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CHEWA PEOPLE ”شعب “تشيوا
في “مالوي” و”زامبيا”

د. أشرف فؤاد عثمان أدهم/ مصر

1.5مليون  حواىل  أفريقيا  ق  رسش جنوب  ي 
�ف يوجد 

ي ماالوي، 
نسمة من شعب “تشيوا”، معظمهم �ف

وموزمبيق.  زامبيا  ف  ب�ي موزَّعة  أخرى  ومجموعه 

ويشكل شعب “تشيوا” مجموعة عرقّية من شعب 

هاجرت  ي 
وال�ت الديمقراطّية،  الكونغو  ي 

�ف “بانتو” 

زامبيا،  ق  إىل وسط ماالوي وأجزاء من شمال رسش

ي 
االأرا�ف عىل  التنافس  بسبب  الرصاعات  ة  لك�ش

المجاورة،  والشعوب  بينهم  الطبيعّية  والموارد 

ف الخامس والسادس  ف القرن�ي ة ب�ي وذلك خلل الف�ت

ا بوسط ماالوي،  كز شعب “تشيوا” حاليًّ . وي�ت ع�ش

ومناطق  العاصمة  “ليلونجوي”  مدينة  حول 

ي مشنوي ونتشيو 
ة ماالوي، و�ف متفرقة حول بح�ي

ف  ت�ي ي الجنوب. وينقسم شعب “تشيوا” إىل عش�ي
�ف

ي”  ي” و”الباندا”، وترتبط “ف�ي ف هما: “ف�ي رئيست�ي

مع  و”باندا”   ، ف واالأرستقراطي�ي الملوك  مع 

ف والمتصوفة. المعالج�ي

“نيانجا”،  أو  “تشيوا”،  أنفسهم شعب  ويسمون 

المع�ف  إىل  تش�ي  وهي  ة”،  “البح�ي ومعناها 

حول  تعيش  ي 
ال�ت الشعوب  كل  ليشمل  االأشمل 

كه  بتمسُّ “تشيوا”  شعب  ف 
َّ ويتم�ي ماالوي.  ة  بح�ي

بلغته  كه  وتمسُّ المتوارثة،  وثقافته  بعاداته 

أنَّ  من  الرغم  “تشيشيوا”، عىل  باسم  المعروفة 

عام  منذ  الرسمية  اللغة  كانت  ية  ف نجل�ي االإ اللغة 

ى لماالوي، ح�ت  ف نجل�ي 1968 لظروف االحتلل االإ

ذاعة،  إنَّ العديد من أنظمة التعليم، وبرامج االإ

تتحدث  تزال  ما  االداريّة،  الجهات  من  والعديد 

لغة “تشيشيوا” ح�ت االآن)1(.

الجغرافيا والبيئة
الوادي  داخل  تقع  ي 

وال�ت ملوي،  ة  بح�ي تُعدُّ 

أفريقيا،  وسط  جنوب  ي 
�ف العظيم  المتصدع 

ة  البح�ي “تشيوا”. وتعدُّ  الرئيس لشعب  الموطن 

ي 
�ف وأهمها  الطبيعة  سمات  أبرز  من  واحدة 

االأسماك.  وتصنيع  وصيد  السياحي  النشاط 

ي 
�ف ماالوي  ة  لبح�ي الجنوبية  المنطقة  وتقع 

المنخفضة. الوديان 
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ثقافة وتقاليد شعب “تشيـوا”
اإلله وأرواح الموتى واألقنعة:

