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 األرجوزة العربیة االمازیغیة لالدیب االمازیغي أحمد الرسموكي قصیدة تعود للقرن الحادي عشر  تعانقت

 فیھا العربیة مع االمازیغیة لتؤلفا تحفة أدبیة فریدة من نوعھا  في تاریخ االدب عالمیا ، القصیدة تحكى قصة

 الشیخ أحمد الرسموكي ھو ووصیفھ   « وینزار »  فى سنة قل فیھا المطر یجوب الدیار حتى بلغ قریة

 اسمھا « أورفان » اھلھا عجاف ،نزل عندھم دون عشاء و ما رحبوا بھ .

 وتعتبر ھده القصیدة من الروائع األدبیة النادرة  جدا حیث مزج فیھا المؤلف بین لغتین االمازیغیة و العربیة

 ، قام بتحقیق مخطوطھا الذكتور عمر أمریر ، و قام بطبعھا و نشرھا  كاملة االستاد محمد مستاوي  ،

 القصیدة كما سلف إمتزجت و تعانقت  فیھا العربیة باألمازیغیة لتكونا معا تحفة أدبیة غیر مسبوقة  ، ألفھا

 االدیب االمازیغي أحمد الرسموكي من بلدة تاغاتین االمازیغیة  في منطقة إیرسموكن  جنوب المغرب  في

 القرن 11 ھـ .  و قیل أنھ قد نضم ھده القصیدة في أحدى المسابقات بین طالب جامعة القرویین بمدینة

 فاس العتیقة .فتفوق بھا صاحب القصیدة آن داك على الطالب االخرین الدین أستعصى علیھم محاكة قافیتھا

. 

 ویقول عنھ صاحب كتاب الوفیات :

 ھو الفقیھ األجل الكاتب العالم العالمة الدراكة النحوي اللغوي  احمد بن محمد بن یعزى بن عبد السمیح

 التغاتیني الرسموكي، من االسرة التغاتینیة التالدة المجد العلمي، وھو عالمة أدیب شاعر بلیغ فخور مھاجم

 على األقران بقوافیھ، نقادة نوازلي من مفاخر عصره، وممن یستقدم لتزدان المحافل بعلمھ، توفي سنة

 1080ھـ، لھ أرجوزة شھیرة مزج فیھا العربیة واالمازیغیة .

 كما اعترف صاحب كتاب بشارة الزائرین والحضیكي، بنبوغ ونباھة ھذا الشاعر في مختلف العلوم بسوس

 كما كتب عنھ األستاذ امحمد العثماني في رسالتھ ألواح جزولة

 

 و في ما یلي االرجوزة و ھي تتكون من 148 بیتا من الشعر بالعربیة و یختم كل بیت بكلمة أو عبارة

 امازیغیة تتفق مع السیاق تماما في المعنى و في القافیة  . و في آخر القصیدة یوجد قاموس لشرح معاني

 الكلمات و العبارت االمازیغیة في القصیدة .

 

 بسم اإللھ في الكالم ءیــــزوار 1                          و ھو على عون العبد ءیزضار 2

 و ھو الذي لھ تولغیتیـــــــــن 3                           وھو المجیر عبده من تومریتین 4

 و بعده على النبي تازالیـــــت 5                               أعظم بھا أجرا ولو تامولیت6

 سافرت دھرا و وصیفي وینزار 7                              في سنة قد قل فیھا ءانزار8

 و القصد في السفر جوب تیمیزار 9                      و السیر في خیامھا و ءیكیدار 10

 حتى حللت بعد سیر ءوســان 11                          في قریة یدعونھا ب ءورفان 12

 أول ما رأتھ فیھا تیطــــي 13                            و الظن في لومھم ءور ءیخطي 14

 قوم عجاف سكنوا في تاكنیت 15                    خافو الضیوف كسبوایات یایدیت 16



  وقد نزلنا عندھم تیویدشي17                            و كل من معنا ءیكن ءور ءیشي 18

 ما رحبوا بنا وال ءیویندي 19                              من القرى شیئا وال ءوسیندي 20

 حفوا بوالد لھم ءور ءیسطیر21                             وال نرى انسا یقول ءیخطیر 22

 فربما شبھتھ ب تیلكیت 23                                     لضعفھ او قبحھ ب تیقلیت 24

 و لیس یملك و لو تاخنیفت 25                              فضال عن افتراشھ تیكضیفت 26

