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ُمّقدمة تارخيّية

ال نتوفر سوى على القليل من املعطيات ذات الصلة بتاريخ غات وما حبل به من أحداث. 
فالوثائق القدمية تظل صامتة حول أصول تأسيس هذه املنطقة كما أن املُْسَتِكشفني 
التي  اجملهودات  كل  رغم  التاريخية  عتماتها  تبديد  في  أخفقوا  حديثاً  زاروها  الذين 

بذلوها.

حيث  قدمي  عهد  إلى  بأصلها  يعود   � ]دوفيريي[  جند  الشمال،  طوارق  عن  كتابه  في 
 Pline األكبر  بليني  عند  الواردة   Oppidum de Rapsa رابسا  دو  األوبيدوم  يعتبرها هي 
لقوة   Cornelius Balbus بالبوس  كورنيليوس  أْخَضَعها  التي  املدن  ضمن   L’ancien2

األسلحة الرومانية حوالي العام �9 امليالدي.

 Rapsa de ويؤسس فرضيته على التقارب احلاصل بني الكلمتني: رأبسا دو لوبيدوم
L’Oppidum من جهة أو غافسا �Rhafsa املنحدرة من كل غافسا Kel-Rhafsa من جهة 

أخرى.

تشير الكلمة األخيرة إلى قبيلة أمازيغية تسند إليها بعض الروايات الشفهية فعل 
تأسيس غات منذ أربعة أو خمسة قرون فقط مبساعدة من طوارق ئحجنني، كل تارات، 
ازن. أما ]دوفيريي[ الذي ينقل هذه الروايات فيري بأن األمر يتعلق باألحرى  كل تالق، إباكامَّ

بترميم للمدينة حتت تسمية جنهل عنها كل شيء�.

�  - يراجع: 
 Duveyrier: Les Toureg du Nord. Paris, 1864, in-8°, p:267

2  - يراجع: 
 Pline l’ Ancien: Historia Naturalis, I. V, ch. V

�  - احتفظت في األسماء الشخصية بطريقة كتابتها األصلية. 
�  - جند تسمية غات أيضا في كلمات من قبيل تَاْمْل َغاْت وتُوْفْل َغاْت وهما إسمان يطلقان على بعض أبواب 

املدينة، يراجع: -
 Barth: Reasen and Entdeckungem in: Nordund central Afrika. Gotha, 1857 – 58, 5 vol. in - 8° t.I, p: 
260.

وكذلك يراجع: 
-  Duveyrier: Les Touaregs du Nord, p:731. 

هذا الكتاب هو ترجمة من مَؤلَف لـ :
NEHLIL
بعنوان:

Étude sur le dialecte de Ghat
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1850، إسماعيل بودربة 1858، ]دوفيريي[ 1860، ]ئروين فان بيري[ 1876 – �77.

ُب أيضاً  كانت غات مستقلة قبل أن يحتلها األتراك، يحكمها أَْمَغار )أو الشيخ( ويُلقَّ
على غرار الزعماء الطوارق بـ أمنوكال2 أو السلطان.

لقب أَمنوكال متوارث ويتناقل داخل العائلة الواحدة تبعاً لقاعدة في اخلالفة خاصة 
ال حتظي بإجماع كل أفرادها. وحسب ما جاء على لسان ]دوفيريي[�، فهو تتوارث بطريقة 

غير مباشرة أي من األب املتوفى إلى االبن األكبر ألخته الكبرى.

أما ]بن حازيرة[� الذي أقام لدى الطوارق عام �905 مبعية مفرزة اجلند املكلفة باألمن 
اخلالفة: عندما  الطريقة في  إلى هذه  لتيديكلت؛ فيشير  الصحراوية  للفرقة  والتابعة 

يتوفى زعيم:

� - يخلفه أخوه )أكبر املتبقني إذا كانوا كثر(.

2 - إذا استحال ذلك، يخلفه االبن األكبر خلالته.

�  - يراجع حول تاريخ هذه االستكشافات الكتاب املوثق بشكل جيد لـ:
- Vuillot: L’exploration du SAHARA, Paris, 1895, in 8°

وفي  السن  في  الطاعن  أي  الشيخ  معناهما  األوالن  فاللقبان  وأمنوكال.  الشيخ  أمغار،  بني  التمييز  يجب   -  2
مستوى آخر “شيخ القبيلة”. ذلك أنه سواء عند األمازيغ أو العرب، عندما يحدث خالف أو نزاع يتم  االحتكام إلي 
األكبر سنا في القبيلة ألجل الفصل فيه. إال أن لقب أمغار هو لقب أمازيغي صار متداوالً بني آل ئحاجنن بصفته 
تلك وهم الزعماء األمازيغ األوائل ملنطقة غات، في حني أن الشيخ لقب عربي لم يكن متداوال بصفته تلك إال في 
صفوف األنصار وهم زعماء عرب خلفوا آل ئحاجنن. أما أمنوكال فله داللة أكثر اتساعاً ومعناه “القائد األعلى 

للكونفدرالية” أي مجموعة قبائل وهو في اآلن نفسه قائد قبيلته.
�  - يراجع: 

- Duveyrier: Les Touaregs du Nord.  p:269
�  - أنظر: 

- M. Benhezera )Six mois chez les Touareg du Nor(
ويراجع أيضاً:

- Erwin Von Bary  Schirmer, le dernier rapport d’un Européen sur Ghat et les Touareg de L’Air, p. 
 وعنده جند أنه بأوساط آل أوليميدن ال يرث ابن األخت احلكم وهو الشيء نفسه الذي جنده في املعلومات التي)83
:في عني املكان، يراجع بهذا العدد  Vaisseau Housat جمعها املالزم أول
- La Mission Hourst, Paris, 1897, in 8°, p: 255.

وننوه إلى ان هذا العرف املتمثل في احلرص على ضمان انتقال اخلالفة إلى أحد أفراد العائلة املوغل في القدم، كان 
موضوعا للبحث والدراسة عند شعوب كثيرة، يراجع:

- Duveyrier: Les Touaregs du Nord , p:293 et suiv, وكذلك:
- René Basset, Notes de lexicographie berbère, Journal Asiatique, VIIIe série, t. I, Avreill-mai-juin, 
1883, p. 317.

ال ننوي التشكيك في القيمة النقدية للحجج التي يسوقها الرحالة الشهير غير 
أننا لن نغفل بالقدر نفسه اإلشارة إلى أن اجلغرافيني العرب الذين تركوا لنا توصيفات 
دقيقة جداً عن أجزاء من إفريقيا االستوائية األكثر قرباً من غات، وسكتوا متاماً عن أية 

إشارة إلى هذه املدينة. 

يعود أول ذِْكر لها إلى ابن بطوطة� 779هـ/1377م وهو ما يدفعنا إلى ترجيح التاريخ 
الوارد في الرواية الشفهية إياها.

أن مدينة غات لم  الذي تأسست فيه فالظاهر  العصر  األقوال حول  وكيفما كانت 
بارزاًَ في تاريخ الصحراء قبل انطالق فترة الرحالت الكبرى إلى هذه املنطقة  تلعب دوراً 
ابتداًء من 1845م. ذلك إن شهرتها ابتدأت مع هذا التاريخ، علماً بأنها اكتسبتها ال من 
لََها  أهَّ الذي  املتميز  اجلغرافي  موقعها  إلى  بالنظر  بل  والثقافات  لإلنتاج  مركزاً  كونها 
لتكون محطة عبور هامة بني شمال إفريقيا والسودان، وهمزة وصل ومصدراً للمؤونة ال 

محيد عنها لقبيلة طوارقية قوية جداً تُدعى كل أزگر.

وبالنظر إلى خصوصياتها تلك اختارها الرحالة املستكشفون كوجهة أولى لرحالتهم 
وهم الذين حاولوا الوصول إلى إفريقيا الوسطى انطالقاً من طرابلس.

الغربية  الصحراء  في  للبحث  مضطرين  أنفسهم  وجدوا  األولى  انطالقتهم  فمنذ 
عن مركز صالح للمفاوضات مع الطوارق، وحيث أن هؤالء كانوا أسيادا بال منازع على 
الطرق الرئيسية املؤدية إلى السودان كان ضروريا العمل معهم للحصول على إذن عبور 

الصحراء دون التعرض حلمالت تفتيش.

ل  وبالنظر إلى موقعها في بالد آيت أزگر؛ وكونها سوقاً وبالتالي مكاناً اللتقاء الرُّحَّ
كانت مبثابة املركز املمتاز للقيام بهكذا ترتيبات. فبمقدور املسافرين والعابرين االلتقاء 
بسهولة في غات مع زعماء القبائل - التي يريدون املرور من خاللها - وإبرام االتفاقيات 
الضرورية معهم والكفيلة بلجامهم في مهامهم. هكذا صارت غات بشكل طبيعي، 

املركز األول الذي يستطيعون التفاوض فيه مع زعماء الطوارق.

زارها تباعاً ما بني 1845 و 1877 ]ريتشاردسون[ 1845، ]بارث[، ]ريتشاردسون[  و]ؤفرويغ[ 

�  _ “...ثم سرنا بعد ذلك خمسة عشر يوماً في برية ال عمارة بها، أال أن بها املاء. ووصلنا إلى املوضع الذي يفترق 
به طريق غات اآلخذ إلى ديار مصر وطريق توات. وهنالك أحساء ماء يجري على احلديد، فإذا غسل به الثوب األبيض 

اسود لونه.” هذا النص منقول حرفيا عن كتاب: رحلة ابن بطوطة ص ��5



نـ هليل

6

هلجة غات

7

� - إذا استحال ذلك، يخلفه االبن األكبر لشقيقته الكبرى، وال يأتي ذلك إال في املقام 
الثالث.

ئمنوكالن األوائل الذين احتفظت الرواية الشفهية بأسمائهم ينتمون إلى ئحجنني. 
ادي، أحمادو واحلاج محمد صطاقوا،  وقد أوردهم ]دوفيريي[ حسب الترتيب الزمني وهم: خّمّ

احلاج أرحدال، أرحدال، احلاج خاطيطا، احلاج بلقاسم، محمد ولد أرحدال.

وال نعرف تقريباً أي شيء يستحق الذكر عن هذه العائلة احلاكمة.

بالكاد جند في الرواية ذكراً لذكرى عن حملة عسكرية قادها ُسلْطان فّزان ضد غات 
أعْقابها  على  رَدِّها  في  أورتيدن  من  أهلها مبساعدة  وقد جنح  بلقاسم،  احلاج  إْمرَِة  حتت 

وَكبَُّدوا الفزانيني خسائر فادحة�.

تعرضت العائلة احلاكمة لـ ئحجنني للزوال في تاريخ قريٍب جداً لتنتقل الـ أمنوكال 
إلى عائلة األنصار املنحدرة من توات، يزعم أفرادها أنهم سليلو العرب القادمني في القرن 
األول للهجرة لغزو شمال إفريقيا، وقد استقروا في غات منذ سنوات خلت واستفادوا 
فيها من فن التجارة واحتلوا مكانة بارزة. وقد تزوج أحدهم من شقيقة أمنوكال محمد 
ولد أرحدال وأثمر هذا الزواج طفال يدعى احلاج أحمد ولد صادق الذي ورث منصب األمنوكال 

بعد وفاة آخر سالطني ئحجنن2. 

وقد ترتب عن صعود تاجر عربي إلى سّدة احلكم في مدينة أمازيغية انتزاع سلطة 
ارٍ أجانب. الصدارة والوجاهة من الطوارق وإعطائها لُتجَّ

وألن هؤالء كانوا يشتكون من جتاوزات الرُّّحل ما جعلهم غير مطمئنني ال على حياتهم 
وال على ممتلكاتهم فإنهم استغلوا فرصة صعود واحد منهم إلى سدة احلكم الستقدام 

األتراك ظناً منهم أن ذلك سينجيهم من قمع الطوارق.

ال نعرف التاريخ املضبوط لصعود احلاج أحمد إلى سدة احلكم باملدينة. كل ما نعرفه 
أنه يتزامن مع الرحالت االستكشافية األولى باجتاه الصحراء الغربية جلهة طرابلس.

استفاد ]ريتشاردسون[ و]بارث[ )1850/1845( كثيراً من الضيافة التي وفرها لهما هذا 
الزعيم طيلة إقامتيهما في غات. فهو الذي أحدث واحة توننِي التي تبعد حوالي 800 متر 
عن غات� ووسع حدائقها، وزاد في أغراسها دون إغفاله للجانب التجاري الذي كان يعتبره 

.Duveyrier: Les Touaregs du Nord, p: 270 -  �
.Ibedem , page 269-  2

.Ibedem , page 275 -  �

مبرر وجود كل سياسة عملية جيدة. وفضالً عن املداخيل الكبيرة التي يوفرها له هذا 
اجلانب فإنه كان أيضاً حريصاً من خالله على تيسير املبادالت التجارية على الطرابلسيني 
ألجل االقتراب أكثر من األتراك واالعتماد عليهم في املقاومة التي دشنها ضد تأثير نفوذ 

الزعماء الطوارق على عالم األعمال التجارية في ُعقر عاصمته.

أمنوكال احلاج األمني األنصاري هو الثاني في شجرة هذه العائلة احلاكمة، أمه من 
غات وأبوه أجنبي وقد أجبر أخاه األكبر على أن يتخلى له عن احلكم واسمه احلاج أحمد 
وإشباعاً لرغبته في ممارسة حكم مطلق ال يقيم وزنا للزعماء الطوارق وفي تقوية حكمه 
الغاصب بتسمية أو تنصيب من الباب العثماني، فإنه دخل في عالقة مع األتراك ساعياً 

إلى دفعهم نحو احتالل غات� غير أن عروضه لم تُقبل من طرف هؤالء.

األحداث  ساعدته  وقد  أكبر  بنجاح  سياسته  األمني2  احلاج  بن  الشافي  جنله  تابع 
الطارئة على إحلاق غات بجهة طرابلس وإقامة حامية عسكرية بها للحد من املتطلبات 

الطوارقية املغالية في معظمها.

وقد كان لهذا احلدث آثاراً وخيمة بكل املقاييس على العالقات التجارية الرابطة بني 
اجلزائر وتونس من جهة وبالد الصحراء والسودان من جهة أخرى. وواضح أن هكذا حدث 
إمنا حصل ألن ثمة سياسة آلل أنصار تروم في النهاية إلى اإلنعتاق نَْير الطوارق. ومعلوم 
أن ساكنة غات والتجار األجانب كانوا بطبيعة احلال متفقني على اجلهود املبذولة في 
ال  يتخوفون  لكونهم  راجع  فذلك  غات  احتالل  قبل  األتراك طويالً  تردد  فإذا  االجتاه.  هذا 
محالة من االصطدام مبقاومة عنيفة من قبل الطوارق، وهم األسياد احلقيقيون للبالد. 
وهذا ال يعود فقط إلى إن هؤالء ال يتعاطفون معهم على اإلطالق فحسب، بل يخشون 
فوق ذلك أن يفقدهم استقرارهم في غات اإلتاوات التي يستخلصونها من مرور القوافل 

ويحرمهم من الهدايا الكثيرة واالستضافات التي يطلبونها من السكان�.

.Ibedem , page 273-  �
2  - الشيخ احلاج محمد بن عثمان احلشايشي في:

.Voyages au pays des Senoussia, trad Serres et Lasram. Paris 1903, in-18 jes, P154, 158, 153 -
يسميه خطأ، د. حاوي بن احلاج األمني أما مخطوط گمار الذي نشره موتيلينسكي في ملحقه فيورده حتت اسم: 

خامن بن عمار الصافي، انظر: 
 De C. Motylinski, Le dialects berbère de R’edamès, Paris, 1904, in 8°, p. 289 -

لقد ترجم هذا امللحق من قبل مؤسسة تاوالت الثقافية وسوف ينشر تباعاً.
.Duveyrier: Les Touaregs du Nord, p: 273 :أنظر -  �

ومعلوم أن هذا الرجل أقام في غات في وقت حتمس فيه األنصار كثيرًا جللب األتراك إلى هذه املدينة، ويقول بهذا 
الصدد: “ينظر الطوارق إلى اإلحتمال الكبير إلحتالل األتراك لغات كواحدة من أكبر املصائب التي ميكن أن تعيق 
بهم. وقد بات النبالء واألقنان يفقدون أكثر فأكثر وسائل العيش. فاحتكار حماية السوق في غات من لدن األوائل 
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احلقوق  مراعاة  عدم  بدعوى  أزگر  آل  على  الهگار  آل  شنها  التي  احلرب  منحت  وقد 
املعترف بها لـ ئمانان� - وهم حلفاؤهم – فرصة ذهبية لألتراك للتدخل وبسط سلطتهم 

على غات دون أن تعترضهم أدنى مقاومة.

واستمرت هذه احلرب الّضروس التي خاضها الطرفان بشراسة حوالي ثالث سنوات 
والفوضى.  الدمار  دوامة  في  بها  رمت  أنها  حتى  أخرى2،  لسنوات  البالد  شبحها  وهدد 
االضطراب من  الشديدة  التجارية  بعوائدها  املعروفة  ولطاملا عانت غات بصفة خاصة 
حالة الفوضى واحلرب الدائمة التي تكلفها ِجَمالها املستعملة في التنقل، كما أنها 
جتعل الطرق التي تسلكها القوافل أقل أمناً. زد على ذلك أن ئخنوخن زعيم آل أزگر بدأ 
يستشعر عجزاً عن مواصلة احلرب على آل الهگار. هكذا حصل تفاهم بينه والصافي 

بن احلاج األمني في أُفق تسليم غات لألتراك.

لم يتردد األتراك هذه املرة وبعد أن دعاهم أهل غات وآل أزگر في بسط نفوذهم على 
بالد الطوارق، فقد بعثوا إليها فرقاً عسكرية، وأقاموا بغات حامية عسكرية دائمة تضم 
حوالي 2000 رجل� حتت قيادة قبطان )إيُوزْ بَاِشي( ومالزم أول )املالزم( حدث ذلك عام 1875 

يدر عليهم مداخيل هي مصدر رزقهم ومينح لآلخرين )األقنان( النقل بواسطة جمالهم. زد على ذلك أنه ليس 
ثمة طوارقي كبيراً كان أم صغيراً، ال يفرض على الغاتيني حقا مكتسباً من قبيل تناول الغذاء أو العشاء عندهم 
أو أي مبلغ مالي زهيد في بالد تعاني اخلصاص في كل شيء، ما يعني أن غات، بالنسبة إليهم مصدر عيش ال 

ينبغي االستهانة به في كل األحوال”. 
�  - آل ئيمانان هم ئمنوكالن األوائل لطوارق الشمال، وقد أزالهم عن احلكم آل ؤرارن وهم من قبيلة أزگر ولم 
يحتفظوا ضمن امتيازاتهم القدمية سوى على حق استخالص إتاوات من القوافل القادمة من جهة طرابلس 
ثلة قبائل ُمسترقة وهي:  السيادة على  والسودان وحق حماية عرب جهة جبل غريان وحق  األير  املتجهة نحو 

ئبطاناتن، ئكوركومن، ئكندمان، كل ميهان وكل أهرر، يراجع بهذا املوضوع:
 - Duveyrier: Les Touaregs du Nord, p: 344  وما يتبعها.

