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صالتهم أصعب صالة في العالم
عادل سالم في ضيافة )الهنود الحمر(
الغليون املقدس أهم األدوات التي تستخدم في الصالة

عادل سالم
أيلول ـ سبتمبر ٢٠٠٥
تم تجديد ،وتنقيح النص في نيسان ٢٠١٧
كYنت سYعيدا جYدا ً عYندمYا دعYانYي أحYد سYكان أمYريYكا األصYليني الYذيYن نطلق عYليهم تYجاوزا
»الYYهنود الحYYمر« إلYYى مYYعبدهYYم ،لYYلمشاركYYة فYYي أحYYد الYYطقوس الYYديYYنية الYYتي يYYقيمونYYها
تYعبدا لYخالYقهم ،الYذي يYعدونYه خYالق الYكون كYله .فYقد كYنت تYواقYا ملYعرفYة طYريYقة عYبادتYهم
فYأنYا أجهYل الYكثير عYنهم رغYم أنYني أعYيش فYي بYلدهYم مYنذ أكYثر مYن ربYع قYرن ،وكYل مYا علق
بYأذهYانYنا عYنهم بYقايYا مYما أراد الYرجYل األبYيض )املYهاجYرون األوروبYيون( أن يYعلمنا إيYاه مYنذ
ك YYنا ص YYغارا ً م YYن خ YYالل أف YYالم ه YYول YYيوود ال YYتي رس YYخت ف YYي أذه YYان ال YYكثير م YYن ال YYناس ،أن
»الYهنود الحYمر« كYانYوا مجYموعYة مYن الYعصابYات الYتي تYهاجYم الYحجاج الYبيض املYساملYني.
وط YYامل YYا ك YYنا نصفق ص YYغارا ل YYعصاب YYات ال YYكاوب YYوي أث YYناء م YYشاه YYدة أف YYالم ه YYول YYيود وه YYم
ينقضون على سكان أمريكا األصليني ،ويقتلونهم.
ذهYYبت لYYحضور الYYطقوس الYYديYYنية مYYع الYYذي دعYYانYYي فYYإذا بYYي بYYعد انYYتهائYYها أقYYرر أن أكYYتب
ب YYحثا ق YYصيرا ع YYنها ،وع YYنهم ،وع YYن وط YYقوس YYهم م YYلقيا ال YYضوء ع YYلى ب YYعض ت YYاري YYخهم ف YYي
الواليات املتحدة األمريكية .
دعYونYي فYي الYبدايYة أنYقل إلYيكم الYطقوس الYديYنية الYتي شYاركYت فYيها ألنYقلكم إلYى جYو جYديYد
عYYليكم لYYم تYYسمعوا بYYه مYYن قYYبل ،ألوضYYح بYYعد ذلYYك الYYكثير مYYن األشYYياء الYYتي يجهYYلها الYYقراء
العرب عن سكان أمريكا األصليني »الهنود الحمر«.
أن تYYكون فYYي ضYYيافYYة سYYكان أمYYريYYكا األصYYليني يYYعني أن تYYكون فYYي ضYYيافYYة شYYعب بYYسيط،
هYYاديء  ،مYYحب لYYلخير ولYYآلخYYريYYن ،مYYتسامYYح رغYYم الYYصورة الYYبشعة الYYتي عYYلقت فYYي أذهYYان
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األطYفال مYن األفYالم الYتي أنYتجتها هYولYيوود عYنهم والYتي تYبرزهYم كYأنYهم مجYرد عYصابYات
ومجYرمYني وبYرابYرة ،مYع أن أسYاس مYعتقداتYهم الYديYنية تYقوم عYلى أن تYحب ألخYيك مYا تYحبه
لنفسك ،وهو ال يختلف عما تدعو له الديانات السماوية وخصوصا الدين اإلسالمي.

كYنت مYدعYوا لYزيYارة مYعبدهYم أو مYايYسمونYة ب  Sweat LodgeمYع عYربYيني آخYريYن أحYدهYما
فلسطيني واآلخر عراقي.

تYسمى الYخيمة الYتي تسYتخدم ملYمارسYة الYطقوس الYديYنية )الYصالة( بYلغة شYعب الكYوتYا ب
)إينيبي( .وباإلنكليزية تسمى ب »سويت الدج« ). (1
وه YYي خ YYيمة ص YYغيرة الحج YYم ط YYول ق YYطره YYا ح YYوال YYي  3أم YYتار وارت YYفاع YYها ع YYن األرض ف YYي
الYوسYط حYوالYي مYتر ونYصف املYتر وهYي دائYريYة ولYها مYدخYل واحYد ،عYبارة عYن بYاب صYغير ال
يYمكنك دخYول الYخيمة مYنه إال زاحYفا ولهYذه داللYة تYفيد تYذلYل اإلنYسان لYخالYقه أثYناء دخYولYه
ل YYلخيمة ،أو اإلي YYنيبي وع YYليه أن ي YYدخ YYلها م YYن دون ل YYباس م YYا ع YYدا ب YYنطلون ق YYصير ،م YYثل
الشورت ،أشبه بمايوه السباحة ،كتعبير عن حالة من الخشوع للخالق عندهم.
يYوجYد فYي مYدخYل بYاب الYخيمة دائYرة تYرابYية مYوضYوع عYليها مYا يYحتاجYونYه خYالل طYقوسYهم
وهو ما يلي:
 الYقسم الYعلوي مYن رأس الYبافYلو )سYكالYف( ،والYبافYلو حYيوان مYقدس لYديYهم ولYكنه اليYYعبد كYYما تYYتوقYYعون بYYل يYYقدسYYونYYه ،فYYقد كYYانYYوا يYYعتمدون عYYليه فYYي حYYياتYYهم حYYيث
يYYأكYYلون لحYYمه ويسYYتخدمYYون جYYلوده وعYYظامYYه ،وكYYان اعYYتمادهYYم عYYليه كYYبيرا جYYدا.
وعYلى أعYلى رأس الYبافYلو غYليون طYويYل مYحشو بYاملYيرمYية األمYريYكية ويYوجYد رزمYة
من الحشائش وقرون غزال وأشياء أخرى صغيرة.
بYYعيدا عYYن الYYخيمة بYYحوالYYي عYYدة أمYYتار يYYوجYYد نYYار يYYتم فYYيها تYYسخني األحYYجار الYYتي
تسYتخدم فYي الYطقوس وبYجانYبها نYار أخYرى عYليها وعYاء يYتم تYجهيز األكYل فYيه ،حYيث
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يYYتم تYYناول طYYعام الYYغذاء بYYعد مYYمارسYYة الYYطقوس بYYشكل جYYماعYYي وهYYو واجYYب ولYYيس
اختياريا.

كYY Yان أول سؤال تYY Yبادر إلYY Yى أذهYY YانYY Yنا ووجYY Yهناه ملYY Yضيفينا :هYY Yل هYY Yذه الYY Yطقوس الYY Yتي
تYYمارسYYونYYها الYYيوم هYYي نYYفسها الYYتي يYYمارسYYها كYYل مYYن سYYكان أمYYريYYكا األصYYليني فYYي
الواليات املتحدة؟ وكان الجواب ال.
فYهم يYمارسYون طYقوسYا تYتشابYه مYن حYيث اإليYمان بYالYخالق املطلق الYذي يYسمى بYلغة
الكوتا ب »واكان تنكا« أي الروح العظيمة.

بYعضهم يYتشابYهون فYي طYقوسYهم وآخYرون يYختلفون بYعض الYشيء لYكن تYبقى طYقوس
الYخيمة أو الYسويYت الدج أو اإليYنيبي هYي اإلطYار األكYثر شهYرة وانYتشارا بYينهم بYغض
النظر عن االختالف في الجزئيات األخرى.
ال YYدخ YYول ل YYلخيمة ي YYكون ب YYشكل ع YYراة ،ع YYراة م YYن م YYالب YYسهم م YYا ع YYدا ال YYشورت ال YYقصير،
ويجYلسون عYلى األرض أي الYتراب بYدون سYجادة أو أي شYيء آخYر ،يYريYدون أن يYكونYوا
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أمYYام الYYخالق عYYراة كYYما خYYلقهم ،يجYYلسون عYYلى الYYتراب )األرض( الYYتي يYYعدونYYها أمYYهم
ويجلسون بشكل دائري حسب الخيمة .والرجال يصلون وحدهم.
ك YYنا ت YYسعة عش YYر ش YYخصا داخ YYل ال YYخيمة أو اإلي YYنيبي ك YYما ي YYسمون YYها نج YYلس ب YYشكل
مYYتالصق لYYبعضنا بYYعضا وال يYYوجYYد فYYراغ سYYوى دائYYرة صYYغيرة تYYركYYناهYYا فYYي الYYوسYYط
علمنا فيما بعد أنهم سيضعون فيها الحجارة املوضوعة بالنار .

