
“Bizitza hidaia bat da 
eta bidaiatzeak bizitzen laguntzen du ”

(Am azigen esaera zaharra)

M ikcl A ri'i/aba la^a \ i/p i i i ' i i t i  (Donostki - Kibar. 1957). 
lílkar l''uiula7,¡oko kiidealzaikia da 1997. iirle tik. Martin 
l)í;alde Kultur l’arkeko ardiiradiina izandakoa, efiuii 
Ikaselkai' arsitalctxcareii edizio-ziizciidaria da. Aurrelik 
17 urlez irakaslc ¡zana da O ifreta ela Zurrióla 
ikastoictan. cUi Donostiaii ospaUi zcn Kllometroak 
9[5ek() koordinalzailea. ligunkarla, Berrla eta Gara 
(■{iunkarlelan, l ’yrenalca, Hiiskal lle rria  eta Nora 
aldizkarletan ela Kuskadl Irrallan niendlarekln zerikusla 
diitcn niaklna bat artikulu eta kolaborazlo egin dllu. Bi 
llburu Idatzl eta arsltaralii dilu: ".Altona lilas eta 
Iratxoak" (Klkar) haurrcntzako Ipiilna ela “Rulas y 
paseos por Aiako Harria y A rtik iilza" (Sua).

AROKOKO Atlas Garaiko herrixketan murgildu 
gara milaka urteko kultura duen amazig 
herriaren eguneroko bizitzaz blaitzeko asmoz. 

Lurrari guztiz lotuta eta iraganean ainguraturik irauten 
duen herri hau teknologiatik urrun bizi da. Lur 
tiauetako negu ankerrak igarotzeko ez dute 
argindarrik, ez telefono mugikorrerako estaldurarik, 
ezta “zibilizazioarekin" lotuko luketen galipotezko 
errepiderík. Bere tradizioei men eginez luxuez 
gabeturik, mendeetan zehar haníiaika borroka Hbratu 
behar izan ditu berezkoak dituen hizkuntza eta 
usadioak gorde eta belaunaldiz belaunaidi 
transmititzeko. Bere aspaldiko ohiturak gorde eta 
ohoratzen dituen herri zahar honek soilik naturari 
eman ohi dio bere egunerokoaren berri.
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Furgonetaren atzeko aldean hamar egunez 
burutu nahi dugun M'Gouneko  haitzarteko 
trekkingerako motxila eta petateak sartu eta 
sei orduko bidaia luzeari ekin diogu. Gurekin 
batera, Atlas mendikatearen magaletan bizi 
diren Lahoucein mendi-gidaria eta Moha- 
m edsukaldari amazigak. Erromatarren men- 
detik ¡hes egitean berbere edo barbaroak 
deitu zituzten eta, horregatik, beraiek na- 
hiago dute "gizon libreak" esanahia duen 
amazig terminoaz izendatzea. Gidariaren on- 
doan, lurrerainoko kolore bizi eta anitzeko 
soinekoa jantzirik duen emakume edadetua. 
Bere kokotsean tatuaturik amazigen tifinagh 
alfabetoaren yaz letra irudikatzen duen iku- 
rra, "gizon askea" esanahia duen amazig na- 
zioaren ikur nagusia. Emakume ezkonduen 
artean ohikoak omen ziren tatuaje mota 
hauek egun ez dirá egiten. Esku ahurrean 
genaz m argoturik amaierarik gabeko Ierro 
eta irudiak daramatza. Soilik bere hizkuntza 
ezagutzen du, amazigera hain zuzen ere, eta 
ezinezkoa gertatu zaigu berarekin hitz egitea. 
Hitzen ezinezko lurraldean irribarre atseginak 
beta du haien lekua.

Berbere baino, nahiago 
dute “gizon libreak” 
esanatiia duen amazig 
terminoaz izendatzea

Lehen kilom etroak bete orduko, beroak 
bazter guztiak arakatu eta okupatu ditu. Lei- 
hoa ireki eta aire epelaren ferekak leundu du 
gure sargoria. Errepidearen alboetara lerro- 
katurik dauden hamaika herrixka atzean utzi 
eta bazkal orduan Azilal herrira heldu gara. 
Herriaren sarreran dagoen merkatuan eten- 
gabea da jendearen joan-etorria zalaparta 
eta hauts artean. Ez dugu bertan murgiltze- 
rik izan eta bazkaitzera sartu gara sukaldeko 
paretak koipez blaiturik duen taberna goibel 
batean. Entsalada txikia lagun, buztinezko 
ontzi koniko batean arkume haragiz eta ba- 
razkiez prestatutako ta jine  bat jan dugu. 
Gozoa dago. Gure bidaide amazigek jateko 
eskuin eskua erabiitzen dute eta etxetik es- 
kuin hankaz atera behar omen déla diote. 
Ezker eskuaz deabruak bakarrik jaten du eta 
horregatik bakarrik ipurdia garbitzeko era
biitzen dute. Haiek bezala, gu ere eskuin 
eskua erabiitzen saiatu gara.

