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قبيلة وودابي من النيجر
الغرب األفريقي بامتداد احلدود
بني دول النيجر ونيجرييا ومشال شرق
الكامريون وصو ً
ال جلنوب غرب تشاد
واملنطقة الغربية من أفريقيا الوسطى،
وهي مناطق تواجد ومتركز قبيلة
"وودابي" واملعروفة أيضاً باسم "بورورو"
إحدي القبائل الرحل اليت تنتمي لعرقية
وقبيلة "الفوالني" الكبرية واليت يبلغ عدد
سكانها  41مليون نسمة وذات التأثري يف
السياسة اإلقليمية ،واالقتصاد ،والتاريخ
يف مجيع أحناء غرب أفريقيا ألكثر من
ألف سنة وبالتحديد بني أوائل القرن
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
وقبيلة ودابي تتشابه مع معظم القبائل
األفريقية يف منط احلياة الرعوية
والتنقل والرتحال،..وترتكزبشكل أساسي
يف جنوب النيجر ،ويصل عددهم طبقاً
إلحصاءات عام 2001لنحو160،000ومعروف
عنهم متسكهم بزيهم املتقن واملراسم
الثقافية الغنية ،كما يتفردون مبهرجان
سنوي الختيار ملوك مجال الرجال.
تتحدث قبيلة "وودابي" بلغة الـ
 Fulaوهي لغة ال تكتب ،ومعين اسم
القبيلة طبقاً للغتهم "أولئك الذين
حيرتمون احملرمات" ،يف إشارة إىل متسك
القبيلة برتاثهم وعاداتهم املوروثة،
ومن املعروف أن القبيلة حبلول القرن
السابع عشر ،كانت من بني اجملموعات
العرقية األوىل اليت اعتنقت اإلسالم ،
من أهم ما قد نقف معه عند احلديث
عن قبيلة "وودابي" ،إسلوب معيشة القبيلة
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قبيلة تفخر جبمال الرجال

احدى رقصات قبيلة الكيكويو

ذات الطابع الرعوي ،حيث يتنقلون لفرتات خالل
العام مع قطعانهم من املاشية اليت يطلقون
عليها اسم  Zebuوهي ساللة من األبقار
التى تتسم بقرونها الطويلة وتتحمل الظروف
املناخية الصعبة وخباصة خالل فرتات اجلفاف،
وقد يقومون ببيعها خالل املواسم اجلافة ،بينما
يستغلون قطعانهم خالل املواسم املطرية عندما
تكون املاشية أكثر صحة إلنتاج احلليب واللحوم.
ترحتل القبيلة يف مجاعات خالل مواسم
األمطار من اجلنوب إلي الشمال ،حيث ميتد
موسم اجلفاف من شهر أكتوبر إىل شهر مايو،
وعادة ما تتألف جمموعات الرتحال من العشرات
من األقارب ،وعاد ًة ما تكون أسر كاملة مبن
فيها من الشيوخ واألسرواألطفال ،ويصطحبون
معهم أثناء السري قطعانهم من املاشية واحلمري
أو اجلمال ،ومن املعتاد بقاءهم يف أماكن الرعي
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والكأل لبضعة أيام ،وعاد ًة ما يكون السرير اخلشيب
الكبري هو أهم ما ميلكونه عند التخييم ،وغالباً ما
يتكون طعامهم حالل فرتات اهلجرة والرتحال
من احلليب والدخن املطحون ،وكذلك اللنب
الزبادي والشاي وأحيا ًنا حلم املاعز أو األغنام.
ُيذكر ان فرتات اجلفاف استنزفت خالل فرتات
السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن املاضي
نسبة كبرية من قطعان القبيلة ،لذا اضطر العديد
من أفراد القبيلة إىل اللجوء إىل كسب األجور
يف املدن أو رعي املاشية جلريانهم املستقرين.
يأخذ شعب الوودابي مدونة أخالقياتهم اليت
يطلق عليها  pulaakuبشكل جاد ،وعلي اجلميع
التقيد بها حرفياً وتعلم توازن االنضباط واحلكمة
والشجاعة واملسئولية والسيطرة على النفس.
وميثل هذا القانون األخالقي الدليل للحفاظ على
هويتهم للعيش فى حياة مزدهرة.

