
اتـخاذهم أكثر من زوجة مـثل مقبرة "مري-
كـــا-رع" الــذي صُــور وإلى جـــانــبه زوجــات
سـت. وأميـر آخـر يـدعى "أمـيـني" من عـصر
الـــدولـــة الـــوســـطى كـــانت لـه زوجـــــــتــان

وكانتا تعيـــــــشان في ودٍ بينهما.
ـقـابر في وتـوجـد بـردية تـتـعـلق بـسرقـات ا
عـــصــر الـــرعـــامــســـة تــشـــيـــر إلى أن أحــد
الـلصوص الذين اشتركوا في سرقة مقابر
كـانت له أربع زوجـات اثـنـتـان منـهن كـانـتا
عــلـى قــيــد احلــيــاة أثــنـــاء نــظــر احملــكــمــة
لـلـقـضيـة وكـانتـا عـلى وفـاق وود حسـبـما
أشـار الفرنسي بيير مونتيه في دراسته عن
"احلـــيـــاة الـــيــومـــيـــة في مـــصـــر في عـــهــد

الرعامسة".
ـلك بابـنته" فـي عصر أثـارت قضـية "زواج ا
الـدولة احلديثة حتديدا وفي عهد ثالثة من
أعـظم ملوك الفتـرة هم "أمنحوتب الثالث" و
ابــــنه "أمــــنــــحــــتـب الـــرابـع (أخــــنــــاتـــون)"
و"رعـمسـيس الثـاني" جدال تاريـخيـا بسبب
ـلك إطـالق لـقب "حـمت ســنـو ورت (زوجـة ا
لوك الـعظيمة)" عـلى بنات بعيـنهن لهؤالء ا

دون بقية األميرات.
والـثابت أن هذا اللقب حملته األميرة "سات
آمـون" ابنـة "أمنـحوتب الـثالث" واألمـيرتان
"مــريت آتــون" و "عــنخ إس إن بــا آتـون" في
عـهد أبيـهما "أمـنحوتب الـرابع (أخناتون)"
واألمـــيــرات "نـــبت عـــنــات" و"مـــريت آمــون"
ــــلك و"نــــبـت تــــاوي" في عــــهــــد أبــــيـــــهن ا

"رعمسيس الثاني".
ــا كــانت تــرجــمــة الــلــقب في حــد ذاته ور
سـبـبا رئـيـسيـا في جـعل البـعض يـعتـقد أن
ــلـك تــزوج زواجــا رســمــيـــا وفــعـــــــــلــيــا ا

بابنته. 
لــكن بـعض الـعــلـمـاء يـرون أنـه مـجـرد لـقب
شــرفي تــقـاســمــته األمــيـرات مع أمــهــاتـهن

لكات في حياتهن.  ا
ـثـابـة رتـبـة جتـعـل األمـيرات وكـان الـلـقب 
قـادرات عـلى أداء بـعض مـهـام األم الـديـنـية
واالجـتمـاعية والـسياسـية بـاإلنابة السـيما
لكات ذكـورات بنات  وأن جـميع األميرات ا
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ـؤديــة إلى "مــاالنـا" غــيـر فـالــطــرق ا
رور مُعَـبَّدة بـشـكل يجـعلـهـا تصـلح 

مـــــركــــــبـــــاتٍ ذات
. وقــــــد مــــــحــــــركٍ
وصلت إليها بعد
رحــلـة مــضــنــيـة
اسـتـغرقـت نـحو
أربع ســــاعــــات
قطـعـتـهـا قـادمة
مـن قـــــــــــريــــــــــة
جارتي الواقعة
في قـــــاع وادي

بارفاتي.
ــــــض ولـــــــم 
عــــــــــــلـيّ وقـت
طـويل بـداخل
"مــاالنــا" قــبل
أن أبـــــــدأ في
ارة مالقـاة ا
من سكـانها
الـــــــــــــــــــذيـن
يزهم لون
الـــــشــــــعـــــر
الــــــــبـــــــــني
الــــــفـــــاحت
الـــــــــــــــــــذي
تصطبغ به

أعـــيـــنــهـم كــذلـك بـــجــانـب أنــوفـــهم
ـميزة الطويـلة وبـشرتهم الـقمـحية ا
أو تلك الـتي تـبدو مـزيـجاً من الـبني

والذهبي.
ن مررت وكانت الغالـبية الـعظمى 
بهم يرتدون ثياباً تـقليديةً مؤلفةً من
جـاللــــــيب ذات لــــــونٍ بــــــنـيٍ فـــــاحت
وقـلنـسـوات وأحـذيـة مـريـحـة ومـرنة
مـنـسـوجـةٍ من خــيـوط نـبـات الـقـنب.
وبدا أولـئك األشـخاص بـالـنسـبة ليّ
أقـــرب إلى ســـكــان حـــوض الـــبـــحــر
ـــــتـــــوسـط مـــــنـــــهم إلـى قـــــاطـــــني ا

هيماجيل.
ولـــدى دخــــولي الــــقـــريــــة صـــادفت
مجموعةً من الصـبية الذين سألوني
عـما إذا كـنت أرغـب في شـراء بعض
احلـشـيش. وبــالـنـظــر إلى أن الـقـنب
ومـا يــتـصل به من أنــشـطــة جتـاريـة
شــكَّلَ ألمـد طــويل الــعــمـود الــفــقـري
القتـصاد هذه الـقريـة الصـغيـرة فقد
أدى إلـى ظــــهــــور مــــجـــــمــــوعــــة من
شكالت االجتماعية والثقافية مثل ا
انخـراط الـصـبيـة واألطـفال الـصـغار

في اإلجتار باخملدرات.
¡ULEŽ ÂUJŠ

ولـعل ذلك مــا أدى قـبل عـامٍ من اآلن
إلى "تــدخل" اإلله اخلــاص بــالــقــريـة
والـــذي يُــدعى "جـــامـــدَغــنـي ريــشي"
ـنــطـقــة بـاسم "جــمـالـو ـلــقب في ا ويُ
دفتا" ويـشكل أحـد احلكـماء الـعِظام

