في طريق االنعتاق

ربيع النضال الهويايت األمازيغي احتاج
إىل رسول يذيع صوته كل أرجاء
املعمورة فلبى «إيدير» النداء بـ أ
بابا ينو با ،فلام إشتد قمع السلطات
واحتجنا من يصدع بالحق قال
«معتوب لوناس» :الله أكرب يف أغنية غاية يف الروعة ،ملا كانت
املسرية من أجل التحرر لبت «جرجرا» النداء وأيقظتنا بأغنيتها
كّر ّميس ؤمازيغ ،ملا ضحكت علينا األنظمة الديكتاتوري كانت
أغنية «تكفاريناس» حكمناغ أت ؤرسدون ،وملا أردنا تغيري
هذه األنظمة الديكتاتورية إحتجنا ألغنية ثورية فكان «فرحات
مهني» وأغنيته تاگراوال ،ولكن ملا كان جزء من الشعب نامئا
خالل االعداد للثورة إحتجنا إلقاظ الجزء اآلخر فكانت أغنية
طس طس مازال لحال ل «أيت منگالت».،

ليبيا كانت دامئا يف املوعد مع أغنية
تافسوت لفرقة «ليبيا ،»2000
فصدع بعدهم «عيل فطيس» بأغنية
إميازيغن ليقول نحن هنا ،ولكنهم
قمعوا وسجنوا «عبدالله عشيني»
ليخرج من السجن بأغنية إيدرفان ،لتتبعه «دانيا بن سايس»،
بأغنية أبريد ن تيليل ،فعاد «محمد قلو» ليحيينا بأغنية أزول،
ولكن «رمزي الغايل» أباها إال أن تكون ثورة من جديد يف
أغنيته تاگراوال نـ فورار ،ولكن فرقة «غارسو» بث فينا األمل
بأغنية تعيطش أ ميا ،فبادر «خالد نويس» وأرسل لنا تابرات.

يف غرب شامل إفريقيا جاء الربيع
متأخر فاحتجنا للمطر فسقيناه
بأغنية «وليد ميمون» الرعدية أجاج،
وملا أرشقت الشمس خرجت فرقة
«إزنژارن» ،أشعة الشمس بأغنيتهم
لرتوي أكال ،ولكن نتائج الربيع الهويايت خيبت الظنون
فغناها «محمد رويشة» ،ولكنننا إحتجنا للرجوع ألصولنا فقال
«عموري مبارك» أ ّمي حنا ،ولكننا ملن ولن نتوقف فقال «خالد
إزري» ناش د شام ،ليرصخ «بن عيىس أقبيل» بـ الله الله.

املدارس املوسيقية األمازيغية يعتمد أكرثها عىل الشفاهية
يف النقل والتلقني ،فكان مصري أغلبها النسيان ومن ثم املوت
املحتم ،بالرغم من ضياع بعضها وصلنا الكثري منها وأصبح
متناثرا من أقايص رشقها يف سيوة تحديدا وورقصات ئسيوان
وتاصاندا (الكسكة)
إىل جبل نفوسة وموسيقى ورقص أب ّراح ّ
تعريجا بغدامس وموسيقى أسكورر وغات ومهرجانات س ّبيبا
الذي يعترب منقرضة عندهم ومتواجد يف جانت جارتهم
الجزائرية ،وعىل ذكر الجزائر البلد يفعم بأنواع املوسيقى
األمازيغية القدمية منها والحديثة كأغاين املرابطني يف بالد
القبائل واأللحان واملعزوفات الدينية يف بالد ميزاب ،وأردس
وأدريز يف جبال األوراس الشامخة وال ننىس أحواش يف بالد
سوس مع الراويس ،وكذا أحيدوس يف األطلس املتوسط ،و
ئزران يف بالد الريف ،وال ننىس التغني بالصفري الذي ال يزال
ميارس يف بالد الگوانشة جزر الكناري إىل يومنا هذا.
كام تم جمع شتات اللغة األمازيغية يف قواميس محددة
يجب أن تقوم مجهودات يف تجميع شتات الثقافة املوسيقية
والشعرية األمازيغية ،ويتم التعريف بها ألبنائها الذين تشبعوا
بالثقافة واملوسيقى الوافدة أكرث من تعرفهم عىل موروثهم
املوسيقي والشعري العريق.

يف صحراء تامزغنا هاتفنا «بايل عثامن»
وقال أ ميدي وان ،ولكن ظروفنا
االقتصادية الصعبة بسبب التمييز
العنرصي أخرجت فرقة «تيشومارين»
أغنية عاطلون عن العمل ،ولكن
ظروفهم كانت والبد أن تظهر لكل العامل فلحقهم فرقة
«تيناريوين» ،وان مل يكن هذا كافيا خرجت فرقة «إينارن»
لرتجع فينا الروح بأغنية إميان.

