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السنة األمازيغية
أيام »الحشيش والعيش والريش« في الجزائر

الجزائر ـ عثمان لحياني

 عام بثالث 
ّ

يحتفل الجزائرّيون كل
السنة  مختلفة:  لــســنــوات  بــدايــات 
يــنــايــر/  ــن  مــ األول  فــــي  املــــيــــالديــــة 
األول  فــي  الهجرية  الــثــانــي، والسنة  كــانــون 
من محرم، والسنة األمازيغية في 12 يناير. 
الحكومة عيدًا  أقــرتــهــا  واملــنــاســبــة األخــيــرة 

رسميًا منذ يناير عام 2018.   
ــنـــة  ــاالت الـــسـ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــــخــــذ احــ

ّ
هــــــــذا الـــــــعـــــــام، تــــت

الهيئات  إذ تعمد   جديدًا، 
ً
األمازيغية شكال

واملــؤســســات الــتــربــويــة ودور الــشــبــاب إلــى 
تنظيم احتفاالت رسمية، علمًا أن إحياء هذا 
التقليد السنوي كان مجّرد مناسبة شعبية 
ترتبط ببداية التقويم األمازيغي في الثاني 

عشر من شهر يناير/ كانون الثاني.
ــــرف مــن  ــة عـ ــيـ ــغـ ــازيـ االحـــتـــفـــال بــالــســنــة األمـ
الــجــزائــرّيــن. وال يقتصر االحــتــفــال  أعــــراف 
البيوت،  الفرح والحب يمأل  األمــازيــغ.  على 
ــع الــنــاس لــعــام جــديــد مــلــؤه الــوفــرة 

ّ
ويــتــطــل

كبار  عليها  يطلق  لــذلــك،  والنعيم.  والخير 
النساء  وتعكف  والبركة.  الخير  السن سنة 
ــام االحـــتـــفـــاالت الـــثـــالث عــلــى طهي  خـــالل أيــ
األمازيغية  بالسنة  احــتــفــاء  مــتــنــوع،  عــشــاء 

تسّوق لشراء »القشقشة« )العربي الجديد(

الجديدة، وإن كانت العديد من األسر تعتقد 
أن االحــتــفــال مــجــّرد عـــادة مــتــوارثــة، صــارت 
تــقــلــيــدًا فـــي الـــعـــرف الـــجـــزائـــري يــبــعــث على 
العائالت على  الفرح والطمأنينة. وتحتفل 
مــدى ثالثة أيــام بــدءًا من 12 يناير/ كانون 

الثاني.
»يـــــوم  ــة بــــــ ــ ــالثـ ــ ــثـ ــ وتــــســــمــــى هــــــــذه األيــــــــــــام الـ
الحشيش«، و»يوم العيش«، و»يوم الريش«. 
ويــوم الحشيش لــدى األمــاريــغ في الجزائر 
هو »ثــابــورث أوســقــاس« أو »أمنزو يناير« 
أو »بـــاب الــســنــة«. خــاللــه، تطهى مــأكــوالت 
من مختلف أنواع الخضار، تبركًا بوفرتها. 
وفــــــي يــــــوم »الـــــعـــــيـــــش«، تـــطـــهـــى مــــأكــــوالت 
مـــن الــعــجــن والــحــبــوب فــقــط، أهــّمــهــا طبق 
»أوفتيان«، وهو حساء من الحمص والقمح 
إلى  األمازيغية  الثقافة  في  ويرمز  والــفــول، 
ــا الــيــوم  ــرة املــحــاصــيــل. أمــ ــ الــخــصــوبــة ووفــ
الـــريـــش«، وهــو  الــثــالــث، فيطلق عليه »يـــوم 
اليوم الذي يذبح فيه الديك الرومي وتطهى 
أكــــالت شــعــبــيــة. وتــســّمــى عــــادة ذبـــح الــديــك 
»أْسفال«، ويستخدم لطهي طبق  بـ الرومي 
الكسكسي، الذي يتبادله الجيران في عادة 
ــــت تــكــرســهــا الـــعـــائـــالت حــفــاظــًا على  مـــا زالـ
ر العائالت أطباقًا 

ّ
حسن الجيرة. كما تحض

أخــــــرى مــــن الـــعـــجـــائـــن فــــي صــبــيــحــة الـــيـــوم 
الثاني عشر من يناير/ كانون الثاني، مثل 
الــفــطــائــر بــالــعــســل، تـــفـــاؤاًل بــالــعــام الــجــديــد 
جميعًا،  الجيران  ويتذوقها  بالفرح.   

