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 مقــدمــــة
 

قدم ضمن هذا العمل املتواضع ُيسعدني بل ُيشرفني أن أ 

ترجمة أدبية لعمل شعري أنتجته قريحة إحدى القامات ألادبية 

البارزة على الساحة إلابداعية الوطنية والدولية بكل تميز 

هذا ألاديب  .واستحقاق، إنه الكاتب والشاعر عز الدين ميهوبي

الفذ املتعدد املواهب، املعروف بتفاعله الخصب في مختلف 

. ، سواء منها الفنية وإلابداعية أو املؤسساتية والوظيفيةامليادين

فهو إلاداري املحنك، والشاعر املوهوب، والروائي الضليع، 

 .واملسرحي املستنير، والسينمائي الكفء

في رحاب كل هذه املواهب املتعددة، يبرز عز الدين  

ميهوبي كفارس مغوار يتحدى كل الصعاب، وينتصر في كل مرة 

ممنوع " اريعه نهايتها املرجوة، تحت شعار حياتي بإبالغ مش

بينة عن " اعترافات"كانت له " اعترافات أسكرام"ففي ". الفشل

ولوجه عالم الرواية بتفوق وتدبر، إذ تمكن من خالل بنية 

شخوصه وأحداثه من خلق عوالم تعج بالحركة والحيوية، 

 وتكشف عن فسيفساء فنية موحية تجمع بين زمر من ألاحداث

والوقائع ذات صلة بالجوانب التاريخية والسياسية، وذات عالقة 
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وبموجب كل ذلك تمكن من الارتقاء . باألبعاد الدينية والثقافية

بالفعل إلابداعي الروائي في مسار تجربته إلى مصاف العوملة 

 .إلايجابية الواعدة

، "كان البدء أوراس"وكمنطلق تأسيس ي لعوامله الشعرية  

نحو السفرة    ء كان الانعتاق، وكانت الخطوة ألاولىوفي هذا البد

الدائمة على دروب التصوير والتخييل، وعلى مساحات املعاني 

والسفرة بمدارها الزمني أثمرت بميالد الشاعر املوهوب  .وألافكار

عز الدين، هذا الشاعر ألاصيل املستنطق لكل ما تزخر به 

نه من حقائق النفس البشرية من تلونات شعورية، وما تبط

حياتية تمليها التحوالت التي شهدتها بيئته بمفهومها الوطني 

والقومي، وتفرضها الظروف املستجدة في أوساط بيئته بمفهومها 

 .الكوني وإلانساني

: اإلخصاب والتنامي توالت عوامله الشعرية ب" البدء"فمنذ  

فبعد وقفة الحيران أمام جدلية الصحراء والبحر، املفعمة 

، تأتي اللعنة "النخلة واملجداف"ؤالت عن املوت واملصير في بتسا

املشفوعة بالغفران، لعنة العشرية السوداء املصبوغة بالدم 

. والفجيعة، والوطن املتيم ما كان يرتجي من أبنائه غير الغفران

يغدو الوطن "الظروف العصيبة  مثل هذهوالشاعر املوهوب في 
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ألن ... من أخطائه وزيادة املوشوم في قلبه عبادة، بل أكبر 

 ".الوطن، بكل بساطة، أسمى من هذا الزمن

مخيلة الشاعر ظلت تتصقل باستمرار، لتنتج املزيد من  

اللوحات الشعرية الناطقة بالحسن والجمال، والكاشفة عن 

تمكن من التأريخ " ملصقاته"فبــ . سيل متدفق من ألافكار والرؤى

لجزائر وما صاحبها من تغيرات شعرا لفترة التعددية السياسية با

كما نقل في .جوهرية على الصعيد السياس ي والاجتماعي والثقافي

، قناعة راسخة أن ال حّرية دون "قرابينه املقدمة مليالد الفجر"

قرابين، هذا الدرب الصعب والشاق محتوم على كل الشعوب 

 .املناضلة، وتقع املقاومة الفلسطينية في الطليعة

ملزيد من اللوحات الشعرية، سفرة الشاعر وفي انتظار ا 

، هذه ألاسفار التي أنتجت "أسفار املالئكة"املوهوب أفضت إلى 

نصوصا شعرية موغلة في الوصف الفني الدقيق، خلدت أسماء 

لعدد من الشعراء والكتاب واملبدعين العامليين، وبثت الحياة في 

وكأن  حشد معتبر من ألاماكن، واملدن، والشوارع واملقاهي،

يرفع لكّل اسم نصا شعريا، ولكل "أن  الشاعر بذلك يأبى إال

ليكون ذلك شهادة أخرى على  مكان إفضاءة إبداعية خاصة به، 

خير من عمر تجربته ، ولهذا إلاصدار ألا ."..أّن الشاعر ال ينس ى
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كونه يمثل  ،في إحساساته ومشاعره الشعرية موقع خاص

الذين حدث وأن ارتبطوا به  تجربة اعتراف باآلخرين"بالنسبة له 

 ".أو ارتبط بهم بشكل أو بآخر

تصورات وأخيلة تجسدت بشكل فني  أفكار ورؤى،  

هادف في عدد آخر من أعماله إلابداعية، فمن ألاوبرات الناطقة 

إلى أعمال " سيتيفيس"و " الجزائر"و مالحم " مواويل الوطن"بـ 

ماي  8"ث مسرحية كاشفة عن أبعاد تاريخية وحضارية كأحدا

ومن تأليف ". ماسينيسا"،  ومسرحية "زبانا"ومسرحية " 5491

ألاغاني وألاناشيد املخلدة لكل أمجاد الجزائر وأوفيائها كنشيد 

، إلى انتاجات سينمائية "أمجاد"وأغنية " آلافاق"ونشيد " أوفياء"

شارك من خاللها في بعث املاض ي املجيد لألمة الجزائرية السيما 

تناول  "عذراء الجبل" تلفزيوني تاريخي موسوم بـ إنتاجه ملسلسل

 .فيه املسار الحياتي والنضالي لبطلة جرجرة الله فاطمة نسومر

املواهب، يبقى على وضمن هذا املسار إلابداعي املتعدد  

تمثلة له غير محققة، م ةعز الدين ميهوبي استكمال أمني ألاديب

تأسيس ملعرض  في العودة إلى خوض تجربة الفنون الجميلة، مع

، ةوألامنية محققة ال محال. تشكيلي، تمتزج فيه كل الفنون 

السيما أن صاحب ألامنية رجل طموح ال يؤمن بالفشل، وال ينهزم 
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قام منذ مدة باقتناء كل مستلزمات "أمام الصعاب، ولقد 

 ".الرسم، ريشة ولوحة وألوان

وفي هذه اللحظة التي أكتب فيها هذا التقديم، يرتقي  

لتدرج هذه النقلة ضمن رنا املبدع إلى منصب وزير الثقافة، شاع

وبة والطموحة لتحقيق ألاسمى في مشواره الحياتي، حركيته الدؤ 

خدمة للبالد والعباد، ونحن نتوسم في شخصه فأل سعد لتطوير 

هذا القطاع الهام، عن طريق تفعيل الفعل الثقافي تفعيال واعيا، 

الوطني بالعالمي، مع تأسيس لوزارة يتعانق فيه التراثي بالحداثي و 

 ،تتجاوز الحدود إلايديولوجية الضيقةو كل الثقافات، تجمع بين 

 .وتحلق بمشاريعها في آفاق إنسانية رحبة

وإلى جانب ما تم ذكره، يسعدني أيضا أن أقدم ضمن هذا  

لديوان شعري من اللغة العربية  كاملة  العمل املتواضع ترجمة

ة، وأنا كلي إيمان أن الترجمة في أية لغة كانت، إلى اللغة ألامازيغي

تشكل معابر ثقافية أساسية يتم من خاللها التواصل املعرفي بين 

مختلف ألاقوام وألامم، وتسهل عملية التفاعل بينها، وهي حسب 

بمثابة البوابة التي تعبر منها الذات " تعد أقوال الدارسين

ادي في ترحيل املعارف في ونظرا لدورها الري ."الثقافية إلى آلاخر
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السفينة التي تنقل الحموالت "عادة ما تشبه بــ  ،سفرية دائمة

 ".إلى آخر املتنوعة من مرفأ املعرفية

يتعلق ألامر  حين وتصدق هذه ألاقوال بكيفية أكيدة 

بترجمة بين لغتين ألمة واحدة، تجمع بينهما أواصر القرابة 

حضارية منذ أمد بعيد، الثقافية والاجتماعية والتاريخية وال

وتشكالن حجر الزاوية في معمار الهوية الوطنية، ونعني بهما 

فمن املفروض أن يكون الفعل . اللغة العربية واللغة ألامازيغية

 59ما يقارب  تعايشتاالترجمي بين اللغتين خصبا وثريا، كونهما 

غير أن املالحظ هو أن حركة الترجمة بين هاتين اللغتين ال . قرنا

تزال في مراحلها ألاولى، وألاعمال املترجمة إلى حد اليوم تعد قليلة 

 .جدا، وقد تعد على أطراف ألاصابع

ولعل من ألاسباب الكامنة وراء ذلك، ما يتصل بوضعية  

اللغة ألامازيغية في حد ذاتها، إذ ظلت لقرون خلت لغة شفوية 

ى بالدرجة ألاولى، تتقاسمها العديد من اللهجات، موزعة عل

مساحات جغرافية واسعة، تستغرق الشمال إلافريقي وقد 

تتعداه، ولم تتشكل كلغة كتابية باملفهوم العلمي إال بعد الانفتاح 

الديمقراطي الذي عاشته الجزائر خالل العشرية ألاخيرة من 
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القرن العشرين، حيث تم الاعتراف بها كلغة رسمية، وكعنصر 

 .أساس ي من عناصر الهوية الوطنية

بدأ ( 15) نطالقا من مطلع القرن الواحد والعشرينوا 

الفعل الترجمي بين هاتين اللغتين يتقوى بوتيرة متزايدة بأعمال 

متنوعة منجزة ضمن منظومة البحث الجامعي، أو ضمن 

كاملحافظة  ،نشاطات الهيئات الحكومية الرسمية املوازية

لغة إلى ال" طاسيليا"وترجمتنا لديوان . السامية لألمازيغية

ألامازيغية تندرج ضمن املجهودات التي تبذلها املحافظة في سبيل 

وإلى هذه /النهوض باللغة ألامازيغية، إيمانا منها أن الترجمة من

من أجل  إلاحتذاء بهااللغة تعد إحدى الطرق الفعالة الواجب 

بكل  ،تحقيق القفزة النوعية املنتظرة في مجال تطوير ألامازيغية

الترجمي بين اللغات من مزايا جمة تبرز على  ما يتيحه الحوار

 .مستوى املفاهيم وألاساليب والرؤى وألافكار

لم تجانبها تلك  إلى اللغة ألامازيغية" طاسيليا"وترجمتنا لـ  

الصعاب التي يصادفها أي مترجم للنص الشعري، صعاب تتعلق 

في الغالب بالجوانب اللغوية وألادبية والجمالية والثقافية 

الشعرية في نظر فاللغة . سدة بالخصوص في نص الانطالقاملج

كثير عن اللغة النثرية، كونها موحية، مفعمة الدارسين تنأى 
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تبلغ حد  ،بالنبض، تقوم على عمق املعاني وغور الدالالت

يفسر أدونيس هذه امليزة إلابداعية للنص . الغموض وإلابهام

ومواجهة  إن لغة الشعر تجاوز للظواهر: "املنظوم بقوله 

فعلى اللغة أن . للحقيقة الباطنة في ش يء ما أو في العالم كله

إن لغة الشعر هي لغة إلاشارة في حين ... تحيد عن معناها العادي 

 ".أن اللغة العادية هي لغة إلايضاح

كل هذه املميزات إلابداعية بمفهومها الحداثي، تجسدت  

فمجمل . ميهوبيبشكل فني فاعل في ألاعمال الشعرية لعز الدين 

وردت مفعمة " طاسيليا"النصوص املشكلة لديوانه الشعري 

بالقيم الجمالية إلابداعية شكال ومضمونا، هذه القيم تجسدت 

بطريقة مميزة في حقوله التصويرية والتعبيرية، وأكسبت النص 

الشعري في تجربته غورا في الدالالت، وعمقا في ألافكار، وبعدا 

فاملنظومة التعبيرية في نصوص  .ةعن التقريرية املباشر 

غالبا ما ترد محتجبة املعاني، توحي وال تصّرِّح، تومئ " طاسيليا"

 إذ يتأسس نسيجها الفني على رمزية موحية، تستحضر  وال تبوح،

معطيات تراثية وتاريخية ضاربة في القدم، وتعيد تشكيلها في حلة 

طاق فنية جديدة، وتلقيها على مساحات الحاضر، قصد استن

 .أواصر الانتماء إلى ذلك املاض ي الثقافي املشترك
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أمام هذه اللغة الشعرية املميزة التي يقوم عليها الفعل  

، واجهتنا صعاب جمة أثناء إنجاز "طاسيليا"إلابداعي في ديوان 

منها ما يتصل : هذا العمل الترجمي، صعاب متشعبة ألاوجه

ا ما يتعلق باإليقاع باللغة أسلوبا وتركيبا وألفاظا وصورا، ومنه

وألاوزان كاملوسيقى الداخلية والخارجية والقوافي والبناء 

الشعري، ومنها ما له صلة بالخلفية التاريخية والثقافية املشكلة 

للنسيج الفني للنص الشعري ، هذه الخلفية املقدمة عن طريق 

 .تقنيات تناصية تستدعي ملكة معرفية لبلوغ كنهها

ل هذه العجالة أن نكشف بشكل في مثطبعا ال يمكن  

مفصل عن كل هذه الصعاب، بل نكتفي باإلشارة إلى البعض 

نذكر على سبيل املثال ما يتصل بالقاموس اللغوي املوظف : منها

شعار الديوان، إذ يتضح بجالء أن للشاعر في النسيج الفني أل 

ملكة لغوية قوية ومميزة، أثرت بشكل عميق منظومته اللفظية 

ففي كثير من ألاحيان يستوقفنا . حقوله التعبيريةاملشكلة ل

البعض من هذه ألالفاظ، مشكال عقبة أمام سيرورة الفعل 

الترجمي، وذلك لغياب مدلوالتها القاموسية ألاصلية حينا، وتلون 

معانيها الوظيفية أحيانا أخرى حسب ما يمليه السياق الفني 

الغور الداللي ومن هذا الكم اللفظي املوسوم ب. للجمل الشعرية
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، "الليلك  "، أزهار "املاءات"ملك: نذكر النماذج التالية

" التانيت"ألاشياء، " شبق"ألاحداق، " تنبجس"، "ألاطيار"عذابات

" املعقوفة" "مديته"الرؤيا ، " أسداف"عاشقة، " ضفيرة"ألازرق، 

 " ... .اليأتيك"في الفلوات، أنا 

الداللة، ما يضاف إلى هذا الانتقاء اللفظي املستعص ي  

دفناه من ألفاظ قد تكون أحيانا بسيطة ومفهومة الداللة في اص

قاموس اللغة العربية، إال أن ترجمتها إلى اللغة ألامازيغية يطرح 

فإذا أخذنا على سبيل املثال لفظة . غموضا ترجميا بينا

تحمل دالالت نجدها  "تنام وفي شفتيها بقايا عطر": "الشفتين"

والجمال، وتجسد بعدا شاعريا في  حسية ناطقة بالحسن

النسيج الفني للقصيدة، غير أن ترجمتها إلى ألامازيغية بـ لفظة 

 : "Ticenfurin - أو ثشنفورين Icenfuren -إشنفرن "

Ad tgen, s tsigar n leṭer ɣef yicenfuren-is»   « ال تنقل تلك

 الداللة الشاعرية املألوفة في بعديها الحس ي والجمالي، بل قد

توحي بالنقيض، وتكشف ضمن سياقها الترجمي عن معاني النقد 

 .الهجائي الساخر

التي تكرر بها الحضور في عدد كبير " ألازرق"كما أن لفظة  

من نصوص الديوان، والتي تقوم على داللة قاموسية واضحة، 
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فهي غير  غة ألامازيغية تطرح إشكاالت عدة،نجد ترجمتها إلى الل

