مِ ثْلگْثَ - 72

  الباب........نام نعبيدة بخالخل، من دونها ال  :تر

73 - يچِا مدا مشوثَْأ انبشَْأ وبذَْأ اْلحيوَأ.............. انالَسس وخَپ4(ام(  

  عمود الدار.... صاحبة القرون، كم من واحد حملته  أمي الغولة :تر

  : المطبخ ومستلزماته •

  )5(ريسث...  انسرغُ ادرـْڤثُ كاياَمعنَ، َأنثَورسر، ُأنزرگَرُأ - 74

  الطاحونات  .......ون والنعم كلها عندهم درسال يحرثون وال ي :تر

  )ولَإفْ( َأغُنْج...و معستْي سيرقَو، َأنُسفُـْڤذَ سسفَُأ - 75

  الملعقة الكبيرة............يده في يدي ورأسه يعوم  :تر

  )6(ونانُكَألْ. ...و پررِوُأ ستْإثَ - 76

  الكانون..... يأكل وال يشبع  :تر
                                                            

   .السابقة الذكر ،حوة معوال: الراوية) 1

   .السابقة الذكر ،جوهر إبرسيان: الراوية) 2

* وذَانمحةڤاسم لقرية من قرى منطقة عزاز: إم   

   .السابقة الذكر ،حوة معوال: الراوية) 3

   .، السابقة الذكر-ش -وردية: الراوية) 4

   .السابقة الذكر ،حنيفة شعبان: الراوية) 5

   .السابقة الذكر ،مليكة مويسي: الراوية) 6



80 
 

77 - إزم رِإدلَُأ دَأ..... وحي1(ذْد(  

  الجرة... أسد حجب اللوح  :تر

78 - إسپتْثَرُِأ ايچِاظََأ. .... س2(ين(  

  الطاجين ..... يطبخ وال يأكل  :تر

79 - اپا َأپغَمَأ اريرداحي ،ا ثَمغَمطَشَثَْأ ثْارغََأ. ......... احرلَْأ ذْكَُأ اْلپةنَفْج  

  الغربال والجفنة....... ترقص  ةأبي العجوز يهز نفسه وأمي العجوز :تر

  )3(ينچِاظَُأ ْلاخَذَ ومرغْپ تْونْنُحثَ..... ي لگْپي مڤَْأ تْلْيرثَ - 80

  .قرص الخبز في الطاجين.......قرص في فم عبيد  :تر

81 - چي دچِ، اْلژَيطَشَا َأثْدَأ. ... اححصتَْأ ذْكَُأ يرس4(ثْر(  

  الحصيرة والطاحونة ... جدي مستلق وجدتي ترقص  :تر

82 - چرحْأ  نژَتسان .............. .5(اوفَإس(  

  .عيدان الحطب في الموقد.... يجرحون ويتقدون إلى األمام  :تر

83 -   يسإريسع وأ  أعبوض       عذَوغْچان       

يسقََأ عوُأ           وشْمريالَڤْوُأ عِسذْ......       ندَأي  

يسإفَ عـسوُأ           نريوذَإظُ عِسان   

  : تر

  وليس له أمعاء  له بطن       

  القربة...   وليس له أسنان      له فم        

  وليس له أصابع  له أيد       

84 -   يـــسوُأ        إمِ  عريالَـڤْوُأ عِسن  

يسَأ ععبوُأ    وضريعِس إزرمشَْأ ......     انوخْم  

يـسإفَ عسوُأ      نريوذَإظُ عِسان  

  

                                                            

   .السابقة الذكر ،حوة معوال: الراوية) 1

   .السابقة الذكر ،مليكة مويسي: الراوية) 2

   .السابقة الذكر ،حوة معوال: الراوية) 3

   .السابقة الذكر ،مليكة مويسي: الراوية) 4

   .السابقة الذكر ،جوهر إبرسيان: الراوية) 5
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  :تر

  وليس له أسنان     له فم       

  ءجرة الما ......  وليس له أمعاء    له بطن       

  وليس له أصابع        له أيد   

 : متطلبات أخرى للبيت •

  )ابمالََأ، احپصمألْ( تْلْثفْثَ.... امخََأ ورشُتْي انذَرـِڤَأ قَعَأ - 85

  المصباح.. ........حبة قمح مألت الدار : تر

  )1()يرصحَأ( يْلثرڤَأ.....  ثْرمثَ الَبم ثْ، إمثْرمثَسَأ دولَإلُ - 86

  الحصيرة... ........ هاولد بلحية ومات بدون :تر

87 - يڤَپس ونَنُخْيثَ.. ... سذْموثْاس  /إمالَصح  

  المكنسة اليدوية... ت ثتحزمت ثم تلو :تر

  : عالم الشغل -6- 4

  : أعمال الرجال والوسائل المعتمدة في ذلك •

  )2(ازرڤَث........ انرإيثْ سنْثَ، حالَم، أثْحالَشَثْأ - 88

األداة الحديدة التي تشبه الشوكة وتستخدم في الحرث ...لحت وباتت تحت النجوم ققت ومر :تر

  لتحريض الثور على المشي

  ثْاصصرسأتْ ذْأكُ تْلْحڤْمثَ. ..... سلْي وعظُثْ، َأاسمي اغْثَوَأ - 89

  البندقية والرصاصة.... ضربت أمها وأطاعت ابنتها : تر

  )3(ثْاصصرسأتْ أكُذْ تْلْحڤْمثَ....  سلي وعظُ، أثْاسمي غْفَطَْأ:ويقال أيضا

  .البندقية والرصاصة.. .......أمها وأطاعت ابنتها  مسكتُ :تر

  تْلْحڤْمثَ. .............*اانَگَثَ وِلا، ثُانَأد امذَخْثَ - 90

  .البندقية.... ارتكبت خطيئة وصعدت إلى رفها :تر

  

                                                            

   .السابقة الذكر ،مليكة مويسي: الراوية) 1

   .السابقة الذكر ،حوة معوال: الراوية) 2

   .السابقة الذكر ،جوهر إبرسيان: الراوية) 3

  .في بعض المناطق القبائلية) مفرد رفوف(تسمية تطلق على الرف : ثَگانَا *
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  )1(نرـَڤزـَڤأ ْلقاَمث...... تْانْدپ ضڤ، ذَتْنْلغَ اْلزـْڤذَ - 91

  قيد أو رباط الثيران.....في النهار تهبط وفي الليل تقف  :تر

92 - ڤْماغْراَپ دَأ اپغَمارغَ، أناس سنوتْثَْأ ارسدإنَوض ،ينَْأ دعتقَُأ ينريأفْ ...........وظڤَ، أيسزِريم  

  الفأس....إلى ضرب الرأس: قيت بأبي العجوز، قلت له إلى أين أنت ذاهب ؟ قال ليتلا :تر

  : األعمال النسوية والوسائل المعتمدة فيها •

  طَژَْأ.....ى صحي نوي وحرس ى، مِسگْي اْلحشَْأ رِزيروى ُأسگْى يسگْمَأ - 93

  النسيج.... قطيعه ولم يعلم كم عدده، ولكن لما فقد أحدهم أدرك  ىراع راع :تر

  )2(يثْنڤْسث. ......................ا ذَخْولْذَ ضلَفْغَا ثْا، ميس غْفَا، ثَيس مشَگْثَ - 94

  اإلبرة... حصلت الكارثة  من هنا وخرجت من هناك وإذ غفلتَ دخلتْ :تر

95 - فْح فْحخْلَ....... وفْتُنْأشَ اَپ، إرطَژُْأ وظْيمتْ اا رلْسم3(ض(   

  خيوط النسيج عند تكويرها للنسج....قليل فقليل حتى تشكلت حزمة :تر

96 - سن ثْوثَمن دتْاَ يمسخَمشَبإقَ.....  نشَذَر4(ن(  

  لقراديشا...........أخوان دائما يتخادشان  :تر

  :الكسوة، الحلي وأدوات الزينة األخرى -7- 3

  : الكسوة •

  )5()ثْوردنْقَثَ( ثْوسكْثَ..... ا ورپثَ عپورپ امخََأ - 97

  الجبة القبائلية.......بيت بأربعة أبواب : تر

  )6(اضفَإش....... انرفْنْخَسَأ انڤَزَأ - 98

  األحذية التقليدية القديمة...........دائما عابسون  :تر

   انظَبإص....... انحثْسَأ رزغْس انظَپَأ، انحلْ، َأانحلَْأ - 99

  األحذية.......ساروا وساروا، ولما بلغوا الواد خجلوا :تر

                                                            

   .السابقة الذكر ،مليكة مويسي: الراوية) 1

   .السابقة الذكر ،حنيفة شعبان: الراوية) 2

   .الذكر، السابقة -ش -وردية: الراوية) 3

   .السابقة الذكر ،جوهر إبرسيان: الراوية) 4

   .السابقة الذكر ،مليكة مويسي: الراوية) 5

   .السابقة الذكر ،حنيفة شعبان: الراوية) 6
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  ) 1(يثْششَثَ......  نسذْي اْلحشْي َأرِزثَرو، ُأنسالَفَ ْلذَزثَ - 001

  القبعة..................حوتهم وال تعلم ما هو عددهم  :تر

  )2()ورقَُأ ثْسالَسث( تْنْكُسأتْ ذْأكُ يثْششَثَ.....*سكْس سڤْذَ ونُثششَثَ - 101

  الشاشية وقشرة الرأس........شاشيتي بها كسكس  :تر

  : الحلي •

  )3(وستُفَڤْذَ اسيقْمَأ......يرِحَأ ازري يلگَْأ - 102

  السوار في اليد .. .........د حرا عبيد قي :تر
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  :الصةـخ
 

ة، نلحظ ڤجمعها من منطقتي واضية وعزاز بعد تصنيفنا لهذه األلغاز القبائلية التي تم

وصيغت حوله ألغاز،  نوعة، فلم يفت شيء إالّتبأنها ألغاز تطرقت لمواضيع شتى وبصياغات م

  .ألغاز وللحيوان ألغاز وللنبات ألغاز وهلم جرا من هذا القبيل فلإلنسان

، ومن كل ةواالجتماعيكما أن هذه المواضيع قد استمدت مادتها من صلب الحياة اليومية 

فعمل على تشكيله في قوالب مختلفة، توافقت وذهنية القبائلي . ذهنه إليه ما أحيط باإلنسان وشد

الشعبي ، وعينة من بين  موروث الشفويومستواه المعرفي، فهي إذن تمثل أنموذجا عن عالم ال

لقول ابفنون ة خصوصا، ومنطقة القبائل عموما ڤكم هائل، تعكس غنى منطقتي واضية وعزاز

خره الشعبية، التي ما تزال بحاجة إلى أيد أمينة تنفض الغبار عنها وتحفظها، لتكون خير زاد يد

رته من الضياع واالندثار، في عالم غي هصونتتوارثها األجيال وت، واألخالفاألسالف في أذهان 

الحدود وال والسيما في عصر العولمة التي ال تعترف ب ،رت عليه تداخل الثقافاتأثّالتحوالت و

  . بالخصوصيات
 



 

   

ياسية لأللغاز الشّعبية القبائلية بمنطقتي الدراسة الن

 ةڤواضية و عزاز
  

 تمهيد

 .عبية األخرىعبي القبائلي و عالقته باألشكال الشّلغز الشّالّ  -1

 .عبية القبائلية بمنطقتي واضية وعزازقة و و ظائفهاظروف و جو طرح األلغاز الشّ  -2

 .المنطقتين و دالالتهاالقبائلية ب لغاز األفي  الموظفةتحليل المصطلحات واأللفاظ   -3

 . و أبعادهبالمنطقتين  عبية القبائلية الرمز في األلغاز الشّ -4

  .الدراسة الشكلية أللغاز المنطقتين -5

 .المنطقتينب عبية القبائلية الشّ أللغازلالدراسة المضمونية و المعرفية و الثقافية  -6

 .بين ألغاز منطقتي واضية و عزازقةأوجه الشبه واالختالف  -7

خالصة
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  :تمهيد

من أشكال القول، الذي ال يتوقف فهمه و استنباط  عبي القبائلي شكاليمثل اللّغز الشّ

تبصرطابه ومغازيه، على تفهم عباراته و إدراك معانيها، بقدر ما يتوقف على االقتناع بحجة خ 

  .أسس بنائه، و معرفة دور كل جزء منه في أداء الرسالة و تحقيق الغاية التي وضع ألجلها

غز و استعان به قد عرف اللّ –تحديدا ة ڤعزازفي منطقتي واضية و  –عبي فالفنان الشّ

ك تعابير لغزية في غاية الجمال في التعبير عن مختلف القضايا التي شغلت تفكيره، فأنشأ بذل

 بالظرف الذي ارتباطا وثيقا وارتبطت أوجدها اقترنت اقترانا كليا بالمحيط الذيالسالسة، و

وجامعة لعدة سمات أدبية  ،حاملة ألبعاد معرفية و ثقافية عميقةفجاءت هذه التعابير  .أنتجها

  .منذ أزمنة و حقب بعيدة ،ت ثقافة بكاملهاخصل وجمالية،

المسائل، حقها من الدراسة و التحليل، لذا سنحاول في هذا الفصل، أن نوفي بعض هذه   

  .استيعاب أحسنشمل و ألنتمكن من استيعاب هذا الشكل التعبيري 

 :اللّغز الشّعبي القبائلي و عالقته باألشكال الشّعبية األخرى - 1

أشرنا في الفصل األول من هذا البحث، إلى أن اللّغز الشعبي، قد يرد مفردا، في شكل 

كما قد يرد أيضا مضمنا داخل أشكال شعبية أخرى كالطقس و الحكاية نصوص مستقلة بذاتها، 

  .و غيرها

، تلمسنا فعال هذا ة ڤعزازفمن خالل زيارتنا الميدانية إلى كل من منطقة واضية و 

حيث الحظنا . األخرىاالرتباط الكائن بين اللّغز القبائلي و مختلف األنواع األدبية و الشعبية 

، وجود عالقة تجمع بين اللّغز و بعض الممارسات ين رواة مختلفنحن نجمع المادة من و

  .الخ...عدم إيجاد الحلول  و كذا الطقسية، المتعلقة بظروف الطرح

كما رويت لنا نصوص حكايات، تتخللها ألغاز، لها الدور األساس و الفعال في تحريك باقي 

و التي أشار إليها باحثون كُثر في  ،"بالحكاية اللّغزية"و هو ما يعرف . األحداث الحكائية

، نذكر على سبيل المثال، الباحثة حورية بن سالم في كتابها الموسوم اللغز دراستهم لموضوع

، و كذلك خالد عيقون، في رسالة "- دراسة ونصوص - في منطقة بجاية الحكاية الشعبية" عنوانب

  .في بقاع مختلفة من منطقة القبائلو هو ما يؤكد هذا التداخل و االرتباط، . غيرهمو  ماجستيره
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رتباط اللّغز باألسطورة، إلى اعلى ما يشير  –في المنطقتين  –و في مقابل هذا، لم نعثر  

  :باعتبارها هي األخرى شكال شعبيا معروفا، و هذا األمر يمكننا إرجاعه إلى احتمالين هما 

داخل نصوص أسطورية  كون المجتمع القبائلي بالمنطقتين، لم يعرف اللّغز مضمنا - 1

 .واضحة

، مع مرور الزمن، أو أن الراوية الشفوية لم تفلح في باألسطورةتناسي عالقة اللّغز  - 2

 .إيصالها إلينا

سنعمد إذن إلى ذكر عالقة اللّغز بكل من الطقس و الحكاية، محاولين إعطاء أنموذج عن كل 

  .منطقة من هاتين المنطقتين

 :بالطقسعالقة اللّغز القبائلي  1-1

يتضح لنا ارتباط اللّغز الشعبي القبائلي بالطقس، في منطقتي الدراسة، بعد الزيارات 

الميدانية لهما، من خالل ذلك السلوك الذي يؤديه متلقي اللّغز في حالة ما إذا لم يتمكن من فك 

مستقبله كعقاب  على *السلوك ينزله طارح اللّغز فهذا الطقس أو. غموض اللّغز المطروح عليه

ـًْأ: و هذا بعد قول العبارة العقابية التالية . له على عدم إيجاد الجواب خاص بمنطقة ...(سبِبغْگ

ـْأو ًأ) واضية فاللفظتان . ، بنوع من التحذير و التخويف)ةڤعزازخاص بمنطقة ...(قُنْزغْگ

المتلقي للغزه بقوله هذه  تحمالن في العربية معنى الحمل، إذ إن الطارح يحذّر و يخوف الطرف

و غالبا ما يكون ثقيل  - ) َأثبِب(راد على الظهر العبارات، و من ثم يطالبه بحمل فرد من األف

  .و يدور به دورات محددة –الوزن لتصعيب المهمة عليه 

فهذه الطقوس المذكورة، و التي سنتوسع في تحليلها و شرحها أكثر في محور الحق،   

باطا وثيقا بشكل اللّغز، فهي تؤدي إلزاما في حالة غياب الحّل، و تغيب في نجدها مرتبطة ارت

  .حالة وجود اللّغز المطروح، فالعالقة بينهما إذن هي عالقة عكسية

 :عالقة اللّغز بالحكاية الشّعبية  -2- 1

التاليين، من  األنموذجين، نورد الشعبية لتبيان عالقة اللّغز الشعبي القبائلي بالحكاية

من الروايات الالئي جمعنا  ناتروتهما لنا راويعلى التوالي، و اللذين  ةڤمنطقة واضية و عزاز

 اللقاء بهن في الميدان

                                                            
  .يوضح  ذلك) CD(و قد أرفقت البحث بقرص    *
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  ) منطقة واضية(: " پيلس ُأحطَا ن" ثَماشَهتْس    : 1األنموذج 

 انسي نر، ياقْرعسمو ثيدي َأمح، ِإنسوستْ، ِإانطَلْسنَ نوي فَْأ يكزِ دنْكُو، حهاشَمَأ

، ندمِإ نسينَي غَذَْأ. ڤقَرعسمثَ فَْأ ثْنَپي سجِوزذَ يُأ ايحلَْأ سي ضپـڤِإ مِر، َأتْسنْثَرفْث فْيدتَسَأ

  ! وثقْرعسمثَِإ اثْرفْث نفَيدَأ نستْال ِإا يى موا سرغَستْوُأ نِك، نَسثردتََأ كغَذَزميٍإ

 غَذْ، َأسثقْرعسمثَِإ نيسذَ، َأانطَلْسنَ اموخَپ رحيذ ثْردتَدَأ اشِغَيَأ كَأ دنْعمچنََأ سپيذَْأ مِرَأ

غَفْيغُ درسَأ نطَلْسان نَييسن:  

:  نسينَي دعبمَأ"  نورزغَِإ ثْرڤْزور، ُأنورمزِإ يتْذََأ : " نرقَدِإ ثْقْرعسمثَ ذ مندو َأشُذَ

 نكَوِإ ثْردتََأ سلَثُِإ ستْنقْستَْأ َل، يكفْينْسِإ ثْقْويَأ غَذْ، َأسثرفْث فَْأ ممخَستَْأ نكَوِإ اميَأ تْلْثَ غْكَفْنَوَأ

  .سامخََأ تْمشْكَذَْأ ، وانطَلْسَأ تْغَذََأ و ،ْلحلَْأ فَْأتْ پلْقَذَْأ

 ْلكُ غَذَْأ. نسثْسيِإ انيجعيسَأ رپخْي ينپِ، َأنسنَْأ نماْخَس نِاشغَيَأ كنَايغَ، ُأنِعمجنَُأ فَكْڤَِإ مِرَأ

يثِْإ مِ ثْوسثَْإ يمسعثْقْري نَنطَلْسثَ انبهپقَ، ثَهرَأ سيدتْو ِإشُا ذَرفْسْل، كُثْر يغُو ُأشُذَ ثْوخَثِْإ ورمم ،

ولَْأ تْيْلح يسهيَأ ، وطَلْسثَْأ انتدصح مايغَب يبِر.  

 نمذْزث دوِستْ، يپاطَحذَ ازڤَرپَأ نوڤِإ امخَو َلن، ياْطَلْسنَ نِثَردثَ ذ نلَي نامخَِإ رڤَ غَذَْأ

 دايغَي نِسذَ مِرَأ. نسذ سلي ذْكَُأ ستْنَ سامخَڤَذَ غْذَز، يتْسي اشْيع، ِإتْثَزنُز، يپاغَيس نارغَصڤََأ

 نوغَيكْو ِإشَُأ :سينَثَ سورغُرَأ سلي وحرثَْأ غَذَْأ ،امدخَِإ فْيوِإ نكََأ نارغَصا ِإريپِد، ُأامخَس نِپاطَحُأ

  ؟ڤسا َأرضمذزدرُأ اكج، ينرظْيدكْو ِإاشُا؟ ذَپاپأ

 سظْثَ دعبمَأ، ممخَستْثَْأ ذَپثَ مسسثَ غَذَْأ. انطَلْسنَ امخَڤَذَ انرظْي نيَأ كَأ دسيكَحِإ نِساپاپ دعبمَأ

َأسنَنْتْس مدان  نري، ُأيهسثَ ڤثَقْرعسمث. اهلْدِإ"  نفظْوستَْأ "ي لا برظَفدا َأپاپَأ كمَأ: اسپاپِإ اسينَثَ

َأالَن َأكَان.  

 تْبحاح، شَپنِ ِإسنْيفْك َأسلْطَان، ِإوكَن َأذْخَممن، َأزكَين َأصتْ َأيام َأعدان وسان، َأكْفَان ثَلْ

، َأخَطَر )وِين يزنُزن َأصغَار( پسوى يلس ُأحطَا،  انطَلْسنَ امخَڤَذَ تْعمچنَ و ثْردتََأ سلَثُ كَأ

تْ ثََل َأتْسكسڤَملَ،  تْلْلس لْطَانسَأر وحرَأتْس ثْحَأثْسپ سونوِيثَز تْ َأمنَتْس َأم كَأتْس ثْ، ومثَقْذ سس

  .مرا

ُأمبعد . ن مدان ِإمنَنْسن ما َأرديوض َأسلْطَان َأثْقَبينڤقَن، ِإوكَن َأذْهوِچقَن َأتْسوِچذَان ِإپَأذْغَ َأ

دبَأذْس كَنِإو ثُلَس تَاتْ َأكرحتْپ يِإ ،س كَان طَحَأذْغَ شتْ پمنِ قثُلَس ،لْطَانَأس ظَد كَنثَا، ِإو رثَا ذَف

سي ِإلْحلُوْل ڤَُأمبعد مِ ِإ. سمحسس ِإيوثْ يوثْتَْأسلْطَان يالَ َأفْ ُأكَرسيس، ي. َأدننْتْ ثرِرِثْ َأنْستْ
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غَ َأذبي ،سمَأخَد قْسسي ،سقْثرعسمث فثْ ُأدوَأذْي ُأي نرا، ُأيرنَتْ مِإد ثُلَس َأك تَدحالَ را يم رز

  .َأمبعد ينَيس روح َأوِتْسد ،پغَ ينَيسد ُأخَدمني، بلي رحتَد َأك، سوى يلس ُأحطَاَأتَدرثْ، َأذْ

مِ ِإدَأرطَاپُأح سلي ضلَپس ،رِرِثْ َأفْ پث عالَ ثَسايم لْطَانَأس اتْسقْسسي ،نِإقَذْم سس

َأذْغَ ". َأتْسوظْفين ":ثَتْسويتْس ثَصح ثَمسعرقْثس، َأذْغَ ثَظْس، ثَريسد بلي ثَسع يوثْ َأتْرِرِثْ، 

  .هپيس يبهكَرسڤْسي ِإثفْرثس، يكْرد سڤََأسلْطَان مِ ِإ

نرَأذْغَ ِإم ي يلب نينْدِإس كَانَأپ اسو ذَڤَظَادڤْي  فَنيِإد نغْ ثَأذْي و ،نينْدِإس نَأي خْذَميَأر

سقْثرعسمَأ. ث َأس طْ ذَكَنَأشَر فْكَادنَى يعذَڤََأمَأ ڤْي ،مفْهي ْ خَام نَسلْطَان ڤَدفَغْ سَأرتفْ ذ ثحرشِ َأكُذْ

ِإيپنيَأس نوهيِإس نَأي ذَسوِ يَأد ذَ، و.  

َأثْعاشْ .بع َأيام ُأسبع َألْياِلَأشَرطْ نَسلْطَان، ثُغثْ، خَذْمن ثَمغْرا مقْران س پْل يلس ُأحطَاپثَقْ

  .سپپرثَسنَرا َأسمِ ِإثََل َأروين َأك ُأڤَ َأيفَرح، يهن، َأسعي، ذَح، پزِس، ذ رڤَرپذُخَام َأ

خَام، َأتْسوِنْد ڤَاز َأرسلْطَان، يقم يذَس ذڤَرپِإيحان َأشْحاي، َأرمِ َأذْيون واس، يساد يون أ

مِ ِإدَأر ،خَلَفَنمي ذُورهيپ ثْضويَأر فَالَس خَلَفَنالْتْ، َأمسلْتَ. َأتَمسثَمزِطْڤيالَلْتْ َأكُذْ َأتْسي َأفْ َأثْم. 

 :ذَسلْطَان ينَيسما أتْسيزِطْ ، : زنِ ينَيس ڤََأذْغَ ينْطَقْ ور.ستْ إتْسمزورثْ َأردنثْ ڤْذَ َأنْتَ

  . تْسمالَلْتْ مشِ َأتْسيزِطَْأ

را وريسع، ُأڤرِذَپزِس يظْيم َأڤََأنْسن، ثَزرا بلي، َأر َأدسمحسس يهذُر َلمطُوثْ نَسلْطَان، ثَثَ

يسع عثْ ذَفير، ثَنَيس بلي پازنِ َأذروح، ثَتَڤَكَر ورڤََأذْغَ مِ ِإ سيزِطْ ِإتْسمزورثْحقْ، َأخَطَر َأتْيَأ

  .ڤَخَيقَ َأدنثْ، ِإخَيقَد سكُْل حاج ثَيحانُو َأسمِ إدپطَر ربِي سويس، َأخَڤَحقْ ذَ يأ

نكَيَأز َأصپ،د احكْري ڤَروناز وحِإر، لْطَانسَأر كَنِإو َأثعسيلب م ،حذَص نيدِإس ني َأي

وندِإس ننِ َأييَأس سطُثمِ إ. َأثْم ،لْطَانڤَأذَغ َأسرپو ڤَض ضغْيي حي ذَصلب نومي ،سكَيحنِ ياز

  .ويسڤَذ

ِإكَر لْطَانَأس سنَيي سطُثثْمَأر وحمِ ِإ: ِإرذْ ثَْأشعَألْو تُسوضَأتْس مغُور ،َأك ضخَذْم

ضثَفْكِإي . ،ضوحري َأتْسِإهس انوهِإم نڤََأوِي َأيوَأذْغَ ثَقْ. خَمُأپ ،نعأم ،ي ي ساثْ ثَفْكَيذْنَتْس

  .غْپرثْ َأركْدظَيڤَِإذَيحج ثَن ڤيض َأتْستْشَض ِإمنْسِ َأكُوذْ، َأتْسپَأشَرطْ، ثَنيس َأتْسقَ

  .يتْشْ ِإمنْسِ َأكُذَسي أسلْطَان َأشَرطْ َأثْمطُثس، يقم َأذْپيقْ
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َأثْه لطَانطُوثْ نَسَأثْم ڤَثَكَارِإم دو، ثَسكْسس نْسِ، ثَفْثَيپ َأثْه ،وممِ ڤََأكْسَأر ظَنَأن نَأي َأك د

يَأطَب ُأقْ. ثَتْشُور لْطَانَأسثَپ وحتْشْ، َأثْرَأذْي مقَأذ ا َأثْڤَيوَأد سظَڤْنِ ذَ ڤُيپسيطَسَأذ كْنِإو س . َأكْن

  .ريزرِ َأنْد يداوي َأذكْفُ، يغْيِ َأرثْمورثْ ُأپكَان يتْشَ، يروا، ُأقْ

سنمخَدِإي سَأكَنِ، ثَنَي يمِ ِإثْو لطَانطُوثْ نَسوقْ َأ: ثَمنْدَأص ديثخَذْمپ ،لْطَانَأنَشْثْ نَس غَارص

  .سپيثْ يذَس سخَام َأمباپِكْرِثْ، ثَسثد، ثَرثْ َأرغُورس، ثَسمنَخَذَ

مِ ِإدَأس ،انسو ندعكغُ،  يتْسغُ َأيتْسوقَنِ، َأذْغَ َأينْدَأص ذَاخَي ،امطْي ذ سنِإم فَدي ،لْطَنَأس

ثَثَس سيثَلْد ،سطُوثَأثْم دسييثْ پوقَنِورنْدُأص .سنَيَأذْ :َأذْغَ ي َأك ضطُوثْ إثْخَذْمَأثَم غَرَأيذَشُ  ڤ ،

س َأتْسوي َأين پَأرثُغَي سخَم َأمبا ڤْذَيڤَِإذَسب؟ ثَسمكْثَثد َأثْمطُوثس سيوعذْ ِإسثَفْك، ذَكَن َأس َأ

نوهياشْ ذَ. ِإساثْ ُأويَأذْغَ نَتْسجعيشُ ِإسَأفَنَشْثَپ ى نَتْسوس نوقْڤْي ذَ پِِإثَ ڤنْدص.  