في عالم األساطير الهندوسية.
ــتــحـدث فــقـد "أمــر" ذلك اإللـه عـبــر ا
الـروحي بــاسـمه بـإغـالق كل بـيـوت

أســطـورة مــنــتـشــرة بــ الـقــرويـ
مــفــادهـا بــأن ذلك اإللـه الــهـنــدوسي
عــاش يــومـــاً مــا في قـــريــة "مــاالنــا"
بعدما وُهِبتْ إلـيه من جانب "شيفا"
وهــو أحـــد أهم

اآللهة في الديانة الهندوسية.
ـوجــودين في ـعــبــدين ا ومن بــ ا
ة; واحد هذه الـقرية الـعتـيقـة القـد
مكـرس لـ"جمـالو دفـتا" بـينـما كُرِّسَ

اآلخر لزوجته "رِنوكا ديفي".
وخالل سيري في الدروب الضيقة لـ
ُشيّدة من "ماالنا" محاطاً بـالبيوت ا
الطوب واألخشاب دلـفت إلى الفناء
الـكـبــيـر الـذي يــجـتـمع فــيه أعـضـاء
الغـرفة السـفلى من الـهيـئة احلـاكمة
نـطقة ويـوجد فـيه كذلك مـعبد في ا
ــكن مُــكــرس لـ "جــمـــالــو دفــتــا". و
شـهد عـلى خلـفيةٍ للـمرء رؤية هـذا ا
ـــكــســوة من اجلـــبــال ذات الــقـــمم ا

بالثلوج.
WO³Aš …bLŽ«

ـعبـد فاتـناً ومـثيـراً لالهتـمام وبدا ا
بأعمدته اخلشبية العريضة وأبوابه
ـعقدة ـتشابـكة وا ذات التفـاصيل ا
بجانب مجـموعة العـظام واجلماجم
وغـــيــرهـــا من أجـــزاء احلـــيـــوانــات
وضـوعة على أحد قدمة قـراب ا ا

اجلدران.
لــــكن عــــلـــيـك أال تـــغــــفل عن الفــــتـــة
حتذيـريـة في اخلارج تـشـير إلى أن
ـــقــدس ـــكـــان ا "من يـــلـــمـس هـــذا ا
اخلاص بـاإلله 'جـامدَغـني ريـشي"'
ســيـــضــطـــر إلى دفع  3500روبــيــة

هندية.
وتشـكل هـذه الالفـتـة برهـانـاً ظـاهرًا
على تقلـيد آخر جليٍّ بـشدة في قرية

ــتـمــثل في الــسـعي "مـاالنــا" وهـو ا
ـسـؤولـ عـنـها الدؤوب مـن جانب ا

للحفاظ على "نقائها وطهارتها".
وفي هـذا الـصـدد سـيـخـبـرك الـناس
في مختلف ربوع هـيماجيل براديش
بـــأن ســــكــــان تـــلك
الـقـريـة الـعـتـيـقة
يُـعــرفــون بــأنـهم
يَـــــــــحُـــــــــدون من
الــــــتـــــــواصـل مع
الـغـربـاء خـاصـةً
عـــــلى صـــــعـــــيــــد
االتـــــــــــــــصــــــــــــــال
والــــــــــــــــــــتــالمــس
ـبـاشر. اجلسـدي ا
وقــــــد تــــــلـــــــقــــــيت
شـخـصــيـاً حتـذيـراً
من الـــســائـق الــذي
أوصلني إلى ماالنا
بـــضـــرورة أن أُبـــقي
عـلـى مـســافــة بــيـني

وب السكان.
ورغـم أنــــــــــنـي رأيـت
بــعض أبــنــاء اجلــيل
األصــــغــــر ســــنــــاً في
الـــــــــقــــــــريـــــــــة وهم ال
يحـجـمـون عن الـعـناق
ــــصــــافــــحــــة فـــإن وا
غالبية السكان هناك ال
يزالون يحـافظون بقوة

على مبدأ عدم مالمسة الغرباء.
وقد بـلغ األمر حـد أنني عـندما أردت
دفع ثمن قـارورة مياه اشـتريـتها من
تاجـر هناك طلب مـني البقال أحد ا
تـرك األوراق الـنـقـديــة عـلى مـنـضـدة
الـــدكــــان بـــدالً من أن أعـــطــــيـــهـــا له
. كــــمــــا عَــــلِــــمـتُ أنه من مــــبــــاشـــــرةً
الــضــروري أن تـتـم الــزيـجــات داخل
حـدود الـقـريــة وأن من يـخـالف هـذا

قاطعة اجتماعية. العرف يتعرض 
وبـحــكم إدراكي الــتـام بــأن الـغــربـاء
غــــيـــــر مــــرحـب بــــهم فـي "مــــاالنــــا"
ساورني شعور بأنـني متطفلة خالل
طـرحي بـدأب األسـئـلـة عـلى الـسـكان
وإجراء نقاشات معهم للتعرف على

علومات بشأن قريتهم. مزيد من ا
ومع أن ســـكـــان واليـــة هـــيـــمــاجـــيل
يل يتـسـمون بـالـود واحلمـيمـيـة وا
إلى الـثـرثـرة وكـذلك بـحب مـشـاطرة
الـغـربـاء طـعـامـهم وحـكـايـاتـهم فـإن
األمر في "ماالنـا" يخـتلف إذ كان من
الــنــادر أن تـرى مــحــادثــات مــطــولـةً

تُجرى مع السكان هناك.
واآلن وبعد أسابيع من قيامي بهذه
الرحلة أدركت وأنا أنظر إلى الوراء
ضـنية لـسبر غور أثناء مـحاوالتي ا
أساطـيـر "مـاالنـا" أن اجلـانب األكـثر
جـمــاالً من جتــربــتي هــذه يـكــمن في
روح الــغـــمــوض الــتـي تــتــسـم بــهــا