ها، إذ يتقاسمها املعادل املعنوي املتناقض دقيقة في استعماالت

على مستويات التوظيف الداللي في مختلف ألانسجة النصية، 

زاو  "فقد يطلق عليها 
 
وال"Azegzaw - أزيـ قاق" Aẓerwal - ، أزر   - أزر 

Azerqaq" ،" أمدادي- Amidadi." ،ومن خالل هذا الحشد اللفظي

تداخلها املتناقض يتجلى ما فيه من خلط بين مختلف ألالوان و 

ونشير . ألاخضر وألازرق:  في اللغة ألامازيغية، خاصة بين اللونين

إلى أن القاموس اللغوي ألامازيغي اليزال في طور التأسيس، 

ويكشف في الوقت الراهن عن عجز كبير في تغطية املنظومة 

اللفظية الضرورية في مجاالت عدة، السيما منها املجاالت العلمية 

 .وألادبية واملعرفية

ومن بين الصعاب التي جابهتنا أيضا أثناء إنجاز هذا  

العمل الترجمي، ما يتصل بميزة الغموض الفنّي، املسجل بكثافة 

في إبداعات الشاعر عز الدين ميهوبي، ال سيما ما يظهر في ديوانه 

هذا الغموض الذي تقف وراءه العديد من ". طاسيليا"الشعري 

منها اللجوء إلى التعبير عن طريق  الدواعي وألاسباب، خاصة

الصور إلايحائية املعبأة بالرموز، مع تحطيم مقصود لألنساق 
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الداللية املتعارف عليها في قوانين اللغة، بإهمال وسائل الربط 

 .ضمن وبين الجمل الشعرية

كما لعبت الثقافة الواسعة للشاعر عز الدين ميهوبي  

الفني في تجربته الشعرية، دورا أساسيا في إرساء تقليد الغموض 

هذا التقليد املعبر عنه عن طريق تقنيات تناصية عدة، تمكن 

من خاللها من استحضار مادة معرفية خصبة، مصدرها التراث 

. املحلي من جهة، والثقافة العاملية وإلانسانية من جهة أخرى 

وهذه املادة املستحضرة كانت له بمثابة لقاح مثمر ملختلف 

عرية على مدار عشريات من الزمن، الش يء الذي إبداعاته الش

 .أكسبها عمقا دالليا واضحا، وسعة في الرؤى وألافكار

ويصدق هذا الوصف بوجه الخصوص على أشعار  

، التي وردت معبأة بمعطيات تناصية كثيفة، "طاسيليا"

فاملتلقي . مستحضرة من عمق التاريخ وصلب الثقافة إلانسانية

أو القائم على ترجمتها، يجد نفسه لهذه النصوص الشعرية 

مجبرا على استحضار تلك املادة التناصية املحذوفة، واملشار 

إليها بمفاتيح فنية في سياق الجمل الشعرية، لبلوغ كنهها الداللي 

ادها الثقافية وهذه النصوص املحذوفة بكامل أبع .املستتر

أن  والتاريخية، شكلت عقبة أمام عملنا الترجمي، إذ كيف لنا
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نترجم ما لم يعبر عنه باللفظ الصريح، وكيف لنا أن ندير تلك 

املفاتيح الفنية في الاتجاه الصحيح، لتنفتح أمامنا املنافذ املؤدية 

. باحتجاب في نص الانطالقإلى تلك املواد التناصية املجسدة 

العديد من الجمل الشعرية " طاسيليا"في ديوان  فقد ورد

، ي
ّ
قوم نسيجها الفني على مثل هذا والسياقات التصويرية

استدعت منا البحث عن ألاوعية والتي الغموض التناص ي، 

. الثقافية والتاريخية التي اغترف منها الشاعر في لحظات إبداعه

رت مدائن مِّ
ض 

ُ
؟، "ألازرق التانيت قرابين" مثل" نوميديا" فمتى أ

ق  عِّ
ُ
 غيالن محارب"؟ ومن يكون "طاهات   في الفتنة شيح"وكيف ل

؟ إلى غيرها من "البيضاء   هيّبون  نوارس"؟ وما قصة "الجيتول  

التساؤالت التي تثيرها مثل هذه الجمل الشعرية، وألاجوبة تكمن 

 .طبعا، وراء تلك الخلفيات التناصية املحتجبة

وعلى العموم حاولنا إلافالت من هذه الصعاب في عملنا  

نطالق ونص الترجمي، بانتهاج نهج التكافؤ الداللي بين نص الا 

الوصول، هو ما اقتض ى منا الفهم الصحيح للنص ألاصلي 

والانعتاق إلى حد ما من شكله اللفظي، بالتركيز على ترجمة 

املعاني وألافكار وألاحاسيس،  وشددنا الحرص على أن تكون 

الترجمة قريبة من النبض الفني ، وناقلة للجوانب الجمالية 



 

 

- 20 - 

ألاخيلة أو على مستوى للنص الشعري، سواء من حيث الصور و

 .إلايقاع وألاوزن والقوافي

إلى جانب ما تم ذكره، يسعدني أيضا أن أتولى ترجمة  

أشعار لديوان مميز يتمحور موضوعها الرئيس ي حول أسطورة 

قديمة نابعة من عمق التراث إلانساني لشمال إفريقيا، تقوم على 

حية معادلة الخصب والنماء، املرتبطة بدورة الحياة الفال 

صاغها الشاعر عز الدين . والاقتصادية للشعوب القديمة

، وأطلق عليها " طاسيليا"ميهوبي في ديوانه الشعري تحت عنوان 

  -ثسليث ن ونزار "ن لشمال إفريقيا تسمية صليو السكان ألا 

Tislit n wenẓar ." 

هذه ألاسطورة تدخل ضمن امليثولوجيا ألامازيغية  

ألاول فعل تساقط ألامطار كظاهرة  القديمة،  فسر بها إلانسان

. من ظواهر الطبيعة، وعلل بخلفياتها مصادر الرزق والخيرات

وظلت هذه ألاسطورة ترتبط في ذهنية املجتمعات ألامازيغية 

القديمة باملطر والخصب والاخضرار، وبالحب في شموليته 

وأبديته، وُينشد إلاله أنزار، بممارسة طقوسية مبنية على مفاتن 

 .وثة، كلما حل الجدب والقحط والجفاف بالبالدألان
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وفي تناولنا لهذه ألاسطورة في إحدى كتاباتنا، أشرنا إلى أن  

ربط جدب ألارض وقحطها بنفور آلالهة وغضبها ليس حكرا على 

أسطورة أنزار، بل هي ظاهرة أسطورية عرفتها مختلف 

ب فعند البابليين كان إله الخص. املجتمعات منذ أقدم العهود

، وعند "أوزيريس"، وعند املصريين القدامى كان "تموز "

، وهي كلها أساطير ذات "أدونيس"الفنيقيين وإلاغريق كان إلاله 

داللة دورية في النماء والخصب، حيث تتحكم هذه آلالهة بدورة 

الحياة في الطبيعة، وما ينجم عنها من نمو الزرع وكثرة املحاصيل 

 .ودفق في املياه

قوة هذه آلالهة تقوم في أساسها على ظ أن ومن املالح 

". الهو املعشوق "عنصر الحب والجمال، إذ ترتبط في مجملها بـ 

، "عشتار"فمثال كان إلاله البابلي تموز يستلهم قوته من قرينته 

مرة باعتباره إغريقيا، وبـ " أفرودايت"كما ارتبط أدونيس بـ 

هذه القرينات  وقد جسدت. مرة أخرى باعتباره رومانيا" فينوس"

معنى الخصب والعطاء في مظاهر الطبيعة املختلفة عبر عالقات 

وسلوكات دالة على عمق الجدلية القائمة بين مختلف القوى 

جبروت إلاله العاشق واملالك لزمام القوة والنفوذ، : املتصارعة
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رب الغيث ومصدر الرزق والخيرات، وقوة العروس، الهازمة 

 .مثلة في العشق والحسن ألانثوي الفتانلكبرياء املتجبر، واملت

فمثل هذه ألاساطير شكلت منذ القدم روح الشعر  

وهاجسه الدائم، وظلت ملهم الشعراء على مر الزمان، فقد كان 

هناك باستمرار توافق بين الشعر وألاسطورة، سواء من حيث 

النشأة والوسيلة أو من حيث الغايات وألاهداف، أضف إلى ذلك 

ألاسطورة من جذور شعبية رائجة، ولهذا كان ما تتضمنه 

توظيفها في الشعر بهدف تقريب املسافة بين الشاعر وجمهوره 

عبر رموز مشتركة، وتنحدر إليه من أحقاب سحيقة يلفها 

 .السحر والغموض، فتشكل لديه مرفأ روحيا موصوال باألجداد

لقد أقر العديد من الشعراء املعاصرين من الذين  

ألاساطير القديمة، بمجمل تلك املزايا الفنية  ولجوا عوالم

الناجمة عن هذه العالقة الوثقى بين الشعر وألاسطورة، ولنا 

عز الدين ميهوبي النموذج ألامثل لذلك، إذ  في أعمال الشاعر

نجده يقدم في إحدى تصريحاته تعليالت موضوعية عن مراميه 

، " Tislit n wenẓar -ثسليث ن ونزار "من اختراق عوالم أسطورة 

وقد : "، قائال "طاسيليا"وتوظيفها تناصيا في متن ديوانه الشعري 

رأيت أن أقوم بعملية اختراق لهذه ألاسطورة الجميلة، ذات 
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الدالالت القوية في عالقة إلانسان باملاء، وحاولت أن أبني نّصا 

شعريا بلغة مسرحية، وغنائية، ورسم لوحات درامية، يختلط 

فة ورؤية الكاهن ومكابدات غيالس العاشق، فيها منطق العرا

وسطوة أنزار املعتد بقوته، وتضحية طاسيليا املرأة التي أنقذت 

 ."أهلها، وانتصار الدمعة في حربها مع الجبروت

وبالفعل، فقد تمكن الشاعر من خالل هذا التوظيف  

التناص ي لألسطورة من تأسيس جسور التواصل بينه وبين 

أنسجة ورموز، اغترفها من الوعاء الثقافي  جمهوره املتلقي، عبر

هو بهذه الجسور و  .املشترك، املنقول عن السلف التليد

املوصولة باملاض ي، توصل إلى تشكيل صورة حية تعج بالحركة 

صورة تتقاسمها العديد . عن بالد نوميديا، بالد تيموزغا القديمة

لبرق قوة إلاله أنزار مالك املاءات وا: من القوى املتصارعة 

والسحاب، تثابر غيالس املحارب صاحب الناي ونبضات القلب 

الولهان، ثبات طاسيليا وصمودها، بمفعول سحر جمالها 

لينتهي الصراع بفوز الدمعة والناي، وانهزام جبروت . الفتان

املاءات، لترقص طاسيليا في النهاية على مساحات نوميديا، معلنة 

 .شموخعن رمزية الانتصار لجزائر العز وال
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بنفس هذه الدرجة من التوظيف التناص ي الناجح  

طاسيليا، نجد شاعرا أخرا من نفس "ألسطورة أنزار في ديوان 

هذا الوعاء الثقافي املشترك، يوظف نفس هذه ألاسطورة في 

-Tesḍelmeḍ -ني وما أنا بظالم ظلمت»إحدى قصائده، املوسومة بـ 

iyi ur ḍelmeɣ »،شاعر القبائلي املتميز وهو ال توظيفا فنيا موفقا

هذا الشاعر الذي تمكن بدوره من . لونيس أيت منقالت

استنساخ عدة عناصر تناصية من ألاجواء العامة ألسطورة 

أنزار، ووظفها كمقومات فنية في بناء خطابه الشعري، املبني 

ب، " ألانا العاشق"قوة : أساسا على تلك القوى املتجاذبة املخاطِّ

ب "الهو املعشوق "وقوة 
َ
إلى " nekkألانا، "ويرتـقي الشاعر بـ . املخاط

خصوصيات " Nettatالهو، "مقام إلاله أنـزار، ويضفي على 

العروس ألاسطوري املرتقب، والشاعر إلاله يستلهم قواه 

، إذ به « Lemḥibba di lkanun»الخارقة من شظـايا حبهما امللتهب 

غيثا، يرض ي ومن أجله يرتقي أعالي السماء، ليصبح غيما يمطر 

به مطلب الحبيبة ورغبتها، وفي ذلك استنساخ واضح أللوهية 

وفي ختام هذا التقديم املختصر، أود إلادالء  .أنزار وشخصيته

ترجمة ألادبية ألشعار من جديد بسعادتي وتشرفي بإنجاز هذه ال

املتعدد  الدين ميهوبي، هذا ألاديبملؤلفها عز " طاسيليا"ديوان 
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على تميز وفرادة في أوساط الساحة إلابداعية  املواهب، والحائز

أملي أن يكون هذا العمل الترجمي أكثر قربا في نقل . الوطنية والدولية

النبض الفني لنصوصه الشعرية وجمالياتها، وأقل خيانة ألسسه 

إلابداعية شكال ومحتوى، ألن ألامر يتعلق بترجمة الشعر، وذلك يعني 

بدعة، بكل ما تبطنه من أحاسيس أننا أمام نقل أغوار الذات امل

 أشكاالأو هذه الذات التي ال تمثل بالطبع معادلة رياضية . وعواطف

هندسية مادية تنساق بالسهولة نحو إعادة تشكيلها، بل هي تجربة 

ناطقة بروح النعومة واللطف، وكاشفة عن تموجات وجدانية وانفعالية 

 .اراتمتلونة، يصعب رسمها على مساحات ألالفاظ والعب

فبالرغم من صعوبة هذه املهمة، فقد رفعنا الرهان، وقدمنا في  

طيب الشعرية رائعة، مبدعة في لغة أبي  الغة س ي محند أو محند تحف

املتنبي، ليندرج كل ذلك ضمن خطية التحوالت الثقافية املوعودة 

والواعدة، في جزائر اليوم التي تؤمن بأن إسمنت وحدتها تكمن في تعددها 

ي وتنوعها الثقافي بكل ما يجسدانه من أبعاد تاريخية وحضارية اللغو 

 .أصيلة

 جــالوي محمــد

 أستاذ التعليم العالي

 جامعة البويرة
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Amɣar Abaḍni s tekkazt-is 

ɣef tizi : 

:الراهب على ربوة بعصاه  

 

Allen ttmeculent s temllel ور  من عينان
ّ
ألابيض البل  

Lebraq iɣebba itri ةــــــــنجم يخّبئ رق ــــــــــــــــللب يا  

Ɣef tlewḥin n tmest   ــأل في ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن واحـــــــــ ار  ــــــ  

I d-tedda teqcict-agi ــلــــالطف ذيـــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــ ةـــــــــــــ  

Seg yixef n yal taɣawsa  اءــــــــــألاشي شفة من يطلع  

Iḍal-d ugellid-nni ..  ـــإل ..ه  ــــــــــــــــــــــــــــ  

Si lebḥer yettwattun yejji-d شفاه   املنس يّ  البحر ومن  

Si tatut yuɣal-d umellaḥ. امللح يعود النسيان ومن.  

Ɣef tutlayt nnernan leɣwar وار  ــــــــــــألاس اللغة في وتكبر  

Adra ma ad d-yas ugellid n waman 

ass-a 
اءـــــــــــــــامل إله اليوم يأتي هل  

Ad d-yeffeɣ seg yidammen-is unḥar ـــــــــأن دمه من ويخرج   زار  ــــــــــــــــــــ

 

*  *  *  *  * 

 

Ɣilas : غيالس: 

 

Ay aggur-iw yettezziren..  يا قمري السهران ..  

Ma tesliḍ-d i ṣṣut-iw ? هل تسمع صوتي؟ 

Nekk d Ɣilas ameksa .. أنا غيالس الراعي..  

elmeɣ la d iyi-d-tettwaliḍ, 

kečč tezziḍ udem-ik fell-i . 

.رف أنك تلمحني وتشيح بوجهك عنيأع   

Akken ad twaliḍ tamacuqt n 

tmest. 

.كي تلمح عاشقة من نار   

elmeɣ tettcabiḍ-iyi,   أعرف أنك تشبنهي 

Mi teseqsayeḍ ayen i d-

yeskad umeksa ɣur-i  
 حين تقول ملاذا ينظر هذا الراعي إلي 

Nekk lliɣ kan bḥal  ولست سوى 
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Aṣlaḍ ggan waman n tafat.. ضوءصخر معجون بمياه ال..  

elmeɣ yekseb wul-ik ayen 

ara yeǧǧen tamacuqt di 

tmurt 

أعرف أن لقلبك ما يجعل عاشقة في ألارض    

ad tgen, s tsigar n leṭer ɣef 

useḍsu-s  

 تنام وفي شفتيها بقايا عطر 

d lewrud akked ccnawi ـــــــــوورود وغن ..    اءـــــــــــــــــــــــــ  

Ay aggur-iw yettezziren.. يا قمري السهران..  