مرِس ڤْذَكَم َأسثحرشيس، َأمبعد يفْكَيس َأمكَانس َأتْسح پسي ِإووي ِإسدن، يتْعجڤََأسلْطَان مِ ِإ

  ".ِإنَم كنِ َأذْيوزِيرنَسلْطَان،  َأثَمطُوثْ َأذْكْمنِ إذْ ڤسڤَس: خَامس، َأيرن ينَيسپو َأتْسيح يمور َأ

 

 )1(–ثَماشَهوتْسو ثَكْفَ  -

  

   

                                                            

  .على الساعة الخامسة و النصف مساءا بدارها 09/04/2011يوم  حجيلة زدام، السابقة الذكر،: الرواية  ) 1
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  :الحكاية إلى اللّغة العربية ترجمة 

 : حكاية بنت الحطاب -

قدرته رف بحبه الشديد لطرح األلغاز، وان، يحكى أنّه كان هناك سلطان، عمفي قديم الز    

لقد و. يكتسب شهرة كبيرة بين النّاس إيجاد حلولها و فك غموضها، الشيء الذي جعلهالفائقة في 

حيث أعلن بأنّه لن يتزوج إالّ . وصل به أمر األلغاز إلى درجة أنّه ربط زواجه و مستقبله بها

  .مع التي تتمكن من فك لغزه المقترح، و الوصول إلى حّل صائب له

البلد في ساحة قصر هذا السلطان، و طرح عليهم لغزه و في يوم من األيام اجتمع أهل      

ثم أعقب كالمه . »" يصعدن األشجار و ال يقطعن األنهار: "غز القائلم في اللّكما قول «: قائال

و هي مدة قد تكون كافية لكل . » سأمهلكم مدة ثالثة أيام للبحث عن الحل الصحيح «: هذا قائال

في حل صائب، يتيح لها فرصة الظفر بقلب السلطان و الدخول واحدة من فتيات البلدة، للتفكير 

  .إلى عرشه

و بعد نهاية االجتماع، عاد الحاضرون إلى بيوتهم، مستعجلين، حاملين خبر السلطان     

و عندما وصل الخبر إلى كل بنت من بنات البلدة، راحت كل واحدة تفكر في الحل بكل . لبناتهم

  .واببساطة، معتقدة بأنها ظفرت بالج

 ،و كان من بين عائالت تلك البلدة، عائلة حطاب فقير، يسكن هو و ابنته في بيت قديم    

ت فرصة الحضور والمشاركة في فهو اآلخر لم يفو. يكتسب قوته من جلب الحطب و بيعه

غير عادي في  اإلى بيته، الحظت ابنته أمرلما عاد  و. كان في قصر السلطان االجتماع الذي

  .إذ إنّه لم يحتطب كعادته في ذلك اليوم. تصرف والدها

ما بك يا والدي؟ هل حصل لك أمر مكروه منعك من االحتطاب :  ذهبت إليه و بادرته قائلة  

  هذا اليوم؟

و فكرت  عندها أخبرها الوالد بما جرى، و حدثها في شأن لغز السلطان، فسكتت الفتاة    

، إن لغز السلطان واضح "النمل"تدرك بأنه يقصد كيف يا أبي لم  «: لحظة ثم ردت عليه مبتسمة

  .» و سهل، فأمر النمل يعرفه العام و الخاص

 ن، واجتمعنقامت فتيات البلدة و تزي ،مرت تلك األيام التي حددها السلطان للتفكير    

ما عدا ابنة الحطاب، التي لم تسمح لها هيئتها  ،ذلك اليوم في القصر كلهن، في صباح

  .المشاركة مثل مثيالتها األنيقاتو، بالحضور
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المزامير تتعالى، معلنة قدومه،  أصوات  و ما إن قرب وقت وصول السلطان، بدأت    

اعتلى كرسيه، و تقدمت إليه الفتيات، الواحدة  ،ا وصلمول. الحضور احتراما و تقديرا له فوقف

غير أنّهن جميعا لم يتوصلن ، ن فاستمع إلى حل كل واحدة منه. تلوى األخرى، لإلدالء بحلولهن

و قبل مغادرة آخر فتاة، سأل السلطان خادمه عما إذا حضرت جميع بنات . إلى الحل الصحيح

  .جميعا سوى ابنة الحطاب، فأمر بإحضارها فورا ن، فأجابه الخادم بأنه حضر البلدة

فابتسمت الفتاة  ،طرح عليها سؤال اللغز، سها الرث لباو لما حضرت ابنة الحطاب ب    

، و هكذا و بمجرد سماع السلطان "النمل"صرحت بأن الحل الوحيد الذي تراه صائبا هو و

لجوابها، قام من كرسيه مندهشا، معلنا في الوقت ذاته تطبيق وعده بالزواج مع التي استطاعت 

يوم ) هازوج(مقابل ذلك أعطى لها شرطا، يتمثل في مغادرة الفتاة قصر السلطان ، وبفك لغزه

  .فقبلت الشرط. فطنةوتفوقه ذكاء 

بعدها زفّت الفتاة إلى قصر السلطان، في احتفال بهيج، لم يشهد له مثيل، دام سبعة أيام     

  .و عاشت في سعادة و رخاء، لم تعرفهما في بيت أبيها. سبع ليال دون انقطاعو

يوم من األيام، قصد رجل قصر السلطان و جالسه و أخذا يتبادالن أطراف الحديث  و في      

فإذا . في أمور شتى، حتى استوقفتهما مسألة البيضة والدجاجة و أي منها أسبق إلى الوجود

 البيضة هي األولى إلى بالرجل يؤكد أسبقية الدجاجة عن البيضة، في حين كان السلطان يؤكد أن

                       . الوجود

بينما كان الطرفان يتجادالن، كانت زوجة السلطان تختلس السمع، فانتبهت ألمر و  

و أثناء مغادرة الرجل، لحقته الزوجة، و أكدت له سداد . زوجها، الذي لم يكن صائبا هذه المرة

ون خلق من كل رأيه، إذ إن الدجاجة أسبق من البيضة بدليل أن اهللا سبحانه و تعالى يوم خلق الك

  .ينشيء زوج

ا اليوم التالي، عاد الرجل إلى القصر، ليخبر السلطان بصدق جوابه، مدعمو في صباح     

و لما أطلعه باليقين، أدرك السلطان خطأه، و علم بأن لزوجته دخل . كالمه بكالم الزوجة المقنع

فطلب منها  .خرىفباشرها معاتبا من جهة، و مذكرا إياها بالوعد من جهة أ. في القضية

و لكن أعطت . فوافقت الزوجة ،االحتفاظ بكل ما ترغب فيه من القصر، و المغادرة منه نهائيا

فقبل الزوج شرطها و استجاب  ،له شرطا، يتمثل في تناولهما طعام العشاء معا آلخر مرة

  .لدعوتها



94 
 

من  قامت الزوجة و جهزت طاولة العشاء بأشهى األكالت و ألذها، تتمثل في طبق    

و قبل أن يلتحق السلطان بمقعده، كانت الزوجة قد وضعت منوما . الكسكس و اللحم و غيرها

وشك على إنهاء طعامه، هوى على األرض، أثم جلس السلطان و أكل، و لما . في حصته

  .طريحا، فاقدا لوعيه

و كان لها ما أرادت،  ،أمرت الزوجة عندها الخدم بصنع صندوق خشبي، بحجم زوجها    

  .وضعته فيه و أغلقته، ثم أخذته معها إلى بيت أبيهاو

فأخذ . بعد مدة أفاق السلطان من غيبوبته، فوجد نفسه في ظالم دامس بداخل الصندوق    

. اسلوكهطلب منها تفسيرا لف، و لما سمعته الزوجة، فتحت له الباب، ويصرخ  يصرخو  يصرخ

القصر، يوم تعود إلى في حمل ما ترغب به من  و المتمثل. فذكّرته بوعدها الذي قطعته معه

  .ة بأنّها لم ترغب في شيء سواهأهلها، معلل

عندئذ تعجب السلطان من ذكائها، و اعترف لها بفطنتها، ثم منحها منصب الحكم وإدارة      

من اليوم فصاعدا، أنت  «: شؤون القصر، بينما تولى هو منصب الوزير، حيث قال لها

  .» زيركالسلطان، و أنا و

 –انتهت حكايتي  -
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  ).منطقة عزازقة(: " نَكْدر بنِ كْدر "ثَماشَهوتْس : 2األنموذج 

     ضوو، َأتْسروسغْزِفْ َأمَأتْس ووتْسشَهو، ثَمفْ َألْهو َأذْيَأه نَنيِإد و، وِيناشَاهي َأمَألَم

  *1.جروپَأذ

   نوَأ َأفْ يغَپام رعسي سپع رِشْنْتَرحُأر تْسس ،نذَيذَثَح شْطُحشْڤْا، ثَمرنْتْ ثَحس .َألَمِ َأذْيپ س

ي ،ينكسنِ مغَرَأمنِپسسِإي خْذَمنْتْيسَأر كقْ َأموعي ،جلْحَأر وحري. غَ َأذنْتْ َأنقْرِإثْم سنَيي دِإع : َأوك

ي، َأسلَأيغْ سعپُأجِ ع رغْ َأذْيُأتْشِ، َأثْتَج رَأثْتَشَغْ َأذْي ،سنَيي ،الَِلنَأثْم ، سأ: َأذْغَ ثَنَي ُأكُكاپا پا م

نْتْ سرعوپالَِلنَأثْم َأذْغَ . عغْ نَكرمنِ زغَرمو مسسَأثَنْتَشَغْ، َأذْغَ ي.  

    سنَيي ضنَا ثَيعي :ي سلغْ َأيعَأسُأجِپ رغْ َأذْيُأتْشِ، َأثْتَج رَأثْتَشَغْ َأذْي ،الَِلنَأثْم ع .سثَنَي : نَك

  .ا زمرغْ َأثَنْتَشَغْپاپَأ

    سنَيثْلَثَ، يسثَأر وحِإر :غْ سعي َأسلَأيپغْ َأ عُأتْشِ، َأثْتَج رَأثْتَشَغْ َأذْي ،الَِلنُأجَِأثْم رذْي .سثَنَي :

  .روح َأيلي َأكن: ينَيس. َأروعرنْتْ َأرا، نَك زمرغْ َأذْتْشَغْ عشْرا

    رسثغَاْل َأريفْپفْ كك تْسس سَأكُذْ ت ،سخَم سث ،ع .س الَ ِإتْسا يمپ ثَنِثَ(عشْطُحم( سنَيي :

غْ سعي َأسلَأيپ ُأجِع رغْ َأذْيُأتْشِ، َأثْتَج رَأثْنْتَشَغْ َأذْي ،الَِلنَأثْم .دسيرِغْ َأ: ثَرَأزاپپا سپأ ع الَِلينَأثْمڤ 

م ،ِإذَنْكُنْت الَِلنمي ِإتْستْشِڤْشِإو نرعو. وحر ي مربِي، َألْحرَأس ذَكهع ،جلْحَأر ضحرَأتْسڤ 

  .َأمعن َأذْ شَرطَغْ فَالَك يوثْ َألْحج. ذْڤَغْدفَض، خَاس ورتْسرِإغْدجِض َأ ڤْيذَڤَ

    سنَيي :َأك ضنمِ ِإ. ِإمِ ِإدَأس ،نوهيِإم نَأي ضنْتْ ڤََأشْرسنَينِ، يغَرمو جلْحَأر وحرَأذ كَر

سنذَيوِغْ؟ذَشُو : ِإثَحدكُنْتثْ .  َأرمرحمنٍ، َأتْسضبصَأتْس سثْ، ثَا ثَنَيوكْسَأتْس سثْ ...ثَاُ ثَنَيوكُْل ي

ثَنثَ. ذَشُو ِإس سيثَنِ، ثَرشْطُوحما َأتْسمپسثَنَي ،تْسَأ :ر نَأتْساپا ثَپپتْسرڤ غَضدنِ  "، َأيب ركْد

ركْد" ذَرح ،ضثَفْسَأتْس. سقَلْ: ثَنَيَأتْسپ ضفمِ د ،ض"رنِ كْدب ركْد"  ،دثيثَغْض .  

     نِ ثَپِيغَرمي وپوحنِ، ِإرتْسَأ .ر ،جغَْل ِإلْحيمِ ِإدكَْأس َأفْ َأخَام يقْسسا، يدعثْ ِإدورا ثَمر"  رنْكَد

ارنِ كْدب" ،َأنَنَس ،ا، َألَمِ ِإدنَرْأثَنْسپنسنَيي نُتْسثْ َأتْحويَأر كْشَمنَا، َأذْغَ يذ نْسنْتْ، يذثْ َأتَمويَأر ض :

 منْززدَأي" رنِ كْدب ركْد" نْطَقْدي ،پسنَيي ،ننُتْسنَكْنِ : وثْح" رنِ كْدب ركْد" َأكْد لُوكَان ،لْطَانْل ذَا سس

   رتْس، ثَنَيد َأفْكَتْسپلي، ِإيدفْكَن ثڤََأمي نَك َأذْيوثْ َأنْدعوس َأ: ينَيس ومغَرنِ. َأكنَغْ، َأككَس َأقَرو

                                                            

  .مكان بعيد جدا    *
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كْدر بنِ " ڤما يالَ ذَ :َأذْغَ ِإروح َأرذن، ينَيسن .تْسغمِڤْينَيس روح َألْقَهوين ذهنَا ِإ ،"كْدر بنِ كْدرِإ"

ركْد "َأنَنَس:  نسالَ، ِإنَيي دثيثكْنَوس ِإه.  

     َأ: َأنَنَسنوي كنَذِإتْس ددع ،رنِ كْدب ركْد .نسنَيَأذْغَ ي :كْشَمَأد ڤَمِ ِإ. ِإنْتَاسسنَيي ،ذَشُو: كْشَم 

  "كْدر بنِ كْدر "َأيدغَض : ِإكْدفْك يلي، ثَنَيِ  ڤراتْس أپثََأتْسان : ينَيس ض؟ پِإثَ

    ثَغَضزِيغْ َأي سفَ ثَنَيي ،تْسغْري ،تْسطْفِإكْثْ. ! ي طْفَدَأذْغَ يثَپ اسِإپ ،ڤْراتْسَألْح دسلْقَ ر

غمد َأين َأسويس الَز ِإثَلُزض، َأثَن َأفْكما َأذْ: رتْسنِپذثَ نَيسد لْموس، َأكُذْ يذْرِمن، ينَيسذَخَلَنِ، ير

 ثَضثَممِ َأري ذَسلَمح ،شَضثْعَأر)نيدرِإثَ)ِإس ا َأذْنَكم ،پلُو ِإغَأز خَاس ،غَضَأتَس ضسلْمس منمڤ ،

  .َأك ِإيلك ڤراتْسپَأرس ثَ: ينَيس .سغَرا، َأخَطَر نَك اُكْمتْڤرض ِإمنم ذَخَْل َألْحلْقَيڤْو ُأتْسذَ

    ينْتْپسفْكَيي دض سنَيي ،سسنِ َألْقَشَنِ ِإيغَرمو َأل: َأك ي َأتْسانلي َأيثُفَكَم ،تْسثَطْف ،نَمي جح 

 نيدِإس َأكَان" رنِ كْدب ركْد."  

: ينَيس. نَغْ َأثْعهذَظي َأسربِ، َأين َأكنغْ، َأيثَغَض َأواْل: اسپاپعد َألْوقْثْ، ثَنَيس ِإڤْثَقَيم َأسمِ ِإ    

سثَنَي ،هغْ: ِإيسوغْ َأذْحوحنِ َأذْرنَك ! سثَنَي :وذوَأع ثَفْكَضَأي.  

، ثَرا "نَكْدر بنِ كْدر" ض َأرثَمذنْتْ پي َأعوِن يذَس، َأثْروح، َأرمِ ِإثَپِتْس، ثَپِرتْسنِ، ثَپثَطَفْ ثَ   

َألَم فُكَن  . پثَعممتْ، ثَشَشتْ، ثَكْشَم َأرثَمعمرثْ، ثَقَر يكُذْ َأطَلْ: زنڤَرڤَأس پَأرثَمعمرثْ، ثُغْ َألَ

ذن، روالَن َأفْ معن َأرچَألْغَشِ مِ ِإسالَن، نَ. ثقْسظن، ثمشُها، َأتسقْصرن نِپلَقْريا، َأتْسوِنْد َأطَلْ

  .َأتْسرحن َأرثَمعمرثَنِلَقْهوِي، 

   يلَخْپ اضنَطَالَپ نوي ادسي ذَكَن لْطَانَأس رپ ، پِيسغُورَأر اندم كي ي . سنَييلْطَانأس : كَأم

؟ ِإنَنَسنقَرِإس :سي ذْ، َأذْغَ َأكَنمحي َأمذْ، سمحَأموحالَ، ِإر ر ِإقَم ،نذَأرپ وِنْدا، َأتْسغَلَريُأد امَأي ع

نرقَصَأتْس ،نظقْصث...   

غَاك ِإيان َأتْسدوض َأتْسخَذْمض ذَلْخُوج ينُو، َأن: َأالَمِ ِإدكَر َأسلْطَان َأذروح ينَيس ِإطَلَبنِ    

سنَيثَ: يپ ضغلْطَانسَأر ذَلْخُوج ا ِإخْذَمدوغْ، َأذْغَ ي؟ ِإيهِي َأذْدكغْ غُوٍرَأذْخَذْم .َألَمِ َأذْيپ وحِإر ،س

سنَيي اسميَأر لْطَاننُو: أسيا، َألْخُوجمطُوثْ ِإيهِي َأيمَأتْس. سا: ثَنَيه !  ْل، فَالَكوفَغْ وي َأدَأم

. ان َأنْتْشن، نَكَنْت َأسثلَوِن، َأنْحمْل تْشنَاَأوِثْ َألَجنَ: ثَنَيس. َأواه نَك شُكَغْ َأتْسمطُثْ: ينَيس. يحپَِأذْلَقْ

َأسي َأمحمذْ، َأيان َأتْسدوض  َأنْحوس : وح غُورس ينَيسَأذْغَ ِإر. زن َأشْوِيڤََأذْكُنْوِ َأسيرما 

نَانلَجَأر ! سنَياْل: يَأشْح ،نَانلَج ضعنِ ثَسا َأعظَرندا ْأرس. َأينَيوو : يثََل، َأنْراللَه َأر نَكَسَأد ح

نا اَنْتْشكْر.نوحر كْالَنَأذْغَ َأد.  
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    نَاثَْأستْشَ سي دكْسي لْطاَن : ،تْشَ َأنَفْصي ،قَشْرِتْسِإس نَتْسثْ َأتْشوي دكْسي ضيا َأذْوثْالَثَ، م

سنَيي: ينُوغْ َأنا َأذَرغَررمزنَشْثَ ڤُْأرو .  

   يپسنَيي سميَأر لْطاَنَأس دض. دسثَنَي دعبذَر: ُأم غَاكطُوثْ َأتْشَتْشْ ثْالَثَ، ڤَنَغْ َأنمِإتْس لُوكَان ،از

عبر....  

  مِ َأذْيَأر مقيپسنَيغَاْل يي اس :سنَيطُوثْ، يمَأتْس غَما َأنمَأي :سغَغْ، ثَنَيي َأذْلَقْ: َأتْسپَِأمفَالَك يح .

َأر َأوِتْستَم نُنْسڤَثْحريكَنْوِي َأس ،ينلڤَحمث لَممَأثْح نڤَزُأذَح نڤَللَنْتْ ثمح لَوِنا َأتْسم ،ذْ ڤَر

ِإتْسپقُقُشْنر.  

    سغُرَأر وحإرسنَيي :َأر اللَه ذْ، ومحي َأمَأسغْ پغغَغْ ثَملْتْڤَْأدح ضدَأتْس نوقْ، َألْحسي َأرذي .

سنَيِإ: ي و، َأكَنَألْحپسنَيي ،نذَأر نذْ: ضمحي َأمي ،َأسدع ثَم رٍِيدلڤَْأخْثلْتْ َألْعح . دمدَأذْغَ ي

 ،رڤَِإمي ذَسلْطَان ِإثَلض، َأوِي ثَق نُذَ: ينَيس .رقُقُشَنپر، ثَيض َأتْسين ِإتْسڤََأسنَاثْ، يوثْ َأتْسن، اُذَ

  .ِ ُأتْسغَرا ڤَألْحو، َأس: ينَيس. رقُقُشَنپِإتْس ڤغض، َأوِي ثَپما ذَزوخْ ِإثَ

   يپسنَيي سميَأر دُأذ: ض نا َأتْسمڤََأيخْثَريِإد ر، سثَنَي :لَضي نَ َأثْوَأمذَر غَاكڤَغْ َأنَأشْوِي مِ . از

ظَرثَنُأس.  

   سنَيي ،اسو نومِ َأذْيَأر ،ذَغَن مقطُوثْ: يما َأتْسمَأي اللَه و. سثَنَي : ،ذَسي اممَألْح وحر رِضثَز

طُثْ َأدثَم نذپَأر ،ڤَانَأد ازاپن .سنَيَأذْغَ ي :حي َأم؟َأساممَألْح وضدذْ، َأتْسم  سنَيكَْل: يَأذْغَ . َأنْد

نوحر.  

و اللَه َأسلْطَان : ذْ َأذْغَ ينَيس سي َأمحم، ويض إنَيس َأزوِر، َأزوِر ينَيس  ، وِينضنپِإمِ     

  .إدفْغَض إمرن أذْكَشْمغْأتْمورثْ، مِ  پاپتش أيزوِرن، أذْكَتْشنِ إذَْأذْكَ

ذَسي َأمحمذْ ِإدمد َألْكَغَض، يرنَد لَقْالَم، َأا، ما رپرد َألْقَشس َأرڤْيكْشَم َأسلْطَان َأذشُشَفْ، ِإظَ    

لْقَشس، ِإروح ِإدمد َأعوذوِس، ، ِإسرستْس َأفْ َأ"ِإنْعْل كْدر بنِ كْدر ُأرنَعقْل َأنْثَى ذَذْكَر ":سپِإكَثْ

  .ِإروح َأرثْمورثس يروْل

    َأر فَدَأشُوشَفْ، ي فَغْ، ِإفُكِإد َأكَن لْطَانثْڤََأسُأوالَش ز . كَنقَْل، ِإوثُفْغَ لَعَأس سَألْقَش دمِإد

  .مثْ َأثْمطُثَنِڤَْأثْرَأثْيقْظَع، يغْلد َألْكَغَض َأنِ، يفَ بلي 

    سنَيي اسميَأر وحِإر :نِإد َأكَن َأثَن ،نِإد َأكَن طُثْ، َأثَنما َأتْسمتَ. زِيغْ َأييپ تْسع

ثَنِ، َأنَنَسرمعثَمَأذْغَ ِإتَ: َأر ،وحَأثْرپتْسع.  
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عتْس َأرمِ ذَفر پَأسلْطَان ِإتَ .د َأقَروم يتْسوصفتْسپِثض، َأثْروح َأرنَجر، پَأكَن ِإثَ نَتْساثْ    

 دِإلُع ،نَأنْس وخَامَأباپپسنَيي غَغْ :اسَأتْس كلي ثَفْكَضَأي ،غَارمَأي. دسيرغْ َأقْ: يني َأسَأما ثَقْپْل مْل نَغْ پ

 ْل، پُِأرثَقْ

  دسنَيذَ: يهغععخْذتَسبِي ُأوررَأس َأنْتَ ِإثَ. ك نعَأمپغدسنَيي ،غَارمو نيدِإس ،ض :

، ينَيد َأيثَفْكَض "كَدر بنِ كْدر "َأيلي َأثَن ِإرحد : ِإروح ومغَار َأرغُورس ينَيس .غْغپَأتْسمشْطُوحثْ ِإ

  يلك، ما َأتَغَض؟

    سطْ: ثَنَيغْ َأشَرعَأس نعَأثَغَغْ، َأم سِإ: ، ثَنَي وِ َأقْنْطَريَأد وحرَأذپ انو ،َأدرثْ، پثَد ذ د

تَْأذضقعَألْفُوْل، : س وَألْفُوْل ِإي وغَغِْإيدا، َأذَفْغَغْ َأثْنكْر َجينُو َأدرَأي.  

     فْغَدَأذْغَ ياپپنِ ياسسِإ "نَيرنِ كْدب رلَخْ "كْدپندِإس ر. ي ينكسم وحغَ ِإرإپَِأد دپمقي ،انو  

ذضقعتْسثْ َأيرالفُوْل: ثَد والفُوْل، َأي وشْ ث. َأيَأرپفَالَس نسضنْتْ، َأتْسع  

    مِ ِإدَأرغْ پَأد ،اسثْمو عيتَش ،نذَأر ِإضپانو.  سثْ َأثَخْذْمثْ، ثَطَفلثَس َأم سحنِ، َأثْشَبومَأقَر

  .ثْ يذَس، ثَزوجپَِألْخيظْ، ثَ

    سغُور كْشْمِإد َأكَن "رنِ كْدب ركْد" سنَيَأ: يثَس ضعشَيمِ ِإدَأشُو پ ،ا َأذْكَمرِغَرُأز ،ثَغَضَأي اتْسر

ام اَتْسظْسان پاپَأيرن ثُورا ذ ثَمذنْتْ َأن. نَظَرا ِإمنم، َأثْكَلْخَظيِڤْپِإنْتْروحض َأرثْمورثو، ُأد غَفْ َأسمِ

  .َأذْغَ نَتْسأثْ ثَدمد َأقَرومنِ، ثَسحركثْ سلْخيظَنِ. َأك فَِل

    ثَم دمِإد ،ذُورلَه فُكمِ ِإدلْتْ ڤَْأرح نرِإم غِْل، ثَنَطْقَدنِ يومظَنِ َأقَرِإلْخ حرِإثْس َأكَن ،تْسثوي

سثَنَي :ضِإثَنْغ ا ِإذْنَكم ِلضونِ، َأتْسفَذْ َأغُمنِ. َأرومالَ ذَقَرِإو ،َأغُم فْذَدرنْغَڤَِإ َأذْغَ ي. ثَم دملْتْ ڤِْإدح

سي، ِإنَيَأن :ُأر اللَه وسننْغَ ِإمو، َأذْغَ يثورثْمغَلَغْ َأر.  