 لم یك في كرشھ غیر ءادان 27                              وال لدى خیمتھ سوى ءیزان 28

 ففي النظافة شبیھ ءایدي 29                               و في النحافة یضاھي ءیزضي 30

 و امھم كساؤھا ءور ءیلوال 31                               و جلدھا من كبر ءیقرا وال 32

 فما رأینا عندھم تاویا 33                                          وال جماال ، ال ، وال ءاكایا 34

 وال أثاثا ما عدا تالونتي35                                         وال أواني سوى تیكینتي36

 واغبط العیش لدیھم ءافراس 37                          ان كان موجودا و إال ءامراس 38

 ومد فرغت من ادا تییطصي 39                     لم اكتحل من الطوى ب ءیضصي 40

 فالدین عندھم غریب ءیرمي 41                               ونور غرة الفالح ءیخسي 42

  و عندھم ثور ھزیل ءابرار 43                               و كل یوم بسرح في أدرار  44

 لرجل مستثفر ب أزالم     44                                   و امراة تعتاد لبس ءاكلیم 45

 و عندھم في اندر ءور یخفي 45                                   -فشقرة- كانھا ءینكفي 46

 و عند جارھم ھناك تایاض 47                           مستورة في حفرة ب تیرماض 48

 و حولھا في الحرز من ءیكیكري 49                      مقدار ما یحمل في ءیزیكري 50

 و ضعت قمح جللوه ءیزري 51                            في مربط یاوي لھ ءیزیمري 52

 وضعھ لدیھم المانتي 53                                          خال اخي امھم تاالمانتي 54

 و كان حافیا نحیفا ءازیوال 55                                    تخالھ عند اللقاء ءانافال 56

 و من عظیم بخلھ ءور ءیصبیر 57                             على الذي اكل منھ ءاتبیر 58

 فجاءھم فجاءة ءار ءیتیني 59                             انشدكم یا جیرتي مات ءیشاني 60

 ورده عن جھلھ ءور ءیمكیني 61                     اذ لم یكن في جمعھم مات ءینراني62

 فقمت في الفور و عندي ءاغروش 63                   الیھ كي اضربھ في ءاخنشوش 64

 ففر في الحین والقى ءیغري 65                                 من یده وبعد ذاك ءیغري 66

 فخاصموه جھرة في ءانرار 67                                 ورافعوه بعد ذا ل ءامغار 68

 وكان في االحكام خیر ءاركاز 69                             عقبى المعاند لدیھ ءامراز 70

 لكنھ في مالھ ءور ءیفضوال 71                              و راسھ من كبره یاتوي فال 72

 و عند داره رایت ءاكمار 73                                     كانھ من الھزال ءاسغار 74

 یقوده خدم یسمى ءیدار75                                     لم ارضھ اال لشغل ءیمیدار 76

 لم ینتعل سوى رطیب ءامازیر 77                             و لم یبال بثقب وال ءازیر 78

 و القوم فیھم رجل ءیمیكري 79                                   كانھ في لدغھ ءیفیغري 80



 ففي البالدة یحاكي ءافوناس 81                          و في الجالدة یباري ءاغویالس 82

 فمرة یدور حول ءیضوران 83                               ومرة یقیل تحت ءیزوران 84

 فاستتبعوه معھم في ءاغاراس 85                           و كلھم خوف اذاه ءیكسایاس 86

  كیف ینام اللیل یان ءیلوزن87                          ولم یجد في الكرب یان تیغیتن 88

 وكلھم نحو العریف ءیفغي 89                             مستبضعا بدرھم من ءورغي 90

 اعده لرشوة ءات ءورتیلي 91                                     وسوء ظنھم بھ ءینتلي 92

 و حامال لمحجن ءویلدي 93                              لدفع خصم في الطریق ءیمدي 94

 ثم ھممت معھم ب تاوادا 95                              لكي ارى لجاجھم ءیغ ءیتمادا 96

 ونحن بین راكبین ءیغیال 97                                   و ابال ننصھا ب تیمیسال 98