Lemmer lliɣ d tafat n tmura, 

tali ad illiɣ d talaba i 

yieccaqen 

.لو كنت ضياء ألارض لصرت رداء للعشاق  

Lemmer lliɣ d ibunda d-

ttakent wallen, tali ad qqleɣ 

d tAbaḍnit i tkeccafin 

لو كنت شموسا تطلع من عينين لصرت 

..افاتحديث العر   

Lemmer lliɣ d Nnbi, tali ad 

zereɣ lferḥ di tutlayt-iw, ad 

unageɣ ɣer Ṭasilya ad 

testeqsiɣ. 

لو كنت نبيا لزرعت الفرحة في لغتي ورحلت 

 إلى طاسيليا أسألها

Am umneṭri yeǧǧan tamurt 

n yieccaqen 

.كالتائه عن وطن العشاق  

Ɣer-s ad d-zziɣ d awḥid ɣef 

tafriwin yettafgen 
..وأعود وحيدا تحملني ألاطيار  

Ay aggur-iw.. ma tesliḍ i 

ṣṣut d-ffkan iḥerqan n 

Numidya 

هل تسمع صوتا يطلع من أحراش .. يا قمري 

..نوميديا  

 

Yunisa : يونيسا:  

 

Kečč d ameslub.. a Ɣilas أيا غيالس.. مجنون أنت  

Ur steqsay aggur ɣef tmecuqt di 

tuṣra. 

. تسأل قمرا عن عاشقة في السرال  
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Ur d-tekkes tazeǧǧigt-ik tamellalt s 

lemɣawla.. 
ال تقطف وردتك البيضاء بتلك 

..املدية  

Imi laṭer yettmettat إن العطر يموت.  

Ur ceṭṭeḥ weḥd-k, imi tafukt 

tettasem  
..ال ترقص وحدك إن الشمس تغار  

Ɣef useḍsu-k ur ttweccim tallest   ال ترسم وشم الطفلة في شفتيك 

Imi awal n ufrux d tasusmi فإن حديث الطير صموت..  

Ur ttnadi ɣef yitri-k yemmezlen di 

ṣṣrayat 
ال تبحث عن نجمتك املذبوحة في 

..ألابراج  

Inig, ur steqsay Yunisa.. ال تسأل يونيسا وارحل..  

Anẓar ha-t-an ad d-yerzu أنزار سيأتي..  

 

Ɣilas : غيالس: 

 

Anef-as ad d-yerzu فليأت..  

Ad yinig am nekk mi ara iwali nac 

ɣer-s iteddu-d  

وسيرحل مثلي حين يرى التابوت 

..يسير إليه  

Nekk i kesbeɣ d tajewwaqt. وأنا ال أملك غير الناي.  

A tajewwaqt icennun tayri يا ناي الحب..  

Inni-d ay tebɣiḍ, nekk ur dnibeɣ ur 

nɣiɣ 
لست .. قل ما شئت فلست املذنب

 القاتل

D amecaq kan i yelliɣ لست سوى عاشق.  

Anẓar yeceq tamettant, aman-is d 

idim iremlen tamurt  

أنزار يحب املوت وهذا املاء دم في 

.ألارض  

 

Yunisa : يونيسا:  

Ɣas inig a Ɣilas إرحل يا غيالس..  

Inig.. nekk zriɣ Kečč d imɣi  فأنا أعرف أنك نبتة نوميديا .. إرحل
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n Numidya yettumelken املسكونة 

s lferḥ-nni yettwanɣan  بالفرح املقتول.  

 

Ɣilas : غيالس:  

 

Nekk ur ttinigeɣ a Yunisa لن أرحل يا يونيسا.  

Ɣerr di tdikelt-im i m-yehwa  ولتقرأ كفك ما شاءت..  

Imɣi yekseb leḥraret n tmurt النبتة تحمل دفء ألارض.  

U tamurt d nekkini… وألارض أنا..  

Nekk d lferḥ n yigerdan d tidma. وأنا فرح ألاطفال وتلك النسوة.  

Ur ttinigeɣ, hala ma tcerq-d 

tafukt 
.لن أرحل قبل مجيء الشمس  

 

Yunisa : يونيسا:  
 

Tafukt ad d-tecreq الشمس ستأتي.  

Maca ur tzerreḍ Ṭasilya  لكنك لن تلمح طاسيليا..  

Nekk d takeccaft Yunisa i d-

yemmalen leɣyub 
..أنا العرافة يونيسا سيدة املجهول   

Inig ay aqcic bu tjewwaqt… ay 

aeccaq ameslub 

يا عاشقنا .. ارحل يا طفل الناي

..املقتول   

Inig anef i temsal ad gnent s lebɣi-

nsent 
..ياء تنام كما شاءتارحل ودع ألاش  

Kečč ccḍeḥ gar tejlibt-ik deg 

yiḥerqan 
 وارقص بين خرافك في ألاحراش

Iḍ fell-ak ad iḍul       فإن الليل يطول    

Yiwwass, imɣi n Numidya ad 

yennerni, s ccnawi d uẓawan 

 

 

 

وسيأتي اليوم لتكبر نبتة نوميديا 

..نغني  
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Ccna : أغنية:  

Numidya ا نوميدي  

I kem ad d-nehdu tayri لك الحب أنت 

 D kem i d lferḥ   وأنت الفرح  

Numidya  نوميديا 

I kem a d-nehdu lwezɣi لك املجد أنت 

D tmeɣra n wuccen tenṣeḥ وقوس قزح 

Numidya  نوميديا 

I kem ad nbud tigelda d iswi لك الصحو والكبرياء 

Fell-am ad idum ccḍeḥ  قصة ألابديةلك الر  

Ternuḍ-as tiɣennayin  وألاغنيات  

I kem idim si tutlayt-iw mi d-yuli لك الدم يطلع من لغتي 

Buddeɣ-am zzhu d usirem ولك الزهو وألامنيات 

Numidya yid-m awi-yi نوميديا خذيني 

S ul-im ahwawi إلى قلبك املشتهى 

Ili-yi d tazwara فكوني لي البدء 

Tiliḍ i uciq-im d taggara كوني لعاشقك املنتهى 
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Abaḍni iteddu gar tidma 

n numidya icennu : 

(الراهب يمشي بين نساء نوميديا وينشد)  

 

 

 

Tafukt teqqar i tili الظل لهذا تقول  الشمس  

Ad gneɣ kemmini aki لتصحو   أنام  
 
..أنت   

Anef i tzeǧǧigt ad tru  الزهره   كيفتب  

Taqcict tecba taɣzalt deg 

uhummu 
 املهره   مثل تركض والطفلة  

A taɣzalt-nneɣ melkent 

tujjmiwin 
  املسكونة مهرتنا يا

 
..باألشواق  

Nekk mmezleɣ, s iffasen n 

wiyeḍnin 
..يديك بغير املذبوح أنا  

Ad gneɣ ahat ad akin waman 

ɣef useḍsu n yimacaq 

  شفة في ماء قطرة لتصحو   أنام
 
العشاق  

Afrux ad d-yers ɣef 

yifarrawen n tzemmrin 
يجيئ   الزيتون  ورق من عصفور    

Askud fell-as ad d-

yemecruraq  
  فتنبجس  

 
ألاحداق  
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Tulawin emrent urar, gar-

asent tella Ṭasilya 

(ترقص النساء وبينهن طاسيليا)  

 

 

 

Silya : لياسي:  

Nekk d tafruxt, fell-i i d-tcerreq 

tafukt  
أنا العصفورة حين تطل علي 

 الشمس

Steqsaɣ-tt: anta i tamacuqt 

icebḥen di tmurt.. 

..وأسألها عن أجمل عاشقة في ألارض  

 

Tuǧa : توجا:  

Nekk ur steqsayeɣ d anta i 

tamecuqt icebḥen di tmurt 

ةأنا لن أسأل عن أجمل عاشق  

Imi d nekk i tamecuqt tamenzut  فالعاشقة ألاولى كنت أنا.  

 

Masilya : ماسيليا:  

Nekk ur staqsayeɣ fell-am ma 

telliḍ tamecuqt tamenzut 

 وأنا لن أسأل عنك ألنك عاشقة أولى

Nekk d lmesk n yimacaq s ttbut وأنا عطر العشاق.  

 
Ṭasilya طاسيليا:  

Ma yella kem d tafruxt أنت العصفورة ..  

Nekkini kesbeɣ leṣwat يكفيني التغريد.  

Ma yella kem d taciqt tamenzut وأنت العاشقة ألاولى ..  

Nekk s tayri, ad fsuɣ tudert d 

leǧnanat 
يكفيني العشق ألجعل هذا العمر 

 حدائق

Deg-s ad zedɣen yirgazen ur 

nfennu. 
.يسكنها ألابطال ألابديون   

Ma yella kem d lmesk وأنت العطر..  

Nekk kesbeɣ rriḥa-s ur nkeffu أنا من يجعل هذا العطر نديا..  
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D nekk i d ul n lmesk di yal 

taswat.  

وأنا من يجعل هذي الدهشة نبض 

..العطر  

 

Silya : سيليا:  

Ili-kem d tafruxt كوني العصفورة..  

 

Ṭasilya : طاسيليا:  

D tafruxt i lliɣ   كنت..  

 

Tuǧa : توجا:  

Ili-kem d tamecuqt n lebda كوني العاشقة ألابدية..  

 

Ṭasilya : طاسيليا:  

D tamecuqt i lliɣ  كنت..  

 

Masilya : ماسيليا:  

Ili-kem d lmesk كوني العطر..  

 

Ṭasilya : طاسيليا:  

Ad iliɣ akken tebɣamt, nekk ur 

walaɣ tAbaḍnit yellan, Ɣilas d 

aciq n tiṭ d useḍsu yeḥlan,  

yezdeɣ deg yinnan  yeṣfan 

 

 أكون كما تبغين ولكني ال أملح سر اللحظة 

 غيالس العاشق في العينين وفي الشفتين

..وفي كلمات الصحو   

Silya : سيليا:  

Ɣilas d aṣendid am Numidya غيالس عنيد مثل نوميديا..  

 

Tuǧya : توجيا:  

Yerna iḥemmel tagrawla ويحب الحرب..  
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Masilya : ماسيليا:  

ni yella di Numidya win ur 

neksib taramit 

 وهل في أهل نوميديا من ليس له رمح

Neɣ aewdiw aweḥci d yidim 

am tirgit 

..وحصان بري ودم من نار  

 

Ṭasilya : طاسيليا:  

Maca nekk ecqeɣ ṣṣut n 

ujewwaq bu teflit 

..أعشق صوت النايلكني   
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Ad d-tas Yunisa : (تأتي يونيسا)  

 
 

Yunisa : يونيسا:  

Ṭasilya ay imɣi yesfuktin lǧerḥ 

yettwattun 
طاسيليا يا نبتتنا املمهورة بالوجع 

..املنس ي  

Ur ttraǧu Ɣilas, yettwahba s 

tegrawliwin d tmettanin 
ه في آخر هذي ال تنتظري غيالس فإن ل

 ألارض

di lemṣar i d-iteddun حروبا ومآتم..  

Ur tettraǧu.. aqsid-im d uzdiɣ n 

lerc n waman 

ال تنتظري فاآلتي نحوك يسكن عرش 

..املاء  

Ad kem-id yeqsed di lweqt i s-

yehwan 
..يجيئك حين يريد  

Ad d-yawi laceq deg waman  ويحمل ماء العشق 

Ad d-yessu i teḥdayin tixutam وينثر للفتيات خواتم 

 

Tiḥdayin : الفتيات:  

Ay agellid-nneɣ ay Anẓar يا سيدنا أنزار..  

Ay agellid-nneɣ ay Anẓar 

 
..يا سيدنا أنزار  

Yunisa : يونيسا:  

Anẓar ad d-yerzu أنزار سيأتي 

Ad yinig ɣef tmuɣli-m d isuraf وسيرحل في عينيك بعيدا..  

Deg usigna ɣur-m ad d-yeddu 

 
..ويعود مع الغيمات  

Ṭasilya : طاسيليا:  

Maca nekk steqsayeɣ ɣef Ɣilas 

 

 

 

..لكني أسأل عن غيالس  
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Yunisa : يونيسا:  

Ɣilas d anza n tayri ad yemsu ɣef 

useḍṣu-m 
..غيالس بقية حب في شفتيك ستفنى  

 

Ṭasilya طاسيليا:  

Wi d-yennan tayri tettmettat من قال الحب سيفنى..  

Tayri d lferḥ n wallen i snat الحب سليل الفرحة في العينين.  

Tayri d tasudent ɣef tcenfurin  الحب حديث القبلة للشفتين.  

Tayri d nekk di ṣṣut n 

tjewwaqin 
..الحب أنا في صوت الناي  

Melmi ad d-yerzu Ɣilas فمتى يأتي غيالس..  
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Amɣar Abaḍni ad d-yFfeɣ si 

tewwurt layen di ṣṣraya 

الراهب يخرج من بوابة في )

(أعلى القصر  

 

 

Ṭasilya طاسيليا 

Tettnadi ɣef ufrux s lḥenni 

yeɣman  
 بالحناء   ممهور  عصفور  عن تبحث  

Ad d-yas yettwamlek s tzegzewt n 

tɣezza d igefran 
البري وألاعشاب رقةبالز  مسحورا يأتي

وألانواء   ة  

Ad d-yesteqsi ɣef ṭṭjur n ttut التوت أشجار عن يسأل  

S leryuc n tinigt-is ad d-yessu 

idurar n lmermer 


.املرمر جبال فوق  الرحلة ريش وينفث

. 

D  tqecwalin n lexrif yemlan  التين سالل فوق   

akked tecbula n waman املاء   جرار وتحت  

Ṭasilya telem     طاسيليا كانت

S tafukt tettuɣal-d ma teɣli مس أن تعرف
ّ
  إذا تعود الش

 
غابت  

S tmurt tettdewwir ɣef tallest 

tuciqt 

..ألانثى  العاشقة ألجل تدور  وألارض  

Ma d afṭan d adil yessan  رداء   والصحو  
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Ad d-asen lɣaci si yal amkan .. 

ttazalen qqaren : Anẓar, Anẓar, 

Anẓar. Mi ssusmen, ad d-iban 

yiwen umedyaz 

يأتي الناس يجرون من كل )

: وصوت واحد يتكرر.. مكان

أنزار تتوقف .. أنزار.. أنزار

 (األصوات، ويأتي الشاعر

 

 

Abaḍni : الراهب:  

Ad d-asen ..    .. ون ــــــــــــــــــــــــــــــــيأت

Ad slen i ccna aḥnin, seg tcebbubt n 

tselnin 
  من الحلوة ألاغنية ويسترقون 

رو صال شرفات  

Akked lwerq n tṛemmanin    ورق ومن
 
الرمان  

Ad d-asen ..     .. ون ــــــــــــــــــــــــــــــــيأت 

S leṣwat n rrud ur yefhim umdan  ال حديث  الرعد أصوات وفي

  فهمهي
 
الانسان  

Akked tmacahut n tallest iceṭṭḥen ɣef 

later ixucan 
ألا  شبق في ترقص أنثى وحكاية

 شياء

I d-irewlen i lɣecc n yiselman  غضب من وتهرب  
 
الحيتان  

Ad d-asen ..  .. ون ــــــــــــــــــــــــــــــــيأت   

Ur d-yettas unzar ass-a  اليوم أنزار يأتي وال  

Tammurt tettraǧu-t s yal tujjma   
ّ
إليه تحّن  ألارض كأن  

Talem s usigna-s yeffuden    وتعرف
ّ
العطش ى سحائبه أن  

mi d-yuɣ tamnaḍṭ n Luras    أوراس  على تنثال

Ṣṣut-agi d ṣṣut n laman 

 
    الصوت وهذا

 
.. أمان  

Leṣwat tteggiḍen-d : أصوات متكررة:  

D laman .. ـــــــــــــــــــــــــأم ــــــــــــــــــــــ ..انـــــ  

D laman .. ـــــــــان ــــــــــــــــــــــ ..أمـــــــــــــــــــــ  

D laman .. ـــــــــان ــــــــــــــــــــــ ..أمـــــــــــــــــــــ  
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Abaḍni : الراهب:  

Tenna-d Ṭasilya طاسيليا قالت  

Mi d-tban di tegnawt am 

usigna 

 

غمامه   ألافق في التمعت حين  

Ṭasilya : طاسيليا:  

Tiṭ d aewdiw aweḥci  بري   حصان   العين"  

Ma d ul di tetbirt yecba ه  ــــــــــــــــــــــــــــحمام والقلب  

 

Abaḍni : الراهب:  

Anebdu yekka-d si fad n ṣṣḥari عطش من الطالع الصيف في  

 الصحراء

Walaɣ timdinin n Numidya 

ttimɣurent di tsusmi 
  ملح في تكبر نوميديا مدائن رأيت

 
 
 ألاموات

Tɣabent am iseflan n Tanit 

aḥcayci 
ألازرق التانيت قرابين مثل وتضمر  

Ad d-yas ـــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــ أتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

S ṣṣut-is yesxertimen 

 
  مهترئ 

 
.."ألاصوات  

Ṭasilya : طاسيليا:  

Mi ara d-yuɣal yitri irewlen si 

tafat n wallen-iw 
..عيوني ضوء من الهارب النجم يأتي ملا  

Ad elmeɣ s tmettant n uciq-

iw 

   العاشق أن أعرف
 
مات  

Leṣwat si yal tamma : أصوات من كل الجهات:  

Ay Anẓar, ay Anẓar, ay Anẓar يا أنزار.. يا أنزار.. يا أنزار  
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Kra n win yellan deg 

umkan ad yenser, ad d-

yeggri umedyaz wehd-

s ɣef tqacuct n tizi. S 

mbaid tettban-d tafat 

zuraqen. 