Zeruak erre egiten du. Berriro martxan 
jarri, ekarri dugun errepide nagusia utzi eta 
Atlas mendikate aldera zuzentzen den bidetik 
jo dugu. Emakumeak zerbait galdetu digu eta 
Lahouceinek bete ditu itzuitzaile lanak. Ñire 
"M oleskine" koadernotxoan idatzita dudan 
hiztegi laburrean begiratu dut eta Sajah esa- 
nez bere interesa eskertu nahi izan dut. Erre- 
pide estu eta bihurriak Tizi N 'T irgh iste  
mendatea gainditu eta A gouti aldera jaisten 
hasi gara mendi magal pikoetan marrazten 
den bidetik. Im in  n'Ta/af herrixkaren sarreran 
gelditu eta mendiak isurtzen duen ur-emari 
handiko iturriak gure egarria ase eta nekea 
arindu du. Ibaiak zeharkatzen dituen haranen 
artean ernatzen den ibar berdearen parale- 
loan A goutka  heldu gara, asfaltoa amaitu 
eta natura bere esentzian gordetzen den le- 
kura. Lurrezko pista batek Ikhf n'IghirUern  lu- 
zexkara gerturatu gaitu, gure abentura txiki 
honen abiapuntura hain zuzen ere.

Gure traste guztiak atera eta gidaria agurtu 
ondoren, gurekin etorri den amazig andereak 
lastoz eta lurrez eraikitako bere etxean sar- 
tzera gonbidatu gaitu, gaua han igaroko du- 
gula adieraziz. Sarrera nagusian petateak eta 
m otxilak utzi, oinetakoak erantzi eta alfon-
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El Atlas Sentimental del pueblo Amazigh

Du r a n te  9 etapas, hemos recorrido el Alto 
Atlas marroquí compartiendo el día a día con 

las gentes del pueblo amazigh, mal llamados 
bereberes. Esta etnia de cultura milenaria vive 
dispersa a lo largo de toda la costa mediterránea 
de África. Anclada en el origen de los tiempos, 
vive por y para la tierra, gente sencilla 
desprovista de lujos y que ha tenido que librar 
muchas batallas para salvaguardar su lengua y 
su cultura. Durante el trekking hemos observado^ 
la vida de unas personas totalmente apegadas a '

sus tradiciones y perfectamente adaptadas a una 
geografía complicada. En los aledaños del monte 
M'Goun, cuyo relieve escarpado y agreste 
dificulta las comunicaciones con el exterior 
hemos disfrutado de la belleza de sus enclaves 
naturales que contrastan con las du'ras 
condiciones déía vida diaria y la esCasez de 

, sfervjdo»'f>asicbVEspectacuiares.(^argantas;' ;
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I Wadouchki herrixka

braz tapizaturik dagoen gelan sartu gara. 
Kanpoko pareten marroi koloreak margo bizi 
eta anitzez janzten du barruko aldea. Moha- 
m e d sukaldariak menda-belarrez eginiko tea 
eskaini digu zilar kolorezko teontzitik isuriz. 
Bat, bi, hiru... te gozoa hartu eta aldameneko 
etxean dagoen dutxa moduko batean as- 
tindu ditugu gaurko neke eta izerdiak utzi- 
tako arrastoak. Etxearen atarian, agure zahar 
batek zumitzezko otar zapal batean zereal 
aieakzuritzen ari da gura arbasoen iegez. Irri- 
barrea eta hitz batzuk eskaini dizkigu, baina 
argazkirik ez, ez du gustuko. Begirunez ma- 
kina gorde eta aldamenean kukubiiko jarrita 
bere esku zimurtuen mugimenduei so geratu 
gatzaizkio. Sinplea, baina ederra.

Eguzkia JbelAzourkimendtaren gibelean ez- 
kutatu orduko, giroa freskatu eta etxearen ba- 
besa bilatu dugu. Afaitzeko harira (Ramadan 
zopa) eta tajinea hartu dugu. Hiru belaunaidi 
bizi dirá etxe honetan, oso abegitsuak diren eta 
apenas 60 urteko bizi-itxaropena duten amazig 
edo "gizon askeak'.' Egunez jangela izan dena 
lógala da gauaz ata bartan zabaldu ditugu gure

lo-zakuak. Etxekoei timansiwine (gabon) opa 
eta loak berahala garaitu gaitu. Goizeko 4:30ak 
aldera meskitako bozgorailutik ozenki airara 
barraiatzen diren otoitzek gura loaren sakonari 
amaiera eman eta esnarazi gaituzte bat batean. 
Laburra izan da eta erraz berreskuratu dugu 
ametsan paradisua.

Egunsentiaran argiak leihoaren kanpoko 
aldean dagoen forjatutako irudi-sarea zehar- 
katu du gauari bera azkana iragarriz. Lurrean 
jesarririk gosari oparoa egin dugu. Ali, Ornar 
eta A li mandazainak gura patataak hartu eta 
trekkingerako behar d itugun traste guztiak 
(jaima, sukaldeko tresnak, janaria, kanpin 
dendak...) mandoen gainean atontzen hasi 
dirá. Etxako nagusiak agurtu, eskerrak eman 
eta abian jarri gara. Lahoucein ata Mohamed  
lagunakin batera ibar berde aldera jaitsi 
gara. Arto, tipula, pepinoa, patatak eta basta 
hainbat barazkiren labora lur artean zabal- 
tzen dan xandan barrena aman ditugu lehen 
urratsak. Kontraste handiko lurrak, mendi 
magal idor eta erreka ondoko freskotasuna, 
eremu biluzia ata lur abaratsen artekoa.

