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لكــي نعــرف ســبب اإلختــاف فــي ليلــة
رأس الســنة يجــب العــودة للقصــة الشــعبية
التــي تقــول (مــن األوراس) أن ئــض ؤفرعــون كان
يــوم الثانــي عشــر ولكــن بســبب تأخــر امللــك
* وجنــوده عــن العــودة مــن احلــرب أجــل يــوم
اإلحتفــال ليــوم الثالــث عشــر فبقــي علــي هــذا
احلــال حتــى يومنــا هــذا ،ولكــن مــن املؤكــد فــي
كل تامازغــا أن اإلحتفــال يبــدأ فــي الثانــي عشــر
وينتهــي فــي الرابــع عشــر ،والثالــث عشــر هــو
اليــوم املتمــم للســنة والرابــع عشــر هــو اليــوم
األول مــن العــام اجلديــد بــدون أدنــى شــك ،فتنــوع
اإلحتفــال باليــوم هــو تنــوع مبنــي علــي ســعة
منطقــة تامازغــا ومرتبــط بــاألرض والفالحــة فــي
كل أرجائهــا.

غصن فوق الباب
يوضــع عــرف شــجرة طــري فــوق البــاب أو علي
األســطح وغالبــا فــي املناطــق ذات النخيــل توضع
جريــدة نخــل ألنهــا تبقــى خضــراء وطريــة طيلــة
العــام طلبــا للتيمــن والبركــة واخلضــرة طيلــة
الســنة.

نواة الحظ السعيد

حسبة بسيطة
نقــوم بحســاب التقــومي األمازيغــي مبعادلــة
رياضيــة بســيطة حيــث نضيــف  950ســنة علــي
التقــومي امليــادي وننقــص منــه ثالثــة عشــر يومــا
لكــي يعطينــا التقــومي األمازيغــي احلالــي.
الســنة امليالديــة احلاليــة  = 950 +العــام احلالــي
وينقــص منهــا  13يومـاً.

أيام الراحة التامة
عاداتنــا وتقاليدنــا التــي ورثناهــا عــن أجدادنــا
متنعنــا مــن العمــل خــال األيــام الثالثــة لــرأس
الســنة ،ولهــذا الســبب تقــوم احلركــة األمازيغية
باملطالبــة بيــوم الرابــع عشــر كيــوم عطلــة
رســمية مــن الدولــة مدفــوع األجــر أســوة ببقيــة
األعيــاد .ولــو أخذنــا باألصــل فأجدادنــا ال يعملــون
ملــدة ثالثــة أيــام متتاليــة.

نــواة التمــر تســتخدم فــي كل شــمال إفريقيــا
تقريبــا كعالمــة علــى متيــز أحــد أفــراد األســرة
باحلــظ الوافــر طيلــة الســنة حيــث توضــع النــواة
فــي األكلــة احملليــة ك  :تيمغطــال أو تاروايــت
وغيرهــا وملــن يجدهــا يكــون ذو حــظ وافــر طيلــة
العــام ،ويســمى أمنّــاز.
بعــض املناطــق األمازيغيــة ومنهــا زاگــورة فــي
جنــوب املغــرب تقــوم قبــل اإلحتفــال بزخرفــة
ـكل جميــل جــدا وبنقــوش امازيغيــة
النــواة بشـ ٍ
بديعــة.
يقــول املثــل الســائر  :مــن وجــد التمــر يأتــي
حصــاده وفيــر ومــن وجــد الشــحم يكــون قطيــع
غنمــه كبيــر.
ويقــول األولــون ال يــؤكل التمــر فــي رأس
الســنة حتــى اليكــون عامــا عاريــا.

كل تقــاومي العالــم تقريبــا بــدأت كتقــاومي
فالحيــة أوال بشــكل بدائــي جــدا لتقســيم
الفصــول الســنوية ألربعــة ،ثــم قطعــت لشــهور
وأســابيع ثــم أليــام ،الغــرض األساســي منهــا هو
معرفــة مواســم احلــرث واحلصــاد وكذلــك ملعرفــة
أوقــات زراعــة الفواكــه املوســمية والعنايــة
بهــا أو جنيهــا .بعضهــا أعطــي أهميــة دينيــة
وبعضهــا اآلخــر بقــي علي مــا هــو عليــه .التقومي
األمازيغــي ليــس إســتثناء ،بــل هــو فالحــي والزال
مبنــي وبوضــوح علــى هــذا األســاس.
إن اإلحتفــال بــرأس الســنة األمازيغيــة وكل
العــادات املرتبطــة بهــا حتــوم حــول الشــكر
علــي احملصــول الســابق وطلــب اخليــر والــرزق فــي
الســنة املقبلــة «الفــأل احلســن» ،إن مايحــدث
فــي هــذه األيــام مرتبــط بــكل الســنة مــن
جلــب احلــظ احلســن إلــى الراحــة والتعــاون داخــل
األســرة وغيرهــا مــن العــادات التــي ســوف نأتــي
بذكرهــا.
هنــاك موضوعــان مختلفــان هنــا يجــب
التنويــه عليهمــا وهــو أوال :أن اإلحتفــال بــرأس
الســنة بغــض النظــر عــن مــا هــو تأريــخ هــذه
الســنة ( 2966فــي هــذه احلالــة) هــو قــدمي
وعاداتــه قدميــة قــدم األمازيــغ أنفســهم ،ثانيــا
إرتباطهــا بامللــك شيشــنق أو غيــره ليــس هــو
األســاس ،األســاس هــو اإلحتفــال بالســنة ،كل
األجنــدات بــدأت بأســاطير مؤسســة وكذلــك
األمازيغيــة جــزء مــن ذلــك حيــث تقــول
األســطورة أن رأس الســنة مرتبــط مبلــك جبــار
يســمى برعــوا وتختلــف الروايــات عــن كينونــة
هــذا البرعــوا ولكــن العلــم احلديــث أثبــت أن
برعــوا إســم فرعــون باللغــة املصريــة القدميــة بل