-  َأثْفُك ووتْساشَه1( –ثَم(   

  

  

  

   

                                                            

  .على الساعة الحادية عشر صباحا 28/03/2011حوة معوال ، السابقة الذكر، يوم : الرواية ) 1
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 :ترجمة الحكاية إلى اللغة العربية 

 :"كْدر بنِ كْدر "حكاية  -

   .حتى بوجرو سيجد اللهو، حكايتي ستطول كالحبل، و تصل" أهو "من قال : َأماشَهو    

يحكى أنّه كان هناك رجل عجوز، له سبع بنات، تمتاز أصغرهن  ،في قديم الزمان    

  .بالذكاء و الحنكة

و في يوم من األيام، أراد العجوز أن يذهب إلى الحج، فاحتار في أمر بناته السبع، فقال      

تي، عندي سبع بيضات، إذا أكلتها فهو أسوء أكل، و إذا تركتها فهو أسوء ي، أه يا بنللكبرى

و هكذا صمت . آه يا أبي، إذا صعب أكل سبع بيضات، فأنا أستطيع أكلها: االبنة ترك، فقالت

  .ع ردهااالرجل لدى سم

عندي سبع بيضات، إذا أكلتها فهو أسوء أكل، و إذا : ثم التفت إلى ابنته الثانية، فقال لها     

  .أبي بإمكاني أكلهاأنا يا : فأجابته بنفس إجابة أختها الكبرى، و قالت . تركتها فهو أسوء ترك

كرر العجوز طرح سؤاله على بقية بناته، فكانت جوابهن أنهن يستطعن أكل عشر بيضة ال    

  .فقط اسبع

أعلم يا أبي بأنك ال : و لما سأل االبنة الصغرى المتبقية، ردت عليه بإجابة مميزة، حيث قالت   

فإذا أردت . تقصد البيض الحقيقي، فأنت تقصد نحن، بناتك السبع، و ليس البيض ما يصعب أكله

الذهاب إلى الحج، فاذهب و أعدك بأن شرفك و شرفنا سيكون محفوظا، و كما تركتنا ستجدنا 

  .اهللا، فال داع أبدا إلى القلق، و لكن سأشترط عليك أمرا بإذن

  .كالمي، فاشرطي ما تريدينوما هو شرطك؟ فمادمت فقد فهمتي قصدي : فقال األب  

     ماذا سأجلب لكن عند عودتي من الحج؟  : لما وصل موعد رحيل األب، قال لبناته   

، و أخرى قالت فردة حذاء، و أخرى ةجبواحدة قالت :  فنطقت كل واحدة منهن بما تريد    

 هاك يا أبي هذه الرسالة : أما االبنة الصغرى، فقد كتبت رسالة و قالت ألبيها...قالت منديل

مكان، و عندما تجده، اشتريه  لحث عنه في كبا ."كْدر بنِ كْدر "احذر من فتحها ، و اشتر لي و

  .لي

ق عودته، مر الحاج بأماكن مختلفة، فتوقف عند أخذ األب الرسالة و ذهب ليحج، و في طري    

  .و لم يعثر عليه" كدر بن كدر "كل منها يسأل عن بيت 
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وصل إلى إحدى المدن، فبات عند أهلها، و دخل إلى إحدى حوانتها  أنواصل السير إلى   

سلطان، عندنا هو " كدر بن كدار : "فأجابه صاحب الحانوت". كدار بن كدار "أريد شراء : قائال

  .و لو أنه سيسمع كالمك هذا، سيقتلك، و سيقطع رأسك

 "لـ  هاءإعطايا بني، لي ابنة مشؤومة كتبت لي رسالة، و طلبت مني : قال له الحاج    

 "اذهب إلى هناك، فستجد مقهى، و فيه اعتاد : ، فرد عليه صاحب الحانوت قائال"كدر بن كدار

  .الجلوس" كدر بن كدر

  :  فقال الحاج ،، فقيل له بأنه موجود"كدر بن كدر"لمقهى، و سأل عن قصد الحاج ذلك ا     

 دخل، ولما .إليه إدخالهبوجود شخص يبحث عنه، طلب " كدر بن كدر "و لما سمع . أين هو؟

. هاك هذه الرسالة التي بعثتها لك ابنتي: ماذا تريد؟ فرد عليه الحاج قائال" كدر ابن كدر "قال له 

وضع بداخلها وفكتب إليها ردا على رسالتها،  .أدرك بأنها ترغب في الزواج بهو لما قرأها، 

إذا كنت جائعة، فقد أعطيتك بما ستعيشين : و قال في الرسالة . حلقة و سكينا و مبلغا من المال

تلقي و، أما إذا أردت الزواج بي، فما عليك إالّ أن تقتلي نفسك بهذا السكين، )المال( حتى وفاتك

  .و طلب من الوالد أن يسلمها الرسالة .، فأنا لن أتزوج بك أبدا اخل هذه الحلقةبنفسك د

هاك يا : لما عاد الحاج إلى بيته، سلّم لبناته كل حوائجهن، أما الصغرى منهن قال لها     

  ".كدر بن كدر "فاستلمت الرسالة و قرأت جواب  ،بنيتي ما يخصك

أرغب  لقد وعدتني بتحقيق كل ما :قائلة  إلى الكالم أباهاو بعد مرور الزمن، بادرت االبنة   

، فامنحني فرسا  إذن فأنا أريد القيام بجولة:  يا أبي، فرد عليها بنعم، ثم قالت له فيه أليس كذلك

  .أركبه

و لما وصلت إلى المدينة التي . أخذت االبنة الرسالة و مؤونة، و توكلت على اهللا و انطلقت    

تمثل في عمامة، و شاشية، و دخلت إلى زاوية، ت، اشترت لباس رجال "كدر بن كدر "يقطن فيها 

اوية رو عند نهاية الدرس، شرع الطلبة في  .، الذين وجدتهم هناك درست مع طلبة القرآنو

و هو األمر الذي جلب حشد كبيرا من الناس، توجهوا إلى ذلك  .حكايات و قصص للترفيه

  .اعتادوا الجلوس فيها المكان تاركين المقاهي التي

لما سمع السلطان بالخبر، سأل عن اسم ذلك الطالب و قصده، و لما وصل إلى الزاوية، سأل   

  .، و مكث معه أربعة أيام يستمع إلى حكاياته و قصصه عن سي أمحمذ فوجده
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 ، طلب من سي أمحمذ الذهاب معه إلى القصر السلطان إلى بيته و عندما اقترب وقت عودة  

  .صار يشتغل في قصره منذ ذلك الوقت، فوافق على طلبه و  )خوجة(ليمنحه منصب الوزير 

ال رجل،  امرأةيا أمي أظن أن الوزير الجديد :  في يوم من األيام قال السلطان ألمه    

  .إياك أن يسمعك أحد، فهذا عيب عليك:  فأجابته األم

لكي تتأكد من األمر، اصطحبه إلى حديقة  :ثم كرر كالمه مرة أخرى، فقالت األم     

  .البرتقال، فنحن النساء نحب أكل البرتقال، بينما أنتم الرجال فليس بنفس االشتهاء

وزيره سي أمحمذ، و أخبره بالفكرة فوافق عليها و ذهبا معا إلى  وافق السلطان و قصد 

، أما الوزير فقد اكتفى ماأكلهلما وصال إلى الحديقة، قطف السلطان برتقالتين و و .الحديقة

لماذا ال تزيد واحدة أخرى، : فقال له السلطان. بقطف واحدة، أكل نصفها و ترك النصف اآلخر

  .أنا ال أحب أكل البرتقال كثيرا: فأنت لم تأكل شيئا، فقال 

لقد أكل نصف : كيف إذن يا بني ؟ فأجابها قائال: ، قالت لهأمهلى و عندما عادا السلطان إ  

  .ألم أقل لك بأنه رجل، فلو كان امرأة، ألكل أكثر من ذلك: فقالت له.  الة فقطبرتق

يا أمي قلت : ، عاد السلطان مرة أخرى إلى أمه و قال لها مضت شهور، و في يوم من األيام   

  .، و أريد الزواج بها ةامرأ لك بأنه

، اصطحبه هذه أمرهق من عيب عليك أن تقول هذا، سأقترح عليك أمر آخر لتتحق: أجابته األم

، فأنتم الرجال، تحبون بنادق الصيد القوية، أما النساء فيعشقن )البنادق(المرة إلى سوق األسلحة 

  .البنادق المزركشة 

يا سي أمحمذ، و اهللا : السلطان على فكرة أمه مرة أخرى، و قصد الوزير و قال له وافق    

فاستجاب الوزير لطلب السلطان، و ذهبا . شراء بندقية، فتعال معي الختيارها من فضلك أريد

  .معا لشرائها

فأخذ . يا سي أمحمذ، اختر لي أنت واحدة تراها جيدة: و عندما وصال، قال السلطان لوزيره   

ذا أردت إ: بندقيتين، إحداهما قوية تناسب الصيد، و األخرى مزركشة غير قوية و قال للسلطان 

  .الصيد فعال، فخذ هذه القوية، و إذا أردت التبختر، فالمزركشة الجميلة أنسب لك
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و ما إن وصل إلى أمه،  .لن أشتري اليوم، هيا بنا لنعود: ثم رد عليه السلطان قائال    

لقد قلت لك بأنه رجل و لم تصدقني، جيد أنك لم تخبره : أطلعها باختيار الوزير، فقالت له

  .باألمر

    د عليها نفس عبارته المعتادة، و هكذا، و بمرور األيام، عاد السلطان إلى أمه، و رد

لى إأنظر يا بني، هذه المرة سأقترح عليك أمرا أخيرا و هو الذهاب : فردت عليه األم قائلة

  .لى الحمام، فهناك الرجل سيظهر و المرأة ستظهر بال شكإإذهبا إذن . الحمام

يا سي أمحمذ، ما رأيك لو نذهب معا إلى : ، و قصد الوزير و قال لهانأعجبت الفكرة، السلط

  .و هل عندكم حمام؟ هيا إذن: الحمام؟ فقال له

: ثم رد عليه الوزير .هيا أدخل أنت أوال: ذهبا إلى الحمام، و لما وصال، قال السلطان    

  .دخل أناأا تخرج اهللا أنت من سيدخل أوال، فأنت أولى بذلك كونك ابن المنطقة، و عندمو

دخل السلطان، و رمى بلباسه خارجا، أما الوزير فقد أخذ ورقة و قلما و كتب فيها     

، و وضعها على »، الذي لم يميز األنثى من الذكر"بن كدر كدر "اللعنة على «: عبارة نصها 

  . لباس السلطان، ثم انطلق هاربا إلى بلده

. أنهى السلطان االستحمام، خرج و لم يجد وزيره، لبس ثيابه بسرعة لكي يلحق به لما    

  .أثناء ارتدائه لمالبسه سقطت الورقة التي تركها الوزير و قرأهاو

. و هكذا أدرك السلطان حقيقة المرأة المتنكرة، و لحق بها إلى الزاوية، و لم يجدها    

  .فذهب مسرعا خلفها إلى بيت أبيها

، قصدت نجارا و أعطت له جذع شجرة، و طلبت مرأة فما إن وصلت إلى دار أبيهاأما ال    

يا : و عندما وصل السلطان إلى مكان تواجدها، نادى أباها قائال. لها امرأة تشبهها رمنه أن ينج

د عليه الشيخشيخ زويا بني لن أعطيك الجواب حتى أستشرها، و لكن إذا :  جني ابنتك، فر

  .حدة أخرى غيرهاسأعطيك وا ،أردت

ثم ذهب األب إليها و أطلعها  .أصغرهن ،، أريدها هياال أريد غيره: السلطان فأجابه    

و هو أن يذهب السلطان ليجلب قنطارا من  ، و لكن أعطت له شرطا .بطلب السلطان، فقبلت به

و يترك اشتروا فوال، اشتروا فوال، : يأتي به إلى أعلى المدينة، و ينادي بصوت مرتفعوالفول 

  .منه كمية، تخرج هي إليه لتشتريه
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فجلب فوال و بدأ ينادي بأعلى  .أخبر األب السلطان بجواب االبنة، فانطلق مسرعا لينفذ أمرها  

يستهزؤون به ، حتّى هرعوا إليه،  و ما إن سمع به األطفال .اشتروا فوال، اشتروا فوال:  صوته

بينما قامت هي بتزيين  . اقي الفول الذي بحوزتهثم بعثت االبنة أختها لشراء ب. يضحكون عليهو

 آخذته معهاو ربطته بخيط و . جذع الشجرة الذي نجره النجار، حتى أصبح كعروس فعال

  .تزوجت بالسلطانو

يوم بعثتي لي الرسالة، لم أكن أعلم بأنك أنت، لماذا لم : و لما دخل عليها، بادرها قائال    

 .النّاس هنا في بلدتك كلهم يضحكون علي أنلقد خدعتني، كما حين جئت إلى بلدتي؟  تبين نفسك

  .و هي لم تجب بكلمة بل اكتفت بتحريك ذلك الجذع و هزه

لما أنهى كالمه، أخذ بندقية و أطلق عليها النّار، فانفلت الخيط من يدها و سقط الجذع     

أدرك بأنّه أصاب  ،نزعه، فلما  انزع الرداء لترى إذا ما قتلتني فعال:  نطقت المرأة قائلةو

نّه لن يعود إلى أرضه، ثم أطلق على نفسه أاهللا على ب، أقسم  و حينئذ .لم يصبها هيوالجذع 

  . النار و مات

  

   -انتهت حكايتي  -
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من خالل هاتين العينتين، من عينات الحكاية اللّغزية، و المنتقاة من منطقتي الدراسة 

فاللّغز لم . اللّغز و مدى أهميته في األوساط الشعبية القبائليةدور ة، ندرك ڤواضية و عزاز

أيضا داخل حكايات شعبية، و كان بالتالي  ورد يعرف لوحده، كشكل مستقل بذاته فحسب، بل

فهو النواة التي .  أحد العناصر الفعالة، التي لها دور األساس في تحريك باقي األحداث األخرى

، شكال أدبيا شعبيا يجمع بين اللّغز و الحكاية في ة كلت كلها مجتمعنتجت عنها أحداث متتالية، ش

  .غزيةشكل قالب خاص، عرف باسم الحكاية اللّ

     اللّغز كان أيضا سببا في وجود بعض الممارسات الطقسية، التي صاحبت أجواء كما أن

على أمر هو  فاالرتباط و التعلق بهذا و ذاك يدل .واقترنت به طرحه، فظهرت على إثره 

  .تداخل هذه األشكال التعبيرية المتعددة التشكيالت
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  :و وظائفها ةڤالشّعبية القبائلية بمنطقتي واضية و عزاز األلغازظروف و جو طرح  - 2

     لأللغاز الشعبية ظروفا خاصة بطرحها و عقد حلقاتها و إيجاد حلولها، و من ثم إن

ربما أول ما تبادر إلى ذهننا، عند قيامنا بالزيارات  و هو. تحقيق وظائفها التي وضعت ألجلها

فقد تشكّلت في ذهننا جملة من التساؤالت . ةڤالميدانية إلى كل من منطقة واضية و عزاز

  .القبائلية بالمنطقتين األلغازالمتعلقة بجو و ظروف و كذا طقوس طرح 

أين : أجوبة لجملة من هذه التساؤالت، نذكر منها على سبيل المثال إيجادلذا، فقد سعينا إلى 

و من يتولى مهمة طرحها؟ هل هي مرتبطة بموضع القبائلية؟ و متى تطرح؟  األلغازتطرح 

 ...ما هي خصائص الحلقة اللغزية؟ و ما وظيفة اللغز في مجتمعنا القبائلي؟ دون آخر؟ ولماذا ؟

 محاور أساسية، سنحاول الوقوف عندها لتحليلها و توضيحها، هذا إلى جانب أسئلة أخرى تعد

  .لفهم أسبابها و مقاصدها

  :ظروف الطرح -1- 2

  :المكان و الزمان -

تطرح األلغاز الشعبية القبائلية بمنطقتي واضية و عزازقة قديما، في ظروف خاصة     

فاستنادا إلى آراء . فيةمميزة، تتشابه إلى حد كبير مع ظروف رواية الحكايات الشعبية و الخراو

كما أشرنا إلى ذلك في و –جميع الروايات من منطقتي الدراسة، ندرك بأن ممارسة األلغاز

  .مرتبطة بمكان و زمان معينين -الفصل األول

فمن حيث المكان ترتبط بالموقد، في أيام الشتاء الباردة و الطويلة، حيث يجتمع أهل     

من  مستقبليهحول النار، في شكل حلقة تجمع طارح اللغز و البيت و حتى األحباب و الجيران 

من جهة و ينصتون لتفاصيل اللغز  الدفءفهم بذلك يلتمسون . الصغار على حد سواءوالكبار 

  .من جهة أخرى، مثلما هو الحال في رواية الحكايات الشّعبية و الخرافية

    كالحياكة ، عملية طرح األلغاز، ترافق أحيانا إنجاز بعض النساء لحرفهن التقليدية إن

تنقية الصوف و غيرها، فالحرفية قد تكون خلف نسيجها، تنجز عملها، و في الوقت ذاته و

شتغل تفاأللغاز في هذه الحال تعد بمثابة حافز يجعلها . تستمع لأللغاز و تشارك في إيجاد حلولها

ر، لتتم أعمالها في فترة أقصر، و ذلك وسط أجواء حميمية، من شأنها أن تعين في تسهر أكثو

  .إنجاز مهامها
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عاك َألْقَشَنِ َأكين، مچزِيك، مِ ِإنْتْشَ ِإمنْسِ، َأن «: عزازقة  ةتقول إحدى الروايات من منطق    

، َأتْسكْشَم ذَفر  ثَمطُوثْ يسعن َأزطَ. ڤريفْثمس مرنَأدنَقَم ِإمرن َأرلْكَنُون، َأنْتْسقَصر، َأدنْتْسوِ ِإ

صْل َألْمطَ، َأتْشْعَأزَأتْپ و احژَسسموِ ثتْسَأد فْفْظْ، ودا، َأثَنْت1( » ....ر(       

كان أفراد األسرة في القديم يجتمعون  هنّإتقول  ، حيث فقول هذه الرواية يوضح ما قلناه    

لتبادل أطراف الحديث،  تعد األلغاز من بين المواضيع  حول الموقد، بعد تناول وجبة العشاء

سهم فالمرأة التي كانت تمارس صناعة النسيج مثال تُ. التي كانت تحضر في مثل هذه الجلسات

، تحت ضوء مصباح زيتي ينير لها إيجاد حلولها، و هي جالسة خلف نسيجها في قول األلغاز و

  .مكان العمل لفترة أطول

    شمل العائلة أما من حيث الزمان، فاأللغاز الشعبية القبائلية بالمنطقتين، تطرح حين ي لم

و ال  -ذكرنا أنكما سبق و  -عد تناول وجبة العشاء و إتمام األشغال المنزليةبليال، و ذلك 

كما أنّه يتعذّر . على حد تعبير الروايات) َأفَرظَس( ة الصلع تطرح نهارا خوفا من اإلصابة بلعن

على الناس االجتماع و عقد حلقات لغزية في وضح النهار، فالنهار للعمل الحثيث و الجهد 

فالشيخ في الحقل يزرع و يحصد، :  الجهيد، إذ إن لكل فرد من أفراد األسرة عمل ينجزه

و الصغير في المرعى يجهد ، لها مستلزمات البيت المرأة في البيت تطبخ و تصنع بأنامو

و هكذا و بعد انقضاء النهار و بحلول الليل الطويل، يجتمع األفراد و يحلى الطرف، ... يساعدو

و يكون اللغز حاضرا ليزين السهرات و ينير الجلسات، التي تنعقد بين مختلف األفراد 

  .العائالتو

. ، و هو الظرف األكثر اغتناما ي ليالي الشتاء الطوالفاأللغاز إذن تلقى حول الموقد و ف    

لكن هذا ال يعني أنّها ال تطرح في فترات أخرى، كعرضها في سهرات الصيف، و ليالي السهر 

في المناسبات السعيدة، كليالي الشهر الكريم في جو ترفيهي بهيج، كما تقول ذلك إحدى و

  : الروايات من منطقة واضية

حرِ پوخَام ِإوپرا پمعاك چَأيمغْرب َأد نَ نَرز مِ، ذُپنَڤْعذَا ما َأديسك ذَپرمضان، َأ زِيك ذَأشْفيغْ  «

وِنيثَأس نَكْت .را ذڤَمَأذ وحرَأذ و ناژَزوقَهَأي حرَأذ َأ. ْل، و مثَا َأثْكَشْم َأذْنَكْت ماببحثَا، ير ،

انَألْجِر... و َأوأدهاَنَز كَناقْ ِإورعسمث نَقَر نَكْموِ ت ڤََأمانزِي2( »....اذْ م(      

                                                            

  .حوة معوال ، السابقة الذكر: الرواية )1

. حجيلة زدام ، السابقة الذكر: الرواية ) 2 
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    ل في فصل الصيف، فالرواية تقول بأنّه يحدث في شهر رمضان قديما، و خاصة لما يح

أما . و ذلك بعد تناول اإلفطار تجتمع النساء كلهن في حوش البيت للتخفيف من حر الجو،أن 

 .الخ...رجال، فمنهم من كان يقصد المسجد لتأدية صالة التراويح، و منهم من يتجه إلى المقهىال

لين و يطرحن األلغاز فيما بينهن، ليتس ،فالنساء كن يتبادلن الزيارات بين األحباب و الجيران

  .جميعا كبيرات كن أو صغيرات

اال عن ظرف طرح األلغاز الشّعبية بمنطقتي الدراسة، هو أن ليالي و ما يمكن قوله إجم   

الشتاء الباردة بساعاتها الممتدة و الطويلة، التي تدفع األفراد إلى التجمع حول حلقة نار، إلى 

األفراد و العائالت، هي كلها أوقات  لمجانبها سهرات الصيف و السهر، و كذا مناسبات أخرى تُ

  .و عقد حلقاتها و إيجاد حلولها خصبة لطرح األلغاز

  :الطقوس و الحلقة اللّغزية -2- 2

تطرح األلغاز الشّعبية بمنطقتي واضية و عزازقة، على غرار مختلف المناطق القبائلية     

فبعد الزيارات . األخرى، في شكل حلقة مشكلة من الكبار و الصغار معا، دون أي تمييز

 اللّغز الشعبي كان و ما يزال أحيانا يؤدى كما يلي الميدانية للمنطقتين، استخلصنا أن:  

حلقته اللغزية، في منطقة  –و الذي غالبا ما يكون عنصرا أنثويا  –يبدأ طارح اللغز     

و هي عبارة ، )1( *" رغْ َأعقَ ذسقَفْ، وِين ِإدينْطْقَن َأذْيسيقَفْڤْأ "  :واضية بقول العبارة التالية

، و ذلك بتخويف المستمعين للغز من  ترهيبية غايتها حلول الهدوء و السكينةعن افتتاحية 

بتدأ و هكذا يعم الهدوء و تحضر األجواء، لتُ. ، إذا ما تلفظوا بكلمة الموت المذكور في العبارة

  .يجاد حلولهاالتركيز الو عملية عرض األلغاز

حيث . تماما عن منطقة واضية غزية، تختلفأما في منطقة عزازقة، فمقدمة الحلقة اللّ    

 " :بمعنى  )2(،..."َأماشَهو، ِإيا َأدنَوِ ثمسفْرا، ثُورا َأدنَوِ ثمسفْرا " :تفتتح الرواية حلقتها بالقول

  .ثم تشرع في قول األلغاز ..."أماشهو، هيا لنبدأ في طرح األلغاز، اآلن سنبدأ في طرح األلغاز

كايات كما في الح، ، تمثل مقدمة قارة في ألغاز منطقة عزازقةاشهوأمفالالزمة الغامضة     

  .في اللغة العربية الدارجة"  حاجيتك ماجيتك" الخرافية ، و تقابلها عبارة 

                                                            

  ".حبة في سقف ، يموت منكم من نطق  وضعتُ" بمعنى   *

.مجموعة من الروايات من منطقة واضية ) 1  

.مجموعة من الروايات من منطقة عزازقة ) 2  
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و هي تمثل نقلة نفسية و ذهنية للمتلقي، تنقله من الحاضر الذي تحكمه مقاييس عقلية، منطقية 

و غايتها تشويق  )1(.ال منطقي، يتحقق فيه المستحيلأخالقية واقعية، إلى ماض خرافي غابر و

  .*"أهو "إثارة فضول المستمعين، الذين يردون على الراوية بالقول و

، بقول األلغاز  ة ، كما في منطقة واضيةڤوهكذا تبدأ طارحة األلغاز في منطقة عزاز   

في العثور  بإمكانيتهم تحسسيهمالبسيطة لتحفيز المستمعين وخاصة الصبايا، على إيجاد الحل و 

و تختتم كل .   ، فالمعقّدة ثم تنتقل إلى طرح األلغاز األقل بساطة.  على الجواب و القدرة عليه

مقام (فهم من سياق الكالم لغز من هذه األلغاز بخاتمة قارة ، وقد تحذف أحيانا، إالّ أن معناها ي

/ !ماهو(بمعنى ) !ذاشُوتْس/ !ذاشُوثْ( ، وهذه الخاتمة تتمثل في كلمة واحدة هي)استفهام

، ويكون الجواب بكلمة واحدة أيضا في غالب األمر ، ولكن أحيانا قد يحدث أن تتبع )!ماهي

  . بتوضيح بسيط أو تعليق قصير ، كما أشرنا إلى ذلك في الفصل األول 

ل المثال التالي يوضح جلية عزازقة ا ما قلناه ، حيث تقول إحدى الراويات من منطقولع :

»اشَأمو،ه ا َأأيوِنَد ثمفْسرڤْا ، مغْرد اپپغَا أمار غَ، أناس سنوتْإثْ رسدإنَ وض ،يأنْ دعتقَُأ ينريو ،

إلى أين : و قلت له  التقيت بأبي العجوز... أماشهو ، هيا لنطرح األلغاز «، بمعنى »؟ وثْذاشُ

  .من مدونة عزازقة ....ينظر اللغز رقم  »، فماهو؟  إلى ضرب الرأس: أنت ذاهب ، قال لي 

و بمجرد أن تنهي طارحة اللغز كالمها ، يشرع المستمعون في ذكر إجاباتهم ، وفي حالة ما إذا 

هل هو حيوان؟ هل هو شيء يستعمل في : الجواب يطالبون بتوضيحات كالقول  إيجادتعسر 

أما  .وال تقدم الراوية الجواب الصحيح ، بل تكتفي بتقديم تفسيرات و مساعدات . الخ ...البيت ؟

على البحث عن  إذا صعب عليهم فعال إيجاد الحل ، تردد الراوية عبارة من شأنها أن تحفّز أكثر

، و إذا انعدم الجواب **...َأكْسبِبغْ، َأكْقُنْزغْ: ، و تتمثل هذه العبارة في القولالجواب الصائب

يصاحبها تأدية طقس من الطقوس، و الذي هو بمثابة عقاب  تقول طارحة اللغز عبارة أخرى،

غَك َألْحوم، َألْقُوم، ُأدفظَر، َأكْسبيغْ، َأكْقُنْزغْ، قُنَز ِإمِ "  :لمن لم يتمكن من إيجاد الجواب حيث تقول

                                                            

، رسالة دكتوراه ، )مجاالتها و بنياتها و وظائفها و مقارناتها و خصائصها(أحمد زيادي، األحاجي الشعبية المغربية  )1

  .435، ص2003جامعة الحسن الثاني ، الدار البيضاء، بيروت، 

ن ألفاظ العبور من رد على كلمة أماشهو، و بدون هذا الرد ، تتوقف المتحدثة عن مواصلة كالمها، فهو بمثابة لفظة م  *

   .مقام إلى مقام آخر

.بمعنى سأكلفك بالحمل   **  
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ثم تنطق بالحل أو تسمى  .*" رفَ م قَموم، ثَقُفَتْس ِإمسمرن، َأدبوز َأريذْمرن، َأذْوكم َأرونْزرنڤَثَ

، بحمل شخص من األشخاص و الدوران به دورات محددة،  تأمر من لم يلق الردو .ذلك الشيء

  .وابكعقاب على عدم إيجاد الج

، هو أن قائلة اللغز تقول كل ما من شأنه أن يخيف متلقي  و ما نلحظه من خالل هذا القول  

الخ، و هو ما يحفّزه أكثر على البحث و تعميق التفكير ...اللغز، كالغراب، المسامير، الضرب،

  .مرة أخرى

في أجواء  ىؤدكان ي، ة ڤو هكذا نستخلص، أن اللغز الشّعبي في منطقتي واضية و عزاز   

و وفق ممارسات و طقوس معينة، قلّت بدرجة كبيرة  ،خاصة في شكل حلقات ذات سمات مميزة

  . إن لم نقل أنها زالت في أيامنا الحالية

  :طارح اللّغز  -3- 2

أللغاز الشعبية في المجتمع القبائلي، أفراد لهم مرتبتهم و قيمتهم يتولى مهمة طرح ا    

فانطالقا من أراء راويات . أو أفراد أقل ما يمكن قوله عنهم أنّهم ذوو حكمة و ذكاء االجتماعية،

ة و على اختالفها، ندرك بأن طارح اللغز و خاصة في القديم، ڤمنطقتي الدراسة واضية و عزاز

عجوز، لها دراية باألمور و خبرة في الحياة و تجربة في صياغة الكالم  امرأةغالبا ما يكون 

  .ن تنتج ألغازا تجمع بين عدة مستويات لغوية و فنية معبرةألو هو األمر الذي يؤهلها . جودتهو

و لكن هذا ال يمنع من أن يكون طارح اللّغز من جنس الرجل أيضا، مع أن هذا األمر     

 و يشترط فيه أن يكون رجال عاقال، حكيما و متمكنا من نسج الكالم المعبر .قليال ما يحدث

  .ال، في شكل قوالب منّوعة تلفت االنتباه و تجذب األنظار و تلقى اإلقبالالدو

اذْ ڤزِيك يتْسوِد ثمسفْرا ومغَار، ثَمغَارثْ، وِ «: ة ڤتقول إحدى الراويات من منطقة عزاز    

انقْراْل مَأز نعسا .يغْرسمث وِدتْسي غَارِونِ َأمغْ نَكَأشْف ذَ طَالَ ، نْتسثْ پارمعبمعنى  ، )1( .»...تَم

 .مكانة و قيمة اجتماعية م، ممن له أن األلغاز كانت في القديم تطرح من قبل عجوز، عجوزة

فالراوية على حد تعبيرها، تتذكر بأن والد زوجها كان يطرح على أفراد أسرته األلغاز و كان 

  .الخ...هو طالبا في زاوية

                                                            

ما دمت لم تجد الحّل ، سأكلفك بالحمل ، ستحمل كل القوم ، و غراب ذي منقار، وقفة من : "بمعنى أنها تقول  *

  ...".لكمة على أنفك مسامير، و أضربك بدبوز إلى صدرك ، و

.حوة معوال  ، السابقة الذكر: الراوية ) 1  
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هذا ال يعني أن األلغاز حكر على العجزة دون سواهم، فقد يتولى فرد آخر من  و لكن    

كاألب أو . أفراد األسرة أو المجتمع عموما، مهمة عقد حلقات األلغاز و البحث عن حلول لها

و هكذا فالكل يسهم بما يعرف في عملية طرح . الخ...الكنةاألم أو حتى األخت الكبرى أو 

  .هارِبتها و الكشف عن معانيها و تعلّم عإيجاد أجوبواأللغاز 

فليس شرط إذن على طارح اللغز أن يكون كبير السن مثلما هو الحال في راويات     

الحكايات، و مع ذلك فهو يحدد لنفسه مرتبة أعلى معرفة من الطرف اآلخر، كونه يمتلك 

لحّل الصائب، فيعقدون و به يتحدى المستمعين الذين يتسابقون في البحث عن إيجاد ا. الجواب

ألن التأويل يعتمد على ما  ،المقارنة بين ما في خطاب اللّغز و ما في الواقع إليجاد الجواب

فالعقائد و القناعات و المعايير  .نملكه من حمولة معرفية و ثقافية، نستمد منها تصوراتنا لما نلقاه

يلعب دورا أساسيا في  األخالقي ،و القوالب المشكلة و التموضع الثقافي و الديني وو األنماط 

  )1(.عملية التأويل

ربما كانت  نفهم مما سبق أن طارح اللغز يكون من جنس الرجال و النساء معا، و ال    

و لعل ما أشرنا إليه في الفصل األول من  .األلغاز أكثر شيوعا بين النساء مقارنة مع الرجال

  .قبائل أفريقيا، خير دليل على ذلكهذا البحث في حديثنا عن الملكة بلقيس و 

  :وظائف األلغاز الشّعبية القبائلية -4- 2

ة، على أن الوظيفتين ڤاتفقت آراء جميع الراويات من منطقتي واضية و عزاز    

األساسيتين للغز الشعبي، و كما أشرنا إليه في الفصل األول من هذا البحث، هي التسلية 

  .الترفيه و اختبار الذكاءو

فاأللغاز الشعبية التي تطرقنا إليها في الفصل الثاني، تعد أنموذجا من بين نماذج كثيرة، كانت   