Kontraste handiko lurrak, 
mendi magal idor eta 
erreka ondoko 
freskotasuna, eremu 
biluzia eta lur aberatsen 
artekoa

U r a  t3 iz i t : z a  d a
Paradisua dirudien baratza berde honatan 
sagarrondoan presentzia nabarmena da. Ho- 
rietan hazten dirán fruitu gozo eta ugarian pi- 
suak adarrak makurtzan ditu eta guk Adanak 
izan omen zuen tantazioari ozta-ozta eusten 
diogu. Lurrazko ubidez osatutako sistema 
batek uraztatzan dituzte aldaretan araikitako 
baratzeak. Gura jakin-m ina ase nahian La- 
houceim  galdezka hasi gatzaizkio. Amazi- 
gentzat ura bizitza déla asan digu, urak 
bizitzako behar dituzten oinarrizko alikagaiak 
eskuratzeko aukara amaten baitie. Erreke- 
tako ura baliatzan duen ureztatzeko ubida 
sistema honen bidez fruta-arbolak ata baraz- 
kiak ereiten dituzte: amazigan eguneroko la- 
naran puzzla astun ata neketsua. Baratzako
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produktuez gain, fam ilia bakoitzak zenbait 
ardi eta ahuntz, oilo batzuk eta behi bat iza- 
ten dituztela esan digu, beharrezkoak eta oi- 
narrizkoak zaizkien esnea, arrautzak eta 
gurina bezalako produktuak eskuratu ahal 
izateko. Egunerokotasunean m urgilduta bizi 
diren herritarrek baratzeko lan anitzetan iga- 
rotzen dute goiz partea, eguzkiaren izpiek 
beren ikuspegirik ahulena erakusten dute- 
nean. Emakume gaztea igitaia eskutan ihia 
ebakitzen dihardu eta bere ondoan dagoen 
mutila mandoaren gainera jaso eta etxaldera 
eramateko prest dago. Aurrerago, patata 
soro batean agureak aitzurra eskutan urari 
bidé eman dio pasoa eragozten dion lurra 
kenduz. Hórrela bizi dute goiza, beren bizi- 
tzaren biltegi eta iturri den paradisu txiki 
hauek zaintzen, atontzen, lantzen... errespe- 
tatzen.

Timiteta Agoutiko kafesne koloreko etxeak 
itsaso barde honen gainetik altxatzen dirá. 
Horietako zenbait teilatutan ikus daitezkeen 
antena parabolikoak dirá elementu arrotz ba- 
karrak, guztiaren harmonía hausten duten 
m odernitatearen lekuko desiratuak. Maro- 
koko gazte askoren ametsen ispiiu, mende- 
baldeko balizko paradisuaren erakusleiho 
erakargarria.

Baratze hauek eskaini diguten freskotasu- 
nak ibilera erraztu digu, baina bertatik ate- 
ratzean bero lehor eta sargoriaren zamak lur 
hauetako errealitate gordinera ekarri gaitu. 
Pikondo handi batek eskaintzen duen itzal lu- 
zearen mendean bilatu dugu atsedena har- 
tzeko beta. /4/f Sa/dherrixkatik gertu dagoen 
arboladian bazkaitzeko tartea hartu dugu. 
Ubideetako uretan jo lasti dabiitzan umeen 
algarak ozenki aireratzen dirá. Ura ere jolas 
leku, ura ere josta ilu. Intxaurrondo bikain 
baten gerizpean zumitzezko estaikiak jarri eta 
bertako produktuez osatutako entsalada eta 
melóla jan ditugu. Ez da menda-belarrez 
egindako terik falta. Bat batean, gure bost kl- 
deak desagertu egin dirá eta berehala ohartu 
gara otoitzerako unea déla. Herriko meski- 
tako bozgorallutik muezinaren otoitzerako 
deia (AHahu Akbar) hedatu da Ibarraren baz- 
ter guztietara. Egunean zenbat alditan egiten

duten otoitz galdegin diegu geure bidaideei 
eta gure jakin-m ina asetzearren edo, Meka 
aldera jarrita egunero gutxienez bost aldiz 
egin behar dutela otoitz argitu digute, nahiz 
eta eskubidea duten maiztasun handiagoz 
egiteko. Sa/afeko derrigorrezko bost otoitzak 
egunsentian, eguerdian, arratsaldean, arra- 
tsean eta gauean egin behar dituzte. Erritual 
gisa, otoitza eskuak, aurpegia, belarriak eta 
ukondoak urez garbitu eta gero egiten dute. 
Orain ulertu dugu zer demontre egiten zuten 
gure lagun amazigek plastikozko kubo urdin 
txiki bat eskutan hartu eta bertan daramaten 
urez beren gorputzeko atal horiek igurtziz. 
Ura bizitzeko, ura jolasteko, ura otoitz egi
teko.