2  - ولم تضع هذه احلرب أوزارها إال عام 1878 بعد أن قام اهيتاغ و ئمنوكال ئهگارن مبساعي حميدة لدى ئخنوخن 
زعيم آل أزگر هدفها إقرار السالم. جند في يوميات سفر Erwin Von Bary  نص الرسالة التي بعثها األول للثاني، 

يراجع: 
 - Erwin Von Bary  Schirmer, le dernier rapport d’un Européen sur Ghat et les Touareg de L’Air(, p83

كما اننا جند رواية حول هذه احلرب عند:
 - M. Benhezera )Six mois chez les Touareg du Nord, 4e rimestre 1906, p. 351356-

ويراجع أيضاً: _
 M. Lippert )Zur Erobernug der Stadt Ghat durch die Turken, p. 47( حيث جند عنده نصاً بالهوسية-.

�  - هو ذا الرقم الذي أدلى به Erwin Von Bary في: 
- )Schirmer, le dernier rapport d’un Européen sur Ghat et les Touareg de L’Air(, p. 16

حتت إدارة مصطفى عاصم باشا� احلاكم العام جلهة طرابلس من �0 سبتمبر 1875 إلى 
يوليو 1876.

واعترافاً باخلدمات التي أسداها الصافي لألتراك فقد أبقوه على السلطة التي كانت 
له قبل وصولهم إلى غات، بل قووا هذه السلطة وذلك بوضعهم حتت تصرفه احلامية 
العسكرية التي أقاموها هناك ليستعملها كشرطة. وإمعانا في إظهار والئه حلكومة 
طرابلس فإنهم أدمجوه في الهرمية اإلدارية للوالية ومنحوه لقب قائمقام، وبذلك صارت 

غات مركزاً لقائمقامية2 تابعة لسناجق فزان.

ومن الطبيعي أن يسعد أهل غات وعموم التجار األجانب باحتالل املدينة�. أما الطوارق 
فقد انتبهوا باكراً إلى أن الوضع اجلديد لم يعد في صاحلهم. َفَقْبَل ذلك كانوا يحظون 
مما يطلبونها.  أكثر  بها، حفاوة  الرحال  من ساكنة غات بحفاوة كبيرة عندما يحطون 
فقد كانوا يطالبونهم بالهدايا الواجبة لهم وعندما تقع أعينهم على أشياء يبتغونها 
إتاوات تسمح  فإنهم يأخذونها منهم أخذاً. زد على ذلك أنهم يستخلفون من التجار 

لقوافلهم باملرور من ترابهم.

لكن ما أن استقر األتراك باملدينة حتى فقد الطوارق جزءا من هذه االمتيازات، فلم يعد 
مبقدورهم فرض إطعامهم على السكان، بل باتوا خاضعني إلجراءات من شرطة املدينة 
دخولهم  عند  أسلحتهم  وضع  على  إجبارهم  هذه  ومن  كبريائهم.  الصميم  في  متس 
املدينة، واستعادتها عند خروجهم منها�. وإذا أثاروا القالقل والفوضى فإن القاضي يحكم 
عليهم بعقوبات حبسية كانت بالنسبة إليهم، أسوأ صنوف اإلذالل. كما أن زعمائهم 
فقدوا كل نفوذهم وحتكمهم بالشؤون الداخلية ملدينة غات وما عاد لهم من حرية في 
التصرف إال خارجها. فقد كانوا أسياد مطلقني على الصحراء، واستمروا في استخالص 

�  - يراجع: أحمد بك : طريق طرابلس الغرب، قسنطينة، 1317، ص�90.
2  - والية طرابلس مقسمة إلى أقاليم )سنجاقات( هي: طرابلس الغرب )طرابلس(، اجلبل، اخلمس، مرزوق )فزان(، 
ومديرين  )والة(  قائممقام  إمرته  يعمل حتت  حاكم  أو  متصرف  رأس كل سنجق جند  وعلى  )سيرينيكا(  بنغازي 

)مندوبون(. 
�  - يراجع: 

- )Schirmer, le dernier rapport d’un Européen sur Ghat et les Touareg de L’Air(, p. 16
�  - هذا األجراء كان سببا في عدة منازعات بني الطوارق واألتراك، وقد اخطر هؤالء إلى التنازل وتعليق هكذا إجراء. 
كان الطوارق يقولون للسيد فورو عام 1894: “قاتلنا الن األتراك كانوا يعتزمون منعنا من دخول املدينة بأسلحتنا 

ولقد انتصرنا ولو عادوا لعدن وسننتصر”. يراجع:
- M. Foureau: Ma Mission au Sahara, Paris, 18931894-, in 8°, p. 214
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استقاللهم  على  احتفاظهم  أن  غير  أراضيهم.  تَْعبُر  كانت  التي  القوافل  من  اإلتاوات 
خارج غات لم ينتزع منهم األمل في استعادة السيطرة عليها واالنتقام من القائمقام 
الصافي الذي يحملونه مسؤولية فقدهم المتيازاتهم فيها. وما كانوا ينتظرون للقيام 
بذلك إال اليوم والساعة املالئمني. ففي 1886 حصلت قطيعة معلنة بني زعيمهم يحيى 
أگ ئن تّليماك� والصافي. فقد جره أثناء ندوة له مبعية سكرتير غدامسي ومالزم أول من 

احلامية العسكرية إلي أن وأرداه قتيالً، وقد حدث ذلك يوم � يوليو من السنة نفسها2.

ثالثة أشهر بعد ذلك زحف الطوارق على غات وحاصروها ثم دخلوا إليها بتواطؤ مع 
بحد  باحلامية  واألتراك. وقضى كل من  الصافي  واستبداد  أعياها ظلم  التي  ساكنتها 
)�� و�5 أكتوبر  السيف ما عدا الزنوج واملولدين الذين أحتفظ بهم املنتصرون كعبيد 

.�)1886

ألجل  غات  إلى  جنوداً  بعث  طرابلس،  جهة  باشا  اخلطيرة  األحداث  هذه  بلغت  وملا 
استعادة سلطانه عليها حتت إمرة متصرف فزان املدعو منصور بن جدارة، عند وصول 
يُرْثى لها. فقد دفع خوف السكان من  هذا القائد إلى عني املكان وجد الوضع في حال 
في  ليقنعهم  الوقت  بعض  األمر  وتطلب  الطوارق  بخيام  االلتحاق  إلى  األتراك  انتقام 
معهم  توصل  الطوارق  مع  املفاوضات  من  جولة  وبعد  مساكنهم.  إلى  بالعودة  لطف 
إلى هدنة. هكذا عادت القائمقامية إلى غات ممثلة في احلسن بن احلاج أحمد بن احلسن 
األنصاري أبن عم الصافي بن احلاج األمني� وعادت معها احلامية العسكرية التركية التي 

الزالت موجودة بها منذ ذلك التاريخ.

أكثر من ذلك فقد تزايد أعداد عساكرها في بحر السنوات األخيرة5 ويعود ذلك إلى 
أنه مبقدار ما يتسع نطاق التواجد الفرنسي في اجلنوب اجلزائري يعمل األتراك على إثبات 
للحدود  املتاخمة  املناطق  سيما  طرابلس  جهة  أجزاء  كل  احتالل  في  حقهم  وتأكيد 

الصحراوية للجزائر وتونس.

�  - يتعلق األمر بحفيد وخليفة ئخنوخن وقد خلفه بدوره ئنكدازن أگ أبكادا.
2  - Rebillet, Les relations commerciales de la Tunisie avec le Sahara et le Soudan. Nancy 1896, in 
8°, p. 51 

�  - نفس املرجع السابق ص �5
�  - الشيخ محمد بن عثمان احلشايشي: سبق ذكره، ص: ��5.

5  - تتكون حاليا من فرقتني عسكريتني تابعتني سابقا للكتيبة الرابعة في الفيلق 57 للمشاة مبرزوق حتت إمرة 
املدعو كول أكاسي )قبطان نقيب مساعد( وقبطانان وأربعة مالزمني فضالً عن فرقة مدفعية باجلبل حتت إمرة 

مالزم أول. في اجملموع حوالي �00 رجل و 8 ضباط.

 فما يخشونه أكثر ليس إقدام فرنسا على وضع يدها على مواقعهم املتقدمة في 
غات وغدامس، بل حتول التجارة الصحراوية التي حتتكرها طرابلس في اجتاه الطريق نحو 
اجلزائر أو تونس. وهذا التخوف موجوداً أيضاً عند جتار غات الذين ليس لهم من مورد أخر 
للعيش سوى نقطة العبور هذه بني طرابلس والسودان، وبالتالي فأي حتول بالوضع احلالي 
العالقات  تنمية  وجه  في  دائماً  يقفون  جعلهم  مما  بامتيازاتهم.  أضرار  إحلاق  شأنه  من 

التجارية بني سوقهم واملراكز الفرنسية باجلنوب اجلزائري والتونسي.

فكل اجملهودات التي بذلت ألجل إحداث هذه احلركة التجارية لم تؤدي إلى أية نتيجة 
إيجابية. فقد ظلت طرابلس تستوعب اجلزء األكبر من التجارة الصحراوية. زد على ذلك 
أن سوق هذه املنطقة يتزود حصرياً من البضائع االجنليزية واألملانية وااليطالية في حني 

لم تكن فرنسا تساهم في هذه التجارة إال بجزء يسير جداً.

مجرى  وبالضرورة  يغير  أن  شأنه  من  الطوارق  لبالد  الكامل  الشبه  اخلضوع  أن  غير 
األمور. فهو يتيح االستعداد بأمل كبير في النجاح إلحداث طريق للقوافل خاصة بفرنسا 
تتفادى غات وغدامس ويكون مسارها كله على التراب الفرنسي. وهذا املشروع املعروض 

ملرات عدة هو اآلن قيد الدرس وله حظوظ كبيرة في أن يتحقق على أرض الواقع.�

 Bulletin de la Société Géog. D’Oran, XXIV, 1904  - يراجع:  املشروع،  هذا  حول  التفاصيل  من  ملزيد   -   �
 Annales de - :وكذلك Bulletin de la Société Géog de l’Afrique occidentale français, 1, 1907 - :وكذلك
 La - :69 وأخيرا-Bulletin de Comité de l’Afrique Français, XVII, p 65 - :وأيضا Geographie 15 juillet 1907

.Geographie, XVI, 1907
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الدراسة النحوية

أسرة  إلى  وتنتمي  تاماجق  تُدعى  أمازيغية  لهجة  الناس  يتحدث  غات  واحة  في 
اللهجة ألول مرة بواسطة معجم مختصر  التعرف على هذه  الطوارقية. مت  اللهجات 
عربي –  إجنليزي –  غدامسي وغاتي وهو جزء من عمل قام به ]ريتشاردسون[� وقد أجنز 

]موتيلينسكي[ اجلزء اخملصص فيه للهجة غدامس2.

سنوات بعد ذلك، نشر ]ستانهوب فرميان[� النائب السابق لقنصل اجنلترا في غدامس 
كتابا عن النحو التاماشقتي يتناول أيضا لهجة أهل غات. وتولى ]أوكابيتان[� بترجمة 
مدخل هذا الكتاب إلى الفرنسية ووعد بترجمته كامالً. غير أن هذه الترجمة لم تر النور 

منذ ذلك الوقت، ما جنم عنه إهمال كامل للهجة أهل غات.

ومضبوطة  شاملة  بطريقة  الكتاب  بهذا  التعريف  فرصة  باسي[  ]روني  لـ  أتيحت 
إثر زيارة علمية قام بها مِلا بني تونس وطرابلس. وقد صارت نتائج بحثه موضوعا لبحث 
منشور حتت عنوان: مالحظات حول املعجمية األمازيغية5، ويحتوي على أربع ملحوظات 
حول لهجات الريف، جربة، غات و كّل وي. ومنذ هذه الدراسة، لم تنجز سوى نصوص 

لـ]كروز[6 حول املوضوع ذاته ونشرت سنة 1884.

 Richardson, I chapitre de l’Evangile de Saint Mathieu et Vocabulaire enarabe, anglais, r’edamsi, - �
.Londres, 1846, in-folio ; II Vocabulaire enarabe, anglais, r’edamsi et targui, Londres, 1846, in-folio

.216-De C. Motylinski, Le dialects berbère de R’edamès, app. II, p. 187  -2
ملحوظة: قامت مؤسسة تاوالت الثقافية بنشر هذا الكتاب حتت عنوان: )أيت عدميس ّقارون( واجلزء اخملتص بغات 

متت ترجمته إال أنه لم يرى النور بعد.
.Stanhope Freeman, A Grammatical sketch of the Tamahug language, Londres, 1862, in-8  -�

.Revue Africaine, 1864 - �
.Journal Asiatique, VIIIe série, t. I, Avreill-mai-juin, 1883, tirage â part - 5

تاوالت  مؤسسة  منشورات  ضمن  تباعا  ينشر  وسوف  بغات  املتعلق  املعجمي  القسم  ترجمة  متت  ملحوظة: 
الثقافية.

Krause, Proben Der Sprache Von Ghat In Der Sahara, Leipzig, 1884, in-8 - 6, راجع تقرير لروني باسي في: 
.578-Bulletin de Correspondance Africaine, 4e année, 1885, fasc. V-VI, p. 576

ملحوظة: قامت مؤسسة تاوالت الثقافية بترجمة هذا الكتاب من األملانية حتت عنوان: أخبار استطالعات في 
الصحراء مناذج من لهجة غات األمازيغية

بوصية من أستاذي القدير ]روني باسي[، استفدت من إقامتي مبكتب الشؤون األهلية 
عام 1906 بـ تطاوين )تونس( ألجل ربط عالقة برجل من غات يدعى على بن احلاج أحمد 
بن احلاج محمد كوندي املقيم في تطاوين زهاء ست سنوات متاجراً في بضائع ومقتنيات 
طوارقية وسودانية. بفضل هذا الرجل، متكنت من جمع الوثائق اجلديدة التي تشكل مادة 

هذه الدراسة بني يديك.

صلتها  لعدم  التيفيناغ  حروف  بإشكالية  املتعلق  اجلزء  بحذف  قمنا  ملحوظة: 
مبوضوعنا )الناشر(.
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الِصواتية

ومتاشيق  الشمال  طوارق  متاهاق  بني  الوسيط(  )أو  االنتقالي  الشكل  تاماجق  تعتبر 
اجلنوب�. معجمها قريب جداً من أهگار وبعيد نسبياً عن طوارقية اجلنوب. غير أن اجلانب 
الصواتي فيها يشترك أيضاً مع مجموع اللهجتني والتي اقتبست منها خواصها األكثر 

بروزاً.

وعلى غرار عموم لهجات احلواضر األمازيغية ذات احلركية التجارية بالصحراء حيث 
ترطبت  بدورها،  غات،  لهجة  فإن  التجارية،  املصلحة  حول  عديدة  ساكنات  تتالقى 
احللق(.  اجتاه  في  أكثر  ميلها  )أي  من صوامتها  العديد  حتلق  من خالل  ملحوظ  بشكل 
وتبدو االفتراضات التي قامت بها من العربية أوفر عدداً من مثيالتها من بقية اللهجات 
الطوارقية. ويعود ذلك إلى العالقات التجارية املنتظمة التي كانت ألهل غات مع عرب 

فزان وطرابلس وكذلك إلى تعودهم على الهجرة إلى شمال منطقة طرابلس وتونس.

ويظهر تأثير اللغات الزجنية احمللية عليها وبخاصة الهاوسية في املعجم الذي يتضمن 
كلمات من قبيل:

الفيلجيوا

الفهددامسا

الببغاءأكو

السلحفاةكونكرو

النيلةبابا

� - René Basset, Notes de lexicographie berbère, Journal Asiatique, VIIIe série, t. I, Avreill-mai-juin, 
1883, p. 317.
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أمتعة*كايا

السهمكيبيا

)Voyelles( أ - املصوتات

ـُ،2 ؤ(. وهي املوجودة باألمازيغية، غالباً ما تتمازج ويحل بعضها مكان  وهي )أ، ء�، ئـ، 
بعض بسهولة قصوى كما أنها  تختفي بتواتر في الصرف عندما تدغم. فعندما يلتقي 
األول هو الذي يزول  الثاني. عموماً  مصوتان في جملة، عادة ما يحذف أحدهما وينطق 

كما هو مبني في املثال أسفله:

متى ستأتيءّمي ّتاسد؟  /عوض/ ءّمي ئتاسد؟

غالباً ما يستبدل )أ( بـ )ء( في الهگارية والتايطوقية، مثال:

الهگارية�سوار الرِجلأزبچ

التايطوقية5ءهبج

غاتءهبچ

الهگاريةاحلساءأشينك

ءسينك

يختفي في بعض الكلمات عندما يقوم بدور اإلدغام، مثال:

الغدامسيةاإلبرةستنفوس

* - راجع هذه األلفاظ في معجم 
Le Roux, Essai de dictionnaire français-haoussa et haoussa- français, Alger, 1886 ; Manuel de langue 
Haoussa, Paris, 1901 ; Hausa-english Dictionary, Cambridge, s. d., in-8 ; Mischlich, Wörterbuch der 
Hausaprache, Berlin, 1906, in-8.

�  - هي في احلقيقة املصوت e وكما ذكرنا في التقدمي نعبر عنها هنا مخفتة في حال وجوب ضرورتها.
2 - ضم مختلس ليس باملتواتر لكنه موجود في جميع التنوعات األمازيغية لإلستزاد ف موضوع الضم اخملتلس 

راجع مقدمة املعجم العربي األمازيغي حملمد شفيق.
� - ئهگارن في نواحي تامنغاست في اجلنوب اجلزائري.

5 - تايطوق في نواحي تامنغاست هي اآلخرى.

أسنفس

كما نالحظ هذا السقوط للحرف أيضاً في صيغة بعض األسماء، مثال:

غات / الهگاريةاملفاتيحئسور

التايطوقيةئسورا

وإذا كان متبوعاً بـ )ت( عادة ما يتحول إلى )ئـ(: 

)ينغيت( قتله، بدل من )ينغات(.

نادراً ما جند )ء( كحرف إبداء في األسماء غير أنه موجود كمصوت مدغم في عديد من 
األفعال غالباً ال يتم التلفظ به ويزول عموماً في حال الصرف.

أما )ئـ( فغالباً ما يقوم مقام )ء( باللهجات األخرى، مثال:

الهگارية / التايطوقيةالديكئكاي

كل وي�ءكاهي

الهگاريةالعجلئسو

التايطوقيةءسو

كل ويالفمئمي

أوليّميدن2ءمي

الهگارية / التايطوقية / أزگر / كل ويالشعب / الناسكيل

كل

� - ئوملّدن هي األخرى في شمال النيجر.
2 - كل وي في شمالي النيجر.
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وأحياناً يتطابق مع املصوت )أَ(:

الهگاريةئبّچي )احلصان(

التايطوقيةأبّگي

ـُ / الضمة اخملتلسة( فنادر. وإن كان فغالباً ما يكون: على سبيل التقوية  أما املصوت )
لـ )ء( أو إضعاف )ؤ(: 

ـُر� اجلاف / الناشفئّق

أما املصوت )ؤ( فنادراً ما يكون حرف إبداء في األسماء، إال في مثل هذه احلاالت:

الروحؤنفاس

احلكة اجللديةؤكماز

اجلنونؤنهچ

الوجهؤدم

وت )ؤ( محل )أَ( في لهجات أخرى كما هو  جند في حاالت قليلة جداً حلول هذا املُصِّ
األمر في هذه األمثلة:

غاتالرباب / آلة عزفؤمزاد 

الهگارية / التايطوقيةأمزاد

 / )تاّگاط  مثال:  )گ(،  إلى  )التضعيف(  التشديد  حالة  في  فيتحول  )ؤ(  املصوت  أما 
البلوغ( إشتق منها )أماواض / البالغ(.