 وقد ركبت جمال ءیال داري 99                      نظیره في سمن ءور ءیضھیري 100

 فسرت والحادي بنا ءار ءیتریر 101                         ولم اصخ من ل ءاماریر 102

 حتى استخف جمعنا ماس ءیساوال 103             ولم نخل ان الھوى ءار ءیسیحیل 104

 حتى نسینا للسرور ءاكاز 105                        حتى اشتكینا للطوى ب ءانكاز 106

 فاندفعت اصحابنا ب تاسمامات 107                   و رفعوا اصواتھم ب تانانایت 108

 فشنفت اسماعنا ب تاغریت 109                  بیضاء في الركب تضاھي تیتریت 110

 ولیم في الغناء یاكي ءات ءیفلي 111                   وابھم النسب یاكي ءات ءیملي 112

 فقلت للحادي یوداك ءاجانغي 113                       و نحن عن عنائك یودایانغي 114

 حتى اقمنا لویفید ءامكوك 115                         في االكل للجوع مقام ءاحكوك 116

 یالك من یوم بھ ءیداد واضو 117                    وكاد مطرف االصیل ءاد یاضو 118

 وانتقضت االطیار تحنى تیفراوین 119                  قاصدة اوكارھا ك تیقنینین 120

 فلست تسمع سوى ویزوكني 121                       في كل شعبة وكل ءاكني 122

 و معنا طفل صغیر ءیغما 123                              بعر عر و الفصل ءیحما 124

 یقوده شیخ كبیر ءیرمي 125                                 حدث اذا تباطا و ءیزما 126

 ولیس للمسن اال تیموضان 127                        مع سعال و انین في ءاضان 128

 و الطفل یعول فقلت ما یرا 129                            فقیل لي خبزا قلیال ءایرا 130

 فمنتھ بكسرة من ءاغروم 131                          فدسھا من حینھ في ءاخموم 132

 ثم استغاث بي و قال ریغ ءامان 133                  ثم اغتنمت اجر احیاء ءیمان 134

 ثم صببت شربة في الكاس 135                      الخبز في خالل ذاك ءیمرایاس 136

 فصاح للغصة مثل ءیسغي 137                        لوال حضور ذاك الماء ءیتغي 138

 فوجدوا عریفھم ب ءادغار 139                            و عنده شغل الیھ ءیمرار 140

 یحفر في بستانھ تانوضفي 141                                و بیننا و بینھ ك ءاسفي 142

 ولم یجد لفصلھم ءیكیوري 143                              ثم مضى كانھ ءیغیوري 144

 قال لھم موعدكم نیفازني 145                               وعند باب ربعھ یوجاتني 146



 فقام منھم واحد ك ءیلفي 147                              و لیس عن الصواب یونفي 148

 وقال یا قوم اطلتم ءیضیضي 149                     على حبوب لم تناھز تیمیضي 150

 لقد قطعتم بالجفا تاواسنا 151                                 ولم یبن أي فریق ءینرانا 152

 حكم العریف بینكم ءور ءینكفي 153                       اذا كلكم من العناد یورفي 154

 فاستبقوا للصلح ان ءاصروض 155                    مجھلة تنتج كسر ءاغروض 156

 فانتدبوا لقولھ ءوریندي 157                         و ستروجھ و ضلھم ءور ءیمدي158

 و رجعوا الى الوفاق كین یان 159                  و اقتعدوا ظھر الرشاد تیسي یان 160

 فوجدوا فلوھم ءیشاتى161                                ولم یذر فیھا ولو طومازتي 162

 فاعجب لزرع قد ارید باھرا163                                 فیھ فافناه الفلو كسرا 164

 فشاھدوا جیش الطوى ءینراتني 165                         وما لھم بدفعھ ءیفاسني 166

 فاجتمعوا بشعبھم ءار ءاالن 167                        و استشعر قدوم وفد ءیغنان 168

 فضعفوا عن دفع صعب یوشكاد 169                و الدفع ال یستطیعھ وار ءامناد 170

 فاسلموا الفو بعد ل ءیفیس 171                          و امھم ماتت بضربة ءینیس 172

 و ثورھم عدا علیھ ءیزمي 173                          و الطفل مبتلى بنفخ ءودمي 174

 فلیس في الوجود غي ءیسمي 175                       وال على العظام غیر ءیلمي 176

 وباركتھم بعد یوم تاوال 177                                  منزل من االنیس ءیخال 178

 فلو رأى مصابھم ءار یاال 179                             صدیقھم علیھم ءیناغ ءیال 180