يؤمن شعب “تشيوا” بأنَّ كل الكائنات الحّية خلقها 

الكلمة  بمع�ف  “كوتا”  عندهم  والمسمى  الله، 

السماء”،  ي 
�ف قزح  “قوس  أو   ،” الكب�ي “القوس 

ف “الله” أو “كوتا”  وأنه ال بد من وجود واسطة ب�ي

وهذه  والله،  الب�ش  ف  ب�ي وبالعكس   ، الب�ش ف  وب�ي

الواسطة هي أرواح االأسلف، وكانت بداية الخلق 

عىل جبل “كابرينتوا”، الذي يقع عىل الحدود مع 

ملوي وموزامبيق. وتلعب أرواح االأسلف وأرواح 

ي س�ي االأحداث 
ا �ف الكائنات الحّية االأخرى دوًرا مهمًّ

ي المجتمع الحاىلي للقبيلة، من خلل كونها عىل 
�ف

خلل  من  وذلك  االأحياء،  بعالم  دائم  اتصال 

ال�يّة  الجمعّيات  أفراد  طريق  عن  الرقصات 

ي 
�ف بهم  وتصل  رقصهم،  ي 

�ف ف  البارع�ي “نياو”  أو 

النهاية إىل الشعور باالتحاد مع الروح، ويرقصون 

االأجداد، وأفرع وأوراق  يرتدون زّي  اعة وهم  ب�ب

االأجداد،  أرواح  تمثل  ي 
ال�ت واالأقنعة  االأشجار، 

وقدسية  مكانة  لها  ي 
ال�ت الحيوانات  بعض  أو 

ف االأحياء وأولئك  عندهم، والرقص هو الج� ب�ي

ي 
ف �ف الذين ماتوا، ويعتقد أنَّ االأشخاص المشارك�ي

الرقص يتواصلون مع “أرواح االأسلف” كجزء من 

االحتفاالت  الرقصات من مظاهر  الدين. وتعت�ب 

جمع  بداية  أو  الزفاف،  حفلت  مثل  المهمة، 

المحصول، أو الجنازات، ويتفاعل معها كل أفراد 

المجتمع رغم ما يحيط بها من مظاهر الغموض 

ثارة)2(. واالإ

الأرواح  أجاز  “كوتا”  أنَّ  “تشيوا”  شعب  يعتقد 

أسلفهم بالعطاء للب�ش ببعض عطاءات الحياة، 

مثل الخصوبة، والنجاح، واالزدهار، إلخ. ويُنظر 

إىل أرواح االأسلف أيًضا عىل أنها حّراس العادات 

والتقاليد، ويمكن أن تسبِّب المصائب واالأمراض 

لهذه  وفًقا  يترصَّفون  ال  الذين  أولئك  لمعاقبة 

الملثَّمون  الراقصون  ويقوم  والتقاليد.  العادات 

والرقصات  ي 
االأغا�ف من  العديد  بأداء  باالأقنعة 

التقليدية،  بالقيم  شادة  االإ إىل  تهدف  ي 
ال�ت

سبيل  عىل  السلوك.  من  نوًعا  قناع  كل  ويمثِّل 

“جوىلي  ويسمى  االأصفر”  “القناع  يمثل  المثال، 

بأمانة،  يترصَّف  الذي  الطيِّب،  الرجل  ي”  ب�ي

ويسمى  االأحمر”  و”القناع  الجميع،  يحب  والذي 

   بحيرة مالوي

 قناع “جولي واموكولو”