القرية.
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ويــقـــول أمالن داتّــا - وهـــو مــخــرج
سـيــنـمــائي قـضى عــقـداً مـن الـزمـان
يــــعـــــمل فـي مــــاالنــــا - إن "االدعــــاء
الــضـخم الــقــائل بــأن سـكــان مــاالنـا
يـــنــحـــدرون مـن نــسـل أفــراد جـــيش
اإلسكنـدر األكبـر غدا حـقيقـةً مقـبولةً
عـلى نـطــاقٍ واسعٍ ولـكــنـني لم أجـد
أي شيءٍ مـلــمـوس يـدعـم ذلك. هـنـاك
كن بعض األسلحـة واألشياء التي 
العـثـور عـلـيهـا والـتي أثـارت وجود
هذه الروابـط. ولكنـني واثق من عدم
وجــــود دلـــيـل يـــؤيــــد صـــحــــة هـــذه

القصة".
ÿu×K  ·ö²š«

غــيـــر أن هــنـــاك عــوامل تُـــذكي هــذه
الــنــظــريــات من بــيــنــهــا االخــتالف
ــلــحــوظ في الــســمــات الــشــكــلــيــة ا
لـلــسـكــان عن أقــرانـهم في الــواليـات
الهـنـدية األخـرى وكـذلك اللـغـة التي
يتحدثـون بها والـتي ال تشبه أياً من
الــلــغـات الــســائــدة بــ قـبــائل تــلك
نطقة وهو مـا يُعَمِقُ اللغز احمليط ا

بهؤالء القوم وهويتهم.
فسكان "ماالنا" يتـحدثون لغةً تسمى
"كاناشي" ويُـسِْبغون عـليهـا القداسة
وال يُعـلـمـونهـا لـلغـربـاء. كمـا أنـها ال
تُـــسْـــتَـــخْــدَم فـي أي مـــكــانٍ آخـــر في

العالم.
وخالل زيــارتي اســتــخــدمت لــفــظــاً
مـــحــــلـــيـــاً يــــعـــني "أخ" فـي ســـيـــاق
مــخـاطــبــتي لـبــعض الــرجــال الـذين
التقيت بهـم وهو أمر شائع إلى حد
مـا خملـاطـبـة الـرجال فـي هـيمـاجـيل.
ولــكـن عــلـى الــرغم مـن أن الــســـكــان
فـهــمـوا مـا كــنت أقـوله لــهم بـالــلـغـة
الــهـنــديــة فــإن ردودهم عــليّ بــلــغـة
"كاناشي" كانت مبهمةً بالنسبة لي.
وفي الـــوقـت احلـــالي تـــشـــكل هـــذه
الـلــغـة مــوضـوعـاً لــدراسـة جتــريـهـا
جـامـعة أوبـسـاال الـسـويـديـة بـقـيادة
األســـتــــاذة في الــــلـــغــــويـــات أجنـــو
ساكـسـينـا الـتي قـالت لي إن الوضع
الراهن للغة كـاناشي يجعلـها "حتماً
مُهددةً باالنقـراض بوصفهـا لغةً غير
مكـتـوبة ولم يـتم تـعريـفـها وحتـديد

." خصائصها علمياً
وتضـيف ساكسـينـا بالـقول: "تـنتمي
هـــذه الــلـــغـــة إلى عــائـــلـــة الــلـــغــات
الـصـيـنـيـة الـتـبـتـيـة. وفي كل الـقـرى
احمليـطة يـتـحدث (الـسكـان) اللـغات
الـهـنـديـة اآلريــة الـتي ال تـمت بـأدنى
صـــلــةٍ لـــتــلك الـــلــغـــة". ويــثـــيــر ذلك
تــســاؤالت مـــثــيــرة حــول بـــنــيــتــهــا
اللـغـوية وطـبيـعـة ما كـانت عـليه في

مرحلة ما قبل تسجيل تاريخها".
وال تــكــتــنـف اخملــاطــر الــلــغــة الــتي
يتـحـدث بهـا سكـان "مـاالنا" فـحسب
تـد ذلك إلى طـريق الوصول ا  وإ
إلي تـلك الـقـريـة والـتي كـانت رحـلـةً

إلى اجملهول.
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يـشـتــهـر "وادي بـارفــاتي" بـ هـواة
األســفـــار بــاحلــفـالت الــتي تـــشــهــد
تـعـاطي اخملـدرات ومـا يـنـبـعث فـيه
من أدخــــنـــة نــــاجـــمـــة عـن تـــدخـــ
ُــخــدر الــذي يــأتي من احلــشــيش ا
قريـة "مـاالنـا" ذات الـتـاريخ الـعريق
والـــواقــعـــة في واليـــة هـــيـــمــاجـــيل

براديش شمالي الهند.
لكن بـوسـعك إذا ما اخـتـرقت عيـناك
حـجب هـذه األدخـنـة أن جتـد نـفـسك
كائد إزاء كنز دف من األساطـير وا

واألسئلة التي تعوزها اإلجابات.
وتـقع هــذه الـقــريـة الــتي يـبــلغ عـدد
سكانها نحو  1700 نسمة على قمم
الــهـيــمـااليــا حتــيـطــهــا مـنــحـدرات
صـخـريـة شـديـدة االنـحـدار وجـبـال

تكسو الثلوج قممها.
ـــا اجـــتـــذبت قـــريـــة "مـــاالنـــا" وطـــا
السـائـحـ ليـقـيمـوا فـيهـا عـدة أيامٍ
وسـط ريـــــاحٍ شـــــديـــــدة الـــــبــــرودة
وصـفـوف من أشـجـار الدودار الـتي
تـكــتـسي أوراقـهــا بـالـلــون األخـضـر
الـداكن وذلك لــتـعــاطي مـا يـعــتـبـره
ـنـطقـة عـشـباً مـقـدسـاً وهو سكـان ا
قــنب مــاالنــا أو حـشــيــشــهــا اخملـدر
الـشـهـيـر الـذي يـراه الـزوار وسـيـلة

لنيل قسط من راحة الذهن والبال.
ويـحــظى هـذا الــنـوع من احلــشـيش
بـشـهرتـه لسـبـبـ أحـدهـمـا يـتـعلق
بـطـريــقـة إنــتـاجه وحتـضــيـره الـتي
ـفـرك فـيـهـا بـاليـد وكـذلـك بفـعـل ما يُ
يُروى عن أن له أثراً مُـخدراً ذا طابعٍ
. رغم كل ذلك كـان الهدف استثـنائيٍ
الرئيسي من زيارتي إلى هذه القرية
الـهــنـديـة يــتـمـثـل في الـسـعـي لـفـهم
األسـاطـيــر واخلـرافــات الـتي حتـيط