 ما مثلھم اال ضریر ءیقدي 181                          او واقف على سخون ءیغدي182

  فاصبح االب جزوعا یولوا 183                               لفقده المال و فقد تاروا 184

 و المال قد سمعت قبل مات ءیكان 185                 قد یحسب البعض قلیلھ كیكان186

 فاجتزت بعد لیلة ب ءورتي187                             انبت ما تشاء من تازارتي188

 و حارس البستان في طوزومتي189                            في برجھ كانھ تاووكتي190

 والحفاظ الذي ذكرت ءیضحا191                             و كل ما یقال فیھ ءیصحا192

 وحین قرع صحبتي تاكورتي193                            سمعت في داخلھ تاقورتي194

 لم نر للنزل لدیھ ءامضاي195                           بل خاب ظننا و خاب ءاسالي196

 لم یكن اال ان رمى ب ءاكفاف197                     ظھورنا اخبث بھ من ءانضاف198

 وكل من یطمعھ تیكیوت199                                     یرى بقعر لحده تیفاوتي200

 ولم ازال اسمھ ب ءامسوض201                         لجھلھ او طیشھ ب ءاكراض202

 حزتھا كایالل لوال قلوص203                         في السیر ما قطعت ذاك ءامالل204

 ثم بدا لي من بعید ءاجاریف205                            یلوح لألبصار مثل ءانیفیف206

 وربما شبھتھ ب ءیكني207                                     لغلظ أو حدة ب ءیسكي 208

 ال یستطیع أحد ءات ءیغلي209                               لخوفھ من رلق ب ءیسلي210

 من اصلھ یخرج واد ءاقدیم211                    یجري على الرضراض مثل ءالكیم212



 وھو على طلیب الھوا ءیزوزوا213                           ولم اخلھ قبل ذاك ءیزوا214

 فلم یجز علیھ نصف ءایور215                             حتى رأینا الماء فیھ ءیقور216

 فلم تلق لي معھ تامونتي217                                    فما تركتھ وال ءو فیغتي218

 و كیف أسلو عن فتى ءانیختي219                             كأنھ من حسنھ تافوكتى220

 وكل عاشق لھ ءیضوفتي221                               تنجاب عن فؤاده تاغوفتي222

 و القلب من فرط الوداد ئیبضا223                      ووطر الصب الشجى ءیقضا224

 اشفقت أن یصلى بھ ءول ءینوي225                    و جرى ذكره على ءیمینوي226

 و خفت أن تنتج لي تیصوحبا227                       ما یخرج االنسان عن تیطولبا228

 كم ناسك لھ فؤاد ءوسداد229                             سباه وجھھ ما علیھ ءانزاض230

 و صحبة األمرد محض تولماس231                      وزاد كل عجل ل ءارواس 232

 وكل مغرم بھم ءور ءیربیح233                    و قصده یوم الجزاء ءور ءینجیح234

 وظن خیر الناس في ءیروا235                              و القدر بینھم كثیرا ءیسوا236

  فاحتلت في الصرف فقلت زیكزي237                  وارتدلنا في وجھنا ءازیكزي238

 فانشقت من فراقھ تاسانوي239                           و دمعت من بعده تیط ءینوي240

 ولم یقدر بیننا ءانموكار241                                  و هللا للجمیع خیرا ءیختار242

 فما رأیت بعد ذاك ءیضصي 243                     و العشق و الھوى یكاد یومسي 244

 وكم رأینا من تازارت ءیقورني245                       ھناك أكداسا على ءیزورني246

 و نسوة تخالھا ءینیرنا247                                          بأعین كأنھا ءیمورن248

 و شعر جم السواد ءیزضان249                       و معصم رخص البنان ءیغمان250

 إلى صدور زینت ب ءوفان251                         تحسبھا عند المسیس ءورفان252

 ففي الضخامة تداني ءینكان 253                         وفي الصالبة تباري ءیزران254

 لبست على جسومھن ءیركان255                         لكن على خدودھن ءیضالن256

 كأنھن في البیاض ءازالیم257                                وفي رشاقة القدود ءاغانیم258

 استغفر هللا فان ءیزري259                               یسقیك بعد الكره كاس تایري260

 فعطفت على الغریب ماماس261                           من بعد ما دلت علیھ ناناس262

 فساعدتھا في ھواھا ءیماس263                             فأنزلتني في دارھا ءاماس264

 و الرأي لما عاینتھ ءینماس265                           لم تستشر والدھا ءوال كماس266