وامت ب – الصَّ

أحيانا، ينقلب حرف )م( إلى حرف )ن( في اللهجة ذاتها:

ادفن )فعل(مبل

الدفنأنابال

ويصير أيضا احلرف ذاته في اللهجات األخرى.

غاتتشيسنت )امللح(

التايطوقيةتيسمت

أوليّميدنتيسميث

ومن اخلواص الٍصواتية األساسية في هذه اللهجة حتول )ت( إلى )تش(:

تشيمسي )النار(

الهگاريةمتسي

أوليّميدن / التايطوقيةتيمسي

متيّسي

سرگو

كل ويمتسني

تشينيك )الصدأ(

التايطوقيةتينيك

تشيس )أبوه(

الهگارية / التايطوقية / أزگرتيس

هذا التحول معمم أمام الـ )ئـ( ولو بداخل الكلمات:

الذكاءتايتشي

النعلأغاتشيم
ر( الذي هو في حالة اجلفاف. � - مشتق من )يّقْ
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أراد أكلهائرا  ـتشـ يتش

جند أيضاً احلرف )د( يحل محل احلرف )ت( في اللهجة إياها، عندما يتعلق األمر بصيغة 
جمع بعض األسماء:

اجلمعاملعنىاملفرد

تشيفيدينالكفنتشيفيت

تشيّچادالقفزة / الوثبةتشيّچيت

تشيّقاداحلرقتشيّقيت

تشيمسجيّليدينالدملتشيمسجيّليت

تشيغيدادصغيرة املاعز )الِعناق(تشيغيدت

عندما تكون )ت( متبوعة بـ )ض(، تتحول إلى )ط(:

خالفاً ملا كان عليه في السابق )تاباراضت(الفتىتاباراط

كما إن )د( يصير أحياناً )ت( كما رأينا ذلك تواً. ومن الوارد أيضاً أن تتحول إلى )ت( من 
خالل اإلدغام عند التقاء )د( بكلمة تبتدأ بـ )ت(:

خالفا ملا عليه في األصل )أباراض د تبراط(الفتى والفتاةأباراض ّتبراط

وبضمير  واجلمع،  املفرد  اخملاطب  بضمير  تاء  يصير  املبهم  املاضي  في  )ئد(  أداة  )د(  و 
الغائب املؤنث املفرد، ويتحول إلى )ن( بضمير املتكلمني اجلمع. ومن الوارد أيضاً أن يكون 

معادالً لـ )ر( اللهجات األخرى في ثلة من الضمائر وأسماء اإلشارة؛ وكأمثلة على ذلك:

وادغ )هذا(

الهگارية / التايطوقيةوارغ

تادغ )هذه(

الهگارية / التايطوقيةتارغ

ئدغ )ذا(

الهگارية / التايطوقيةأرغ )ذا(

أما )ض( فتتحول إلى )ط( إذا كان متبوعاً بـ )ت(:

كانت سابقاً تكتب )تاناضت(تاناط )النصيحة(

كانت سابقاً تكتب )تاسفرضت(تاسفرط )املكنسة(

كانت سابقاً تكتب )تامنچوضت(تامنچوط )العمامة(

يحل )چ( هذه اللهجة، بتواتر، محل )گ( اللهجات األخرى:

الطائرأچضيض

التايطوقيةئگضض

أوليّميدنأگاديد

اخلروف اخملصيأباچوچ

الهگاريةأباگوگ

البساط / السجادتاچضنفوست

التايطوقيةتاگضنفوست

ويتحول في الغالب أيضاً إلى )گ الهگارية(:

الدلوأچا

الهگاريةأگا

املهاري / إبل الركوبأرّچان



نـ هليل

2�

هلجة غات

25

الهگاريةأرّگان

نفس املصّوت قد يحل كذلك محل )هـ( في اللهجات األخرى:

األثر / املسلكأدريچ

الهگاريةدريه

التايطوقيةأدريه

التيس )الفحل املاعز(أچوالغ�

الهگارية / التايطوقيةأهوالغ

السنبلةتاچّمارت

التايطوقيةتاهّمارت

وقد يدغم في )ك( مع )ت(:

الفلوة )أنثى املهر( تاهوك2

تاهوچت / مذكرها / أهوچ

النعل / الصندلتابوزاك

تابوزاچت / جتمع / تشيبوزاچني

حيث يظهر )چ( مجددا في الكلمة جنده، مرة أخرى مكان )د( أو )ض( في عدد محدد 
من الكلمات من قبيل:

املبتل / الرطبئبچاچ

الهگاريةأبداگ

الصهرأچضال

الهگاريةأضگال

لعبة املصارعةتاچبيزت

)الدبزة بالعربية الدارجة(تادبزت

النادرة، ويظهر مجددا  الكلمات  لثلة من  املفرد  في صيغة  أحياناً  )ل(  يختفي حرف 
بصيغة اجلمع، ومن ذلك:

الشهر / الهاللتاّليت

الشهورتشيّليل

أحياناً يقابل حرف )س( احلرف )ش( في اللهجات األخرى:

الزجني الصغيرأسكيو

الهگاريةأشكو

الثورئسو

ئسّقامارن�ْشو

للحرف  املتضمنة  األفعال  في  الوارد  )س(  احلرف  يتحول  نفسها،  غات  لهجة  وفي 
األسناني )ش( أو )تش(، إلى )ش( عن طريق التماثل:

أصلها سيش*وضع احلديد بحوافر الفرسشيشل

أصلها ستش*أطعمشتش

� - أعلمني األشخاص الذين إستعنت بهم عن هذا التنوع اللغوي أن أهالي غات يسمونه أزالغ وأحياناً يحذفون 
ألف اإلبتداء فيصبح زالغ.

2 - ويقولون أيضاً تابوهاك.

� - أحد فروع قيبلة ئهگارن.
* - إضافة من الناشر لتسهيل الفهم.
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الصافر نفسه يتلفظ بتواتر، بصفته )ز( أمام حرف الدال؛ مثال:

حافظوا على / احتفظوا بـءزداوننت

الهگاريةئسداوننت

التايطوقيةسيداونن

يحصل التغير ذاته إذا كانت الكلمة تتضمن أصال حرف )ز(، مثال:

أصلها سنزبِع )فعل أمر(زنز

وعلى العكس، حتل الشني محل سني اللهجات األخرى، مثال:

أصبع الرجلتشينشي

تينسي
في الهگارية، أزدجر، 

طيطوقية

حلاء/ قشرةتاشنچفا

طيطوقيةتاسنچفا

أخواتيئشتما

الهگاريةئستما

ضلعئغردش

طيطوقيةئغرديس

هناك حاالت يحل فيها )ز( محل )س( في اللهجات األخرى:

العنقود )من العنب(تازّكونت

الطيطوقيةتاسّكونت

وهذا ما يفسر كيف جند أحيانا حتول )ز( إلى )ش(؛ أمثلة:

مشى / ساررْچز

الهگاريةمشىرْگش

الهگاريةمشاءأمرگاش

خصوم/ أعداءئزنچا

الهگاريةئشنغا

ويأخذ حرف )ز( أحياناً مكان امللفوظ )هـ( باللهجات األخرى:

سلخ/ كشطأز

الهگاريةأه

الطيطوقيةؤه

الذبابةئزي

الهگارية، أزدجر، طيطوقيةئهي

سوار الرِجلأزبچ

الهگاريةْهبگ

الطيطوقيةْهبچ

بل داخل لهجة غات نفسها جند تبادال بني حرفي )ز( و )ج( في كلمة أزل / النهار، والتي 
يتحول جمعها إلى: ئجيالن.

وقد يحدث هذا الصنف من التبادل أيضا مع )ج( اللهجات األخرى، كما هو واضح في 
هذا املثال:

الكبريتتشيزفريت
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الطيطوقيةتيجفريت

نالحظه  كما  األخرى،  اللهجات  )ز(  غات  لهجة  )چ(  يعادل  أحياناً  وبشكٍل معكوٍس 
أسفله:

الغزالأهنكض

أوليمدنأزنكاد

سركـوأزينكاد

احلمىتشيجاق

الطيطوقيةتاّزاق

ينقلب حرف )ج( أيضاً إلى )ح(:

اجلربأجيوض

الهگاريةأهايوض

الطيطوقيةأهيوض

ؤجيم
الشهر الرابع في السنة 

املوافق للربيع

الهگارية، الطيطوقيةؤهيم

وتارة يصير حرف )ن( )م( في لهجة غات نفسها:

الدفنأنابال

ادفن )فعل أمر(ْمبل

وفي حاالت نادرة، يختفي في صيغة املفرد لبعض األسماء ليظهر مجددا في صيغة 
اجلمع:

ئمناسجمعهاجملأميس

أما الكـاء )گ( فيتحول أحيانا إلى دج )چ( في لهجة غات:

اذهبْگل

الذهاب / املغادرةتاچلي

سبق أن رأينا أن واحدة من أهم خصائص هذه اللهجة هي إضعاف هذا الصامت من 
خالل حتويله إلى )چ(.

وثمة حاالت يكون فيها حرف )گ( نتاجاً إلندغام )و( مزدوج: عندنا مثال تاّگـاط، تعطي 
بدورها أماواض، البالغ/ املؤهل للزواج.

حرف )غ( يستعمل عادة لتعويض الصوت املميز املماثل للصامت املركب )گن( الذي 
جنده في تركيبة بعض الكلمات، وعادة ما نكتبه بـ )ن( وفوقه تلدة )عالمة ~(؛ وكمثال 

على ذلك:

أخيأنغا

)ana( الهگارية، الطيطوقيةأنا

اطهي )فعل أمر(سنغ

)sen( الهگارية، الطيطوقيةسني

وقد يصير حرف )ق( عندما يدغم مع احلرف الذي يليه مباشرة وهو حرف )ت(:

تامّزوق، السكن/ اإلقامة، كانت في األصل تامّزوغت. يظهر حرف )غ( مجددا في صيغة 
اجلمع، كما جنده في: تشيمّزوغني، ومثال آخر هو تاالّق، الرمح املصنوع من حديد، أصلها 

تاالّغ وجتمع إلى تشياّلغني. وهناك تشيلولق، العصى الصغيرة، أصلها، تشيالولغت.

جند أيضا حرف )غ( يتحول إلى حرف )ق( في نهاية األفعال املصرفة إلى ضمير املتكلم 
املفرد وفي الضمائر املباشرة لألفعال املصرفة إلى الضمير نفسه بصيغة اجلمع:

أ ئصلحن ّسانق ئتچغ / أعرف كيف أتصرف بشكل مناسب.



نـ هليل

�0

هلجة غات

��

الطيطوقيةإحتسى/ ارشفغوب / غوبت

وقد يحل أيضا محل حرف )ح( كما جنده في:

كسكس بحبيبات غليظة )بركوكس(.تشيخامزين

تاخاويت
سرج للنساء على ظهر مهري )جنس من اإلبل( )من العربية 

حوية(

من العربية احلايك )اللحافة(.خاكي

أما هذا التحول فمتواتر في أسماء األعالم من أصل عربي:

موخامادمحمد

ضمن قائمة سالطني آل ئهچنن الواردة عند ]دوفيريي[ في )طوارق الشمال، ص:268( 
جند اسم علم: خاّمادي وهو بطبيعة احلال حتوير السم حمادي العربي.

غير إن هذا التحول أو التغير ليس عاما كما هو الشأن في اللهجات الطوارقية األخرى. 
فالنسبة ألسماء األعالم املرتبطة بالشخصيات الدينية بخاصة، يتفادى أهل غات جعل 
املستمع يستشعر هذا التحريف الطفيف في النطق حتى ال يقعوا في محذور تشويه 
اسم يحظى بالقداسة الدينية. هكذا جتدهم حريصني عند تسمية النبي على التلفظ 

دائما بعبارة سيدنا موحماد وأبدا ال يقولون موخماد!.�

� - هذا اجلزء من الكتاب وجدت فيه مشاكل كثيرة مقارنة بالتنوع احلالي جملموعة غات في اجلنوب الليبي، حيث 
أن الشخصني الذين صححت عليهما هذا الكتاب وهما السيد دريس عماري املقيم مبدينة باريس، إلتقيت به 
يوم اجلمعة الـ 25 من أغسطس 2005 والسيد ؤفاين في 17 من سبتمبر من نفس السنة عبر الهاتف من مدينة 
غات، قررا أن أهالي غات ال يضيفون حرف الشني بعد التاء في حال اجلمع كما أورد املؤلف )األمثلة في مناطق 
)دج(  الدال  أهالي غات تنطق وكأن سبقها حرف  إتفقا على كون اجليم عند  أنهما  الكتاب(. كما  متفرقة من 

فقررنا أن منيزها بـ جيم حتتها ثالث نقاط فليالحظ وهي ليست اجليم املغلظة عند أهالي غدامس.

أنق ئشچمضن أزچر / الذين أخرجونا هم آل أزچر.

في بعض الكلمات ذات األصل العربي، يحل حرف )غ( محل حرف )ع( املهملة:

لْغار أصلها بالعربية العار.

السالم غليكم أصلها بالعربية السالم عليكم بعني مهملة.

ويوافق أحيانا حرف )خ(:

سغسر اإلصابة باخلسارة أصلها الفعل العربي خسر، وتاغاسيرت أصلها اخلسارة.

أو تفخيم حلرف )غ( وفي حاالت أخرى،  رأينا أن حرف )ق( هو عموما ضرب من تقوية 
يفسر بأندغام حرفي )غ( و )ت(.

وقد يكون حرف )ك( نتاجا الندغام حرفي )چ( و )ت( في هذه الكلمات:

الِفلوة/ أنثى املهرتاهوك

األذنتامّزوك

النعل/ الصندلتابوزاك

العطاستوسراك

قد يتطابق أحياناً اخلاء مع غني )**( اللهجات األخرى:

العنزةتشيخسي

الهگارية، الطيطوقيةتيغسي

أفسد/ أتلفْخشض

طيطوقيةْغهد

اجلرعةتاخوبيت

الطيطوقية تاغوبيت / خوبت



اجلزء الثاني
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)Morphologi( في الصرف

االسم املذّكر

تبدأ األسماء املذكرة بـ:

:)a( أ - �

الّدمأزني

حكة جلديةأجيوض

الّظهرأروري

احلبلأغان

اجلملأميس

ذكر النعامةأنهيل

الرفيقأميدي

األرض / الترابأماضال

الدواءأسافار

الطفل / الولدأباراض

األصبعأضاض

الرجلألس

الدينأمرواس
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الغناء / الطربأساهاغ

العامأواتاي

اجلدار / احلائطأداجير

املهر )ولد الفرس(أهوج

الزرافأمدغ

:)ou( 2 - ؤ

الكمان / الربابؤمژاد

الوجهؤدم

الروح ؤنفاس

اخلبل / اجلنونؤنهج

احلكة / طفح اجللدؤكماز

:)i( ئـ - �

الرعدئجاج

اجللدئلم

إبن أوىئبّجي

السن ئسني

ئفيئسريتج

الديكئكاي

السميدئچيل

القرنئشك

اخمللبئشكر

الثديئفف

العظمئغس

الليلئهض

احلمامئدابير

اجلديئغيد

التوأمئكني

اللحمئسان

الثورئسو

اللسانئلس

املشعلئنير

� - بصامت:

اإلبرةستنفوس

احلايك / اللحافةخيكي

سلمساني

اجلوعالژ

)مرض( احلُصبةلومت

العطشفاد
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القطكاروش

حماقةگافا

السهمكيبيا

البزارشّطا

التبغتابا

السروالكرتبا

العنكبوتساراس

املؤنث

هناك نوعان من املؤنث: مؤنث التداول واإلستعمال واملؤنث املكّون.

أ - يتميز املؤنث املستعمل بـ:

� - بتاء أو تش في البداية والنهاية:  

العقربتازورضمت

الغرفةتاغاجمت

امللحتشيسنت

النخلةتازدايت

الصوفتاصوفت

القافلةتشيركفت

الشحمتادونت

اجلرادتاجوالت

اجلناحتشيشكرت

قطعة من... صّوان / ِضرتافاراست

املرآةتشيسيت

القنفذتشيكنسيت

تختفي التاء في النهاية إذا كانت مسبوقة بالصامت غ أو ج هكذا يدغم األول في 
القاف والثاني في الكاف وإليك بيانه:

رمح من حديد مسننتاالّق
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العصا الصغيرةتشيالولق

السكن / اإلقامةتامّزوق

شجرة القطنتابدوق

النعل / الصندلتابوزاك

الفاصولياتادالّق

العطاستاوسراك

احلبة )احلبوب الزراعية(تاضاق

2 - بالتاء أو تش في البدء و أ في النهاية:  

الرمح من خشبتاغدا

احلزامتامنتكا

باحة البيتتاوخا

القشرة / اللحاءتاشنجفا

السيفتاكوبا

الكرة / الكوكبتاكريكرا

� - بالتاء أو تش في البداية و ئـ في النهاية:  

الدودةتاوكي

النارتشيمسي

اجلبهةتشيّمي

الذكاءتايتشي

الظلتشيلي

اإلنفتاح / التفتحتابوشي

الشوكةتشيدري

الشهادةتاجوهي

احلديدتاژولي

إصبع الرجلتشينشي

مترةتشيمي

� - بالتاء أو تش في البداية ودون مصوت في البدء )أي بساكن(:

الرئةتور

الشمستافوك

الصدأتشينيك

البومة الصماءتاويك

الزر في الثيابتاسترك

السرج املهرتاريك

ب - املؤنث املتكون )املتشكل من صيغة مذكره( فيتحصل عليه بإضافة بادئة والحقة 
تكونان إما تاء أو تش في صيغة املذكر:

البقرةتشيسوتالثورئسو

السلوقية )الكلبة(تابايكورتالسلوقيأبايكور

الدجاجةتشيكايتالديكئكاي
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تاوكيتالعجلألوكي
الِعجلة )صغير 

البقر(

الكلبةتايديتالكلبأيدي

العجوزتامغارتالشيخأمغار

الراعيةتاماضينتالراعي )للغنم(أماضني

األمة )العبدة(تاكليتالعبدأكلي

حرف  في  األخير  هذا  فيدغم  ج  بالصامت  مسبوقة  كانت  إذا  النهاية  تاء  تختفي 
الكاف:

فلوه )أنثى املهر(تاهوكاملهرأهوج

ثمة العديد من األسماء املؤنثة املشتقة من جذر آخر غير االسم املذكر املطابق لها 
وهي:

املرآةتامطالرجلألس

الفرستشيبجاوتاحلصانأيس

الشاةتشيهاليصغير اخلروفأكروات

الناقةطاملتاجلملأميس

وهناك ثلة من األسماء الدالة على القرابة تندرج في هذه الفئة مع فارق يتجلى في 
أن مؤنثها ال يتوفر على التاء املميزة للمؤنث في العموم:

أختيؤلتماأخيأنغا

أميأّناأبيبابا

أمهئّماسأبوهتشيس

في العدد

تكون جمع املذكر

الصنف األول:

صيغ اجلمع اخلارجية:  

تتكون هذه الصيغة انطالقا من املفرد بعد إحلاق نون منطوقة بآخر الكلمة تتخذ 
هذه إما شكل ْن أو ـان وكذالك بعد تغير حرف اإلبداء أ إلى ئـ في حني يتم اإلبقاء على 

الصوت امللفوظ ؤ دون أن يطاله أي تغيير:

اخليوطئهيدناخليطأهد

اليتامىئجوجيلناليتيمأجوجيل

الضفادعئجروانالضفدعأچرو

الزرافاتئمدغنالزرافة )مذكر(أمدغ

احلدادينئنضناحلدادئنض

البروقئسامنالبرقئسام

الصدورئدمارنالصدرأدمار

املهورئهوجانفلو )ولد الفرس(أهوج

القيودئسسرنالقيدئسسر

اجلبالئدرارناجلبلأدرار

الفولئباباونالفول )مفرد(أباباو
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الرباباتؤمژادنالربابؤمژاد

السيقان / اجلذوعئژالنالساق / جذع النخلةأژل

ئلغ
طنبوب )عظم 
الساق األكبر(

طنابيبئلغان

وفي عدد محدود يبقى )أ( في صيغ اجلمع:

الرمانأرموننالرمان )مفرد(أرمون

احلواجبأنارناحلاجبأنار

التنيأزارنالتني )مفرد(أزار

األمعاءأدانناملعيأدان

الرماحأالّغنالرمحأالّغ

املهورأبالناملَْهرأبال

األنوفأجنورناألنفأجنور

ال يوجد إال مثال واحد حسب علمي يتحول فيه حرف االبتداء أ إلى ؤ وهو:

اآلبارؤنانبئرأنو

ثمة عدد من اجلموع يحل فيها حرف التاء قبل نون النهاية:

احلصرئساالتناحلصيرةأساال

الدلو )جمع(ئجاتنالدلوأجا

الساللمسانينتالسلمساني

األسهمكيبياتنالسهمكيبيا

أجلمةئغاباتناللجامئغابا

املباردئززواتناملِبردأززوا

احلياكخيكينتاحلائك / اللحافخيكي

القرعئنغوتناألقرعأنغو

األكبادئوساتنالكبدأوسا

األكاذيبباهوتنالكذبباهو

السراويلكرتباتنالسروالكرتبا

السالحفكونكروتنالسلحفاةكونكرو

أباجو
خيط يوضع في ضرع 

النوق
اخليوطئباجوتن

الصنف الثاني: 

صيغ اجلمع الداخلية:  

نحصل عليها من خالل إحالل )أ( مكان احلرف السابق على الصامت األخير في االسم 
املفرد:

القملئجورمادقمل اجلمالأجورمد

التماسيحئغوشافالتمساحأغوشف

الِقربئبياغالِقربةأبايوغ

الشعور املتدليةئجّفارالشعر الوفيرأجّفور

الطيورئجضاضالطائرأجضيض
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في هذا الشكل نفسه ندرج صيغ اجلمع املتحصلة من إحالل حرف )أ( محل املصوت 
األخير لعدد من املفردات:

املناجلئدرفااملنجلأدرفو

اخلصومئزجنااخلصم / العدوأزجنو

اجلحوشئموينااجلحشأماينو

وفي حاالت نادرة جداً، يختفي )أ( اإلستعاضة بآخر الكلمة:

املفاتيحئسوراملفتاحأسارو

أما امللفوظان )املصوتان( اللذان يلتقيان مباشرة قبل نهاية عدد من الكلمات املفردة 
فإنهما يتحوالن على العموم إلى )ؤ(:

اجلدرانئدوجاراجلدارأداجير

أبناء العمئبوباهابن العمأباباه

الفهودئموياسالفهدأماياس

احلراسئموجاژاحلارسأماجاژ

القرودئدوجالالقردداجل

احلجاجئمهوجاجاحلاجئمهيجج

شفرات احلالقةئسّموهاضشفرة احلالقةأسّماهض

املسافرونئمسوكالاملسافرأمساكول

الصنف الثالث:

جتتمع في جموع هذا الصنف كل التعديالت أو التحويرات املشار إليها أعاله وتنتهي 
دائماً بـ )ن(:

الشعورئزّجنالشعرأزج

األظافرئشكارنالظفرئشكر

الركبئفاّدنالركبةأفود

القصعئكاّسنالقصعة / اجلفنةأكوس

األهدابئالّجنالهدبألج

احلميرئجاّضناحلمارئّجيض

أما امللفوظان )ئـ( و )ؤ( اللذان تنتهي بهما الكثير من األسماء املفردة يصبحان )أ( في 
صيغة اجلمع:

الرجال األحرارئلاّلنالرجل احلرألّلي

اليرابيعئضواناليربوعئضوي

البرادعئلكانبردعة اجلملئلكي

البصلئفاليالنالبصلةئفاليلي

األلبسةئسلساناللباسأسلسو

املسائل / القضايةئوژالنالقضية / املسألةأوژلو

وأحيانا جند امللفوظان )و( أو )ـاو( يتوسطان الـ )ـان( و )ن( في صيغ اجلمع:

اجللودئلماوناجللد )األدمي(ئلم

القرونئشكاونالقرن )في احليوان(ئشك
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الغربانئغاجلاونالغرابأغالج

الظهورئرورياونالظهرأروري

األفواهئماونالفمئمي

األسماءئسماوناالسمئسم

ثمة بعض اجلموع املذّكرة آتية من جذور مخالفة جلذر املفرد املطابق لها:

الناسميّدناإلنسانألس

األفرادّدونتالفردأوادم

إخوانيأيتماأخيأنغا

خارج هذه األصناف ثمة شكل خاص من اجلموع يبتدئ بـ )دْ( و)ئد(:

املنازلدْ ئياناناملنزلئانان

البيادردْ غروغارالبيدر )للدرس(أغروغار

البوم )جمع(دْ بو ئّزانالبومبو ئّزان

الطبولدْ جنجنالطبلجنجن

الببغاواتدْ أكوالببغاءأكو

وهناك عدد من األسماء املذكرة التي ال تستعمل إال في صيغة اجلمع:

اخلنب )التهاب اجللدة اخملاطية(ئنشيرن

القذارةئردن

الوسخئمجان

البولئموشان

بعر اإلبلئغّراجن

تكّون اجلمع املؤنث

اجملموعة األولى:

اجلموع املؤنثة املطابقة للجموع املذّكرة:  

تتكون اجلموع املؤنثة من اجلموع املذكرة وذلك بعد تسبيق أداة إبداء )ت( ونطق )ن( 
الذي هو خاصية للجمع )ئن( في حالة وجوده:

النعجاتتشكرواتشنياخلرفانئكرواتن

احلماماتتشيدابرناحلمامئدابيرن

العجائزتشيمغارينالشيوغئمغارن

الشاّباتتشيباراضنيالشبابئباراضن

العجالتتشيلوكنيالعجولئلوكني

الزجنياتتشيسكيوينالزنوج / السودئسكيون

الصديقاتتشيميديويناألصدقاءئميديون

االتنتشيجاّضنياحلميرئّجاضن

السلوقياتتشيبيكارالسلوقي )كلب(ئبيكار

اجلموع املذكرة املنتهية بـ )أن( تنقلب فيها هذه األخيرة إلى )أتشني( في اجلمع املؤنث، 
وإليك األمثلة: 

الدجاجاتتشيكايتشنيالديكةئكيان

الرعاة )مؤنثة(تشيمضاتشنيالرعاةئمضان
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اإلماءتشيكالتشنيالعبيدئكالن

البقراتتشيسواتشنيالثيرانئسوان

احلراتتشيلاّلتشنياألحرارئلاّلن

اليربوعاتتشيضواتشنياليرابيعئضوان

اجملموعة الثانية:

تسميات مؤنثة غير مشتقة من أسماء مذّكرة

أ - الشكل اخلارجي:  

نحصل على جموع األسماء من هذا الصنف بإحالل )ئن( في آخر الكلمة محل )ت( 
وتغيير امللفوظ )أ( املوالي حلرف اإلبتدء بـ )ت( إلى )ي(:

النخالتتشيزداينالنخلةتازدايت

العصيتسيبوراينالعصاتابورايت

الناموساتتشيداسنيالناموسةتاداست

احملاياتتشيغنغايناملمحاةتاغنغارت

القوافلتشيركفنيالقافلةتشيركفت

األجبنةتشيكاّماريناجلبنةتاكاّمارت

املثاقب / اخملازرتشيستننياملثقاب / املغزرتشيستنت

القربتشينوارينالقربةتانوارت

األكواختشيكبرينالكوخ من قشتشيكبرت

الفؤوستشيضفنيالفأس /القاطعةتاضفت

تطّبق هذه الصيغة أيضاً في تشكيل اجلمع واملنتهية بـ )ئن( على األسماء املؤنثة 
التي ينتهي مفردها بصامت:

البوماتتشيويكنيالبومةتاويك

أنابيب الكحلتشيفندكنيأنبوبة الكحلتافندك

السروجتشيريكنيالسرجتاريك

الفاصوليا )جمع(تشيدالّغنيالفاصوليةتادالّق

احلرابتشياّلغنياحلربة / الرمحتاالّق

الفلواتتشيهوجنيفلوةتاهوك

األحذيةتشيبوزاجنياحلذاء / اخلفتابوزاك

في حاالت آخرى وهي ناذرة جدا تختفي )ئن( النهائية:

الكالمتشيفيرالقولة )الكالم( تافيرت

اللحىتشيميراللحيةتامارت

احملاراتتشيمغواناحملارة الغوريةتامغوانت

الدواماتتشيجنيالدوامةتاجنت

األقفالتشينيسالقفلتاناست

في عدد من األسماء املؤنثة يحتفظ بـ )ت( قبل )ئن( اجلمع:

احملابرتشيدواتشنياحملبرةتادوايت

السجونتشيكرومتشنيالسجنتاكرومت

الساللتشيغناتشنيالسلةتاغّنات
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املواريثتشيكاساتنياإلرثتاكاسيت

اجلرارتشمكيتيشنياجلرةتشيمكيت

أشجار العنبتشيالكاتشنيشجرة العنبتاالّكات

احلجبتشيملّفتشنيحجاب املرأةتشيمليّفت

أما األسماء املؤنثة التي تنتهي في صيغة املفرد بحرف علة فإنها تنتهي عموماً في 
صيغة اجلمع بـ )وين(:

السيوفتشيكوباوينالسيفتاكوبا

األحزمةتشيمنتكاويناحلزامتامنتكا

قشور اللحاءتشيشنجفاوينقشرة اللحاءتاشنجفا 

الغليون )جمع(تكونياوينالغليونتكونيا

األدراج / الساللمتشيفسناوينالدرج / السلمتافسنا

الشوكاتتشيرديوينالشوكةتشيردي

أصابع الرجلتشينشيوينأصبع الرجلتشينشي

الدوداتتشيوكيوينالدودةتاوكي

ثمة عدد من األسماء املؤنثة حتتفظ بامللفوظ )أ( الالحق لتاء البدء:

اللثاتتانياويناللثةتانيا

أشجار الرمانتارموننيشجرة الرمانتارمونت

القطط املتوحشةتاغداوينالقط املتوحشتاغدا

خصل الشعرتالكاوينخصلة الشعرتالكا

األلغازتاجنالنياللغز / الطلسمتاجنالت

تاتاوت
املسحاة )أداة يقلب 

بها التراب(
املسحاة )جمع(تاتاوين

  ب - الشكل الداخلي:

نحصل على جموع هذا الصنف من خالل حذف )ت( النهاية في االسم املفرد وإحالل 
املصوت )أ( محل حرف العلة السابق على الصامت األخير، وإليك بيانه:

القاروراتتشموسايالقارورةتاموسيت

العمائمتشيمنجاضالعمامةتامنجوط

الغائصتشينرفاضالداغصةتانرفوط

اخلوامتتشيسنضاراخلامتتاسنضرت

األوتدايتشيسّدايوتد اخليمةتاسّديت

السبائب / الشتائمتشيكّجارالسباب / الشتيمةتاكّجيرت

اجلرارتشيّتاماجلرة من خشبتاتشيمت

املناخرتشينزاراملنخرتانزرت

أكياستشيغراركيس من شعر اإلبلتاغريرت

وميكن إدراج األسماء التي تنتهي جموعها بـ )أ( ضمن هذا الشكل:

جرار املاءتشيخوبايجرة املاءتاخوبيت

األِسّرةتشيدباالسرير اخلشبيتادابوت

املراوحتشيججوااملروحةتاججويت

احلروفتشيرااحلرفتشيروت
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البقعتيتبّقادرن / بقعة الوسختاتبّقيت

اجلداولتشيغّزاجدول الساقيةتاغّزيت

الكهوفتشيغوغاالكهفتاغوغيت

)أ( و)ئـ( املوجودة قبل املقطع اللفظي األخير في عدد من صيغ املفرد  أما املصوتات 
فإنها تتحول عموماً إلى )ؤ(:

الغراماتتشيغوسارالغرامةتاغاسيرت

السجاداتتشيجضنوفاسالبساط / السجادةتاجضنوفست

العمائمتشيجوملاسالعمامة/ اللثامتاجلموست

الراحاتتشيدوكالالراحة )في اليد(تاديكلت

الزمام )جمع(تشيهورجاالزمامتاهارجيت

ج - الشكل الداخلي اخلارجي:

جموع هذا الصنف جتتمع فيها كل التعديالت أوالتحويرات املشار إليها فوق وتنتهي 
دائماً بـ )ن( أمثلة:

اخلراطيشتشيباللنياخلرطوشة تابللت

البيضتشيسادالنيالبيضةتاسادلت

الشاشياتتشيكونباتشنيالشاشيةتاكونبوت

القبائلتشيوشاتشنيالقبيلةتاوشيت

البطونتشيجاهوتشنيالبطنتاجاهوت

وثمة جموع مؤنثة منحدرة من جذر آخر غير اجلذر املفرد املطابق لها وهي:

النساءتشيضوضنياملرأةتامط

املاعز )جمع(ؤّليالعنزةتشيخسي

أخواتيئشتماأختيؤلتما

بناتييّشيابنتييّلي

وهناك عدد معني من األسماء املؤنثة ال ترد إال في صيغة اجلمع:

بول اإلبلتشيفّژاالشعيرتشيمژين

احلارس / اخلفيرتشيضافحبيبات الكسكس الغليظةتشخامزين
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أسماء التصغير

إلى  أم  املفرد  إلى  سواء  للتشكيل  قابلة  املؤنثة  أم  املذكرة  األسماء  تصغير  صيغ 
اجلمع:

احلزمةأكّروداحلزمة الصغيرةتاكّروت

القرطئژابيالقرط الصغيرتشيژابيت

اليدأفوساليد الصغيرةتافوست

األريكةأدافوراألريكة الصغيرة من جلدتادافورت

اإلحلاق

أثر عن إمكان  يشار إلى العالقة بني االسماء بواسطة أدوات ال تعطينا اللهجة أي 
تصريف التركيب األصلي إلى )ؤ( مع تعديل في التصويت:

أ- عالقة تضايف )حالة املضاف إليه(: يتم التعبير عموماً عن هكذا عالقة بواسطة 
حرف اجلر املنطوق أحياناً )ْن( تبعاً ملا يتطلبه ترخيم الصوت ويوضع أمام االسم امللحق أو 

التابع في اجلملة، وإليك البيانات:

شارع املدينةأغاالد نـ أغرم

امرأة الزوجتامط نـ ألس

باحة املنزلتاوخا نـ ئيانان

وعندما نريد حتدد اسم بدقة أكبر نضع اسماء االشارة األتية )ؤ(، )وي(، )تا( و )تشي( بني 
األسماء املراد حتديدها، وأداة )ْن( للمضاف إليه، وأسماء اإلشارة:

ذاك الذي للرجلأميس وا نـ ألس

احلدائق تلك التي ألخيهئفرجان وي نـ أنغاس

الباب ذاك الذي للبيتتاوارت تا نـ ئيانان

النساء أولئك الالئي في بالديتشيضوضني تشي نـ أكالني

من  الصنف  هذا  عن  للتعبير  )اإلضافة(:  إليها  املرسل  واجلهة  النسبة  عالقات  ب- 
العالقة نضع األداة )ئـ( قبالة االسم. وعند الكتابة ال نأخذ باحلسبان هذا الـ )ئـ( الذي 
يكون خاطفاً. غير أنه إذا كان االسم التابع أو امللحق يبدأ بواحد من حروف العلة تشير 
إلى األداة باحلرف )ئـ( ومن الوارد أن يختفي حرف علة االسم التابع )احملكوم( بفعل الترخيم 

الصوتي:

قال للشيخ الكبيريّناس ئـ ؤّشار
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أعطى للرجليكفا ئـ ألس

يعطي للناسيكفا ئـ دونت

ج- عالقات املصدر االستخالص، إلخ )مفعول به(: يعّبرعن املفعول به بواسطة )سـ( 
و)دغ(:

خرج من املنزلئجمض دغ يانان

أتينا من بالد إيكاراضننوسد دغ أكال نـ ئكاراضن

عاد من البئرتتّقلد سـ أنو

د- عالقات االجتاه العلة، النتيجة، الخ: كلها حتصل بواسطة عدد من حروف اجلر جندها 
مرقمة في املقال حول احلروف بصفتها أدوات.

للحشو وجود في هذه اللهجة:

بنت )ه( الرجليليس نـ ألس

شقيقة )ه( الطفلؤلتماس نـ أباراض

شقيقة )ها( شقيقة أمهؤلتماس ّماس

قال الزوج لزوجته )يقول لها الرجل لزوجته(يّناس ألس ئـ تامط ّنيس

الضمائر

الضمائر الشخصية الفاعلة هي عبارة عن أسماء معزولة:

مذكرأنانّكونان�نك

مذكرأنتكيوّنانكاي

مؤنثأنِتكّمونانكم

مذكرهونتا

مؤنثهينّتات

مذكرنحننكنيض

مؤنثنحننكنشيض

مذكرأنتمكاوانيض

مذكرهمنتنيض

مؤنثهّننتانانشيض

الضمائر الشخصية املضافة

هذه الضمائر تضاف إلى األسماء واألفعال واألدوات

أ - ضمائر زائدة تنضّم إلى األسماء وتعّبر عن فعل اإلمتالك )احليازة(:  

مذكر / مؤنثجمليأميسني

مذكرحديقتكأفراج ّنك

� - ال تتوفر لهجة غات على األشكال املضخمة: نّكو / أنا ،  كّييو / أنت ، كّمو / أنِت.
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مؤنثزوجكألس ّن

مذكر / مؤنثوجههؤدم ّنيس

مذكر / مؤنثبلدانناأكالن ّنغ

مذكرحصانكمأيس ّناون

مؤنثشعركنأجّفور نكمت

مذكرسروالهمكرتبا نس

مؤنثحلافهنحيكي نسنت

الضمائر الزائدة نفسها تستعمل أيضاً للتعبير عن نعوت احليازة املؤنثة، وكذلك في 
صيغ اجلمع:

وثمة أسماء ال تستعمل أبداً دون أن تكون مرفقة بالضمير الزائد وهي اخلمسة األتية: 
السيدات. مع هذه   / السادة، مّساوت   / السيد، مّساو   / األبناء، مّس   / اإلبن، مّدان   / رور 

األسماء تستعمل زوائد املفرد )حرف جر( )ن(:

ابنيرورين

ابنكرور ئك

سّيدهمّسي ـس

سيداتهمّساوتش يس

أبناؤنامّدان ننغ

أسيادكممّساو ّناون

حتمل الكلمات األتية: ؤلتما / أنغا / يلي / أّنا / بابا / تشي، في اآلن نفسه معنى: األخت 
/ األخ / البنت / األم / األب، وّكلك معنى: أختي / إخي / أبنتي / أّمي / األب. داخل املعنى 
األول ال تستعمل أبداً بدون ضمير زائد على غرار األسماء اخلمسة السابقة. وعندما تدل 

على املعنى الثاني، تستعمل بدون ضمير زائد.