نYYحن ال نYYعبد الYYنار أو الYYبافYYلو أو الYYغليون ـ قYYالYYوا لYYنا ـ نYYحن نYYعبد الYYخالق ويYYسمونYYه
ب YYاالن YYكليزي YYة  Creatorال YYذي أش YYرن YYا ل YYه س YYاب YYقا ،واك YYان ت YYنكا  Wakan Tankaب YYلغة
شعب الكوتا أي الروح العظيمة . Great Spirit
بYعد أن دخYلنا جYميعا وكYنا شYبه عYراة مYثلهم ،بYدأ الYشخص الYجالYس فYي الYقسم الشYرقYي
من الخيمة أي بجانب الباب بالتحدث ،حيث بدء قوله:
إننا هنا للتعبد وللتكفير عن ذنوبنا ولنشكر الخالق على نعمه التي أنعمها علينا.
بYعد قYليل سYوف نYعيش جYوا حYارا جYدا مؤملYا ،أملYنا يYزرع فYينا حYب الYخير لYآلخYريYن خYارج
الخيمة لنشعر معهم.
الYخالق دعYانYا لYلتسامYح ولYلمغفرة  .عYندمYا يYصادف الYواحYد مYنكم شYخصا آخYر لYيبتسم فYي
وجYYهه ويYYلقي عYYليه الYYتحية فYYقد تYYكون هYYذه الYYتحية ،وهYYذه االبYYتسامYYة سYYببا فYYي تYYخفيف
معاناة ذلك الشخص وأمله .وتكون قد حققت تعاليم الخالق بيننا.
إن أساء لك أحدهم فال تحقد عليه ،سامحه فقد غفر لنا الخالق الكثير من ذنوبنا.
بYعد ذلYك أتYى الYشخص املYلكف بYالYخارج بYبعض املYيرمYية ومYررهYا عYلينا بYدء مYن الYشخص
الجالس في الشرق لنشمها ثم نعيدها.
بYYعدهYYا أعYYطاه الYYغليون الYYطويYYل املYYعبأ بYYاملYYيرمYYية فYYاسYYتلمه الYYشخص الYYجالYYس فYYي الYYجهة
الYYشمالYYية الYYذي بYYدأ يحYYدثYYنا عYYن الYYغليون بYYأنYYه مYYن الYYرمYYوز الYYديYYنية الYYتي بYYها يYYمارسYYون
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طYقوسYهم تYقربYا مYن الYخالق ـ سنشYرح ذلYك الحYقا ـ وبYالنسYبة لYشعب الكYوتYا يYعد الYغليون
أهم رمز ديني أثناء ممارسة الصالة .قال لنا املتحدث:

الYغليون لYيس مجYرد رمYز ديYني ،إنYه إحYساس داخYلي فYنحن نYحشوه بYاملYيرمYية الYتي هYي
أحYد الYنباتYات الYتي أنYعم بYها الYخالق عYلينا وعYندمYا نYدخYنها ونYرسYل الYدخYان لYألعYلى فYنحن
نرسل معه صلواتنا ودعواتنا.
لYم يYشعل الYغليون فYي املYرة األولYى لYكنه كYان يYمرره مYن شYخص آلخYر كYان كYل مYنا يحYمل
الYغليون مYن الYرأس ويYترك الYقصبة لYلجهة األخYرى وفYي تYلك األثYناء يYدعYو الYواحYد مYا شYاء
من الدعوات للخالق ليستجيب له.
ب YYعد أن ان YYتهينا م YYن ال YYغليون أع YYاده ال YYشخص األخ YYير ب YYجان YYب ب YYاب ال YYخيمة ل YYلشخص
الYYواقYYف فYYي الYYباب حYYيث وضYYعه فYYوق رأس الYYبافYYلو املYYوجYYود فYYي مYYدخYYل الYYخيمة ثYYم بYYدأ
بYYمساعYYدة شYYخص آخYYر بYYإحYYضار األحYYجار مYYن الYYنار وعYYددهYYا أربYYعة حسYYب االتYYجاهYYات
األربعة ،كانت الحجارة أشبه بكرة نار حامية.
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الYشخص املYكلف خYارج الYخيمة بYنقل األحYجار لYداخYلها يYضع الحجYر فYي مYدخYل الYخيمة
ثYYم يYYقوم أحYYد األشYYخاص املYYكلف بYYداخYYل الYYخيمة بحYYمل الحجYYر بYYقرنYYي غYYزال ويYYضعه فYYي
وسYط الYخيمة قYريYبا مYن أرجYلنا وملYا سYألYنا ملYاذا قYرون الYغزال :أجYاب ال لYشيء لYكنها غYير
ناقلة للحرارة.
ق YYبل ن YYقل أي حج YYر ك YYان ال YYشخص امل YYكلف م YYن داخ YYل ال YYخيمة ي YYفرك ق YYاع YYدة ال YYغليون ف YYي
الحج YYر وي YYمرر ح YYزم YYة م YYن امل YYيرم YYية ع YYلى الحج YYر لتنطلق رائ YYحتها ف YYي ال YYخيمة ث YYم ي YYنقل
الحجYر لYلوسYط وهYكذا تYم نYقل الYحجارة األربYعة وثYم تYم إدخYال سYطل مYن املYاء ثYم أغYلقت
الYYخيمة تYYمامYYا ،بYYحيث أصYYبحت حYYالYYكة الYYسواد مYYن الYYداخYYل ال نسYYتطيع أن نYYرى شYYيئا وال
حYتى أصYابYع الYيديYن الYلهم اال لYون الYحجارة الحYمراء والYتي تشYبه كYل مYنها كYرة حYمراء ،أو
شمسا ساعة مغيب.
عشنا نصف ساعة في جو درجة حرارته أكثر من  ٦٥درجة مئوية
بYدأ أحYد األشYخاص الYرئYيسيني فYي الحYلقة بYصب املYاء عYلى الYحجارة وهYو يتحYدث بYلغة
شYعب الYالكYوتYا تتعلق بYتعبدهYم ،فYبدأ الYبخار الYحار يYتصاعYد لYيزكYم أنYوفYنا ويYزيYدنYا حYرارة،
وبYعد فYترة أصYبحت الYخيمة نYارا حYامYية لYم أسYتطع أن أتحYملها خYصوصYا مYن جYهة الYوجYه
فYوضYعت بYشكيرا عYلى وجYهي كYانYوا قYد أحYضروه لYنا لYعلمهم عYلى مYا يYبدو أن بYعضنا لYن
يسYتطيع الYصمود ،ورغYم ذلYك كYنت أشYعر أنYني سYأفYارق الYحياة نYهائYيا فYبدأت أدعYو اهلل أن
يخYرجYني سYاملYا ،ولYم أسYتطع أن أركYز مYا قYالYوا .تحYدث أربYعة مYنهم واحYد مYن كYل اتYجاه
ش YYرق ،غ YYرب ،ش YYمال وج YYنوب  .تح YYدث YYوا ع YYن اإلي YYمان والتطه YYر وتح YYمل األل YYم ل YYلشعور م YYع
الناس.
بYYعد ذلYYك بYYدأوا يYYغنون أغYYانYYيهم الYYديYYنية ويYYقرعYYون الYYطبل وهYYي مYYن الYYطقوس املYYهمة فYYي
عYبادتYهم وسYنتكلم عYن الYطبل فYي ديYانYات الYسكان األصYليني الحYقا .درجYة حYرارة اإليYنيبي
تYجاوزت الخYمسة وسYتني مYئويYة وهYو مYا حYذرونYا مYنه مسYبقا وطYلبوا مYنا الYتوقYيع عYلى
تعهد أننا نعرف ذلك حتى ال يذهب أحدنا إن تضرر ويرفع قضية ضدهم.
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مYدة الYصالة أو الYطقوس حYوالYي الYساعYتني تYتوزع عYلى أربYعة مYراحYل حسYب االتYجاهYات
األربYYعة فYYي الYYدنYYيا .بYYقينا فYYي املYYرحYYلة األولYYى فYYي الYYخيمة حYYوالYYي نYYصف سYYاعYYة كYYدت
خYاللYها أختنق فYعال وال أدري كYيف اسYتطعت أن أصYبر حYتى نYهايYتها ،وعYندمYا فYتح بYاب
الYYخيمة وبYYدأ الYYهواء يتسYYلل إلYYى أنYYوفYYنا شYYعرت بYYأنYYني ولYYدت مYYن جYYديYYد وبYYدأت أنYYتظر
لحYظة الخYروج لYكن أحYدا ً لYم يخYرج فYسألYت فYقيل لYي أنYها املYرحYلة األولYى وسYوف يYتلوهYا
ثYالثYة مYراحYل مYشابYهة لYكنهم قYالYوا لYي وقYد عYرفYوا مYا أريYد أن بYإمYكانYي الخYروج ،فخYرجYت
زاحفا ال ألوي على شيء ألنتظر صديقيّ حتى انتهاء الصالة.
صYديYقي الYعراقYي تحYمل جYولYة أخYرى ثYم انYسحب مYثلي لYكن صYديYقنا الفلسYطيني الYثالYث
فYقد خYرج بYعد الYجولYة الYثانYية مYع الYعراقYي لYكنه عYاد فYي الYجولYة الYرابYعة واألخYيرة لYيقول
لYنا أنYه تحYمل أكYثر مYنا جYميعا ،أمYا بYقية املYصلني مYن سYكان أمYريYكا األصYليني فYي الYخيمة
فقد صمدوا املراحل األربعة ،فهل يعود ذلك لتعودهم؟
كYال قYال أحYدهYم ولYكن إليYمانYهم ،فYالتحYمل يتعلق بYالYدمYاغ ولYيس بYالجسYد وقYدرة اإلنYسان
على التحمل تعتمد على مدى إيمانه بما يقوم به واستعداده للتضحية في سبيله.
ال تYختلف الYجوالت األخYرى عYن األولYى سYوى أن حYجارة جYديYدة يYتم إضYافYتها فYي كYل مYرة
لYYتضيف لYYلخيمة حYYرارة جYYديYYدة ،وفYYي الYYجولYYة الYYرابYYعة يYYتم إدخYYال الYYغليون بYYعد أن يYYتم
إش YYعال امل YYيرم YYية ف YYيه ح YYيث ي YYقوم املتح YYدث ب YYبدء ت YYدخ YYني ال YYغليون )ش YYفطة واح YYدة ل YYكل
شYخص( ويYنفخ الYدخYان فYي الYهواء وهYو يYدعYو الYخالق لYه وألوالده وأسYرتYه الYخ ،فYالYدخYان
املYتصاعYد حسYب قYناعYاتYهم يYنقل دعYواتYهم لYألعYلى لYلخالق وعYندمYا جYاء دور الفلسYطيني
قال في دعائه:

عادل سالم

في ضيافة )الهنود الحمر(

أيلول ٢٠٠٥

أدعYو الYخالق أن يحYمينا ويYساعYدنYا ويYساعYد الYشعب الYعراقYي والفلسYطيني فYي الYتغلب
على الرجل األبيض الذي قتل سكان أمريكا األصليني.
فصفقوا له طويال.
بYعد انYتهاء الYطقوس الYديYنية يخYرج الجYميع زاحYفني كYما دخYلوا لYيرشYوا عYليهم املYاء كYأنYهم
تطهYYروا وعYYادوا لYYلحياة مYYن جYYديYYد .ثYYم يYYوزع األكYYل عYYلى الجYYميع وبYYذلYYك تYYكون قYYد انتهYYت
الصالة.

ملحة تاريخية عن السكان األصليني »الهنود الحمر«
يطلق هYYذا االسYYم عYYلى سYYكان األمYYريYYكيتني رغYYم أنYYهم لYYيسوا هYYنودا ً وال حYYمرا ً كYYما يYYوحYYي
االس YYم .وق YYد أط YYلقه ع YYليهم األوروب YYيون ال YYغزاة م YYنذ اك YYتشاف ك YYومل YYبوس ل YYلعال YYم الج YYدي YYد.
ويYشير راسYل مYينز ) (2أحYد املYدافYعني عYن حYقوق الYسكان األصYليني فYي الYواليYات املتحYدة
فYي إحYدى خYطبه ،أن كYولYومYبس عYندمYا وصYل جYزر الYكاريYبي كYان يYدرك إنYه لYم يYصل الYهند
وله YYذا أط YYلقوا ع YYلى ت YYلك الج YYزر اس YYم ه YYندوس YYتان وس YYماه YYا ك YYول YYوم YYبوس إن YYدو وت YYكتب
بYالYطليانYية  in dioوتYعني  .(3) in GodوفYي كYلمته الYتي ألYقاهYا فYي االحYتفال املYليونYي
الYذي عYقد فYي واشYنطن لYلسود )مYليون آنYد مYور مYان مYارش( فYي  ١٥أكYتوبYر عYام )(٢٠٠٥
قYYال راسYYل بYYأن شYYعوب الYYقبائYYل )الYYسكان األصYYليني( فYYي الYYواليYYات املتحYYدة شYYكلوا فYYي
املYYاضYYي خYYمسة عشYYر مYYليون نYYسمة ولYYم يبق مYYنهم الYYيوم سYYوى مYYليون ومYYعظمهم لYYيسوا
من دم نقي.

عادل سالم

في ضيافة )الهنود الحمر(

أيلول ٢٠٠٥

لسنا هنودا ً وال حمرا ً
ال يYYختلف سYYكان أمYYريYYكا األصYYليني فYYي األمYYريYYكيتني فYYي أنYYهم ال يYYحبون أن يطلق عYYليهم
»ال YYهنود الح YYمر« م YYع أن ه YYذه ال YYتسمية م YYشهورة أك YYثر م YYن أي ت YYسمية ج YYدي YYدة أط YYلقت
عYليهم .ويجYري حYالYيا دعYوتYهم رسYميا ب سYكان أمYريYكا األصYليني Native Americans
وتYYعود تYYلك الYYتسمية ملYYا بYYعد ضYYم أالسYYكا لYYلواليYYات املتحYYدة بYYعد أن اشYYترتYYها مYYن روسYYيا
القيصرية قبل أكثر من مائة سنة.
فYقد أطYلقت نYفس االسYم عYلى سYكان أالسYكا )الYهنود الحYمر( فYاحYتج الYسكان بYأنYهم لYيسوا
هYنودا ً وال حYمراً ،فYاحYتار األمYريYكيون مYاذا يYسمونYهم حYتى اهYتدوا إلYى تYسميتهم بYسكان
أالسYكا األصYليني .وعYليه فYقد رأوا أن تYسمية سYكان الYواليYات املتحYدة بYالYهنود غYير مYناسYبة
أيYضا فYبدأوا يYطلقون عYليهم اسYم سYكان أمYريYكا األصYليني  Native AmericansرغYم ذلYك
ال يYزال الYكثير مYن سYكان الYواليYات املتحYدة يYسمونYهم ب»الYهنود الحYمر« .وإذا كYانYت كYلمة
الحYYمر تYYوحYYي بYYأن سYYكان أمYYريYYكا األصYYليني هYYم حYYمر فYYالYYواقYYع غYYير ذلYYك تYYمامYYا فYYالYYهنود
الحYمر لYم يYكونYوا بYلون واحYد ولYم يYشكلوا كYما يYقول مؤرخYوهYم شYعبا ً واحYدا ولYكن شYعوبYا
أو ق YYبائ YYل م YYتنوع YYة تتح YYدث ل YYغات م YYختلفة ب YYلهجات م YYختلفة ت YYجاوزت امل YYئة .أم YYا ال YYهنود
الحYمر أنYفسهم فYيحبون أن يطلق عYليهم اسYم قYبائYلهم فYشعب الكYوتYا يYحب أن يYقال عYنهم
أنYهم مYن شYعب الكYوتYا وشYعب الYهوكYان يYحبون أن يYسموا بYشعب الYهوكYان الYخ أمYا راسYل
مينز وحركته فيسمونهم بالهنود األمريكيني )(4

لYم يYكن سYكان الYواليYات املتحYدة األصYليني أو الYهنود الحYمر كYما عYرفYهم الYناس يYشكلون
شYYعبا ً واحYYدا ً ويYYتكلمون لYYغة واحYYدة ،فYYقد تYYعددت لYYغاتYYهم ولYYهجاتYYهم وشYYكلوا قYYبائYYل
وشYعوبYا وهYو مYا يYعرف بYالYترايYب  TribeويYشير كYتاب تYاريYخ الYهنود الحYمر بYأن سYكان
شYYمال مYYا يYYعرف الYYيوم بYYاملYYكسيك والYYواليYYات املتحYYدة وكYYندا تحYYدثYYوا حYYوالYYي مYYئة لYYغة

عادل سالم

في ضيافة )الهنود الحمر(

أيلول ٢٠٠٥

وأكYYثر مYYن ثYYالثYYمئة لYYهجة أو مYYا يYYسمى ب  (5) dialectsومYYن الYYلغات األسYYاسYYية كYYما
يقول البروفيسور األمريكي األصلي ) (6هي:
-