ً
وأمــال

ع على العائالت املعوزة.
ّ
وتوز

وتـــــــحـــــــرص الــــــعــــــائــــــالت الــــــجــــــزائــــــرّيــــــة فـــي 
ــا يــعــرف  ــة عـــلـــى مــ ــيـ ــغـ ــازيـ رأس الـــســـنـــة األمـ
»الـــقـــشـــقـــشـــة«. وتــــخــــرج لـــلـــتـــســـّوق لـــشـــراء  بــــ
مختلف أنــــواع الــحــلــويــات الــجــافــة والــلــوز 
أصغر  ويوضع  وغيرها،  والتمور  والجوز 
أفـــراد العائلة فــي إنــاء كبير ثــم تــرش عليه 
الحلويات قبل تقسيمها على الجميع، في 
ع 

ّ
إشارة إلى نشر الخير بن الناس والتطل

إلى سنة خير.
مــن منطقة  إلـــى ذلــــك، تختلف االحــتــفــاالت 
إلى أخرى في الجزائر. في كل من األوراس 
ومنقطة القبائل ومنطقة بني سنوس، غرب 
الــجــزائــر، ومــنــطــقــة بــنــي مــيــزاب والـــطـــوارق 
والتسميات  الكلمات  تتعدد  الــجــنــوب،  فــي 
ها تتفق في الهدف اإلنساني 

ّ
واألطباق، لكن

ــن االحــــتــــفــــال الــــــذي تــســعــى مــن  ــمــــى مــ األســ
خـــاللـــه الـــعـــائـــالت الـــجـــزائـــريـــة إلــــى تــرســيــخ 
ــراد،  ــ ــر املــحــبــة بـــن األفـ ــ ــادات تـــقـــّوي أواصـ ــ عـ
ــيـــر. وتــخــتــلــف  ــفــــاؤل بـــعـــام مـــلـــؤه الـــخـ ــتــ والــ

إلــى أخـــرى. هــنــاك من  التسمية مــن منطقة 
ــايـــر«، فــيــمــا يــطــلــق عليه  ــنـ يــســّمــيــه عــيــد »الـ
الكبرى، وسط الجزائر،  القبائل  في منطقة 
ــقـــاس الـــنـــايـــر«. وفــــي مــنــطــقــة شــرشــال،  »أسـ
غرب العاصمة الجزائرية، يقول السكان إنه 
»أسقاس الناير ذي الهناء«، أي عام الهناء، 
إضــافــة إلــى تسميات أخـــرى تشير إلــى أنه 

عام الخير واملحاصيل واألمطار.
 الــســنــة األمــازيــغــيــة 

ّ
ويــعــتــقــد املــــؤّرخــــون أن

ــًا عــلــى الــتــغــيــرات الــفــصــلــيــة  تــعــتــمــد أســـاسـ
النباتات  ونمو  للزراعة  املتنوعة  واملــراحــل 
املــــحــــددة لـــلـــمـــواســـم والــــفــــالحــــة املــنــتــظــمــة، 
والشمس.  كالقمر  الكواكب  مــواقــع  بحسب 
ــدأ رســمــيــًا الــعــد للسنة األمــازيــغــيــة منذ  وبـ
ـــام 950 قــبــل املــــيــــالد، بــحــســب املـــؤرخـــن.  عـ
أّمـــا الــحــدث املــهــم الـــذي تــرســخ فــي الثقافة 
األمازيغية، فهو أن بداية السنة األمازيغية 
تــزامــنــت مــع يـــوم الــنــصــر الـــذي انــتــصــر فيه 
املــلــك الــبــربــري أو األمـــازيـــغـــي »شــاشــنــاق« 
على امللك رمسيس الثالث في عام 950 قبل 
امليالد، في معركة في منطقة بني سنوس 
قرب والية تلمسان، )510 كيلومترات غرب 

العاصمة الجزائرية(.
في املقابل، تقول الباحثة في علم االجتماع 
»العربي الجديد«: »يعتقد  كلثوم بلواهن، لـ
أن السنة األمازيغية تزامنت مع نفاد املؤن، 
لتبدأ النساء في توفير ما تيسر للشتاء، أو 
الجزائرية  الثقافة الشعبية  كما يسمى في 
بـــالـــعـــولـــة«. تــضــيــف أن 12 يــنــايــر/ كــانــون 
ــــروح الســتــقــبــال عــام  الــثــانــي هـــو تــجــديــد الـ
الخير ووفرة املحاصيل الزراعية، من خالل 
مــمــارســة بــعــض الــطــقــوس، كــذبــح الــدجــاج 

وطهي الطعام للفقراء واملساكن.

