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 آالتهم خ-لتس زواياها إحدى & ا%ار الراقصون يوقد خاصة، بساحة فوق فما الليل منتصف مع الرقصة هذه تبدأ
 من واألخرى الفينة ب- اإلطاللة Cتلس حينما بهاء يزداد والقمر ا?نبات & الغاز مصابيح ويعلقون بنورها، واالستضاءة

) رايس( يكونه وقطرها النساء، من اUاT ونصفها الرجال، من األول نصفها يتكون الP الرقص دائرة Mلمح السحب  خالل
  .والفتيات والنساء الرجال من  غفc dهور اbائرة بتلك `يط اتهم،وشباب ببناديرهم ومعاونوه

 اoائك `جبها أرجلهن ربيعا، عl ستة تتجاوز ال وأكiهن دونه، أو الرابع العام تبلغ قد الراقصات الفتيات أصغر
 تناسقت }ما ويzة نةيم ويتهادى اoائك، ويميس الزرxشة، & آية يكون قد عريض حزام vت اst من اrتدq األبيض
 الP الفضية والقالدات واللوبان اrرجان �كz االه�از & فتأخذ تغار، الصدور وxأن انسجاما، وازدادت الراقصات حر|ت
 يدري ومن). إموحيدين( األقراط هذه وتس� األكف، هيأة � الفضة من مصنوعة أقراط تتد� آذانهن ومن. بغبطة توشوش

 وصفاء الزهور، عبd وصف ب- أتيه أن الوصف حاولت إن فأخ� رؤوسهن أما. اrوحدي العs جواهر بقايا من لعلها
 ا%اصية، يغطي متوارث، حريري حزام من تتد� ثمينة عريقة نقدية قطع تدغدغها جباه ونصاعة اoرير، ونعومة الفضة
  .ةمائس حر|ت & الوراء إ� طرفاه Mنساب اtلفية الضفائر فوق ويعقد

 كما زxية، زهور طياتها من ا�أبت بيضاء، عمائم رؤوسهم و� - وتشامd فوقية - ناصع أبيض فزيهم الرجال أما
 آلة من تتد� العليا وقاعدته الشi، يتعدى ال ارتفاعه أسطوانيا ش� مش�ة قانية �راء خيوط األيz الكتف من تتد�

 قد براقة، وجواهر فضية، بصفائح مطعم خشب من مصنوعة القرن، تشبه )تتيسك(و الرقصة، هذه بها تس� الP) تيسكت(
 �فظة ويتقتون اMم�، اMد بأصابع ينقرونها  الطعر�ة -) أ�ال( يمسكون اليzى وباMد. األجداد عن األحفاد يتوارثها
 دائرة يكونون والفتيات رجالبال فإذا ،)تاجبات( يس� مطرز عريض �زام ويتمنطقون يzة، فضية وxمية يمنة، مطرزة

 اآلخران و`مل بنديرا، منهما اثنان ¡ ا `مل رجال أربعة يتوسطها واoر|ت، وا�o واآلالت األلوان تناسق & آية هندسية
  .بنديره حامال جلبابه، البسا الرقصة رئيس األربعة ويتوسط نايا،

 باtطى الرجال خلف من ينسلون فأك£ راقصان أو الزواج، & راغب أعزب، راقص Cرج السهرة منتصف &
 © تندس فتيات §م تنiي ح¦ وطربا، خفة يزدادون الزواج سن ا الغات خلف بلغوا فإذا الفتيات، صف ¥اه الراقصة

 تهحر| وvاª اrتناسقة، حر|تها `اª يمينه � بالP واحد © ينفرد وقد جنب، إ� جنبا فdاقصوهن اثن- ب- واحدة
 وxأنهم وهتافات، بصيحات اrتفرجون وينفجر حدة، يزداد اrوسي¬ واإليقاع وخلفا، أماما ويzة، يمنة فيميالن اrعiة،

 الراقص- � اrلح حبات وتذر الورود، وتر® ريد،الز¡ وتنطلق األو، ا وادر تلك عنه ستسفر ما مسبقا يبارxون
  .والراقصات

  .)بتصرف( 15 – 13: ص ،1977 ،8 السنة ،12 العدد الشعبي، التراث الكبير، ا�طلس في والحب الزواج حف�ت أمرير، عمر
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I - عتبة القراءة:  

  :مالحظة مؤشرات النص الخارجية – 1

  :صاحب النص –أ 

  عمر أمريربطاقة التعريف بالكاتب 

  أعماله  مراحل من حياته

  ].أكادير[أركانة  -بكاكت  1949ولد سنة  -

  .1972ية اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس سنة حصل على االجازة من كل -

  .1985حصل على دبلوم الدراسات العليا من كلية اآلداب بالرباط سنة  -

  لهجة سوس : الشعر المغربي االمازيغي -

  . أمالو من الفنون الشعبية المغربية -

  الشعر األمازيغي المنسوب إلى سيدي حمو طالب  -

  .نالمتنبي في دراسات المستشرقي -

  :النص مصدر -ب 

  .فنية ثقافيةيطرح أبعادا ، »حفالت الزواج والحب في األطلس الكبير« من كتابمقتطف النص  