أنواع بتنوع المحيط

أقدم ناي في العالم ُو ِجد في هوا فطايح قرب بنغازي على هيئة عظم طائر

على وقع الطبول ...

عندما يريد اإلنسان أن يعرب عن عواطفه الجياشة سواء كانت
فرحا مفرطا أو حزنا يُ ِند ُب اخرتع لذلكم شيئا سامه «أسفرو»
شعرا ،وعندما أراد أن يذيعه صاحبه بـ «أژاوان» موسيقى،
وسامه «ئنيگ» غناء ،يف الواقع ال نعرف شعبا من الشعوب
عىل وجه املعمورة ال ميكلك نوعا من أن أنواع املوسيقى وال
نعرف أمة من األمم ال تتميز بآلة موسيقية أو نوع من الغناء،
أو إحتفاال موسيقي مييزهم عن ما سواهم ...
ِق َد ُم الشعب األمازيغي وإمتداد رقعته الجغرافية وتنوع بيئته
من جبال إىل صحراء وسهول ومن حرض إىل بدو أخرج
لنا نسيج متنوعا يف عطائه املوسيقى متوحد يف نغمته
ومتشابك مع محيطه اإلفريقي واملتوسطي ،إستخدم
اإلقاع الخاميس يف غالب األحيان ،يف أغاين يف
جلها تكافلية جامعية يكون فيها الصوت
للمجموعة ،كام تنوع غناءهم
وتنوعت آالتهم املوسيقية من
هوائية إىل طبلية ووترية كذلك
ومن أمثال هذه أمزاد (الكامن)
تيدينيت (الرباب) تيگزوت
ّ
(الوتر) ،أو اآلالت الهوائية
من أمثال  :تابگا (الناي)،
تازوكرت (الزكرة) ،تا ّجوقت
(الجوقة) ،تادبدابت (الطبل)،
أگوال (الدربوكة) ،أركّوت (الدف) ،تالونت (البندير).
مام ال شك فيه أن األغنية من أعرق الفنون األدبية يف الثقافة
األمازيغية وهي األكرث انتشارا يف املجتمع األمازيغي ،كام هي
امتزاج بني اللغة واملوسيقى ،بل هي لغة مفعمة بالرموز
واملعاين ،حيث وظفها اإلنسان األمازيغي يف أفراحه وأتراحه
يف جده وهزله يف حروبه وشعائره الدينية ،حيث وردت إلينا
نصوص مرصية قدمية تتحدث عن إستخدام الليبيني للغناء

يف شعائرهم الدينية ،بل نجد نقوش أكاكوس ترسم وبدقة
تاصاندا (الكسكة) يف
استعامل رقصات قدمية مبا يسمى اليوم ّ
رقصاتهم الفردية والجامعية وهذه الرقصات ذاتها تتكرر يف
النقوش املرصية بأكرث دقة ويتحدث عنها اليونانيون بإسهاب،
ولكن لليونانيني الفضل يف تخليد اسم العازف األمازيغي
«سريتس» الذي أشتهر بأنه أول عازف عىل الناي.

أستخدم األمازيغ املوسيقى أيضا يف رصاعهم من أجل إثبات
وجودهم ،والحفاظ عىل ذاتهم سواء كانت حرب دفاع عن
األرض والعرض حيث يقول ابن خلدون« :أن الجيوش
األمازيغية يتقدمها شعراء يوقدون فيهم الحامسة،
وتقرع الطبول من أجل أن يلهبوا فيهم الشجاعة
واإلقدام يف الصفوف األمامية» ،وهذا ليس ببعيد
عن ما أورده سالوست يف حرب يوغرطا :
(حيث كانت تقرع الطبول وتنفخ األجواق
ليك يؤذن بالحرب ويف نفس الوقت يبث
الرعب يف نفوس األعداء).
إن املوسيقى والغناء رضوريني
للتواجد اإلنساين وللتاميز الثقايف ،إن
ما مييز اإلنسان األمازيغي اليوم عن ما
سواه من شعوب األرض هو املوروث الغري
املادي بالذات والذي إن مل يحافظ عليه ويتم
تلقينه لألجيال القادمة فآمله مبا ال شك فيه
للزوال ،فالتاميز الثقايف األمازيغي يف خطر حتى ولو وجدت
اللغة نفسها ،يجب أن يعي األمازيغ أن ثقافتهم يف خطر دائم
أمام العوملة التي مل تعد تبقي وال تذر ،وباألمس القريب ُسمي
نوع من املوسيقي األمازيغية باملوسيقى األندلسية كام يقول
محمود قطاط فأصبحت حقيقة مطلقة مع أن مصدرها األول
هو شامل إفريقيا ،ومل يعد األمازيغ أنفسهم يعون أن مصدرها
األول أمازيغي فهل هذا هو مصري باقي األنواع املوسيقية؟