هوكان
بنوتيان
يوتوأزتكان
الكوتا
الجنكوين
أثابسكان ) كندا(
يوكيان

لكن موقع http://www.native-languages.org
ي YYشير أن س YYكان أم YYري YYكا االص YYليني ق YYد ت YYجاوزت ل YYغات YYهم ال YYثمان YYمائ YYة ل YYغة وإن م YYعظمهم
يYYسكنون فYYي أمYYريYYكا الYYوسYYطى والYYجنوبYYية ،وفYYقط حYYوالYYي نYYصف مYYليون مYYن األمYYريYYكيني
األصYليني )الYهنود الحYمر( يYحكون بYلغتهم األصYلية فYي الYواليYات املتحYدة وكYندا .وتYوجYد
لغات رئيسية تتفرع عنها لغات على شكل لهجات .
الYY Yهنود الحYY Yمر إذن شYY Yكلوا شYY YعوبYY Yا مYY Yختلفة تYY YعرضYY Yت لYY Yلمجازر الجYY YماعYY Yية مYY Yن قYY Yبل
املسYتوطYنني الYبيض األوروبYيني سYواء الYبريYطانYيني ،والYفرنYسيني ،ومYن رافYقهم مYمن شYكلوا
الYYيوم الYYواليYYات املتحYYدة وكYYندا ،أو املسYYتوطYYنني اإلسYYبان الYYذيYYن كYYانYYوا يYYسيطرون عYYلى
الYYقسم الYYغربYYي مYYن الYYواليYYات املتحYYدة فYYي مYYنطقة كYYالYYيفوريYYنا والYYواليYYات املYYجاورة الYYتي
كانت أصال تابعة للمكسيك عند استقالل الواليات املتحدة عام .(7) ١٧٧٦
ولYYتوضYYيح مYYدى الYYظلم الYYذي وقYYع عYYلى الYYسكان األصYYليني نYYذكYYر مYYثاال مYYا حYYل فYYي قYYبيلة
الYكاهYويYال والYتي عYاشYت فYي الYقرن الYثامYن عشYر فYي مYنطقة جYبلية وصحYراويYة فYي جYبال
بYرنYارديYنو فYي مYا يYعرف االن فYي مYنطقة كYالYيفورنYيا ،كYان عYددهYم فYي الYقرن الYسابYع عشYر
أي ق YYبل ث YYالث YYمئة س YYنة عش YYرة آالف ب YYقي م YYنهم ف YYي ن YYهاي YYة ال YYقرن ال YYثام YYن عش YYر ب YYعد ه YYذه
الYسنني الYطويYلة خYمسة آالف فYقط وفYي الYعام  1990كYان عYددهYم  1276مYواطYنا ويYعيشون
فYYي عشYYرة تجYYمعات تYYسمى رزرفYYيشن فYYي جYYنوب كYYالYYيفورنYYيا ) ، (8أمYYا قYYبيلة الYYشومYYاش
فYYكان عYYددهYYم فYYي الYYقرن الYYثامYYن عشYYر يYYتراوح بYYني عشYYرة وثYYمانYYية عشYYر ألYYف وهYYم حسYYب
إحصائيات عام  ١٩٩٠يشكلون ) (٢١٣شخص فقط ).(9

عادل سالم

في ضيافة )الهنود الحمر(

أيلول ٢٠٠٥

والYبقية إمYا انYدمYجوا مYع األوروبYيني الYبيض أو مYاتYوا بسYبب األمYراض الYتي فYتكت بYهم أو
التي قتلوا بها وقد تكلم الشوماش لغة الهوكان ).(10
فYي الYعام  ١٥٤٢تYم أول اتYصال مYع املYكتشفني اإلسYبان عYن طYريق جYوان كYابYريYلو وبYارتYلوم
فيرللو لكن سرعان ما بدأ اإلسبان في استعبادهم(11) .
وفYYي حYYمى الYYبحث عYYن الYYذهYYب فYYإن املسYYتوطYYنني الYYبيض فYYي شYYمال كYYالYYيفورنYYيا قYYامYYوا
بYمذبYحة ضYد الYهنود األمYريYكيني مYن قYبيلة الYيورك وبYعد أن هYدأت األمYور أصYبح مYن تYبقى
من شعب اليورك عماال لدى املستوطنني الجدد ويتقاضون أدنى األجور).(12

الغليون املقدس

الYغليون الYطويYل يYدعYى )كYنوبYا( مYنح حسYب مYا يYرويYه الYسكان األصYليون لYلشعب مYن
قYبل الYرب قYبل آالف الYسنوات ويYقول أحYد أعYضاء شYعب الYالكYوتYا بYأن الYغليون األصYلي
الYذي أرسYله الYخالق لYهم ال يYزال مYوجYودا فYي حYوزتYهم (13) .ويYروي الYكاتYب األمYريYكي
)ج YYوزف ب YYراون( ف YYي ك YYتاب YYه ال YYذي أس YYماه »ال YYغليون امل YYقدس« ح YYكاي YYة ال YYغليون وس YYر
تقديسه لدى السكان األصليني.
كYYان جYYوزف بYYراون قYYد اسYYتطاع فYYي أربYYعينات الYYقرن العشYYريYYن أن يYYقنع أحYYد الYYقبائYYل
بYالYعيش مYعهم لYفترة مYن الYزمYن لYيكتب عYنهم مYا يYودون قYولYه دون تYزيYيف ولYيشاركYهم
طYقوسYهم وحYياتYهم ،وقYد نYجح فYي ذلYك وعYاش فYي كYنفهم عYدة شYهور عYرف الYكثير مYن
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في ضيافة )الهنود الحمر(

أيلول ٢٠٠٥

أسYرارهYم ،لYذلYك يYعد كYتابYه دقYيقا وصYادقYا ويYنقل الYصورة الYحقيقية لYحياتYهم الYداخYلية.
)(14

يYقول أحYد كYبار املسؤولYني لYديYهم أنYه فYي صYباح يYوم بYاكYر قYبل فYصول شYتاء كYثيرة عYدة
م YYئات م YYن السنني )ك YYان YYوا ي YYقيسون ال YYسنني ب YYعدد ف YYصول الش YYتاء( ك YYان رج YYالن م YYن
الYالكYوتYا فYي رحYلة صYيد يحYمالن قYوسYيهما ،وسYهامYهما ويYقفان عYلى قYمة جYبل يYنظران
لYألسYفل بYحثا عYن صYيد ثYمني .فYجأة ملYحا شYيئا يYتقدم نYحوهYما بYطريYقة غYريYبة وجYذابYة.
وعYندمYا اقYترب ذلYك الYشيء الYغامYض مYنهما فYوجYئا أنYها امYرأة جYميلة تYرتYدي مYالبYس
م YYن ج YYلد ال YYباك  Buckskinوك YYان YYت تح YYمل ص YYرة ع YYلى ظه YYره YYا ،ب YYدأ أح YYد ال YYصيادي YYن
بYالYتفكير بYشيء سYيء تYجاه املYرأة وحYدث صYاحYبه بYها لYكن صYديYقه طYلب مYنه أال يYفكر
بهذه الطريقة ألن هذه املرأة ال بد وأن تكون مقدسة.
اقYتربYت املYرأة مYنهما وطYلبت مYن الYرجYل األول صYاحYب األفYكار الشYريYرة أن يYقترب مYنها
وعYندمYا امYتثل أمYامYها لYف االثYنان سYحابYة غYيم كYثيفة وبYعد أن انYكشفت الYغيمة كYانYت
املYرأة تYقف مYكانYها وعYند قYدمYيها كYانYت عYظام الYرجYل الشYريYر واألفYاعYي الخYطرة تYأكYل بYه.
)(15
اقتربت املرأة من الرجل اآلخر وقالت له:
بغض النظر عما ترى اسمع ما سأقوله لك.
أنYا هYنا مYن أجYل شYعبكم ،ارجYع لYقومYك وقYل لYلرئYيس عYندكYم )هYيه لYوكYيشا نYاجYني( أن
ي YYعمل ع YYلى إع YYداد خ YYيمة )ت YYيبي( واس YYعة وع YYليه أن يج YYمع ش YYعبه أوق YYبيلته اس YYتعدادا
الستقبالي أريد أن أبلغه شيئا هاما.
عYYاد الYYرجYYل إلYYى قYYومYYه وأخYYبر مسؤول الYYقبيلة عYYما سYYمعه ،وعYYلى الYYفور أمYYر الYYرئYYيس
به YYدم ع YYدة خ YYيم وم YYن ج YYلوده YYا ص YYنع خ YYيمة ك YYبيرة ووج YYه ال YYدع YYوة ل YYكل أه YYل ال YYقبيلة
لYلحضور بYعد أن شYرح لYهم الYخبر املYفرح بYأن امYرأة مYقدسYة مYرسYلة مYن الYروح الYعظيمة
سوف تزورهم.
بYYعد انYYتهائYYهم مYYن بYYناء الYYخيمة الجYYديYYدة )تYYيبي( بYYدأ شYYيء غYYامYYض مYYن بYYعيد يYYقترب
مYYنهم وفYYجأة دخYYلت املYYرأة الجYYميلة الYYخيمة ووقYYفت أمYYام الYYرئYYيس ،أنYYزلYYت صYYرتYYها عYYن
ظهرها وحملتها بيديها وقالت للرئيس وهي تقدمها له:

عادل سالم

في ضيافة )الهنود الحمر(

أيلول ٢٠٠٥

امYسك هYذه الYصرة ،وقYدسYها إنYها مYقدسYة جYدا )لYيال واكYان( ،ال يYجوز لYغير الYطاهYريYن
أن يYروا مYا بهYذه الYصرة .يYوجYد فYيها غYليون مYقدس ،ومYن خYالل هYذا الYغليون املYقدس
سYYيكون بYYإمYYكانYYكم أن تYYرسYYلوا أصYYواتYYكم إلYYى الYYروح الYYعظيمة )الYYخالق( )واكYYان تYYنكا(
أبوكم وجدكم.
أخرجت املرأة الغليون من الصرة وقالت له:
بهYYذا الYYغليون املYYقدس سYYتمشون عYYلى األرض )أمYYكم( و )جYYدتYYكم( املYYقدسYYة وفYYي كYYل
خYYطوة تYYمشونYYها عYYلى األرض سYYتكون بYYمثابYYة صYYالة .ثYYم بYYدأت تشYYرح لYYهم طYYقوس
استخدام الغليون إلرسال صلواتهم ودعواتهم للخالق.
وكان أهم ما قالته:
 إن فYYتحة الYYغليون الYYسفلى مYYصنوعYYة مYYن الحجYYر األحYYمر وإن األرض الYYتي وهYYبهاالخالق لكم حمراء وطريقكم حمراء ويومكم أحمر.
 عYليكم أال تYنسوا إن كYل فجYر جYديYد هYو مYقدس وكYل يYوم جYديYد يحYمل مYعنى مYقدسYا،وإن ضYYوء الYYخالق )الYYشمس( مYYقدسYYة وإن كYYل الYYناس الYYذيYYن يYYعيشون فYYوق األرض
لهم حرمتهم املقدسة وعلى هذا األساس يجب التعامل معهم.
بYعد مYحاضYرتYها الYطويYلة بYدأت املYرأة تYعد عYدتYها لYلرحYيل لYكنها قYبل أن تYرحYل قYالYت لYلرئYيس
للمرة األخيرة:
اح YYتفظ به YYذا ال YYغليون امل YYقدس وت YYذك YYر ب YYأن فY Yيّ أن YYا أرب YYعة أج YYيال )أزم YYنة( ،س YYأغ YYادر اآلن
وسوف أرعى شعبك كل زمن وفي النهاية سأعود.
بYعدهYا غYادرت الYخيمة بYعد أن مشYت مYسافYة قYصيرة ،نYظرت لYلناس خYلفها ثYم جYلست بYني
الYYنباتYYات املنتشYYرة هYYناك وعYYندمYYا وقYYفت مYYن جYYديYYد اسYYتغرب الYYناس بYYأنYYها تYYحولYYت إلYYى
بYافYلو صYغيرة حYمراء وبYنية الYلون ،وبYعد أن سYارت مYسافYة أطYول اخYتفت مYرة أخYرى بYني
ال YYنبات YYات ،ومل YYا وق YYفت ن YYظرت ل YYلناس م YYن ب YYعيد ف YYإذا ب YYها ب YYاف YYلو ب YYيضاء ث YYم س YYارت ق YYليال
وج YYلست وع YYندم YYا ن YYهضت ص YYارت س YYوداء وب YYعد أن س YYارت م YYرة أخ YYرى وق YYفت ث YYم أش YYارت
لالتجاهات األربعة واختفت من فوق الجبل.
يؤمYن الYسكان األصYليون بYأن الYبافYلو فYي كYل مYرحYلة أو زمYن يYكون فYي الYجهة الYغربYية ملYنع
املYYاء مYYن الYYفيضان وأنYYه كYYل سYYنة يخسYYر شYYعرة مYYن جسYYده وفYYي كYYل مYYرحYYلة يخسYYر رجYYال
واحYدة وعYندمYا يخسYر جYميع أرجYله تYتدفق املYياه لتحYدث فYيضانYا ولYيبدأ مYرحYلة جYديYدة أو
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مYا يYسمى بYنيو سYايYكل  New CycleوهYم ال يYختلفون بYذلYك كYثيرا عYن مYعتقدات الYهندوس
في دولة الهند (16) .

الطبل لدى سكان أمريكا األصليني
يYعتبر شYعب الكYوتYا أن الYطبل عYندهYم مYقدس ويهYتمون بYها كYثيرا ً وهYو جYزء مYن طYقوسYهم
وشYعائYرهYم كYما قYال متحYدث املYعبد ،فYهي تYعني كYل شYيء عYلى األرض ،الYناس ،عYالقYاتYنا
مYYع بYYعض ،العشYYب ،الشجYYر ،الYYحيوانYYات ،الYYطيور واملYYاء ،والYYهواء ،والYYنار ،والYYريYYاح وهYYي
من كل هذا ،وذاك لها صوت ،وطاقة.
لYYلطبل أربYYعة مYYغنيني عYYادة مYYا يYYكونYYون مYYن أعYYمار مYYختلفة مYYهمتهم الYYغناء فYYي الYYصالة،
وإرسال أصواتهم إلى الخالق.
يؤمYYنون بYYأن الYYطبل يYYحب الYYحياة ،الYYروح ،اإلحYYساس بYYالYYحياة وملYYن يYYغنون مYYعها .الYYطبل
ضربات قلب األمة ،إنها تمنحنا القوة ،بالطبل نغير حياة الناس.
غYناؤنYا لYيس لYلطرب إنYه أقYرب لYلنشيد ،نYدعYو فYيه الYخالق ونYشكره عYلى نYعمه وهYم عYادة ال
يYطلبون الYكثير مYن الYخالق ألنYهم يYشعرون أنYه مYنحهم أشYياء كYثيرة يسYتحق أن يYشكروه
عYليها ،فYهم يؤمYنون بYأن هYناك أربYعة اتYجاهYات فYي الYعالYم ،وإن روح الYخالق تYتوزع فYي
ه YYذه االت YYجاه YYات ي YYسمون YYهم األج YYداد ول YYكل ات YYجاه رم YYز م YYعني .ه YYذه االت YYجاه YYات تح YYمل
صلواتنا للخالق(17) .
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البكاء من خالل الرؤيا
Crying for a vision
في لغة الكوتا )هانب ليشيابي( Hanblecheyapi
الYYبكاء خYYالل الYYصالة أو إقYYامYYة الYYشعائYYر الYYديYYنية أو الYYسمو الYYروحYYي مYYن الYYطقوس الYYتي
مYYارسYYناهYYا قYYديYYما حYYتى قYYبل أن يYYرسYYل الYYخالق لYYنا الYYغليون وكYYم بYYكينا نYYحن البشYYر خYYالل
السنني املاضية القديمة.
كYلنا نYحن البشYر بYكينا تYذلYال ،وكYل مYن يYريYد الYبكاء تYذلYال عYليه أن يYسأل راهYبا )رجYل ديYن(
مؤمYYنا يYYسمونYYه بYYلغتنا )ويYYشاشYYا واكYYان( لYYيدلYYه عYYلى الYYطريق الYYصحيح حYYتى ال يYYذهYYب
بYكاؤه سYدى ،إلن الYطقوس إذا لYم تYتم بYالYشكل الYصحيح فYقد يYأتYي نYوع مYن األفYاعYي وتYلف
نفسها حول الشخص الذي يبكي للرؤيا.
لYYديYYنا راهYYب أو قYYديYYس يYYدعYYي الYYحصان املYYجنون كYYان يYYبكي لYYلرؤيYYا عYYدة مYYرات فYYي الYYسنة
واستمد بذلك قوة كبيرة من الحصان ،والنسر ،والصخور.
أهYYم شYYيء فYYي الYYتعبد هYYو الYYتأمYYل بYYالYYكون والYYخالق وعYYادة يYYتم فYYي الYYجبال وهYYي طYYقوس
تYYمارس عYYند الحYYرب مYYثال أو لYYلطلب مYYن الYYخالق أن يYYشفي مYYريYYضا وفYYي هYYذه الYYطقوس
نصلي للروح العظيمة لتمنحنا املعرفة ألنها مصدرها وأهم شيء فيها.
نYساؤنYا أيYضا يYمارسYن التطهYر فYي اإليYنيبي حYيث يYتم مYساعYدتYهن مYن قYبل نYساء أخYريYات
وال تترك النساء يتعبدن فوق رؤوس الجبال بعيدا عن املخيم ألنهن بحاجة لحماية.
عYندمYا يYقرر شYخص مYا أنYه يYريYد التطهYر أو الYالمYنت ،فYأن عYليه أن يYأتYي بYالYغليون املYقدس
ويYYذهYYب ألحYYد الYYرهYYبان فYYي املYYخيم أو الYYقبيلة يYYدخYYل عYYليه الYYخيمة وهYYو يحYYمل الYYغليون،
حYYيث يYYكون اتYYجاه جYYورة الYYغليون بYYاتYYجاه الYYشخص وقYYصبته بYYاتYYجاه الYYرجYYل الYYراهYYب أو
الYعجوز ويYكون الYغليون مYعبأ بYاملYيرمYية .يجYلس الYشخص أمYام الYراهYب يYرفYع الYغليون بYعد
أن يYرفYع يYديYه لYلسماء ويYقول لYه أنYه يYريYد التطهYر ويYطلب مYن الYراهYب أن يYساعYده ويYقدم
الغليون قربانا للروح العظيمة والتي يسمونها كما ذكرنا سابقا )واكان تنكا(.
وتبدأ بعد ذلك الطقوس لتعميده التي يطول شرحها وتنتهي بتعميد الشخص الجديد.
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والYطقوس املYذكYورة حسYب مYعتقداتYهم تYساعYد فYي إيYصال اإلنYسان بYالYخالق مYن خYالل مYا
يYراه وهYو فYي حYالYة خYشوع وتYذلYل وبYكاء ،وتYأمYل حYيث يYتصل بYه الYخالق مYن خYالل الYرؤيYا
ويYصبح مYا يYسمعه الYشخص املYتعبد بYمثابYة رسYالYة لYقومYه ويYقولYون أنYه لYيس كYل شYخص
يصل ملرحلة الرؤيا.
فYإن كYان املYتعبد يYتعبد خYالYصا لYلرب بYعقله وبYقلبه وصYافYي الYنية سYيصبح رجYال مYقدسYا.
وعYYندمYYا يYYتعبد الحYYقا تYYرسYYل لYYه الYYروح الYYعظيمة بYYعض قYYوتYYها وسYYيعصم مYYن الخYYطأ .وقYYد
تYأتYيه رؤيYا بYعد ذلYك لخYدمYة األمYة ،فYالYروح الYعظيمة تYساعYد أولYئك الYذيYن يYبكون لYها تYذلYال
بقلب خالص(18) .
وآخر ما وصلنا رسميا عن مرحلة الرؤيا:
فYي  ١٥حYزيYران ـ يYونYيو ) (١٧٩٩كYان أحYد زعYماء الYهنود الحYمر يYدعYى )شYنيكا( وتYرجYمتها
ع YYن ل YYغتهم )ال YYبحيرة الج YYذاب YYة( م YYري YYضا وع YYلى وش YYك امل YYوت ،وق YYد أص YYيب ب YYحال YYة إغ YYماء
مYتواصYل )كYومYا( واعYتقدوا أنYه مYات لYكنه بYعد سYاعYات عYاد لYلحياة وقYال لYهم أنYه تYم زيYارتYه
مYYن قYYبل ثYYالثYYة مYYن األرواح املYYقدسYYة ،والYYذيYYن أنYYذروه مYYن شYYرب الخYYمور والYYشعوذة ،وبYYدأ
يYYطالYYب بYYوقYYف شYYرب الخYYمور ،وانتشYYرت رسYYالYYته آنYYذاك بYYني األمYYريYYكيني الYYبيض مYYما أدى
إلYى دعYوتYه لYزيYارة الYرئYيس األمYريYكي جYيفرسYون فYي الYبيت األبYيض الYذي كYتب عYام ١٨٠٢
ل YYشعب األي YYروك YYيس )ش YYعب ال YYراه YYب ش YYيكا( ،وه YYم أح YYد ش YYعوب س YYكان أم YYري YYكا األص YYليني
الرئيسيني( يطالبهم باتباع النبي الجديد وتعاليمه(19) .