Orain arte ekarritako bidé laua atzean utzi 
eta hormak erorita dituen bihitegi zahar 
baten ondotik lehen aldapari eutsi diogu, 
mendi aldera zuzentzen den xenda nabar- 
men batetik. Eguzkiaren beroak ez du bar- 
katzen eta gure Ibilera m oteldu egin du. 
Lepora heldu eta atzera begiratuz ibar bor
dearen ikuspegi zabalaz gozatu dugu, urak 
sortu duen baratze bizia, bizitzeko urak zizel- 
katu duen eremu aberatsa eta emankorra, 
amazigen lantoki eta bizileku miresgarria. 
Postal honen beste aldean gaude, dozenaka 
ahuntzek bazkatzen duten erreinuan eta 
gertu harrizko borda, artzalnaren eta ahun- 
tzen gordeleku.

Urak sortu duen baratze 
blzia, bizitzeko urak 
zlzelkatu duen eremu 
aberatsa eta emankorra, 
amazigen lantoki eta 
bizileku miresgarria

Egunaren azken argiak itzali aurretik, Taghia 
n'Ait Hamoudou errekastoaren ertzean jarri dl- 
tugu jaima eta kanpin dendak, JbelTafenfent 
mendiaren magaleko lur gorrietan. Mohame-

dek afaria prestatzen duen bitartean botak 
erantzi, oinak errekan sartu eta kantinplorak 
urez bate ditugu. Gaur ez dugu dutxarik, erre- 
karen ur korrontaak eskaini digun freskotasun 
eta gardentasunak lagundu du gure asmoa. 
llargiak hartu du eguzkiaren lekua eta jaima- 
ren babesean afaldu ostean, gura lagunak 
agurtu eta lo-zakuaran epela bilatu dugu. 
Zerua oskarbi dago eta ezin izan diogu eutsi 
izartegiak erakusten duen ikusklzunari so ge- 
ratzearl. Soilik errekaren murmurioak hausten 
du espektakulu honen handitasunari darion 
isiltasuna. Ezin ederragorikl

Egunsenti zoragarri batek esnatu gaitu. A li 
eta Ornar mandazainek mandoak prestatzen 
dituzten bitartean jaimaren babesean Moha- 
medeW prestatutako jaki gozoak dastatu d i
tugu gosaitzeko orduan. Goiz da eta oraindik 
eguzkiaren izpiek ez dute berotzen. Argiak lu- 
rraren kolore gorria areagotzen du, erretzen 
balego bezala. Martxan jarri eta Lahouceinen 
arbasoak erabili ohi zuten artzain bida zaha- 
rretik aurrera egin dugu intsantsu-mitar {Ju- 
níperus thurífera) zuhaitz berezien artean. 
Atlas mendikatean bereziki ederrak dirá 
enbor bihurritua duten zuhaitz hauek. Giro 
lehorrak harén enbor eta adarren kolore 
grisa areagotzen du hosto iraunkorren ber- 
detasunarakln kontrastatuz. Ganaduaren 
eraginez eta egurretarako erabileraren on- 
dorioz, basoak oso dagradaturik daude eta 
bastelako neurririk hartu ezean, egoera kon- 
ponezina Izango da laster.

Gorabehera txiki eta Igarobide estuen ar
tean bete ditugu hurrengo bi orduak. Fruitu 
lahor batzuk jatan ditugun bitartean, goi lau- 
tadako lurrean eseri eta Abachkouko Ibar al
dera begiratzean, lurrak erakusten duen 
kolorean sinfonía txertatu zaigu bat batean 
begien ninietan. Idorra eta iradokitzaile den 
paisala honetan ibarrak eta herrixkak guztiz 
mimetizaturik agartzan dirá, lugorrien eta ba- 
razki soroen berde biziaren arteko kontraste- 
aren unibertso txikian txartaturik. Ikuspegi

166 P ^ B E H A lC a



l I v -  V ' - o  ^  '^ . - .n . . ' - -  >  ■

Tiranimineko lurrak

atsegina lagun, mandoen atzean jarri eta au- 
rrera egin dugu. Aurrez aurre, hiru mila me- 
troak gainditzen dituzten mendiez osaturiko 
Jbe l Tarkeddit mend\katearer\ horma berti- 
kalak ikusi eta G hougult a\dera jaisten hasi 
gara. Herriaren sarreran lehen umeak gertu- 
ratu zaizkigu "un stylo" eskatuz. Harrigarria 
bada ere, paraje hauetako umeentzat bola- 
luma edo lapitza dirá desiratzen duten opa- 
ria. Askok ¡dazten eta irakurtzen jakin gabe 
hauen bidez magia egin dezaketen esperoan 
edo beraien ezkutuko sentimenduak orri 
puska ziztrin batean dituzten ametsak ma- 
rrazteko itxaropenez. Zein gutxi beliar den 
apenas ezer ez dagoen lekuan eta zenbat 
soberan oparotasuna dugun lurraldean. 
Lelienak gutxirekin zoriontsu, gu, aldiz, uga- 
ritasunean zoritxarreko. Hauxe da gure mun- 
duaren erretratu desorekatua.

