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تعّد رقصة تاسكيوين من الرقصات الجامعية املتأصلة يف حقل الفنون األمازيغية 
)سكساوة،  إلميينتانوت  املتاخمة  والجبال  الغريب  الكبري  األطلس  مبنطقة  خاصة 
إداومحمود، مئنتاَكن...(. تؤدى الرقصة، التي توصف عادة بكونها رقصة عسكرية، 
من طرف مجموعة من الرجال باألساس، قد يتجاوز عددهم العرشين، يحمل كل 
ئَكوالن(، يف  )أَكوال/  دّف صغري  عبارة عن  التي هي  اإليقاعية  آلته  منهم  واحد 
تناغم تام بني حركة الرقص وإيقاعات الدفوف واملزامري. وبالنظر إىل أهمية هذا 
النوع من الرقص الجامعي املهدد باالنقراض، بادرت منظمة األمم املتحدة للرتبية 
والعلم والثقافة )اليونسكو( يوم 6 دجنرب 2017 إىل تسجيل رقصة تاسكيوين يف  

قامئة الرتاث الثقايف غري املادي الذي يحتاج إىل صون عاجل.
الفرقة املحتفى بها "فرقة تاسكيوين"، دّوار تاجلت، جامعة إمييلاميس، أرَكانة.

محمد أوقلي
 راقص »تيسكت«

للجامعة  التابعة  أمرضوس  قرية  يف   1955 سنة  يف  أوقيل  عيل  بن  محمد  الرايس  ولد 

القروية إمييلاميس قيادة أركانة عاملة تارودانت.  ومنذ سن الثالثة عرشة كباقي أقرانه 

يتقن  أصبح  املدة  ومع  تاسكيوين  أحواش  رقصات  يف  باملشاركة  مولعا  كان  القرية  يف 

تقنيات الرقص واألداء وملا أصبح يافعا صار بإمكانه أن يضع تيسكت الذي تعرف به 

املوسيقي  الفن  أمهر مامريس هذا  ، ويشارك فيها بشكل رسمي تحت مراقبة  الرقصة 

محمد  الرايس  باملرحوم  بدءا  املنطقة  يف  الرقصة  هذه  رواد  مع  رقص  وهكذا  الرتايث. 

نهاية  إىل  واكريم  لحسن  املرحوم  الرايس  بعده  ثم  السبعينات  نهاية  حتي  أوموليد 

التسعينات وكذا مع روايس أخرين مثل محمد أوحمد واكريم ومحمد الحسني السايح 

والنارصي محمد أوبيهي..

يعترب بحق من املساهمني بشكل كبري يف الحفاظ عىل هذه الرقصة وعىل شكلها التقليدي 

سواء يف الحركة أو اإليقاع..

املحلية محليا ووطنيا. وملا  الفرقة  تقدمها  التي  العروض  يشارك يف كل  زال  شارك وال 

يف  وساهم  فيها  انخرط   2013 سنة  تاسكيوين  الرتايث  للفن  تاجلت  جمعية  تأسست 

األنشطة التي تقوم بها الجمعية باعتباره مرجعا يف تلقني هذه الرقصة وتنقيل تقنياتها.

ونظرا للدور املهم الذي يلعبه راقيص تاسكيوين يف استمرار هذا الفن الرتايث األمازيغي 

وانتقاله من جيل إىل جيل فالرايس محمد أوقيل يشكل جرسا بني الجيل السابق والالحق 

يف هذا الرتاث الالمادي األمازيغي .

 رقصة »تاسكيوين«

عيد الموسيقى
أمسية فنية
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