بها.
W eFM  W¹d

فـثمـة أسـطـورة تـقـول إن بـعـضاً من
جنـود جـيش اإلسـكنـدر األكـبر الذوا
ـنـعزلـة فـي عام 326 بـتـلك الـقـريـة ا
ــيـالد بــعــدمــا أصــيــبــوا في قــبل ا
ـلك مـعــارك واجـهـوا فــيـهـا جــيش ا
بــوروشـــوتــامـــا الــذي كــان يـــحــكم
مــنــطــقــةً تــقع حــالــيــاً ضــمن واليــة

البنجاب الهندية.
وفي أغـلب األحـيـان يُـقـال إن هـؤالء
اجلنود هم أجـداد السكـان احلالي
لـ"مـاالنـا". وقـد عُـثِرَ فـي الـقريـة عـلى
قـطعٍ أثـريـة تـعـود إلى تـلك احلـقـبـة
ومن بيـنهـا سيـف تفـيد تـقاريـر بأنه

موجود بأحد معابدها.
رغم ذلك لم تُـــدرس مــســألــة وجــود
صالت وراثـية بـ الـسـكـان وجـنود
اإلسـكــنـدر كـمــا لم تُـثْـبَـتْ مـثل هـذه
. أكثر من ذلك لم يكن الروابط علمياً
لدى الـكثـيـر من سكـان الـقريـة الذين
حتـدثت مـعـهم أي فـكـرة عن مـصدر

تلك األسطورة.
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صريـون القدمـاء إلى أهميـة الترابط فـطن ا
جرد ـبكـر  األسـري لذا شـجعـوا الزواج ا
بــلـوغ الـشـاب والــفـتـاة الـسـن الـذي يـسـمح
ـسـؤولـيـة حـفـاظـا عـلى بـالــزواج وحتـمل ا

نسيج اجملتمع وتماسكه.
ـا ألفاظـا مخـتلـفة على صـري قد وأطـلق ا
عالقـة الزواج من بـينـها "إر- حـمت (إتخاذ
زوجـة)" كما أطلق عـلى الزوجة اسم "مريت
نزل)" ومن (احلـبيـبة)" و"نبت-بـر (سيـدة ا
أشـــهــر الـــكــلـــمــات أيـــضــا "ســـنت (أخت)"

و"حمت (زوجة)".
ـصـري الـقـد في وأكـدت نـصـوص األدب ا
أكـثر من موضـع على ضرورة اتـخاذ الشاب
زوجـة له حفاظـا على استقـامته في احلياة
قـتطف الذي يـعود إلى عـصر الدولة كـهذا ا
احلــديـثـة وهــو من تـعـالــيم شـخص يـدعى
"آني" البنه "خنسوحتب" يحثه على الزواج
ــبـكــر في نص اطـلــعت عـلــيه بي بي سي ا
ـصري في تـرجـمـته الـفـرنسـيـة عن الـنص ا
ــاذج الـــفــكــر الـــقــد في دراســـة ضــمـن 
نظمة اليونسكو بعنوان "نصوص ي  الـعا
ـة كـلـيـر مـقـدســة ونـصـوص دنـيـويـة لـلـعـا

قتطف: اللويت. ويقول ا
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"يـا بني اتخذ لنفسك زوجة وأنت شاب كي
تـنجب لك طـفال فإن أجنبـته لك في شبابك

أمكنك تربيته حتى يصير رجال".
ة لم يعرف يـبدو أن الزواج في مـصر القـد
التوثيق الرسمي كعقد ب طرف قبل فترة
تأخر (القرن  11إلى القرن الرابع الـعصر ا
ـيالد) بحـسب تقـسـيم عصـور تاريخ قـبل ا

. مصر القد
ـكن االطالع عــلـيه إلى ويــعـود أقــدم نص 
ـيالد كــمـا عُـثـر عــلى عـقـد عـام  590قــبل ا
زواج مـــكــتــوب بــاخلـط الــهــيــراطـــيــقي في
جـزيــرة الـفـنـتـ جـنـوبي مـصـر يـعـود إلى
لك نختـنبو الثاني ( 341-359) قبل عـهد ا
ـصري تـحف ا ـيالد) وهـو محـفـوظ في ا ا
بـالقاهـرة فضال عن عقـد زواج مصري آخر

عتاد.  مكانه ا
الحظ بــعـيــنـيك والــزم الـصـمـت حـتى تـدرك
مـحـاسـنـهـا يالـهـا من سـعـادة عـنـدمـا تضم
يــدك إلى يــدهــا. تــعــلم كــيف تــدرء أســبـاب
الــشـقـاق في بــيـتك وال يـوجــد مـبـرر خلـلق
ــنــزل كل رجل قــادر عـلى أن نــزاعــات في ا
يـتـجـنب إثـارة الـشـقـاق في بـيتـه إذا حتكم

سريعا في نزعات نفسه".
ـصـري الـقد أيـضـا عـلى تـأكـيد وحـرص ا
مـكـانة الـزوجـة األم وال يوجـد أبـلغ من هذا
الـنص الوارد في تعالـيم "آني" لترسيخ هذا

فهوم في ذاكرة ابنه حلسن معاملة أمه: ا
"ولـدتك بعد تسعة أشهر لكنها ظلت أسيرة
بـك وثـديــهـا فـي فـمك طــوال ســنـوات ثالث
كــامــلـة. وعــلى الـرغـم من عـدم نــظــافـتك لم
يــشـمـئــز قـلـبـهــا مـنك ولم تــقل مـاذا أفـعل?
ــدرســة عــنــدمــا ذهـــبت تــتــعــلم أدخــلـــتك ا
الـكـتـابـة ودأبت عـلى الـذهـاب من أجـلك كل
نزل". يوم حتمل لك اخلبز والشراب من ا
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ـة تـعدد الـزوجات إال لم تـعـرف مصـر الـقد
فـي أضـــيق احلـــدود عـــلى الـــرغم مـن عــدم
ـنـعـه أو يـشـجع عـلى وجــود نص صـريح 
تــرسـيـخه وأرجع بـعـض الـعـلـمـاء ذلك إلى
ـا اقـتصـاديـة أسـهمت أسـبـاب طـبقـيـة ور
في احلــد من انـتـشـار الـتـعـدد في اجملـتـمع.
ــلـوك ورغم إبــاحــة تــعــدد الــزوجــات بــ ا