يختفي من في المكان ويبقى الشاعر وحده )

في أعلى الربوة، بينما ينبعث ضوء أزرق من 

 ..(أعلى

 

 

Abaḍni : الراهب:  

Deg unebdu i d-iteddun القادم الصيف في  

Ad d-yffeɣ umacaq seg 

wakal-is zegzawen 

 الزرقاء تربته من العاشق هذا يخرج  

Ad yeffel d awḥid di lexlawi  وحيدا الفلوات في ويمش ي  

Am Nnbi ggunint lemḥani  ألاطيار   بعذابات موعود نبيّ  مثل  

D lefṣul yezzuǧǧugen s yal 

ddnub  
 إلاثم فيها ينبت ومواسم   

Seg yifri n waman, ad yFfeɣ 

ugellid n tmest 
النار   إله املاء تجويف من ويخرج  

Ay amacuq-agi..  ..العاشق هذا يا  

Kteb ɣef uṣlaḍ tamacahut-ik 

tamenzut 
ألاولى حكايتك الصخرّي  اللوح في أكتب  

Rnu ḍbe taɣawsa شيئا وارسم..  

Di tɣawsa i ffren leṣwat d-

iteddun 
 آلاتون  يختبئ الغامض الشيئ هذا في

ألاصوات من  

Ma d Anẓar ur d-yettas ara أنزار   يأتي وال  
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Ad d-ffɣen yimdanen i 

tikkelt nniḍen qqaren-d : 

:يخرج الناس مرة أخرى، ويرددون  

 

 

Ad d-yas  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي أتيــــــــــــــــــــــــــ  

Ur d-yettas ara  ..أتيــــــــــــــــــــــــــــــــي لن  

Ala ad d-yas  ــــي لــــب ..أتيـــــــــــــــــــــــــــ  

Ad d-yas ــــــــــــــــــــــــي أتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Ur d-yettas ara  ...أتيــــــــــــــــــــــــــــــــي لن   

Ala ad d-yas 

 
 ..أتيـــــــــــــــــــــــــــــــي لــــب   

Ṭasilya طاسيليا:  

ni yenna-d ad d-yas ?  ؟سيأتي قال هل  
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Ṣṣut ad d-yffeɣ si tafat-nni 

zuraqen 

(.صوت ينبعث من الضوء األزرق)  

 

 

Anẓar : أنزار:  

Anẓar ad d-yas أنزار سيأتي..  

D nekk i d Anẓar زارـــــــــــــــــــــــــــأنا أن..  

Anẓar ad d-yas أنزار سيأتي..  

Abaḍni : الراهب:  

Ur d-tettaseḍ ara ay Anẓar يا أنزار أتيت لن..  

I yidim n tmurt, d keçč i d 

leqrar  
الطالع أنتو  ألارض تلك في دم    

Seg waman n tizubna ur 

tegguḍ 

تتعب   ال الحكمة ماء أيقونة من   

Seg uṣlaḍ yeɣɣusan, ma ad d-

ffɣen waman  
  تنبجس هل

 
املفجوع الصخر من املاءات  

Wissen ma yella kkfan  تنضب   وهل  

Initen n tmettant ala Kečč 

iten-yessnen 
..سواك املوت لون  يعرف ال  

Ma d taqcict teḥṣa s waman 

zeddigen 
..املاء شكل تعرف الطفلة وتلك  

Kečč d uqrib ɣer tqemmuct-

is   
 
 
أقرب   فمها إلى وكنت  
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Ṭasilya tettazal deg umkan 

am tmexlult 

:طاسيليا تجري في المكان كالمجنونة  

 

 

Nekk ur tedduɣ d unzar لن يأخذني أنزار..  

Numidya tessen ul-iw, ayen 

tessusum mebɣir ttar 
نوميديا تعرف قلبي فلماذا تصمت حين 

 أصيح؟

Ɣilas ad d-yas am waḍu غيالس سيأتي مثل الريح.  
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Anẓar yettaḍsa 

Deg umkan tzad tafat 

tezrureq 

(أنزار يضحك)  

(يزداد ضوء المكان زرقة)  

 

 

Leṣwat : أصوات:  

Ay Anẓar .. Ay Anẓar 

 

.زارـــــيا أن.. زارـــــــــــيا أن  

Ṣṣut n Anẓar صوت أنزار:  

Anẓar ad d-yas ــــــــــــــــــــــــــــــــــــزار سيــــــــــــــــــأن أتيـــــ  

Seg tafat-agi ara d-yeflali من هذا الضوء يجيء..  

Numidya ɣas ffreḥ جيـــــــــــــــــــــــوميديا ابتهّ ــــــــــــــــن  

Anẓar ad d-yas ــــــــــزار سيــــــــــــــــــأن أتيــــــــــــــــــــــــــــ  

Iḍ s tafat ad yeṣṣeḥṣeḥ ــــــــــــــــواللي ــــــل يــــــــــــــــــ ..ض يءــــــــــــــ  

 

Ṭasilya : طاسيليا:  

Anida-t ..   ــــــأي ـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــــــ ..وـــــــــــــــــ  

Ulac i walaɣ, bɣir tafat n lebḥer ال أملح شيئا غير ضياء البحر.  

Tizruraqt tehba ul-iw ألنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزرقة تم  

D aman kan i tt-waliɣ zzin-iyi  رنيـــــــــــــــــــر املاء يحاصال أملح غي  

A ṣṣut n tjewwaqt iregglen fell-i يا صوت الناي الهارب مني..  

Numidya tessusum i yissuɣan-iw نوميديا تصمت حين أصيح..  

Melmi ara d-tas. ــــــــــــــــــتى تـــــــــــــــــــــــــــــــــفم .أتيـــــــــ  

Ad d-thubb am waḍu s idisan-iw حــــــــــــــــــــــــرج مثل الريــــــــــــــــومتى تخ  .  
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Ad xsint teftilin, ad d-teqqim tafat 

deg umakan, ad d-iban Ɣilas  

weḥd-s ɣef tezrut 

 

تنطفئ األنوار، ويبقى ضوء 

في المكان وغيالس وحيدا 

.على صخرة  

 

 

Ɣilas la yettemebbar d  

yiman-is : 

:غيالس يناجي نفسه  

Sseyan-k ijujaḥ n tmurt-agi ألارض هذي حرائق أعيتك  

Sseyan-k imerzaf mebɣir iswi  معنى بال آلاتون  وأتعبك    

Tamurt d nettat i d iswi املعنى هي ألارض  

Ma d aman d-imeṭṭi n yifrax الطير بكاء واملاء  

Ṭasilya d asfel ɣef tmurt yerɣan الوطن قربان وطاسيليا  
 
العطشان  

Ay Anẓar أنزار يا..  

Wissen ma yalla di tmurt laman     ..الغربان وطن في هل
 
أمان  

Tasusmi d laman   
 
  الصمت

 
أمان  

Kečč teṭṭafareḍ lexyal n tallest gar 

lefṣul n ufṭan-ik 
 مواسم بين الطفلة طيف تالحق وأنت

 صحوك

Terniḍ aḥemmal yeqqwan  
 
 والطوفان
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Ṣṣut n Anẓar ad d-yebbazeq 

si lali n ṣṣraya : 

:يرتفع صوت أنزار في أعلى البرج  

 

 

Ay aqcic n Numidya يا طفل نوميديا..  

Ffeɣ si tmurt sswen waman-iw ارحل عن أرض تعرف مائي..  

Tamurt d tegnawt-iw ائيـــــــــــــــــــألارض سم..  

Taqcict ur d-clig di ṣṣut n 

tjewwaqt-ik 
..والطفلة لن تسمع صوت الناي  

Ṣṣut awḥid  الصوت ألاوحد 

D isem-iw ــــــــــــــــــــــــإس ـــــــــــــــــــــــ ..ميــــــــــــــــــــ  
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Leṣwat n yimdanen mi ttazalen 

deg umkan : 

 

أصوات الناس وهم يجرون في 

:المكان  

 

 

Ay Anẓar, Ay Anẓar 

 
يا أنزار.. يا أنزار  

Ɣilas : غيالس:  

Ur ttinigeɣ ara ay Anẓar لن أرحل يا أنزار 

Deg ul-iw tezdeɣ tegrawla d yidim, 

ieewdiwen d treccaqin    

في قلبي ما يشبه حربا ودما وخيوال 

احاـــــــــورم  

D wallen iferḥen s tuɣalin وعيونا تفرح حين أعود.  

Ur ttinigeɣ ara ـــــــــــــــــن أرحـــــــــــــــــــــــل ل ــــــــــــــــــــ  

Tagi d Numidya tessen-iyi هذي نوميديا تعرفني 

Talem win itt-iecqen d nekkini وتعلم أني العاشق..  

Ur telli temtilt-iw d lerc-ik ay 

Anẓar 

هل يوجد مثلي في عرشك يا 

.زارــــــــــــــــــــــــأن  

 

Ṣṣut n Anẓar : صوت أنزار:  

Ili-k d win tebɣiḍ ــــــــن من شئـــــــــــــــــك ..تــــــــــــ  

Taqcict d nekk i textar  ة ليــــــــــــــإن الطفلـــــــــــــــــــف..  

Ili-k d aciq-is ma tebɣiḍ كن عاشقها إن شئت..  

Ili-k d win itessun laṭer n 

Numidya deg yizenqan 

وكن من ينثر عطر نوميديا في 

..الساحات  

Nekk i d agellid n tzumnit d 

waman 
 أنا سيد ماء الحكمة

Irgazen ad mmten, Numidya ad 

teqqel d iɣiɣden 
 سيموت الناس وتصبح نوميديا رمادا

Nek ad ḍseɣ fell-ak d fell-as 

 
..وأنا أضحك منك ومنها  
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Ur d-ttqerrib lerc n waman ال تقرب عرش املاء 

Din turǧa-k tmettan-ik ــــــــك ميـــــــــــــــــــــــــــــــــفإن ..تـــــــــــ  

 

Ɣilas : غيالس:  

Aman ad qqlen d iɣiɣden سيصير املاء رمادا..  

Numidya ad d-tifrir ɣef lerc-ik ay 

Anẓar 

 وتصير نوميديا أعظم من عرشك 

..يا أنزار  

Tajewwaqt-iw ad tecnu i wid 

yemmuten 
..والناي يغني لألموات  

Ayen tetthabiḍ nnac-ik  ay Anẓar? فلماذا تهرب يا أنزار من التابوت؟ 

Iḍ ad ieddi ifut ـــــــــــــــــــــــــــــاللي ــــــــــــــل يفــــ ..وتــــــــــــــــــــــــ  

Taciqt n lebda tceṭṭeḥ yal taṣebḥit  والعاشقة ألابدية ترقص كل صباح..  

Ayen tetthabiḍ taffukt  ay Anẓar? فلماذا يا أنزار تخاف الشمس؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 52 - 

Tafat n umkan tettembadal, init 

azrureq yexfa, ṣṣut n Anẓar 

yattɣab, Ɣilas iteddu, tidma ad d-

banent deg umkan. 

 

يختفي اللون .. تتغير ألوان المكان

صدى صوت أنزار ..األزرق

تظهر ..ويمشي غيالس .يتالشى

 .نسوة في المكان

 
 

Irtan : أرتان: 

Allen-iw i umacuq-agi d 

tafukt 

.شمس   العاشق لهذا عيناي  

Ifassen-iw d tizdayin di 

ṣṣḥari 
البرّيه   في نخيل   ويداي  

Dihya :  دهيا:  

Di tdikelt-is wecment 

tmucuha n lqafla yesfiliten s 

azegza 

 القافلة حكايات كفيه في أقرأ وأنا

بالعشب املوعودة  

Akked lfuruḥ ifettun  املفتون  وبالفرح  

D teflukin yettwattun 

 
        املنسّيه   وبالسفن  

Silya : سيليا: 

Ay Anẓar.. أنزار يا..  

Tameṭṭut urǧin teṭṭef sser n 

tmeṭṭut 
..لألنثى سرا تحفظ ال ألانثى أن تعرف هل   

Irgazen n uɣurar qqaren : 

tamettant d mm snat n 

tewwura .. 

  له املوت :يقولون  الجدب ورجال
 
..بابان  

Tamenzut, temmal-ak amek 

ara temteḍ 
   كيف تعرف أن ألاول  ابالب 
 
تموت  

Tis snat, temmal-ak anda 

ara tafeḍ nnac ideg ara 

teẓleḍ. 

  تابوت عن تبحث أن الثاني لبابا

  أين لتعرف  منك أكبر
 
 ..تموت
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Ad d-tas Ṭasilya si lebid تأتي طاسيليا من آخر المكان 

 

 

 
Ṭasilya : طاسيليا: 

Ay imezdaɣ n Numidya  نوميديا أهل يا..  

Tamurt tgen am ugrud tezdeɣ 

tiggdi 
..بالخوف مسكون  كطفل تنام ألارض  

Lamer yettfat yetteddi  العمر وهذا  
 
..يفوت  
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Abaḍni ad d-iban i tikkelt nniḍen, 

tidma kul yiwet sanga terra, 

teqqim-d Ṭasilya weḥd-s deg 

umkan, tetthummu am tin itelfen. 

الراهب يظهر مرة أخرى 

بينما تتجه النساء كل 

. واحدة إلى مكان ثم تختفي

بينما تبقى طاسيليا تتحرك 

 .في المكان وكأنها تائهة

 

 

Abaḍni : الراهب:  

Aggur igzem-d lweḍyat n 

tmurt 
..ألارض وجه سحنة يعبر قمر  

Agarfiw yettnadi ɣef tili di 

tinigt 
املنفى في ظل عن يبحث غراب    

Tagut n unzar teflali-d  ..تجيئ   أنزار وغيمة  

 Tban-d yal taɣawsa, yezrari-

d ṣṣfa di tegnawt 
يض يء   الّصحو وهذا ألاشياء تنكشف   

Imezdaɣ n tmurt ferḥen ألارض في من يفرح  

Taqcict n Numidya tceṭṭeḥ 

am lmelk i d-yeffɣen si 

ccwami n wallen 

  يخرج كمالك نوميديا طفلة وترقص

العينين وشم من  

Yettimɣuren deg yizqaqen   في ويكبر  
 
الساحات  

Abaḍni di txelwit-is deg 

udrar yettwattun 
  جبل في املخبوءة خلوته في والّراهب

 مهجور  

Uḍan-is ttemseḍfaren teddun  يدور   الليل   
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Ad d-yekker ubaḍni seg 

umkan-is ad iruḥ qbala ɣer 

Ṭasilya ad tt-yesked deg 

wallen, ma d amedyaz 

yettkemmil deg wawal-is. 

يتحرك الراهب من مكانه ويتوجه نحو 

طاسيليا وينظر إليها بينما يكمل الشاعر 

.كالمه  

Leṣwat n rrud d lebraq 

uɣen-d tignawt 

.صوت الرعد، والبرق  

 

 

Abaḍni : الراهب:  

Abaḍni yesteqsa ɣef unzar أنزار عن يسأل الّراهب كان  

Mi d-yuɣ rrud ɣef tmurt  ..ألارض رعد   فيسمع  

Iwala udem n teqcict di tmeɣra 

n lmeytin 
  فرح في الطفلة وجه ويلمح  

 
ألاموات  

Kečč yessedha-k cciḥ n lfetna 

di tekwatin 
 طاها في الفتنة شيح تلعق   وحدك  

 
ت  
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Ad xsint teftilin, tasusmi ad d-taɣ 

amkan, ad d-teqim tafat yecban 

tafukt n taggara n wass, imiren kan 

ad d-ffɣen kra n leṣwat akked d tafat 

mellulen d tin zuraqen tettembiwil 

seg umkan ɣer wayeḍ. 