Harrigarria bada ere, 
paraje tiauetako 
umeentzat bolaluma edo 
lapitza dirá desiratzen 
duten oparia

Herria eta errealitate gordina gibelean 
utzita, Ghougulteko haitzartean m urgildu 
gara intxaurrondo baten gerizpean atsedena 
hartu eta bazkaitzen geratu garen arte. Moha- 
medek kubo txiki urdina hartu, errekastoan 
urez beta eta otoitz egitera abiatu da. Egune- 
roko erritoa. Umeak lanean ikusi ditugu, ba- 
tzuk ahuntzak zaintzen eta hauen kakak 
mando gainean herrira garraiatzen, neskatxak 
errekaren ertzean arropak ikuzten. Janari eske 
gerturatu zaizkigu batzuk, urrutitik mesfidati 
zelatatu gaituzte bestek. "Un stylo, un

sty lo"... Haitzartea amaitzean, kanpatzeko 
lekua bilatu dugu beste lautada txiki batean. 
Kanpin dendak eta jaima muntatu, gertu da
goen Iturri txiki batetik ateratzen den urez hala 
moduz garbitu eta afaitzera bildu gara. Gaur- 
koan ere, ortzian marrazten diren izarrek es- 
pektakulu paregabea eskaini digute.

IM a h i  e z  d u e n a r i  e z i n  z a i o  
z e r u a  e r a k u - t s i
Gau haizetsuak eta inguruan bizi diren no- 
maden zakurren zaunkek esnatu gaituzte 
nahi baino golzago. Gosaldu ostean, igoera 
zorabiagarri bati ekin diogu mendiaren ma- 
galean sigi-sagan marrazten den xendatik. 
T iz ir iW a n imendi lepora heltzean eta amasa 
berreskuratzeko atsedena hartu ondoren, 
Tarkedditeko ordeka aldera abiatu gara. Xen- 
daren alboan bi ume gu noiz iritsiko zain. 
"U n sty lo" eskatu eta guk eman. Nomaden 
etxe eta ahuntzen bazkalekuen artean ib ili 
eta gero, errekaren ondoko zelaitxo berdean 
altxatuta dagoen Lahouceinen lagun baten 
jaim aren ondoan menda-belarren tea das- 
tatu dugu. Botak erantzi, oinak errekan sartu 
eta belarretan zeruari so etzanda eman d i
tugu hurrengo m inutuak eguzkiaren izpien 
ferekaz gozatuz.

Jbel Tarkeddit eta Igh il M 'Goun  mendika- 
teen artean hedatzen den lautada luzean 
zehar ibiliz lehen aldiz ikusi ahal izan dugu 
M'Goun  mendia, gure ib ila id i honen puntu- 
rik gorena. Tarkedditeko aterpearen ondoan 
dagoen oasi berdean gure lagun mandazai- 
nek altxatu duten kanpalekura iritsi gara. 
Motxilak bertan laga eta gero, aterpean da
goen dutxan aurreko egunetako izerdiak eta 
hautsak geure gorputzean utzitako arrastoak 
ezabatu ditugu. Gaua laburra izango da, goi- 
zeko laurak aldera altxatu behar dugu eta. 
Afaldu, zeru izartuari begiak tarte batez josi 
eta lo-zakuaren epela bilatu dugu agudo.

Mohamedek kanpin dendako kremailera 
ireki eta mendi aldera abiatzeko ordua déla 
esan digu. Bapo gosaldu, hotzetik babesteko 
arropa egokiak jantzi eta frontalaren argiaz 
baliatuz ilaran maldan gora jarri gara. Man- 
dazainak jaimaren babesean geratu dirá 
lotan, ez dirá gurekin etorriko eta gauean be- 
rriro elkartuko gara Oulilimteko ibarrean. Ho- 
tsik gabeko gau beitzean beste talde batzuk 
ipurtargiak balira bezala marrazten dirá men
diaren magalean. Zeru izartsuan, aldiz, izarren 
anabasak marrazten duen irudi mugagabea. 
Lepora iristean, mendi tontorraren gibeletik 
ateratzen ari den ekiaren argitasun itsugarriak 
agurtu gaitu. Azken metroetan Amaiak ezin 
izan dio emozioari eutsi eta negar maikoen 
eztandak bete du harén aurpegi hotza. 
M'Gouneko gailurraren maga! grisean eseri 
gara bostak haizearen txistuak musikatzen 
duen konpasean murgildurik. Zeruak eta lu
rrak bat egiten duten lurralde amaigabeari so, 
bertan marrazten diren naturaren kolore eta 
irudiez gozatu dugu. Jaitsiera, mazizoaren er- 
dialdeko kono pikotik egin dugu eta beheko 
aldera iristean IVI'Gouneko iturrien bila abiatu 
gara, Oulilimtera.