توجــد تســميات أخــرى كآخــر يــوم فــي الســنة
وهــي ليلــة أول يــوم ب “ :ئــض ؤفرعــون” وتعتقــد
الروايــة الشــعبية أنهــا ليلــة فرعــون مصــر،
طبعــا ألن الروايــات الشــفهية غالبــا ال تختفــي
إمنــا تتلبــس بلبــاس الديــن اجلديــد ،قيــل أنــه هــو
فرعــون موســى.

علي خطى الملك برعو
فقــام العالــم اإلجتماعــي واملناضــل عمــار
نقــاذي فــي فتــرات مبكــرة بربــط التقــومي
األمازيغــي بامللــك شيشــنق بعــد أن درس املوضوع
بتمعــن وجمــع جميــع الروايــات الشــعبية
باخلصــوص ورأي أن أقــرب فرعــون ميكــن أن يحتفــي
بــه األمازيــغ هــو امللــك شيشــنق الــذي إعتلــى
عــرش مصــر ســنة  950قبــل امليــاد تقريبــا،
فبنــى التقــومي علــي هــذا األســاس.

تيمغطال محصول الخير والبركة
ثالثــة أحجــار لثــاث أيــام مــن اإلحتفــال ،يقوم
األجــداد بتغييــر أحجــار موقــد (أثافــي) النــار
الثالثــة علــى ثالثــة أيــام متتاليــة (تســمى ئنيــن
أو كوكــن)  ،يغيــر األول يــوم 12ويطلــى املطبــخ أو
مــكان املوقــد باجليــر أو اجلبــس األبيــض ،ويقــوم
األجــداد بإنهــاء جميــع مشــاغلهم قبــل الثانــي
عشــر مــن ينايــر حتــى ولــو طلبــوا تارغات/تاويــزا
مــن باقــي أعضــاء القبيلــة بــل يقومــون أيضــا
بإعــداد األوانــي اجلديــدة قبــل ذلــك اليــوم كذلــك،
وفــي بعــض املناطق يقومــون بإعداد جميــع األكل
املتعلــق باإلحتفــال قبــل يــوم الثانــي عشــر،
وتتنــوع األكالت بتنــوع األمازيــغ أنفســهم
وبحســب املــواد املتوفــرة محليــا فمــن األكالت
املتواتــرة فــي كل تامازغــا تقريبــا هــي أكلــة
كســكس بســبع خضــار محليــة أحيانــا بالدجاج
وعنــد الغالبيــة بــدون حلــم وتوضــع أجــزاء
مــن الكســكس علــي عتبــة البــاب وفــي أركان
املنــزل وفــي مــكان املوقــد كذلــك طلبــا للبركــة
وتوضــع بهــا نــواة التمــر (منقوشــة بنقــوش
أمازيغيــة) اجلالبــة للحــظ أن ّــاز ،ونفــس عــادة
وضــع نــواة التمــر جندهــا فــي عشــاء ؤركيمــن
(احلنطــة اجملروشــة) وهــي شــربة (تشــبه احلريــرة)
لذيــذة ومخلوطــة باخلضــار املتوفــرة محليــا،
ومــع كل وجبــة يوضــع طبــق ئنــودا وهــو عبــارة
عــن طبــق بــكل الفواكــه املتوفــرة فــي املنطقــة
أو املتبادلــة مــع املناطــق اجملــاورة مبــا فــي ذلــك
جميــع أنــواع املكســرات وإخــراج تيغــواو التــي مت
إعدادهــا ســابقا وهــي كذلــك عــادة متواتــرة فــي
كل تامازغــا تقريبــا.
فــي بعــض املناطــق يقــوم األطفــال باملــرور
علــي املنــازل للحصــول علــي تسوســلت وهــي