تنطفئ األنوار ويعم الصمت 

ضوء المكان، ويبقى 

كقرص الشمس يتجه نحو 

وفجأة تنبعث . المغيب

أصوات خافتة مع ضوء 

أبيض وأزرق ينتقل من 

 .مكان إلى آخر

 

 

Abaḍni : الراهب:  

Uqbel ad tɣab tafukt, Anẓar yuli 

tizerbatin n Numidya 
ق الشمس رحيل قبل

ّ
أنز  تسل

  معارج ار

 نوميديا

Seg yibunda n waggur yeẓda-d  isekkilen 

n tafat 
ح الحيران القمر من واستل

.الضوء روف  

 

U Yenna-d : وقال..  

Ṣṣut n Anẓar : صوت أنزار:  

Ḥemmleɣ-kem a Ṭasilya 

 

طاسيليا أحبك  

Abaḍni : الراهب:  

Ur tesli ara عتسم لم  

Yuɣal ɣer lerc n waman s leḥzen ا املاءات عرش إلى عاد
ً
حزين  

Tiṭ tɣunza imeṭṭawen عتدم لم املكسورة والعين  

A tallest n Numidya نوميديا طفلة يا  

Tafukt tuli-d, kem ɣef uewdiw  

n tirga 

مس
ّ
طل   الش

 
فر  على وأنت   ت

مألاحال  س  

Zeffir n tewwurt  الباب وخلف  

Ṭṭsen yefrax n tayri  الحّب  عصافير تنام   

Ma d Ɣilas amecaq ur yeṭṭis ara  ينام   ليس شقالعا وغيالس.
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.  

Ɣilas yetteka ɣef tezrut di tekwat n 

umkan, yettwali Ṭasilya mi tettnadi s 

wallen-is anda-t Wanẓar 

غيالس متكئ على صخرة 

في زاوية من المكان يتأمل 

طاسيليا وهي تجيل نظرها 

.بحثا عن أنزار  

Yeqsed Abaḍni يتقدم نحوه الراهب:  

 

 

Abaḍni : بالراه:  

Ɣriɣ-d deg wallen-ik ṣṣber أقرأ في عينيك الصبر 

Ili-k kan am nekkini فكن مثلي..  

Ili-k d agellid n terwiḥt-ik كن سيد روحك.  

Nadi ɣef tunt-ik s ṣṣut n tjewwaqt-ik  واقرأ طالعك املخبوء بصوت

.الناي  

Ili-k d igelliden n wuḍan كن آلهة في الليل..  

Ṣṣbeḥ ad qqlen d ifrax yeɣman  وعند الصبح تصير طيورا من

..حناء  

Ili-k d Anẓar ma tebɣiḍ كن أنزار إذا شئت..  

Ili-k d tazubnit n waman   وكن ماء الحكمة 

Ili-k d tafat n Numidya mi ara tɣab 

tafukt  
كن ضوء نوميديا حين تغيب 

.الشمس  

A Ɣilas sked taqcict-inna تلك الطفلةأنظر يا غيالس ف  

D tagut ɣef Numidya غيمة نوميديا 

Aman ad d-ffin seg-yiman-ik 

 
..املاء سيطلع منك  

Ɣilas : غيالس:  

Acemma ur t-fhimeɣ  لم أفهم شيئا..  

Ay Abaḍni n Numidya 

yettraḥen 
..يا راهب نوميديا املنبوذ  
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Aman yeɣba-ten unzar املاء يخبئه أنزار..  

Nek d ajewwaq iyi-d-iṣaḥen  وأنا ال أملك غير الناي.  

Wis ma zemren yifassen-iw i 

ttar 
 هل تكفي يداي؟
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Abaḍni iteddu 

yettezmumug 

..يمشي الراهب وهو يضحك  

 

 

Aḍaḍni : الراهب:  

Seg-yiman-ik ad d-ffɣen waman,  املاء سيطلع منك ..  

ulayɣer asteqsi ألـــــــــــــــــــفال تس .  

Ili-k d asigna i Ṭasilya  كن غيمة طاسيليا 

Neɣ mmet dayenni 

 
ـــــأو م ــــــــــــــــــــــ .تـــــــــــــــــ  

Abaḍni yettembiwil deg umkan 

 

.الراهب يتحرك في المكان  

Abaḍni : الراهب:  

TFfeɣ-d Ṭasilya  طاسيليا خرجت  

Ur d-teɣri ssad-is الطالع   اليوم هذا تقرأ لم  

Tedduri tili n ucluḥ  
 
الخيمه   ظل من واقتربت  

Tagut tedda nnig-is ه  ـــــــــــــغيم ّرتــــــــــــــــــــــــــم  

 
Ṭasilya : طاسيليا:  

Ɣas qerreb-d a tagut n 

Numidya  
 اقتربي  نوميديا غيمة يا  

Nekk ur limeɣ s lesrar n 

yiḍelli 

 أمس   يخبئ ماذا أعرف ال فأنا  

Awi tamukkist seg ucebbub-

iw  
   ري ــــــــــــــشع خصلة وخذي

Uqbel tafukt ma teɣli   س  ـــــــــــــــــــالشم غروب قبل   

Deg yixef llemṣar tgen 

Yunisa 
   يونيسا تنام   ألارض هذي آخر في 

Yunisa d takeccaft n yemma ـــــــــــــــــــــــع يونيسا 
 
..يــــــــــــــــــأمّ  ّرافة  

Tirga ssant d agertil ــــــــالحل ـــضفي مـــــــــــــــــــــ ره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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Lferḥ abeḥbaḥ yurez-iyi bḥal 

lalla 
  املشنوق  بالفرح املعقودة وأنا

 أميره  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 61 - 

Ad iɣab ubaḍni, ad d-

tban Yunisa, Ɣilas ibedd 

akkin yeskad, ma Ṭasilya 

tettkemmil tamuɣli-s ɣer 

Yunisa i d-iteddun ɣer-s 

يقف . يختفي الراهب وتظهر يونيسا

بينما تبقى طاسيليا . غيالس بعيدا يتأمل

 .تنظر إلى يونيسا التي تتقدم نحوها

 
 

Yunisa : يونيسا: 

Lemmer ad alin waman ɣef tara 

n tmest 
  لو

ّ
ق املاء أن

ّ
  تسل

ً
  نار   من دالية

Lemmer ad d-tefk rriḥa n 

lwerd taeǧǧaǧt n waḍu 

 الريح   صهيل منه يطلع   الوردة وعطر    

Lemmer ad d-teggeḍ tsusmi   
 
يصيح   والّصمت  

Wis ma ad yaceq unzar 

Ṭasilya 

أنزار   طاسيليا يعشق هل  

Ay igefran d-ttakent wallen يا  
ً
  مطرا

 
  من يّساقط

 
عينين  

Ur telli tayri s yigelliden 

yettrun 
ّب  ال ..تبكي آللهة ح   

Yettwahhin s ifassen i tidma  بيدين   لألنثى وتلّوح  

Aman s cceḥa  ..املاء  

Aman d ayla n Ṭasilya 

 
.."لطاسيليا املاء وكل  

Ṭasilya : طاسيليا:  

Asigna ur yelli d ayla-w الغيمة ليست لي..  

Aman yewwi-ten d ayla-s املاء له.  

Yekseb ṣṣrayat, nnig n 

Numidya i d-kkant 
..وله ألابراج يطل على نوميديا  

Fad n wussan nebna fell-as 

 

 

 

 

.ولنا ظمأ ألايام  
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Ad yazzel Ɣilas ɣer 

Yunisa 

.غيالس نحو يونيسايجري   

 

 

Ɣilas : غيالس:  

Abaḍni yenna-d awal nniḍen الراهب قال كالما آخر..  

Yeɣleḍ, neɣ taẓult  n tiggdi 

tmedla-s wallen 
.هل أخطأ  أم أن الكحل بعينيه رماد الخوف  

Wajeb-iyi-d a Yunis a 

takeccaft n leɣyub  
.راج أجيبييا عرافتنا املزهوة باألب.. يونيسا   

Abaḍni yenna-d, seg-i ad d-

ffɣen waman  
.الراهب قال سيطلع مني املاء  

Tidet ad d-ffɣen seg-

i waman? 

 

 هل يطلع مني املاء؟

Yunisa : يونيسا: 

Abaḍni yenna-d awal .. الراهب قال كالما..  

Nekk nniɣ-d awal nniḍen a 

Ɣilas 
..وأنا قلت كالما آخر يا غيالس  

Ad truḍ am nekk uqbel ad 

teɣbu tafukt 
مس رحيل قبل أنت ستبكي مثلي

ّ
  الش

Ṭasilya, acemma ur talim 

ɣef tinigt-ik yessan s 

idammen 

طاسيليا ال تعرف شيئا عن رحلتك املكسوة 

 بالدم 

D leǧruḥ yeqqazen وألاوجاع 

Ay amacuq iḍaen العاشق ضاع 

 
Ɣilas : غيالس:  

A tamurt d-yezgan gar temzurt 

akked tjewwaqt 

 

يا هذي ألارض املمتدة بين ضفيرة 

 عاشقة وحديث الناي

Rriḥa n tayri ur tt-yessin ḥedd ala ال يعرف عطر الحب سواي 
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nekk 

A tamurt-agi .. يا هذي ألارض..  

Acḥal d tagrawla kecmeɣ ɣef lǧal-

im a Numidya 
..كم حربا خضت ألجل نوميديا  

Urǧin kniɣ di lfetna .. لم أهزم..  

A ssif-iw iecqen idimm ur 

ssusum ara 

..يا سيفي العاشق للدم ال تصمت  

Acḥal d tagrawla tkecmeḍ.. كم حربا خضت..  

Ur cfiɣ, maca tagrawla mazal-itt 

tella 
 أنا ال أذكر لكني ما زلت أحارب

Tigi d ṭṭbaye n yimezdaɣ n 

Numidya 

..لك طبائع أهل نوميديات  

A tamaurt-agi eǧǧ-iyi ad rewleɣ 

seg-m,  
 يا هذي ألارض دعيني أهرب منك 

Ad fkeɣ Anẓar  i Ṭasilya d iwinen ألجعل من أنزار وليمة طاسيليا..  

A taqcict-agi, kem d ssif, kem d 

idammen-iw yuzzlen 
يا هذي الطفلة أنت السيف وأنت دمي 

  ..املسفوك

Yunisa inig ma tebɣiḍ dayen فلترحل يونيسا إن شاءت..  
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Ad xsint teftilin ad d-tban Yunisa s lḥaf 

d aberkan, teṭṭef asafu n tmest, ɣef tizi 

yebded umeksa 

تنطفئ األنوار وتظهر 

يونيسا في مالءة 

تحمل قبسا . سوداء

وعلى الربوة . من نار

 .راع

 

 

Yunisa : يونيسا:  

Ɣilas, aqcic, ad d-yas  يجيء   الطفل غيالس  

Lebɣi n tjewwaqt deg yiḍ i d-

yettas 
اي

ّ
يل في شهوته يحّرك الن

ّ
الل  

Yefser am umnay n « Jitul »  الجيتول   غيالن محارب مثل ويستلقي  

Allen-is d lebraq     عيناه
 
البرق  

Ɣef useḍsu-s lmeyyet ibubb 

lḥeyyet 
املقتول   يحمله القاتل شفتيه فيو  

Ɣilas, aqcic, yenna-d : 

 
يقول   الطفل غيالس  

Ṣṣut n Ɣilas : صوت غيالس:  

Ṭasilya ur tt-yettawi ḥedd ala 

nekk.. 
..غيري  يأخذها لن طاسيليا"  

Ṭasilya ur tt-yettawi ḥedd ala 

nekk.. 
..غيري  يأخذها لن طاسيليا"  

 

Yunisa : يونيسا:  

Ay ameksa-agi الراعي يا هذا 

Ccnu-d i uqcic d ufrux 

akked tzeǧǧigt yefsan 
الوردة.. العصفور .. غن لهذا الطفل  

Ccnu i Ɣilas tesleb taciqt 

n waman 

 

 

 

..غن لغيالس املجنون بعاشقة من ماء  
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Ameksa : الراعي:  

Ay aqcic a bu tjewwaqt الناي   طفل يا  

Mazal-ik leqqaqeḍ am 

tetbirin n « Hibun » 

tucbiḥin  

   ما
 
البيضاء   هيّبون  نوارس مثل طرّيا زلت  

Dawessu tettlal-d seg 

yimrij n yir tiɣawsiwin 

  
 
ألاشياء   غبش في تأتي واللعنة  

A leḥzen n tjewwaqin يا  
 
الناي   حزن  

Itri mi d-yeḍwa, yessebad 

tignawt fell-i 

سماي   تضيع   تضيئ حين النجمة  
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Tidma ffɣent-d s azqaq 

ssekrent urar 

تخرج النساء إلى الساحة وهن 

 .يرقصن

 

 

Ccna n terbat : غناء جماعي: 

Nekkenti d tiḥdayin-im a Numidya نحن بناتك نوميديا 

Nekkenti d tizeǧǧigin-im نحن ورودك 

Nekkenti d lmesk نحن العطر 

Nekkenti d innan-im yal tameddit نحن حديثك كل مساء 

Nekkenti d itran-im mi d-yeɣli yiḍ نحن نجومك عند الليل 

Nekkenti d asigna ونحن الغيمة 

Nekkenti d aman نحن املاء 

Nekkenti d lferḥ  ونحن الفرحة 

Nekkenti d urar نحن الرقصة 

Nekkenti d tirga di tiṭṭ n wuḍan  الحلم بعين الليلنحن  

Nekkenti d lferḥ di yal taɣawsa  ونحن الفرحة في ألاشياء 
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Ad yeḥbes wurar, tidma ad bdunt 

awal d-ttawint tkecafin 

 

يتوقف الرقص، وتشرع 

النساء في الكالم بلسان 

.العرافات  

 

 

Yunisa : :يونيسا 

Wallaɣ taqḍit yeččan uccen di 

Ṣṣaḥra 

 
 
الصحراء   في ذئبا تأكل خرافا أبصرت  

Nekk ttsuɣuɣ si lwehma  ..أعوي  وأنا  

Ulac wi d-yeslan seg wid i d-yerzan 

ɣur-i 
إليّ  ألاتون  يسمعني ال  

Wallaɣ afrux mi d-yFfeɣ seg 

waman  
  املاء   قطرات من يخرج طيرا وأملح   

Akked d taqcict-nni 

 
   

 
..والطفلة  

Tameṭṭut tamenzut : المرأة األولى:  

- Anwa ? 

 

من؟   

Yunisa : يونيسا:  

- Ṭasilya .. tucbiḥt n Numidya tgen 

ɣef yiẓra 

 

  تفترش نوميديا حسناء ..طاسيليا 

 الحصباء  

Tameṭṭut tis snat : المرأة الثانية:  

Ṭasilya ? 

 

طاسيليا؟   

Ṭasilya طاسيليا 

Tgen ɣef igeḍman n taḍuṭ  الّصوف أكوام على وتنام..  

Tceṭṭeḥ am teslit, tettɣibi تغيب   ثم عروس مثل وترقص..  

Targit d awezɣi 

 

 

 

..عجيب   الحلم  
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Tameṭṭut tis tlata terfed tiṭ-is 

ɣer tagut d-igezmen tignawt 

tenna : 

:قالت ..يعبر   لغمام عينيها سيدة هزت  

Ad d-yas unẓar, si tdikal-is ad 

d-feggḍen waman 
يه من سيطلع واملاء سيأتي أنزار

ّ
كف  

Asif-agi qrib ad d-iban  قريب   النهر وهذا  
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Tidma ad ttensarent yiwet 

yiwet, leṣwat n waman 

yettazzalen, d yifrax 

yesččewčiwen, ad d-yas 

ubaḍni ɣef wudem-is 

taḍsa. 

أصوات خرير  .يئا فشيئاتختفي النساء ش

يأتي الراهب وهو  .الماء وأصوات العصافير

 .يضحك

 

 

Abaḍni : الراهب:  

eǧbent-iyi tidma n Numidya تعجبني نسوة نوميديا 

Ḥemmleɣ yiwet gar-asent, ur d-

tesli i ccna-iw 
 أحببت امرأة منهن فلم تسمع أغنيتي

Griɣ-d cennuɣ weḥd-i am 

umeslub 
..بقيت أغني وحدي كاملجنون و   

A lalla يا سيدتي 

Ma yella ḥemmleɣ-kem إن كنت أحبك 

ni denbeɣ, ma yella ul iḥemmel-

ikem kemmini ur yebɣi tis snat ? 