ب – ضمائر زائدة تابعة ألدوات:  

� -  الطرائق املباشرة:   

املفرد

أنائـ / ـيضمير املتكلم

أنتكيضمير اخملاطب

أنِتكمضمير اخملاطبة

هوتضمير الغائب

هيتت / ّنتضمير الغائبة

اجلمع

نحننغضمير اجلمع املشترك

أنتمكاونضمير جمع املذكر السالم

أننُتَّكامتضمير جمع املؤنث السالم

همتنضمير الغائبني

هنتنتضمير الغائبات

2 - الطرائق غير املباشرة:  

املفرد

ليئـضمير املتكلم

لكأكـضمير اخملاطب
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لِكأمـضمير اخملاطبة

له / لهاأسـضمير الغائب

اجلمع

لناأنغ / أنكضمير املتكلمون

لكم / لهنأونضمير اخملاطبون )ت(

لهمأسن / أسنيضمير الغائبون

لهنأسنتضمير الغائبات

ج – الضمائر الزائدة امللحقة باألدوات  

مفرد

عنديغوريمتكلم

عندكغوركمخاطب

عندكغورممخاطبة

عنده / عندهاغورسغائب

جمع

عندناغورنغمتكلمون

عندكمغوراونمخاطبون

عندكنغوركمتمخاطبات

عندهمغورسنغائبون

عندهنغورسنتغائبات

أدوات وأسماء اإلشارة

اإلشارة  وتترجم نعوت  ئندغ،   / أدغ  اآلتية:  اإلشارة: وتستعمل في لهجة غات  أدوات 
اآلتية: هذا، ذا، هذه، هؤالء، تلك، أولئك.

األشياء  أو  الكائنات  أسماء  بعد  تستعمل  فهي  ثابتة،  األدات  هذه  )أدغ(  األداة 
املتقاربة: 

هذا الرجلألس أدغ

هذا احلصانأّييس أدغ

هذه الفرستشيبچاوت أدغ

هذه اإلبلئمناس أدغ

هؤالء النسوةتشيضوضني أدغ

أو  البعد  فكرة  على  للداللة  األسماء  بعد  تستعمل  ثابتة.  بدورها  )ئندغ( هي  األداة 
االبتعاد:

ذلك الرجلألس ئندغ

تلك املرأةتامط ئندغ

تلك اخلرفانئكرواتن ئندغ

أولئك الفتياتتشيباراضني ئندغ

أسماء اإلشارة وهي:

بعيدقريب



نـ هليل

6465

ذاك ؤويدغهذاؤوادغ

أولئكؤويندغهذهتادغ

تلك / أولئكتشيندغهؤالءويدغ

هو ذاكأنتايندغهؤالءتشيدغ

هذا / ذاأيندغ / أيان

األسماء املوصولة والّرابطة

� - هذه األسماء هي:

- )أ(، )ؤ( الذي.

- )تا(، التي / تلك.

- )وي( الذي / التي / اللذين.

- )تشي( الذي / التي / اللواتي / الالئي.

أمثلة:

الرجل الذي رأيتهألس وا نيغ

املرأة التي رأيتهاتامط تا نيغ

الناس الذين رأيتهمأدونيت وي نيغ

النساء الالئي )اللواتي( رأيتهنتشيضوضني تشي نيغ

تلك التي تزوجت العام الفارطتا تزلفت نا ياضن

الزنوج الذين يلعبون باملزاميرئكاوارن وي يواتنني تشيزاّمارين

باسم  العموم  على  مقرونا  معاً  والعددين  الصنفني  في  )أ(  الضمير  يستعمل   - أ 
الفاعل:

من يبحث عن الهرب سيقتلئچماين ئد يچمض ئتنغي

يرناتن كل تشنالكم، كل ئندينان ميّوتن 
ميوت ئغولن ئغول

أيت كل تشن ألكم كانوا هم املنتصرون، 
أما بالنسبة آليت كل ئندينان فمنهم 

من قضى نحبه ومنهم من أطلق ساقيه 
للنجاة بجلده
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ب - يتم استبدال الذين أحياناً بـ )ؤه(

وّحد صفوف آل غات اللذين هم أكبر شأناًيزّدوكلن كل غات ؤه موّقرنني

ج - يتم استبدال الذي بـ )ئري( في بعض احلاالت

الذي يخشى اهللئري يكسوضن ئياالّ

الذي يقضي الليل في ذلك املكان سينتابه الفزعئري ينسن داوس ئهض ئموكسض

د - من الوارد أن يعبر أيضاً عن: الذي / التي / الذين / الالئي / اللواتي... الخ بضمائر من 
قبيل: وا / تا / وي / تشي .

الرجل الذي حتدث إليهألس وا ئسيولغ

الهگار الذي بعت له اجلملأهگار وا ئزنزغ أميسني

املسافرون الذين أقرضتهم جمليئمسوكال وي سـ سرضلغ أميسني

النساء الالئي أعطيتهن املاء للشربتشيضوضني تشي سكفغ أمان ئشوانت

الذي أعطيته حصانيواس كفيغ أييس ن

اللواتي كتبنا لهنتشي سـ نكتب

 

ضمائر النكرة

� - ثمة حاالت تتحول فيها ما، الذي إلى )أ( و )ؤ(:

ال يعرف ما يقولؤر يّسني أ يتشني

لم يفعل ما قلته لهؤر يكني أ ساس ّنيغ

أعرف محتوى الرسالة التي وجهها لكتشيروت ّنك أكي دّكنني ّسانخ وا تتشني

2 - مهما / أياً كان الشيء الذي )أ(:

مهما فعلت لن أذهب معكأ تاريد تكنت ئد ؤر ّدوغ درك

مهما قلت له لن يجيءأ أسـ تنيد ؤر د يتشيس

� - كل واحد، ناك ئيني / كل واحدة، ناك ئييت:

كل واحد له نصيبهناك ئيني يال تافولت نس

كل واحدة لها بنتناك ئييت تال تاباراط

� - كل، الكل، اجلميع، كلهم، كلهن، يتم التعبير عن هذه الصيغ بـ: ناك

كل رجل له نصيبهناك ألس ئال تافولت ّنيس

يجب على كل امرأة أن تطيع زوجهاناك تامط يلزامتت يطلكم ألس نيس

5 - كلهم، كلهن، الكل، كلها، يتم التعبير عنها بـ: )كوّلو(. كما نستعمل كلمة 
)ئكيت( وتعني جماع / مجموع متبوعة بـ الزوائد املضافة لألسماء:

كلهم يرفضونؤاين كوّلوسن

تزوجن كلهن )جميعهن(زلفت كولو نسنت
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أتوا كلهمؤسيند ئكيت ّنسن

يتجمعون كلهم في الساحة العموميةّدوكلن ئكيت نسن دغ شلي

6 - أحد يعبر عنه بكلمة )يني( وواحدة بكلمة )ييت(.

جاء أحدهميوسيد يني

جاءت واحدة تسأل عنكتوسيد ييت تسسنت فوّلك

7 - بعض، بعضهم )ويض(، بعضهن )تشيض(:

أتى بعض الناس ليحدثوا حدائقؤسند ويض ّدونت ئگن ئفرچان

8 - ال أحد، وال واحد، وال واحدة، مبعادالتها في لهجة غات هي )وال ييون / وال ييوت(:

ال أحد أتىؤر د يوسي وال ييون

9 - اآلخر )واهاضن(، األخرى )تاهاضت(، اآلخرون )ويهضنني(، األخريات )تشي هضنني(. 
أمثلة:

الرجل اآلخرألس واهاضن

تزوج املرأة األخرىئزالف تامط تا هاضت

البعض يدخل والبعض اآلخر يخرجوييض ّچزن ويهضنني چمضن

�0 -  ال شيء معادلها )ؤال نضرن(، أمثلة:

لم أجد أي شيءؤر چراوغ ؤال نضرن

ال ميلك أي شيءؤر ئلي ؤال نضرن

�� - نحن يعبر عنه بواسطة الضمير الثالث في تصريف األفعال:

لم جنده في بيتهؤر ت چريون دغ ياناّنيس

بحثنا عنه ولكن لم جندهبركن فوالّسن ؤر ت چريون

نقول بأن هذا الرجل متزّوجّنن فوّل ألس أدغ يزالف

�2 - فالن وفالنة يقابلهما )مندام(.

�� - )ّچوت( ومعناه الوفرة، العدد الكبير، يعبر عن معظم، أغلب:

ّچوت نـ تشيركفني ئد تاسنني غات تشني 
نـ آير

معظم القوافل القادمة إلى غات هي من 
آير

�� - أنا بنفسي، أنت بنفسك... الخ ويعادلهما )ئمان( أي النفس / الروح / شخص 
متبوعة بضمائر زائدة، أمثلة:

أنا بنفسينك ئمانني

أنت بنفسككي ئمان ّنك

نحن بأنفسنانكنيض ئمان ننغ

�5 - ها ويعادلها )وادي(، مؤنثها )تادي(، وجمعها )ويدي(، وجمع مؤنثها )تشيدي(:

ها أنا ذانك ديدغ

ها نحننّكنيض ديدغ

ها هو )ذا(وادي ديدغ

ها هووادي ديه

ها هيتادي ديه

ها همويدي ديدغ

ها همويدي ديه

ها هنتشيدي ديه
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ها هو جملكوادي أميس ّنك

ها هي بنتكتادي يّليك

ضمائر إستفهامية

� - من؟ تقابلها )مي؟(.

من جاء؟مي د يوسني؟

من ضربه؟مي تش يوتن؟

2 - ماذا؟ تقابلها )ما؟(.

ماذا فعل؟ما ئكنا؟

ماذا تريد؟ما تاريد؟

ما هذا؟ما ئموس أيان؟

� - ملن؟ )مي؟( متبوعة باألداة )س( أو )ش(.

ملن أرسلت خروفك؟ميس توزند أكروات ّنك؟

ملن باع جمله؟ميش تش ئزنزا أميس ّنس؟

� - عند من؟ يقابلها )مي غور؟(.

عند من أمضى الليلة؟مي غور ينسا؟

عند من تناولت وجبة العشاء أمس؟مي غور متچند نض ئهض؟

5 - مع من؟ تقابلها )مي درس؟(.

مع من سافر؟مي درس ئسوكل؟
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6 - مباذا؟ يقابلها )ماس؟( أو)ماش؟(

مباذا ضربك؟ماش تش يوت؟

7 - ملاذا؟ يقابلها )ما فوّل؟(.

ملاذا نحر جمله؟ما فوّل ئسغرس أميس ّنيس؟

ملاذا تخرج اليوم؟ما فوّل أسـ تچمضد أزل أداغ؟

الصفة

ال تتوفر لهجة غات على غرار اللهجات األمازيغية األخرى على شكل ثابت للنعوت 
والصفات. غالباً ما يتم التعبير عن كل ما له صلة بالنعت والوصف:

� - بواسطة أفعال احلال سواء بتصريف كامل أو ناقص.

أ - أفعال واصفة بتصريف كامل:  

مريضئرينجميلئهوسي

سعيدئّدوتأعورئّقيروت

واسع / فضفاضئلواساخنئّكوس

عاريئّزافسمنيئّدرت

نحيفئلماژ

تصريف  )راجع  املرادة  الضمائر  إلى  األفعال  نصّرف  اجلمع  أو  املؤنث  على  وللحصول 
األفعال(.

ب - أفعال واصفة بتصريف ناقص:  

أبيضمّلولخالصزّديچ

خفيففسوسقصيرگّزول

رقيقسديدكبيرمّقر

أسودسّطاف

عادة ما تستعمل هذه األفعال في صيغة املفرد واجلمع متخذة شكل اسم الفاعل.
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2 - بواسطة نعوت أو صفات مشّبهة بالفعل:

ماكر / محتالأزگالزمسنأوّشار

أبلهئنبيدلأحمقأمنهوچ

حقودئنميچغبخيلأمشحيح

� - بواسطة األسماء، ولم أجد سوى مثالني يندرجان في هذه الفئة، هما:

فقيرتالّقيغنيتامارا

� - من خالل توريات )تلميحات( عّدة:

غني / ميتلك الثروةئال ئهري

أحدب / مقوس الظهرئفراغ أروري ّنس

أجربئرين سـ أجيوض

صدىتهي تشينيك

5 - من خالل أفعال مسبوقة بأداة النفي:

سيء )ليس طيباً(ؤر ئوليغ

جاهل )ال يعرف شيئا(ؤر يسني هارت

أمرد )ليست له حلية(ؤر ئلي تامارت

املقارنة والتفضيل

أ - امقارنة املعبرة عن فكرة التساوي )أو املساوات( تتشكل:

� - بواسطة أداة املقارنة )هوند( الذي يصبح عادة )زند(:  

أختي جميلة كأختكؤلتما تهوسي هوند ؤلتماك

أمان نـ أنو أدغ الن طانبي زند أمان نـ أنو د 
نوّكي فوّلس

ماء هذا البئر جيد كماء البئر التي مررنا 
بها

2 - بواسطة أفعال احلال أو ذات الصفة املعبرة عن فكرة التساوي )التعادل( أو التشابه 
)التماثل(:

طويل كالنخلةئزچرين ئدوال ّتزدايت

هذا الرجل طويل كأبيكألس أدغ مّقر يوگدا د بابّنك

هذا قوي كأنتوادغ ئّصوهت ئواال درك

ب - أما املقارنة على سبيل التفضيل )أو التفوق( فيعبر عنها:

� - بواسطة األفعال اآلتية: )ؤچار( فاق / جاوز / تفوق، )رنو( هزم / فاق:  

غات أكبر من غدامسغات توچر ئـ غدامس

إشتريت جمال أكبر من الذي كان عنديّزنزيغ د أميس يوچرن ئـ وا ئاّلن غوري

اليوم باردا أكثر من أمسأزل أدغ سّميض ئرنا ئـ ناّژل

حصاني أسرع من حصانكأييسني ئتاّزل ئرنا ئـ أييس ّنك
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زوجتك أجمل من شقيقتهاهاّنيك تهوسي ترنا ئـ ؤلتماس

2 - بواسطة حرف اجلر )فوّل( ويعبر عن فكرة الفوق والعلو واجملاوزة:  

بيتي أكبر من بيتكيانانني مّقر فوّل وي ّنك

هذا البئر أعمق من اآلخرأنو أدغ ئغز فوّل واهاضن

ح - ونعبر عن املقارنة على سبيل التقليل )التصغير( بواسطة الفعل املترجم للفكرة 
املعاكسة:

أصغر من أخيهنتا مضري فوّل أنغاس

بيتي أقل سعة من بيتكيانان ّنك كّروز فوّل يانانني

هذه النخلة أقل طوال من اآلخرىتازدايت أدغ گّزوليت فوّل تاهاضت

يتم التعبير عن فكرة املقارنة نفسها أيضاً بواسطة كلمة )دون( حتت / أسفل / أقل 
من:

يرى أقل منكئشاواض دون ّنك

في الشتاء نعطش أقل من الصيفدغ تچرست تشيفادن دون نـ أويلن

هو أقل ثراء من جارهنتل چيهري دون نـ أناراچ ّنيس

خ - التفوق املطلق يترجم بـ )هوالن( أكثر كثيراً / جيداً:

ًّسوق نـ غات هوالن سوق غات كبير جدا

ًأبرّقا وا نـ چير غات د غدامس زچرت هوالن املسافة بني غات وغدامس طويلة جدا

األرنب يخاف كثيراًتشيمرولت تامّتسات هوالن

ًئساوال هوالن يتكلم جيدا

في  الواصفة(  )أو  الناعتة  لألفعال  بإستعمالنا  النسبي  التفوق  فكرة  عن  نعبر   - د 
صيغة اسم الفاعل ومتبوعة بحرف اجلر )فوّل(:

يانان أدغ نتا يوچاين فوّل د يانان نـ أغرم
هذا البيت هو األكثر إرتفاعا من كل بيوت 

املدينة

أيس أدغ نتا ئتاّزالن فوّل ئيسانني ئكني 
نسن

هذا احلصان هو األسرع بني كل اخليول
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الفعل

حيث أن األمر في ضميره الثاني املفرد هو التعبير األبسط عن الفعل فإننا نتلفظ 
بواسطته بجذر الفعل.

جذور  أن  غير  وخمسة  واحد  بني  عموماً  اجلذر  لهذا  املكوِّنة  الصوامت  عدد  يتراوح 
الصوامت الثالثة هي األكثر عددا:

رضعن ك سنكسقالنن

أفسد / أتلفخ ش ضخشضأفرغزأز

سطع / ملعم ل غ ل غملغلغتزوجز ل فزلف

قرفصك ر م مكرمممّزقخ رنخر

نهض على عجلب ر چ دبرچدقّيدك ر فكرف

تصريف الفعل

ال يصرف الفعل إال للماضي املبهم الذي يعبر عموماً عن فكرة االنصراف غالباً عن 
الزمنية  التعديالت  وتتحصل مختلف  واملستقبل.  أآلت  عن فكرة  وأحياناً  احلاضر  فكرة 
ألنه  املاضي  فكرة  عن  فيعبر جيداً  املاضي  أما  األدوات.  من  العديد  استعمال  من خالل 

يستعمل بدون استعمال أدوات تُذكر.

تصريف فعل )چمض( خرج إلى زمن األمر:

ضمير اخملاطب املفرد )مذكر ومؤنث(أخرجچمض

ضمير جمع اخملاطبني )مذكر(أخرجواچمضت

ضمير جمع اخملاطبات )مؤنث(أخرجنچمضت

املاضي املبهم بال أدات

أ – املاضي:  

تصريف فعل )چبس( شنق:

اجلمعاملفرد

چبسغ
الضمير االول 

)مشترك(
نچبس

الضمير االول 
)مشترك(

تچبسد
الضمير الثاني 

)مشترك(
تچبسم

الضمير الثاني 
)مذكر(

يچبس
الضمير الثالث 

)مذكر(
تچبسمت

الضمير الثاني 
)مؤنث(
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ميسكيرماسأمسك / أقبضرماسغ

يتبعيلكامأتبعلكامغ

يرى / ينظريشواضأرىشواضغ

ال ينطبق هذا الشكل إال على األفعال التي لها جذر من ثالثة صوامت أو أكثر وعلى 
كان  إذا  أما  )ّطس(.  كمثال:  مشدداً،  حرفاً  تتضمن  صوامت  ثالثة  ذات  األفعال  من  عدد 

الفعل يتضمن في جذره صامتاً أو اثنني فقط، فإننا نستعمل الشكل العادي.