110

يمارسون  الذين  الرجال  يمثل  واموكولو”،  “جوىلي 

االأسود”  و”القناع  الجميع،  ويخافهم  السحر، 

الجميع.  مه  الظلم والحزن، ويهابه ويح�ت يمثل 

أهمّية عىل  االأك�ش  القناع  الفيل”، فهو  “قناع  أّما 

ف  أقوياء  االإطلق، وال بّد من وجود أربعة راقص�ي

الحيوان  هو  الفيل  نَّ 
الأ الهيكل  هذا  لتحريك 

الكب�ي  حجمه  بسبب  للـ”تشيوا”،  أهمّية  االأك�ش 

ته البالغة، لذلك ال يستعمل هذا القناع إال  وقوَّ

ي جنازات الرؤساء.
�ف

ويتم  قناع،  أهم  ي 
ثا�ف فهو  الثعبان”  “قناع  أّما 

 ، ف الراقص�ي من  رجًل  ع�ش  ي 
اث�ف مع  استعماله 

جنازات  ي 
�ف استعماله  ويتم  به.  والرقص  لرفعه 

أحد أعضاء “جماعة النيو”، أّما “قناع االأسد” فهو 

تهاجم  ي 
ال�ت للأسلف،  يرة  ال�ش الروح  إىل  يش�ي 

بمجرَّد  الناس  يهرب بعض  لذلك  الناس،  وتقتل 

نَّ شعب “تشيوا” يعلم أنَّ 
ب منهم، الأ رؤيته يق�ت

االأجداد ال يجب أن يزعجهم أحد، مثلما ال يجب 

إزعاج االأسد، الأنه قد يهاجم الناس بسبب عدم 

امهم)3(. اح�ت

ي الواقع، فإنَّ االمتثال للقيم التقليديّة يضمن 
و�ف

المحن.  أنواع  جميع  من  والحماية  “كوتا”  رضا 

ويتم تنفيذ أك�ش من 30 رقصة مختلفة خلل أّي 

ي ماالوي أنَّ ملكة 
مهرجان. وتذكر بعض االأخبار �ف

وأنبهرت  االحتفاالت  هذه  أحد  ت  حرصف ا  إنجل�ت

.)4( بالرقص والملبس والموسيقى بشكل كب�ي

التبشير بالمسيحّية
ف منذ بداية القرن  ين المسيحي�ي ِّ  أّدى وجود المب�ش

ف  ة من المتحول�ي التاسع ع�ش إىل وجود أعداد كب�ي

ي جميع أنحاء ماالوي، وغالًبا ما كان 
للمسيحّية �ف

ف الذين تحولوا إىل المسيحّية  يُطلب من الملوي�ي

من أفراد القبائل “قطع جميع الروابط مع أفراد 

المسيحّية  أنَّ  المعتقد  ومن  االأخرين”.  تشيوا 

ا بسبب تأث�ي  ف أفراد “تشيوا” قد ازدادت جزئيًّ ب�ي

التبش�ي الهولندي منذ منتصف الثمانينات.

الناس  أك�ش  ف  ب�ي من  “تشيوا”  شعب  أصبح  وقد 

استقبلوا  ولقد  العالم،  ي 
�ف نجيل  للإ استجابًة 

حاب وال�ور، ومع ذلك، فإنَّ لغة  ين بال�ت المب�ش

وتقاليد وعادات شعب “تشيوا” كانت تبدو دائًما 

أنَّ  يبدو  وال  الناس،  هؤالء  ف  ب�ي الجذور  عميقة 

تغي�ي معتقداتهم الروحّية قد أّدى إىل استبعاد 

مراسمهم التقليديّة، ربما ظاهريًّا فقط)5(. 

إىل  للتقرُّب  االأسلف،  أرواح  “تشيوا”  عبد شعب 

ا بالمسيحّية  له االأعظم، وقد تمَّ استبدالها حاليًّ االإ

بعد  الـ”تشيوا”،  ف  ب�ي السائد  الدين  باعتبارها 

االستعمار  ة  ف�ت خلل  المتكررة  التبش�ي  حملت 

وما بعدها أيًضا، ومع ذلك، فإنَّ معظم الناس 

أّي  أو  القلق،  أو  المرض،  أوقات  ي 
�ف “تشيوا”  ي 

�ف

أو  االأعشاب،  طبيب  يزورون  صعبة،  مواقف 

يلجؤون للعلج بالسحر، والرقص باالأقنعة، مّما 

 كنيسة في إحدى قرى تشيوا
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ومبادئهم  بديانتهم  قناعتهم  استمراريّة  يؤكد 

اعتناقهم  بعد  ح�ت  االأسلف  عن  المتوارثة 

المسيحّية)6(. 

اللغة
“تشيتشيوا”،  لغة  “تشيوا”  شعب  يستخدم 

ي كتابتها، وترتبط 
وتستخدم االأبجديّة الرومانّية �ف

االأخرى،  البانتو  بلغات  ارتباًطا وثيًقا  اللغة  هذه 

فقط،  ماالوي  ي 
�ف اللغة  بهذه  التحدث  يتم  وال 

ي 
�ف المجاورة  البلدان  ي 

�ف استخدامها  يتم  ولكن 

الـ”تشيوا”  لغة  نَّ 
والأ وموزامبيق،  انيا  ف وت�ف زامبيا 

ة  بح�ي منطقة  ي 
�ف كة  المش�ت اللغة  أصبحت 

كلمة  من  “نيانجا”  تسمى  ما  غالًبا  فإنها  ماالوي، 

ة”. العديد من  ي “لغة البح�ي
“تشينجانجا”، وتع�ف

دث  ي تتحَّ
”، ال�ت ي

القبائل االأصغر مثل قبائل “نجو�ف

ث لغة  ”، ومثل شعب “الزولو” تتحدَّ ي
بلغة “نجو�ف

أصبحت  وقد  االأصلية.  لغتهم  بجانب  “نيانجا” 