أعطيــة لألطفــال بهــذه املناســبة وهــي تعتبــر
صدقــة تــوزع علــي اجلميــع حتــى اليحــس الفقراء
أنهــم مخصصــون بهــا فيذهبــون مــع باقــي
األطفــال وال يحســون مبهانــة الطلــب ،وفــي
مناطــق أخــرى توضــع الصدقــات فــي ســاعات
متأخــرة مــن الليــل فــي عتبــة املســجد ويأتــي
الفقــراء فــي ســاعات مبكــرة مــن الفجــر بحيــث
اليعــرف املتصــدق ملــن أعطــى وال يعــرف املتصــدق
عليــه ممــن أخــذ فــا يحــس أحــد باإلســتعالء وال
يشــعر احملتــاج باملهانــة.

تاروايت  /تاكوال
فــي صبــاح اليــوم التالــي  13تبــدل احلجــرة
الثانيــة فــي املطبــخ .وتطبــخ تاروايت/تاگــوال مــن
محصــول القمــح وشــي بســيط مــن الشــعير
مــن العــام الفائــت ،تــؤكل بــرب التمــر أحيانــا
وأحيــان أخــرى بالعســل والزبــد وتوضــع نــواة متــر
بهــا كذلــك فــي بعــض املناطــق ،وهنــاك مــن
يبــدل تاروايــت ب تيغريفني/أبغريــر فطائــر صغيــرة
ولذيــذة وهــي كذلــك بالعســل والزبــد .ويــؤكل
فــي الغــذاء طبــق كســكس بنفــس مواصفــات
كســكس اليــوم األول غيــر أنــه أكثــر وأوفــر وال

تيمغطال  /تريمشني
يتــرك فــي الطبــق شــيئ ويحــرص الوالديــن
علــي إشــباع أطفالهــم حتــى ال يكــون عامــا
شــحيحا .وفــي عشــاء تلــك الليلــة تــؤكل
الوجبــة الرئيســية للعــام اجلديــد تيمغطــال/
تيرشــمني حيــث تتنــاول مــع تيســقّ ار/قرقوش
وأحيانــا كتــف اخلــروف وبيضــات بعــدد فــردي،
وفيهــا توضــع نــواة التمــر اجلالبــة للحــظ.
فــي هــذه الليلــة يســهر النــاس حتــى
وقــت متأخــر ويتذاكــروا خيــرات ونعــم العــام
املاضــي ويتغنــوا ويرقصــوا علــي أنغــام وأهازيــج
املوســيقى والشــعر.
فــي يــوم  14وهــو اليــوم األخيــر فــي اإلحتفــال
وهــو اليــوم األول فــي الســنة اجلديــدة تبــدل
احلجــرة الثالثــة واألخيــرة مــن ئنيــن وتبــدل كل
األوانــي القدميــة بأخــرى جديــدة بــل عنــد البعــض
كل شــيئ يبــدل وال يســتعمل إال اجلديــد ويــأكل
األطفــال تيغــواو وئنــودا التــي جمعوهــا مــن
مرورهــم علــي املنــازل الليلــة الفائتــة.

سنة مباركة سعيدة

asuggas d amggaz
asuggas d amnnaz
asuggas d anmmar
asuggas ivudan
تعريــف بأســاليب املعايــدة عنــد
األمازيــغ بــرأس الســنة ،أســوگاس هــو
الســنة وإليكــم الكلمــات املرتبطــة
باملعايــدة الســنوية ومعانيهــا :
أســوگاس أمــگّاز (أگّاز مرتبطــة
باجلــذر گ.ز .والــذي يعنــي احلفــظ
واحلمايــة تــاگّازت ،أيضــا يعنــي الرعايــة
الربانيــة ويكــون بهــذا املعنــى نطلــب
لــك عــام مــن احلفــظ والرعايــة الربانيــة.
أســوگّاس أمنّــاز هــذا األخيــر مرتبــط
باجلــذر أن ّــاز وهــو احلــظ عمومــا وهنــا
إرتبــط باحلــظ الســعيد.
أســوگّاس أمنّــار مــن اجلــذر املتــداول
ن.م.ر ومنــه كلمــة تامنيــرت البركــة أي
عــام مليــئ بالبركــة والشــكر.
أســوگّاس ئغــودان هــذا األخيــر مــن
اجلــذر غ.و.د.و .املرتبــط باحلســن أو اجمليــد
أو املتقــن ،فيكــون بذلــك املعنــى عــام
حســن ومجيــد
ملحوظــة  :هنــاك خطــأ شــائع
بتبديــل حــروف كلمــة أســوگّاس
أمنــار بأســوگّاس أمنــار بقلــب امليــم
نــون والنــون ميــم ،وأمنــار ال ترتبــط إال
بكلمــة أمانــار كوكــب الزهــرة وال عالقــة
لــه باملعايــدة.