لبسلسألبس / أرتديالّسغ

بنىشكأبنيشاّكغ

فعلكنأفعلكاّنغ

ج - املاضي املبهم بأداة املستقبل:  

نستعني بأداة )ئد( لتمييز املستقبل. وكما هو الشأن في اللهجات اآلخرى فإن هذه 
األداة تصير )ئت( أمام )تـ( و)ئن( أمام )ن(.

تصريف الفعل )ْكف( أعط

اجلمعاملفرد

الضمير األول )مشترك(ئنـ نكفالضمير األول )مشترك(ئد كفغ

الضمير الثاني )مذكر(ئتـ تكفيمالضمير الثاني )مشترك(ئتـ تكفد

الضمير الثاني )مؤنث(ئتـ تكفيمتالضمير الثالث )مذكر(ئد ئكف

الضمير الثالث )مذكر(ئد كفنيالضمير الثالث )مؤنث(ئتـ تكف

الضمير الثالث )مؤنث(ئد كفينت

چبس
الضمير الرابع 

)مؤنث(
چبسن

الضمير الثالث 
)مذكر(

چبسنت
الضمير الثالث 

)مؤنث(

مالحظة:�( غالب ما تستحيل )غ( وهي خاصية الضمير األول املفرد في املاضي املبهم 
بدون أداة إلى )ق( بفعل التشديد.

رسالتك توصلت بها وقرأتهاتشيروت ّنك رمسق ـّنت غريق ـّنت

سأعرف كيف أتصرف كما ينبغيأ يصلحن ّسانقيت چغ

من  كبير  عدد  في  )ي(  و  )أ(  للّصوتني  املفرط  اإلستعمال  غات(  )أهل  الغاتيون  يحّب 
أفعالهم، وعادة ما يحالن محل حرف العلة أو املصوت )ؤ(.وهذه بعض األمثلة:

لْكماناس ـديتبعونه / وأصلهالْكمانازد

ئسوچ ـاسنجعلهم يتحملون / بالنسبة لـيساواچ ـاسن

ئوينحملوا معهم بالنسبة لـئواين

ؤمسغمسح / بالنسبة لـ ؤمسيغ

نّدونذهب معاً / بالنسبة لـنيّديو

سنسنقضوا الليل / بالنسبة لـسينسن

ئوتتضاربوا / بالنسبة لـئوات

ب – احلاضر:  

غالباً ما يعبر املاضي املبهم عن احلاضر ولكنه من صنف احلاضر املطلق. أما احلاضر 
احلادث )احلالي( فيتميز بإدخال الصوت )أ( قبل التمفصل األخير للفعل.

يناميّطاسأنامّطاسغ
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تعديالت صواتية

لدى الفعل في األمازيغية عند الصرف قابلية لعدد من التعديالت لكن في املاضي 
املبهم حصرياً. فإذا كان الفعل مستعمالً بأداة املستقبل، فإنه يتبع الصرف العادي. غير 

أن هناك العديد من األفعال ال تتعرض ألي تعديل في املاضي املبهم بدون أداة، هي:

� - كل األفعال التي لها أكثر من صامتني باجلذر املبتدئة واملنتهية بصامت:

الضمير الثالث املفرد املذكرالضمير األول املفردمعناهاالكلمة

ئسسنتسستنغسأل / استفسرسسنت

ئكوكلكوكلغداسكوكل

ئمولتمولتغعانقمولت

ئسوسمسوسمغصمتسوسم

ئكّرسكّرسغخدعكّرس

ئموهدموهدغطلب / توسلموهد

2 - األفعال املبتدئة بحرف علة واملنتهية بصامت:

ينسچنسچغأحّسنسچ

يّزچّزچغحلبّزچ

يكچركچرغأهانْكچر

يسرچسرچغعطسسرچ

ميّغّمغغنزل / هبطّمغ

يغرچغرچغخبأ / أخفىغرج

أما االفعال التي تتعرض لتعديالت في املاضي املبهم بدون أداة فتتضمن مجموعتان: 
أ - أفعال بتعديالت خارجية. ب - أفعال بتعديالت داخلية.

أ - أفعال بتعديالت خارجية.  

� - التعديل البدئي:   

إن األفعا التي تبدأ بـ )أ( التي ال تندرج ضمن حروف العلة تغير هذا الصوت إلى )ؤ( في 
كل الضمائر املصرفة إلى املاضي املبهم بدون أداة:

يومسؤمسغمسحأمس

يورمؤرمغتذوقأرم

يوچمؤچمغغرف / اغترفأچم

يولسؤلسغأعاد / كررألس

يوهغؤهغغسلب / نهبأهغ

يوچژؤچژغجرس / خفر / رعىأچژ

2 - التعديالت النهائية   

أما األفعال املكونة من مقطع لفظي واحد ذات اجلذر أو اجلذرين فإنها تتبع هذا اجلذر 
بالصوت )ئـ( في الضمير األول والثاني املفرد وبالصوت )أ( في الضمائر األخرى.

يّژاّژيغغرسژ

يّچاّچيغعجنّچ

يّداّديغنهب / سلبّد

يلسالسيغلبس / ارتديلس

يشكاشكيغبني / شيدشك



نـ هليل

84

هلجة غات

85

يكفاكفيغأعطىكف

ينغانغيغقتلنغ

تنقاد األفعال املنتهية بـ )ؤ( لنفس القاعدة:

يسمّساسمّسيغحّركسمّسو

يسمنداسمنديغأنهىسمندو

يشواشويغشربشو

3 - تعديالت بدائية ونهائية  

ومتّس: األفعال ذات الصامت الواحد املبتدئة بـ )أ( الذي ليس له حرف علة:

يوراؤريغفتحأر

يوساؤسيغأتى / جاءأس

يوزاؤزيغأفرغ / أخلىأز

يوضاؤضيغعاد / رجعأض

ب - أفعال بتعديالت داخلية   

داخل الكلمة يتحول الصوت )أ( إلى )ؤ( في املاضي املبهم بدون أداة:

يّلوژّلوژغاجلوعالژ

يّفودفودغالضماءفاد

يّكوسّكوسغالغضبؤكاس

أحياناً، يتحول الصوت )ئـ( داخل الفعل إلى )ؤ(:

يّسوكلّسوكلغسافرسيكل

أما األفعال املنتهية بـ )ئـ( فإنها تضع الصوت )أ( قبل هذا الـ )ئـ( في املاضي املبهم 
بدون أداة:

يّفايّفايغصّب املاءّفي

يچوايچوايغذهن / مسحچوي

يچمايچمايغبحثچمي

يسرتايسرتايغخلط / مزجسرتي

يوچايؤچايغرفضؤچي

يژمايژمايغخّيطژمي

بيد أن هذه القاعدة غير عامة وال تراعى مبعظم األحيان في عدد كبير من األفعال.
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اسم الفاعل

يصطبغ اسم الفاعل باألجناس واألعداد على اختالفها على غرار ما هو معمول به 
أيضاً في اللهجات الطوارقية اآلخرى. فحصل على املذكر بإضافة )ن( إلى ضمير الغائب 

املذكر مصّرفاً إلى املاضي.

وهو قد خبأئغرچنخبأئغرچ

وهو قد عطسئسرچنعطسئسرچ

وهو قد ثقبئبضنثقب / خرقئبض

وهو قد تبعئلكمنتبعئلكم

إلى  املؤنث مصّرفاً  الغائب  املفرد وذلك بإضافة )ت( إلى ضمير  املؤنث  ونحصل على 
املاضي:

وهي قد قيدتتكرفتقيدتتكرف

وهي قد لها عالقةتّزچتلها عالقةتّزچ

وهي قد عانقتمتولتتعانقتمتولت

ويتكون جمع اجلنسني معاً بإضافة )ئن( اجلمع إلى النهاية كما لألسماء:

وهم قد أهانوا )مذكر /مؤنث(ئكچرنني

وهم قد خدعوا )مذكر /مؤنث(ئكّرسنني

استعمال أسماء الفاعل

يستعمل اسم الفاعل في الفرنسية عندما يكون الفعل حتت تأثير ضمير أو صفة 
مختّصة أو تساؤلية:

من أمضى الليل هنا ينتابه الفزعئري ينسني داوس ئهض ئد ميوكسض

الفرس الذي يصهلتشيبچاوت تا تغبرت

أوادم وا يچن أضو أدغ ئژيضن ئـ تامسچيدا 
ئد ئزيژض

طيب اهلل نفس هذا الذي نشر هذه 
الرائحة الطيبة باملسجد

وادغ هارت نتا ئموسن موباينا ئسينني ألس 
أدغ ؤرچغألس نـ ئانان

هذا ما يدل على أن هذا الرجل ليس سيد 
بيته

ماذا حدث ؟ما ئچراون ؟

جمع كل غات أوالئك الذين هم نبالءهمئزدّكل كل غات وح مّقورنني
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تعديل في فكرة الفعل

للمجهول  واإلنبناء  التعدية  دالالت  عن  للتعبير  املستعملة  املشتقة  األشكال  أما 
واملبادلة أو اإلشارة لإلنتقال إلى حالة أخرى أو للعادة أو للتواتر أو للمثابرة على الفعل، 

فهي نفسها في اللهجات الطوارقية األخرى وبذات اخلصائص الصواتية:

الشكل األول: يدل على ناصب املفعولني ونحصل عليه بوضع )س( في بداية اجلذر:

انَهضسنكرنهَضنكر

رّضعسنكسرضَعنكس

رّكعسچنركَعچن

اختِفسخركاخَتفىخرك

حّلف / جعله يقسمسهضأقَسَمهض

)ئـ(  إلى  )أ(  من  عموماً،  تغير،  علة  حرف  ليست  التي  )أ(  بـ  املبتدئ  األفعال  معظم 
عندما يتعلق األمر بالشكل الّناصب للمفعولني:

أذاقهسيرمتذوقأرم

جعله ميسحسيمسمسحأمس

جعله يغليسيبرغّلي )غليان(أبر

جعله يحرسسيچرحرس / خفرأچژ

عندما يتضمن الفعل واحد من احلروف األسنانية )امللفوظة بوضع رأس اللسان على 
مؤخر األسنان األمامية العليا( وهي )ش / تش / س / چ( باألغلب األعم:

أطعم / غّذيشتشأكلتش

جعله يخرجشچمضخرجچمض

جعله يشربششووشربسوو

كما أن تغير السني )س( وهو خاصية للشكل إلى )ز( هو أيضا حالة متواترة إذا كان 
الفعل يتضمن احلرفان األسنانيان )ز( و )ژ(:

حّكزكمزحك نفسهكمز

ّزوجززلفتزوجزلف

قّربزيهزاقتربأهز

أنحل / أنحفزملژنَُحَل / ضعفملژ

واحلرف  اجلذر  هذا  بني  )ؤ(  الصوت  وتدخل  باجلذر  لها صامتني  األفعال  من  عدد  وثمة 
خاصية الشكل:

أنزلسوّمغهبط / نزلّمغ

أدخلزوچزدخلچز

أتعبزوضجنعبضچ

الشكل الثاني: أ( اخملتص بحرف ابتداء )م( ويدل على فكرة املبني للمجهول أو احلياد. 
وعلى غرار الشكل األول فإن )أ( البداية في بعض األحوال تتحول إلى )ئـ( كما جند الصوت 

)ؤ( وقد دخل بني )م( الذي هو خاصية لهذا الشكل وجذر الفعل:

ُفتحمييرفتحأر

موزَِّقميونخرمّزقنخر

ُقِطعميونكضقطعنكض

َبمييهغنهب / سلبأهغ نُهِ
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يَطيژميخاطژمي ِخِ

وذلك  التبادل(  )أو  املبادلة  فكرة  عن  وحده  يُعبُِّر  الذي  الشكل  هذا  على  نحصل  ب( 
بوضع في بداية اجلذر لهذا املقطع اللفظي )من( الذي ينطق )مني(:

تبادال النظرمينشواضنشاهد / نظرشوض

تتابعامينلكامنتبعلكم

تبادال اإلهاناتمينكچارينأهانكچر

تفاديامينزراينتفادى أحدزري

جتاوراميناراچنجاورأرچ

تقابالمينهالنقابل أحدهل

تقاتالمينانغنقتلنغ

بوضع  للمجهول  املبني  على  يدل  الذي  الشكل  هذا  على  نحصل  الثالث:  الشكل 
املقطع اللفظي)تو( في مطلع اجلذر:

أُخِفَي / ُخِبَئئتوغرچأخفي / خبئغرچ

أُِهَنئتوكچرأهانكچر

رُِفَع / أُثِيرَئتوتكلأثار / رفعتكل

ُقّيَدئتوكرفقّيدكرف

ُملئئتوتكرمألتكر

ابُتلعيتوملزبتلعملز

الشكل� اخلامس: يدل على املّدة، العادة والتواتر ونحصل عليه بوضع )ت( في بداية 
الشكل البسيط:

�  - الشكل الرابع املتوفر في القبائلية منعدم في التوارقية ولهجة غات.

تضّرع )عادة(تاّتربتهل / تضرعّتر

فعل )عادة(تاچفعلچ

قرض )عادة(تاّنسقرض / قضمّنس

تذوق )عادة(تارمتذوقأرم

قال )عادة(تشنقالن

نهب )عادة(تاهغنهبأهغ

عّظم )عادة(تاملمّجد / عظمأمل

إلى  الالحقة  )ت(  إضافة  طريق  عن  عليه  احمُلَصل  ذاك  في  الشكل  هذا  إدراج  وميكن 
الفعل قبل أواخر الكلمات الناجتة عن الصرف واملعّبرة عموما عن فكرة “الصيرورة”:

صرت أعرجسيچاضلتغأنا أعرجسيچاضلغ

ًّلولتغأنا حرّلوليغ صرت حرا

تتوفر لهجة غات على عدد من األفعال التي لم تعد تستعمل في الشكل البسيط 
والتي ال جندها إال في التكّون )أو التشكل( وهاكم أمثلة:

في الطيطوقية الشكل البسيطكدمقرضكدمت 

عند آل ئساّقامارن الشكل البسيط سيداونحتدث إلىسيداونت

في الطيطوقية الشكل البسيطچرفركعچرفت

في الطيطوقية الشكل البسيطغوبإحتسي/ ارتشفخوبت

األفعال من هذا الصنف ال ميكن أن تعرف إال من خالل اإلستعمال وكثير منها هي 
أفعال احلال وال تنطوي دائماً على فكرة  “الصيرورة”:

الشكل السادس: نحصل عليها بتشديد اجلزء الثاني )التمفصل الثاني( للجذر:
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قيد العاديكّرفقيدكرف

كشط العاديكّرفكشطكرض

رفس العاديغّبررفسغبر

مزق العادينّخرمّزقنخر

زأر العادينّچوزَأرَنچو

في  ما يستعمل  ناذرا  اجلذر.  قبل  )أ(  الصوت  بإدخال  عليه  السابع: نحصل  الشكل 
معاني  إليها  يضيف  التي  املشتقة  األشكال  مبعية  جنده  ما  وغالباً  البسيط.  الشكل 

إعادة، الطاقة.

بّلل عاديزبزاچبّللزبزچ

نظر عاديشاواضنظرشوض

عّلم عاديساملادعّلمسلمد

أخرجساچماضأخرجسچمض

اسأل عاديساستاناسأل / استفسرسسنت

الشكل الثامن: نحصل على هذا الشكل املماثل في املعنى السابق وذلك بإدخال )ئـ( 
أو )ؤ( قبل جذر الفعل:

غفا عاديتنودومغفا / هجعنودم

طلب عاديمتوهودصلى / طلب / توسلموهد

شخر عاديسونخورشخرسونخر

تنفس عاديسونفوستنّفسسونفس

سخر عاديتهندوزوتَسِخرَ / هزئتهندوزت

العاشر  والشكل  البسيط  بالشكل  )أ(  الصوت  بإحلاق  املتميز  التاسع  الشكل  أما 
األشكال  في  إال  ال جندها  إذ  ما يستعمالن.  فنادراً  )ؤ( بصفتها الحقة  أو  )ئـ(  بـ  املتميز 

املشتقة.

أشرب عادييشاشواأشربششو

تداخل األشكال: 

وتنتج عنها أشكال  الرئسية  األشكال  فيها هذه  تتداخل  أن  الوارد  ثمة حاالت من 
ثانوية مشتقة حتوي الدالالت اخلاصة بكل شكل على حدة.