هل أذنبت ألن القلب يريدك أنت وليس  

 يريد سواك

Abaḍni yekseb ul yekkat للراهب قلب 

D wallen snat وله عينان 

akked tirga n umacuq وله أحالم العاشق 

Maca Abaḍni yaceq di lxelwat  لكن الراهب يعشق خلوته 

weḥd-s i yeggan weḥd-s i 

yettmettat  
..فينام وحيدا ويموت وحيدا  

A tidma n Numidya يانسوة نوميديا 

Lefjer fell-i i d-yeṭṭili  هذا الفجر يطل علي  

Ahamt ma ad d-ffɣemt ɣur-i 

 

 

 

 

..أما تخرجن إلي   
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Ad iruḥ ubaḍni, ad d-

asent tidma lewhi n lefjer, 

ad d-tban gar-asent 

Yunisa 

تأتي النساء .يشرع الراهب في االنصراف

.ومن زاوية أخرى يونيسا. مع ضوء الفجر  

 

 

Yunisa : يونيسا:  

Tafejrit ffɣent tidma s izqaqen  سوة خرج
ّ
الّساحات إلى الفجر عند الن  

Cennunt ɣef yigefran d-

yettasen 
ين

ّ
املوعود   املطر   وغن  

Am wakken ayen i d-yefka 

usigna d timiqwa 
 
ّ
الغيمات   سدف من القادم كأن  

D netta i d ṣṣebyan nurǧa 

 
املولود   هو  

Leṣwat n tidma : أصوات النساء:  

Ay Anẓar   أنزار   يا"  

Ay Anẓar  "أنزار   يا  

Ssens-d ssens-d …. Times d 

uɣurar 
النار   هذي ..إطف إطف "  

Ay Anẓar  "أنزار   يا  

Taquddirt n waman .. ad terẓ 

aɣurar 
النار   تطفي ..ماء   قطرة"  

Ay Anẓar  

 
..أنزار   يا"   

Yunisa : يونيسا:  

Ddant amecwar d ubid, s lferḥ 

n ṭṭjur yeclawan,  

 
 
جر رحف في بعيدا ومشين

ّ
املفتون  الش  

Di tili yettqudduren d aman  املاء   يقطر  منه بظّل    

Numidya d akal,  Numidya d 

igenwan 

 

 

سماء   ..ألارضنوميديا  
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Mazal ṣṣuf n tidma yeqqar : يبقى صوت النساء يردد:  

Ay Anẓar  "أنزار   يا  

Ay Anẓar   أنزار   يا"  

Ssens-d ssens-d .. Times d 

uɣurar 
 النار   هذي ..إطف إطف "  

Ay Anẓar   أنزار   يا"  

Taquddirt n waman .. ad terẓ 

aɣurar 
 النار   تطفي ..ماء   قطرة"  

Ay Anẓar ..  ..أنزار   يا"   
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Yunisa weḥd-s deg uzqaq, di 

tegnawt ttbanen-d yitran, d 

nnut n unẓar 

 

لساحة، بينما تظهر يونيسا وحدها في ا

ومالمح . نجمات في أعلى الساحة

.أنزار  

 

 

Yunisa : يونيسا:  

Itran sekkren urar ɣef tcerfatin 

n unzar 
أنزار شرفة في نجمات   تتراقص  

Cban tajlibt n tafat di tegnawt 

mi tḍar 
 ل

ّ
ألابعاد   فلك   في ضوء موكب   وتشك  

Itri yettazzal, iḍfer-it wayeḍ   أخرى  تتبعها النجمة هذي تهرب..  

Tamenzut tuɣal-d    ألاولى وتعود

Ccnawi wwḍen akk lemṣar 

 
 إلانشاد   يرتفع  

Leṣwat n tidma : أصوات النساء:  

A Sidna Anẓar "أنزار   سّيدنا يا  

D anta s csbaḥa-s ɣef yitri 

tufrar ?. 

 

..هذي؟ نجمتنا من أجمل   من   

Anẓar : أنزار:  

Itri mi d-tban tafukt yemmut   
 
  الشمس تطّل  حين النجمة

 
..تموت  

Tazeǧǧigt mi teqqur tala 

temmut 
   حين والوردة

 
  النبع يجف

 
تموت  

Tafukt tettmettat deg urebbi n 

wuḍan 
 مس

َّ
  والش

 
..الليل   بصدر تموت  

Uḍan keffun s usneḥneḥ n 

yiserdan 

 

 

 

 

الخيل   صهيل عند ليرحل يجيء الليل    
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Leṣwat n tidma : أصوات النساء:  

A Sidna Anẓar  ..أنزار سيدنا يا   

Numidya tceṭṭeḥ ɣef rrif n 

tregwa 
 ..السيل   عند ترقص   نوميديا   

Ayen i nceṭṭeḥ, Kečč  ur d-

tbaneḍ ara 
 ..هناك وأنت نحن   نرقص   فلماذا   
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Ɣilas ad d-yffeɣ si tekwat 

tessuḍlem. 

ويخرج غيالس .. يظل المشهد كما هو

.من زاوية مظلمة  

 

 

Ɣilas : غيالس:  

Ṭasilya, a tin seg yusem 

waggur 
ألاقمار   فاتنة يا طاسيليا  

Lemer lliɣ d tafat tnur    لو
 
الضوء   كنت  

Ad am-d-hduɣ tafukt    ك
 
مس هذي منحت

ّ
الش  

Nekk ad sburreɣ aḍu, kem err-

d timest d imelsi  
النار   وأنت   بالريح ملتحفا وأبقى  

Ṭasilya a tazeǧǧigt n 

Numidya, yemlek lmesk bu 

rriḥa 

املسكونة  نوميديا وردة يا طاسيليا

  بالعطر
 
املفتون  

A taqcict, a tin yentan am 

teẓdit ɣef yimi-w 
شفتيّ  في رمًحا املغروزة طفلتنا يا  

D nekk i d ameslub  أنا  
 
املجنون  

Si tili-m ad d-ẓḍeɣ asirem-iw  ك   من
ّ
ل أحالمي أنسج   ظ   

Ad gneɣ ɣef yidɣaɣen n 

uxerrub  
  حجر على وأنام

 
مسنون  

Mi ara kem-walint wallen-iw أراك حين  

Ttwaliɣ igefran d-ihban iẓri-

w, nekk dhiɣ-d d turart-iw  
  أرى 

ً
قص  فأر  عينيّ  في يّساقط مطرا  

A lferḥ n yigerdan  ..ألاطفال فرح يا  

Ay aggur-iw bu ineẓman 

 

 

 

 

 

 

 

  قمري  ويا
 
املحزون  
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Si nnig izenqan, si tecraft n unzar 

hban waman, ad d-tḍil Ṭasilya ad d-

terr i Ɣilas 

في أعلى الساحة، من 

برج أنزار المائي تطل 

طاسيليا لترد على 

.غيالس  

 

 

Ṭasilya : طاسيليا :  

Ɣilas, tetteddiḍ teskadeḍ-iyi-

d 

..وتلمحني تمّر  غيالس  

Kečč d afrux ay tecbiḍ  عصفورا  
 
..كنت  

Ma d nekkini d ifurkan أنا  
 
  ألاغصان

Teskadeḍ-iyi-d وتلمحني..  

S ttnefxa n ugrawliw n Sirta سيرتا محارب مثل تتباهى  

Mi d-yezzuɣur iewdiwen n 

Ruman 

  يجرجر يعود   حين
 
  أحصنة

 
الرومان  

Ccḍeḥ am nekk a Ɣilas   غيالس يا مثلي أرقص  

Lamer yettimɣur yecba lufan  يكبر   كطفل العمر فإن  

Mi yetturar d tidma أنثى يراقص   حين..  

Yeggan s ucewwiq-iw 

yebbehban 
  صوتي على وينام

 
..الحيران  

Ɣilas amacuq   غيالس العاشق 

D nekk i yessaram بي يحلم..  

Ma tura yewwi-t lemnam وينام  
 
آلان  

 
Anẓar yerfa : أنزار غاضبا:  

A taqcict-nsen يا طفلتهم 

Uɣal ɣer ṣṣraya-inem عودي إلى برجك 

Ameksa ur ikeccem ul-im s ccnawi هذا الراعي لن يمأل قلبك بالتغريد 

Ur yettisin abrid ɣur-m يف يجيء إليكلن يعرف ك  

D abrid ɣezzifen yezzi فهذا الدرب بعيد 
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Anẓar أنزار 

D lerc wessien sdat n wallen-im وهذا العرش مدى عينيك فسيح 

Aman deg-s ttazzalen املاء يسيح 

Ḥelmmeɣ-kem mi d-muggreɣ 

tamuɣli-inem 
 وأنا أحببتك حين رأيتك

Kem terɣiḍ s waḍu d-iṣuden بهب الريح تحترقين  
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Ad nsent teftilin. Lebraq 

yuɣ-d imraḥan. Yunisa 

teṭṭef-d tiɣmert deg umraḥ, 

Ɣilas yeṭṭef-d tiɣmert 

tayeḍ. 

. ويرسل برق في الساحة.. تنطفئ األنوار

يونيسا في جانب من الساحة وغيالس 

.في الجانب اآلخر  

 

 

Yunisa : يونيسا:  

Lebraq … lebraq  البرق..  
 
البرق  

Allen d acruraq   
..تلمع عيون   

Walaɣ tili mi tettmal  قليال ينزاح ظال أملح..  

Ɣer tamma n ccerq    نحو
 
الشرق  

Ay udem n teqcict الطفلة وجه يا..  

Aya wessi ur iḍaq الطلق   هذا  

 

Ɣilas : غيالس:  

Lebraq d ccnawi n tafat  الضوء اءغن البرق  

Tafat d innan n yigelliden 

yettwarzen d ṣṣrayat 
ألاب في املصلوبة آلالهة حديث الضوء وهذا

 راج  

Bed ɣef taddart-agi ay Anẓar آنزار يا القرية هذي تقرب ال  

Dawessu ad ak-tehbu tuyat  باللعنة موعود فإنك..  

Asfel n taddart d taqcict-agi, 

yemmezlen di « Qerṭaj » 
في يذبح الطفلة هذي القرية قربان  

قرطاج     

Lebraq … lebraq  البرق..  
 
البرق  

Yettmal ɣer tamma n ccerq نحو قليال ينزاح  
 
الشرق  

 

Yunisa : يونيسا:  

Lebraq … lebraq  البرق..  
 
البرق  

Allen d acruraq   
..تلمع عيون   
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Walaɣ tili mi tettmal  يالقل ينزاح ظال أملح..  

Ɣer tamma n ccerq    نحو
 
الشرق  

Ay udem n teqcict الطفلة وجه يا..  

Aya wessi ur iḍaq  

 

الطلق   هذا  

Ɣilas : غيالس:  

A taciqt-iw عاشقتي يا  

Gar wallen-im d  igefran nfan    

ibunda n uskud 
  بأسداف املنفّي  واملطر عيونك بين ما

 الرؤيا

Ftin-d izeǧǧigen n wuḍan  الليلك   أزهار تخرج  

Testeqsa-yi-d tuzzyint mm 

tirga yefsan. 
باألحالم املسكونة الفاتنة تسألني  

 

Yunisa : يونيسا:  

A Ɣilas "غيالس يا..  

Yewwi-k waḍu n yimacaq العشاق مهج على أضعت  

Mi yejfel uewdiw-ik 

icerreq  

خيلك   هنا  

Ccmu ulin-d seg yimi-k  شفتيك من تطلع ارأطي  

D acu i d abrid ɣer tayri-k ?  ؟ إذن الحب دروب فأي "تسلك   

A taciqt-iw   عاشقتي يا  

Mazal ṭṭafareɣ tili-m di 

lemri 
املرآة في ظلك أالحق زلت ما  

Bɣiɣ ad am-iliɣ bḥal imɣi  حولك   وأزرعني  
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Ad d-iban ubaḍni sennig 

umraḥ 

لى الساحةيظهر الراهب في أع  

 

 

Abaḍni : الراهب:  

TFfeɣ Numidya tettnadi ɣef 

ṣṣut 
صوت عن تبحث نوميديا خرجت  

I d-yettqudduren seg lalali  أعلى من يتقاطر  

Nniɣ-as : لت لهاق:  

Ur yelli d agellid ur d-

yettnunut 
  ..فينا إلها ليس" 

Ur yelli d nnbi  ..نبيا ليس  

Ur lliɣ d nekkeni أنا لست..  

D ṣṣut ḥlawen s ttbut أحلى غدا الصوت  
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Tenna-d tkeccaft n Numidya : 

 

:عرافة نوميديا قالت  

 

 

Yunisa : يونيسا:  

Nekk ur sliɣ i ṣṣut   ..صوتا أسمع ال"  

Anẓar yeḍfer lexyal n tullas n 

yisaffen  
 ..رالنه بنات طيف يراقص  أنزار  

Isteqsa ɣef tin yettwaffren, 

ddaw ibunda n tafukt 
  ظالل تحت املخبوءة عن ويسألهن

 الشمس  

Ffrent ur d-nnint ara   
 
..ينكرن  

Iqubel-itent-id s teḍsa 

 
 فيضحك

Ṣṣut n Anẓar : صوت أنزار:  

Walaɣ taqcict iḍelli "أمس   الطفلة رأيت كنت  

Ay At Numidya d tirni  نوميديا أهل  يا"  

Taqcict-agi d tin ḥemmleɣ الطفلة أحببت  

Lesdaq-iw,  d tignawt 

yesriddimen ar ṣṣbeḥ  
الغد   صباح  حتى تمطر سماء  املهر هذا  

A ticraḍ icebḥen iɣallen الزند هذا زّين وشما يا  

Icebbḥen tawjayt tenṣeḥ 

 
  وهذا

 
"الخّد  

Abaḍni : الراهب:  

Ṭasilya ur telli d taklit i lbi "للبيع غانية ليست طاسيليا..  

Ɣas ma telliḍ d agellid n 

waman 
..املاء إله وأنت  

Tamurt-agi tfud d ayen yellan العطش ى هي ألارض وهذي  

Ḥedd ur ibennu lerc ɣef 

yidim-is ala kečč. 

 

 

"عرشا؟ دمها على يشيد سوف غيرك من  
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Anẓar : أنزار:  

Ur tettinig ɣef lerc-iw لن ترحل عن عرش ي 

Ad tinig Numidya, ɣer 

tmettant ma tebɣa 
 فلترحل نوميديا للموت إذا شاءت

Ṭasilya a llala-s n tullas di yal 

amkan 
 طاسيليا يا كل نساء ألارض

Fkiɣ-am tibuḍna n uskud أعطيتك سر الحكمة 

Aman-agi d ccnawi-m deg 

yiɣezran 
غناؤك في ألانهار هذا املاء  

A taciqt i d-yekkan si tala n 

laceq 

 يا عاشقة من نبع العشق أتت

Nekk d timiqwa n yigenwan وأنا ألامطار 
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Ad d-tban Ṭasilya تظهر طاسيليا 

 

 

Ṭasilya : طاسيليا:  

D acu i d lbaḍna n uskud ay 

Anẓar ? 
أنزارما سر الحكمة يا   

Lerc-agi d tisigar n usigna وهذا العرش بقايا الغيم 

Si tala n laceq i d-giɣ leqrar من نبع العشق أتيت 

S tjewwaqt i d-wwiɣ ccna وصوت الناي غنائي 

Deg yisaffen n Numidya, ceṭṭḥeɣ d 

Artan d Dihya 
في نهر نوميديا كنت أراقص أرتان 

..ودهيا  

Tafejrit i d-nettagem ticbuyla n 

waman 
 كنا نحمل عند الفجر جرار املاء

Tajewwaqt n umacuq di tɣaltin, 

teṭṭafar-aɣ 

 وخلف التلة ناي العاشق يتبعنا

Tessaɣ-d deg wul tujjma يشعل ما في القلب من ألاشواق 

Seg yiẓri teffi-d tiregwa n waman يرسل نبع املاء من ألاحداق 

Ah lemmer telliḍ seg yimacaq ay 

Anẓar ? 

 

 يا ليتك كنت أيا أنزار من العشاق؟

Anẓar : أنزار:  

Inni-d ay tebɣiḍ قولي ما شئت 

Kemmini inu فإنك لي..  

Ṣṣraya-agi d ayla-iw لن يبلغ هذا البرج سواي 

Aman d ifassen-iw املاء يداي 

Inni-d ay tebɣiḍ قولي ما شئت 

Kemmini inu يفإنك ل..  