ا يبرره. والنبالء إال أنه كان مقيدا 
تـزوج بـعض مـلـوك مـصـر بـأكـثـر مـن زوجة
ــلـك "أمــنــحــوتب ألســبـــاب ســيــاســـيــة كــا
الـثـالث" األسرة  18 الـذي اتخـذ إلى جانب
ـــصـــريـــة "تي" زوجـــات من بـــابل زوجـــته ا

وميتاني وآشور.
ـلك رعمـسـيس الـثـاني األسرة كـمـا تـزوج ا
ـصريـت "نـفرتاري"  19 بـخالف زوجتـيه ا
و "إيــــزيس نـــفــــرت" األمـــيـــرة ابــــنـــة مـــلك
احلـيـثـي "خـاتـوسـيل" بـعد مـعـركـة قادش
ـصاهرة سالم ب زواجـا سياسـيا يعرف 
الدولت وأطلق عليها "ماعت نفرو رع".

كـما تـشـير نـقوش مـقابـر بعض الـنبالء إلى

بـارزات هن "تـي" و"نـفـرتـيتـي" و"نـفـرتاري
و"است نفرت" وجميعهن لهن أبرز دور في
احلياة السياسية والدينية في تاريخ مصر
القد في عهد أعظم ملوك الدولة احلديثة.
وال يــوجــد مــا يــؤكــد عــلى اإلطـالق اتــخـاذ
ـلوك بـناتـهن زوجـات شرعـيات في هـؤالء ا

لكات. حياة أمهاتهن ا
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ــصــري الــرجـل عــلى احــتــرام حـث األدب ا
ـرأة وحـرمـتـهـا حـتى لـو لم تـكن زوجـته ا
تــفـاديــا لالنـفالت األخـالقي الـذي قــد يـقـود
ا تفضي إلى الطالق إلى خـيانة زوجيـة ر
ـقتـطف من تعـاليم إن كـان متـزوجا كـهذا ا

"بتاح حتب":
"إن كـــنت تــرغب في احملـــافــظــة عــلى سالم
مـنزل تزوره سواء منزل عظيم أو منزل أخ
أو مـنزل صـديق أو أي منزل تـدخله جتنب
كـان الذي هن أن تـقتـرب من النـساء فـإن ا
فـيه ال يـصـلح فـآالف الـرجـال تـتـبـعـوا هذه
اخملــلــوقــات اجلـمــيــلــة لـكــنــهم حتــطــمـوا
بـسـبـبـهـا وخـدعـتـهم أجـسـادهـن الـرقـيـقة
الـتي أصـبحت أكـثـر صالبة من احلـجر. إن

الرغبة ال تدوم إال حلظة وتمر كاحللم".
كــانت الـعالقـة الــزوجـيـة تـنــتـهي في حـالـة
. االتـفاق على الطالق أو وفاة أحد الزوج
وكـانت أسباب الطالق - التي أشارت إليها
ـــصـــريـــة هي: حـــدوث شـــقــاق الـــوثـــائق ا
مــسـتــمـر وكـراهــيـة بــ الـطــرفـ أو عـدم
ة إجنـاب الزوجـة أو ارتكـاب الزوجـة جر
الــزنــا. وعــلى الــرغم من أن اجملــتــمع مــنح
الـزوج حق مـعاقـبة الـزوجة إال أنه اشـترط
عــدم اإلضـرار بـهــا أو سـبّـهــا. وكـان الـزوج
يتعهد أمام القضاة بعدم إهانة زوجته وإال

ئة ضربة أو جلدة. عوقب 
وكــان نص صــيــغـة الــطالق بــ الــزوجـ
عـبـارة عن تـوثـيـق لـلـحـقـوق بـ الـطـرف

واالعـتراف بحرية كل مـنهما في الزواج من
جديد.

وكـــان من حق الـــزوجــة في حـــالــة الــطالق
بـإرادة الـزوج أن حتـصل عـلـى مـنـقـوالتـها
الــتي اعـتـرف بـهــا الـزوج في عـقـد الـزواج
فـــضـال عن حـــصـــولـــهـــا عـــلى مـــا يُـــعـــرف
بتعويض متفق عليه في بداية الزيجة إلى
شـتركة جـانب احلصـول على ثُلث الـثروة ا
الـــتـي كـــونـــهـــا الـــزوجـــان خالل فـــتـــــــــرة

زواجهما.
أمــا في حــالــة رغــبــة الـزوجــة في الــطالق
فـــكــانت حتـــــــــــصل عـــلى كــامل احلــقــوق
بـاستــــــــثناء الـتعـــــــــويض الذي حتصل
عــلى نــصــــــــف قـيــمــته فـقـط. أمـا لــو كـان
ة الـطالق بـسـبب ارتـكاب الــــــــزوجـة جـر
الـــزنــا وثــبــوت ذلـك بــالــفــعـل فــكــانــــــــت
حتــصل فــقــــــــــط عـلـى مــنــقـوالتــهــا الــتي
أســـهـــمت بـــهـــا فـي تــأســـيـــــــــــس مـــنــزل
الـــزوجــيـــة وتُــحــرم مـن جــمــيـع احلــقــوق

األخرى.
ـوذجـا لفن ـة  تـظل حـضـارة مـصـر الـقـد
احلـياة تـلك احلياة فـائقـة البسـاطة بـرفعة
مـنزلـتها وفـلسـفتهـا الفـكرية بـ حضارات
الـشـرق القـد وتـطرح اللـويت تـساؤال عن
أهــمـيـة دراسـة تـاريـخ مـصـر وتـقـول :"أهي

ة?  رحلة في مصر القد
أم هي عودة إلى أصولنا احلقيقة جميعا? 
لــيت قــراءة هـذه الــنــصـوص جتــعل مــصـر