وهاكم األكثر إستعماال من بني هذه االشكال املمتزجة أو املتداخلة:

� - اجتماع الشكلني األول والثاني )املبني للمجهول وناصب املفعولني(

2 - اجتماع الشكلني األول والثاني )ب( )ناصب املفعولني املبادلة(

� - اجتماع الشكلني الثاني )ب( واألول )مبادلة ناصب املفعولني(

� - اجتماع الشكلني السادس واألول )عادة ناصب املفعولني(

5 - اجتماع الشكلني السابع واألول )عادة ناصب املفعولني(

6 - اجتماع الشكلني الثامن واألول )عادة ناصب املفعولني(

7 - اجتماع الشكلني السابع والثاني )عادة اإلنبناء للمجهول(

8 - اجتماع الشكلني اخلامس والثالث )عادة اإلنبناء للمجهول(

9 - اجتماع الشكلني اخلامس والثاني )ب( )عادة ناصب املفعولني(
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النفي

نعبر عن صيغة النفي وذلك بوضع أداة )ؤر( أمام الفعل:

ال يصليؤر ئتموهود

غير معروفؤر ئمون

أنا ال أتوغل باملدينةنك ؤر ئن تچزغ أكال

ال ميلك جمالً وال حصاناًؤر يلي أميس ؤال أييس

لم يحثوا األرضؤر ؤينت دغ أماضال

وإلضفاء معنى النفي املطلق على اجلملة نتبع الفعل بكلمة الشيء )هارت(:

ال تخافوا شيئاؤر تكسوضم هارت

لم يجد شيئاؤر يچريو هارت

ال ميلك شيئاؤر يلي هارت

لم يفقد شيئاؤر يسخرك هارت

يتحول )أ( الذي جنده بآخر مقطع لفظي في عديد من األفعال عموماً إلى )ئـ / ي( إذا 
استعمل الفعل في سياق النفي:

لم يعطوا املالؤر يكفني أزرفأعطوا املاليكفان أزرف

لم يشرب املاءؤر يشوي أمانشرب املاءيشوا أمان

لم يفتح البابؤر يوري تاوارتفتح البابيورا تاوارت

أراد امتطاء الفرسيرا ئد ياون فوّل أييس
ؤر ئري ئد ياون فوّل 

أييس
لم يرد امتطاء الفرس

االستفهام

�( نحصل على االستفهام من نبرة الصوت:

هل تعرفون ما أريده منكم؟تّسان أكاون أريغ ؟

هل حملت معك جملك ؟تشيويد أميس ّنك ؟

2( بواسطة عبارة )ميغ كال(�* املتلفظ به بعد الفعل:

هل كلمه ؟يسيوالس ميغ كال ؟

هل سافر ؟يسوكل ميغ كال ؟

هل باع جمله ؟ئزنزين أميس ّنس ميغ كال ؟

نستعمل أيضا عبارة )ميغ أمنير( أي ليس بعد:

هل أتى أم ليس بعد ؟يوسيد ميغ أمنير ؟

هل خرج أم ليس بعد ؟يچمض ميغ أمنير ؟

طريقة التعبير عن املبني للمجهول

يتم التعبير عن فكرة اإلنبناء للمجهول من عدة طرقل:

�( بواسطة عدد من األكال املشتقة، الثاني أو الثالث:

ُقطعميونكض

نُهبمييهر

لُسعيتوّدچ

�*  - تعني أم ال أوردها الناشر للتوضيح فقط.
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ُقّيديتوكرف

2( بواسطة الفعل األصلي مصرفاً إلى احلاضر:

ُحلق / ُشّطبيفران

ُكّنسيفراض

ُضرَِبيوات

ُملَئيتكار

�( بواسطة الضمير الثالث اجلامع لألفعال:

قتلوه أمام بيتهنغانت دات ياناّنيس

وجدوه نائماًچراونت يّطاس

فكرة الوجود )الكينونة(

الطوارقية  في  ويصّرف  الكينونة،  أو  الوجود  فكرة  عن  يعبر  الذي  الفعل  هو  )ئّلي( 
كاألتي:

أنت موجودتّليدأنا موجودّليغ

أنا سأكونئد ّليغهو موجودياّل

هو سيكونئد يّليأنت ستكونيّتّليد

الوجودتشيالوتموجود بإعتبار الوجودياّلن

إذا كان الفعل يدل عن فكرة احلال املوقع والشرط نعبر عنه بواسطة فعل ميوس أو 
ؤماس:

نحن رجال ال نساءنّكنيض ّدونت أمنوس وارچغ تشيضوضن

من يكون هذا الرجل ؟ما ميوس ألس أدغ ؟

سأكون أمير البلدنّكونان أموسغ أمنوكال نـ أكال

نصادف مجددا الفكرة التي يعبر عنها فعل الكينونة في األفعال )ه( أن تكون في. و 
)وار( أن تكون على / فوق:

ثمة في غات كثير من النخيلغات هاننت تتزداين ّچوتنني

قرأت هذه الرسالة وعرفت فحواهاتشيروت أدغ أغريقّنت ّسنغ

هو فوق الشجرةئوار أشك
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فكرة احليازة )اإلمتالك(

يتم التعبير عن هذه الفكرة:

�( بواسطة فعل )ْل / حاز، امتلك( وصرفه مماثل ملا هو حاصل في الطوارقية:

عندنانالعنديليغ

عندكمتالمعندكتليد

عندكنتالمت

عندهمالنعندهيال

عندهنالنتعندهاتال

سيكون عندنائّنلسيكون عنديئد لغ

سيكون عندكنئّتلمسيكون عندكئّتلد

سيكون عندكنئّتلمت

سيكون عندهمئد لنسيكون عندهئد يل

سيكون عندهنئد لنتسيكون عندهايّتل

املالك / املتملكئاّلن

2( بواسطة حرف اجلر )غوري / عندي( املتبوع بضمائر زائدة )غورك / عندك... الخ(، غير 
أنه قليل االستعمال في لهجة غات.

مكان الضمائر املضافة لألفعال

بأي أداة فإن  القاعدة هي نفسها في اللهجات األخرى. إذا لم يكن الفعل مسبوقاً 
الضمائر  فإن  األدوات  من  أداة  تأثير  الفعل حتت  كان  إذا  أما  بعده،  تأتي  الزائدة  الضمائر 
إليه  مضاف  أحدهما  ضميران  ثمة  كان  إذا  والفعل.  األداة  بني  مكانها  تأخذ  املضافة 

مباشرة والثاني غير مباشر فإن هذا األخير يكون دائماً األول، وهاكم أمثلة:

إنتزعه منييكس ـي تتعانقنيئمولت ـي

مباذا ضربه؟ماش تش يوت؟ضربكئوت ـكي

من ضربه؟مي تش يوتن؟قرأتهغريقن ـنت

سرق لكم جمالًيوكر ـاون أميس
مادام ؤر أسن نچ أيندغ ؤر 

ئنچرو لعفيت

مادمنا لم نفعل بهم 
هذا لن يتحقق لنا 

سالم

إذا نحن تركناها لهمكود ـاسن تت نسّلمأعطاهم اخلبزيكف ـاسن تاكايا

لم يتركها لهمؤر ـاسنتش يوييسرقه لهيوكر ـاس تت



�00

هلجة غات

�0�

أفعال ناعتة )واصفة(

املألوف  األلوان واألوصاف بعض مظاهر اخلروج عن  الدالة على  تكتنف هذه األفعال 
والقاعدة، ومن ذلك:

�( احلذف الكامل ألدوات التصدير )بادئة / سابقة(

2( االنتهاء بحرف )ت( في الضمير الغائب املؤنث املفرد

�( غياب الصرف إلى جمع املاضي املبهم بدون أداة

أنا أبيضمّلولغ

أنت أبيضمّلولتد

هو أبيضمّلول

هي بيضاءمّلوليت

أما في اجلمع فيستعمل شكل اسم الفاعل بالنسبة للجنسني والضمائر الثالثة، 
مثال:

هم / هن بيضئمّلولنني

الواصفة في املاضي املبهم بدون  الثاني من اجلمع استعمال األفعال  يعيز الضمير 
أدوات تصدير:

أنتم قلةكاونيض دروسم

املفردة:  الضمائر  خملتلف  بالنسبة  حتى  تواترا  أكثر  الفاعل  اسم  استعمال  أن  غير 
هاهنا الئحة لبعض األفعال الناعتة:

أصفرأراغصامت )بدون طعم(لّبيض

كبيرمّقرنظيفزّديچ

قصيرگّزولنحيفسديد

ثقيلّژايأسودسّطاف
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األسماء الدالة على احلركة

أو  حالة  عن  تعبر  مجردة  أسماء مصدر  عن  عبارة  هي  احلركة  على  الدالة  األسماء 
أو  الزمن. قد تكون مذكرة  أو  إليها الفعل دون ربطة تربط باملوضوع  التي يشير  حركة 

مؤنثة وقابلة لالنقسام تبعا لتكونها إلى أقسام أساسية وأقسام ثانوية�.

� - أما الشكل األساسي األول املماثل جلذر الفعل فهو غير متداول في غات وتوّلد 
عنه شكل ثانوي من خالل بدايته وانتهائه بالتاء أو تش:

الشبعتشيونتشبعئون

الشيخوخةمتغرتشاخمغر

اإلعجابتاكونتأُعجبأكون

التقيؤتوّقوتتقيأؤّقو

2 – نحصل على الشكل التالي من خالل تسبيق الـ )أ( في اجلذر:

العدد / احلسابأسيضنعّد / حسبسيضن

السؤالأسسنتاستفسرسسنت

الصيامؤژومصامژوم

الترّبصأبيكتتربص / ترصدبيكت

النقص / التضاؤلأسيسرنقص / تضاءلسيسر

�  - التصنيف الذي اعتمدنا هنا هو لروني باسي في: دراسات حول اللهجات األمازيغية، ص �55. يتضمن املرجع 
ترتيبا منهجيا ألسماء املصدر )أسماء الفعل( اخلاصة بشكل اللهجات األمازيغية املدروسة حتى اليوم.

أما األشكال الثانوية املتداولة فهي: 

أ( االبتداء واالنتهاء بـ )ت(:  

فعل احللبتاژكحلبّژچ

الصبرتاژيضرتصبرژيضر

املكنسةتاسفرطاكنس / امسحسفرض

ب( بإدخال )أ( قبل اجلذر األخير:  

اخلياطةأژمايخاطژمي

الدفنأنابالدفن / أقبرمبل

احلزة / الشجةأنكاضحّز / شجنكض

اإلختالف / التميزأزااليمختلف / مميززلي

ت( بإدخال )ؤ( قبل اجلذر األخير:  

الزواجأزلوفتزّوجزلف

الرطوبةأبچوچرطببّچ

احلزمة / الرزمةأكّرودحزم / رزمكرد

اخلروجأچموضخرجچمض

التعب / اإلرهاقأضوچمتعب / مرهقضچ

ويتولد عن هذا الشكل شكل ثالث يتميز باالبتداء واالنتهاء بـ )ت(:

الشجاعةتاهولتالشجاعهل
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ث( بإضافة احلرف )و( في نهاية اجلذر:

اللباسأسلسولبسسلس

ج( بإدخال احلرف )ي( قبل نهية اجلذر:  

الصيدأچديلصاد / قنصچدل

الشكل الثالث املبتدئ واملنتهي بـ )ت(:

اإلهانةتاكچريتأهانكچر

الرفستاغبيرترفسغبر

اخلسارةتاغاسيرتاخلاسرغسر

اخلداعتاكريستخدعكّرس

ح( باألنتهاء بـ )ئـ(:  

الزيادة / النموأشيتشيزاد / مناشيت

احلمل / الشحنأچچيحّمل / شحنچچو

الشكل الثالث البادئ واملتنتهي بـ )ت(:

النداءتاغريتنادىغر

اإلقامةتاغيميتأقامّقيم

�( يتميز الشكل الثالث بإبتدائه بـ )ؤ(:  

اجلنونؤنهوچمجنوننهچ

أ( بإدخال )أ( قبل اجلذر األخير:  

احلكة اجللديةؤكمازحّككمز

الشكل الثالث البادئ واملنتهي بـ )ت(:

العطاستوسراقعطسسرچ

ب( بإدخال )ؤ( قبل اجلذر األخير:

الطالقؤّلوفطلقّلف

الضمادةؤّتولضمدّتل

)ئـ( على مستوى اجلذر فهو غير  الرابع األساسي املتميز باإلبتداء بـ  �( أما الشكل 
متداول، إذ ال جند أشكاله الثانوية:

أ( ابتداء وانتهاء )ت( أو )تش(:  

الشروع / البدايةتشيزارتشرع / بداءّزار

اإلحمرارتشيوّچغتأحمرزّچاغ

  ب( بإدخال )ؤ( قبل اجلذر األخير:

النزول / الهبوطميّوغنزل / هبطّمغ

الدخولئچوزدخلچز

الُعريئزوفعاريّزف

اعتبار  أنه ميكن  األخير. غير  اجلذر  بعد  ملا  )ؤ(  ثانوي يضيف  ث( ال وجود لشكل   
الشكل الثالث املشتق منه ذاك الذي يضاف فيه املقطع اللفظي )ؤ( إلى اجلذر مبعية )ت( 

البداية و )ت( النهاية:

العجنتشيّچاوتعجنّچ

التخليتشيياوتتخّلىئيي

الوجود / الكينونةتشيالوتموجود / كائنيلي
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القولتشيناوتقالن

ج( بإدخال )ي( قبل اجلذر األخير:  

فعل القياسئكيتقاسكت

اخلتان / البترئبيتخنت / بتربت

الشكل البادئ واملنتهي بـ )ت( أو )تش(:

اللقاحتشيّگيجتلقحّگج

التصفيقتشيّقيستصّفقّقس

الدعاءتشيّتيرتادُعّتر

د( إضافة )ئـ( إلى اجلذر األخير:

الفعلئچيفعلچ

5( يتميز الشكل األساسي اخلامس بتشديد احلرف الثاني من اجلذر وهو غير وارد في 
اللهجة قيد الدراسة. أما األشكال املشتقة منه فهي نادرة جدا:

أ( ادخال )أ( قبل اجلذر األخير:

اجلري / الركضأّزالاجرِأزل

ب( الشكل الثالث البادئ واملنتهي بالتاء:

البلوغتاّگاتالبالغ / من البلوغأوض

6( يتميز الشكل السادس باإلبتداء بـ )أن( وإدخال )ا / يـ / و(  قبل اجلذر األخير:

الكنسأنفرضكنسفرض

التمزقأنفتوكمّزقفتك

ميكن إدراج أسماء املصدر املبتدئة بـ: )أم وئم( ضمن هذا الشكل:

التخييم / اإلقامة / السكنأمّزاغخيم / عسر / أقامّزغ

الرغبةئماريرغب / ابتغىرْ

االشكال الثالثة

احلياةتامّدورتعاشّدر

الشنقتاماغايتشنقأغي

املسكن / اإلقامةتامّزوقسكنّزغ

7( نحصل على الشكل السابع باإلبتداء بـ )ت أو تش( الذي ميكن نطقه )أ( أ )ئـ(:

املشاهدة / التمّليتشيشوضشاهدشوض

األشكال الثانوية

�( إضافة )أ( لنهاية اجلذر:

السرقةتشيكراسرقأكر

اخلوفتوكسضاخاف / خشيكسوض

الهروب / الفرارتاروالهرب / فّررول

األلمتوكمامؤلمكمو

احلجتشيهوّچاحّجهوچ

2( إضافة )ي( بعد اجلذر األخير:

القتلتشينغيقتلنغ

عطاءتشيفكيأعطىكف
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العصة / الهشةتشيدديعّضدد

وخزتشيّدچيوخزّدچ

الغذاء / الطعامتشيدتشيأكلتش

من الوارد أن يتولد عن هذا الشكل شكل ثانوي مقترن بإدخال )و( إلى ماقبل اجلذر 
األخير:

القسمتاهوضيأقسم / حلفهض

الثقبتابوضيثقببض

الثناء / املدحتاموليمدح / أثنىأمل

وبجانب هذه األشكال العادية املوجودة بكل اللهجات األمازيغية جند أيضاً أمثلة ناذرة 
جدا ذات تكوين خاص يتمثل في اإلبتداء بامليم الذي ميكن ضمه بـ )و( وإضافة )ت( في 

نهاية اجلذر:

املعرفة / العلمموسنتعرف / علمّسن

الشفاء / العافيةموّجيتمعافىّجي

اإلرادةمروتأرادر

وبالتالي ال  يبدوا شكلها شاذاً  التي  األفعال  ثمة عدد ضئيل جدا من أسماء  أخيراً 
نستطيع إدراجها ضمن التصنيفات.

البيعينّزانبيع )من البيع(نز

املوتتامّتانتماتّمت

 

أسماء الفاعل )املهن / احلرف(

الكثير من األسماء الدالة على فاعل فعل أو املنفعل بحالة تتميز بإتخاذها لألشكال 
األتية:

�( اإلبتداء بـ )أم / ئم(:

سرقأكرالسارقئمكرض

هربرولالهاربئمرول

مارس السحرْسحرالساحرئمسيحر

أ( إدخال )أ( قبل احلرف األخير:

حرسأچژاحلارسأماچاژ

حفرّغژاحلافر )من احلفر(أماغاز

صاد / قنصچدلالصيادأماچدال

ب( بإدخال )و( قبل احلرف األخير:

سافرسيكلاملسافرأمّساكول

الذي هو بحالة جنوننهچاجملنونأمنهوچ

ت( إخال )ي( قبل اجلذذر األخير:

رعىئضنالراعيأماضني

بخل )فعل(شحشالبخيلأمشحيح
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ج( اإلنتهاء بـ )ي(:

باعزنزالبائعئمزنزي

بنىشكالبّناءئمشكي

2( اإلبتداء بـ )أن / ئن(:

سكتسوسمالساكتئنّسيسم

أنت تكون أبلهابيدلاالبله / الغبيئنبيدل

أ( إدخال )ا( قبل آخر حرف:

حادي / جاورأرچاجلارأناراچ

إغترف / نهلأچمالغارفأناچام

بحثچميالباحثأناچماي

ب( إدخال )ؤ( قبل احلرف األخير:

الذي هو في حال الشللبدناملشلولأنبدون

ج( اإلنتهاء بـ )و(:

ماتميّتامليتأمنّاتو

ميكن إدراج ضمن هذه الفئة )الصنف( األسماء املبتدئة بـ )أنس( من قبيل )أنسباراچ( 
املتبّجح / املتباهي، ذي اجلذر )ب ر چ( والذي أعطانا )أباراچ /ج/ ئباراچن( التبجح / التباهي 

/ التفاخر(.

�( اإلبتداء بـ )أ(: 

خدع / غشزگلزاخملادع / الغشاشأزگالز

الطاعن في السنؤّشرالشيخ املسنأوّشار

وقد يسقط البادئ )أ( في بعض األسماء من قبيل:

أن تكون أعمىدّغلاألعمىدّغال

أن تتكون بالسمرةغچلاألسمرغّچال
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الترقيم

األعداد األصلية: 

األعداد في لهجة غات هي نفسها باللهجات الطوارقية األخرى مع إستثناءات قليلة 
جداً.

ئيتئني�

سناتسني2

كراضتكراض�

ؤّكوزتؤّكوز�

سّموستسّموس5

سضيستسضيس6

ساهتسا7

تامتتام8

تزاهتتزا9

مراوتمراو�0

ابتداًء من العدد �� إلى العدد �9 تستعمل كلمة مراو متبوعة بأسماء الوحدات:

مراو د ئيتمراو د ئني��

مراو د سناتمراو د سني�2

مراو د كراضتمراو د كراض��

مراو د ّكوزتمراو د ّكوز��

نحصل على العشرات باإلستعانة باجلمع متروين مسبوقا بالوحدات:

كراضت متروين�0سنات متروين20

ؤكوزت متروين�0

 أما األعداد املركبة من الوحدان والعشرات تبدأ بالعشرات التي نربطها مع الوحدات 
بواسطة األداة )د(:

سنات متروين د ئني�2

سنات متروين د سني22

كراضت متروين د سّموس�5

تزاهت متروين د تزا99

 �00 200 سنات تشيماض،  املؤنثة تشيميضي.  الكلمة  بواسطة  نعبر عنها   �00 
كراضت تشيماض، �00 ؤّكوزت تشيماض.

�000 أدجيم، 2000 سني دجيمني، �000 كراضت دجيمني، �000 ؤكوزت دجيمني.