 بل نصبت على البدر ءاسماس267                            ثم دعت الھجیر تاوساس268

 فدخلت وقت الھجیر ءینوالن269                       فعجلت من القرى ل ءیضوالن270

 من بعد فرش بیتھا بتكضیفین271                           وحدجھا لنا سویق تیروفین272

 فبردت أكبادنا من ءیریفي273                           و انكشفت عن القلوب تاغوفي274

 و أحضرت كواعبا ب ءانوال275                          یضربن بالدف لنا و ءاكوال276

 و من تناوب جلي في ءورار277                       ومن تضارب شھي ب ءاضار278



 ومن تالعب بضرب تیكوالین279                       وضحك عند صراخ تیكمامین280

 فلم یزلن بید وءاسیل281                                      یعملن ما أعجبنا وءاباشیل282

 فھم قوم بینھن ءاد ءاكین283                        لوال الحیاء و العیا ءاسارد ءوكین284

 والھ في ذاك المقام یوكي285                             زوال ما كابدت من ءاماركي286

 ادركني ما قد نسیت ءاكما287                            والقلب من فراق اھلي ءیزما288

 فقلت لو خطبت منھن یاتي289                             فخفت أن تخطيء فیھا نیتي290

 فعزلتي عن اغترابي ءینراي291                         و غیبتي عن الكعاب ءیمداي292
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 شرح معاني الكلمات و العبارات االمازیغیة في القصیدة
 

 1  ءیزوار/ سبق

 2 ءیزضار/ قادر

 3 تولغتین/ أال مداح

 4 تومریتین / المصاب – المحن

 5 تازالیت/ الصالت

 6 تامولیت / مرة واحدة

 7 وینزار / اسم شخص

 8 ءانزار/ المطر

 9 تیمزار/ االقطار البلدان

 10 ءیكیدار / الحصون

 11 ءوسان/ االیام

 12 ءورفان / لغة .حجیرات مدملكة توضع في القرن التقلیدي كي ال تلمس العجینة التربة و الرماد و

 اصطالحا. یطلق على قریة زارھا شاعرنا

 13 تیطي/ العین

 14 ءور ءیخطي/ غیر مخطيء و ھي كلمة عربیة من فعل اخطا

 15 في تاكنیت / ھضبة

 16 تایدیت/ كلبة



 17 تیوودشي/ المغرب

 18 ءیكن ءور ءیشي / نام دون ان یتناول الطعام

 19 ءیویندي/ احضروا

 20 ءوسیندي/ حملوا

 21 ءور ءیسطیر / عار

 22 ءیخطیر/ كلمة عربیة من فعل اختار

 23 تیلكیت/ قملة

 24 تیقلیت/ وزغة

 25 تاخنیفت/ سلیھم صغیر من صوفة سوداء

 26 تاكضیفت/ زربیة صغیرة

 27 ءادان/ امعاء

 28 ءیزان/ ذبابة

 29 ءایدي/ كلب

 30 ءیزضي/ مغزل

 31 ءور ءیلوال/ غیر مغسول او غیر محاط بھا

 32 ءیقراوال/ یبس

 33 تاوایا/ أمة مملوكة

 34 ءاكایا/ صغیر الجمل

 35 تالونت/ تطلیق على الدف المستعمل للطرب و على الغربال المستعمل لتخلیص الدقیق من النخال

 36 تیكینتي/ القدر

 37 ءافراس/ ورق اللفت

 38 ءاماراس/ من فعل یورس بمعنى كنس و یطلق على ما یكنس من بقایا الدقیق و النخال بین شقي