مـكـتـوب بـاللـغـة الـيونـانـيـة يـرجع إلى عام
يالد.  311 قبل ا

يالها من سعادة عندما تضم يدك إلى يدها.
تـعـلم كـيف تدرء أسـبـاب الـشقـاق في بـيتك
نزل وال يوجد مبرر خللق نزاعات في ا

ويـتـضــمن الـعـقـد بـنـودا تـصل أحـيـانـا إلى
نــحــو  20 بــنـدا حتــدد شــكل الـعالقــة بـ
الــزوجـ تــفـصــيال مـثل: الــتـاريخ اإلعالن
(اإلشــهــار) وطــرفـي عــقــد الــزواج وهــديـة
ــعــيـــشــة والـــضــمــان ــهـــر) وا الـــزوج (ا
واالنــفــصــال وحــمــايــة األطــفــال والـقــسم
(الـتـعـهد) ومـتـعلـقـات شـاركت بهـا الـزوجة
ــشــتــركــة بــ ــتــعــلــقــات ا ـــنــزل وا في ا
ـــتــلــكـــات من الـــوالــدين من الـــزوجــ و
مــيـــراث والــرهن والــتــعـــويض في حــالــة
االنـفصال واإلقرار اخلتامي وكاتب العقد

والشهود.
وسـلط عـقـد زواج من عصـر مـتأخـر الـضوء
رأة عـند زوجـها عنـدما تـعهد عـلى مكـانة ا
في الـعقد بأن يقدم لها مقدارا من القمح كل
صـبـاح ومـقدارا من الـزيت شـهريـا وراتـبا
شـهـريـا فضال عن نـفـقـات سنـويـة لـلعـنـاية

بزينتها وجمالها.
صري على اإلطالق إعالء ولـم يغفل األدب ا
شــأن الــتــرابط األســري الــقــائم عــلى مــبـدأ
احلـب واالحـتـرام لــلـمــرأة من طـرف الـزوج
ــقـتـطف مـن تـعـالــيم الـوزيــر "بـتـاح كــهـذا ا

حتب" من األسرة اخلامسة:
"إذا أصـبحت رجال مـعروفا فـتزوج وأحبب
زوجــتك كـمــا يـلـيق بــهـا قــدم لـهـا الــطـعـام
ـالبس فــأفـــضل دواء ألعـــضــائـــهــا هــو وا
الـعطر الـطيب أسعـد قلبـها ما حـييت إنها
حــقل خـصب لــولي أمـرهــا ال تـتـهــمـهـا عن

سوء ظن وامتدحها يقل شرها".
وأكــد "آني" نـفس الـشيء فـي وصـيـته البـنه

قائال:
"ال تـــصــدر أوامـــر كــثـــيــرة إلـى زوجــتك في
مـنزلها إذا كنت تعـلم أنها إمرأة ماهرة في

عملها ال تسألها عن شيء أين موضعه? 
وال تـقل أحـضريه إذا كـانت قد وضـعته في
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قوى وشـخـصيـات وافـراد  تـتحـرك جلـمع االصـوات للـكـتـلة الـكـبرى 
وشعب لم يكتـرث  لكنه منـتبه بحـذر  خشية من أن تـعود احلركة الى
ماكانت عـليهـا  من تشـكيالت وصفـقات لـيس للشـعب مصـلحة فـيها .
بعض فـصائل الـشعب حتـركت وان كان مـتأخـرا  لكـنها حتـركت ضد
ـطالـبها ـذهبـيات والـعرقـيات  واكـدت اجلمـاهيـر باالضـافة  صفـقات ا
ا في اليـوميـة  بان اخلـلل ليس في مـحـاصصـة السـلطـة وحدهـا  وإ
الية عمل النظام نفسه  وطالبت بـتصحيح الدستور  وبضرورة العمل
لألنتقال الى شروط الـنظام الذي يـعزز قوة الدولة  وفـاعلية قـوانينها 
ـواطنة فيهـا  وجتذيب الدوائر الزائدة وتفعيل مؤسسـاتها  واحترام ا

فيها . 
ذهبيات والعرقيات  بأنه التشوفات اجلماهيرية كانت واضحة لنظام ا
شـكـلة  فـفـيه تـنمـو طـفيـلـيات الـنـهب لـلمـال الـعام  ومن خالله اصل ا
تتـوزع جغـرافيـة البالد  وهـو اجلهـة احلاضـنة لـلتـدخالت اخلارجـية 
ـوقف اجلـماهـيري بـاسـبقـية وهو االكـثر قـابـليـة للـتـقسـيم . لـذلك كان ا
ؤدية الضعاف قيام سلطـة وطنية بـعيدة عن احملاصـصات وشروطهـا ا

الدولة وتقز فاعليتها .
داوالت ـرحـلـة  مـسـتوعـبـا هـضـم ا لم يـعـد الـعـراق وشعـبـه في هـذه ا
السياسية لتوزيع احلصص  بقدر ماتنتضر اجلماهير امكانية التغيير
سـاحة حتى لـو كان نـسـبيـا  إال انه يشـكل اخلـطوة االولى لـتقـلـيص ا

للمطالب الوطنية . 
رشح لرئاسة الوزراء  وما يثار من إن السيـد فالح الفياض سيـكون ا
هـو واحـدة من افـرازات عـمـلــيـات الـضـغط الـشــعـبي  ويـأمل الـشـارع
العراقي بكل الوان طيفه حتقيق ذلك  لكون الفياض لم يكن واحدا من
اطراف الصراعات الطائفية واحلصصية  وهو ليس من الباحث على
نـاصب حـتى يـقـدم الـتـنـازالت عـلى حـسـاب الـهـمـوم الـوطـنـيـة  وبرز ا
ـقـاومـة وقــيـادة احلـشـد الـشـعــبي في مـواجـهـة كـمـقـاتل في صــفـوف ا
االرهـاب والـقـضــاء عـلـيــة  ومـسـؤوال في بــنـاء جـهــاز االمن الـوطـني 
ستجدات السياسية انه مقبول من كل االطراف  وله وبالتالي حسب ا
عالقــات طــيــبــة مع دول اجلــوار  ومــوقف صــارم من وحــدة الــكــفــاح