رقصة الشمس
ويوانياك واشيبي
مYYن الYYرقYYصات الYYشهيرة لYYدى شYYعوب الYYهنود الحYYمر رقYYصة الYYشمس والYYتي تYYسمى بYYلغة
الكYوتYا ويYوانYياك )واشYيبي( وقYد وصYلت لYهم عYن طYريق شYخص أصYبح قYديYسا فYيما بYعد
اسYYمه )كYYباليYYا( وتYYعني  SpreadحYYيث كYYان فYYي أحYYد املYYرات يYYرقYYص وحYYيدا بYYعيدا عYYن
مجYلس الYرجYال ويYداه مYرفYوعYتان لYلسماء ،والYحبل الYذي يYلف وسYطه سYاحYل إلYى األدنYى،
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فYاعYتقد الYرجYال أن )كYباليYا( أصYبح مYجنونYا فYأرسYلوا لYه رجYال يسYتوضYح األمYر لYكنه التحق
بYكباليYا بYالYرقYص فYاسYتغرب الجYميع وتحYركYوا يسYتوضYحون األمYر بYأنYفسهم ،فشYرح لYهم
كYYباليYYا بYYأن تYYلك الYYرقYYصة والYYتي سYYماهYYا رقYYصة الYYشمس أوحYYيت لYYه مYYن خYYالل الYYرؤيYYا مYYن
الخالق واكان تنكا وشرح لهم كيف يمارسونها وقال لهم في ختام الطقوس:
إن الفجر ،والشمس ،ونجوم الصباح ،وكل نجوم السماء أقارب لكم(20) .

تحضير البنت للمرحلة النسائية
)إشتا تا أوي تشا لوان(
عYYندمYYا تYYأتYYي الYYبنت الYYدورة الشهYYريYYة لYYلمرة األولYYى يYYصبح لYYزامYYا عYYليها فYYي عYYرف سYYكان
أمYريYكا األصYليني الYتقليدي الYقديYم ،املYرور عYبر طYقوس مYعينة للتطهYر ولYتأهYيلها لYلمرحYلة
الYنسويYة .حYيث سYيكون بYإمYكانYها بYعد ذلYك أن تYلد رجYاال طYاهYريYن ويYجب أن تحYرص الYبنت
أو أه YYلها ع YYلى أن ت YYمر ب YYمراح YYل التطه YYر ال YYنفسي امل YYقرة م YYن ق YYبل ال YYروح امل YYقدس YYة ال YYتي
عرفناها من خالل الرؤيا.
ف YYي امل YYاض YYي ال YYبعيد وق YYبل أن ي YYبدأ ال YYسكان األص YYليون ب YYممارس YYة ط YYقوس إع YYداد ال YYبنت
لYلمرحYلة الYنسويYة كYانYت الYبنت عYندمYا تYأتYيها الYعادة الشهYريYة تYنقل إلYى بYيت مYنعزل عYن
بYيوتYهم يYطلقون عYليه )تYيبي( حYيث تشYرف عYليها امYرأة طYاهYرة ومYقدسYة وهYي املسؤولYة
عنها وعن طعامها ومالبسها ويمنع أحد من االقتراب منها.
كيفية إعداد البنت
عYYند تYYشعر الYYبنت بYYالYYعادة الشهYYريYYة لYYلمرة األولYYى ،وتYYبلغ أمYYها فYYيذهYYب أبYYوهYYا حYYامYYال
الYYغليون املYYقدس ألحYYد الYYقديسYYني أو الYYرهYYبان إن جYYازت الYYتسمية ويYYعلمه بYYالYYخبر ويYYطلب
مYساعYدتYه ،فYيطلب مYنه الYرجYل املYقدس أن يYبني بYيتا )تYيبي( واملYصنوع مYن جYلد الYبافYلو
ويحضر معه أدوات الطقوس وهي:
 بافلو سكالف -كأسا من الخشب
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 بعض الكرز ماء عشبا حلوا ميرمية غليونا بعض التبغ حجارة ـ ستون هاتشت سكينا دهانا أزرق وأحمر وأشياء أخرىي YYقوم األب ب YYتقدي YYم ب YYعض ال YYحصن واله YYداي YYا ل YYلرج YYل امل YYقدس وت YYقام ب YYعد ذل YYك االح YYتفاالت
الYديYنية فYي داخYل الYتيبي بYحضور الYبنت وبYعض املYقربYني ،وتYتم الYصالة لYكل االتYجاهYات
والYYدعYYوة لYYلروح املYYقدسYYة بYYعد أن تظهYYر فYYي الYYتيبي ـ الYYخيمة ـ الYYبافYYلو الYYبيضاء والYYتي ال
يYراهYا إال الYرجYل املYقدس وتYعطي اإلذن لYهم لYلبدء بYطقوسYهم .وخYالل املYراسYم يجYري تYعبئة
الYغليون بYاملYيرمYية والYتبغ وتYدخYينها فYي كYل اتYجاه وفYي الYختام تظهYر الYبافYلو الYبيضاء
مYYرة أخYYرى لYYكن ال يYYراهYYا إال األكYYثر قYYدسYYية وطYYهارة ثYYم يYYقوم الYYرجYYل املYYقدس املYYسمى سYYلو
بYYافYYلو بYYالYYنشيد ثYYم يYYنفخ مYYن فYYمه عYYدة نYYفخات كYYالشYYرار األحYYمر فYYي وجYYه الYYفتاة ملYYدة سYYت
مرات بعد أن ينطق كلمة هاااه ممدودة – كما تصدر عن البافلو-
ب YYعد ذل YYك ت YYنتهي ال YYطقوس وي YYتم ت YYوزي YYع ال YYكرز وإط YYعام ق YYطعة لح YYم م YYن ال YYباف YYلو ل YYلمرأة
الجديدة).(21
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ملحق رقم واحد
لقاء مع وولف جي جرافت من منسوتا
)من شعب الالكوتا(
أحد املصلني من السكان األصليني
-