أقرت الجزائر في عام 
2018 برأس السنة 

األمازيغية عيدًا وطنيًا، 
في إطار سلسلة تدابير 
وإجراءات لصالح تعزيز 

الوحدة الوطنية.  

■ ■ ■
يعتقد املؤّرخون أّن 

السنة األمازيغية تعتمد 
أساسًا على التغيرات 

الفصلية واملراحل 
املتنوعة للزراعة. 

■ ■ ■
تختلف االحتفاالت من 
منطقة إلى أخرى في 
ها تتفق 

ّ
الجزائر لكن

في الهدف اإلنساني 
األسمى من االحتفال.

باختصار

االحتفال بالسنة األمازيغية في الجزائر ليس عاديًا، خصوصًا أن معظم العائالت تشارك فيه في جّو ملؤه الفرح والحّب. ويشعر 
الناس بالتفاؤل ويأملون أن تكون السنة... سنة خير

هوامش

رشا عمران

بمعدل  كتبا  أقـــرأ  لــم  عــام 2011  منذ  بأنني  أعــتــرف 
أقــرأ خــال هــذه السنوات ما  لم  نصف ساعة يوميا، 
السابقة  قــدرتــي  فــقــدت  أقـــرأه فــي أشــهــر قليلة.  كنت 
بني  بما  يستغرق  الــقــارئ  يجعل  الـــذي  التركيز  على 
يديه، إلى حد أنه يصبح جــزءا من عالم الكتاب الذي 
القدرة على الدهشة، تلك الدهشة  يقرأه. فقدت أيضا 
الــطــفــلــة، أن أفــغــر فــاهــي وأنـــا أقـــرأ مــا يجعل جسدي 
يرتعش وجلدي ينكمش، أن أنسى كل ما حولي، وكل 
ما يتعلق بحياتي، وأعيش في العالم الذي أسكنه، أو 
أحضنه بني يدي فقط. فقدت هذه املتعة، املتعة املذهلة، 
الــعــوالــم مع  العيش فــي عــالــم آخـــر، متعة تغيير  متعة 
الروائية  الشخصيات  تقّمص  متعة  أقـــرأه،  كــتــاٍب  كــل 
أو املــســرحــيــة الــتــي كــنــت أقـــرأهـــا بــنــهــم، متعة تــحــّدي 
العقل لفهم الصعب والشاق، وأنا أقرأ كتابا فكريا أو 
فلسفيا أو سياسيا. فقدت ذلك كله لألسف، ولم أعد 

 على استرجاعه.
ً
قادرة

هل السبب هو التقّدم في السن، واالختبارات املضنية 
واملــتــاحــقــة فـــي الــحــيــاة الــشــخــصــيــة والـــعـــامـــة، والــتــي 
اســتــنــفــدت كــل طــاقــتــي، بحيث لــم يــعــد هــنــاك متسٌع 
الكــتــشــاف أي جـــديـــٍد أو االســتــمــتــاع بـــه فـــي الــكــتــب؟ 
يقينا، ال أحد يمكنه أن ُينكر ما للتقدم في السن من 

أثٍر على فعل الدهشة، ال في القراءة فقط، بل في كل 
ومهما  الطفولة وصاحبتها.  الدهشة صديقة  شــيء. 
جــاهــدنــا، ال نــســتــطــيــع أن نــبــقــي شــغــب الــطــفــولــة في 
داخلنا، ونحن نتقّدم في العمر. ثّمة ما يذهب إلى األبد 
كلما تقدمنا في العمر، مثلما الحياة ستذهب ذات يوم 
إلى  أيضا  ذاهــٌب  يتعلق فيها  من غير رجعة، كل ما 
غير رجعة. كيف يمكنني أن أستعيد بــراءة الدهشة، 
أنــــا الــتــي خــضــت اخـــتـــبـــارات الــحــيــاة طــــوال وعــرضــا، 
والحكمة، وهــي،  الــهــدوء  إلــى مرحلة  بــي  انتهت  حتى 
الحياة ملا وضجرا. وحدها  أكثر مراحل  في ظني، 
القراءة، في هذه املرحلة، يمكنها أن تعيد إلينا القليل 
نتقبل  تجعلنا  التي  للحكمة  املضاد  القلق  القلق،  من 
عن  نتوقف  بحيث  وطمأنينة،  بهدوء  القريبة  النهاية 
نــدرك،  مــا نحب، طاملا نحن  الشغف واالنــحــيــاز نحو 
الذي  القلق  أما   ونحن مثله. 