و أمكنة محددة، تزامنت خاصة و فترة  زمنيةترددها بصفة كبيرة النسوة القبائلية، في فترات 

مرأة في فبينما كان الرجل في الجبل يكافح و يجاهد، كانت ال. االحتالل الفرنسي لمنطقة القبائل

و كان هذا الشكل التعبيري أحد وسائلها المعتمدة في  ،البيت تربي و تعلم، تسلي أبنائها و تهذب

  .تحقيق أهدافها، في عصر غابت فيه اإلمكانيات و ساد فيه الجوع والجهل

إذن وسيلة ترفيهية، تعليمية و تثقيفية لألطفال الصغار، بل و حتى الكبار و لعّل  فاأللغاز    

    :والدة الكريمة حول وظيفة اللغز خير دليل على ذلك حيث تقولقول ال
                                                            

.130، ص129ذهبية أيت قاضي ، المرجع السابق ، ص ) 1  
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َ مقْران، يتْسوسن، ڤَا ذَ طَامن َأنْتَدرثْ، ذَرپاپوهذْ، چمڤَيْل وخَام َأنَغْ زِيك ذَخَام َأ « از

  .هذْ، َأذْنَتْس ِإقْفَرن ثمساي َأتَدرثْ مراچنَدين، ذَم پاپَأذْ

ن پذْرار، َأتْسحرڤَهذْ سخَام َأنَغْ، َأمبعد مِ َأسعدان َأس ِإعثْبن ذَچرا، َأتْسسنْد ِإمڤذ يوقْثْ َأنِ َأل   

نْد ثمسعراقْ يسن، ا يتْسغمِ يذْسن، ِإقَرسپاپ. معن، َأذَتْشَن، َأذَسون و َأذَسثَعفُنچثَمدثْ ما َأدنَ. َأرمي

نَكْتي نَالَ مزيثْ، َأتْسالَس . نَنْهارنْسن، و اَذجرب يحرشَ َأنْسن پِإوكَن َأذسخَفَفْ فَالَسن يعثَا

 قَراقْ ِإدرعسِإثَم ذَرَأنْح ،شْطَاحمثاپاپ .َأي كَان َأذْغَ َأكَنپمث اكتْسو، ذُ َأدهنَز نوغْيِ يَأد ،ساقرعس

 احذُ نَشْر حفَرڤََأيمي رچَأس نوذْ، كُْل يڤْهانحصَأفْ َأثْرِرِثْ ي نَذتْسي نس .يِإغ مپَِأكَا َأر ،ظَاسي ثَن

  )1(.» سرج يْل َأسَأثَنْيتْ پهذْ ذُ حارچسن َأذروح َأذطَس، َأخَطَر َأڤْكُْل يون ذَ

  :ترجمة القول إلى العربية  -

 -  رحمه اهللا –تعرف عائلتنا في القديم بكونها عائلة ثورية و مجاهدة، يترأسها الوالد الكريم « 

له  ،و هو شيخ كبير، رجل دين، و مجاهد. أو أحد كبار القرية" َأتَدرثْ أطَامن" والذي يمثل

  .صيت و شهرة كبيرة في القرية، يتولى حل مسائل ومشاكل النّاس كافة

في فترة االستعمار كان المجاهدون يقصدون منزلنا، الذي كان قبلتهم و مأواهم، بعد     

  .قضاء يوم شاق في الجبل يحاربون المستعمر

في المساء وحين يجتمعون، يأكلون، يشربون و يرتاحون، و كان أبي يشاركهم     

اجتماعاتهم، و يطرح ألغاز عليهم، و ذلك للتخفيف من مشقة اليوم و تعبه من جهة، والختبار 

. و كنا نحن فتيات صغار، نشاركهم هذه الجلسات العائلية و الحميمية. ذكائهم من جهة أخرى

، تعم البهجة و الفرحة بين المجاهدين، و هو ما يخلق جو  فبمجرد أن يبدأ الوالد بقول ألغازه

و هم ، يكون صائبا  هفكل واحد منهم كان يبحث عن جواب لعل .لترفيه و التسلية بيننا جميعاا

جديدا من الكفاح على هذه الحال حتى يغلبهم النّعاس، و يتجه الجميع إلى النوم، ألن يوما 

  .» النضال في انتظارهمو

، ندرك حق اإلدراك بأن لأللغاز الشعبية وظائف و أدوارا تؤديها  من خالل ما ذكرناه    

في حياة األفراد بشتى مستوياتها، فالتسلية و اختبارها الذكاء تعد أهمها و أبرزها، هذا دون أن 

ننسى وظائف و أدوارا أخرى هي جمع الشمل و تبادل المعارف و اآلراء و ترسيخ القيم 

    .رها المودة و األخوةتغم المبادئ، في أجواء بهيجةو
                                                            

.على الساعة السابعة مساءا 15/03/2011جوهر زداك ، السابقة الذكر، يوم : الراوية ) 1  
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 :و دالالتهابالمنطقتين  فة في األلغاز القبائلية تحليل المصطلحات و األلفاظ الموظّ - 3

، تطرح للسؤال عن معناها  إن األلغاز الشعبية ليست مجرد كلمات محيرة أو جمل معقدة    

تكشف عن بين األصحاب و العائالت، بل هي أيضا ألفاظ و عبارات، ذات معان و دالالت، 

فلو أمعنا النظر في المصطلحات  .كواليس مجتمع من المجتمعات، من كافة النواحي و المجاالت

نجدها بالدرجة األولى ألفاظ  ، و األلفاظ المشكلّة لأللغاز القبائلية بمنطقتي واضية و عزازقة

يل المثال نذكر على سب. ، ذات المالمح و السمات الخاصة مرتبطة بالبيئة القبائلية القديمة

رزا ڤَ، ث)االصطبل(َأدينن  ،)القرميد(، َأقَرمذْ )جرة الزيت(، َأيدذْ )الخابية(َأكُوفي :  األلفاظ التالية

الواقع القبائلي بشتى مجاالته من خالل اللّغز،  انعكاسو هذا يدل على . الخ)...شوكة الثور(

  .لألوضاع إسقاطبل  الذي ال يطرح عبثا

بعض األلغاز المشكلة لمدونتنا باإلنسان من جميع نواحيه، فاهتمت مثال بوصف  ارتبطت - )1

، األصابع )أعبوض(البطن : أعضاء جسمه وصفا مسهبا فيه ما ظهر منه وما بطن، ونحو ذلك

)(، األمعاء )ُأوْل(، القلب)إظُوذانمانرا لتبيان وظيفتها في حالة سالمتها، أو . الخ )...إزوذلك إم

  .ر عاهتها في حالة سقمهالذك

ِإزِمر : وردت ألفاظ متعلقة بأسماء الحيوانات على اختالفها و كثرتها بصفة كبيرة مثل  - )2

و هذا إن دل  .الخ)..الثعبان(، ِإزرم )الديك(، َأيزِض )الكلب(ون چ، َأقَ)الثور(ر ڤَ، َأز)الحمل(

. بها هذه الحيوانات في حياة الفرد القبائلي تحضىعلى شيء إنما يدل عل المكانة الكبيرة التي 

 ثم صار صديقا أمينا، مخلصا له، فالكلب مثال يعد من الحيوانات األولى التي استأنسها اإلنسان 

و البقر يعتبر مصدر الرزق . كما استخدمه أيضا راعيا لقطيعه من الوحوش و اللصوص  .

بينما الديك كان المنبه و الدليل  .رض و الحرث، لصلته باأل رمز الفحولة و الخصوبةو الدفءو

و الثعبان يعد من الحيوانات الضارة التي تكثر في شهر .  الزمني في عصر غابت فيه الساعة

بمعنى "  ، )1( " ، َأسطُقُثَن ِإزرمان أمان أنَيسان : "ماي و تلحق الفساد بالمحاصيل، بحيث يقال 

  ."الثعابينكثر ي) ماي( ماء نسيان

و من  التعبيرية فكل هذه الحيوانات لم يغفل عنها الفنان الشعبي القبائلي، فأدرجها في فنونه    

  .أبرزها فن اللغز

                                                            

.، السابقة الذكرفروجة حليل: الراوية  ) 1  
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، )اللفت(َألَفْثْ : جاءت ألفاظ أخرى هي تسميات للخضر و الفواكه و الحبوب، نذكر منها  - )3

 الَعالبطيخ(د( وسمَألْكَر ،)التين الهندي(ِإر ، ذَن)القمح( زِنمث ،)فكل هذه . الخ)...الشعير

المحاصيل، نجدها موجودة تقريبا في كل الحقول القبائلية، و ذلك حسب طبيعة و مناخ كل 

عند سكان المنطقتين  و تحيل إلى ممارسة الزراعة و االعتماد عليها كمصدر رزق. منطقة

  .القبائل عموماوخصوصا 

و ذلك من . و الفيزيائي لكل منطقة أثر أيما تأثيرا على األلغاز كما أن الطابع الجغرافي - )4

و هي سمات . الخ)...الريح(، َأضو )العين(، ثَاالَ )النهر(، َأسيفْ )الجبل(َأذْرار :  خالل لفظة

  .بارزة من سمات الموقع الجغرافي و الفيزيائي لمنطقة القبائل

، نظرا لمكانتها الكبرى في العائلة )جوز، العجوزةالع(كثرة لفظتي َأمغَار، ثَمغَارثْ  - )5

 . القبائلية، فالعجوزة هي صاحبة الرأي و القرار، و مدبرة شؤون البيت في كل كبيرة و صغيرة

  .و العجوز هو قائد البيت و موجهه في المسائل و القضايا الرجالية

رجالية في المجتمع القبائلي سوية و النوردت مجموعة من األلفاظ التي تدل على األعمال ال - )6

و من  .في متون هذه األلغاز، فكيف ال و اللغز يمثل جزءا من موروثها و مخزونها الشّعبي 

اي، پ، فتل الكسكس من كلمة َأغَر)النسيج(طَ ژْصناعة النسيج من لفظة َأ:  أمثلة ذلك نورد

، مخض )العجين(جن من لفظة َأركْث ع، ال...)الغربال، القدرة و الكسكاس(ثْ يثَسكْسوتْس، ثَشُو

 و هذه جلّها تمثل األعمال التي تقوم بها المرأة القبائلية في . الخ)...الزبدة(الحليب من كلمة ُأذ

ُل ڤْو كلمة َأز) الحرث(الحرث من كلمة َأنْقَشْ : أما بالنسبة ألشغال الرجال فنذكر منها  .بيتها

حلْتْ ڤْثَم :ممارسة الصيد، و ذلك من خالل األلفاظ التالية لى جانبإغيرها، و هذا و) المحراث(

التجارة و الزرع و غيرها من األشغال و الوظائف  كذاو الخ،...، )الفخ(، ثفْخَتْس )البندقية(

  .المختلفة

الذي وهذا دون إغفال األلفاظ التي تعبر عن الطابع الديني و العقائدي للمنطقتين بوجه خاص،   

شهر (مضان ، ر)الحناء(، َألْحنِ )العيد(يذْ َألْع: ن خالل الكلمات التالية م نستنبطه

ال يتجزأ و قيمه التي تعد جزءا  الخ، و التي تدل على تشبث القبائلي المسلم بدينه)...رمضان

  .منه

ن باإلضافة إلى ألفاظ أخرى، تتعلق بالكسوة و الحلي و أدوات الزينة المختلفة، و غير ذلك م   

  .األمور التي تقربنا من عادات و تقاليد المنطقتين على حد سواء
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 :و أبعادهبالمنطقتين  الرمز في األلغاز الشعبية القبائلية  - 4

    اللغز الشعبي كومة من الر موز المعقدة و الغامضة، التي يسمح لنا فكها، فهم أشياء يعد

روا عنها بمختلف وسائل التعبير فعب .أمورا حدثت ألسالفنا، في عصر من العصور الماضيةو

المتاحة، موظفين في ذلك عامل الرمز في نقل العارف و المعتقدات، و تسويق التجارب 

الخبرات في قوالب غنية بالدالالت، تصرح بالمكبوتات التي لم تفلح الكلمة العادية في إيصالها و

  .إلى مختلف الذهنيات

لمنطوقة رموز لحاالت النفس، و الكلمات المكتوبة رموز إن الكلمات ا «: يقول أرسطو     

، بل كالمه  يظم الكثير  و هكذا فإن الفنان الشعبي ال ينطق عن الهوى،  )1(» للكلمات المنطوقة

  . من المعاني، التي تستنبط من خالل فك رموز هذا الشكل التعبيري و إدراك مدلوالته

عزازقة، نلمس العديد من الرموز التي تحمل أبعادا ففي ألغاز منطقتي الدراسة واضية و     

  :، نلخص أهمها فيما يلي ، ذات معان مركّزة ثقافية، نفسية و اجتماعية

                                                                   .باألغصان يرمز للرأس بالجذع و األطراف  - 

، وكل منخفض باألرض أو  بالرأس أو بالجبل أو ثيزيكل ما هو عال و مرتفع يشار إليه  -   

                                                                                                                           .الرجل

ق ، و عن األمور المرتبطة و كذا الحقائ يعبر عن الحبات و األشياء الصغيرة باألوالد - 

 ڤ، و هذا الرمز هو نفس ما أشار إليه الباحث بورز المتشابهة كاأليام و الشهور باإلخوة

porzig2(.، الذي درس األلغاز األلمانية، و المذكور في الفصل األول من هذا البحث(  

كتوظيف اللون األبيض للداللة على  ، تستخدم البنية اللونية لتشخيص بعض األمور المعنوية -

و بالمقابل . الخ...كما يوظف اللون األسود للتعبير عن الظالم، الحزن .الخ...النور، الفرح،

  ).َأكْلي(يد بيعبر عن كل شيء ذي لون أسود بالع

  ).القمر رون(و للجمال األنثوي بـ ثزِرِي ) القمر(ر ڤُيرمز للجمال الذكرى بـ َأ -

                                                            

اكاديمية محكمة تعنى بالدراسات دوية (، مجلة الخطاب "أدبية أشكال التعبير الشعبي األمازيغي: " حورية بن سالم) 1

، 2006، دار األمل للطباعة و النشر و التوزيع، جامعة تيزي وزو، العدد األول ، )البحوث العلمية في اللغة واألدبو

  .93ص

2) Voir,  André  jolles, Formes simples, op-cit, p 114.  
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للداللة على أشياء مختلفة تشترك معها في ...سماء بعض الحيوانات، كالحمل، الثوراستخدام أ -

  .للداللة على األسنان مثال و ذلك لتشابه لونيهما) الحمل(كاستعمال لفظة ِإزمرن ... اللون، القوة

م دون غيرها من األرقام، كالرق  توظّف بعض األعداد أو األرقام في نصوص األلغاز القبائلية -

فهو من األعداد المقدسة  . الذي يرد بصفة كبيرة في مختلف األشكال األدبية الشعبية) 7(سبعة 

و نظرا لقداسته، فهو يدخل في .  )1( برمز إلى عدد الكواكو ي ، في المعتقدات الشعبية القبائلية

ففي فن .  الخ...الكثير من العادات و الممارسات الشعبية بمنطقة القبائل، كالزواج و الختان

  .الخ...اللغز يستخدم لإلشارة إلى أيام األسبوع و كذا السماوات السبع و البحور السبع

بصفة كبيرة أيضا في فن اللغز، إذ إن سر الوجود البشرى بكامله ) 2(و يستعمل العدد إثنان   

آدم : ا ، و هو يحيل إلى استمرار الحياة عند اإلنسان القائمة أساسا على طرفين هم مرتبط به

  .فهو إذن رمز من رموز التمام، يوظف للداللة على األشياء المكملة لبعض البعض.  )2( حواءو

يمثل ما ذكرناه إذن بعضا من الرموز الواردة في ألغاز منطقتي واضية و عزازقة     

إدراك والتي يستدعي فهمها  أبعادها، مع العلم أن اللغز الشعبي القبائلي عموما، يفيض بالرموزو

  .مغازيها، اإلطالع الواسع على الوسط الذي أفرزه و على استعماالته المحلية من جميع نواحيها

 :بالمنطقتينالدراسة الشكلية لأللغاز الشّعبية القبائلية  - 5

  :من الناحية اللغوية و األسلوبية -1- 5

فهي .  نهال تبي، أي تخفي مراده و  تتمثل األلغاز الشّعبية في تلك الجمل التي تلغز الكالم

بأنها لغة الحكي  جرطيجميلة ترد في لغة خاصة و مميزة، قالت عنها الباحثة الجزائرية 

تعكس المكنونات الداخلية لألفراد، و هذا لكون هذه  الشّعبية لغة تعبيرية فلأللغاز. حوارالو

اإلحساس باإلحباط، األلغاز تنبع من العجز في عدم تحقيق اآلمال و المبتغى، أو من الشعور و 

و إلى جانبها  .كما تنطلق أيضا من اإلحساس باللّذة و النشوة و الرضا الذاتي  .أو حاالت الفرح

افة كعما بالمتعة و الحرية من فأمور كثيرة دفعت بالوسائل التعبيرية إلى أن تخلق جوا م

  )3(.القيود

                                                            

حسن الباش و محمد توفيق السهيل ، المعتقدات الشّعبية في التراث العربي ، دار الجليل، القاهرة، مصر،  ،ينظر )1

  .210، ص209ت، ص.ط، د.د

  .205المرجع نفسه ، ص )2

  5جميلة جرطي، المرجع السابق ، ص  )3
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، فإننا نجدها لغة  طقتي واضية و عزازقةفإذا عدنا إلى لغة  وأسلوب األلغاز الشّعبية القبائلية بمن

و ذلك في شكل  .في كافة مجاالت الحياة بأوسع و أتم معانيها ، تعبر عن انشغاالت األفراد

فهذه اللّغة هي لغة الفئة  .أساليب تقوم على اإليقاع الصوتي الذي يلفت انتباه السامع و يستقطبه

عد ذلك إلى مستوى فني جميل، و هو ما يمنحها الحكيمة التي ترقى من المستوى العادي لتسمو ب

  .صفتي الغرابة و المتعة في اآلن ذاته

، و ذلك مقابل  بالغريبة نبيلة إبراهيم، و سمتها  إن لغة األلغاز الشّعبية إذن هي لغة خاصة  

على ، فغرابتها تكمن في كون اسم الشّيء في اللّغز يحتوي  استخدام اإلنسان العادي للّغة العادية

  ) 1( .الكثير من المعاني، شأنه في ذلك شأن الحياة حينما ينظر إليها من األعماق

   :ال الحصر فلو أمعنا النظر في لغة و أسلوب اللّغز التالي على سبيل المثال  

لغز رقم ينظر ا) (ريرس، تتدحرج على ال كرتي الحريرية( "شْررذْ َأفْ سرِيرتْثَكُرثو َألَحرِير، ثَ" 

، و من قاموس الحياة  ألفاظا عاديةو رغم كونه قد استخدم  ، فإننا نجده)من مدونة عزازقة )7(

، فهو  اليومية لألفراد في المجتمع القبائلي، إالَّ أنّه يعني مفهوما آخر غير الذي يتداوله الناس

غيل النظر و تش يجمع عدة معان ليدل بذلك على معنى أعمق و أكبر، يدرك بالذكاء و تعميق

  ).َأغَرذَ ا(الفأر يعني وهو في هذا المثال . لفكرإعمال او

  :بالنسبة للغز الشعري التالي ونفس األمر

 كايغْ َأحعغْ َأثْ   َأسرمزأُ رال أستطيع لباسه  عندي رداء     طْنَغْپ  

نغْ ِإذْرِمعَأس    سغْ َأثَنْحرمزُأرال أستطيع حسابه    عندي مال           غْپ  

نَانبغْ َأيعغْ َأثَتْشَغْ     َأسرمزَأكله ال أستطيع  عندي موز            ُأر  

  ). من مدونة واضية )62(ينظر اللغز رقم ( 

سلوب محكم الكثير من المتعارضات، وفق أ فهذا اللغز يضم عدة متناقضات و يلّم

يجمع بين عقدة  .لغة هي تزاوج بين لغة اللّغز و الشّعرالصياغة، و ذلك في قالب َأدبي و فني، 

، )رڤُنِ، ِإثْران، َأڤَِإ(السماء، النجوم والقمر : الرمز و حالوة التعبير، ليعني في هذا المثال

  .الفئة الحكيمة من الناس إبداعويصور لنا بالتالي صورة من صور 

                                                            

  28، الدراسات الشّعبية بين النظرية و التطبيق ، المرجع السابق ، ص إبراهيم نبيلة ) 1
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والبعيد  شكال َأدبيا، يجعل المستحيل ممكنا و بذا نقول ِإن للّغز القبائلي صياغة لغوية و

و لكنها في . من خالل الجمع بين المتعارضات، التي تبدو للوهلة األولى و كَأنها متناقضة قريبا

عالم اللّغز، تنسجم و تتناسق، لتشكل مجتمعة وحدة واحدة و مدركة، تضم الكثير من الدالالت 

  .ث القبائلي المتعدد الموضوعاتالترا نى، تصرح بغفي عدة أساليب و صياغات

و ما تجدر اِإلشارة ِإليه في هذا السياق، هو أن المعجم اللّغوي الموظّف في األلغاز 

صوره وإذ أن الكثير من ألفاظه . القبائلية، أصبح في بعض جوانبه عائقا يحول دون اإلفادة منه

يال نشأت في عصر الثورة و معانيه، لم يعد متداوال و ال معروفا على نطاق واسع بين أج

اإلعالمية المعاصرة، التي اكتسحت المدن والقرى عبر مختلف الوسائل اإلعالمية كالتلفزة 

صفت بالوسائل الشفوية التقليدية التي كانت في عصورها الذهنية خير عف .اإلذاعة وغيرهماو

  .وسيلة ترفيهية و تثقيفية

  : من الناحية الفنية و الموسيقية -2- 5

إن اللّغز الشعبي القبائلي تراث متعدد المجاالت، متنوع الموضوعات، زاخر بالمعلومات 

فهو يجمع بين عدة سمات فنية َأهلّته ألن يكون .  الصور المستفادة من مختلف تجارب الحياةو

  .الزاد الخير و الخفيف لكل الرحالت الترفيهية و الثقافية و المعرفية

الذي يتناقله األفراد  ،لدراسة لهذا اإلرث الشعبي و األدبيفإذا ما أردنا تعميق ا

فيما تتمثل : هو فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا .، نتوقف عند سماته لمعرفة أسراره يتوارثونهو

يوسم بها فن اللّغز و ينفرد بها عن باقي األشكال األخرى، إذا ما التي ية هذه السمات الفنّ

  صرها أحسن حصر؟حاستطعنا 

  :اللّغز القبائلي و خصوصياته بنية -

يقوم على مقدمة و عرض  ، إلى أن اللّغز الشّعبي القبائلي سبق و أن أشرنا في المحاور السابقة

  . بذلك شكال أدبيا متكامل البناءخاتمة، مشكالو

  :فالمتمعن في تفاصيل بنيته، يجده مكونا من ثالثة عناصر هي 

 .شيء موصوف، أو مقصود مجهول -

 .الشيء المجهول وصف لهذا -

 ) 1( ، و باطنها يدل عليه ل على غيرهدعبارة مضللة خادعة عن هذا الشّيء، ظاهرها ي -

                                                            

  15، ص 14المرجع السابق، ص  أحمد بن محمد الصغير، )1
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، يتكون من )فتحت فاها، تنتظر ربها( "ثَلْد ِإمس، ثَرج ربِس"  :فاللّغز التالي على سبيل المثال

، القصد منها شيء مجهول يتّسم بسمة الفم المفتوح، )فتحت فمها(األولى ثَلْد ِإمس  :جملتين

كون الموصوف ينتظر مجيء ربه، بالجملة الثانية جاءت لتعارض و تضلل المعنى األول، و

ولكن بربط الصلّة بين الملفوظ . هو ما يبعد السامع عن الحل إذا ما أخذ بالمعنى الظاهريو

  ).العين(ثالة : ين الحل و يفك اللّغز، فيكون الجواب الصائب هو، يتب المقصودو

فالخاصيات المذكورة في هذا اللّغز، هي القاعدة األساس التي يقوم عليها كل لغز من األلغاز،    

  .ي ألغازا في أحلى و أروع األشكالووفق هذه البنية المحكمة أبدع الفنان الشّعبي القبائل

، يستنبط مجموعة من  اللّغز القبائلي و المتفحص لخصوصياته األساسفالدارس لبنية   

قوالب و أشكال، تتفق بنسبة كبيرة  ذوابط، و يدرك الكثير من القواعد و السمات التي تتخضال

ها األولى، مع خصائص الشعر الشّعبي في جوانب عدة، و هذا راجع إلى كون األلغاز في نشأت

  .نوعا من الشعر الشعبي

تعد األلغاز في نشأتها األولى نوعا من الشعر الشعبي من مستوى  « :ل محمد الجوهرييقو 

و طالما استخدمتها . غ االستنجاد بالقوى العلويةرفيع، كالتعاويذ و األدعية السحرية و صي

الطرق الصوفية و الفرق الدينية، في تربية أفرادها و الحكم عليهم و ترقيتهم في مدارج 

     ) 1(.» خدمه كذلك أصحاب الدعوات السرية في تبادل الرأي و إذاعتهاستوالطريق، 

والتي هي خاصيات الشعر أيضا  الشعبي القبائلي بالمنطقتين، فمن أهم و أبرز خاصيات اللّغز 

  :نذكر مايلي 

حيث وردت ألغاز المنطقتين في جمل قصيرة للغز ،   وهي أهم ميزة :الجمل القصيرة -1

إالّ أنّها أحيانا تتعدى . و ثماني كلمات في الغالب عدد كلماتها بين كلمتين ، تتراوح زةمركّو

فالقصر و اإليجاز جعالها خفيفة . بالنسبة لأللغاز الشعرية كلمة) 13(ة ذالك لتصل ثالث عشر

مالت و لم تفرغ (رثَنْغْل وَأثْكُب اُ:  على اللّسان، سهلة اإللقاء و المداولة، و من أمثلة ذلك

  .البقرة ثدي ، و الجواب هو)من مدونة عزازقة )1(ينظر اللّغز رقم ) (اهامحتو

رقم  اللّغز ينظر) (عصا رقيقة، مرقمة و حذيقة( "ثَعكَازثْ نَرقيقْ، يرقَم يرن ذُحذيقْ ":و كذلك 

  .و الجواب هو الثعبان). من مدونة واضية) 18(

                                                            

.429أحمد زيادي، المرجع السابق، ص   (1  



119 
 

:  اللّغز، حيث يقول عبد المالك مرتاضعالم  و هي كثيرة و منوعة في  : الصور البيانية -2

ففي  )1(.» إن األلفاظ التي وضعت لأللغاز في معظمها هي استعارات و كنايات ومجازات «

ة، فهو يعد وسيلة من وسائل بمقتض ةألغاز منطقتي الدراسة، ننتقي التشبيه الذي ورد بصور

و من أمثلة  .لتوضيح ما من شأنه أن يكون غامضا في ذهن المتلقي بلوغ الجمال األدبي، و أداة

  :األلغاز القبائلية ذات التشبيه نذكر

ينظر اللغز  (،)لباسه كالشوك و يتدحرج كالصخور( " ذْغَغَنيَأم  پرِرِڤْتْسيساس َأم ِإسنَنَن پل" 

، كما شبه سيره أشواكفيه  ، حيث شبه جلد القنفد هنا بلباس)من مدونة عزازقة )11(رقم 

فذكر  .تدحرجه على األرض بتدحرج الصخور، و ذلك في حدة أشواكه و سرعة تدحرجهو

و حذف وجه الشبه  ،)مثل /ك(بمعنى " أم"و كذا أداة التشبيه ) المشبه و المشبه به(طرفا التشبيه 

ه المحذوف هو بنية ه مجمل، باعتبار وجه الشبي، فهو إذن تشب)حدة األشواك و سرعة التدحرج(

هي كقبضة اليد ("نَتْساثْ َأنَشْثْ نَلْبنْياثْ َأروِس ذي ميا  ":من أمثلة ذلك أيضاو. تشبيه اللّغز 

بهت حبة الرمان بقبضة ، حيث شُ)من مدونة واضية )42(ينظر اللغز رقم ). (أوالدها مائةو

، على سبيل ) حجمها حجم صغير(حذف وجه الشبه الذي تقديره والتشبيه  االيد، فذكر طرف

   .التشبيه المجمل

كر صاحب اللّغز الموصوف ، إذ ذَ)الحبات الكثيرة(اللّغز أيضا كناية عن الصفة  يتضمنو  

  .صفةكناية عن  ، فهي إذن )الحبات الكثيرة(و حذف الصفة ) الرمانة(

و عزازقة، نجد  أما بالنسبة للصور البيانية األخرى الواردة في ألغاز منطقتي واضية  

و من أمثلة . و هي تعد العنصر المحرك لنص اللّغزال في الكثير من األلغاز، فكيف  االستعارة

  :ذلك نورد على سبيل المثال ال الحصر، اللّغز التالي

من مدونة  )105(ينظر اللّغز رقم (، )وقفت و ليس لها أرجل( "رثَسعِ إظَارن ود أپَأثْ"  

بإنسان له أرجل يقف عليها، و لكن المستعار له هنا ) يثْذچڤَث(شبه عمود البيت ، حيث )ةڤعزاز