-

-

ماذا تعني كلمة الكوتا؟؟
ه YYي واح YYدة م YYن ال YYلغات ال YYتي ك YYان يتح YYدث ب YYها م YYن يطلق ع YYليهم ت YYسمية ال YYهنود
الحYYمر مYYن سYYكان أمYYريYYكا األصYYليني .هYYناك لYYغات تسYYتخدم نYYفس الYYكلمات واأللYYفاظ
لكن معانيها تختلف من قبيلة ألخرى.
كيف كان يتعامل السكان األصليون مع بعضهم مع اختالف اللغات؟؟
بYالYلغة الYصامYتة وأحYيانYا بYاإلشYارات والحYركYات وأحYيانYا كYان ثYمة مYن يYجيد أكYثر مYن
لغة.
هل يقيمون صلواتهم مرة كل أسبوع مثال؟
ال ل YYيس ل YYهم وق YYت مح YYدد ،ع YYادة ت YYقام ف YYي امل YYناس YYبات م YYثل زواج أو والدة ال YYخ ف YYلم
يوجد قديما لديهم تقسيم لألسبوع واأليام.
هل طقوسهم الدينية واحدة؟
ال طYYبعا ،ولYYكنها تYYصب كYYلها فYYي نYYفس الهYYدف عYYبادة الYYخالق أمYYا الYYطقوس وطYYرق
الYYصالة قYYد تYYختلف بYYني قYYبيلة وأخYYرى ،حYYتى الYYديYYانYYات األخYYرى هYYناك اجYYتهادات
واخYYتالفYYات فYYي تطبيق شYYعائYYرهYYا ،كYYما فYYي املYYسيحية مYYثال واإلسYYالم الYYخ .نYYحن
ن YYعتبر ك YYل ش YYيء ح YYول YYنا م YYقدس ،ن YYحن أق YYارب ون YYنتمي ل YYكل م YYا ه YYو ح YYول YYنا م YYن
ح YYيوان YYات ،ون YYبات YYات ،وت YYراب ،وح YYجارة وح YYتى ال YYروح ،ك YYلهم أص YYدق YYاء .م YYن خ YYالل
االشYياء يYمكننا رؤيYة الYخالق أو نYسمعهم يYقولYون لYنا مYاذا يYريYد مYنا .فYاملYاء والYنار
والحجارة مثال مقدسة جدا يمكنهم خدمتنا مثل اإلنسان لنقل صلواتنا للخالق.
ملاذا تقيمون طقوسكم في الخيمة؟
أوال ال ن YYسميها خ YYيمة وإن ك YYان YYت ش YYبيهة ب YYها ،ن YYحن ن YYسميها إي YYنيبي وم YYعناه YYا
لYYتحيا ،لYYتحيا مYYرة أخYYرى .فYYي هYYذا املYYكان )اإليYYنيبي( نYYكون مYYع أمYYنا األرض فYYي
لحYظات بYطيئة روحYية نخYرج ونYدخYل هYذا الYعالYم .الYطقوس الYتي نYمارسYها ليسYت
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بYYدون مYYعنى فYYكل مYYا نYYمارسYYه لYYه مYYعان عYYندنYYا .فYYالYYطبل واألغYYانYYي والYYصخور ،ومYYا
نYضعه عYليها ،وطYريYقة إدخYال الYصخور ،وطYريYقة بYناء اإليYنيبي حYتى كYيفية إشYعال
النار في ذلك اليوم.
كيف تشعرون وأنتم تتصلون بالخالق؟
نكون في حالة خشوع تام متطهرين وبسطاء.
ملاذا تستخدمون قرني الغزال في حمل األحجار الساخنة أثناء الطقوس الدينية؟
ألن قYYرون الYYغزال كYYانYYت مYYتوفYYرة لYYديYYنا بYYكثرة فYYي املYYاضYYي ونسYYتخدمYYها حYYتى ال
نحرق أيدينا عندما نحمل شيئا ساخنا.
هل يقيم الشباب من الجيل الجديد الطقوس الدينية كما كنتم بالسابق؟؟
 نعم ولكن قد يحدث ال مباالة كما في الديانات األخرى.ألديكم كتاب مقدس؟
ال فطقوسنا وعاداتنا تنتقل من جيل إلى جيل بالنقل الشفوي.
ألديكم رهبان ورجال دين؟
ن YYعم ف YYي ك YYل ق YYبيلة ي YYوج YYد ره YYبان ورج YYال دي YYن ن YYسميهم م YYاديس YYني أو ش YYام YYان ،
. Shaman , Madison
ألديكم سن معني لألطفال للبدء بممارسة هذه الطقوس؟؟
من العاشرة تقريبا.
ملاذا تستخدمون امليرمية في طقوسكم؟
إنYها تYعني الYكثير لYنا فYهي رمYز مYن رمYوز الYطبيعة الYتي كYانYت تنتشYر فYي مYناطYقنا
وهي نعمة من نعم الخالق.
كيف كنتم تمارسون طقوس الزواج في املاضي؟
يYقوم الYرجYل الYذي يYرغYب فYي الYزواج مYن الYفتاة بYإهYداء عYدة خYيول ألبYيها ويYقول لYه
أريYYد الYYزواج مYYن ابYYنتك ،وعYYلى األب أن يYYوافق أو يYYرفYYض وعYYادة ال تYYرد الYYخيول إذا
رفض األب.
مل YYاذا ت YYضعون رأس ال YYباف YYلو خ YYارج ال YYخيمة أث YYناء م YYمارس YYة ال YYطقوس ال YYدي YYنية ف YYي
الخيمة؟؟
البافلو من أهم أسلحتنا فهو غذاؤنا الرئيسي وننتفع بجلوده وعظامه وقرونه.
هل كنتم تؤمنون بالصداقة بني الرجل واملرأة كما هو الحال اآلن )جيرل فرند(؟؟
ال ط YYبعا ل YYكن ال YYحياة الج YYدي YYدة وانخ YYراط YYنا ف YYي م YYجتمع آخ YYر ت YYرك ب YYصمات YYه ع YYلى
أجيالنا الجديدة وفقدنا الكثير من قيمنا وحضارتنا.
هل هناك صخور معينة تستخدم للنار أم تستخدمون أية حجارة ممكنة؟؟
نعم يوجد حجارة من نوع الفا Lava Rocks
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هل تحاولون إقناع الناس بطقوسهم وبدينكم؟
ال فYهي طYقوس خYاصYة بYنا فYقط ولYكنا نYدعYو أحYيانYا بYعض الYضيوف لYالطYالع عYلى
طقوسنا ومشاركتنا دعواتنا .ودعوة الضيوف فقط مرة في الشهر أو في السنة؟
ماذا تغنون عندما تصلون؟
نشكر الخالق على نعمه ،كلها أناشيد شكر للنعم التي أنعم الخالق علينا بها.
ملاذا تستخدمون الطبل أو الطبلة؟؟
هذه تحتاج لشرح دعني أعطيك محاضرة عن الطبلة.

ملحق رقم 2
نص اللقاء مع الدكتور روبرت بولس من السكان األصليني
مؤرخ في قضايا السكان األصليني
-