M’G0unel(0 gailurraren 
magal grisean eseri gara 
bostak haizearen txistuak 
musikatzen duen 
konpasean murgildurik

Zerua ilundu eta ekaitzaren hotsak entzun 
ditugu gertu. Kanpamendura iristerako txin- 
gorrak bisita egin digu. Ekaitzaren ostean, 
barea. Gaur ez dugu jaimarik, bertan dagoen 
nomaden harrizko etxean hartu dugu atseden
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eta ostatu. Inguruan dagoen nomaden beste 
etxaldera joan nahi, baina ez gerturatzeko o¡- 
hukatu digute. Lahouceiríi galdezka hasi na- 
tzaio jarrera honen arrazoiak bilatu eta ulertu 
nahian. Nomaden bizitzaz luze hitz egin dugu, 
baita ere haiek "zibilizatzeko" gobernuak 
egindako ahaleginaz, hala ñola, urna noma- 
dak eskolaratzeko edota herrixketako bizitzan 
txertatzeko xedez. Lurralde honetako noma- 
dekln izandako harremanen emaitzak ez 
ornen dirá onak Izan eta askok bere isola- 
menduan bizitzen jarraitzea erabaki ornen 
dute. Sentimendu kontrajarriak azaleratu zaiz- 
klt Lahouceinen azalpenak entzutean, nahia 
eta ezinaren arteko borroka latza. Gaur bizi 
dugun mundu globallzatu honetatlk ¡hesbide 
izan daitekeelakoan, baina... dagoeneko be- 
randu. Bizinnoduaren oasi honi bizkarra eman 
eta kanpalekura itzuli gara nomadei argazki 
bat ateratzeko aukerarik eta kemenik izan 
gabe. Errekaren ertzean jesarri eta gure bizi- 
tzaren zentzuaz eta esanahiaz gogoeta egin 
nahi izan dut. Istant bat izan da, ezin dut (edo 
ez dut nahi). Lagunen ondora bildu eta 
menda-belarrezko tea eskutan, belarretan 
etzan eta zeruari so geratu natzaio, nahi ez 
duenari erakutsi ezin zaion zeru horri begira

A u z o k o 3  e t x e a  b a i n o  
g a r r a n t z i - t s u a g o a  d a ,  e - ta  
l a g u n a  b i d e a  t s a i n o
Gure seigarren egunsentia agurtu eta ¡ba
rrean zehar abiatu gara mandoen atzetik. 
Mendien magaletan ahuntz-talde ugari eta 
gertu nómada bakartien harrizko etxolak. 
Xendaren albo batean m util gaztetxo batek 
bere uzta saldu nahi digu, barraskilo zuri ba-

tzuen oskolak eta ahuntzen artlle zakarrez 
egindako eskumuturrekoak. Nómada gazte 
honek ez digu "un stylo" eskatu eta bere irri- 
barrerik zabalena eskaini digu eskuen ahu- 
rrean bere altxorra erakutsiz. Hiruzpaiau 
eskumuturreko erosi eta 300 dirham eman 
eta gero, aurpegian distira apartekoa era
kutsi du, diruaren distira saitzailea ote? OuH- 
lim teko  penitenteak altxatzen diren lekura 
ailegatzean, harri eta zur geratu gara haizeak 
zizelkatu dituen formazio geologiko erraldol 
hauek duten itxura magikoarekin. Paradisu 
txlki hau zeharkatzen duen errekaren ondo- 
tik jaitsi gara paisaia zipriztintzen duten ha- 
maika intsentsu-m iter zuhaitzen artean. 
Garai batean bihitegia izandako Tighrem t 
n'A it Ahmeden aurrien ondora iritsi eta bere 
itzalean bazkaldu dugu. Hemen denbora as- 
tiroago igarotzen déla dirudi.

Gertu dagoen Mourabitine  herrixka atzean 
utzita, azkar heldu gara Taghreftera, gaurko 
nekeak eta pozak pausatuko ditugun Chez 
Jama! Gíte d'etapera edo aterpera. Logela 
koloretsuan trasteak utzi eta herria bisita- 
tzera abiatu gara. Ume andana dabil harra- 
paketa eta ezkutaketetan jolasean. Guztiak 
mutilak, neskak errekastoan makurturik arro- 
pak ikuzten eta beraiek baino gazteagoak 
diren anai-arrebak zaintzen. Gizarte patriar- 
kala izanik, emakume amaziga fam iliaren oi- 
narri da eta ezkontza da bere halabeharreko 
patua. Gizona da fam iliaren kide guztiengan 
kontrol zorrotza dueña, eta emakumeak, 
aldiz, fam iliaren morala eta bizitza pribatua 
zaintzen dituena. Emakumea da halen gizar- 
teko habea, beraiek garbitzen dituzte arro- 
pak, otorduak prestatzen, igitaiez ihiak

mozten, ogia egiten eta sutarako egurra 
ekartzen. Hala ere, emakume amazigak bere 
mugen barnean jakin izan du bere rola bila- 
tzen. Lahouceim  egoera honetaz galdegin 
diogu eta hori guztia halen tradizio eta ohi- 
turetan txertaturik dagoen antzinako egoera 
déla esatearekin batera, berehala ohartu 
gara bat datorrela emakumearekiko dagoen 
ikuspegi honekin. Entzundakoak sortu duen 
amorrua geure erraietan gorde dugu. Uler- 
gaitza gertatu zaigu eta soilik mendiko jen- 
deak prestatzen duen kus-kus ederrak arindu 
ditu gure haserrea eta mina. Mutiko txlki bat 
gerturatu zait, poltsan dudan lapitza eta 
paper puska bat eman eta korrika aldendu da 
bere lagunei lortutako altxorra erakustera.