ف  المع�ت اللغة  هي  “نيانجا”،  أو  “تشيوا”  لغة 

ي المدارس 
ي ماالوي، ويتم تُدريسها �ف

ا �ف بها رسميًّ

بها  التحدث  االأطفال  ويتعلم  مبكرة،  سن  منذ 

قليمّية، باالإضافة إىل  إىل جانب لغتهم القبلّية االإ

يّة)7(. ف نجل�ي اللغة االإ

مجتمع أمومي
أمومّي،  بنظاٍم  تتّم  والخلفة  اث  والم�ي النَّسب 

تحت  تكون  ما  غالًبا  للأرسة  الواردة  يرادات  واالإ

د الزوجات هو نظام طبيعى  ترصُّف االأم. وتعدُّ

نظرهم”،  وجهة  “من  المجتمع  استقرار  لضمان 

يتم  اث  الم�ي أنَّ  ي 
يع�ف االأمومي  القرابة  ونظام 

أعضاًء  االأطفال  ويعت�ب   . االأن�ش خط  ع�ب  تمريره 

اف  إرسش تحت  يكونون  وبالتاىلي  االأم،  سللة  ي 
�ف

ويختار  االأمهات”.  “أخوات  وهم  أعمامهم، 

مع  ولكن  بحريّة،  الزواج  ي 
�ف كاءهم  رسش الشباب 

أنه  عىل  الزواج  بهذا  اف  االع�ت يمكن  ال  ذلك، 

“أخوات  االأعمام  موافقة  دون  المفعول  ساري 

االأمهات”. 

ي ماالوي، وقد اعتاد المجتمع 
الطلق شائع جًدا �ف

ثلث  من  أك�ش  فإنَّ  ا  وحاليَّ الزوجات.  تعدد  عىل 

ف  االأربع�ي فوق سن  ن هم  ممَّ ماالوي  ي 
�ف الذكور 

لديهم أك�ش من زوجة واحدة)8(. 

مجتمع “نياو”
رّسي  مجتمع  وهو  “قناع”،  ي 

تع�ف “نياو”  كلمة   

ي االأصل 
يشكل جزًءا من شعب “تشيوا”، وهي �ف

وسط  من  “بانتو”  شعب  من  عرقّية  مجموعة 

وجنوب أفريقيا. ويتألف مجتمع “نياو” من أعضاء 

الدينّية  والعلوم  الكونيات،  بعلوم  علم  عىل 

، ومن مبادئهم أنَّ أعضاء “نياو”  ف للسكان االأصلي�ي

من الرجال فقط، ولهم “أدوار طقسّية مختلفة” 

واالأقدمّية.  والعلم  الجنس  بحسب  المجتمع  ي 
�ف

كل  مستوى  عىل  “نياو”  مجتمع  أفراد  ويعمل 

“مجتمع  واسعة من  قرية، وهم جزء من شبكة 

ق  ورسش ماالوي،  وجنوب  وسط  ي 
�ف  ” االأك�ب نياو 

من  االأقنعة  أداء  وأثناء  موزمبيق.  وغرب  زامبيا، 

جانب أفراد “نياو”، غالًبا ما تهرع النساء واالأطفال 

إىل البيوت، أو يتابعون من عىل مسافة بعيدة، 

الجماعة”،  أعضاء  أحد  يهددهم  “عندما  وذلك 

ي تلك اللحظة، أثناء أداء الطقوس، يُفهم 
الأنه �ف
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 ، المو�ت أرواح  هم  المقنعون”  نياو  “راقصو  أنَّ 

وقد تترصَّف كأرواح، وتفعل ما تريد ح�ت الجرائم 

أحيانًا، وقد تفلت من العقاب باعتبارها روح من 

 .)9( أرواح االأسلف، وليس من الب�ش

 

المالبس
ي المدن، فإنَّ الرجال والنساء 

بالنسبة للملبس �ف

ي كافة مدن 
يرتدون االأزياء الحديثة مثل االأزياء �ف

المحلّية  للملبس  وبالنسبة  الحديث.  العالم 

للرأس  غطاء  يرتدين  النساء  أنَّ  نجد  القرية،  ي 
�ف

وبلوزة ورسوااًل طويًل ح�ت القدم وحذاًء خفيًفا. 

