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صور من تقاليد ما قبل ستين سنة في مجتمع
كيراال ..لشاشي بهوشان
فيالبوراتو عبدالكبير *
ُ
السنة الخامسة والعشرين من تأسيس مؤسسة أو حركة باسم اليوبيل الفضي ،كما يحتفلون السنة
يحتفل أهل الغرب َّ
الخمسين والسنة الخامسة والسبعين باسم اليوبيل الذهبي والماسي على التوالي .وأهل الشرق أيضا قد غدوا يحذون
عمت جميع البلدان بما فيها الهند .وتوجد أيضا بين الهنود -السيما بين
حذو أهل الغرب في احتفاالت هذه اليوبيالت؛ حيث ّ
أصحاب الديانة الهندوسية -احتفاالت بمناسبات اكتمال سنوات محددة من عمر اإلنسان ،أو تأسيس مؤسسة أو منظمة؛
فمثال إذا بلغ عمر شخص أو مؤسسة أو منظمة ستين سنة ،يتم احتفاله باسم «شاشتهي بورتي” ( ،)Shahthipurthyكما
يتم احتفاله باسم «نفامي” ()Navami؛ وذلك إذا بلغ العمر تسعين سنة .تعني كلمة «شاشتهي» باللغة السانسكريتية
ستين ،وكلمة «نفاومي» معناها تسعون .وهذا التقليد باهتمام الستينية والتسعينية ال يزال سائدا في أوساط المجتمع
الهندي ،رغم انتشار احتفال اليوبيل الفضي والذهبي والماسي.
كانت والية كيراال قبل استقالل الهند من االستعمار البريطاني جزءا من والية مدراس -حاليا والية «آميل نادو) -وبعد االستقالل
لما قررت الحكومة الهندية تشكيل الواليات من جديد على أساس اللغات انفصلت والية كيراال التي يتكلم أهاليها اللغة
«الماالياالمية» من والية «مدراس» التي يتكلم أهاليها اللغة «التاميلية».
الكتاب الذي يتم عر�ضه هنا وجد النور مبنا�سبة �ستينية ت�شكيل والية
كرياال .والكتاب مر�آة تنعك�س فيها �صور من مالمح حياة املجتمع يف
كرياال من الهندو�س وامل�سلمني وامل�سيحيني قبل وما قبل �ستني �سنة.
واملعلومات التي جمعها الكاتب فيه مفيدة و�شيقة ،خا�صة للجيل
اجلديد والذي قد يبدو بع�ضها غريبا عليه .يجد القارئ يف �صفحات
الكتاب تقاليد تتعلق مبنا�سبات حتتفل بها هذه امللل املختلفة ،منها
عادات �سادت ثم بادت ،ومنها تقاليد نافعة ال تزال موجودة وتقاليد
�ضارة تركها املجتمع بف�ضل جهو ٍد بذ َلها امل�صلحون منهم ،وتقاليد
فا�سدة ال يزال يتم�سك بها املجتمع ،رغم �أنها قد ع َفى عليها الدهر.
ومن هذه التقاليد الفا�سدة اجلارية حتى الآن :منع ن�ساء ما بني
العمر العا�شر والعمر اخلم�سني من دخول بع�ض املعابد الهندو�سية.
وحني ُتكتب هذه ال�سطور تكتظ �شوارع كرياال باحتجاجات �شديدة
ُي���ش��ارك فيها كثري م��ن الن�ساء ال�ه�ن��دو���س ،تقودها ق�ي��ادات �أح��زاب
�سيا�سية معار�ضة م��ن ح��زب «ب��ي.ج�ي��ه.ب��ي» ال�ه�ن��دو��س��ي ،واجلبهة
الدميقراطية املتحدة بقيادة حزب امل�ؤمتر العلماين ،والتي تن�ض ُّم
�إل�ي�ه��ا راب �ط��ة امل���س�ل�م�ين ،وم ��ؤمت ��ر ك �ي�راال م��ن الأح � ��زاب امل�سلمني
وامل�سيحيني ال�سيا�سية؛ وذلك �ضد موقف اتخذته احلكومة الي�سارية
يف ك�يراال بنا ًء على حُ كم املحكمة العليا من �سماح الن�سوة لدخول
معبد «ج�ب��ل � �ش��اب��ري» ،ال ��ذي ي�ح��ج �إل �ي��ه ��س�ن��و ًّي��ا م�ئ��ات الآالف من
الهندو�س .والغريب يف الأمر �أن راهول الغاندي رئي�س حزب امل�ؤمتر
لعموم الهند ،والقيادات الوطنية حلزب بي.جيه.بي احلاكم ،وحتى
بع�ض القيادات الدينية الهندو�سية ،كانوا ممن ي�ؤيدون حكم املحكمة
العليا ،والأغ��رب من ذلك �أن املعابد الهندو�سية الأخ��رى يف كرياال
ت�سمح للفتيات بدخولها.