Gizarte patriarkala izanik, 
emakume amaziga 
familiaren oinarri da eta 
ezkontza da bere 
halabeharreko patua

Golzaldean aterpeko jendea agurtu eta ba- 
ratze eta fruta-arbolek osatzen duten oasi 
berde artean zabaitzen den xendetan barrena 
igaro dugu goiza. Herritik ateratzean, harresi 
txiki bat ikusi dugu, eta barruan belarrak eta 
sastrakak. Lahouceim  galdetu eta hilerria 
déla esan digu. Hilarririk gabeko hilerria? Bal, 
zutikako harri gutxi batzuk ikus badaitezke 
ere, gehienek hildakoak lurperatu eta ez 
omen dute inoiako ikurrik jartzen. Gurean ez 
bezala, paisaiarekin guztiz bat egiten du. 
Gaurko ibila idi laburrak Im i Nirktera eraman 
gaitu. Iraganean ainguraturik bizi den he
rrixka honetako korta baten ondoan kanpin 
dendak jarri eta erreka aldera jaitsi gara ur 
korrontearen m urm urioak eskaintzen digun 
lasaitasuna bilatuz. Gertu, m util talde handi 
bat futbolean ari da, lastoz, oihalez eta sokaz 
egindako baloi bati ostikadak emanez. Ber- 
tan, kafesne koloreko pareta baten kontra ja 
rrita dauden hiru neskatxa keinuka ari 
zaizkigu, lotsati eta mesfidati. Burua zapiz es- 
talita eta oinutsik daude. Amaiak eskutan 
duen mugikorrari begira, arrotza egiten zaien 
tresna tx ik i batek sortzen dien harriduraz 
ohartu gara, gure seme-alabentzat "ezinbes- 
tekoa" den josta iluak eragiten dien liluraz. 
Luze jo dugu postal honi begira, luzeago jo 
beharko genuke geure "bizitza zlbilizatu eta 
aurreratuak" ekarri dituen ondorioez haus- 
nartu eta gogoeta egiten. Baina, ihes egin

168 P V B E H A íC a



ohi dugu beti, ez dugu kemenik errealitate 
gordinari aurre egiteko. Eroso bizi gara eta 
ez zaigu interesatzen bidean eten txiki bat 
egin eta geure bizimodua zalantzan jartzeko, 
geure kontraesanak azaleratzeko. "Lapikoa" 
irakiten jarri zait eta kostata hartu dut lo.

Gaur, M'Gouneko haitzartean sartuko gara 
zizelkatu duen errekaren uretan murgilduz. 
Oinetako zaharrak jantzi eta gustura ibili gara 
ur-korrontearen ibilgua jarraituz. Eguzkiaren 
izpiek apenas iristerik duten pareta bertikal 
horixka eta erraldoiek gordetzen duten espa- 
zio estu eta erakargarri honek "m andabide" 
baten antza du, haran honetako herriak lo- 
tzen dituen "autobidea" baita. Hiru ordu pa- 
satxo oinak bustitzen, hiru ordu pasatxo 
naturaz gozatzen ib ili eta gero, Tiranim ine- 
ren sarreran dagoen etxe bakarti batean 
hartu dugu ostatu. Arratsean, etxearen on
dean dagoen eraikin tx ik i eta ilun batean 
suaren argia ikusi eta gerturatu gara. Etxeko 
bi neskak afaria prestatzen dihardute, Fatima 
lurrezko labean ogi opilak egiten eta Sara su- 
tondotik ateratako txingarrekin tajinea pres
tatzen ari da. Sukaldea, izkina bateko sua 
izan ezik, argilunez beterik dago. A li manda- 
zainak berbaidi luzean ari da Faf/marekin, 
amazigeraz etenik gabeko berbaldian. Su- 
tondoaren epelean eseri eta guretzat arrotza 
den hizkuntzan esaten zutena jakin guran La- 
houceinl bien arteko hizketaz galdegin 
diogu. Alik Fatiman esan ornen dio bere he- 
rrian badela m util gazte bat berarentzat 
señar egokia litzatekeena eta berak ezagutu 
nahi izanez gero, harekin hitz egin eta elkar 
ikusteko eguna eta lekua finkatzeko prest da- 
goela. Fatimak ez ornen du etxe honetan lau 
gizonezkoentzat bizitza osoan lanean jarraitu 
nahi eta begi onez ikusi du Alik  egindako 
proposamena. Hala ere, m util gazte horrek 
arrebarik ba ote duen galdetu dio eta Alik 
baietz esan. Hitzik gabe geratu gara. Tajinea 
jan eta lotara.

Eguzkiaren izpiek apenas 
iristerik duten pareta 
bertikal horixka eta 
erraldoiek gordetzen 
duten espazio estu eta 
erakargarria