و ترك الزما من ) اإلنسان(و حذف المستعار منه ) عمود البيت(ال يملكها، فذكر المستعار له 

القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي ثبات الوقوف لعمود البيت و .لوازمه يدل عليه

  .العالقة المشابهة بينهما هي الوقوف، على سبيل االستعارة المكنيةو. سانليس اإلنو

                                                            

18المرجع السابق، ص   عبد المالك مرتاض، ) 1  



120 
 

وجدناه اسما جامدا غير مشتق، فهي ) اإلنسان(وإذا نظرنا إلى اللّفظ الذي جرت فيه االستعارة  

  .بذلك على سبيل االستعارة األصلية

على سبيل االستعارة  ،و هو األرجل) اإلنسان(و قد ذكر صاحب اللّغز ما يتسم به المستعار منه 

  .و هكذا فإن اللّغز يضم استعارة مكنية، أصلية و مرشحة. المرشحة

كما أن جل األلغاز المشكلة لمدونتنا، تعتمد على عامل التلميح و اإليحاء، وهو ما سمح     

 :فاللّغز التالي مثال. من علم المعاني و البيان و البديع ةبتشكيل مختلف ما تزخر به علوم اللّغ

اآلخر  توأمان، أحدهما أبيض و أخوان" ( ركَان پحان ويض ذَپسن وثْمثَان ذَكْنوان، يون ذَشَ"

ما طارح اللّغز أخوين حقيقيين، ال يعني به .)من مدونة واضية )86(ينظر اللّغز رقم  ().أسود

  .قصد بهما اللّيل و النهارإنما يو

 استنباطو هكذا فالمبدع الشّعبي يسعى إلى أن يكون كالمه مجازيا في اللّغز، يتمكن المتلقي من  

  .ة بين الظاهر السطحي و الباطن العميقمعناه الخفي، بربط الصل

إلى جانب أمثلة عدة، يكتشفها القارئ من خالل كل لغز من ألغاز المنطقتين على حد  هذا 

  .سواء

  ، نجد منها الطباق مثال بين كلمتي  ثيرة و منوعةـرى كـو هي األخ:  المحسنات البديعية -3

 عسعِ  ≠يسيو كذا بين . من مدونة عزازقة )134(في اللغز رقم ) ال يملك ≠يملك (ُأر

سحَأتْسپ ض≠ تْسثَحُأورپ هو و. من مدونة واضية )133(في اللغز رقم ) ال تحسب ≠تحسب (ض

  .طباق السلب

ينظر ) في الليل تقف ≠في النهار تهبط (دانْتْ پض ڤذ ≠زاْل غَلنَثْ ڤْكما وردت المقابلة بين ذَا  

مو ُأرِسرذْ ِإصفُ  ≠ما يسرذْ ِإرك : و كذلك في اللغز .عزازقة من مدونة )148(اللغز رقم

  .من مدونة واضية )47(غز رقم ل، )و عندما ال يغسل يتطهر ≠عندما يغسل يتوسخ (

:  نذكر منها . ا إيقاع موسيقي جذابالتي تولد منه هذا باإلضافة إلى الجناسات الناقصة،  

ينظر اللغز ) كرتي من خيط، تتدحرج على حائط("لْخيظْ، ثَتَشْررذْ َأفْ َألْحيظْ  كُرثو نثَ"

نسيخ بدون نواة،  (ولْتْ مبالَ ِإمسان پطَ مبالَ ِإغْسان، ثَحژَْأ : و كذاواضية ، من مدونة )24(رقم

  .من مدونة عزازقة)29(ينظر اللغز رقم ) و قرص بدون لب
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رد الجناس بين كلمتي َألْخيظْ، َألْحيظْ، و في المثال الثاني بين ِإغْسان، ِإمسان و األولففي المثال  

  .و هو جناس ناقص

فمعظم ألغاز مدونتنا مسجوعة،  .إلى جانب ما ذكرناه، نلمس أيضا السجع الذي يحتل نسبة كبيرة

  :و هذا ميزة من ميزات فن اللغز الشعبي، نورد منها ما يلي 

"وِوذوَأع  ،انلْحلََأمثَرِكَپُأور ،رِيرحَأذْي اسسپ يرذْ، الَ لْمحصاني جميل، لباسه حرير، . ("الَ لْقَاي

  .من مدونة واضية)4(ينظر اللغز رقم.)ال يمتطيه قائد و ال أمير

عندها أجنحة و ال تطير، و عندها ( "ڤْزس، ثَسع َأيفْك ُأورثَتْڤْثَسع َأفْرِون اُورثَتْسفَ ":و كذلك 

و في  .لأللغاز النثرية ةبلنسو هذا با من مدونة واضية،)36(ينظر اللغز رقم،)حليب و ال تحلب

  :مقابل هذا نجد الترصيع الذي يختص باأللغاز الشعرية، و نحو ذلك المثال التالي 

 َأثَيڤَوپ نُور  تْشُوري نَفْسبالهواء مملوءو هو   ب العمامةحأتى صا  س  

ورشْهثْ موند ذ  يقُور دِإع وأينما   هو في الدنيا مشهور  َأنْدجفاف فخلّ مر  

پمي زررِثْڤْو َأد  ثْپخْسيسي نطَومهو صاحب الدموع بللّ  صاحب األصوات استقبله  و َأي  

  .من مدونة واضية )61(ينظر اللغز رقم 

، الذي رصع البيت )، يتْشُورنُورڤَأ(ي البيت األول بين كلمتي فالترصيع في هذا اللغز، وارد ف

  . بنعم ملحوظ

وال داعي لتكرار ذكرها  مع أن النثرية هي الغالبة، :ألغاز في قوالب نثرية و أخرى شعرية -4

و لكن وردت بعض األلغاز الشعرية المتناثرة، التي  .في هذا المقام إذ سبق وأن أوردناها مرارا

روعة ، تنهل من ينابيع غموض اللفظ و ه أبيات موزونة ومقفاةبشكل أبيات أو شعلى جاءت 

  :اللحن، لينتج بها المبدع الشعبي مزيجا فنيا، يجمع بين اللغز و الشعر، هذه نماذج منها

غْ َأحعاَأسكغْ َأثْ  يرمزُأورال أستطيع لباسه  عندي رداء  طُنَغْپ  

نغْ ِإذْرِمعَأس  ُأورسغْ َأثَنْحرمزال أستطيع حسابه  عندي مال  غْپ  

نَانغْ َأيبعغْ َأ  َأسرمزال أستطيع أكله    عندي موز         ثْشَغْثَُأور  

  .السماء، النجوم و القمر :هوحل هذا اللغز و  ،)دونة واضيةممن  )62(ينظر اللغز رقم (
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  :و كذلك اللغز التالي 

 هذَد سيَأقَرپ  رذَ لْم سيرَأصچو جسمه مرجان   رأسه ذهب  ان  

دبدي نرزِإثْي وِينپ  هكَرَأالَن َأكَان ندو يكرهه جميع الناس   من يراه يخافه  نْتْ م  

  .الثعبان: ، و جوابه هو )من مدونة عزازقة )18(رقم ينظر اللغز (

أو ، الشعرية نجدها إما ذات معان مفردة  أوسواء النثرية منها  ، كما أن هذه األلغاز القبائلية

فمن أمثلة األلغاز المفردة أو األحادية المعنى و الداللة ). جامعة لعدة معان(ذات معان مركبة 

  :نذكر

  ).ثَعرِشْثْ(خر فيه الغالت و معناه هو العلية التي تد) بئت و ال تسيرع(رثْيح وَأثْبوب ُأ

أكلت خابية و لم ("أتْشغْ ثَكُفتْس ُأورروِغْ " :و كذلك).من مدونة واضية )117(اللغز رقم ينظر (

من مدونة  )16(اللغز رقم ينظر (). ثَمالَلْتْ(و المعنى هنا أيضا واحد و هو البيضة ). أشبع

  .)عزازقة

  :اذج التاليةنورد النمفلعدة معان، أو األلغاز المركبة المعنى،  الجامعة ا األلغازَأم

سرلَْل هم  ڤَزسبو األحمر يوقف   األبيض يطحن   غْ ح  

رنْجيفْ يلَ  َأسپطَسي رو البحر نائم   النهر منحدر  ح  

و نفس الشيء . )من مدونة عزازقة )103(لغز رقم . (األسنان، الحلق و البطن: و معناه هو 

  :بالنسبة للغز التالي

"چ وبي ِإباچِد130(ينظر اللغز رقم(و الكسكاس  ةالقدر:  و يقصد به) جدي يحمل جدتي( "د( 

  ).من مدونة واضية

، يتراوح معناها بين اإلفراد و التركيب في رحاب كل  لى جانب أمثلة أخرى منوعةإهذا 

 .مدونتنا

الحس ، عناصر  تحمل األلغاز الشعبية بإيقاعها الداخلية و الخارجية :الموسيقى و اإليقاع -5

و هو ما أضفى عليها أنغاما . و الذي نتج عن حروفها ،الشديد، المفرط للتذوق االشباعي

    )1( .إيقاعية، تحمل كثافة وجدانية عالية
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رس موسيقي عذب، و إيقاع صوتي جذاب، جفألغاز منطقتي واضية و عزازقة، تمتاز ب  

بديعية، كالسجع و الجناسات ت الأنتجه تناسق الكلمات فيما بينها، و أفرزته كثرة المحسنا

غاما و إيقاعات تستحسنها األذن كما أن حرف الروي في األلغاز الشعرية، أنتج أن. غيرهاو

ر كل بيت، مع الحرف دتطرب لها عند سماعها، خاصة فيما اتفق فيه الحرف األخير من صو

  :المثال التالي لحقه من البيت اآلخر، و نفس الشيء بالنسبة للعجز و نحو ذلك والذي سبقه 

  و ال يحمل المحراث  يشبه الثور   ولڤُْأوريتْسوِي َأز   رڤََأز پِإشُ

  و لسنا فيه نذبح  ال يحرث األرض    س ُأوررنزلُوڤْذَ   رڤَاُرِكَرز ِإ

كَرايا رثْ مدغْلُو   ثَماَثْي انزي نكل ما غُ  في الليل لما ينهض   َأيقلعرس ي  

   ).واضية من مدونة )5(اللغز رقمينظر (

طى جرسا موسيقيا تأنس له النفس ، أع فاتفاق حروف آخر كل صدر بيت و كذلك عجزه

  .ترتاح له األذنو

موسيقى ذات  :فيمكننا تقسيمها إلى قسمين هما أما عن موسيقى أصوات ألغاز المنطقتين،    

، االقاف )خ(الخاء :  حروف، وذلك بالنسبة لأللغاز التي تعتمد كلماتها أكثر على  معنى عنيف

التي تتسم في و ،)ص(و الصاد ) ظ(و الظاء ) ط(و الطاء ) ض(و الضاد ) ج(، الجيم )ق(

و موسيقى ذات معنى رقيق و هادئ، و ذلك بالنسبة لأللغاز .  غالبها بصفات الشدة و الجهر

    )1( .كثر على باقي الحروف األخرى، ذات صفات الرخاوة و الهمسالتي تعتمد كلماتها أ

ماض ڤُوض أپفُسنُو َأصثس إڤَْأطْفَغْتْس أ" : فمن األلغاز القبائلية ذات المعنى العنيف نذكر ما يلي 

، و الجواب )واضية  من مدونة )142(ينظر اللغز رقم( ،)مسكتها بيدي، و صوتها بلغ بعيدا(

  .الفأس/ القادومهو 

و حله هو اإلبرة ). واحد صالح و آخر طالح(َألَخْسار  پِاپَألَوقَم، ويض َأذْ پاپيون َأذْ": و كذلك 

  .) واضيةمن مدونة ) 141(ينظر اللغز رقم( .المقصو

                                                            

،  2001مرسى الصباغ ، قراءة جديدة في الشعر الشعبي العربي، د، دار النشر، االسكندرية ، مصر، دط،  ،ينظر )1

حسام البهنساوي ، الدراسات الصوتية عند العلماء العرب و الدرس الصوتي الحديث ، مكتبة زهراء :  و . 91ص

  .64، ص57، ص2005، 1ر، طالشرق ، القاهرة، مص
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رة عنيفة، و تعكس حالة نفسية انفعالية تجاه بفهذه النماذج تضم بداخلها إيقاعا صوتيا ذا ن

حاالرتيازها موقف من المواقف، على عكس ما نجده في بعض األلغاز األخرى، التي يمي 

  :الهدوء في التعبير عنها، كما هو الحال في األلغاز التاليةو

أف تعبت، أف تعبت، عندي بيت، و ليس (، َألْساس ُأورثَسعغْ  َأخَام سعغْثْ،ُأك َأعيغْ، ُأك َأعيغْ "

  .)من مدونة واضية  )14(ينظر اللغز رقم( ).عندي أساس

و حلّه ) الزبدة خرجت النعاج، جمعتُ(معغْد ُأذ چفْغَثْ وِل، َأ ":و نفس األمر بالنسبة للغز التالي

  .)من مدونة واضية )22(ينظر رقم(هو النحل و العسل، 

ذات أصوات موسيقية، تفيض بدالالت تتفق مع كل تجربة  ، لى جانب ألغاز أخرى كثيرةإهذا 

  .يعيشها المبدع الشعبي في كل زمان و مكان
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  :المنطقتينالدراسة المضمونية و المعرفية و الثقافية أللغاز  - 6

إن المتمعن في ألغاز منطقة القبائل عموما، و منطقتي الدراسة واضية و عزازقة   

فاللغوي مثال أو المتخصص في . فيها ضالتهكل يجد بغيته و يلقى الخصوصا، يدرك بأن 

، التي تعكس المقدرة الذهنية البشرية في  يعثر فيها على خزان من المفردات اللغوية اللسانيات

، و بألفاظ هي  ، في شكل قوالب تجمع بين عدة أشكال أدبية صنع جميل اللفظ و بليغ العبارة

، رغم ما يميز صاحبها من  ، و لكن بصيغة سمتها الذكاء و الحنكة من قاموس الحياة اليومية

، )عبيدة بخالخل من دونها ال تنام" (انڤَتْساثْ َأرنَنَغير پِان، ڤَپثَكْلثْ مز ":نذكر من ذلك .  أمية

  .الخ)...مغروس و ليس له جذور) (يزاَ ُأورسع ِإزوران "كذاو

لع من خاللها على أسرار و أنماط الحياة االقتصادية السائدة كما أن عالم االقتصاد يطّ  

و بيع المواشي، ممارسة الزراعة وخدمة األرض المهيمنة في المجتمع القبائلي، كتربية و

ُل ڤَ، َأز)الثور(ر ڤَ، َأز)السوق(َأسوقْ :  و هو ما نفهمه من كلمة .بسيطةبوسائل تقليدية 

  .الخ.)..الحرث(، َأنْقَشْ )المحراث(

و تحوالت هذا المجتمع في عصر من العصور، و تطوره  او بالنسبة للمؤرخ يستنبط أفكار     

قلّت إن  أدوات،إذ نجد مفردات متعلقة بوسائل و  . الذهني و المادي على مر الحقب التاريخية

)... جرة الزيت(َأيدذْ ، )الرداء التقليدي النسوي(يك اَأح(كلفظة  . لم نقل اندثرت في وقتنا الحالي

  .التي لم تعد تذكر

     ا عالم االجتماع فيمكن أن يتتبع من خالل هذه األلغاز سأمر و سلوك المجتمع القبائلي ي

و ذلك من خالل األلغاز التي ، و كافة انشغاالته الدينية و الدنيوية األخالقيةقيمه الروحية و و

وثْمثَان  سن: "من مثل  .الخ...و الموت و اإليمان دارت حول موضوع الدين و المعتقدات

و يقصد ) أخوان عزيزان، أكبرهما قابض لألرواح" (سن ذَقَباض َألَرواحڤِْإمعزوزان، َأمقْران ذَ

  .)واضية من مدونة )113(ينظر اللغز رقم(به عيد األضحى و عيد الفطر، 

اللغز و حّل هذا ) ال، التفت حوله أعمدةبرأيت ش(، "د ِإسوالَسولَغْ َأغالَس، ذورنْس: "و كذلك  

  .)من مدونة عزازقة) 81(ينظر اللغز رقم(. أو المسجد" ألجامع "هو 

نقول إن الدارس  و هكذا. و قل مثل ذلك عن الجغرافي و عالم النفس و الفيزيائي و هلم جرا 

و عمقها و قدرتها على ربط الصلة بين  لهذا اإلرث الثقافي، يكتشف مدى ذكاء العقلية الشعبية

  .داللفظ الظاهر المنطوق و المعنى الباطن المقصو
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   )مقارنة األلغاز(:ةڤأوجه الشبه و االختالف بين ألغاز منطقتي واضية و عزاز - 7

عزازقة، راويات مختلفة من منطقتي واضية وإن األلغاز الشّعبية التي جمعناها من أفواه   

، هي ألغاز بمقدورنا أن نقول بأنّها تنصب على كل شيء  التي تتناقلها األجيال خلفا عن سلفو

وقس على هذا ...فاإلنسان ألغازه، و للحيوان ألغازه، و للنباتات ألغازه .على كل فعل و خلقو

  .كالمال

إذ إن معانيها واحدة و حلولها  ، كما أن هذه األلغاز هي نفسها تقريبا في كل المناطق القبائلية 

. بينا الكلمات وتباينت العبارات التي تستعمل في التعبير عنها اختالفا ، و إن اختلفت موحدة

، و أخرى  لكل منطقة، إلى عوامل بيئية كالموقع الجغرافي  هذا االختالف يعود بطبيعة الحالو

  .اجتماعية كاالختالف اللهجي، و غير ذلك من العوامل

وقف على ( "ي َأمنْصوراد َأفْ َأصور ِإسوپإ"  :يقال في منطقة واضية على سبيل المثال   

، و في منطقة عزازقة )من مدونة واضية )15(ينظر اللغز رقم(، )الصور، ينادي يا منصور

   :يقال

و الحل هو الديك ). وقف على الصور، ينادي يا زيزي( "ْل َأزِزِياَأفْ َأصور ِإسو دپِإ" 

)زِضمرتبطة كليا بالقاموس اللغوي  فلفظة زيزي في الصياغة الثانية .في كلتا الصياغتين) َأي ،

أو  بحيث تقال لمن تكّن له االحترام و التقدير في األسرة كاألخ األكبر ،المحلي لمنطقة عزازقة

   .دون منطقة واضيةوهذا  العم مثال ،

هي كقبضة يد و أوالدها ( "نَتْساثْ َأنَشْثْ نَلْبنْيا َأروِس ذميا"  :و نفس الشيء بالنسبة للغز التالي  

تَسع وتَسعين ذَروِس، "  :، أما في عزازقة فيقال)منطقة واضيةمن  )42(ينظر اللغز رقم(). مائة

 نَأثْهسظمن   )47(ينظر اللغز رقم(). أوالدها تسع و تسعون، و هي سعيدة في لباسها( "ذَقْشَط

  .، و الحل هو الرمانة)مدونة عزازقة

فالمالحظ هو أن صياغة هذا اللغز تختلف في منطقتي واضية و عزازقة، إالّ أن الحل هو    

                                                                                                       .ذاته

، و الحل يختلف من نو يحدث أحيانا أن نجد صياغة واحدة لمجموعة من األلغاز في المنطقتي

  :منطقة إلى أخرى، كما هو موضح في اللغز التالي 

 "چپارذْرو دنْهي ،ارره هو عنقود العنب عند قطفه، و حلّ)فاهتز جبل ،جذبت حبال( "ذَغْ َأم.  
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فحله ) فاهتز جبل ،جذبت حبال( "وذْرار نْدقْيَأمرار غْ ذَپچ"  :أما في منطقة عزازقة فاللغز 

  .يختلف عن اللغز األول، و هو هنا البندقية

هذا إلى جانب اختالف آخر، يتعلق بنصوص بعض األلغاز، بحيث ترد بعضها بنصها الكامل    

  :كما هو الحال في المثال التالي،  ، و في منطقة أخرى ترد مجتزئة منه في منطقة

في وفي منطقة واضية، ) كان أو مسلما ايطل و ال يدخل، كافر(" نَغْذِ نَسيمإطلد ُأوردكْشَم، ذَرمِ " 

ال اللغزين ، و الجواب في ك)يطل و ال يدخل(ِإطلد ُأوردكَتْشَم "  :عزازقة يقال جزء منه فقط هو

  ).أمنَار(هو عتبة الدار 

و هذا األمر، يمكن إرجاعه إلى عوامل أثّرت على تناقله بالرواية الشفوية من مكان إلى     

  .مكان آخر، كون كل ما هو شفوي معرض للحذف و التغيير

و مجمل ما يمكن قوله إذن، هو أن ألغاز منطقة القبائل عموما، و منطقتي الدراسة   

أخرى، و هذا حسب طبيعة كل  أشياءعزازقة خصوصا، تتفق في أشياء و تختلف في  واضية و

  .منطقة

فيما تتمثل أوجه الشبه و االختالف في : و ربما السؤال الذي نراه جديرا بالطرح هنا هو     

ألغاز المنطقتين، إذا ما أردنا عقد مقارنة فعلية بينهما؟ و لكي نجيب عن هذا اإلشكال، سنحاول 

  :في الجدول التالي  و أوجه االختالف الواردة في ألغاز المنطقتين، ر أهم مواطن التشابهحص
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أوجه الشبه
  

  .اتفاق المواضيع التي تناولتها األلغاز، و هي انعكاس للواقع المعيش -1

  .، و كذا شروط طرحها و طارحها اتفاق ظروف طرح األلغاز الشعبية -2

  .لها حّل كل األلغاز تطرح ليوجد -3

  .القصد منها التسلية و الترفيه و اختبار الذكاء بالدرجة األولى -4

  .اشتراك األلغاز في البناء الهيكلي في غالب األحيان -5

  .اتصافها بنفس الخاصيات الفنية و الجمالية -6

  .تحتل النساء الصدارة في قولها -7

ف
أوجه االختال

في المنطقتين، ففي واضية  مية التي تطلق على اللغزتساختالف ال -1  

  ".ثَمسفْرتْس "، أما في عزازقة فيسمى "ثمسعرقْثْ "يعرف باسم 

  .لخاتمةلنسبة لاختالف مقدمة اللّغز في المنطقتين و كذا با -2

و هذا أمر  ،تباين صياغات بعض األلغاز و حلولها أحيانا في المنطقتين -3

  .عةيعود إلى عوامل بيئية و اجتماعية متنو

  

إن ألغاز منطقتي واضية و عزازقة، تشترك في أمور و تختلف في أخرى، فال نجد في   

ألغازهما مواطن اختالف شاسعة، بل و تكاد تكون نفسها في كل المناطق القبائلية، و ذلك من 

  . معا المضمونحيث الشكل و 

ما سجلناه من اختالفات طفيفة، تبقى هذه األلغاز في مجملها، تمثل صورة من صور  فرغم     

بفضل الكلمة التي ، المخزون الثقافي لمنطقة القبائل، و تحيل إلى شيء هو انتقال التراث القبائلي

  .أورثت الخلف مأثورات السلف
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  :ةـالصـخ

معرفيا و كنزا ثقافيا  اائلي يمثل زادنخلص في ختام هذا الفصل إلى أن اللّغز الشعبي القب

 وفه. ة خصوصاڤفي رصيد ثقافة منطقة القبائل عموما، و منطقتي الدراسة واضية و عزاز

استمر الناس في روايته  .طويلة زمنيةبأدق تفاصيلها منذ حقب  أفرادهماالمرآة العاكسة لحياة 

محافظا على مكوناته األساس على الرغم من تأثير  ،ترداده حتى وصل إلينا في شكله الحاليو

الرواية الشفوية عليه من جهة، و وسائل الترفيه و إزجاء الوقت و التعليم و التثقيف من جهة 

  .        أخرى
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  :ةـمـاتــخ

جديدة  افي ختام هذا البحث نستطيع أن نستخلص بعض النّتائج التي يمكن أن تفتح آفاق

  :و هيلدراسات مستقبلية 

ر التّراث إحدى صو عـزازڤـةالقبائلي بمنطقتي واضية و  الشعبي يمثل اللّغز -1

 .األخالف عن األسالف بالرواية الشّفويةالمخزون الشّعبي الالمادي، الذي يتناقله و

تختلف تسمياته، و أحيانًا صياغاته وحلوله من منطقة إلى أخرى، تبًعا لتأثير العوامل  -2

 .الجغرافية و االجتماعية الخاصة بكل منطقة

 .غالًبا ما يرد اللّغز لوحده، و قد يأتي مضمنًا في ثنايا أشكال شعبية أخرى -3

وضاع قد تغيرت مع تحوالت أكثر بين النساء مقارنة بالرجال، مع أن األ يشيع -4

 .العصر

وفي ظروف خاصة ووِفق ممارسات  يؤدى في شكل حلقات تجمع أفراد عدة،  -5

 .طقسية محددة

تعد التّسلية واختبار الذّكاء أبرزها وأهمها، كما أنّها و  ،تؤدي األلغاز وظائف متعددة -6

 .للتّعرف على العالم و توجيه السلوك و نقل المعرفةأيًضا وسيلة 

 .االتهجتأتي مواضيعه انعكاًسا للواقع المعيش بشتى م -7

يرد اللّغز في شكل جمل قصيرة استفهامية، جامعة لعدة سمات جمالية وفنية، تجذب  -8

 .السامع و تستقطبه

لمعاني و الدالالت لغته لغة خاصة غنية بالرموز و كلمات األسرار الخفية، ذات ا -9

  .العميقة

و تجدر اإلشارة إلى أن تطور مجتمعاتنا في ظل التّقدم التّكنولوجي والثّورة اإلعالمية 

زجاء الوقت و التّعليم و التّثقيف، قد اكتسح ميادين التّباري إبرى، و ظهور وسائل التّرفيه و كال

عب بالذّاكرة الشّعبية فأنساها محفوظها الشّفوي التي كانت مناطق نفوذ األلغاز في الماضي، وتال

  .العريق من هذا التّراث

وشك أن يختفي في ظل هذا الزم العلمي والمعرفي و في ظل كل هذه خفاللّغز ي

  .التّحوالت، و لم يختف اللّغز وحده، بل القدرة على حلّه أوشكت كذلك على االختفاء
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واجًبا  ،حفاظ على هذا اإلرث الشّعبيلذا فإنّنا نرى بأن نشر فكرة الوعي بضرورة ال

مر ال يتحقق إالّ بالنّظر في مثل هذه و هذا األ .علمًيا و معرفًيا، و ذلك قبل اندثار حافظيه

إنجاز دراسات وجمعه ثم تدوينه، لالمواضيع و توسيع مجاالت البحث فيها، بتوفير كافة الوسائل 

  .يع مكانتها التي عرفت بها في زمن مضىو القيام بأبحاث من شأنها أن تُعيد لهذه المواض

أن تدعيم فكرة إدراج األلغاز في المؤسسات التّربوية و التّعليمية، فكرة ال بنّنا نرى أكما 

  .يستهان بها، و ذلك لما لها من فوائد و أهداف تثقيفية و تعليمية جمة

ـًا، و فيد و نُق و نُوفَو في األخير، نرجو أن نُ إن لم نفلح و نصيب، وضح ما كان غريب

ث ابحنوده بالفعل أن يكون نقطة انطالق أل ،فكشفنا الستار عن موضوع اللّغز الشّعبي القبائلي

  .وسع أفق الدراسة و التّنقيبتأن  امن شأنه ةالحق
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نة منطقة واضيةمدو:  

   ثْسنَفُثَ  .............................................................  نفرِغْث ڤْستْثْو َأدستْثَْأ -1

  البقرة   .................................................... تسير وهي تصنع الفطائر   :جمةتر
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  ولُڤْزي َأوستْي روُأ      رڤزَأ اپوإشُ   - 5

  فْإي   .....................................          ولُزنْ روُأ سڤْذَ          رڤَإ زرگَرِوُأ

  ولُفْيثَْأ ناَژـي نيَأ      ركَيا ارم ثْدماثَ

  :تر

  وال يحمل المحراث  يشبه الثور          

   خنزيرال  .................................      ال يحرث األرض    ولسنا فيه نذبح   

  عقلرس ييل لما ينهض  كل ما غُفي الل

6 - إعد افْكَلْذ َأ اشْظَإسمسإزِ  ......................................................  افْررذ  

  الثعلب   ..................................................... وأظل عابر سبيل  منحدرب مر :تر

7 - ثَذميي ثَْأ أمطَژْذَ ،تْلَالَم مبثَ  .......................................  تْلْالَخَثَ يسألْ ثْمماي 

  شحم الحيوانات  ...................... في البياض مثل البيضة، وهي نسيج من دون خلية  :تر 

8 - رپثَ عدن ثْذمثْرر ،پع عسنِڤَإ نر ،پع دا ذَيمإظَ … مِڤْسارنَفُتْأ نذْكُ، َأثْس وشوذْأكُ ن 

إمغْزنأتْ ذْأكُ سسمڤْزثس.  