 الرحى

 39 تییضصنى / صالة العشاء

 40 ءیضصي/ النوم

 41 ءیرمي/ متعب

 42 ءیخسي/ انطفأ

 43 ءابرار/ منقط مبرقش

 44 ءادرار/ الحبل

 45 ءابزیم/ كلمة فارسیة یقابلھا في االمازیغیة ءاغودو وفي العربیة العروة

 46 ءاكلیم / مندیل تغطى بھ المرأة راسھا

 47 ءور ءیخفي/ غیر خاف كلمة عربیة من فعل خفي

 48 ءینكفي/ كومة جد صغیرة من الزرع و یطلق علیھا في مناطق أخرى تیغموت



 49 تایاض/ تطلق على نوع من النبات

 50 ءیكیكیر/ نبات یشبھ الجلبان في أوراقھ و حبوبھ

 51 ءیزیكر/ الحبل

 52 ءیزري/ نبات الشیح

 53 ءیزیمر/ الكبش

 54 المانتي/ كلمة عربیة من األمانة

 55 تاالنتي/ كلمة تطلق على امرأة ضعیفة الشخصیة

 56 ءازیوال/ احول

 57 ءانافال/ غبي أحمق

 58 ءور ءیصبیر/ لم یصبر كلمة عربیة من فعل صبر

 59 ءاتبیر/ الحمام – یفتح الحاء-

 60 ءار ءیتیني/ یقول

 61 مات ءیشان/ من أكلھ

 62 ءور ءیمكیني/ غیر ممكن كلمة عربیة من فعل أمكن

 63 مات ءینراني/ من غلبھ

 64 ءاغروش/ ھراوة

 65 ءاخنشوش/ وجھ قبیح المنظر

 66 ءغري/ نبات صغیر تستلذ الشیاه أكل أوراقھ

 67 ءیغري/ ناداني

 68 ءانرار/ البیدر

 69 ءامغار/ شیخ القبیلة

 70 ءاركاز/ رجل

 71 ءامراز/ جرح في الرأس

 72 ءور ءیفضوال/ كلمة عربیة من فعل فضل و یعني بھا ال یوفر شیئا لكرمھ

 73 یاتوي فال/ أعلى مني داللة على التكبر

 74 ءاكمار/ فرس

 75 ءاسغار/ الخشب

 76 ءیدار/ اسم شخص

 77 ءیمیدار/ مجا ریف مفردھا مجرفة

 78 ءامازیر/ روث البھائم

 79 ءازییر/ ألم القدمین الحافیتین

 80 ءیمیكر/ اللص

 81 ءیفیغري/ حشرة قصیرة وجد سامة



 82 ءافوناس/ البقر

 83 ءغویالس/ النمر

 84 ءیضوران/ القرى

 85 ءیزوران/ یطلق على السطوح و على االخاذیذ الظلیلة

 86 ءاغاراس/ الطریق

 87 ءیكسایاس/ حذر منھ

 88 یان یلوزني/ جائع

 89 یانت ءیغیتتي/ من یغیتھ كلمة عربیة من فعل اغات

 90 ءیفغي/ خرج

 91 ءورغي/ الذھب

 92 ءات ءورتیلي/ كي ال یحتاجھ

 93 ءور ءینتیلي/ غیر خاف

 94 ءیلدي/ مقالع

 95 ءیمدي/ ترصد

 96 تاوادا/ المشي

 97 ءیغ ءیتمادا/ ءیغ بمعنى إذا – تمادى كلمة عربیة بمعنى استمر

 98 ءیغیال/ حمیر

 99 تمیسال/ اسفل النعل

 100 ءیال داري / عندي

 101 ءور ءیضھیري/ غیر موجود كلمة عربیة من فعل ظھر

 102 ءار ءیتیریر/ یغني

 103 ءاماریر/ الشاعر و یعرف بالنظام

 104 ماس ءیساوال/ من یخاطب

 105 ءار ءیسیحیل/ یشغل الذھن

 106 ءاكاز/ اكلة تتناول في الجنوب بعد صالة العصر

 107 ءانكار/ األلم

 108 تاسمایت/ دندنة صوتیة غنائیة

 109 تانانایت/ اللیلة الدندنة و النیننة

 110 تاغریت/ الزغردة

 111 تیتریت/ النجمة

 112 یاكي ءات ءیفلي/ رفض النخلى عنھ

 113 یاكي ءات ءیملي/ رفض أن یكشف عنھ

 114 یوداك ءاجانغي/ كفاك دعنا



 115 یودا یانغي/ كفانا

 116 ءامكوك/ نبات مشكوك عاى شكل قنفذ تأكلھ األبقار مخضرا بعد أن یسحق و توقد بھ النار یابسا