وودابي ُيعد من اجملتمعات متعددة الزوجات،وقد
يصل عدد زجيات الرجل إىل أربع زوجات .كما
ميكن للرجل الذي لديه املزيد من املاشية التزوج
من املزيد من النساء ،ولكن فى حال فقد
قطعان ماشيته ،فقد تطلق زوجاته أو
تهجرنه .و ُيعد الطالق من قبل كل
من الرجال والنساء سهل نسبياً ،على
الرغم من أن التعويض قد يكون
مطلوباً.
وطبقا لعاداتهم يدخل الذكور

يشتهر شعب"وودابي"بفن النسيج اليدوي
اجلميل املصنوع من قبل النساء اللواتي يقضني
ساعات يف وضع التطريز على
القماش ،كما تشتهر القبيلة
بصبغ قطع األقمشة
ذات الشهرة فى أحناء
غرب أفريقيا ،وتهتم
القبيلة إلي حد كبري
مبظهرهم ،ومن الشائع
أن نرى الكثري من
الوشم والطالء على
أجسامهم ،ويتزينون
باجملوهرات والتنانري
امللونة ،و ُيعد اجلمال مهم
جدا جلميع أفراد القبيلة،
كما أن للرجال نصيب كبري
جدا من مظاهر اإلعتناء باملظهر والشكل
اخلارجي وإنفاق الكثري من الوقت واملال
واجلهد لتجميل أنفسهم جلذب النساء.
تتخذ أمناط السكن ألبناء القبيلة
بالبيوت التقليدية التى تتكون من أكواخ
تتسم أمناط السكن ألبناء القبيلة بالبيوت التقليدية التى تتكون من أكواخ خشبية
خشبية ،إال أن نسبة من أبناء القبيلة
بدأو يعملون على التكيف مع أمناط احلياة مرحلة الرجولة عندما يبلغون اخلامسة عشرة
احلديثة والعيش داخل خيام التخييم ،وبسبب حيث ُيطلق عليهم رمسياً لقب رجل ،وعليه تقديم
أسلوب حياتهم الرتحالي ،بدأو فى اللجوء ضحية غالباً ما تكون من البقر إحتفا ً
ال بهذه املناسبة
للسكن يف خيام قابلة للطي كبديل عن بناء اليت تقام هلا طقوس طائفية خاصة ،ومن ثم يبدأ
أكواخ عشبية يف كل مرة يتم التنقل فيها .العمل جلعل نفسه أكثر جاذبية إلرضاء النساء.

تقاليد الزواج
وعند الرغبة فى الزواج يتم وضع الرتتيبات
من املالحظ علي أبناء قبيلة "وودابي"أنهم ذات من جانب العائلة طبقا لعادات القبيلة ،والزواج
بشرة غري زجنية أو سوداء ،ويرجع ذلك حسب لديهم نوعان...النوع األول و ُيطلق عليه koogal
علماء االنثربولوجيا إلي أن عرقية الفوالني حيث يتم ترتيب الزواج من جانب األباء واألمهات
ختتلف عن الشعوب الزجنية اجملاورة هلم  ،ألنهم عندما يكون الزوجان ال يزاالن من األطفال وتتم
ينحدرون جزئياً من أصول قوقازية ،أتت هلم من املبادالت واهلدايا بني العائلتني وغالباً ما يكون
شرق أفريقيا عرب التزاوج مع العرقيات اإلثيوبية الزوجان من األقارب وخباصة أبناء العمومة،
أو عرب قبائل الطوارق العربية.
وعادة ما تكون املهور من املاشية ويتوقف عددها
أما فيما يتعلق بتقاليد الزواج فإن جمتمع تبعاً ملستوي الغين أو الفقر،
الكيكيويو إىل تسع عشائر تعمل معظمها بالزراعة وتربية قطعان األبقار واألغنام
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الرجال يتزينون جلعل أنفسهم أكثر جاذبية إلرضاء النساء

األمر حيث تتمتع املرأة فى القبيلة باحلرية
اجلنسية ،ولعل من غرائب قبيلة وودابي عدم
إطالق اسم علي أطفاهلم حيت سن الثانية عشرة،
أما الزجيات الالحقة ،وتكون من قبل املطلقات
أو األرامل أو الرجال الذين يكتسبون الزوجة
الزائدة فعادة ما تكون مبوجب عقد teegal
على النقيض من زواج  ، kooggalوعادة ما
يكون زواج  teegalبني السالالت اليت ال ترتبط
ارتباط قرابة دم وثيقة أو بني أفراد من القبيلة
وقبيلة أخرى ،و ُينظر هلذا النوع من الزواج
بنظرة غري طيبة من جانب باقي أفراد القبيلة.