أرجل ... غذي سقي وتُأربعة تسير على األرض وأربعة تحرص السماء وأربعة دوما تُ :تر

  اهءأثداأذناها والبقرة وقرناها و
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9 - سإفُ نكَران ذنْمحسثَان ،نڤْثَ نرسنأي ،پاز إعثَوسن  ...ڤَإزران گْوپرثَاز ،وثْطُم پون 

  انزرگَإ نوِأذْ ذْأكَ نشَتْذََأ كفْتَنْسا ارم انزرگَإ

ثورا الحراثة ..…حرصهمير قمهم والصطعت أنثى الصقرو األخرنان يحسد أحدهما صغ :تر

  .والحارث) امرأته عند إطعامهم في البيت(وزوجة الحارث 

10- سن پدانس ،ن مداني ،ون قَأيَأ ربثَ   ...................................   دانرطقَُأ ثْوچون  

  ذيل الكلب   .....................................  حذر اثنان واقفان وآخران باسطان وآخر ي :تر

11- سن طْرپنس ،ن ظْحمن   .........................................  أشوذْأكُ ن إمغَزن پڤزر  

  قرنا وأذنا الثور    ..............................................  ن جافااثنان رطبان واثنان  :تر

12- ظْيسد ذْڤَذَأرار ،سنَيسغْڤَذَ دزأغْ   ......................................   رْلي مَأ اارتْيسوچ.  

  نهيق الحمار   ........................................   يفي الجبل وسمعوه من الوادك ضح: تر

13- ڤْأ َليو، ُأمرذَ ِليمڤََأ سامذ ،ستْنَ نسمعوَأ نذْخُيأنْم ،َأ فْڤڤَ سَأ ْڨذَيغَْأ يِغْنَريزي  ....ڤَإزارن 

گْپراز.  

  .ثورا الحراثة.... ذبحهناك أخي، وليس ابن أمي، معا نتعاون العمل، و المغفل يوم نضعف نُ:تر

  ونركْفََأ/  ركَإفْ   ....................  .. غْعسثَروُأ اسسلْ، َأثْغْعس امخَ، َأغْيعَأ ْڬ، ُأغْيعَأ ْڬُأ -14

  السلحفاة   .............................  أف تعبت، أف تعبت، عندي بيت وليس عندي أساس :تر

   ضزِيَأ   ................................................   ورصنْمَأ وايإس ورصَأ فَْأ دپِإ -15

  الديك    .................................................  وقف على الصور ينادي يا منصور :تر

  ضزِيَأ   ................................................................   َلژَستْيروُأ ندإثَ -16

  الديك    ...................................................................  ؤذن وال يصلي ي :تر

17- إيح مبإظَ يارقْ، إنَن مبإفَ يسان  ..................................................   إزرم  

  الثعبان   ....................................................  يمشي بال أرجل ويقتل بال أيد  :تر

  مرإز   ................................................   يقْذحذُ نريمْ قَر، ييقْقرنَثْ زكاَعثَ -18

  الثعبان    ......................................................   ةوحذيق ة، مرقمةعصا رقيق :تر
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19- ذسمإذَ سويس   .................................................................   ْڬوكُط  

  .طائر يطير من مكان إلى آخر بسرعة كسرعة البرق   ...................  اسمه هو معناه  :تر 

20- يچِا ما ثَدرس منْقَا ثْيدياركْ، رپاثس قتْم عريثَ   ...................................   انطْزِي  

  الدجاجة   ...................................  عاريتان  وركبتاهاأمي الغولة لبست مائة جبة  :تر

  .نفظْوث   .....................................................   اشْويَأ سح، أيرمعي ذْيرِپأ -21

  .النمل   ..............................................  الطريق مملوءة والحس غير موجود  :تر

  تْمستَْأ ذْأكُ وززِث   .................................................   ذُأدْ غْعم، جِلو تْغَفَْأ -22

  النحل والعسل    .............................................  الزبدة  معتُالنعاج، ج خرجتْ :تر

               ستْوِززِث   ...............................  ثْورمثَ ارڤَوي اسنَعمي، َأثْرورپتْأ ثَشْأنَ يسدقَلَْأ -23

  النحلة    .............................................   األرضقدها قد الفضلة ومعناها يفوق  :تر

  ثْشْممرزثَ   .........................................   يظْحلَْأ أفْ ذْررشْستْ، ثَيظْخلْنَ ثْوركُثَ -24

  الحرباء ....................................................  كرة خيط، تزحف على حائط  :تر

  ورمزُأ جرمَأ   ...............................   اضمڤَُأ وضثپا ثَيمحي، َأرغَزڤْذَ سخْث غْيزَأ -25

  الزيتون عند عصره   ................................  نعجة في حقل ودمها بلغ بعيدا  ذبحتُ :تر

26- ثغذَرأثْ ثْمَأ قْلَعثْرطَس   ..........................................................   فَثتْلْفَي  

  الغلفلة   ..........................................................  عقرب معلق إلى غصن  :تر

  ثْفْألَ   ...................................................   رِرفْيإد اْلگَڤَ، سكفْيمَأ انحپشَذَ -27

  اللفت   ..................................................  أبيض كالحليب ومن التراب ظهر  :تر

28- زرُأ غْعَأاشْوي ،منْغد شْووقَُأ نيَأ/  ثْفْألَ   .....................................   اشْوزردي  

  الجزر/ اللفت    .......................................  ال شيء ونبتت قرون التيس  زرعتُ :تر

  ستْوخَخُثَ   .....................................................   سيَِأ غْجذَ، َأسميڤَْأ غْمدذَْأ -29

  حبة الخوخ   ......................................................  آخذ جلدها وأترك قلبها  :تر
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  ستْچوچثَ   .....................................................   سميڤَْأ غْجذْ، َأسيُأ غْمدذَْأ -30

  حبة الجوز    ......................................................  آخذ قلبها وأترك جلدها :تر 

   رمستَْأ.....................................................سثسنُرپثَ غْمذَد، أشْشقَْأ غْرڤْذََأ -31

  التمر   ........................................................  .رمي الولد وآخذ برنوسه أ :تر 

  ثْسمركَثَ   ......................................................  ي ددذَْأ َلفَ، سذذُ يخَذَرَأ -32

  الصبارحبة    ...................................  في الداخل كالزبدة وفي الخارج تثير األلم  :تر

   ثْعالَذَثَ   ..............................  ننَگَرپذ سغذَز، إمنغَڤَزذ سنقَنْ، إزاوزڤْزذَ سينڤَإ -33

  الدالعة    .................................  سماؤها خضراء وشوارعها حمراء وسكانها سود  :تر

34- اپا َأپمغار تْيوِس ثالَميقَڤْذَ نمشَأ   ................................................  سكَيرمس  

   الصبار  ................................................  بي العجوز يحمل البيض في فمه أ  :تر

  ثْسمركَثَ/  ثْسسخْپثَ   ......................................  نِڤَذَ سثشْرقَا ثَر، ثَنِنَپثَ نِنَحثَ -35

  الصبار/ حبة التين   ....................................  مكورة ومدورة ورأسها في السماء  :تر

  )تْلْقُنْثَ( ثْسرغْمثَ   ..........................  ڨتْسژَثَروُأ كفْأي عس، ثَڤْفَستْثَروُأ نورِفَْأ عسثَ -36

  شجرة التين   ..............................  عندها أجنحة وال تطير، عندها حليب وال تحلب  :تر

  ثْسسخْپثَ   ................................................................   رفَي اودس رفَثَ -37

  حبة التين....   .......................................................  ..ورقةاختفت تحت ال :تر

  ستْنَشتْثَ...   ........................................................  .. نحيَأ نقَ، ثَنِنَرگَثْ -38

  البرتقالة   ......................................................  مكورة وهي بالحناء مطلية  :تر

39- چَأ ذاغْپمرارنْ، يهد ذْوزِڤََأ..   .......................................  ....رار پظي  /ثرِزن  

  .عنقود العنب عند قطفه واهتزاز الكرمة كلها  .....................  جبل حبال واهتز  جذبتُ :تر

40- تَْأ َلفَسسطَشَأ ثْ،نخَذَزتَْأ يسطَلْسكَثَ   ..........................................   يثْنرمثْس  

  .الصبار حبة  ......................................  من الفوق شيطانة ومن الداخل سلطانة  :تر
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41- ما ِإيسرفَطَْأ ذانَأ نسينَ ثْورِصتْنَ زِڤَأ   ............................................   مسمر  

  .عنقود التمر   ......................................................  مائة بغل بسرج واحد  :تر

  تْمرثَ   ..............................................   ياَي مذ سوِر، َأياَنْبلْنَ ثْشْنَأ اثْستْنَ -42

  حبة الرمان   ...............................................  هي كقبضة اليد، وأوالدها مائة  :تر

43- تْنَذْ َليسوغَ، يثْساَتْنَذْ ايوغَ، يتْنَذْ ايثَ   .............................   سخْپسـُڤأ/  ثْسر  

  الهالل/ حبة التين    ....................................  كان هو ثم صار هي ثم أصبح هو  :تر

44- يلنَ سلْسثَطان ،رظَفْقََأ ساَپگَْأ   .....................................................   اني  

  الذرة   .........................................................  ست قفطانا بابنة السلطان، ل :تر

   منغََأ  ..................................................سيمغُس قْطََأ ْل، كُقْطََأ نب قْطََأ -45

  القصب   ...............................................  نافذة ابنة نافذة وكل نافذة بغطائها  :تر 

  ننَسَأ....   .........................................  . شْمقُي ازڤَرَأ ثْو، يشْنَطَْأ نب شْنَأطْ -46

  الشوك...   .........................................  .أطنش ابن أطنش، ضرب رجال فركع  :تر

47- ما يسذْر إركرِوُأ، مسذْر َأ   ....................................................   فُإصيم  

  التبن    ........................................  عندما يغسل يتوسخ وعندما ال يغسل يتطهر  :تر

48- يدَأ رقَثَيسي ،ثْم قَثَأيَأ   ..........................................................   سنَسن  

  )الشوك(الشوكة    .......................................  عاش وهو يلسع، مات وهو يلسع  :تر

49- يدَأ رخَيشْبي ،َأ ثْمخَيشْب   .........................................................   إنچي  

  .العليق  ..............................................  عاش وهو يخدش، مات وهو يخدش : تر

50- يڤَزشَإثْ رفَرثني ،پرإثْ دمزرثغََأ   .....................................................   ننم  

  القصب   ...............................................  قطع المنحدرات وهو مطلق الشعر : تر

51- اَپشْيَأ حم ييِساَپقْ، يَأ حمزذَ ونمِر   .................................................. يِإي 

  الدفلى   .................................................  يس وسيء كالفرنسي رجميل كالع: تر

  رحپي   ................................................   نرمسإم وِستْي درو، ُأنرطَنْإقَ وِيدَأ -52
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  البحر .................................................  يحمل القناطير وال يحمل المسامير : تر

  رپِإي   ..............................................  ي يث عِسيروُأ يفْزِغُ /ييِث عِسيروُأ دپإ -53

  البئر   ...........................................  طويل وليس له ظل  /واقف وليس له ظل :تر

54- اپا َأپغَمار قْلَإعي ،رن إوذَعَأ وحأذْ   .............................................   قْررار  

  الجبل   ..............................................  زاد للعدو حرقة و أبي العجوز معلق  :تر

  ورپپيذَ ذْأكُ رحپي   ......................  ارژََأ رڤَثَروُأ طَس، ثَارغَستْيروُأ نوِع، َأنوِعڤَذَ طَسثَ -55

  البحر والسفينة   ...................   اجذورينبت غصن في عين، العين ال يجف والغصن ال  :تر

  ايثَ   ..............................................................   سبِر جر، ثَسإم دلْثَ - 56

  )ثالة(عين الماء    .................................................  ها، تنتظر ربها افتحت ف :تر

57- چدكْي يرد فَيثد ،اپپا يثْم يجثذَْأ   ..................................................   درار  

  الجبل   ................................................  وأبي مات وتركه  هدجلد ووجدي و :تر

  اررإذُ   .......................................................   نسع زايڤْ، ذَنسع ضڤذَ -58

  الجبال   .........................................  في الليل يحرصون وفي النهار يحرصون  :تر

  ومغُمغَ، َأنڤْسَأ   .......................................   وطْذُثَ يبم ظَژْ، يوطْجعلْب وسنُرپَأ -59

  السحاب، الضباب   .................................  برنوس بلعجوط، منسوج بدون صوف  :تر

  اسو ذْكَُأ إض   ...............................................   انظَقْسمستْروُأ انپتْسمستَْأ -60

  الليل والنهار   .......................................................  حقان اليتعاقبان وال يت :تر

  ورشُتْي سفْنَس       ورنُڤَوپ يثََأ   -61

ذديثْن شْمهنَْأ         ورإ دعدقً، يو، َأظَُأ  ....           وررفُڤْ، أوذْعلَ( ورهىو(  

پودرز يثْرِڤْم   پويطَمون يسخْيثْس  

  :تر

  وهو بالهواء مملوء  عمامةأتى صاحب ال     

  الريح، الرعد والمطر  .........  ما مر، خلف جفاف   حيثو  هو في الدنيا مشهور        

  وصاحب الدموع بلله   صوات استقبله    صاحب األ  
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   غْنَطْپثَْأ غْرمزروُأ  كايحَأ غْعسَأ    -62

  رڤُ، َأانر، إثْنِڤَإ   ........................       غْپسحنْثَْأ غْرمزروُأ  نمرِإذْ غْعسَأ         

  غْشَتْثَْأ غْرمزروُأ   اننَبيَأ غْعسَأ         

  : تر

  ال أستطيع لباسه  عندي رداء       

  السماء، النجوم والقمر    ..................  ال أستطيع حسابه         عندي مال      

  ال استطيع أكله  عندي موز             

  ثْسمتَْأ نڤرث   ..........................................   ازرهمَأ ورشُتْ، ي*ازوزإو طْوشَْأ -63

  الجمر   ....................................................  مأل المهراز  ،قليل من الوزواز :تر

   نِڤََإ   ...............................................  وقْسَأ ڤْنَأ انكَ، إدوقْلُغْمألْ وقْدنْصَأ -64

  السماء   .........................................  من أعلى السوق اآلتي الصندوق المغلوق  :تر

  وظَُأ   ...........................   حياَورَأ ادإج ثْوناَڤْثَذ وحرِإ، حاينَجلَ عپورپ، حايرَأ يرطَأ -65

  الريح   ..............  ، ذهب في السماء وترك روائح أجنحةربعة األالطير الذاهب، صاحب  :تر

  نَِڨإ   ................   اسسعذَ ساَي فلَبِ، راسظَفْنَستْيروُأ وزرستْيرو، ُأاسسلَْأ يبم يثرڤََأ -66

  السماء   .......................  اس عسحصير بال أساس، ال ينكسر وال ينطوي وربي عليه  :تر

   اقْرپ، يوذْعرَأ   ............   يسنْسروُأ ثْيوستْنَ ضيو يِوستْنَثْروُأ سالَسنَْأ نو، ينس نالََأ -67

  الرعد، البرق    ................  نراه وال نسمعه  واألخر، أحدهما نسمعه وال نراه اثنانهناك  :تر

  يفَذْ، َأرِرپ، َأ)ىوهلَ(  ورفُڤَْأ   ....................................   تْفَلَخَمَأ وقْم، ثنِڤَإ انمَأ -68

  المطر، البرد، الثلج   .....................................  ماء من السماء، وقطراته مختلفة  :تر

  رڤَُأ   ................................................................   نورِفْو نثيوثْپ يرپِإثْ -69

 الشهر    .............................................................. بثالثين أجنحة  اممح :تر

  )انخَدَأ(و پأ   .........................................................   فْطَوستْيروو ُأدإثَ -70

  الدخان   ......................................................  يسير وال يمكن اإلمساك به  :تر

                                                            

 * ازوزلفظة تدل على الشيء القليل بنوع من االحتقار: إو.  
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  يرِإثْ   .................................................................  ا رمث رزستْو يدإثْ -71

  النجم   ............................................................  يسير وهو يزور البلدان  :تر

  رڤُ، أران، إثْنِڤَإ   ...................   نسگْمأي ضحپشَ، إثْنِوِليَأ ثْمسگْ، إثَنِرنَأي ضعسوإثْ -72

  السماء، النجوم والقمر  .....   كم هو واسع ذاك الفناء، وكم رعت فيه النعاج وكم هو جميل راعيها :تر

73- ڤَ قْلَإعأتْ نِڤَإ رسمثْرشْتْ، يروذْور ثَْأ أمكُسَأ   ..............................   ثْورڤْسوڤُ، َأن  

  السحاب، الضباب   .............................  معلق ين السماء واألرض، ويسير كالحجلة  :تر

  وظَُأ   ...............................................   كيدروُأ ثْورمثَ دكَس، َأايبيبَِأ ويرِگَإ -74

  .الريح   ...........................................  ه صللد لم يبخروفي السمين، ليس هناك  :تر

75- إيح تْيإثَ/ و ظُسدتْو يسفوظَُأ   ..........................................................   ر               

  . الريح   ......................................................  يسير ويصفر / يسير وينفث  :تر

76- إيويَأ دسوشوناشْ، إع مبَأ يشوني ،َأ ثْمسوشوُڨَأ   ...................................  نر  

  ) البدر(القمر    ................................  ولد بقرون، عاش بدون قرون ومات بقرون  :تر

  ثْسمث   ................................................   وپرثْروُأ ستْ، أثَڤُعثْروُأ زايستْثَ -77

  النار   ..................................................  تجري وال تتعب وتأكل وال تشبع  :تر

  يرِزِ، ثيِث   ...........................................  ْڨزِپثَروُأ/  سخْلثَروُأ فْسإو رڤَزثَ -78

  القمر رونالظل،    ..................................................  النهر ولم تتبلل  قطعتْ :تر

  چإط   ..........................................   اسظَفْنَستْثَروُأ زرستْثَرو، ُأاسحنْنَ وثيرقَثَ -79

  الشمس   .............................................  ة ال تتكسر وال تنطوي يرأسي النحاس :تر

               نِڤَذَ رانإثْ   ...............................   واني غْسكْدَأ غْظَوسرو، ُأوانپذ ورشُتْثَ ثْرزِمثَ -80

 النجوم في السماء   ...................  الحديقة مملوءة بالفول ولم أتمكن من قطف حبة منها  :تر

  يفَأذْ   .........................................   يِستْي سرستْي ْڨفَيا ، مكفْيُأ مَأ حانپشَذَ -81

 الثلج   ............................................  ض كالحليب، حين يطير ينزل ويهبط يأب :تر
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               رجنْزَأ أم حانرقَذَ  تْلَالَمثَْأ مَأ يالَمذَ  -82

  َأذْفَي.....   ...............................    ارجتََأ نوستْدثروُأ  نينذمثَذ يليورُأ

  : تر 

  كالزنجروحار   أبيض كالبيضة       

  الثلج   ....................................    وال يجلبه التجار        ال يوجد في المدن       

83- سڤَإ نذَلثْذَ نثَمني ،وإتْ نسو َأدثْفَثَس ويض سنَمين   .................   إطڤُ، َأچذْكَُأ ر ثْيران  

  الشمس، القمر والنجوم   .........  ن فقيارملكان أخوان، أحدهما يسير بالنور واآلخر بوجود م :تر

84- سإغُ نفْر ذْعينس ،إ نپوزهران زهرنس ،ن يمپِاصيح ڤَرثَنِڤَإ.... (ن ،مو، ظَُأ(، )ثْور

  ).رڤُ، َأچإط(، )يفْسَأ

) السماء واألرض..... (ضجان ومصباحان مضيئان ممتماثالن وصرصوران  باندوال : تر

  ).الشمس، والقمر(، )الريح والنهر(

85- سن إمكَدتْ، َأايسدون ذَوفر ا و  ...........................................   ذْكَُأ إض واس  

  الليل والنهار   .........................................  صديقان، أحدهما يسير خلف اآلخر  :تر

86- سن ثْومگْذَ ثاننواني ،وشَذَ نپحان ويذَ ضپگَران   .........................   ذْكَُأ إض واس  

  الليل والنهار   .................................  أخوان توأمان، أحدهما أبيض واآلخر أسود  :تر

87-   يرسد وُأ   نِڤَسريرِفَْأ عِسون  

  يسرِڤَْأ....   .................................         نثَمأثْ عِسيروُأ  دانم روشَرِوُأ

  نسإفَ عِسيروُأ           نفَإس عرإقُ

  :تر

  نزل من السماء      وليس له أجنحة

  الصقيع أو الجليد...   ........................  وليس له إخوة         لم يستشر الناس     

  وليس له أيد  حرص األنهار      

88- يا ثَمغَمتْثَ ثْارسرث ،سثَْأ ثْيو، َألُِل قْلَعغَمار تْيَلڤَس رَأيفُڤْأَ  ...........   نَأ ورپَأ ذْكَُأ رِرروذْع           

  . المطر، البرد والرعد   ..  ا لبست اللؤلؤ والعجوز يحلف ويزيد عروستهتبكي،  العجوزأمي  :تر
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  )سانإفَ( ساتْميتَْأ ثْوشْبثَ   ......................................  َأريدذْ تْنَقْ، َأنوِيپتَ ناثْسَأ -89

  ثدي األم   ............................................... جرتان مشدودتان إلى جرة أكبر   :تر

  ) انوفَلَُأ( وحطُشْمَأ وررقَْأ   ..................   وزدنْڤَأ ارڤَوي وثْص، َأوزذُزونَْأ ثْشْنََأ يسدقَلَْأ -90

  الرضيع   .....................................  جل  قده صغير وصوته أكبر من صوت الع :تر

  ساتْميتَْأ وضبعَأ   ..................................   نذرَأ ايغَنَُأ رمزنَرو، ُأنيسَأ كددعنَْأ -91

  بطن األم    .........................................  مررنا كلنا منه وال نستطيع العودة إليه  :تر

  ساتْميتَْأ ثْوشْبثَ   ..........................................   نرمإز نسثَ  دنْ، َأنيملْينَْأ َلثاَ -92

  ثدي األم   ............................................  ها منعين عذبة، يشرب الحمل / ثالة  :تر

  ثْسذثَسَأ وثْطُمثَ   .........................................   نس فَْأ ايوغَ، ثًنوي فَْأ َلثْ -93

  .المرأة الحامل   .............................................   باثنينكانت بواحد ثم صارت  :تر

94- وكَيان مي تْشسڤَُأ تْوِعذروُأ ِل، ثتْنَرسذثَ   ................................   رتَْأ ثْشْوبيتْامس               

  ثدي األم   .....................................................  لوال عين المنحدر لما عشنا  :تر

95- فَْأ َلي رپعوغَ، يفَْأ اي سنوغَ، يثْ فَْأ ايَأ   ....................................   ثَينَبدم  

  )لغز أديب(اإلنسان    ............  ن، ثم أصبح على ثالث يكان على أربعة، ثم صار على اثن :تر

  مدنَبنَ ورصَأ   ......................................................  دْ پو إڤُچي، َأويي امخََأ -96

  جسم االنسان   ...................................................  البيت بني وعموده وقف  :تر

   نالََأ   ...........................................   تْييمستْروُأ يذْعلَْأ اسڤَ، نثمثْسيتَْأ اثْنَسَأ -97

  العينان   ...............................................  حتى في يوم العيد  نأختان ال تلتقيا: تر

  انرزنْو ذْكَُأ نالََأ   ..........................................  و ڤُچَأ تْسرڤَ ينامخَتَ اثْنَسَأ -98

 العينان واألنف   .....................................................  غرفتان بينهما عمود  :تر

  انرزنَْأ   ............................................   وذْمرقََأ نويسَأ تْفَقْس ينامخَتَ اثْنَسَأ -99

  األنف   .......................................................  غرفتان سقفهما قرميد واحد  :تر

               مدنَبنَ ورصَأ   ................................   انپدروُأ اسرذْجلْ، َأانكَرإفُ عپر مَأ رچطََأ - 100
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  جسم اإلنسان   .................................  شجرة بأربعة أغصان وجذورها غير بائنة : تر

  ذْپعلَْأ رقََأ   ..........................................................   يفْثَ عبوسپ رمچقََأ - 101

  رأس اإلنسان   ........................................................  جذع بسبع فتوحات  :تر

  شْمقَُأ اسمڤُإ ....................................   رذستْيروُأ انفَطَْأ ين، وِرڤَذْأ فَْأ رذڤََأ - 102

  فكا الفم   .....................................  مرتفع على مرتفع، ومن يقع بينهما لن يشفع  :تر

               سفُُأ انوذَظُِإ   ..................................................   اندم سمخَ سڤْذَ يثرڤََأ- 103

  أصابع اليد   .....................................................  حصيرة فيها خمسة عباد  :تر

104 - رِإد خْلَيس   ......................................................................   إيس  

  اللسان   ................................................................  محمي ولكنه مبلل  :تر

105 - ثْإو فَذْوذْڤَذَ يرڤْ، ذَارغَزر هثَ تْدغَسَأ   .................   اريشغْ، ثُپماس  ماار  يرتْز  

  األسنانالشيب وسقوط    .............  الجبل فتحطمت الطاحونات في السهل على نزل الثلج  :تر

106 - ثثَسيو شَثپحانگْ، َأنتْس ڤَڤَأ رغْثُ   ..............................   اغْڤَزمذْكَُأ اس گْوسنْمتْس  

  واللثة األسنان   .....................................  أبقاري البيضاء، رعت في حقل أحمر :تر

               سإي   ......................................   رسخْثَروُأ /كرثَروُأ رزغْڤََأ يخَذَزَأ ثْحرِشْثَ - 107

  اللسان   ..................................................  عفن تت/ شريحة في واد ولم تفسد  :تر

  ناَألَ   ..................................................................  نثوگْثَذ نثيگْثَ - 108

  العينان   ...............................................................  عبيدات في خانات  :تر

  وغْزمَأ   ..............................................   ثْوشْڤُنْمثَ دغَف، ُأثْسركَإثْ دغْروذَ - 109

 األذن   ....................................................  حول عربة ووجدت قرطا  فتُطُ :تر

110 - سن فْيرن سدو ثْيرأنْ   ..............................................   انزرذْكَُأ ان  الَون  

  .األنف والعينان   ..............................................  اثنان مخفيان تحت النجوم  :تر

111 - إروُأ وحرَأ پِيوِعَأ   ................................................   نيلَْأ/  ثْڤَممرحوم  

  الميت المرحوم   ...............................................  ذهب ولم يأخذ معه مؤونة  :تر
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  ثْرپقْمث   .............................................   اندم رڤَ  مِسسثَ، نفَفردإم ثْردثَ - 112

  المقبرة   ............................................  قرية مكتظة والصمت سائد بين أهلها  :تر

113 - سن ثْوثَمن إمعزوزَأن ،قْمران  نقَذَ ذَڤْسبلََأ اضرولَْأ   ..........   احَأ يذْعقْمرَأان ،طُشْموح  

  عيد األضحى وعيد الفطر   .......................  أخوان عزيزان، كبيرهما قابض لألرواح  :تر

114 - عظْقَثَْأ فَْأ اغْدَأ ثْعو، ُأوِلپرتَْأ تَنَْأ غْرِزنَْأ سِخْسرِگَذْ و ......................   ثقْمپثْر  

  المقبرة    .......................  يز النعجة من الخروف ممررت على قطيع من النعاج ولم أ :تر

  وانُحبي سبِر   ..............................   سنَومَأ عِسريوُأ ْلڤُ، يسورغُرَأ يذْرِپَأ اغْوذَنُ - 115

  اهللا سبحانه وتعالى   .......................  عن الطريق إليه وأقسم على أنه ال أنس له بحثتُ :تر

116 - غْييإنَ دپڤ وُأ نِڤَسرتْثسرز سى َأوومِر   .......................................   رمضان  

  شهر رمضان   ............................  نزل ضيف من السماء وال يكسره سوى الفرنسي  :تر

  ثْشْرِعثَ   ...............................................................   حيثْروُأ وببثَْأ - 117

  خر فيها الغالتالعلية التي تد   ............................................  وال تسير  بئتْع :تر

  وفگَُأ   ....................................................  َأتْسمتْ  يخَذَر، َأايگَذَ رپرَأ - 118

  الخابية   .............................................  من الخارج تراب ومن الداخل عسل  :تر

  وفگَُأ   ..................................................   ناوإم نس عس، يانووڤَإ رڤَزَأ - 119

  الخابية   ............................................................  مان فووان وله ڤثور إ :تر

  ثْورپتَ احويي   ..................................  نظَمزيمستْ ضڤذَ، نرزخْيمستْ يازڤْذَ - 120

 .لوحا الباب التقليدي الكبير  .......................  في النهار يتقابالن وفي الليل يتالحمان  :تر

   ننيدَأ   ...................................................   انرمع ضڤ، ذَنوميذ ايزڤْذَ - 121

  اإلسطبل القبائلي القديم   .............................  في النهار فارغان وفي الليل مملوءان  :تر

122 - رپع ثْوثَمڤَ نلَْأ اسوُأ يذْعتْرسفَغَمرن   ...............................   رپع يحيوض وخَپام  

  للبيت األربعةالحيطان    ........................  أربعة إخوة، ال يتآزران حتى في يوم العيد  :تر

123 - سن ثْوثَمكََأ نكَ انان كُإدين  ..............................................   ييوتَ احپثْور   
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  الباب ذو لوحان   .................................................  أخوان يسيران دوما معا: تر

124 - وا ُأژَيريعِس إزورلَْأ   ....................................................   انساس وخَپام  

  أساس البيت   ....................................................  مغروس وليس له جذور  :تر

  يوذْپَأ ثْشْروثَ   ................................   يرپِثْڤََأ تْلْالَمثَ دوغَپ، َأيرپِلَْأ وسفَُأ غْرڤَْأ - 125

  .الزبدة التي تستخرج بعد مخض الحليب   .........  يدي في بئر وأخذت بيضة حمام  أدخلتُ :تر

126 - فْإي سدَأ اوَأ   .................................................................   فْريذْد  

  الجرة التي توضع فيها الزيت قديما   ..................................  ف زير تحت الرنخ :تر