األعداد الترتيبية العادية:

بإستثناء العدد الترتيبي األول املعبر عليه بـ: وا ئّزارن مؤنثه تا تّزارت وجمع املذكر ويـ 
الترتيبة األخرى نحصل عليها من خالل  ّزارنني. فإن األعداد  ّزارنني وجمعه املؤنث تشيـ 
باألدات  تشيـ مصحوبة  ويـ،  تا،  ؤ،  وهي:  األصلية  األعداد  أمام  املناسبة  اإلشارة  ضمائر 

املعبرة عن حالة املضاف إليه:

وا نـ كراضالثالثوا نـ سنيالثاني 

وا نـ ؤّكوزالرابع



نـ هليل

���

هلجة غات

��5

تا نـ ضّفر�*األخيرةوا نـ ضّفراألخير

تشي نـ ضّفيراألخيراتوي نـ ضّفراألواخر

األعداد الكسرية:

بواسطة  األخرى فنعّبر عنها  الكسرية  األعداد  أما  ئديسن.  ئديس، جمعه  النصف 
األعداد الترتيبية العادية:

تافولت تشي كراضت�/�

تافولت تشي ؤّكوزت�/�

تافولت تشي سّموست�/5

سنات تفولت دغ سّموست5/2

كراضت تفولت دغ ؤّكوزت�/�

األعداد الكسرية العربية مستعملة أيضا في لهجة غات:

ثلث�/�

ربع�/�

خمس�/5

بناء أسماء األعداد:

قبل  توضع  الترتيبية  فاألعداد  األخرى.  اللهجات  في  بها  املعمول  نفسها  القواعد 
اإلسم وتلحق به:

� - عن طريق التجاور البسيط:  

طفالنسني باراضن

تسعة خيولتزا ئيسان

عشرة جمالمراو ئمناس

وإبتداء من من إحدى عشرة )��( نضع االسم بني عشرة واسم الوحدات:

ًمراو ئسوان د ئني إحدى عشر ثورا

ثالث عشر ديكاًمراو ئكايان د كراض

تسع عشر ناقةمراوت طيلمني ّتـ تزاهت

2( بواسطة األداة )نـ( املعبرة عن حالة اإلضافة:

عشرون طفالًسنات متروين نـ أبارض

سبعة وأربعون طفالًؤّكوزت متروين د سا نـ أبارض

مئة حصانتشميضي نـ أييس

ثالثمئة حاّجكراضت نـ تشيماض نـ ئمهيچچ

تأثير األعداد الترتيبية على األسماء:

�( يكون اسم الشيء املعدود )احمُلَصى( جمعاً، من إثنني إلى تسعة عشر )�9-2(:

زجنيانسني ئكالن

ثالث قوافلكراضت تشركفني

سبعة عشر أرنباًمراو ئبّيكار د سا

2( ابتداء من عشرين )20( ترتبط األعداد الترتيبية باملفرد:

عشرون يربوعاًسنات متروين نـ ئضوي

خمسة وثالثون شاةكراضت متروين د سّموست نـ تشيهالي
� - ضّفر أصلها دّفر والتي تعني اخللف وأهالي غات يستعملونها مبعنى بعد واألخير.
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تقسيم األزمنة

الفصول

أويلنالصيفتافسيتالربيع

تاچرستالشتاءأماريساخلريف

الشهور

رجبتشيناچاچنيمحرمسبيباي

شعبانتاچژومتايورتصفر

رمضانأژومربيع األولملداح

أوجيم
ربيع الثاني )شادن/

ولد الظبي(
شوالتشيسّسي

ذو القعدةموهدنجمادى األولأوجيم ئلكمن

ذو احلجةتافسكيجمادى الثانيسارات

أسماء أيام األسبوع

السبتّسبتاجلمعةلچمت

اإلتننيليتنياألحدخلد

األربعاءنارضاالثالثاءلتناتا

اخلميسخلميس

تقسم اليوم

الشروقأجموض نـ تافوك

الصبيحة حتى السادسة مساءتوفات

بني السادسة والثامنة صباحاًأچلسيت

الزوالتارويت

بني الثانية عشر ظهرا والواحدة ظهرائميغري 

بني الثالثة والرابعة عصراتاكست

الغروبأملژ

املساءتادچات

منتصف الليلئديس نـ هاض
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األدوات

حروف اجلّر

)ل( التي تدل على اإلضافة ويعادلها في لهجة غات )ئـ( مثال: 

أعطى للرجل فرسهئكفاس تشيبچاوت ّنيس ئـ ألس

)إلى( والدالة على اإلجتاه واحلركة يعادلها )أر(:

ذهب إلى غدامسشيكل أر غدامس

)بـ( الدالة على املادة وهي أداة يعادلها )سـ(:

مت تبييض هذه الغرفة باجليرتاغاجامت أدغ سمللنتت سـ لچير

)لـ( الدالة على احليازة وامللكية ويعادلها )ئن(:

هذه احلديقة لهأفاراچ أدغ ئّنيس

على نفقتهفول مانني

ماله عالقة بالزمن:

اآلنأميرادغ

بعدضّفر

أمثلة:

دخل بعدهئچز ضّفرس

ضّفر تامّتانت نـ ئخنوخن ئموس چ لتماس 
يحيا أمنوكال وا نـ أزچر

بعد وفاة ئخنوخن صار حفيده يحي 
أمنوكاالً على آل أزچر

واحد بعد اآلخرئني ضّفر ئني

)بعدما( ويعادلها )ضّفر ـما( أو )ضّفرـاس(:

انصرف بعدما تناول العشاءئگال ضّفر ـما ئمچن

بعدما انصرفضّفر ـاس ئگال

)عند / لدى( ويعادلها )غور / سـ ئديس(:

أمضى الليلة عنديئنسا غوري

نام عنديئّطس سـ ئديس ـني

)مع( ويقابلها )در / د(:

أتى معييوسيد ئّديو دري

إلتقيت مع صديقيمينگدادغ د أميدين

)مباذا ؟( ويقابلها )ماش(:

مباذا ضربك ؟ماش تشـ يوت ؟

مباذا ُصنغ )ُفِعل( ؟ما دغ ئكنا ؟

)عند / لدى( املعبرة عن التواجد بالبيت، ويعادلها )غور(:

عنديغوري

عندهغورس

)ضد / على( يعادله )فول(:
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شهد ضّدهئّنا تاچوهي فول ـاس

إتكأ على حائط املنزلئسيغمر فوّل أداچير نـ يانان

)في( ويعادلها )دغ(:

هناك الكثير من اجلمال في هذا البلدأكال أدغ لوان دغس ئمناس أّچوتنني

ثمة حاالت ال يعبر فيها عن حرف اجلر )دغ(:

توغل في املدينةئچز أكال

جاء إلى بلدنائوسيد ئـ أكال نّنغ

أل التعريف امللحقة للمضاف إليه ويقابلها أداة اإلضافة )نـ(:

باب املنزلتاوورت نـ يانان

باب القريةئمي نـ أغرم

)من( الدالة على جهة القدوم، املصدر إلخ ويعادلها )دغ(:

هرب من السجنئرول دغ تاكرموت

ال أريد اخلروج من بيتيؤر ريغ ئد جمضغ دغ يانانني

جئنا من بالد التبونوسيد دغ أكال نـ ئكاراضن

)من( الدالة على العلة ويعادلها )سـ(:

مات من العطشئّموت سـ فاد

)منذ( ويعادلها )وان(:

منذ الصباح حتى املساءوان توفات أر تادّچات

ّسوق نـ غات ئچا وان أماريس أر ئديس نـ 
تچرست

سوق غات مفتوح من اخلريف حتى فصل 
الشتاء

منذ مدة طويلةدغ أيچني

)وراء / خلف( ويعادلها )ضّفر(:

بنى بيتاً وراء املسجدئكنا يانان ضّفر تامزچيدا

ورائي / خلفيضّفري

تبعني من اخللفئلكامي ز ضّفر

ضربوه من اخللفؤتنت ز ضّفر

)حتت / أسفل / في أسفل( ويقابله )داو(:

نام حتت النخلةئّطس داو تزدايت

)فوق / أعلى( ويقابله )فوّل(:

حّلق طائر فوق املنزلئچاض أچضيض فوّل د يانان

إمتطى جمالًئون فوّل أميس

)أمام / قبالة( ويعادله )دات(:

مّر أماميئرچاز دات ـشي

وجد رجالً أمام منزلهئچراو ألس ئّقيم دات ـش يانان ـنيس

)بني( ويقابلها )چير / دغ(:

تشاجرا )حصلت معكة بينهما(كنسن چير ـاسن 

بينهم الكثيرون ممن رفض الذهابأيچني دغ ـسن ؤچاين ئد گلن
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)حتى / إلى( ويقابلها )أر(: 

إنتظرني حتى / إلى الغدّقلي أر توفات

استمرت املعرك منذ الصباح حتى الغروبئچ أمچر وان توفات أر أملژ

)من( مبعنى )بسبب( ويقابلها )سـ(:

مّر من توننييوكي سـ تونني

فعل ذلك بسبب اخلوفيكنا أيندغ سـ توكسضا

)لـ( ويعادله )أسـ / فوّل(:

أريد أن أعمل ألعيشأريغ ئد خدمغ أس ئّدرغ

أمسك عصى ليضربه بهائرمس تابورايت فوّل ئت يوت

)ناحية في إجتاه( ويقابلها )ئـ برين(:

إجته ناحية املسجدئّكا ئـ برين متزچيچا

يجري في إجتاه بيتهيوزال ئـ برين يانان ـنيس

)وجها لوجه( ويعادله )تامنهاال(:

جلسا وجها لوجهّقيمن ئني تامنهاال نـ ئني

أسماء األماكن

الرئيسية منها هي:

)داخل( يعادله )أّماس(:  

أدخلناه )جعلناه يلج للداخل(زوچزنت د أّماس

)هنا( يعادل )ديدغ(:

أتى إلى هنايوسيد ديدغ

)خارج( يعادله )دغ تشينيري(:

هناك الكثير من الناس باخلارجّدونت ّچوتنني دغ تشينيري

)هناك( يعادلها )دين / ديندغ / سني(:

تركته هناكويقت دين

بقوا هناكّقيمن ديندغ

هناك رمال كثيرةسني أماضال ئد ئّچت

إذهب إلى هناكشيكل أر سني

)أين( - بال حركة - ويعادله )مندي(:

أين يوجد البئر ؟مندي د ئال أنو ؟

)أين( – بحركة – ويعادله )منسيس(:

أين ذهب ؟منسيس يّكا ؟
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)من أين( ويعادله )منسيس(:

ال ندري من اين أتى هذا الرجلؤر نّسني منسيس د ئفل ألس أدغ

من أين مروا ؟منسيس ؤكاين ؟

أسماء األزمنة

)اليوم( ويعادله )أزل أدغ(:

اليوم اجلو جميلأزل أدغ ّرواح ئوالغن 

)غداً( ويعادله )توفات(:

غداً سنذهب إلى املسجدتوفات ئّنك تامزچيچا

)بعد غد( يعادله )وي نـ ئضن(:

سأذهب بعد غدوي نـ ئضن د گلغ

)منذ مدة( يعادله )دغ أيچني(:

لم أره منذ مدةؤر ت نايغ دغ أيچني

)أخيراً( يعادلها )دغ هضان أدغ(:

مرضت أخيرا أرينغ دغ هضان أدغ

)ليس بعد( ويعادلها )أمنير ؤر(:

لم يأِت بعدأمنير ؤر د يوسي

)أبداً / مادمت( ويعادلها )أباده/ ئّكيغ(:

ًأباده ؤر تشيغ غورس لم آكل عنده أبدا

أبداً مادمت حياًأيدغ ئّكيغ ّدارغ

لم أتعرف أبداً على هذا الرجلألس أدغ أويغ ؤر د ّسينغ

ًأيدغ ئّكيغ ّدارغ ؤر ئچ لن يحدث هذا أبدا

)أمس( ويعادلها )نـ أّژل(:

أتى أخوه باألمسأنغ ـاس يوسيد نـ أّژل

باألمس ذهبت إلى حديقتينـ أّژل ئّكيغ أفاراچني

)للتو / فوراً( ويعادلها )أميرادغ(:

وصل للّتوسيك ئد يوسا أميرادغ

)قبل كل شيء( ويعادلها )شـ تشيزار(:

قبل كل شيء إجته إلى املسجدئّكا تامزچيچا شـ تشيزار

)متى( ويعادلها )ّمي(:

متى ستذهبون ؟ّمي تسوكلم ؟

متى ستجيء ؟ّمي تاّسد ؟

)بعد غد( ويعادلها )توفات ّنيس(:

سيصل هنا اليوم ويغادر بعد غديوضني أزل ئني توفات ّنيس ئگال

)في زمن مضى / ذات يوم( ويعادلها )دغ أ ئرون(:

دغ تشيزارت نا ئرون

دغ أ ئّزارن

دغ نچوم
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أسماء الكّم

)الكثير( ويعادلها )أيچني /جتمع إلى/ ّچوتنني(

تتوفر غات على نخل كثيرغات هانت ـت تزداين ّچوتنني

)القليل / قليالً( يعادلها )أنضرن / ئنضرن / دروس / سونا(:

إعطني قليالً من الباودركفيد أنضرن نـ أتو

قليالً من امللحسونا نـ تشيسنت

)كم ؟( ويعادلها )مينّكيت ؟(:

كم متلك من معزة ؟مينّكيت ؤّلي تليد ؟

اجلمل بكم يباع ؟أميس مينّكيت ئنـز ؟

)فقط( ويعادله )غاّس(:

إعطني واحد فقطكفيد ئني غاّس

أسماء الطرائق

)هكذا( ويعادله )هوند أيدغ(:

هكذا فعليكنا هوند أينغ

)كيف ؟( ويعادلها )ّمك ؟(:

كيف مات ؟ّمك ميّوت ؟

)مهالً( يعادلها )سوالّن / سوالّن سوالّن(:

تكلم على مهلسيول سوالّن

ميشي بتمّهلئرچاز سوالّن سوالّن

)ملاذا ؟( ويعادلها )ما فوّل ؟(:

ملاذا نحر خروفه ؟ما فول ئسغرس أكروات ّنيس ؟

ملاذا خرجتم هذه الظهيرة ؟مافول أسـ تچمضد أزل أدغ ؟

)بسرعة( ويعادلها )زيك(:

أطلق سراح النبالء بسرعةرماض زيك شچمضد ئمّقارن دغ تاكرموت

إمتطوا إبلكم وتعالوا بسرعةأوينت ئرّچان ّناون تاسيمد زيك
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أسماء دالة على اإلثبات والّنفي

)ال “لنافية”( ويعادلها )ؤر(:

ال أعرفؤر ّسينغ

ال يصّليؤر يتموهود

)ال ... شيء( ويعادلها )ؤر هارت(:

ال أعرف شيئاًؤر ّسينغ هارت

ال ئملك شيئاًؤر ئلي هارت

)ال / إال / سوى( ويعادله )ؤر ... أر(:

ال ميلك إال التمرؤر ئلي أر تشيني

ًؤر زنزاغ أر ئني أميس لم أشتري سوى جمالً واحدا

)ّماك( ويعادلها )كيف(:

كيف مات ؟ّمك ميّوت ؟

 )ليس( ويعادلها )ؤرچغ(:

هذا الرجل ليس رب البيتألس أدغ ؤرچغ ألس نـ يانان

)ال( ويعادلها )كال(:

ال لن أفعل هذاكال ؤر ئّتچغ أيندغ

الروابط

األساسية منها هي:

)منذ أن( ويعادلها )وا أ فول(:  

بيته مغلق منذ أن غادروا أ فول ئگال ياناّنيس نخاسن

)أو / أم( ويعادلها )ميغ(:

ميت هو أم حي ؟ميّوت ميغ يّدر ؟

)وال “للموازنة”( يعادلها )واال(:

لم أرى رجال وال إمرأةؤر نايغ ألس ؤاال تامط

)و “العاطفة”( ويعادلها )د(:

املرأة وزوجهاتامط د ألس ّنيس

)حتى / إلى أن( ويعادلها )أر(:

يسافر حتى يصل إلى البئرئسوكل أر ياوض أنو

)عندما / ملّا( ويعادلها )أس / أش(:

عندما أنهو اخلتان قرأو الفاحتةأس مندن ئبيت ئد كفني لفاحتا

تامط أش تشيرو أباراض ئد بشرن ئـ 
تشيس

عندما تولد إمرأة ولدا يَُبَشُر األب
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)حينما( ويعادلها )سيك / أس(:

عندما أتني كان قد خرجسيك ئّتوسيد نتا ئچمض

عندما إقترب من الكلب بدا بالنباحأس  نـ ئوسا غورس ئّقيم أيدي ئّتوهو

)اآلن / بعد أن( ويعادلها )أميرادغ ئـ(:

أميرادغ ئـ توسيد ؤر ّقيمغ ؤر أم ؤميسغ 
ئمّطاون

اآلن وبعد أن أتيت سأكفكف دموعي

)إذا( ويعادلها )كو / كود(:

إذا شئتكو تاريد

إذا ذهبت عند سيدي ج كراجي وجدته نائماًكود ئن ؤسيغ سيدي چ كراچي ئّطاس

)مادام / طاملا( ويعادلها )مادام(:

طاملا لم نفعل بهم هذا لن ننعم بالهدوءمادام ؤر أسن نچ أينيغ ؤر ئنچرو لعافيت

)حتى / ألجل( ويعادلهما )فوّل ئـ(:

كو تاريد أسيد ئنكتب تشيروت نك درك 
نيّديو فوّل ئّتّسند أييدغ تشيدت ميغ باهو

أقِدم إن شئت، سنكتب رسالة حتى تعرف 
إن كان هذا حقيقة أم كذب

)ألن( ويعادلها )فول ئّنني(:

لم يأتي إلى املسجد ألنه مريضؤر د يوسي تامزچيچا فول ئّنني

حروف التعجب

)هيا هيا بنا معاً!( يقابلها )نّدوت!(

)كفى!( يقابلها )يوقدا / ئسّدا!(

)حذاري!( يقابلها )چ تايتشي ّنك!(

)قف!( يقابلها )أوق!(

)أسكت / أصمت( يقابلها )سوسم!(



فهرس عام

ُمّقدمة تاريخّية

اجلزء األول

الدراسة النحوية

الِصواتية

)Voyelles( أ - املصوتات

وامت ب – الصَّ

اجلزء الثاني

)Morphologi( في الصرف

االسم املذّكر

املؤنث

تكون جمع املذكر

صيغ اجلمع اخلارجية:

صيغ اجلمع الداخلية:

تكّون اجلمع املؤنث

اجلموع املؤنثة املطابقة للجموع املذّكرة:

تسميات مؤنثة غير مشتقة من أسماء مذّكرة

أ - الشكل اخلارجي:

ب - الشكل الداخلي:

ج - الشكل الداخلي اخلارجي:

أسماء التصغير

اإلحلاق

الضمائر

الضمائر الشخصية املضافة

أ - ضمائر زائدة

ب – ضمائر زائدة

� -  الطرائق املباشرة:

2 - الطرائق غير املباشرة

ج – الضمائر الزائدة امللحقة باألدوات

أدوات وأسماء اإلشارة

األسماء املوصولة والّرابطة

ضمائر النكرة

ضمائر إستفهامية

الصفة

املقارنة والتفضيل

الفعل

تصريف الفعل

أ - املاضي

ب - احلاضر

ج - املاضي املبهم بأداة املستقبل:

تعديالت صواتية

اسم الفاعل

استعمال أسماء الفاعل

تعديل في فكرة الفعل

النفي



االستفهام

فكرة الوجود )الكينونة(

فكرة احليازة )اإلمتالك(

مكان الضمائر املضافة لألفعال

أفعال ناعتة )واصفة(

 األسماء الدالة على احلركة

أسماء الفاعل )املهن / احلرف(

الترقيم

األعداد األصلية: 

األعداد الترتيبية العادية:

األعداد الكسرية:

بناء أسماء األعداد:

تأثير األعداد الترتيبية على األسماء:

تقسيم األزمنة

األدوات

حروف اجلّر

أسماء األماكن

أسماء األزمنة

أسماء الكّم

أسماء الطرائق

أسماء دالة على اإلثبات والّنفي

الروابط

حروف التعجب

فهرس