وبعد مراسم الزواج تبقى العروس مع زوجها
حتى حتمل جنينها ،وبعدها تغادر مسكن الزوجية
الي بيت والدتها ويبقي الطفل لدي منزل والدتها،
وتسمى فى تلك املرحلة " ،"boofeydoأي
"الشخص الذي ارتكب ً
خطأ" ،وال جيوز هلا أي
اتصال مع زوجها أو مطالبته بأية حقوق هلا أو
لطفلها ،وبعد مرور سنتني إىل ثالث سنوات،
ُيسمح هلا بزيارة زوجها ،إال أنه ُيظر عليها أن
تعيش معه أو أن حتضر معها طفلها أو طفلتها،
مسموحا به فقط عندما تتمكن
ويصبح ذلك
ً
والدتها من جتهيز منزل الزوجية بشكل كامل
وتوفري كل العناصر الضرورية ملسكن الزوجية.
للمرأة لدى قبيلة وودابي احلق يف الزواج الديانة:
ينتمي غالبية قبيلة وودابي للدين اإلسالمي،
الثاني ،وبإمكانها اختيار زوجها بنفسها ،وال
يكون لزوجها األول أية سلطة عليها فى هذا على الرغم من وجود درجات متفاوتة من العقيدة
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مهما بني شعوب الوودابي
 ،وقد أصبح اإلسالم دي ًنا ً
منذ القرن السادس عشر ،حيث حتولت الطبقات
احلاكمة بني اهلوسا والفوالني لإلسالم وتبعتهم
باقي القبائل والعشائر الرعوية ومن بينها قبيلة
الوودابي ،ولكن املالحظ أنه علي الرغم من انتماء
الغالبية لإلسالم إال أن مثة مظاهر وثنية واضحة
حتكم بعض عاداتهم الثقافية وموروثاتهم الشعبية.
أكثر املظاهر الغريبة واليت تشتهر بها القبيلة
عمن سواها من القبائل األفريقية األخري،

مئات األشخاص ،ويقضي الشباب ساعات يف رسم
وجوههم وتزيني أجسادهم ،ثم الرقص بقوة
علي مدار سبع ليال كاملة ،إلظهار التحمل،
ويف نهاية اإلحتفال وكجزء من الطقوس ،يقف
الرجال جنباً إىل جنب ويتحركون ببطء يف
دائرة ،وعادة ما يكن اجلمهور من نساء القبيلة
املؤهالت الالتي تبحثن عن زوجهن القادم.
يصطف الرجال إلظهار مجاهلم وسحرهم
للشابات ،أمام ثالث قاضيات الختيار أفضل الرجال

يصطف الرجال إلظهار مجاهلم وسحرهم للشابات

وتكتسب من خالهلا معرفة دولية ،مهرجان "
جريي وول السنوي Geerewolالختيار ملوك
اجلمال من الرجال ...و ُيعد هذا املهرجان أكثر
تقاليدهم املوروثة حفاظاً عليها ويقام عادة مع
نهاية موسم األمطار يف شهر سبتمرب ،حيث تتجمع
عشائر وودابي يف العديد من املواقع التقليدية
قبل بداية الرتحال ملوسم اجلفاف وخباصة فى
املنطقة املعروفة ب " سيل كور سالي " ويعد
"جرييول" فرصة لاللتقاء بني العشائر معاً من
أجل االحتفال بعد فرتة طويلة من الرتحال عرب
الصحراء  -وهو مهرجان للموسيقى والرقص
يقوم بها الرجال ،ويستمر ملدة سبعة أيام وليال
فى احتفاالت طقسية كثرياً ما يساء فهمها بأنها
دعوة للزاوج للرجال وخالل هذا املهرجان جيتمع
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ويؤخذ باحلسبان عدة مسات الختيار أفضلهم من
حيث الطول،األسنان البيضاء ،أكرب العيون  ،األنف
احلاد الدقيق ،والوجه األكثر تفصي ً
ال ،والزخرفة
األكثر إبداعا باعتبار ذلك من عالمات اجلمال
ولذلك يستخدم الرجال مساحيق التجميل
ويرمسون الطني األمحر على وجوههم  ،ويضعون
ريش النعام األبيض يف شعورهم  ،مما جيعلهم
يظهرون أطول – كما يضعون شريط أبيض
وضوحا
مطبوع على أنوفهم ليجعلها تبدو أكثر
ً
ويضعون كحل أسود مسيك إلبراز بياض عيونهم
ومطابقة أمحر الشفاه إلظهار أسنانهم وفى اليوم
األخري يتم إختيار ثالثة أو أربعة من أفضل
الشبابوالشاباتباعتبارهماألمجلبنيأبناءالقبيلة.
إعداد :حممد أنور