االأطفال.  لحمل  زة  مجهَّ دائًما  المرأة  وملبس 

الزاهية،  باالألوان  دائًما  المرأة  ملبس  ف 
ّ وتتم�ي

االأحمر  لّلون  دائّما  يميل  الذي  ال�وال  خاصة 

الرجال  ويرتدي  هندسّية.  بنقوش  ي 
والزيتو�ف

الركبة  تات” الواسعة الطويلة ح�ت أعىل  “التيش�ي

ورسوااًل أو بنطلونًا وحذاًء خفيًفا)10(.

الطعام
“نسيما”،  هو  “تشيوا”  لشعب  االأسا�ي  الغذاء 

الماء  مع  المخلوط  الذرة  دقيق  من  ن  ويتكوَّ

تقديمها  يتم  ما  وعادًة  سميكة،  عصيدة  لصنع 

اء، أو الخضار الورقّية مثل  مع الفاصولياء الخرصف

السبانخ، وإذا كانت االأرسة ذات دخل جيد، فإنه 

اللحوم مع الخضار جنًبا إىل جنب  يتم تقديم 

مع “الكاسافا”*، أو االأرز كمصدر للكربوهيدرات، 

وذلك مع الحد االأد�ف من الصلصة. وعادة تكون 

الوجبة الرئيسة وقت العشاء. ويحظر أكل البيض 

أ  الس�ي بالتأث�ي  العتقادهم  الحوامل  النساء  عىل 

للبيض عىل الحمل)11(. 

 نموذج لقناع نياو 
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من عاداتهم
عند تحّية بعضهم بعًضا، يتصافح الرجال والنساء 

المعانقة  ولكن  بقّوة،  نفسها  العمريّة  الفئة  من 

ليست شائعة، وعندما يتلقى المرء ضيًفا فإنه من 

ل أن يكون دجاًجا.  المعتاد إعداد الطعام، ويفضَّ

ويعت�ب رفض الطعام من جانب الضيوف ترصًُّفا 

ام،  فظًّا ال يليق بعلقات الحب والمودة واالح�ت

ومن  ذلك.  قبل  بالفعل  أكلوا  قد  كانوا  لو  ح�ت 

ا  االأصغر سنًّ الشخص  ي 
ينح�ف أن  أيًضا  ض  المف�ت

القرفصاء  أو ح�ت يجلس   ، ف الجانب�ي إىل  ينظر  أو 

ي طريقه. 
عىل االأرض، عندما يقابل أحد الشيوخ �ف

غ�ي  الترصُّفات  من  العامة  االأماكن  ي 
�ف والتقبيل 

عىل  والفتيان  الفتيات  تشجيع  ويتم  المقبولة، 

اللعب مًعا ح�ت قبل البلوغ، ولكن يجب الفصل 

ف الرجال  بينهم بعد البلوغ، وإن كان االختلط ب�ي

ا من االأمور المعتادة خاصة  والنساء أصبح حاليًّ

والتقاليد  العادات  تزال  ما  ولكن   ، الحرصف ي 
�ف

ي القرية)12( 
الموروثة متبعة بقوة �ف

- - - - - - - -

* نبات الكاسافا أو المنيهوت، هو نبات يستخرج 

ة  من جذوره أو درناته نشا مغذي ويُستهلك بك�ش

وأمريكا  أفريقيا،  ي 
�ف خصوًصا  النامية  البلدان  ي 

�ف

الحرارية  للسعرات  رئيس  كمصدر  الجنوبية 

والكربوهيدرات، وهو يشبه البطاطا.
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