Netta  s tajewwaqt ad yecnu وله إن شاء حديث الناي.  
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Abaḍni : الراهب:  

Ɣilas yeṭṭafar tili n waman  املاء ظل يالحق غيالس  

Ɣef igefran yenfan, yesteqsa 

igerfiwen n ṣṣḥari  
املطر الهارب   عن الصحراء غربان ويسأل   

A lqerḥ n uqcic zzlan waman ماء بقطرة املذبوح الطفل وجع يا  

Yettnadin arfiq n ṣṣaḥ صاحب   عن يسأل  

Isaḥ d imeṭṭi يبكي..  

Inezzef s yal leqraḥ  وجع من يتثاءب  

Yeggan d awḥid am ubaḍni كالراهب   وحيدا وينام  

Ṭasilya ur d-tettas ara a Ɣilas غيالس يا تأتي لن طاسيليا..  

Steqsi igenwan d yitran d wid i 

d-yusan 
..وآلاتين النجمة وتلك ألاطيار سل  

D wid ur d-nban الغائب   سل  

Ṭasilya tunag d ṣṣaḥ رحلت طاسيليا..  
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Ɣilas iteddu am umeslub, 

Abaḍni yeskad amek 

yettembiwil, Yunisa teqqim 

di tekwat n umkan, lɣaci 

usan-d s leḥzen ɣef 

udmawen-nsen 

. غيالس مهموما كأنه مجنونيمشي 

ويونيسا في . ويبقى الراهب يتابع حركاته

وأناس يأتون ممتلئين . زاوية من المكان

.بالحزن  

 

 

Yunisa : يونيسا:  

Numidya نوميديا 

Tetteẓẓem di leḥzan-is  ألاحزان تعتصر  

Tettsuɣu : ay Anẓar  أنزار   يا :وتصرخ  

Taqcict ur telli d asfel 

ineqqen 
   قربانا ليست الطفلة

 
..فتموت  

Wigi d iɣiɣden zzuɣuren 

isafen 
 ألانهار   تجرفه رماد وهذا  

Ffeɣ seg yidammen-is  ..دمها عن إرحل  

Iḍ yeqqel d lḥaf-is  الطفلة وشاح الليل  

Ass d tamrayt-is iferẓen نهار   واملرآة  
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Ṣṣut n Ṭasilya mbaid i 

d-yettas, imdanen 

smuzguten-as akken 

iwata. 

والناس . يسمع صوت طاسيليا من بعيد

.يستمعون بتركيز كبير  

 

 

Ṭasilya : طاسيليا:  

Ɣef useḍsu-w teggra-d rriḥa 

n tallest 
أنثى بقية شفتيّ  في  

Ɣas akka iquddimen-iw rɣan   املاء إله حين املفجوعة وأنا  

S ujajih i yi-d-yuzen ugellid 

n waman 
 حرائقه قدمّي  على يصّب   

Taẓallit-iw s tṣurtin n tayri, 

ɣef tẓarbit n tmest 

 

ي
ّ
النار   سّجاد  على الحّب  تانيت يا فأصل  

Imdanen ferḥen mi slan 

i ṣṣut n Ṭasilya 

 

.يفرح الناس بعد أن يسمعوا صوت طاسيليا  

Leṣwat n yimdanen : أصوات الناس:  

Uɣal-d .. عودي..  

Uɣal-d .. عودي..  

Uɣal-d .. 

 
..عودي  

Ṭasilya s ṣṣut ujhid 

ineqqsen cwiṭ cwiṭ 

طاسيليا بصوت يبدأ عاليا ثم يخفت شيئا 

.فشيئا  

Ṭasilya : طاسيليا 

Nimidya .. نوميديا..  

Nimidya ..  نوميديا..  

Nimidya .. 

 

 

..نوميديا  
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Ṣṣut n Anẓar icerreg-d 

tignaw : 

.الماء شرفات على أنزار صوت  

 

 

Anẓar : أنزار:  

Ay aman n lqerḥ uffir "ألالم ماء يا  
 
املكبوت  

Numidya terɣa s waman  باملاء احترقت نوميديا  

Amek akka ara temmet ? ؟ فكيف
 
تموت  

Ṭasilya .. طاسيليا..  

Talem s tayri الحّب  أن تعرف  

D tamacahut-nneɣ tamenzut ألاولى كايتناح  

Di lberǧ wis seba i gganeɣ أنام كنت السابع البرج في  

Nnac d aassas fell-i  ويحرسني  
 
التابوت  

Ṭasilya talem s tayri الحّب  أن تعرف طاسيليا  

D taggara-nneɣ s ttbut  ..نهايتنا  

Ayen ara teḥzen Numidya ar 

lmut ? 
؟ نوميديا تحزن  فلماذا

 
"وتموت  

 

Abaḍni : الراهب:  

Ass amenzu ألاول  اليوم  

Yemmut ufrux amellal ألابيض العصفور  مات  

Tenna-d Yunisa : يونيسا قالت:  

Walaɣ nnac mi d-yFfeɣ si 

tdikal  

..ويمش ي كفين من يخرج نعشا أرى "  

Walaɣ ṭṭjur mi  ttẓallant  ..تصلي ألاشجار وأرى   

Ulac win yegnen di lerc s 

lekmal 

"العرش على ينام ش يء ال  
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Abaḍni : الراهب:  

Deg wass wis sin   الثاني اليوم في  

Tenna-d Yunisa :  يونيسا قالت:  

Numidya wwin-tt di nnac نعش في تحمل نوميديا.  

Afrux yewwi-d askud ɣer 

unzar 
 الرؤيا أنزار من يحمل عصفور   

Mbaid ad iḍac ..  ..يغيب ثم  

Numidya نوميديا 

D tallest icaḍen عطش ى سيدة  

Allen n yimdanen am 

lekkfen berriken 
 سوداء   توابيت الناس وعيون   

Aqcic hatan din akkin هناك الطفل..  

Di ṣṣraya tis seba llan 

waman 

 ماء   السابع البرج وراء وهناك  

Aman املاء 

Aman  املاء 

Aman d innan n tzeǧǧigt i 

ufrux 
للعصفور  الزهرة حديث املاء  

D ccḍeḥ n urgaz azrareq di 

ṣṣḥari 
الصحراء   في ألازرق الرجل هذا ورقصة  

D taqsiṭ n tmeṭṭut d iɣeḍlen 

aggur ɣer tbaqit 
 نصح في قمرا ترمي سيدة وخرافة الكف    

Yettefẓen tirgin yerɣan جمرا تمضغ..  

Tettgergi-d llif d lba d ta 

d waman 

ماء   ..تاء ..باء ..ألفا تتقيأ  

 

Ṣṣut yettkemmil yeqqar : يبقى الصوت يكرر:  

Aman  ــــم ـــــــــــــــــــــــ اءــــــــــــــــــــــــــــ  

Aman  ـــــــــــــــــــــــــم اءــــــــــــــــــــــــــــ  

Aman  ـــــــــم ــــــــــــــــــــــــــــــــ اءــــــــــــــ  
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Ad d-iban Ɣilas s llebsa n 

ugrawliw ɣef tizi n udrar 

iceel timest, d leṣwat n 

waḍu. 

ويظهر غيالس في لباس محارب على 

وأصوات . قمة جبل وهو يشعل النيران

.الريح  

 

 

Abaḍni : الراهب 

Ɣilas ɣef udrar n tmest  جبل على غيالس  
 
النيران  

Ajewwaq-is d uḥzin  حزين الناي  

Icel-d am Nnbi tacemmut-is 

tamenzut 

ألاولى شمعته نبيّ  مثل يوقد  

Ssensent-tt-id teǧǧaǧin تطفئها " 
 
"الّر يحان  
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Ɣilas yerfed ifassen-is 

ɣer tama n Anẓar, 

yettsuɣu : 

 غيالس يرفع يديه ن

.حو أنزار ويصرخ  

 

 

Ɣilas : غيالس:  

Ay Anẓar ..  أنزار   يا..  

Ffeɣ-d si ṣṣraya-k  ..برجك من أخرج  

Nekk d Ɣilas, weyyak  غيالس   أنا هذا  

Taciqt tefreḥ s tqecwalin n 

lexrif 

  بسالل ابتهجت فالعاشقة أخرج
 
..التين  

Si tcarfatin n waman املاء شرفات وعلى  

Ttḍilint-d lmalayek n ideqqi 

yeggan 
  من مالئكة تطّل 

 
طين  

Ffeɣ-d si ṣṣraya-k برجك من أخرج..  

Wwiɣ-d yid-i tutlayt tubrizt 

d uṭaɣan 
 
ّ
  املزهوة اللغة معي إن

 
والسكين  

Anẓar : أنزار 

Ur limeɣ s tmest tettḥibbi tagut ال أعرف أن النار تحب الغيم 

Timest-agi ur tesi lamer رال عمر لهذي النا..  

Tagut tuker-ak-d lḥuman الغيمة تسرق منك الدفء 

Timest-agi tetteffer وهذي النار ستخبو..  

Inig ay aqcic yaelmen s tmest 

tettmettat .. 

..فارحل يا طفال يعرف أن النار تموت  

Ɣilas : غيالس:  

Yezmer ad xeṣreɣ ijujaḥ yeqwan قد أخسر هذي النار 

Asigna ad yessebed tirga fell-i  وتحرمني الغيمات من ألاحالم 

nekk ad ḍefreɣ aman-ik deg 

yigenwan 
 لكني سوف أالحق ماءك في ألاجرام

Ur tezmireḍ, ay Anẓar,  ad takreḍ 

i wul tayri 
..لن تسرق مني قلبي يا أنزار  
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Ad d-tban Yunisa i tikkelt  

nniḍen deg uzniq 

يونيسا تظهر مرة 

.ي الساحةأخرى ف  

 

 

Yunisa : يونيسا:  

Di ṣṣraya n umacuq العاشق  قصر في  

Tujjma temxendaq تنتفض  
 
ألاشواق  

Ṭasilya tceṭṭeḥ طاسيليا رقصت  

Di ṣṣraya nnsant teftilin  كل السابع البرج في وانطفأت  

  مصابيح
 
ألاحداق  

Imeṭṭ-is ɣef tewjayin  ..تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبك  

Teḥbes ur yekmil lferḥ   ..رقصتها تكمل لم  

Lferḥ yettwaebba ɣef tuyat    على املحمول  الفرح بدء في
 
ألاعناق  

D anwa-t uacaq iḍ-agi ?  الليلة هذي يعشق من  

Ɣer-s tennerna teqṣiṭ n teqcict 

icaxen di tguni 
حين الطفلة حكايا عينيه في تكبر  

  تنام 

Terwel ɣef Ɣilas  الباحث الطفل سغيال  من وتهرب  

Aqcic yettnadin tutlayt n 

yimacaq 

  لغة عن
 
العشاق  
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Ɣef udrar wayeḍ iban-d 

Ɣilas yessemsad tiẓḍiyin-is 

iwakken ad iqabel Anẓar. 

Yettazzal seg umkan ɣer 

wayeḍ 

على جبل آخر يظهر غيالس وهو يدق 

وهو يجري هنا . حا لمواجهة أنزاررما

 .وهناك

 

 

Abaḍni : الراهب:  

Ɣilas yerfed leslaḥ di 

« Tahat » 
  في حرابا يدق غيالس

 
طاهات  

Yettazal  يجري 

Almi clefḍen iḍaren-is رجاله تتقيح  

Yerfed leslaḥ nniḍen di 

« Luras » 
أوراس في أخرى  حرابا يدق  

Di lexlawi yemmunḍen isenni 

iswi-s 
  في املعقوفة ديتهم   ويغرز  

 
الفلوات  

 

Ɣilas : غيالس:  

Ay Anẓar .. "أنزار يا..  

Ma telliḍ d bu tissas قويا كنت إن..  

Ccḍeḥ sdat leslaḥ-iw  حرابي فوق  أرقص  

Tzereḍ tufḍimin-ik deg 

yiferyan  

   في املحمومة شهوتك وانثر
 
الساحات  

Ccḍeḥ .. أرقص..  

Ɣḍes aqerru-k deg waman  رأسك حتى مائك في واغرق  

Eǧǧ Ṭasilya ad d-terr lwelha-s 

ɣur-i 
 ..نحوي  وجهك تعبر طاسيليا واترك  

Mazal-itt taceq-iyi  ..تعشقني زالت ما  

D tabaḍnit n tkeccafin i d-

yennan 
  بوح أعظم ما

 
العرافات  
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Anẓar : أنزار:  

Ay aqcic-agi يا هذا الطفل 

Mazal-ik tettnaɣeḍ d tili-k ما زلت تحارب ظلك 

Tagut tessen-ik d war tissas هذي الغيمة تعرف أنك لست قويا..  

Leslaḥ-ik yebṭel ur yekkat وحرابك قد هزمت..  

Acimi tettnadiḍ ɣef tuciqt di 

ṣṣrayat  

 فلماذا تسأل عن عاشقة في البرج السابع

Ɣas inig kečč d tjewwaqt-ik 1خذ نايك وارحل 

Numidya tettnadi igefran نوميديا تسأل قطرات املاء 

Wis tayri-k ma tettak-d aman ? فهل في عشقك ماء؟ 

 

Yunisa : يونيسا:  

Anẓar yesmucuq di Ṭasilya طاسيليا يداعب أنزار  

Nettat iẓri-s yettazzal تبكي 

Yesfeḍ imeṭṭi-s s tmiqwa n ttut بماء هاعيني يمسح  
 
التوت  

Yerna fell-as la yettsal 

 
يسألها   

Anẓar : أنزار:  

« Anwa akka d-ibedden, izerre 

ɣef tqemmuct-im 

شفتيك في يزرع الواقف هذا من"  

Imɣi n lferḥ d yimɣi n lqerḥ 

uffir .. » 

 

  والوجع الفرحة رحيق
 
..".املكبوت  

Yunisa : يونيسا:  

Tkemmel tettru تبكي 

Yefser ɣef tdikal-is tignawt n 

waman 
املاء   سماء يديها فوق  ينثر  

Aman qqlen d laṭer i tellest 

yebhan 

 ألاسماء   سّيدة  يعطر املاء  

Ikemmel  yesteqsa-tt .. يسألها 
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Anẓar : أنزار:  

Anwa akka d-ibedden 

gar tmettant d waman ? 

 

؟ لوظ املوت حراب بين الواقف هذا من" "املاء   

Ṭasilya : طاسيليا:  

D kečč kan i d aciq-iw a Ɣilas 

 

 ال عاشق غيرك يا غيالس

Yunisa : 
(ṣṣut n tjewwaqt) 

:يونيسا  

(صوت الناي)  

Tkemmel tettru تبكي..  

Tesla i tjewwaqt icennun tayri العشق ناي تسمع  

Tsuɣ : A Ɣilas 

 
"غيالس يا" وتصرخ  

Ṭasilya : اطاسيلي:  

Ɣilas… Ɣilas…  غيالس.. غيالس  

(d ṣṣut i d-yettuɣalen) 

 
(صدى)  

Ɣilas : غيالس:  

Ṭasilya… Ṭasilya…  طاسيليا.. طاسيليا..  

(d ṣṣut i d-yettuɣalen) (صدى)  

 
Abaḍni : الراهب:  

Ɣilas amacuq yeɣres يجدل العاشق غيالس  

 Si ṭṭjur n uzemmur afriwen جناح   الزيتون  شجر من  

Lefjer d aḍu d-iṣuḍen  رياح   الفجر  

Tamuɣli-s ɣef lalali ters أعلى ينظر  
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Ɣilas yerkeb aewdiw bu  

tafriwin n uzemmur 

غيالس وهو يركب 

حصانا بجناحين من 

.زيتون  

 

 

Ɣilas : غيالس:  

Ṭasilya.. udem-im ireqq أحلى وجهك ..طاسيليا  

Aqsid-im yekseb ala 

ajewwaq 
غير شيئا يملك ال نحوك والقادم  

الناي     

Nekk d ccnawi d wurar ألاغنية أنا..  