ٌ
زائــل أنه  الحكيم،  بوعينا 

تمنحه القراءة فهو يعيدنا إلى البدايات، إلى حيث كان 
ال يزال هناك متسع كبير من الوقت لفعل كل شيء، 
الحكمة  أن مرحلة  بيد  االختبارات،  وللدخول في كل 
ذاتها هي من تجعل شغفنا بفعل القراءة شبه معدوم، 
واملحدودية!  امللل  حــدود   

ً
انتقائية قراءاتنا  من  تجعل 

الـــدوران فــي مساحٍة ال زوايـــا فيها، وال  شــيء يشبه 
قطع للخروج منه. 

لنا فــي بادنا  أيــضــا بما حصل  ثــّمــة مــا هــو متعلق 

الــعــربــيــة عــمــومــا، وســـوريـــة خــصــوصــا بــعــد 2011، 
ــام الــعــربــيــة  ــ ــدّوي والـــكـــارثـــي لــكــل األحـ ــ فــالــســقــوط املــ
مرحلة  في  أدخلنا  واالجتماعي  السياسي  بالتغيير 
الــفــعــل الــســلــبــي، والــحــيــاد املــســتــقــر تــجــاه كــل شــيء، 
العربي،  الربيع  أحــام  التي منيت بها  الكبرى  الهزائم 
الدم والدمار والقمع واالستبداد املتزايد، واإلجرام غير 
املستعصية،  شبه  االجتماعية،  واألمـــراض  املسبوق، 
والتي ظهرت فينا، شعوبا وأفرادا، بفعل عقود طويلة 
جـــدا مــن االســتــبــداد والــقــهــر والــتــغــيــيــب، واالصـــطـــدام 
النفسي الشائك مع الوضع املستجد، ومع املجتمعات 
الجديدة التي انتقل إليها أغلبنا، أو تلك القديمة، والتي 
التي  الباهظة  األثــمــان  سلبية،  متغيراٌت  عليها  طــرأت 
دفعتها الشعوب العربية في سبيل نْيل قدرتها على 

إلى  كله  ذلك  التغيير، وتحول  قــرار  وامتاكها  الفعل، 
ذلك  املــزيــد،  لطلب  مفتوحة  ومعتقات  ومقابر  تــراب 
كــلــه حـــول فــعــل الـــقـــراءة »الــــذي هــو ضــــروري للحياة 
كــالــتــنــفــس«، كــمــا يــقــول ألــبــرتــو مــانــغــويــل فـــي كتابه 
العظيم »تاريخ القراءة«، إلى فعل ترفيٍّ نلجأ إليه هربا 
 مــا فــي الــهــروب، 

ٌ
مــن الــواقــع املـــزري. ربما هناك متعة

 ال تدخل إلى الروح. وبالتالي ال تتحقق 
ٌ
لكنها سطحية

الغاية األولى من القراءة: إمتاع الروح والعقل، إذ لسنا 
مدفوعني نحو القراءة بفعل الشغف بالدهشة واملعرفة 
الــواقــع ســـّدت تماما كــل منافذ  واالكــتــشــاف، فقسوة 
ر 

ّ
نتذك نقرأ كي  باملصمتني،  أشبه  الشغف، أصبحنا 

أننا لم نتحول إلى جهلٍة وأميني.
قــال لــي أحــد األصــدقــاء، حــني أخبرته عــن رغبتي في 
الدخول بتحدٍّ ذاتي لقراءة كتابني في األسبوع، بدال من 
قراءاتي االنتقائية القليلة حاليا: »املشكلة ليست فقط 
لم  أن ما يكتب حاليا  الــقــّراء. املشكلة أيضا  بنا نحن 
يعد معنيا بتقديم متعة الروح. ثّمة استسهال بالكتابة، 
يبدو أنه عام وليس عربيا فقط«! شخصيا أظــن، مع 
األولــى  املشكلة  أن  كــام صديقي،  على  مــوافــقــٍة  شبه 
فينا نــحــن، نــحــن كــبــرنــا، وأصــبــنــا بــعــدوى مــا يحدث 
ينبغي،  مما  أكثر  وتحليليني  بني 

ّ
مرك حولنا، وصرنا 

املشكلة  والتركيز.  االسترخاء  يقاوم  املركب  والعقل 
، ليست في الكتابة وحدها.

ُ
فينا أوال يا صديق

البحث عن شغف القراءة

وأخيرًا

كبرنا، وأصبنا بعدوى ما 
يحدث حولنا، وصرنا مرّكبين 

وتحليليين أكثر مما ينبغي
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