شترك العراقي السوري ضد االرهاب وكافة اشكال التدخالت  . ا
مـكن قبول التـدخالت اخلارجية في الـشأن العراقي  وان لم يعد من ا
العملية الـتراكمية الـتي خلقتها احملـاصصات  بوالدة  طفـيليات النهب
للمال الـعام  واشاعة ثـقافة التـزوير  والتـفريق ب مكـونات اجملتمع 
هي الــتي ســهـلـت الـتــدخالت اخلــارجــيــة في الــعــراق  وهـذا الــوضع
ـوقف وطني مـنحـازة للـعراق ومـنفتح كن التـقلـيل من مخـاطره إال  ال
عبرة عن تنوعها على العالم بدولة لها خصوصـيتها وهويتها الوطـنية ا
.يتـضح االن بـان سـياسـات الـكـيـانات والـكـتل  لم يـعـد همـهـا تـرص
الـوحـدة الــوطـنـيــة وال اخلـروج من االشـكــالـيـات واالزمــات اجملـتـمــعـيـة
ـا صار واحلـياتـيـة واالنـسـانـيـة الـتـي افـرزهـا نـظـام احملـاصـصـة  وإ
احلـصـول عـلى الــكـتـلــة الـكـبـرى مــزادا في سـوق الـســيـاسـات  وهـذا
ـدن  لـكـون يـفـرض تـنـازالت تـمـتـد من مــواقع الـسـلـطـة الى االرض وا
شـروعها تـحاورة  تـركز هـمومـها عـلى ما حتـققه لـذاتهـا و االطراف ا
التـقسـيـمي وفـصل اجملتـمع الـذي تعـايش عـبر االف الـسـن من خالل
تـعايـشة  ـدن ا دن اخملـتلـفـة  وليس مـايطـرح با نـاطق وا مايـطرح بـا
ــوضــوع ذاته هــو انــقالب عــلى الــوحـدة الــوطــنــيـة واحلـوار في هــذا ا
والـتـعـايش االخـوي الـسـلـمي بـ ابــنـاء الـوطن الـواحـد .لـقـد تـبـ بـأن
مسـألة االنـتـقال من احملـاصـصة الى نـظـام وطني قـوي الـبنـاء  اصبح
مشـكوكـا به  لكن يـبـقى االمل قائـما بـاخملـلصـ للـعراق  وهـذا االمر
يحـتم احلـذر من مـزادات الـتـنـازالت الـتي سـتوقع الـعـراق بـاشـكـالـيات
ـقـــــــدمــة االنـســان الـعــراقي في كـافــة مـواقع مـؤذيـة لــلـجــمـيع وفـي ا
تواجـده  وعلـى وفق احلالـة الـراهنـة لـطبـيـعة الـصـراعات الـسـياسـية 
ـذهبـيـة اصبح ونتـيجـة لـضغـوط الـقوى احملـشـوة بانـانـيتـهـا العـرقـية وا

العـبـور الى سـلـطـة وطـنـية بـكــــــفـاءات مـنـتـــــــجة
تـمـتـلك قــوة الـفــــــــعل فـي مـحـاربـة ومــحـاسـبـة
الفاسدين واجناز مطالب اجلمــــــاهير صعبا 
ونتـمـى أن اليـقع الـبـلـد في صـــــــراعـات اثـبات

القوة . 

يفسر الشـعراوي هذه األية "االسـتخفاف يـعني العجـلة والطيش وعدم
ـســائل" أي اسـتــخـفـهم فــرعـونُ بـالــكالم فـأطــاعـوه عـلى الـتـدبّــر في ا
وال يوافق على الفساد إال الضالل الذي هو فيه ووافقوه على الـفساد
وبـعـد ان وجـدهم أهلَ طـيش ورعـونـة وعـدم تـفـكّـر في ـنـتـفع مـنه وبه ا
األمــور ضـــحك عـــلــيـــهم  ويـــقــول ســـيــد قـــطب في تـــفـــســيـــره لأليــة
"واستخفاف الطغاة للجماهيـر أمر ال غرابة فيه فهم يعزلون اجلماهير
ـعرفـة ويحجـبون عـنهم احلـقائق حـتى ينـسوها وال أوالً عن كل سبل ا
ؤثرات حتى يعودوا يبحثون عنها ويـلقون في روعهم ما يشاءون من ا
ـصطنـعة ومن ثم يـسهل اسـتخـفافهم ـؤثرات ا تنطـبع نفـوسهم بـهذه ا
بـعــد ذلك ويـلــ قـيــادهم فـيــذهـبــون بـهـم ذات الـيــمـ وذات الــشـمـال
لك الطـاغية أن يـفعل باجلمـاهير هذه الـفعلة إال وهم ".  وال  مطمئـن
ـيـزان الـعـقل فـاسـقـون جـهـلـة ال يـسـتـقـيـمـون عـلى طـريق وال يـزنـون 
فـأما سـواهم فـيـصـعب خداعـهم واسـتـخفـافـهم والـلـعب بهم عـرفـة  وا
كالـريـشة في مـهب الـريح ومن هـنا يـعـلل القـرآن اسـتجـابـة اجلمـاهـير
". من لـفـرعـون "فـاسـتـخف قـومه فــأطـاعـوه إنـهم كـانـوا قـومـاً فـاسـقـ
فـقد ؤسف ان جنـد األيـة تـنطـبق عـلـينـا وكـأنـها قـد نـزلت في حـقنـا  ا
اسـتـخـفـونـا واسـتـهـزءوا بـنـا يـقـول احـدهم "لـو اتى الـنـبي مـحـمـد ص
ا كانوا يـستطـيعون ان يـحلوا مـشكلـة العراق" وذهب اخر وصحابـته 
"بان لو كـان احلسـ ص موجـوداً اليـوم لكانـوا قد قـتلـوه مرة اخرى"
صحـيح كالمه ألنه لـو كـان مـوجود لـقـتل عـلى أيدي مـسـؤولي الـعراق
وحكامه اليـوم كما قتـلوه اجدادهم أول مرة ,كفار قريش اشرف منهم
ـوت ال هـاشم في الـشـعـاب وهم مـتـنـعـمـون بـيـنـمـا فـقـد رفـضـوا ان 
ـغنم ـسـؤولـون مـشـغـولـون بتـشـكـيل احلـكـومـة وتـقـاسم ا احلـكومـة وا
وتون عطشاً وسما. وصل االستخفاف بالشعب حد ان والبصريون 
ـسـؤول اصـبح اليـسـتـحي ان يـجـاهـر بـالـسـوء والـفـسـاد او يـقـوم به ا
واليفـكر بـايـجاد مـبرر ألنه يـعـلم ان له اتبـاع ومنـاصـرين سيـجدون له
الف تـبـريـر وتــبـريـر له فـ "هــذا سـيـد من جـمــاعـتـنـا" و "اذا راحت من
ايـديـنه بـعـد ماكـو لـطم وال شـعـائـر وال مـشـايـة" و "بـعـد مـا نـنـطـيـها" و
" "7*7و "جانـو مـطـايا لـصـدام يـسوك بـيـهم" و "عـائـلتي يـديـحـون مثل
الــشــعب الـــدايح" والــكــثــيـــر من االقــول واالفــعــال بـل ومن الــقــوانــ
والقـرارت الفـاضحـة واجلائـرة بحـق الشـعب الذي يـعاني سـوء كل ما
فما كل هذا سؤولـون يعانـون فرط التخـمة والتـرف والرفاهيـة حوله وا
اال لكوننا نستغفل انـفسنا وفينا سفاهه وحـمق جعلتهم يستمرون في
ويومـاً بـعد يـوم نـزداد ضعـفاً حكـمـهم مسـتـمدين قـوتـهم من ضـعفـنـا 
واوضاعنا سوء وهم يزدادون قوة وطغيانـاً  فلو لم يجدوا فينا طيشاً
ـا عـاثوا في ارضـنـا فـساداً وفـي شعـبـنا ـا طغـوا و وجهالً وسـذاجـة 
فـــبـعـد ان تـكـشـفت كل االقــنـعـة جنـد من يـصـطف مع تـقـتـيال وسـرقـة
امـا خوفاً او طمعاً او تملقاً او اجملرم الفاسدين ويقف الى جانبهم 
ـقـتـول في جـبـهـة واحدة . تـوافق مـصـالح وجنـد ان الـقـاتل يـقف مع ا
ـكن ان يجـتمع االضـداد في حكـومة او في جـبهـة واحدة فـاما كيف 