 117 ءاحكوك/ خبزة صغیرة ذات شكل دائري تصنع عادة من الشعیر

 118 ءیداد واضو/ ھبت الریاح

 119 ءاد یاضو/ ان یرجع

 120 تیفراوین/ االجنحة

 121 تیقنینین/ ارانب

 122 ویزوكن/ الصرصار

 123 ءاكني/ ھضبة

 124 ءیغما/ مخضب

 125 ءیحما/ ساخن

 126 ءیرمي/ تعب

 127 ءیزما/ خائف

 128 تیموضان/ امراض

 129 ءاضان/ اللیالي

 130 مایرا/ ماذا یرید

 131 ءیرا/ یرید

 132 ءاغروم/ الخبز

 133 ءاخموم/ الفم

 134 ریغ ءامان/ ارید الماء

 135 ءیمان/ االمان

 136 ءیمرایاس/ وقف لھ في الحلق

 137 ءیسغي/ نوع من الطیور

 138 ءیتغي/ انجس في الحلق

 139 ءادغار/ رقعة ثوب

 140 ءیمرار/ مستعجل

 141 تانوضفي/ المطفیة

 142 ءاسیفي/ النھر

 143 ءیكیوري/ الجلوس

 144 ءیغیوري/ نوع من البزاة

 145 نیفازني/ بعد غد

 146 یوجاتني/ تركھم

 147 ءیلفي/ الخنزیر



 148 یونفي/ مال و ابتعد

 149 ءیضیضي/ الثرثرة

 150 تمیضي/ مئة

 151 تاواسنا/ المعرفة

 152 ءینرنا/ غلب

 153 ءور ءیكفي/ غیر كاف كامة عربیة من فعل كفى

 154 یورفي/ اكتوى قلبھ كمدا

 155 ءاصروض/ استدعاء للمحكمة

 156 ءاغروض/ الكتف

 157 ءور بندي/ لم یترصد

 158 كین یان/ اتحدوا و صاروا كشخص واحد

 159 تیسي یان/ تیسي مكان للجلوس یبنى على شكل سریر بالطین و الحجر

 160 تاكزین/ العصر

 161 طومزین/ الشعیر

 162 ءیشاتي/ اكلھا

 163 طومازتي/ كمشة او حفنة

 164 باھرا/ كثیر

 165 ءینراتن/ غلبھم

 166 ءیفاسن/ ایادي

 167 ءار ءاالن/ یبكون

 168 ءیغنان/ الضرب المبرح االم

 169 یوشكاد/ قادم

 170 وار ءامناد/ من ال نظیر بعقلھ

 171 ءیفیس/ الضبع

 172 ءینیس/ اسد

 173 ءودم/ الوجھ

 174 ءیسمي/ االسم كلمة عربیة

 175 ءیلمي/ الجلد

 176 تاوال/ الحمى

 177 ءیخال/ تھدم

 178 ءار یاال/ یبكي

 179 ءیناغ ءیال/ اینما كان

 180 ءیقدي/ اكتوى



 181 ءیغد/ الرماد

 182 یولوا/ ارتخى

 183 تاروا/ االبناء

 184 مات ءیكان/ ماھو

 185 كیكان/ كثیرا

 186 ءورتي/ بستان

 187 تازارتي/ التین

 188 طوزومتي/ الوسط

 189 تاوو كتي/ البوم

 190 ءیشحا/ ناقص

 191 ءیصحا/ صحیح او صادق من صدق وھي لفظة عربیة

 192 تاكورتي/ باب من خشب

 193 تاقورتي/ ثرثرة جد مسموعة

 194 ءامضاي/ التذوق

 195 ءاسالي/ المرور على الغیر مر الكرام

 196 ءاكفاف/ حجارة زرقاء مسطحة توضع في حاشیة السطوح

 197 ءاناضاف/ الحارس

 198 تیكیوت/ الزقوم

 199 تیفاوت/ الضوء جمعھا تیفاوین أضواء

 200 ءامصوض/ احمق

 201 ءاكراض/ الجشع

 202 ءایالل/ طائر

 203 ءامالل/ الرمال

 204 ءاجاریف/ جبل صخري

 205 ءانیفیف/ ما تصاعد من غبار او نخال بعد الغربلة

 206 ءینكي/ واحد من االثا في الثالثة

 207 ءیسك/ قرن االغنام و االبقار

 208 ءات ءیغلي/ ان یتسلقھ

 209 ءیسلي/ صخرة صلداء مبسطة

 210 ءاقدیم/ قدیم لفظة عربیة من قدم الشيء

 211 ءالكنیم/ نبات شبیھ بالقصب و ان غیر مجوف عندما یكون مخضرا یسمى ءادینار و عندما یصبر