  طْميزَأ   ......................................   سثيرقَا ثْدثَ نغَفْيإد ين، وِركَعسلََأ نرزِكَيَأ - 127

  علبة الكبريت   ................................  ثكنة من العساكر، كل من يخرج يفقد رأسه  :تر

128 - پَأ اغْدثَْأ ڤَْنَأقَز ،سغْي إوغََأ   .................................................   قَپرپاي  

  الغربال   ...............................................  صفعة  أعلى الغرفة وسمعتُ وقفتُ :تر

  اوفَإس   .............................................   ثْغوإثْ نسنْيرإقَ انكَفْ، َأنثَمثْو ثَيثْ - 129

  عيدان الحطب في الكانون   ............................موا رؤوسهم للكارثة ثالثة إخوة، قد: تر

130 - چدي إبچِ وبثَ   ......................................  ا دشُثَ( تْلْستَْأ ذْكَُأ) ثْويكْسوتْسس  

  القدرة والكسكاس   .....................................................  جدي يحمل جدتي  :تر

  ثكْرَأ   .............................................  رڤَزَأ مَأ انمَأ س، إثَرمزِإ مَأ يالَمذَ - 131

 العجين    ...........................................  أبيض كالخروف ويشرب الماء كالثور  :تر

132 - زِيي يرن ،َأ شَتْيغََأ   .........................................................   قَپرپاي  

  الغربال   ...............................................................  فع ثم ص ودار دار :تر

133 -   يوغيد پخََأ ااپشْڤَإ      امپَأ احينْپينس  

  ياپرغََأ   ..........................     سيورپث ضپستْحثْروُأ  نِڤَذَ رانإثْ ضپسحستَْأ

  :تر

  ما أجمل بناءه  اشترى لي أبي دار             

  الغربال     ..............................    وال تحسب أبوابه  تحسب النجوم في السماء      



147 
 

  يثْزِنَ) ابمالََأ( تْلْثفْثَ   ..............................................   مرإز عيپسثَ، شْمقُثَْأ- 134

  المصباح الزيتي القديم   ...............................................  معيا  وبلعتْ انحنتْ: تر

  ثْعمشُثَ   ....................................................   قَزثَ انحبشَيا، ِإذَرغَُأ طَسثَ - 135

  الشمعة    .............................................................  ن الغرفةيل فأر، زيذ: تر

  طَژَْأ   .........................   صحي نوي حرس مِ، عسي ايحشَْأ رِزيروى، ُأسگْي سگْمَأ - 136

  النسيج   ....................... عرف واحدا ، لكنه لما فقد  قطيعه وال يعلم عدده ىراع رع :تر

   ثْنڤَْسث   .............................................   قْرعثَ َڨرثَذ يِغْ، ثَقْررپثَ قْررشْثَ - 137

  اإلبرة   ..................................   اختفتْففي مجرى ماء  ، ثم سقطتْرقتْبو لمعتْ :تر

138 - چدطَي يچِ، سشَنْشَثْا َأدإقَ   ..................................................   اوشَذَرن*  

  مشط الصوف   ........................................  جدي نائم وجدتي تسحبه من شعره  :تر

  شْذَرقَسَأ   ......................................   سِنْيمْإ دانم تْنْيرڤْ، سسِنإ مَأ انگَرپذَ - 139

  القردشة   ...........................................  أسود كالقنفذ، يتركه الناس بعد العشاء  :تر

140 - نِڤْذَ َلفْسس ،وأتَ دسثَ   ....................................   ِڨززپِرثْي ا َأمتَْأ ارثَسظَزض  

  الزربية بعد نسجها   ..............................  ة من األسفل بملساء من األعلى ومعشوش :تر

141 - يوذَْأ ناپلََأ پقَوم  ويذَْأ ضاپخْلَُأ پسار   .............................   ثڤْسذْكَُأ ثْن يقَمص  

  اإلبرة والمقص   ..................................................  طالحلح وآخر اواحد ص :تر

  ثْشْپقَثَ   ........................................   اضمڤُأ ضپإ سوثصو، َأنُسفُڤَْأ ستْغْفَطَْأ - 142

  القادوم   ...............................................  مسكتها في يدي وصوتها بلغ بعيدا  :تر

143 - إعوَأ چڤُأ مرإس ،غْثُ عمڤْذَ اسعبَأ   ............................................   وضڤَمار  

  المنجل   .................................................  مقوس كالهالل وأسنانه في بطنه  :تر

144 - اپا َأپغَمرِ، إشْارس يوعنَْأ   .......................................................   ارزي   

  المحراث التقليدي   .........................................  حاد  /أبي العجوز، ظفره قاطع :تر

                                                            

  .مشط تستخدم في تحضير الصوف ليكون جاهزا للنسج  *
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  ثْاصصرثَ   ....................................   نورِفَْأ يبم ڤْفَستْثَ، نالََأ يبم ايِوستْثَ - 145

  الرصاصة   .........................................  ترى بدون عيون وتطير بدون أجنحة  :تر

146 - چي َأدعي، ُأكزَأ غْيَأ   .........................................................  يِگْتڤْزوي  

  المحراث التقليدي   ...........................................  المشية أعرج و  جدي محتقر :تر

147 - چدوثَي بعرِإثْور ،صب سپِإ فْسثَ دكُسثْور   .....................   اتْخَفْثس )شَثتْكَرس(  

  الفخ   ...................................  دي صاحب الحدبة، نزل إلى النهر وجلب حجلة ج :تر

  اصصر، َأوذْرپيَأ   ...................................   انطَش أم قْ، إنَرانظْقَ مَأ ناگَرپذَ - 148

  البارود، الرصاص   .....................................  أسود كالقطران ويقتل كالشيطان : تر

149 - يا ثَمغَمكَ مِ ثْارعوپپنإي ،كْمياس سوى إحوپپثَ   ...............................   نڤَْمتْلْح  

  البندقية   ................................  أمي العجوز النحيفة، ال تأكل سوى التين المجفف  :تر

150 - يوإقَ نازس ،ن چذَپنإي ،پاز تْيغَسنيسنَْأ   ...........................   نزياڤَْ، إزرالَفَ، َأنح  

  .المحراث وثورا الحراثة والفالح  ....   واحد يتقدم إلى األمام واثنان يسحبان والصقر يغني لهم  :تر

151 - إسقََأ عوو، ُأرريذُقََأ عِسومي ،سَأ عڤُزو، ُأورريَأ عِسعبَأ   .....................   وضپنُروس  

  البرنوس  .................................  له رأس وليس له وجه، له ظهر وليس له بطن  :تر

152 - سن عبان يون   ..................................................    إصظَبان )كَإرسان(  

 األحذية   ..............................................................   ااثنان يحمالن واحد: تر

  ايخَيخََأ   ............................   شِ اشْويُأ ثْاسمي، ثَاشِوحالَ نزِم، ُأشْالَينَْأ قْپطَْأ - 153

  الخلخال   ................  طبق من األشياء، دارت به الحواشي وفي وسطه ال وجود لشيء  :تر

  وشْرپَأ   .............................................................  ي رِزِث ورإنُ ورڤَُأ - 154

  المشباك الفضي   ............................................................  نجمةقمر أنار  :تر

  ثْمزِپثَ   .......................................................   ثْيذَزتََأ ثْسميثْذ ثْرڤُثَ - 155

  العقد الفضي الكبير الذي تضعه العروس على رأسها للزينة   ...........  قمر في وسط نخلة  :تر

  ثْاررزثَ   .........................................................   افْكَلَْأ اودس ثْچرڤَثَ - 156
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  العقد الفضي   .........................................................  منحدرجوهرة تحت  :تر

  اعسَأ   ....................................................................   حيثْروُأ حيثَْأ - 157

  الساعة    ..................................................................  سير سير وال تَتَ :تر

  طْشَمثْ   ..............................................  شْذرقَسثََأ اثْستْو، نَنُسفُڤَْأ ستْغْفَطَْأ - 158

  المشط   .....................................................  ش مسكتها في يدي وهي تقرد :تر

  يظستَنَ وسميَأ   .............................  ا ذَنَْأ الَاثَى موس حيرِ، ُأاالَبرودب ن وذوعَأ - 159

  آلة الحالقة   ...................................  لندى احصان بودربالة، ال يسير إال بوجود  :تر

  يرِمي   ............................................   سورغُرَأ غْمشگْرو، ُأسيخْذَزَأ يغِْلَأ - 160

  المرآة   ..................................................  أنا موجودة بداخله ولم أدخل إليه : تر

161 - الَي هِلْمتْثْا، َأپكْسسد فَإيان سغَيا پ  .................................................   ثطْشَم  

  المشط   ......................................  اللة صاحبة الشأن، تنزع الخنازير من الغابة  :تر

162 - يلڤَُأ سَأ فَْأ ذْلصنْطََأ ثْكاَثْ، َأوربَأ   ............................................   ورساع  

  الساعة   .....................................  الملك على الصور وتضرب في الطنبور  ابنة :تر

  اسڤَسَأ   ............................  اوظْسثَْأ ينثيثَْأ سڤْذَ كرفَُأ ْل، كُانكَرإفُ اشْنَثْم رچطََأ - 163

 لسنةا   ................................  ن فيه ثالثين غصنا نشجرة باثنتي عشرة أفنان، كل ف :تر

  ساتْرپثَ   ......................................................   ايوسثَروُأ ايوي َأوِستْثَ - 164

  الرسالة   ...........................................................  تحمل الكالم وال تتكلم  :تر

165 - ذشْمظَحنذ ،پيظَيَأن ،كَسثَ ادموُأ ثْورظَپِررِإذْ   ....................................   نمن  

  النقود    ................................  هم مسطحون ومتحجرون وليس هناك بلد لم يبلغوه  :تر

166 - سپع ثْوثَمنو ،جِرن اكَيد وعڤَ ذاورسُأ   ..................................   نسنَ اندثْور  

  أيام األسبوع   .............................................  افترقوا  ما ، عمرهم سبعة إخوة :تر

  )نمرِإذْ( نيدرإس   ................................................   نشَتْمستْروُأ نيشَتْشَ - 167

  )النقود(المال    .........................................................   ونلُكَْأوال ي ونلُكَأي :تر
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   ريدنْپَأ   .................................................   نايقَپس دينيپو، قُحارفَيس غْمشْگَ - 168

  البندير   ..................................................  بفرح وقابلوني بالصفعات  دخلتُ :تر

169 - متْغْذَفْا رثُ ساقْچم ،ا سرتْغْسثُ سَأاقْچ ،َأ ـگْمرذْخَسَأ اغْمقْالَخَي  ..............   نْسسي  

  السلسة الحديدية   .........  إذا رفعتها تضج وإذا وضعتها تضج، فكيف أتعامل معها يا خالق  :تر

170 - يَأ ثْمتْنْنَفْگَسس ،ن ثْتْنْذَفْر ،يتَْأ ثالَژَسالَفَ نڤََأ   ................................   سور  

  . السجارة   ................................  ميت كفنوه، اثنان يحمالنه وثالثة يصلون عليه  :تر
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ـةڤزازـعنة منطقة مدو: 
  

  ثْسنّفُتّْأ ثْڤْزمثَ  .............................................................   ْلغثنْرَأ بگُثَْأ - 1

  ثدي البقرة  ...................................................  ولم تفرغ محتواها  مالتْ :ترجمة

  اشْوقلَْأ   .................................................................   ردهرَِأ ثْرثمسَأ - 2

  التيس   ...............................................................  وال يتكلم هو بلحية  :رت

  طْغَثَ   ................................................   ينوِمغْثَرڤَ ينپِالَح، ثنوِشثَ رڤَ وشَشَُأ - 3

  المعزة   .........................................  خصلة شعر بين قرنين، وأثداء بين فخذين : تر

  ْليغَْأ   .................................................   نسسخْپث رق، إطَنس مَأ بو إعدسإتْ - 4

  الحمار   ........................................  ويطرح التين  اثنينيسير وهو حامل حمل : تر

  )سثوطرثَ( ونچقَُأ يطْنحچثَ   .....................................  ي رِبنَي َأرِبنََأ ارو إقَدستْإ - 5

  ذيل الكلب   ..................................................  يسير ويقول حذاري حذاري : تر

6 - رِزِثي سدغَُأ اوريثَ   ....................................................   ونچحقَُأ يطْنچون  

  ذيل الكلب   .........................................................  تحت ساق قمر النور : تر

  اذَرغََأ   .............................................   يررِسَأ فَْأ وذْوررشْتْثَ، يررِحلََأ وثرگُثَ - 7

  الفأر   .............................................  سرير التزحف على  ، كرتي الحريرية: تر

  اذَرغََأ   ....................................................   ثْشْرِعثَ انوذَ، إنُيشْرِنَ وثرگُثَ - 8

  الفأر   .......................................................  عليةجالت ال ،كرتي من ريش: تر

9 - انُحون انُزونإغ ،ميَأ سانُكَلَْأ ڤَْينَأ   ..............................................   ونمشْش  

  القط   .....................................................  أمام الكانون  هويدور ومكان فُلي: تر

10- ذَثُذرثس كَإسريڤْإ درلْ، َأانوتْمسلَْأ سقيموُأ اسردپَأ   ...............................   انڤَزر  

  الثور   .............................  وفي مماته قيمته لم تظهر  ،في حياته كان يحي الحقول: تر

  ذْفُنْقََأ/  سِإن   ......................................   نغَغَذْي مَأ بررِڤْستْ، يننَسإ مَأ اسسپلََأ -11

  القنفذ   .................................................  لباسه كالشوك ويتدحرج كالصخور : تر



152 
 

12- ما يوثْم تْيسِلوم ،ا يدار تْيسَأ  .................................................   ِلوْلثُو   

  األرنب   .........................................  بصر بصر، وإذا كان حيا يإذا كان ميتا ي :تر

13- يدار إحباري ،وُأ وثْمرتْيسو ذَپَأ   .................................................   ارڤَزر   

  الثور   ....................................  ذكرحين عاش فكر للمستقبل وحين مات لم يعد ي: تر

14- ِلغْي َأ شَتْيغْلُ   ............................................................   قَپپنَفُتَْأ ارثْس  

  فضالت البقرة   ........................................................  صفعة  ىقسقط وتل: تر

15- يا ثَمغَمثْار ثَمعشُثْ، َأيطْلإخْ ودفس شُثْسثَ   ..................................  طْلطْغَتََأ ثْڤْژَم  

  ثدي المعزة   ...............................  أمي العجوز صاحبة البطن، شدت رأسها بكيس: تر

  تْلْالَمثَ   ...........................................................   غْوِررُأ ستْفگُثَ غْشتَْأ -16

  البيضة   ............................................................  خابية ولم أشبع  أكلتُ :تر

  )ركَإفْ( ونركْفَْأ   ...................................................  نِلالَمث دورستْي اغْغَذَْأ -17

  السلحفاة   ..................................................................  حجر يلد بيضا: تر

  انچرملْ ذَ سيرصَأ     پهدذَ سيرقََأ   -18

  )مرزِإ( مرزَأ...   ...................    نالََأ انكََأ اندم تْنْهرگَ   پذَپدي انرزيإثْ ينوِ      

        :تر

  وجسمه مرجان  رأسه ذهب           

  الثعبان   ............................    ويكرهه جميع الناس    من يراه يخافه              

  وسرعَأ   ......................................................  عقَلْذ فْسس، يدنْثُسو َأدسإتْ -19

  الحلزون   .................................................األرضويبصق على  ببطءيسير  :تر

  مرزَأ   .........................................   كرثَروُأ اْلگَڤَذَ تَنْ، ثَ*شِركَسكَُأ ثْازكَعثَ -20

  الثعبان    ..............................  تفسد/رست في التراب ولم تتعفن أكسكرش، غُ عصا: تر

21- ذسمذَِإ سِلولَ، ثَسمذَ ثْسدهطْ، َأبفَرثثَ   ...................................  طَفَلْذَ ستْلْالَم  

  البيضة   ....................................  ، وسطها ذهب وأطرافها فضةاسمهامعناها في : تر
                                                            

  .لفظة غريبة تستخدم لتصعيب نص اللغز على المتلقي *
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22- سلُذَ ايوحس ،لُا ذَيذَ ْلخَ، ذَوحركْفََأ  ............................................... وحرون  

  السلحفاة  .................................... لوح ومن هنا لوح وفي الوسط روح  من هنا: تر

  ضزِيَأ  ......................... ورهطْا ذَررفْثَ نسي نعما، َأرلَوسيروُأ ورڤَُرڤََ نب *ورڤُرڤَ -23

  الديك  .............................. ور ال ينادي ولكنه يدرك الصبح والظهرڤرڤور ابن ڤرڤ: تر

  تْلْالَمستَْأ ذْكَُأ طْزِيثَ  ............................  وفْنُعكَ ادجي رر، كُرركُ ادجي **وفْنُعكَ -24

  الدجاجة والبيضة  ........................... ف كعنوفا ف صغيرا والصغير خلّكعنوف خلّ: تر

25- يچِا مكْا ثُديثَ، ثْسطَسطَوولَلُِإ پَأ دمثَ  ..............................  ستَْأ ذْكَُأ طْزِيستْلْالَم  

  الدجاجة والبيضة  ...................................... ابنها  دِلوو تْأمي الغولة الحذقة، دقّ تر

  ستْكَلْث  ......................................................  نس نغَنْستْا، َأرشْع نذنَستَْأ -26

  القملة  .........................................................  اثنانعشرة ويقتلها يبحثها : تر

  ثْفْطُو، ثُستْكَلْث  ..............................................  شْوِركَسثَروُأ اغْذَمڤْذَ حلَثَْأ -27

  القملة أو النملة  ........................................ اتسير في الغابة وال تصدر أصوات: تر

   نفظْوث  ............................................  انورزغَِإ تْرڤْزرو، ُأانورمڤََإ تِْلذََأ -28

  النمل  ................................................ عالي وال يقطعن الوديان يصعدن األ: تر

  اوززِث  ...........................................  انسإم الَبم تْولْپح، ثَانسإغْ الَبم طَژَْأ -29

  لحالن  ................................................ نسيج بدون نواة وفطيرة بدون لب : تر

  وشْلُشَْأ  .........................................................  ارڤَمَأ پلَغْ، يرڤَإ مشَگْإ -30

  سوسة القمح  ................................................... دخل الحقل وغلب المنجل : تر

  يإزِ  .....................................................  يثْقبثَ نفَعمس، ييثْمشُْأ دمشْگََإ -31

  البعوض  ...................................................... ث الصحن دخل القبيح ولو: تر

  ستْكَلْث  ..............................................  قْرعثَ ِڨژْثَذ مشَگْثَ، تْانْگَرپثَ وطغَثَ -32

                                                            

  .ة غريبة تستخدم لتصعيب نص اللغز على المتلقيظلف  *

  .لفظة من األلفاظ التي تستخدم لتصعيب نص اللغز  **
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  القملة  ......................................... معزتي السوداء، دخلت في الغابة وضاعت : تر

  انذَرگُإ  .................................................. *يني ثَْأ وضپ، ثَنِيڤَأ وثشْمگْثَ -33

  نوع من الحشرات يشبه القمل  ............................. حفنتي من خيط، بلغت أيت يني: تر

34- يا ثَمغَمثْار تَْأثْ ، اقْطَذساقْ  اكرإفَلْفَْل ذَح  ....................................  ثغذَرثْم               

            العقرب  ......................................... أمي العجوز في النافذة، تعطي فلفال حارا: تر

  ثْشْطمطُثَ  ..................................  نيسركََأ غْنَ دستْرفْ، ستْلْسمسثْ أم ثْغْڤَزسأتْ -35

  حبة الطماطم  ...................................... انهض من هنا حمراء ورطبة، فكها أو: تر

  پورخََأ  ..........................................  نيوِنْچذ ورشُتْ، يارغَما َأپپاَنْأ وضبعَأ -36

  الخروب  .............................................. بطن أبي العجوز، مملوء بالسكاكين: تر

  الَغْرثَ  ................................................................  امخََأ ذْفَري ازكَعَأ -37

  الفطر  .................................................................... عصا رفع بيتا : تر

  تْلْصپث  ...................................................  نِڤَذَ سنر، إظَثْرمثْذ سيرقََأ -38

  البصلة  ............................................ وأرجلها في السماء األرضرأسها في : تر

  ورمزُأ قَعَأ  ...........................................................  مِڤْس قْلَي إعلگَْأ -39

  حبة الزيتون  ......................................................... عبيد معلق من فمه : تر

  ثْيسخْثَ  ..............................................................  فگَُأ دوري اررمَأ -40

  الكوسا/ القرعى   ........................................................ خابية  دلَحبل و: تر

  ثْيسخْثَ  .................................................. ادسثَْأ سالَفَ اشْعثْا، َأذَمثَذ طَسثَ -41

  الكوسا/ القرعى  .................................. غصن في بركة ماء، عاشت عليه اللبؤة: تر

  تْلْصپث  ..................................  ارجنُْأ رجِرِنْ، َأاْلسمُأ ْلسمرِ، ُأثْحذقْثَذ ثْحذقْثُ -42

  البصلة  ............................. رة، لم يصنعها صانع ولم ينجرها نجارشقشرة داخل ق: تر

  ثْيسخْثَ  ............................................................  سلْي دج، ثَارظََأ رڤََثَ -43

                                                            

  .منطقة من مناطق القبائل بوالية تيزي وزو  *
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  القرعى  ...................................................... تقدمت خطوة وتركت ابنتها : تر

44- تَْأ َلفَسلْسمتسس ،وتْ دذْستْوس ..............................................  ڤَذْثثْفْلَنَ ثْر  

  )وراقاألالحبة و(حبة اللفت   .......................... من الفوق ربيع، ومن التحت حجر : تر

45- يمثْ، وفَكُا عبشَْأ وبشُذَ ْل احقَلَْأ  ......................................  وكنُرون )غْفَثاو(  

  القرنون  ................................................. أمي عكوفة حملت كم من شوكة :تر

  ستْنَشتْثَ  ...................................... ي لع ثَْأ دنْحنَْأ ثْيرقَ، ثَنِحلَْأ مَأ ثْغْڤَزستَْأ -46

  البرتقالة  .............................................. حمراء كالحناء، رأس حند أث علي: تر

   تْمرثَ  ............................................  سظطشَڤْذَ نهثَْأ،سوِرذَ ينعستَو عستَ -47

  الرمانة  .................................... في لباسها سعيدة  أوالدها تسع وتسعون، وهي: تر

  ثْسسخْپثَ  ................................................  وْللُد اذْعرو وسنُرپَأ سيظَژْثَ -48

  حبة التين  ............................................. ولد بعد له برنوسا وهو لم ي نسجتْ: تر

  تْانْنَچثَ / ارثَ  .............................................. نفَيستِْإ نيَأ دجثَ، شْمقْثَ چوعثَ -49

  مةرالك  ............................................... معوجة ومنكمشة وتركت خيرا منها  تر

  ثْعالَذَثَ  ..........................................................  نالَگْو نغَذْز تْنْذْمثَ -50

  الدالعة  ............................................................... مدينة يسكنها عبيد : تر

51- تْشَتْيس ثَ، مِيثَ سرڤڤ  ................................................  ثلتْمقَثَ( سارثْس(  

  الليمونة  ........................................................... أكلها الفم وارتعش الكبد: تر

52- لْيقَلْنَ سلَ فَْأ ذْايِلالَعا كْي، متْغْسسغَثْ ديِظتْغْا جِ، متَْأ غْاذَڤََوُأ سغْسثَ  ........... يلخْپسثْس  

  .حبة التين ..... بنت القائد في األعالي، إذا قطفتها تثير شفقتي، وإذا تركتها أخاف أن تسقط : تر

  ثْاسذَرثَ سڤْذَ ضپِثَروُأ          ستْمقَثَ دغَپَِأ   -53

  وظْلُپُأ قَعَأ  .....................     ثْازرهمثَ سڤَْذَ دغَنرَأ   ثْشْنُقْثَ سڤْذَ دغْسكَْأ      

  :تر

  لم يبلغ شبرا   جلبت جذعا              

  حبة البلوط  .....................   وزدت منه صحينا      استخرجت منه قبعة  
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   اْلپگْ َأ  ..................................................  نغَغَذْذ ورشُتْي نالَگْپ وضبعَأ -54

  حبة الذرة ..................................................... حجار بطن عبيد مملوء باأل: تر

55- ِإپد ذَأ  ............................................................ اشْإظَ يزِثُأ قَعوظْلُپ  

  حبة البلوط  ..................................................... وقف في القمة ثم اختفى : تر

  ضعرزثْتَْأ ام معأنَ ................. غْ لَغَدَأ غْثَما ، ماموخَپ اْليَأ ادرغْ، ثَامخَو رفذَرَأ وضپثَ -56

الحبوب عند زرعها ...سأعود  تُّوصلت إلى خلف الدار، نادت يا صاحبة الدار، إذا م: تر

  .ونموها وحصادها

57- يا ثَمنْإِل وثْمنَد ،غْولَلُ  كَأ دڤَسس ....................................  ثزِمنذَ، إرأنَ( نعم(  

  .الشعير، القمح .......................... العام الماضي، وأنا ولدت في هذا العامأمي ماتت : تر

  وظْلُپَأ ......................................................  نِڤََذَ قْلَعثْ سثششَثَ، ِلغْي ستْنَ -58

  البلوط .................................................. هو سقط وقبعته معلقة في السماء : تر

59- إحزمڤََ، إسم ،يڤَزد ذي َأزِثم يزثَْأ  ...................................................  مو م  

  .نوع من النباتات البرية  ......................... في القمة كاألسد  ظهرمتحزم ومرتب، و: تر

   سركَُأ يذْرِپَأ  ...................................  غْعظقْثَروُأ ايوذَپَأ سم، َأغْيزستَْأ غْيزستَْأ -60

  الطريق ......................................... لحق به أوجريت وابن اليهودي لم  جريتُ: تر

  َ پمانڨرثَ  .......................................  نارشََأ الَبم اْلفَگْسثَ، نارإظَ الَبم حلَثَْأ -61

  الساقية  ................................................. تسير بال أرجل وتحفر بال أظفار : تر

   ْلفَذَْأ  ..............................................................  عقَلْذ ثْ، إمنِڤَذَ وْلإلُ -62

  الثلج  .................................................. ولد في السماء ومات في األرض : تر

  رزغِْإ  ................................................ ا ررمزيسُأ تْنْوسا، ثَيزستْو َأدسإتْ -63

  الوادي  .............................................. يسير جريا، والمرتفعات ال يقدر لها : تر

  الَثاَ  ...................................  الَثَ انكََأ اْلوغَا، ثُيمعپرَأ انشَإتْ ْڨذَْأا، يقپلْنَ يثْقپثَ -64

  )عين الماء(ثالة  .............، أكل فيها أربع مائة وعادت كما كانت عليه )باقية(آنية دائمة : تر
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  فْسَأ ..............................  سَأ مَأ ضي مَأ/  سڤَذُ ضڤَِذَ ونحلَ، ِإاسبعلْب وثازكَعثَ -65

  النهر ..............................................  انهار  وعصاي بلعباس التي تسير ليال: تر

  ِلث .......................................................................  ردهثْروُأ حلَثَْأ -66

  الظل ..................................................................... يسير وال يتكلم : تر

   سَأ ...............................................................  اركَي غْركْ، َأِلغْي غْلغَْأ -67

  النهار .................................................... ونهض  وسقط ونهضتُ سقطتُ: تر

، ارومث... نثَدح اَألُ اشْطَنْمثَْأ، دنْنَپ ثَالَ، ثْينرِشْعُأ داحو عپس، ُأاشْطَعپرَأ عپس، ُأعپس نالََأ -68

  ).دنْنَپ ثْورم، ثَرحپ، لَنِڤَإ( ورحپلَ ذْكَُأ انونْڤََإ

والثمانية عشر هناك سبعة وسبعة أربعة عشر، وسبعة واحد وعشرون، ثالثة منها ظاهرة :تر

  .األرض والسماوات السبع والبحار السبع .............................. األخرى غير ظاهرة

  يرِحپَأ ............................................  حبشَرِوُأ ثْورمثَ دكَس، َأاحبحبَأ ويرِگَإ -69

  الهواء .......................................... نه د لم يزيلخروفي المبحوح، ليس هناك ب: تر

   نِڤََا ذَ انرإثْ ............................................... ْلغنْثَروُأ مذَڤَْنَثَ، نِلالَمتْنَ يثْقپثَ -70

  النجوم في السماء  ............................... صحن من البيض، مال ولم يفرغ محتواه : تر

  ثْسمث ..........................................................  ثْما ثَوسثَ ، مِشَتْثَ شَتْثَ -71

  النار ......................................................  ماتتْ ا شربتْ، لموأكلتْ أكلتْ: تر

  ثْسمث  ........................................  انزي سالَفَ نزِستْرو، ُأانچرملْنَ وثپصعثَ -72

  النار ........................................... تاجي من المرجان ال يحوم فوقه البعوض : تر

73- درالَاب في درَأ*االَب ،شَتْيلْ ل ذحَأ ................................................ ا ارخَدان  

  الدخان  ............................................. ر في الحارة تدربالة في دربالة، يتبخ: تر

74- سلَْأ نميزفَغَ انصتْثُ، ونْثَشسلَڤْ، ذَنوعور ،ثنْثَسسلَڤَْذَ نپحور ................  إطذْكَُأ چ ڤُور.  