  :مجال النص - ج

  .المجال الفني الثقافيينتمي إلى النص 

  :نوعية النص -  د

  .ثقافي/ نص وصفي ذو بعد فني   

  :)رقصة تاسكيوين( العنوان – هـ

، والثانية تنتمي إلى المعجم اللغوي األمازيغي )رقصة(إحداهما تنتمي إلى المجال الفني وهي كلمة  مركب إضافي يتكون من كلمتين

  .)تاسكيوين(

  :بداية النص ونهايته -  و

  . يشيران إلى زمان ومكان انطالق هذه الرقصة) زماني ومكاني: (مع مؤشرين) رقصة(نالحظ فيها تكرار لكلمة  :بداية النص �

مع اإلشارة إلى بعض الطقوس المتزامنة ) ... الراقصات –الراقصين : (، مثل)رقصة(فيها بعض مشتقات كلمة نالحظ  :نهاية النص �

  .)ذر الملح –رمي الورود  –الزغاريد : (مع الرقصة، مثل

  :الصورة المرفقة - ز

في شكله وألوانه، وآلياتهم  تنسجم مع العنوان ألنها تمثل مشهدا لرقصة تراثية يظهر فيها الراقصون بزيهم الموحد والمتناسق

  .الموسيقية البسيطة

  :بناء فرضية القراءة -  2

  .رقصة تاسكيوين األمازيغيةنفترض أن النص سيتناول موضوع بناء على مؤشرات العنوان وبداية النص ونهايته، 

 II - القراءة التوجيهية:  

  :االيضاح اللغوي – 1

o يتحرك في اهتزاز :يميس.  

o يتمايل :يتهادى.  

o  ارتفعت وبرزت :أبتاشر.  
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  : للنصالفكرة المحورية  -  2

  ..  وصف رقصة تاسكيوين من حيث زمانها ومكانها وشخوصها وطقوسها التراثية واالجتماعية

III - القراءة التحليلية للنص:  

  :األفكار األساسية -  1

  .وصف زمان ومكان رقصة تاسكيوين ومكوناتها �

  .وصف الفتيات الراقصات �

  .قصينوصف الرجال الرا �

  .وصف بعض طقوس الرقص عند انتصاف السهرة �

  :الموصوف الرئيسي والموصوفات الفرعية -  2

  :يمكن إعادة صياغة أفكار النص األساسية على الشكل التالي

  .رقصة تاسكيوين: الموصوف الرئيسي �

  :الموصوفات الفرعية �

  مكونات الرقصة وطقوسها  الراقصون  الراقصات  الزمان والمكان

ل في ساحة منتصف اللي

  خاصة

  صغيرات السن  -

يرتدين حائكا أبيض وحزاما  -

  . عريضا

يتزينن بالمرجان واللوبان   -

  .والقالدات واألقراط الفضية

  . زيهم أبيض ناصع -

  . فوق رؤوسهم عمائم بيضاء -

تتدلى من أكتافهم اليسرى خيوط  -

  . حمراءقانية

  ). أثحال(باليد اليسرى يمسكون  -

ة مطرزة وكمية يتقلدون محفظ -

  ... فضية 

  .يتمنطقون بحزام عريض مطرز -

يكون الرجال والفتيات دائرة  –

هندسية يتوسطها أربعة رجال 

  . غالبا

في منتصف السهرة يخرج  -

  ...راقص أعزب 

  .تنطلق الزغاريد -

  .ترمى الورود -

  ...تذر حبات الملح  -

  :الحقول الداللية -  3

  الت الموسيقيةحقل اآل  حقل الحلي  حقل األزياء

 –الحرير  –حزام عريض  –الحائك 

 –فوقية وتشامير  –حزام حريري 

  ...عمائم بيضاء

 –القالدات الفضية  –اللوبان  –المرجان 

  ...الفضة  –أقراط 

  ...الناي  –البندير  –) الطعريجة(أثحال 

  :مالمح خطاب السرد في النص – 4  

وهو حدث انسالل ) تاسكيوين(ة من النص حيث يسرد السارد أهم حدث في رقصة  تتجلى مالمح خطاب السرد في الفقرة األخير 

  .بعض العازبين إلى صف الفتيات الراقصات، وما يمثله ذلك من إعطاء اإلشارات والبوادر األولى للزواج

  :قيم النص – 5

مما يجعلها تراثا تعبيريا مخلدا ألهم الطقوس ) تاسكيوين(ثقافية تتمثل في الداللة التراثية التي تجسدها رقصة / يتضمن قيمة فنية 

  .العريقة في الثقافة المغربية
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 VI - القراءة التركيبية:  

بكل تفاصيلها مركزا على أزياء الراقصين والراقصات وما تتميز به من تناسق في الشكل واأللوان، ) تاسكيوين(يصف الكاتب رقصة 

الموسيقية التي يحملونها، مما يعطي لهذه الرقصة لمسة جمالية وبعدا فنيا ثقافيا متجذرا في وتناغم مع الحلي التي يتزينون بها، واألدوات 

  .الثقافة الفنية األمازيغية المغربية
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