-

-

ك YYم ع YYدد ال YYسكان االص YYليني ل YYألم YYري YYكيتني )ال YYهنود الح YYمر م YYجازا( ق YYبل االك YYتشاف
األوروبي؟
مYن الYصعب تYقديYر عYددهYم ،لYكن قYبل حYوالYي ثYالثYمئة سYنة كYانYوا حYوالYي مYليونYني
ونYصف وعYددهYم اآلن فYي الYقارة الYشمالYية حYوالYي مYليونYان مYوزعYون عYلى عYدد مYن
املجموعات أو القبائل.
كم قبيلة كان السكان األصليون يشكلون؟
حوالي  ١٥٠٠قبيلة .
عدد اللغات التي كانوا يستخدمونها؟
ي YYوج YYد ث YYمان YYي ل YYغات أص YYلية وت YYفرع ع YYنها ح YYوال YYي م YYئة ل YYغة م YYتفرع YYة وك YYثير م YYن
اللهجات املختلفة.
سYY Yمعنا فYY Yي حYY Yلقة خYY YاصYY Yة بYY YالYY YتلفزيYY Yون مYY Yن متحYY Yدث مYY Yن الYY Yسكان األصYY Yليني أن
األوروبيني قتلوا منكم خالل الصراع مع البيض خمسة عشر مليون مواطن.
ال YYعدد غ YYير دقيق ،حس YYب ال YYتقدي YYرات ال YYرس YYمية م YYات ف YYي الح YYروب خ YYمسة م YYالي YYني
نYYسمة ،ومYYات عYYدة مYYاليYYني مYYنهم مYYمكن نYYفس الYYعدد مYYن األمYYراض الYYتي حYYلت بYYهم
)الجدري( Chicken box
هل وجهت اتهامات للبيض بأنهم وراء نشر األوبئة؟
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نYعم فYقد وجYدت بYطانYيات كYان يYتركYها الYجيش األبYيض واتYضح فYيما بYعد أنYها كYانYت
مYليئة بYالجYراثYيم الYناقYلة لYلمرض .واألهYم أنYنا لYم نYعرف هYذه األمYراض قYبل انYتقال
البيض من أوروبا إلى أمريكا.
هل يمكن اعتبار السكان األصليني كلهم شعب واحد؟
ال أسYتطيع الجYزم بYذلYك .مYن نYاحYية الYشكل ال لYيس كYلهم مYتشابYهون فYمنهم مYن هYو
أبYYيض ومYYنهم مYYن هYYو أقYYرب لYYألسYYمر ومYYنهم مYYن هYYو أقYYرب لYYألحYYمر ومYYنهم قYYصار
القامة )قبائل محددة( لذلك ال يوجد ما يوضح ذلك.
هل كانوا جميعا يؤمنون بنفس املعتقدات؟
ت YYقري YYبا ف YYي ن YYفس اإلط YYار ال YYعام رب YYما ت YYختلف ب YYعض ال YYطقوس ل YYكن يؤم YYنون ف YYي
اإلطYار الYعام بYالYخالق املYسمى  Great SpiritsويYقيمون الYطقوس الYتي تYقام فYي
الخيمة ربما مع اختالف بسيط ببعض الطقوس واستخدامها.
ما هو نوع الريش الذي يستخدمونه على رؤوسهم؟
ريش النسر.
ما هي نسبة الذين بقوا يمارسون طقوسهم؟
مYن الYصعب حYصرهYا ذلYك أن اإلحYصائYيات الYرسYمية األمYريYكية والYكنديYة ال تسجYل
عYYدد الYYذيYYن يYYتحولYYون مYYنهم لYYلمسيحية وعYYند الYYوالدة ال يسجYYل ديYYن املYYولYYود لYYكن
مYYعلومYYاتYYي تYYشير أن بYYعض املYYناطق تYYحولYYت غYYالYYبيتها لYYلمسيحية خYYالل الYYعقود
املYYاضYYية .وفYYي مYYناطق أخYYرى بYYقي قYYسم كYYبير يYYمارس الYYطقوس الYYقديYYمة ،وهYYناك
خ YYليط ي YYقول أن YYه م YYسيحي ل YYكنه ي YYمارس ب YYني ال YYفينة واألخ YYرى ال YYطقوس ال YYدي YYنية
الخاصة بالسكان األصليني.
وماذا عنك؟
أنYYا مYYن الYYذيYYن اعYYتنقوا املYYسيحية وأنYYتمي لYYكنيسة املYYيثودسYYت .نYYحن مYYن الYYقبائYYل
الYYتي رحYYلت فYYي املYYاضYYي لYYتسكن مYYناطق وسYYكنسن بYYعد االسYYتقالل األمYYريYYكي عYYن
بريطانيا وقد تم افتتاح كنيسة كبيرة تبشيرية قريبا منا فأثر ذلك علينا الحقا.
خYالل مYحاضYرتYك قYلت أن بYعض املسYتثمريYن الYبيض فYي نYيويYورك بYعد االسYتقالل
أجبروا السكان األصليني على بيع أراضيهم والرحيل عن الوالية؟
فYYي كYYل مYYرة كYYان الYYسكان األصYYليون يYYتعرضYYون لYYلترحYYيل القسYYري بYYحجة اإلعYYمار
وكان هدفهم إبعادنا عن األماكن الهامة وإقصاءنا عن األنهار ومصادر املياه.

ن YYعم س YYكان ن YYيوي YYورك م YYن أب YYناء ش YYعبي ع YYرض ع YYليهم أن ي YYبيعوا أراض YYيهم وع YYندم YYا
رفYضوا أجYبروهYم عYلى ذلYك ،وقYالYوا لYهم سYندفYع لYكم ثYمنها ونYنقلكم إلYى مYناطق جYديYدة.
عYرضYوا عYلينا فYي الYبدايYة مYناطق واليYة كYانYساس فYي الYجنوب لYكننا رفYضنا بYعدمYا زار
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وف YYد م YYنا امل YYنطقة واط YYلع ع YYليها ف YYعرض YYوا ع YYلى أج YYدادن YYا م YYناطق ف YYي والي YYة وس YYكنسن
فYهاجYر شYعبنا إلYى هYناك .لYكن أثYناء الYرحYيل انYقسم الYراحYلون إلYى قYسمني قYسم ذهYب
إلYى وسYكنسن وآخYرون انYتقلوا إلYى مYا يYعرف الYيوم بYواليYة إلYينويYس ،وهYم مYن عYرفYوا
باسم شعب املوهاك ،وكان ذلك عام .١٨٢٠

الهوامش
 .1شYعب الكYوتYا واحYد مYن الYشعوب الYتي يYنتمي لYها الYسكان األصYليون فYي الYواليYات
املتحدة وقد عاش في املنطقة التي تقام عليها االن والية سوث ونورث داكوتا.
 .2راسل مينز
ولYYد راسYYل مYYينز عYYام  ١٩٣٩فYYي مYYديYYنة أوجYYالال فYYي الكYYوتYYا ،وتYYقع الYYيوم فYYي واليYYة داكYYوتYYا.
بYYرز كYYناشYYط فYYي سYYبيل حYYقوق األمYYريYYكيني األصYYليني أو املYYعروفYYني بYYالYYهنود الحYYمر أو مYYن
يسميهم هو بالهنود األمريكيني.
فYي سYتينات الYقرن املYاضYي عYمل فYي حYركYة الYهنود األمYريYكيني وتYرأسYها فYيما بYعد .سYافYر
لYY Yدول كYY Yثيرة أثYY Yناء عYY Yمله فYY Yي األمYY Yم املتحYY Yدة ملYY Yدة  12عYY YامYY Yا وألYY Yقى مYY Yئات املYY YحاضYY Yرات
الYتاريYخية حYول حYقوق شYعوب الYقبائYل الYتي يYنتمي لYها ومYا تYعرضYوا لYه مYن مYجازر ،فYقد
ح YYاض YYر ف YYي م YYعظم ال YYجام YYعات األم YYري YYكية امل YYعروف YYة وش YYارك ف YYي ج YYام YYعات ف YYي إنج YYلترا
وسويسرا وكوريا واسبانيا الخ.
راسYل مYينز مYناضYل مYن أجYل حYقوق اإلنYسان وكYاتYب وفYنان أصYدر ألYبومYني غYنائYيني وألYف
عدة كتب أشهرها
Where White men fear to tread
وقYYد صYYدر مYYنه عYYدة طYYبعات وقYYد عYYمل فYYي هYYولYYيوود لYYفترة مYYن الYYزمYYن ومYYثل الYYعديYYد مYYن
األفالم فيها.
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أشهر خطبه كانت عام  ١٩٨٠بعنوان ) :لكي تعيش أمريكا يجب أن تموت أوروبا(
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ملحق رقم ثالثة
اتYواليYي الYيس فYكيتني ولYريYل األمYي كYليني فYسكان األصYميع الYيسية لجYرئYلغات الYذه الYه
املتحدة وحدها
- Algonquian Languages (Algic, Algonkian)
Abenaki-Penobscot, Algonquin, Arapaho, Attikamekw (Tête-deBoule), Blackfoot, Cheyenne, Cree, Etchemin, Gros Ventre
(Atsina), Kickapoo, Lenape (Delaware), Loup A/B, Lumbee
(Croatan, Pamlico), Mahican (Mohican), MaliseetPassamaquoddy, Menomini, Mesquakie-Sauk (Sac and Fox),
Miami-Illinois, Michif (Métis), Mi'kmaq (Micmac), Mohegan
(Pequot), Montagnais Innu, Munsee Delaware, Nanticoke,
Narragansett, Naskapi Innu, Ojibwe (Chippewa, Ottawa),
Potawatomi, Powhatan, Shawnee, Wampanoag, Wiyot, Yurok;
possibly Beothuk (Red Indian)
-Andean-Equatorial Languages
-Arawakan Languages
-Athabaskan Languages (Na-Dene)
-Caddoan Languages
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-Chibchan Languages
-Eskimo-Aleut Languages
-Ge-Pano-Carib Languages (Macro-Ge)
-Gulf Languages
-Hokan Languages
-Iroquoian Languages
Cherokee (Tsalagi)
-Kiowa-Tanoan Languages
-Mayan Languages
-Mixe-Zoque Languages
-Muskogean Languages
-Oto-Manguean Languages
-Penutian Languages
-Salishan Languages
-Siouan Languages
-Uto-Aztecan Languages
-Wakashan Languages
-Other North American Indian Languages
-Other Central American Indian Languages
-Other South American Indian Languages
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and coach, and a university professor. He served as head of the UMD
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Department of American Indian Studies, and received the UMD
Student Association Outstanding Faculty Teaching Award in 1974,
.and the Jean C. Blehart Distinguished Teaching Award in 1995
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