Gure abentura txiki honen azken egunari 
egin diogu aurre. Etxeko jendea agurtu eta 
atzo bezala, gaur ere oinetako zaharrak jan- 
tzita errekatik ib ili gara. Aguerzaka herrira 
iristean, berehala ohartu gara bestelako bizi- 
modu bat dutela, dendak, aterpeak, meskite- 
tako bozgorailuak, kale-argiak eta kotxe gutxi 
batzuk. Galipotezko errepidea aterpearen 
atariraino iristen da eta lurrezko fú tbo l ze- 
laiaren ondoan 4x4 kotxetzarrak eta furgo- 
netak. Ilun-tzean azken afaria egin dugu 
mandazainekin. Ornar, A ii eta A li lagunak 
etxera bueltan dirá. Ez dute amazigera ez 
den beste hizkuntzarik ezagutzen, baina ez 
dugu arazorik izan bederatzi egunez haiekin 
komunikatzeko, nahikoa izan da keinu edo 
hots bat elkar ulertzeko. Umilak, zintzoak eta 
langileak diren lagunekin argazkia atera eta 
besarkada luze batez agurtu ditugu. Beraien 
nnandoak hartu eta beren herrira itzuli dirá, 
egun hauetako lanaren ordaina jaso eta da- 
tozen asteetan bizirauten jarrai-tzeko nahi
koa. lawnk  lagunak, zorte on i M oham ed  
sukaldaria eta Lahoucein mendi-gidaria gu- 
rekin geratu dirá eta elkarrekin Quarzazate, 
Taroudant ela Essaouirako herriak eta bazte- 
rrak ezagutzera abiatu gara. Atzean utzi dugu 
haien ohiturei estuki lotutako eta geografía

ez abegitsura egokitu den amazigen bizitza, 
ekosistema zehatz bati lotutako nekazaritza 
eta abeitzaintza prekario batez inguraturik, 
eriiebe malkartsuak komunikazioa zailtzen 
duen gizarte txikia. Naturaren m irari lilura- 
garria.

Sajah!
Marrakexko Jemaa el Fna piazan dagoen 

zalaparta amaigabean m urgildu gara. Ohi be
zala, bazter guztiak jendez gainezka daude. 
Musikaríen soinu eta kanta amaigabeak, la- 
ranja-zuku saitzaileen deiadarrak, suge-sor- 
gintzaileen txirula hotsak, dantzarien ¡ira-bira 
eroak eta jatetxeetako burruntzietatik atera- 
tzen den ke artean galdu gara. Atzean geratu 
dirá bederatzi egunez Lahoucein, Mohamed, 
Ornar eta A li lagun amazigekin ezagutu eta 
gozatu d itugun Atlas mendietako magal 
koloretsuak, lastoz eta lurrez altxatutako 
herrixkak, ibar berdeetako freskotasun eta 
oparotasuna, haitzarte estu eta amaigabeak, 
errekastoen m urm urio lasaigarria, ezti kolo- 
reko lurrak, umeen jo las eta irribarreak, bide- 
etako isiltasuna eta meskitetako otoitzerako 
deiak... atzean utzi ditugu ezkutuko senti- 
menduak ernetzen dituen lurralde abegitsua. 
Mutua ez den paisaia ederra. Bizirik dirauen 
amazig herria.

Amazig herria

A MAZIGA jatorri ezezaguneko herria da eta 
tribu independente askoz osatuta dago.

Erromatarren m endetik ihes egitean, peioratiboki 
berbere edo barbaroak deitu zituzten. Horregatik 
beraiek nahiago dute "gizon libreak" esanahia 
duen amazig term inoaz izendatzea. Mendeetan 
zehar kanpotik zetorren eraso eta mehatxuei 
(greziar, feniziar, erromatarrak, bandaloak...) aurre 
egiteko bat egiten jakin arren, amazig nomadak 
erabat sakabanaturik bizi izan ziren eta bizi dirá 
gaur egun. Hasieran arabiarren erasoei aurre egin 
bazien ere, ezin izan zuten erasoa gelditu. VIL 
mendearen bukaeran Afrikako iparraldeko 
kostaldean musulmanak ziren nagusi eta 
bamealdea amazigen esku zegoen. Hala ere, Islama hartu zuten eriijio. Islamismoa onartu 
arren, XI. eta XII. mendeen artean beren kultura eta aginte poiitikoa berreskuratzen saiatu ziren. 
A imorabide eta almohade dinastiak nagusitu eta txandakatuz estatu independenteak sortzea 
lortu zuten, XV. mendean arabiarrek erabat mendean hartu arte. Marokoko biztanleriaren erdia 
baino gehiago amaziga da, Aijerian gutxiengoa, Tunisian talde txiki batzuk baino ez dirá geratzen 
eta Libia eta Egipton kasik desagertu egin dirá.
H istoriaurretik Afrikako iparraldean bizi den (Maroko, Aljeria, Tunisia, Libia, Maurutania eta 
Egipto) gizatalde honen berezko hizkuntza amazigera da, zona horretan hitz egiten diren 
hizkuntzen artean zaharrena. Sei milioi hiztun baino gehiago daude dialekto askotan banaturik. 
Amazigen lurretan arabiera da nagusi eta amazigeraren hiztunen eskubideak ez dirá 
errespetatzen. Lurralde desberdinetan elkarrengandik urrun eta sakabanaturik dauden hizkuntza 
kom unitate hauek erabili ohi duten amazigerak Marokon eta gainerako estatuetan ez du 
ofizialtasunik, eta hainbat eskualdetan etxeko eta kaleko hizkuntza den arren baztertuta dago. 
Gaur egun arabiera nagusitzen ari da amazigeraren kaltetan. □

I Imi Nirkteko ume amazigak

■ Maite, Amaia, Mohamed, Lahoucein eta 
Mikel M'Gouneko gailurrean
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