قتول لم يكن بريئاً !!  انهم لم يكونوا قتلة او ان ا
او انه لم يـقـتل احـد اصـالً اوالد الـسـيـاسـة النـسـتـثــني مـنـكم عـصـبـة

بالدنا اغتصـبت تصرخ طالـبةً جندة وصرخـتم فيها أن
تسكت صونا لـلعرض فما أشـرفكم أوالد احلكومة
هل تسـكت مغتـصبـة أوالد السـياسـة .. مظـفر قد
قـال قــبل عــقـود انــتم اســوأ عـصــبــة إن حـظــيـرة

خنزير أطهر من أطهركم .
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لكة تي بنفس احلجم r−Š∫ تمثال للملك أمنحوتب الثالث جالسا إلى جوار زوجته احملبوبة ا

ـوجــودة فـي مـخــتــلف الــضــيــافــة ا
أنـــحــاء "مـــاالنــا" لـــتــبـــقى الــقـــريــة
مـفــتـوحــةً أمـام زوارهــا من اخلـارج

خــــــــــــالل
ساعات النهار فحسب.

ـــــثـل هـــــذا اإلله الــــــهـــــنـــــدوسي و
شخـصيـةً رمزيـةً مهـمةً في مـنظـومة
احلـــكم في قـــريـــة "مـــاالنـــا" والـــتي
ـا أثار تتـألف من نـسق سـياسيٍ طـا
حيـرة الـباحـث والـزائـرين الذين ال
يـسـتـطـيـعـون اسـتـيعـاب كـيـف وُجِدَ
ـتــقـدم مـن احلـكم في هـذا الــنــمط ا
تلك القرية الغريبة والنائية الواقعة
في منطقة سلسلة جبال الهيمااليا.
وفي هـذا الـسـيـاق يُـقـال إن الـنـظام
ـــقــــراطي الـــفـــريــــد من نـــوعه الـــد
وجود في "ماالنا" هو من ب أقدم ا
ــقـراطـيــة في الـعـالم األنـظـمــة الـد
ويشبه نظيره الذي ساد في اليونان
ة في أنه يتألف من غرفةٍ عليا القد
وأخرى سفلى للـهيئة التـشريعية أو
احلـاكمـة. لـكن ثـمـة تـبـديالً فـريداً ذا
طابعٍ روحي أُدْخِلَ عـلـيه يتـمثل في
أن الـقـول الــفـصل مُـنِحَ إلـى الـغـرفـة
الــــعـــلــــيـــا الــــتي تــــتـــألـف من ثالث
ثل شخـصـيـاتٍ مهـمـةٍ من بـينـهـا 
. اإلله احمللي الذي حتدثنا عنه سلفاً
ومن جانـبه يـقول روهَن وهـو أحد
الـــصــــبـــيـــة الـــذيـن يـــتـــاجـــرون في
احلشيش إن لإلله "الكلمة النهائية
ولــديــنـــا نــظــام مــؤلـف من مــجــلسٍ
وثالث شـخــصـيــات من بـيــنـهم الـ'
ثل اإلله الهـندوسي) الذي غور) '
جـمـالـو يـوصل إلـيــنـا قـرارات اإلله '

دفتا."'
وقـــــد حـــــدثـــــني اخملـــــرج داتّـــــا عن
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واصل مع الغرباء عن قريتهم
ن ماالنا بتقليص مساحات الت

hOKIð: يُعرف سكا

جرد بلوغ الشاب والفتاة السن الذي يسمح بالزواج بكر  صريون إلى أهمية الترابط األسري وشجعوا الزواج ا “Ã«Ë∫ فطن ا