Nekk d afrux d-irewlen i 

unẓar  
..إليه أنزار من الهارب والعصفور   

Ṭasilya, nekk d ajeffal ur 

neksib iẓri 
معي  وليس اليأتيك أنا طاسيليا

عيناي   عاشقتي يا  

Kem d tafukt, mi kem-walaɣ 

tsuɣu tili 
 ..ظلي فيصرخ أراك الشمس أنت  

Askud-iw yejfel iɣḍes رؤياي   تسبقني  

Ula i d-xedmen ifassen i 

umacuq mi ara iɣewwes 

يداي    يطير حين العاشق تكفي هل  

 

Abaḍni : الراهب:  

Ɣilas d afriwen n tzmmurt d 

ujewwaq 
وناي   الزيتون  من جناحان غيالس  

Yettferfir yeḍleq   ويطير 

Yettinig mbaid بعيدا يمتد  

Yettɣima mbaid بعيدا ويظل  

Ɣef useḍsu-s tafukt tecrureq  تسير   الشمس شفتيه وعلى  

Yettinig mbaid بعيدا يمتد  

Anẓar yettaḍṣa, yettemmir-d 

agu 

الغيمات في وينفخ أنزار يضحك  
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Yetthubbu-d waḍu  الريح   تجيء  

Anẓar yettsuɣu  يصيح   أنزار  

 

Anẓar : أنزار:  

Ay aqcic n Numidya "نوميديا طفل يا  

Lamer d awezzlan قصير   العمر  

Lmut-ik di tagut, deg yiḍ n 

yigefran 
مطير   والليل موتك الغيمة في  

Ah ɣef tfarawin-ik yefnan    حين لجناحك يا
 
يموت  

Taciqt tefreḥ, tajewwaqt-ik 

tessusem 

  والناي ابتهجت العاشقة
 
"صموت  
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Ad yeɣli Ɣilas, Anẓar yettaḍsa صوت ضحكات  .يسقط غيالس

 .أنزار

 

 

Ɣilas : غيالس:  

Ur ttinigeɣ ara لن أرحل 

Ṣṣraya-agi ad tredmeɣ s lecfar-iw هذا البرج سأهدمه بجفوني 

Taciqt ad tawiɣ di mumu n 

wallen-iw 

 وسأحمل عاشقتي في جوف عيوني

Ay Anẓar يا أنزار 

Nekk ur kennuɣ, quzmeɣ-k s 

tegrawla n wul-iw 
لن تهزمني فأنا أعلنت عليك الحرب 

..بقلبي  

Imacaq ad d-ufraren taggara  وسينتصر العشاق 

Numidya ad tuɣal d lalla-s n 

leḥmala 
.وتصبح نوميديا سيدة من حب  
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S nnig uzqaq ttbanen-d 

nnut n Anẓar d Ṭasilya 

.في أعلى الساحة مالمح أنزار وطاسيليا  

 

 

Yunisa : يونيسا:  

Ṭasilya tettnadi tawwurt n 

Numidya 
  نوميديا بوابة عن تبحث طاسيليا

Rriḥa n umacuq tedda-d deg 

usigna 

   في العاشق عبير وتشم
 
الغيمات  

Deg wallen n Anẓar tban-d 

tmettant, testeqsa-t : 

 

 :فتسأله املوت أنزار عيني في تقرأ  

Ṭasilya : طاسيليا:  

ni yemmut ? 

 

 ؟ هل 
 
مات  

Anẓar : أنزار:  

D lmuḥal  .. أبًدا   

Amacuq yella-d tama-m, 

iedda iɣur 

  منك قريبا كان العاشق  
 
وفات  

Afriwen-is seg yifer n  uzemmur 

 
   من وجناحاه
 
الزيتون  

Ṭasilya : طاسيليا:  

Weḥd-s i yella ?  ؟وحيدا كان هل  

 

Ɣilas : غيالس:  

Aeccaq yessen amek ttidiren  كيف يعرف العاشق  
 
يكون  

Yessen amek i ttmettaten    يموت كيف ويعرف 

D wamek ttwalin mebɣir allen 

 

 

 

 

  بغير يراك وكيف
 
عيون  
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Anẓar : أنزار:  

Susem Keččini أصمت 

Mačči s tjewwaqt-ik  يا طفال يحسب أن الناي 

Ara tawḍeḍ lebɣi n wul-ik سيمنحه ما يرغب من أفراح 

D acu i d timest ? ما النار 

D anwa i d aewdiw yettafgen 

mebla afriwen 

 وما فرس تصاعد نحوي دون جناح

D anwa i wumi ssemsaden 

iẓeḍyen 
 وملن في ألارض تدق رماح

Acemma ur k-id-yettṣaḥ لن تأخذ شيئا..  

Ṭasilya di ṣṣraya, i nekk iwumi 

tceṭṭeḥ 
 طاسيليا في البرج السابع ترقص لي

Acḥal i yecbeḥ ccḍeḥ mebɣir 

ilḥafen 

 

 ما أبهى الرقصة دون وشاح

 

Ɣilas : غيالس:  

Ur tettɣab tili-w fell-ak ay 

Anẓar 
  أنزار ك أياعن يظل يرحل لن 

Nekk d tilezdit n yimacaq, kečč 

d asigna-s 

  الغيمة وأنت العشاق مطر أناف  

Aewdiw azeggaɣ d timest النار   الحمراء والفرس  

Ay Anẓar يا أنزار 

Awi ayen akk tebɣiḍ خذ ما يرضيك 

Eǧǧ-iyi-d allen-iw ودع عيني 

Ad waliɣ yis-sent taftilt n wul-

iw 
 أرى بهما أيقونة قلبي 

 

Yunisa : يونيسا:  

Ṭasilya tesridim d imeṭṭawen  ..طاسيليا تبكي  

Ɣilas ɣef umnar n lmut igen عتبات على ينام غيالس  
 
املوت  
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Acḥal yettuɣaḍ yeḥzen ..  ..حزينا كان كم  

Yefna ṣṣut-im, a tajewwaq n 

umacuq,  

  ضاع العاشق ناي يا
 
الصوت  

Mdel tawwurt-ik ɣef wi 

iɣerben icerreq 
   للغرباء بابك تفتح ال
 
وللغربان  

Tasusmi d laman الصمت  
 
أمان  

Taqcict teṭṭes di lberj alayan البرج في نائمة والطفلة  

Ifassen-is aɣman di qeḍran من يداها  
 
قطران  

 
Abaḍni : الراهب:  

Numidya tettinig lebda gar 

lefṣul-is imeḥzan 
الح مواسمها بين ألابدية الراحلة نوميديا

 زنى

Isuɣan n tzeǧǧigt yefsan  غيالس   يا  الوردة وصهيل  

Calen di Ɣilas timest   نيرانك أوقد  

Tirgin-ik zerent gar medden الناس   بين جمرك يطلع  

Anẓar ha-t-an ad d-yerzu سيأتي أنزار..  

Iɣed n waman ad t-id-ebbin 

yimnayen 

  سيحمله املاء ورماد
 
الفرسان  

 
Yunisa : يونيسا:  

Ay Anẓar أنزار   يا  

Taqcict taceq di Ɣilas  غيالس تعشق الطفلة  

Kečč ttazneḍ-d aman, tferḥeḍ 

s yidimm yenɣel 
بالدم   مبتهجا ماءك تقطر وأنت  

Ɣer Numidya, tignawt-ik truḥ 

tejfel  
 
 
نوميديا نحو هاربة اءك  سم أبصرت  

Ur testeqsaḍ yiwen  أحدا تسأل لم..  

Twalaḍ taqemmuct الفم   ورأيت  

Yeččuren d asirem باألحالم   مليئا كان  
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Tcennuḍ iwakken ad tecḍeḥ 

Ṭasilya 
 
 
طاسيليا ترقص كي تغني وكنت  

 
Abaḍni : الراهب:  

Ma teḥṣiḍ ayen i tceṭṭeḥ 

Ṭasilya ay Anẓar  
طاسيليا ترقص ملاذا أنزار يا تعرف هل  

Ayen d-rezzunt tetbirin n 

« Hibun » 
  هيبون  نوارس وتجيء  

Weḥd-k kan i d-tessiḍ i 

tmenqas  
 آلاثام   تفترش حدكو و   

Acemma ur t-tessineḍ ay 

Anẓar 
أنزار   يا شيئا تعرف لن  

Amacuq, init n leḥzen 

yessen-as  

  الحزن  شكل يعرف العاشق

Yessen tifidi n uɣurar النار   وطعم  

 

Anẓar : أنزار:  

Yunisa.. يونيسا..  

Win m-yeslemden tibuḍna uqbel 

ass-agi 
..من علمك الحكمة قبل اليوم  

Nekk d Anẓar أنا أنزار 

Agellid n waman إله املاء 

Uzneɣ-am-d timiqwa n tizubna, 

deg-m ffuktint 
..ة فانبجستمنحتك قطرة ماء الحكم  

Imdanen ttamnen Yunisa والناس تصدق يونيسا 

Numidya talem s waya نوميديا تعرف هذا 

Nekk elmeɣ s sseba وأنا أعرف 

Kem teqqarḍ-d ayen nniḍen لكني أسمع منك اليوم كالما آخر 

Dayen ur d-rennu awal 

yesserfayen 

 

..لن أسمع منك كالما آخر يغضبني  



 

 

- 101 - 

Yunisa : يونيسا:  

Amacuq ur yelli d agellid n 

waman 

 لكن العاشق ليس إله املاء

Amacuq d aqcic العاشق طفل 

Ayen ara s-tekkseḍ aman ? 

 
 فلماذا تأخذ منه املاء؟

Anẓar : أنزار:  

Tenniḍ-d aman ?  هل قلت املاء؟  

 
Yunisa : يونيسا:  

Acu i d tayri ay Anẓar نزارالحب أيا أ ما..  

Ah lemmer tessneḍ d acu i d tayri يا ليتك تعرف معنى الحب 

Seg-k ad d-ffɣen waman yeččuren 

d iḥulfan 
فيطلع منك املاء الطافح باألشواق   

Aman-agi ssnen-ten kan imacaq 

yulwan 

.ال يعرف هذا املاء سوى العشاق  

Wissen ma tesliḍ i ṣṣut-nsen ay 

Anẓar 
..صوت العاشق يا أنزار هل تسمع  

Sel-as ihi acu d-yeqqar اسمع..  

 

Ɣilas : غيالس:  

Ay adrar n tyaqutin جبل يا  
 
الياقوت  

Ay igefran n lefṣul-nneɣ ifuden   العطش ى مواسمنا يجتاح  امطر  يا  

Awit-iyi-d tallest n tut yi-

ceggḍen 


  من امرأة إلى العطشان فأنا خذني
 
توت  

Ɣur-i tettcabi تشبنهي..  

Ɣer wiyaḍ ur tettak anzi غيري  تشبه ال..  

Ay igefran-iw ikemnen مطري  يا  
 
املكبوت  

Amacuq ma igen, ifrax n tayri 

ttafgen 

  الحب طير العاشق ينام حين
 
يفوت  
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Ay adrar ur nessin udem-iw وجهي يعرف ال جبال يا..  

Tehṣiḍ nekk d amacuq, 

tamacuqt-iw di lberj n waman 

م برج في واملعشوقة العاشق أني يعرف

ماء   ن  

Awi lamer-iw ay adrar n 

tyaqutin 

   جبل يا عمري  خذ
 
الياقوت  

Awi si lferḥ-iw i d ak-yehwan ألافراح من شئت ما واحمل  

Nekk bɣiɣ tislit n waman املاء   عروس أريد  

Bɣiɣ-tt, ɣas ma mmuteɣ mraḥba ثم فلةالط أريد  
 
أموت  

Anẓar : أنزار:  

Ur tt-yettawi ḥedd ala nekk  لن يأخذها غيري..  

Ur tt-yettawi ḥedd ala nekk  لن يأخذها غيري..  

 
Abaḍni : الراهب:  

Taqcict tɣab ur d-terzi الطفلة تأت لم  

Numidya tsaḥ s imeṭṭi  تبكي نوميديا  

Ɣilas d awḥid, yeqqar tiṣurtin n 

tayri n yimacaq 

  تانيت تعويذة يقرأ وحيدا غيالس

 
 
 العشاق

Yunisa tesleb tettaḍsa  كاملجنونة تضحك يونيسا  

S isuɣan-is terɣa rreḥba 

 
  في تصرخ

 
  ألاسواق

Yunisa : يونيسا:  

« Ay imezdaɣ n Numidya "نوميديا أهل يا..  

Hattan tusa-d Ṭasilya, s tmeɣra d 

ṭṭbul 
  موكبها في قادمة طاسيليا

 
املفتون  

Anida tagella d wafriwen n 

uzemmur 
؟ وأوراق امللح أين

 
الزيتون  

Ay agellid n waman ملك يا  
 
املاءات  

Ɣilas amacuq yemmut .. » العاشق غيالس  
 
.."مات  
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Anẓar : أنزار:  

Yunisa يونيسا..  

A takeccaft n Numidya عرافة نوميديا 

D lmuḥal, ur yelli wuciq nnig-i ،غيري  عاشق ال أبدا..  

Ɣilas ttwaliɣ-t akkin.. غيالس أراه هناك..  

Deg wallen-is crurqen waman ني
 
..املاء بريق عينيه في أملح إ  

ni fettin waman di tmuɣli-s ?  ؟يذوب   املاء عينيه أفي  

 
Yunisa : يونيسا:  

Tura fehmeɣ آلان فهمت..  

Aciq mačči d kečč ay Anẓar أنزار يا غير ك العاشق  

Aman d ayla-s, Ṭasilya tufa 

lferḥ-is iɣaben 
املسلوب   الفرح ولطاسيليا له املاء  

Win iɣelben, ma isuɣ d netta i 

yettwaɣelben 
املغلوب   هو يصيح حين والغالب ..  

 
Anẓar : أنزار:  

Acḥal i telliḍ d ungif ay 

Anẓar 
..أنزار كم كنت غبيا يا  

Tagut tessen initen n tayri الغيمة تعرف شكل الحب 

Kečč tceṭṭḥeḍ d teqcict-agi وأنت تراقص هذي الطفلة 

Nettat tceṭṭeḥ d uqcic deg 

yiḥerqan 
..وهي تراقص طفال في ألاحراش  

Acḥal i telliḍ d ungif ay 

Anẓar 
 كم كنت غبيا يا أنزار

Tferḥeḍ s tidma icennun 

zerzari n uɣurar 
تهتز لصوت نساء كن يغنين ملائك حين 

 الجدب

Tessefsayeḍ ikusa yerɣan فيجيء الخصب 

Acḥal i telliḍ d ungif  كم كنت غبيا 

Mi tɣileḍ ad temmet  حين حسبت نوميديا ترحل نحو املوت إذا
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Numidya ma teffud عطشت 

Imeṭṭawen ɣer wiyaḍ 

ttuɣalen d timiqwa 
بعد الدمعة تصبح قطرا الدمعة  

Timeqwa ɣer tiyaḍ ttuɣalent 

d tiregwa 
 والقطرة بع القطرة تصبح نهرا

Acḥal i telliḍ d ungif   كم كنت غبيا 

Akka ara teqqimeḍ d awḥid 

di ṣṣraya 
 ستظل وحيدا في برجك

Ad tnadiḍ taciqt nniḍen ur 

nelli ara 

..تبحث عن عاشقة أخرى   

Ɣas inig ay Anẓar فلترحل يا أنزار..  

Ṭasilya .. طاسيليا..  

Uɣal ɣer wasif, ccnu d tidma 

n Numidya 
 عودي للنهر وغني مثل نساء نوميديا

Rzem ul-im i Ɣilas ad 

yezdeɣ deg-s i lebda 

 

..ودعي غيالس يحبك أكثر  

Abaḍni : الراهب:  

Tuɣal-d Ṭasilya طاسيليا عادت  

Ceḍḥent tidma n Numidya نوميديا نسوة رقصت  

Ma d Anẓar yettru 

 
 أنزار   وبكى  

Ṭasilya : طاسيليا:  

Ay agellid n waman, ṭṭef deg 

yitran, eǧǧ leǧnanat i 

yimacaq 

وللعشاق النجمات لك املاءات ملك يا  

حدائقهم   

Eǧǧ i Ɣilas tajewwaqt d 

imeṭṭi mellulen ireqqreq 
اء  البيض ودمعته الناي ولغيالس  

Eǧǧ-aɣ-d lesrar di lecqaf ur 

d-nettwenṭaq 
ألاشياء   من ألاضالع   تختزن  ما ولنا  

Eǧǧ-aɣ ad nefreḥ   فلنفرح 
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Am yifrax n wissen ansi املجهول   من آلاتين عصافير مثل  

Ad neccnu iḍ ɣezzifen mi d-

yezzi 
 يطول   الليل حين ونغني  

 

Ṣṣut n tejmat : صوت جماعي:  

Ay Anẓar أنزار يا  

Arez-d arez-d timest n uɣurar النار   هذي إطف إطف  

Ay Anẓar أنزار   يا  

S waman-ik ad swen lemṣar الاقمار   تروى ماءك   من  

Ay Anẓar  أنزار   يا  
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