  .الشمس والقمر  .............. ميزانان على السور، أكلهما في الحقول وشربهما في البحور : تر

                                                            
  .لفظة تستخدم في األلغاز لتدل على احتواء الشيء لشيء آخر  *
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75- ستْ نسمسالَقَمنس ،تْ نسدأكَ ونثَنِڤَإ(  .....................  ان ،مڤَُأ( ذْكَُأ) ثْورإثْر ،ران(  

  ).النجومالقمر، (، )السماء، األرض( .... يسيران جنبا إلى جنب واثنان ،أحدهما يقابل اآلخر اثنان: تر 

76- سيلَا ذمس ،اي لَذلَ، ثَممشُتْثَ ثْسذَ ورسثَ .............................................  ممثْس  

  النار ..................................... من هنا فراغ ومن هناك فراغ وفي وسطها شحم :تر

77- يا ثَمغَمأ ثْارثْتْستْفَثْو، َأدسر شَثطظغَو، َأڤَُأ .......................................  نغُموم  

  .الضباب .............................................. أمي العجوز تسير وتنشر المالبس : تر

78- يسنَِإ ادالَ، فَڤَِپوُأ سنَروفَألُ .................................... نِپَأ( انصيپان (ماار ْلالَد  

  المولود الجديد .................................................  كن ننتظرهنجاء ضيف لم : تر

79- إسپأ ورنُپشَگْ، إوكخََأ مكُرألْ ........................................... وكلَْأ( ثْڤَممرحوم(  

  الميت  .......................................................... ارتدى رداء ودخل غارا : تر

  ثْرپقْمث ....................................... اندم رڤَ شْوالَُأ سحلْ، َأنامخَذ نپثَ ثْردثَ -80

  المقابر ................................ بيوت والحس غير موجود بين أهلهابرت مالقرية ع: تر

81- َأ غْلَويالَغذَس ،ونَرسد والَإسلَْأ ................................................... سجامع  

  المسجد ..................................................... رأيت شبال، التفت حوله أعمدة: تر

82- يثَغْ ذَزمثْور نْڤَذواني ،رثَ نذْ سلَوون  ..................................... بِري سپهانُح  

  لفظ الجاللة اهللا سبحانه وتعالى  .............. ا الكبد والقلوب كذيسكن األرض والسماوات و: تر

83- لُ وغْيوا ُأوضريالَزرا، يروُأ سرديجرا، إروُأ وحردالَغَيلَْأ  ...................... ارمرحوم  

  المرحوم/ الميت  ........................ ، لبس ولم يترك، ذهب ولم يرجعتوضأ ولم يصِل: تر

  انمرإز ...........................................  غْنَثَرثُذَ الَإثَ نس، يغْنَرغُ نغَذْز غْنَلَخَْأ -84

  األمعاء ................................................ وبهم نحيا  ،ويسكنون عندنا ادونجر: تر

   وْلُأ .......................................  ِلستْڤَإ انكَ مالَطْي، ذملْپإ عِسيري، ُأإم عِسيرُأ -85

  .القلب  ................................................... دائما في الظالم  هوليس له فم و: تر
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  نالََأ .......................................  كژَس يذْرِپذَ تْنْلَذْا م، مطَژَڤْذَ ناشقَعتَْأ ثْناَسَأ -86

  العينان  ........................................ لؤلؤتان في نسيج، غلقهما طريق إلى القبر :تر

  انرشَو ذْكَُأ انوذَإظُ ......................................  رفذَرَأ نحوِلْ، ثنقَرح اپلْطََأ غْفُأ -87

  األصابع واألظافر ........................... وجدت طلبة قد احترقوا، واأللواح من خلفهم : تر

، انرزنَْأ ...اپاغَلْذَ سمخَ س، ونوققُرپتَْأ اثْنَسذَ عپر س، ويرپِلْذَ ثَالَثْ س، ويرپِلَْأ فَْأ يرپِلَْأ - 88

   ).ويشُتْشَْأ( پوبشََأ ذْأكُ ن، أالَوشْمقََأ

والفم  األنف.... والرابع حبتان من البرقوق والخامس غابة، رعلى بئر، والثالث بئ بئر :تر

  والعينان والشعر

  )نالَڤُْأ( اسمغْثُ ..............................................  نرمإز دنْعبع، بثْورپثَ غِْلَأ -89

  األسنان  ........................................................... بابا وثغى الحمل  فتحتُ: تر

  ثْرمستَْأ ذْكَُأ مغَالَشَْأ ...............................  رزغْي اودس ِڨژْ، ثاغْغَذْو اودس اغْذَمَأ -90

  الشوارب واللحية  .................................... غابة تحت حجر وأخرى تحت منحدر: تر

  اسمغْثُ ..............................................................  فْرَأ اودس نرمزِإ -91

  األسنان ................................................................. ف حمل تحت الر: تر

  وْلُأ ........................ مشَتْگَرِوُأ غْفَستْرِو، ُأيرپِلْ ن ثْشْنََأ سمخَ، َأيالَسمستْيروُأ اهدإنَ -92

  القلب ................................... ينبه وال يتكلم، بيته مثل البئر، ال يدخل وال يخرج : تر

93- وفْپرفَْأ اح انُكَلْي َأرِيَأ ........................................................  ونموغْز  

  األذن .......................................................... صفيحة على حافة الكانون : تر

   نالََأ ......................  ثْاونَڤْستْ ونزمَأ تْنْقستْ، َأاثْفَا ثَوسثَإ تْانْوس، َأاثْنَسَأ كامعسثَ -94

  العينان  .................. ، قيمتها كقيمة النور، وتقطران كقطرات السماءاثنتانعندكم كلكم : تر

  )ارفَشْالَ( نالََأ .................................................  نوظشُقَثَْأ تْنْزِمُأ تْنْوِعثَ -95

  رموشوال العينان ................................ خشاب الصغيرة عين ماء التفت حولها األ: تر

  وغْزمَأ .................................................................  يظْحلْذ ثْوشْپقْثَ -96

  األذن  ..................................................................... كأس في حائط : تر
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  ارظَُأ زرڤَُأ ذْكَُأ ننذْفَث  ..............................................  اضمرقَُأ امدقَِإ سمخَ -97

  أصابع القدم والكعب ............................................... خمسة متقدمة عن قائد : تر

  وشْمقَ، َأثْولَفْ، ثانوذَإظُ  .................. و پقْالَسُأ امخَورَأ سوتْپقْلَسثَ ينپِا، َأپقْلُإس سمخَ -98

  األصابع، الملعقة والفم ............................... خمسة أصابع أخذت الملعقة إلى الفم : تر

  سفُُأ انوذَظُِإ ........................................................  نالَذَعسمروُأ نثَمثْذَ -99

  أصابع اليد ................................................ ن يهم إخوة ولكنهم غير متشابه: تر

100 - سرتْغْسس شَذڤَْ، ثُقْررغَلَْأ ادرپ  .................................................... طْث  

  العين .................................................. وضعتها في الشرق وبلغت الغرب : تر

   نالَو ذْكَُأ انرزنَْأ  ...................................... ا متْلْو غِْلوذْ، َأنوِذَْأ شِم انوكَلُ - 101

  والعينان األنف ..................................................... لوال هو لرأيت أختي : تر

  )ومذُقََأ( مذو ذْأكُ وغْزمَأ ............................... ي زِزِ غِْلوذَْأي، زِستَْأ شِم انوكَلُ - 102

  األذن والوجه  ..................................................... لوال القمة لرأيت أخي : تر

103 -   هرس    ْلالَم  غْ ڤز حبس  

  وضبعُأ ذْأكُ وشْمأقَإلَس، ، نالَڤُْأ ....  ..........    سطَي رحپلَ      رجنْي يفْسَأ         

  :تر

  وقفواألحمر ي    يطحن األبيض       

  سان والحلق والبطن األسنان، اللّ  ...............  والبحر نائم       النهر منجور            

104 - قْطََأ ِليلَ غْلَ، وپالَڤُْأ ....................................... اقْرغْثُ( نمذْأكُ) اس نْشَذفران  

  األسنان والشفتان  .............................................. برقا  نافذة وأبصرتُ تْحتفُ :تر

  سالَسَأ ...........................................................  نارإظَ عِسثَروُأ دپِإي - 105

  عمود البيت  ......................................................... وليس له أرجل وقف: تر

  احثَفْملَْأ ....................................................  امخََأ سإع انگَرپَأڤَرِإنُو زَأ - 106

  القفل / السداد  ................................................. وري األسود حرص الدار ث: تر
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  احثَفَمألْ  ...........................................................  ارحألْ وسي إعلگْأ - 107

  القفل/ السداد  ......................................................... عبيد حرص الحارة : تر

  وفگَُأ ...................................... وفْفُركَلْي بلأع يد، سوفْإشُ م، إقوفْإشُ دپإ - 108

  الخابية  ........................ بلكرفوف  يد عليجلس وهو منتفخ، الس ،وقف وهو منتفخ : تر

109 - إطلوُأ درشَتْگَ دَأ .................................................................  منَمار  

  عتبة الدار  ............................................................... يطل وال يدخل : تر

110 - اپاپ غَأمخَڤَذَ ارإام ،چروپپنَأ سظَپَأ نگَُأ .......................................  وقْسوف  

  الخابية ....................................... أبي العجوز في البيت، وأذياله بلغت السوق : تر

   احثَفْملَْأ/ سوتْرسثَ  .............................................. ي انمطْمي طَف يِزِرحثْ - 111

  .المفتاح أو السداد  ................................................... حفظتني عند خوفي : تر

  ثْشْرِعثَ  ..........................................................  امخَو اودس ثْامخَثَ - 112

  عليةال .................................................................... بيت  غرفة تحت: تر

  وذْمرقََأ  .......................................  امذَفُا َأ، وثْنڤْنَسا أتْ، وانوذَمحإم وثردثَ - 113

  القرميد ................. قريتي بني محمود، بعضهم على الظهر والبعض اآلخر على البطن: تر

  .سالَسُأ ذْو أكُڤُچَأ .................................................  سذس شْرگَثْ ثْلگْثَ - 114

  أعمدة البيت التقليدي القبائلي.. ........................................ عبيدة عضت سيدها: تر

  ثْورپثَ ...........................................  ناڤَنَروُأ اثْستْنَ يرغپِ، انڤَپزم ثْلگْثَ - 115

  الباب .................................................... نام نعبيدة بخالخل، من دونها ال : تر

116 - يچِا مدا مشوأثْ انبشَْأ وبأذْ اْلحيوَأ ....................................  انالَسس وخَپام  

  عمود الدار  ............................. ، كم من واحد حملته  أمي الغولة صاحبة القرون: تر

  ريسث  ....................................  انسرغُ ادرڤْثُ اكايمع، أنَنثَورسر، ُأنزرگَرُأ - 117

  الطاحونات   ................................... ون والنعم كلها عندهم رسال يحرثون وال يد: تر
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  وسمألْ ..............................................  سِخْو ثزستْأي ستْ، نَرفذَرَأ سسأفُ - 118

  السكين .................................................. يده إلى الخلف وهو يذبح النعجة : تر

  )ولَإفْ( جنْغَُأ ........................................... و معستْي سيرو، أقَنُسفُـْڤذَ سسفَُأ - 119

  الملعقة الكبيرة ................................................... يده في يدي ورأسه يعوم : تر

  ثْسمثْذ ومسگْپ ثْحرِشْثَ  .................  ْلحإ نِفَ، إلَمرحثَ نِثَشْرث، ثْشْرث فَْأ فْإلَ غْفُأ - 120

  قطعة لحم في النار ............. حلُأرمت والخنزير أرض، األرض ح على وجدت خنزيرا: تر

 ونانُكَألْ  .................................................................. و پررُِأ ستْثَِإ - 121

  الكانون  ................................................................... يأكل وال يشبع : تر

122 - إزم رِإديرألُ ي ذَفوح  ............................................................. أيذْد  

 جرة .........................................................اللوح اختفى خلف أسد : تر

  الزيت

123 - إسپتْثَرُِأ ايچِاظََأ ................................................................  سين  

  الطاجين   ................................................................. خ وال يأكل بطْي: تر

124 - اپَأ اپغَمَأ اريرداحي ،ثَا مغَمطَشَأثْ ثْارغََأ  ............................  احرألْ ذْأكُ اْلپةنَفْج  

  الغربال والجفنة  .............................. أبي العجوز يهز نفسه وأمي العجوز ترقص : تر

  يطْملَزَأ  ...............................  سثيرقَأثْ ْڨافَثُ نغَفْيإد ين، وِسوِرذَ ينعستَو عستَ - 125

  علبة الكبريت ................................. أوالدها تسع وتسعون، من يخرج يفقد رأسه  :تر

  ينچِاظَُأ ْلاخَذَ ومرغْپ تْونْنُحثَ  ...................................... ي لگْپي مڤَْأ تْلْيرثَ - 126

  .قرص الخبز في الطاجين ............................................. قرص في فم عبيد : تر

127 - ثسشَثَ يثْلپلََأ ِلغْ، ثَتْانْحپحَأ رپگَرَأ  ...................................  انكَسر قَلُ ذهىو 

  قطعة سكر في القهوة  .............................. عروس بيضاء، سقطت في بحر أسود : تر

  ،ثَسكْسوتْسجنْغُ، َأ)تْلْسثَ( ثْيشُثَ، ونانُكَألْ  .....  جنَزالمو كرحالمو ْلكَذَالمو اْلاكَكَذْ تْلْثَ - 128

  الكانون، القدرة، الملعقة والكسكاس  .............. ذكل والمحرك والمزنج مثالثة ذكاكال وال :تر
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129 - چدچِ، اْلژَي يطَشَثْا َأدَأ  .........................................  اححصتَْأ ذْكَُأ يرثْسر 

  الحصيرة والطاحونة   ......................................... وجدتي ترقص  قلْتَسجدي م: تر

130 - چرحتَْأ  نژَسِإ  ................................................................  اناوفَس  

  .عيدان الحطب في الموقد  .................................. ون إلى األمام مجرحون ويتقدي: تر

   ركَسَأ  ................................................  وذُأ دعِإ طْژَث، ذكفْيُأ مَأ انحپشَذَ - 131

  السكر  ......................................... أبيض كالحليب، وفي الحالوة يفوق الزبدة : تر

132 - ڤْماغْرگَْأ دي، ثْلالَالَ ثْبِوبشَْأ  ..................................................  سوخْم  

  جرة الماء  .................................................... يد، حملته سيدته ببع التقيت: تر

133 -   يسَأ ععبوُأ     وضريِإ  عِسذَوغْجان       

         يسقََأ عوأُ        وشْمريالَڤْوُأ عِسذْ....   ...................................     ندأي  

         يسإفَ عسوُأ         نريوذَإظُ عِسان   

  : تر

  وليس له أمعاء          له بطن          

  الجرة التي توضع فيها الزيت   ..............   وليس له أسنان             له فم             

  وليس له أصابع         له أيد            

134 -   يسوُأ            مِِإ عريالَڤُْأ عِسن  

         يسَأ ععبوُأ      وضريعِس إزرمشَْأ  ....................................      انوخْم  

         يسإفَ عسوُأ         نريوذَإظُ عِسان  

  :تر

  وليس له أسنان  له فم                  

  ءجرة الما .....  ............................   وليس له أمعاء       له بطن              

 له أصابع و ليس     له فم              

  )ابمالََأ، احبصمألْ( تْلْثفْثَ ......................................  امخََأ ورشُتْي انذَرڤ قَعَأ - 135

  المصباح  .......................................................... حبة قمح مألت الدار : تر
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  )يرصحَأ( يْلثرڤََأ  ....................................  ثْرمثَ الَبم ثْ، إمثْرمثَسَأ دولَلُِإ - 136

  صيرةحال  ........................................................  هاومات بدونولد بلحية : تر

137 - يپرإثْ ادمزرثني ،غْذَز ثِلزخثَ  ...............................................  نذْموثْاس  

  المكنسة اليدوية التقليدية  ..................... راتالقذُقنوات صرف  أطلقت شعرها وسكنتْ :تر

138 - يڤَپس ونَنُخْيثَ  ..................................................  سذْموثْاس  /إمالَصح  

  المكنسة اليدوية  ........................................................  تْثثم تلو متْتحز: تر

  طَژَْأ  ..................... ى صحي نوي وحرس ، مِسىگْي اْلحشَْأ رِزيروى ُأسگْى يسگْمَأ - 139

  النسيج  .................... قطيعه ولم يعلم كم عدده، ولكن لما فقد أحدهم أدرك  ىراع راع: تر

  طَژَْأ  ....................................  يطْنحچثْس ثْذپچثَْأ سالَ، الَطْطقَثَ فْطَي شْشمَأ - 140

  النسيج ......................................... قط مسك قطعة لحم وسيدته جذبته من ذيله : تر

  يثْنڤْسث  ........................................ ا ذَخْولْذَ ضلَفْغَا ثْا، ميس غْفَا، ثَيس مشَگْثَ - 141

  اإلبرة  ....................... حصلت الكارثة  من هناك وإذ غفلتَ من هنا وخرجتْ دخلتْ: تر

142 - فْح فْحإر ،خْلَ ....................................  وفْتَنْشََأ اپطَژَُأ وظْي متْ اا رلْسمض   

  خيوط النسيج عند تكويرها للنسج ............................ حزمة قليل فقليل حتى تشكلتْ: تر

143 - سن پدانس ،ن مدانس ،قََأ نران صك صطَژَْأ .......................................  ك  

  النسيج  .............................. اثنان يصعدان و ينزالنباسطان و واثنانواقفان  اثنان: تر

144 - سن ثْوثَمن دا تْيمسخَمشَبإقَ  ...................................................  نشَذَرن  

  مشط الصوف  .................................................... أخوان دائما يتخادشان : تر

  ازرڤَث ..................................................  انرثْيِإ سنْثَ، حالَمثْ، َأحالَشَثَْأ - 145

تشبه الشوكة وتستخدم ة التي ياألداة الحديد..…………لحت وباتت تحت النجوم ققت ومر: تر

  .الحرث لتحريض الثور على المشي في

  ثْاصصرستَْأ ذْأكُ تْلْحڤْمثَ  ...................................  سلي وعظُثْ، َأاسمي اغْثَوَأ - 146
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  البندقية والرصاصة  ......................................... ابنتها  عتْأمها وأطا ضربتُ: تر

  ثْلْحڤْمثَ  ........................................................ انَاگَثَ وِلا، ثُانَدَأ امذَخْثَ - 147

  البندقية  ................................................ ارتكبت خطيئة وصعدت إلى رفها: تر

  انرڤَزڤََأ اْلقَمث  .............................................  تْانْدپ ضڤ، ذَتْنْلغَ اْلزڤْذَ - 148

  قيد أو رباط الثيران ....................................... في النهار تهبط وفي الليل تقف : تر

149 - ڤْماغْرد اپاپ غَأمَأ، ارغَناس سنوثْتْأ ارسدنَ، ِإوضيَأ دنعتقََأ ينريأفْ  .......... وظزِڤْ، َأيسيم  

  الفأس ........ إلى ضرب الرأس: قيت بأبي العجوز، قلت له إلى أين أنت ذاهب ؟ قال ليتلا :تر

150 - گَْأ شَتْيسومنْ، يِإ سثْيران  ......................................................  ڤَثراز  

  التي تشبه الشوكة و تستخدماألداة الحديدية ..……………لحما وبات تحت النجوم  أكل: تر

  .ث لتحريض الثور على المشيرالح في

151 - يا ثَمغَمثَ، ثْارسإظَ عارلَثْ، َأنقَُأ فَْأ حثَ ........................................وربيطْوِر  

  العربة اليدوية  ................................. أمي العجوز لها أرجل وتسير على الرأس : تر

  )ثْوردنْقَثَ( ثْوسكْثَ  ................................................ ا ورپثَ عپورپ امخََأ - 152

  الجبة القبائلية .......................................................... بيت بأربعة أبواب : تر

  اضفَشِإ .............................................................. انرفْنْخَسَأ انڤَزَأ - 153

  األحذية التقليدية القديمة .................................................... دائما عابسون : تر

   انظَبإص ..........................................  انحثْسَأ رزغْس انظَپ، َأانحلْ، َأانحلَْأ - 154

  األحذية ............................................ خجلوا يساروا وساروا ولما بلغوا الواد: تر

   ثْيششَثَ  .........................................  نسذْي اْلحشْي َأرِزثَرو، ُأنسالَفَ ْلذَزثَ - 155

  القبعة ...................................................... حوتهم وال تعلم ما هو عددهم : تر

  )ورقَُأ ثْسلَسث( تْنْكُستَْأ ذْأكُ ثْيششَثَ  ............................... سكْس سڤْذَ ونُثششَثَ - 156

  الشاشية وقشرة الرأس ................................................ شاشيتي بها كسكس : تر

  ثْوسكْثَ...........................................  ثَالَثْس داغْغَفْ، َأاقْطَنَ انويس اغْمشْگَ - 157
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  الجبة القبائلية   .................................. من ثالث  من نافذة واحدة وخرجتُ دخلتُ: تر

  وستُفَڤْذَ اسيقْمَأ ....................................................... يرِحَأ ازري يلگَْأ - 158

  السوار في اليد  ............................................................. د حرا عبيد قي: تر

  وغْزمڤْذَ) ثْومطُڤَثَ( ثْشْوڤُنْمثَ  ..............................  طَسثْذ قْلَعثْ، َأطَفَلَْأ تْلْوقَپثَ - 159

  األذنالقرط في  ............................................. لقت إلى غصن جرة فضية، ع: تر

  وستْفَڤْذَ اسيقْمذَ  ................................................   سالَي شْرگَثْ ثْلگْثَ - 160

  السوار في اليد ....................................................... عبيدة عضت سيدتها : تر

161 - ِإ شِشثَ  ................................................... و يلُِل قْالَعڤْذَ ثْوشْڤُنْمموغْز  

  القرط في األذن  ....................................................... علق جوهرة  شِش: تر

   نِحألْ ............................................... ورهنْإز انكَ ارد، إحْلبمنََأ مَأ اغْڤَزذَ - 162

  الحناء  ............................................. يحضر فقط في األفراح و حمر اللون أ: تر

  طْشَمث ..................................................... ا پاغَلْذ سوِحتْستَا، پاقَپقَ الَالَ - 163

  المشط ............................................... ة تتجول في الغابة پقاپالسيدة ق/ اللة : تر

  )يرفدنْمشَْأ(ا رتْلَ .................................................  اررمَأ فْو َأدثَيَأ اررذَْأ - 164

  القطار  .............................................................. جبل يسير على حبل : تر

  ستْقَروثْ فَْأ مالَقْلَ  ..............................  ْلالَمَأ يْلغي فَْأ حلَي، َأانگَرپَأ ووِذوعَأ - 165

  القلم على الورقة  ............................... يسير على أرض بيضاء حصاني األسود، : تر

  اررذَْأ غْفُأ   اررذْوإ اغْغَفَْأ   - 166

  ثْپاثَكْتََأ نثقْروث  ................................     اررذَْأ غْفُأ      اررذْإو اغْغَفَْأ        

  : تر

  جبال  فوجدتُ  من جبل    خرجتُ  

  طي األوراق في الكتاب  .........................   جبال  فوجدتُ  من جبل   خرجتُ  

   اْلملَْأ ....................................................................  قْطَنْرِوُأ مهإفَ - 167

  الحيوانات   ................................................................ فهم وال ينطق ي :تر
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  )نمرِإذْ( نيدرإس ........................................ انووڤَإ اكظَپ، ثَانوپإ وثشْمگْثَ - 168

  ). الدراهم(النقود  ......................................... ووان ڤكمشتي من الفول، بلغت إ: تر

  ارتْلَ  .............................................................  انخَد رڤإطَ نفاَزغُذَ - 169

  القطار  ............................................................... خرج دخانا طويل وي: تر

170 - يثْم يَأ ثْممعَأ نخَيدخََأ امامَأ ................................................  يسپرسوي  

  منحة التقاعد .............................................. مات ولكنه ينفق على أهل الدار : تر
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  :اللّقاء بهن في الميدان يي جمعنئاويات الالقائمة أسماء الّر -

 :منطقة واضية -

 .سنة، ماكثة بالبيت، قرية أيت عبد المؤمن، واضية 42سعدية، . ب )1

 .ة، واضيةفسنة، أمية، قرية شر 64حليل فروجة،  )2

 .سنة، أمية، قرية أيت عبد المؤمن، واضية 68زداك جوهر،  )3

 .سنة، أمية، قرية أيت عبد المؤمن، واضية 86زدام حجيلة،  )4

 .سنة، أمية، قرية أيت بوادو، واضية 72سي أحمد فاظمة،  )5

 .سنة، أمية، قرية أيت عبد المؤمن، واضية 76: ناك فاطمةي )6

 :منطقة عزازقة -

 .سنة، أمية، قرية ثمعيسث، عزازقة 68إبرسيان جوهر،  )1

 .الشرفاء، عزازقةقرية ،  أميةسنة،  75حويلي ذهبية،  )2

  .سنة، ماكثة بالبيت، قرية هندو، عزازقة 30وردية،  .ش )3

 .سنة، أمية، قرية ثمعيسث، عزازقة 71شعبان حنيفة،  )4

 .قرية الشرفاء، عزازقة،  أمية سنة، 89معوال حوة،  )5

 .سنة، ماكثة بالبيت، قرية الشرفاء، عزازقة 35مويسي مليكة،  )6



 
 

  



170 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

بعض راويات منطقة واضيةبتوضح اللقاء الذي جمعنارصو 
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ـةڤعـزازبعض راويات منطقة بتوضح اللقاء الذي جمعنا رصو 
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 ـةڤزاعـزصورة توضح حلقة لغزية بمنطقة

صورة توضح حلقة لغزية لمجموعة من الرجال بمنطقة واضية في 

 )صورة من األرشيف(سنوات الستينيات



173 
 

 اإلدارية لوالية تيزي وزوخريطة ال
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  خريطة تمثل منطقة واضية
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  ـةڤعـزازخريطة تمثل منطقة 
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  في البحث قائمة المصادر و المراجع المعتمدة

 :المصادر و المراجع العربية -

 :المصادر -
  .1994، 3ابن منظور جمال الدين،  لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط )1

، 1موسوعة األلغاز الشّعبية، دار الحضارة، بئر توتة، الجزائر، طجميلة جرطي،  )2

2007.  

  .1992، 1الزمخشري ابن عمر، أساس البالغة، دار صادر، بيروت، لبنان، ط )3

، دار )موسوعة النبالء في مجالس الشعر(عبد الرحيم محمد، أحاجي وألغاز شعرية  )4

  .1998ط، .الراتب الجامعية، بيروت، لبنان، د

مهدي المخزومي و إبراهيم السامرائي، دار : الفراهيدي الخليل بن أحمد، العين، تح )5

  .1982ط، .الرشيد للنشر، العراق، د

محمد الجوهري : هولتكرانس إيكه، قاموس مصطلحات اإلثنولوجيا و الفولكلور، تر )6

  .1973، 2حسن الشامي، دار المعارف، مصر، طو

  :المراجع -
التعبير في األدب الشعبي، دار غريب للطباعة و النشر و إبراهيم نبيلة، أشكال  )1

  .1981، 3التوزيع، القاهرة، مصر، ط

إبراهيم نبيلة، الدراسات الشّعبية بين النظرية و التطبيق، المكتبة األكاديمية، كلية  )2

  .1994ط، .اآلداب، القاهرة، مصر، د

اث العربي، دار الجليل، الباش حسن و السهيل محمد توفيق، المعتقدات الشّعبية في التر )3

  .س.ط، د.القاهرة، مصر، د

ط، .بداك شابحة، الممارسات السحرية للمجتمع األمازيغي، منشورات دار السعادة، د )4

  .س. د
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بلعيد صالح، منافحات في اللغة العربية، دار األمل للطباعة و النشر و التوزيع،  )5

  .2006منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة تيزي وزو، 

 أحمد بن محمد، األلغاز الشعبية في جنوب األطلس الصحراوي بالجزائر،بن الصغير  )6

  .2009، 1مخبر أطلس للتراث، جامعة الجزائر، ط

البهنساوي حسام، الدراسات الصوتية عند العلماء العرب و الدرس الصوتي الحديث،  )7

  .2005، 1مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر، ط

، مركز البحوث و الدراسات  - بحوث و دراسات -ور العربيالجوهري محمد، الفولكل )8

  .2000، 1االجتماعية، مطبعة العمرانية لألوفست، القاهرة، مصر، ط

سعيدي محمد، األدب الشعبي بين النظرية و التطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، بن  )9

  .1998، 4عكنون، الجزائر، ط

، )سوريا و بالد الرافدين -ي األسطورةدراسة ف(السواح فراس، مغامرة العقل األولى  )10

  .1980، 1دار الكلمة للنشر، بيروت، لبنان، ط

، 1شوقي عبد الحكيم، الحكاية الشعبية العربية، دار ابن خلدون، بيروت، لبنان، ط )11

1970.  
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رات وزارة الثقافة، دمشق، عياش عبد القادر، من التراث الشعبي الفراتي، منشو )15
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، )دراسة في ألغاز الغرب الجزائري(لغاز الشعبية الجزائرية مرتاض عبد المالك، األ )18

  .1982ط، .ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د

   :المراجع المترجمة -

وجيه البعيني، منشورات : طوالبي نور الدين، الدين و الطقوس و التغيرات، تر )1

  .1988، 1عويدات، ديوان المطبوعات الجامعية، بيروت، لبنان، ط

ط، .موسى زمولي، دار ثالة، الجزائر، د :محمد الصغير، تاريخ تيزي وزو، ترفرج  )2

2007.  
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