 یابسا یسمى ءالكیم

 212 ءیزوزوا/ كلمة ءیزوزوا تطلق على النسیم وعلى كل بارد خاصة الماء و الظل و الجو و المكان



 213 ءیزوا/ جاف

 214 ءایور/ الشھر

 215 ءیقور/ یبس

 216 تامونتي/ الرفقة

 217 ءوفیغتي/ وجدتھ

 218 ءانیختي/ رایتھ

 219 تافوكتي/ الشمس

 220 ءیضوفت/ یحرسھ

 221 تاغوفني/ شدة الضیق الناتج عن الم داخلي لم یجد لھ متنفس

 222 ءیبضا/ انتشطر شطرین

 223 ءیقضا/ كلمة عربیة من فعل قضى بمعنى وجد ضالتھ

 224 ءول ءینو/ فؤادي

 225 ءیمینوي/ فمي

 226 تیصوحبا/ كلمة عربیة تعني الصداقة تمزیغھا تیدوكال

 227 تیطولبا/ االنتساب إلى طلبة المدارس العتیقة و عاداتھم و أخالقھم

 228 ءوسداد/ رقیق

 229 ءانزاض/ شعرة

 230 تولماس/ التھم

 231 ءارواس/ الجحیم

 232 ءور ءیربیح/ لم یربح لفظة عربیة من فعل ربح

 233 ءور ءینجیح/ لم ینجح لفظة عربیة من فعل نجح

 234 ءیروا/ ال بأس بھ

 235 ءیسوا/ ذو قیمة

 236 زیكیزي/ امش

 237 ءازیكزي/ مكان تستریح فیھ القوافل

 238 تاسانو/ كبدي

 239 تیط ءینو/ عیني

 240 ءانموكار/ الملتقى

 241 اختار/ لفظة عربیة تمزیغھا ءیستي

 242 ءیضصي/ النوم

 243 یومسي/ حكھ

 244 تازارت ءیقورني/ التین الیابس

 245 ءیزورني/ السطوح



 246 ءینیرن/ ملك

 247 ءیمورن/ شوكة النحلة مفردھا ءامور

 248 ءیزضان/ مضفور

 249 ءیغمان/ مخضب بالحناء

 250 ءوفان/ النھود

 251 ءینكان/ االثافي

 252 ءیزران/ االحجار

 253 ءیركان/ االوساخ

 254 ءیضالن/ خال اسود نقطة سوداء في الوجھ تدعى الخال

 255 ءازالیم/ البصل

 256 ءاغانیم/ القصب

 257 ءیزري/ البصر

 258 تایري/ الحب او الصبابة

 259 ماماس/ اسم امراة

 260 ناناس / عمتھا وفي مناطق اخرى تطلق على فتاة تكبر اخوتھا سنا

 261 ءیماس/ والدتھ

 262 ءاماس/ في

 263 ءینماس/ استقام لھا

 264 كماس/ اخوھا

 265 ءاسماس/ موقد ناري

 266 تاوساس/ ساعدتھا

 267 ءینوالن/ المطابیخ مفردھا ءانوال

 268 ءیضوالن/ االصھار

 269 تیكضیفین/ الزرابي

 270 تیروفین/ الكلیة باللسان المغربي الدارج

 271 ءیریفي/ الظمأ

 272 تاغوفي/ الضیف

 273 ءانوال/ مطبخ تقلیدي

 274 ءاكوال/ التعریجة

 275 ءورار/ بیت شعري

 276 ءاضار/ الرجل

 277 تیكوالین/ ناي من قصب

 278 ءاداسیل/ القدم



 279 ءاباشیل/ خف الجمل و یطلق مجازا على القدم

 280 ءاد ءاكین/ أن یقفزوا

 281 ءاسارد ءوكین/ لقفزوا

 282 یوكي/ أبى

 283 ءاماركي/ الشوق و یطلق أیضا على الغناء

 284 ءاكما/ یا اخي

 285 ءیزما/اندھش

 286 یاتي واحدة

 287 نییتي/ النیة كلمة عربیة

 288 ءینرایي/ غلبني

 289 ءیمدایي اضناني

 290 مانزاك/ ایناك

 291 ءیعزاك/ احبك

 292 ءیسما نانغى/ جمعنا

 293 ءیبضا یانغى/ فرقنا

 

 

 

 

 إعداد :
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