اإليقاع والطبوع
الطبع :هو مجموعة أصوات موسيقية تشكل هيكال
موسيقياً له طبعه الخاص يختلف عن غريه يف السامع
منه املفرح ومنه املشجع والعاطفي واملحزن وهكذا
فإن املقامات متثل سائر أطوار وطبائع اإلنسان ،فلذا
املرصيون رسموا مجموعة من اآلالت املوسيقية الليبية ومن
أقدم آلة موسيقة أكتشفت يف العامل ُوجدت يف هوا فطيح
سميت يف البلدان املغاربية بالطبوع ،يطلق عىل
ضمنها الطبل والناي أو الجوقة فخلدت بذلك أشكال اآلالت
قرب بنغازي وهي عبارة عن ناي مصنوع من عظم طائر،
املوسيقية األمازيغية األوىل.
هذا الهيكل املوسيقي يف بالد مرص ولبنان وسوريا
متواجد اليوم يف املتحف الربيطاين.
إسم (نغمة) ويف العراق وليبيا وتركيا (مقام) ويف
الجزائر وتونس واملغرب (طبع) وعامليا يسمى بالسلم
بالرغم من وجود آاللت مشابها لها يف أوروبا اليونان وأيرلندا
تحديدا ،غري أن الزكرة الشامل إفريقية تبقى آلة ذات أصوات املوسيقي.
متميزة ولها لحنها القائم بذاتها يف مناطقه.
اإليقاع :هو الصوت الذي يسمع عند النقر عىل أي
ألة إيقاعية وفق أزمان محددة وبطرق مختلفة وله
صور متعددة.
كام نقل اليونانيون أن الليبيني هم من إخرتع آلة الناي حيث
كان يكنى عنه يف الشعر اليوناين بالليبي لشهرته ،بل أن الكاتب
صورة اإليقاع :هي نظام تتعاقب وحداته بكيفية
أثيناووس قال أن رستس وهو أمازيغي ليبي هو أول من عزف
معينة ومتطابقة تربز فيها مختلف القيم الزمني .
جدارية يف جبال أكاكوس تخلد رقصة األلواح األمازيغية
تاصاندا (الكسكة) ،وهي عبار عن رقصة
القدمية التي تسمى ّ
جامعية رجالية بدرجة أوىل تحايك الحرب والرصاع بالعيص.

عىل آلة الناي الذي تعلم منه اليونانيون أنفسهم.

تدوين اإليقاع :يدون اإليقاع من حيث املبدأ ،بـ :
(الدم والتك) كام يحكم هذا الدم والتك قيم زمنية
محددة ومختلفة وهي التي ترثي االيقاعات وتنوعها.

تعترب آلة أمزاد من ضمن أقدم اآلالت املوسيقية األمازيغية

كررت هذه الجدارية يف أكرث من مناسبة يف النقوش
والجداريات املرصية رمبا ألهميتها الدينية حيث تم اعتبار
أن الغناء عند الليبيني ذو أغراض تعبدية ،حيث نقلوا أن
النساء الليبيات كن يصدرن صيحات غنائية عند دخول املعابد
املخصصة لإلله أمون..

حركة اإليقاع :هي درجة الرسعة أو البطء الذي يلزم
أن يعزف بها أإليقاع ومن ثم القطعة املوسيقية.

بال منازع وبالرغم من إحتوائها عىل وتر واحد وقوس غري البعد املوسيقي :تسمى املسافة التي تفصل فيام
أنها تصدر أجمل األلحان تعبريا وأكرثها رقة ونقال لألحاسيس بني النغمتني املوسيقيتني بالبعد املوسيقي وهو إما أن
واملشاعر .أمازيغ الجنوب (الطوارق) يعتربونها شبه مقدسة ،يكون صاعدا ً أو هابطاً.

تادبدابت آلة موسيقية صاحبت الجيوش األمازيغية يف حيث يتناقلها الفنانون كابرا عن كابر وال يج ّوزون بيعها بل السلم املوسيقي :هو عبارة عن تتابع لسبع نغامت
توريثها أو إعطائها هو مصري اآللة املستخدمة عرب األجيال.
حروب يوغرطا ضد الرومان كام ينقل لنا ذلك سالوست يف
وتكون الثامنة جواب االوىل ،أبعاد السلم املوسيقي
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هذه مناذج عن اآلالت املوسيقية املستخدمة عند األمازيغ يف إنتظار احصائيات اكملة وشاملة عهنا يف لك أرض تامزغا.