�إ َّن معبد �شابري هو اال�ستثناء الوحيد يف هذا ال�ش�أن ،وال�سبب يعود
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العتقاد طريف بني الهندو�س يرثونه جيال بعد جيل ،وهو �أ َّن �إله
«�أيابا» يف معبد جبل �شابري �إله �أع��زب ،يكره �أن يرى فتيات يف �سن
احلي�ض ،خوفا من �إثارتهن �شهوته اجلن�سية امل�ضغوطة .ووا�ضح �أ َّن
مبني على ا�ستغالل �سيا�سي ي�ستهدفون
موقف الأح��زاب املعار�ضة ٌّ
من خالله ج��ذب �أ��ص��وات الناخبني يف امل�ستقبل .وه��ذه الأح��زاب ال
يخفى عليها �أن احلكومة �-أيًّا كانت نظريتها -ملتزمة بتنفيذ احلكم
ال�صادر عن املحكمة العليا .ومقاوم ًة لهذه االحتجاجاتَّ ،
نظمت
احلكومة حملة جماهريية يف �أول يناير م��ن ال�ع��ام اجل��دي��د ببناء
«جدار ن�سوي نه�ضوي» ا�صط َّفت فيه زهاء خم�سمائة �ألف امر�أة من
�أق�صى �شمال ك�يراال �إىل �أق�صى جنوبها بالعا�صمة .ويبدو �أ َّن هذه
ُ
تنخف�ض درجة حرارتها
االحتجاجات �سيا�سية �أكرث منها دينية ،رمبا
حني يربُد اجلو ال�سيا�سي؛ لأ َّن الأحزاب ال�سيا�سية ال ت�ستطيع �إال �أن
تعرتف ب�سيادة القانون ما دام هناك حُ كم �صادر عن املحكمة العليا.
ومن قبل � ً
أي�ضا كانت املعابد الهندو�سية حمظورة على طبقات منهم
يف القرن التا�سع ع�شر ،و ُي��ذك��ر هنا اعت�صام امل�صلحني التقدميني
التاريخي �أمام «معبد �شيفا» مبنطقة «فايكوم» بقيادة الغاندي وحزب
امل�ؤمتر؛ لتوفري ا ُ
حلرية للطبقات ال ُّدنيا لدخول هذا املعبد ،وامل�شي
يف ال�شارع امل��ؤدي �إليه .وبف�ضل جهود بذلتها احلركات الإ�صالحية
بني الهندو�س� ،أ�صدرت «�سيتوباي» ملكة «ترافانكور» �آنذاك مر�سوما
يَ�سمح لهم بتلك احلرية .ومن جهة �أخرى ،ف�إ َّن م�سلمي كرياال نرى
فيهم �أي�ضا حتى الآن من مينع �إماء اهلل من امل�ساجد ،خالفا للواقع
يف كثري من البلدان الإ�سالمية.
ون�ظ��ام ال��رق � ً
أي�ضا ك��ان را��س� َخ اجل ��ذور يف جمتمع ك�يراال يف القرن
ال�ت��ا��س��ع ع���ش��ر .ووف �ق ��ا ل�ل�إح���ص��ائ�ي��ة ال �ت��ي ج ��رت ع ��ام  ،1835ك��ان
ع��دد العبيد  159000كما ي�ق��ول احل��اك��م ال�بري�ط��اين يف ك�ي�راال �آن

ذاك «وي �ل �ي��ام ل��وغ��ان» يف ك�ت��اب��ه (،)Malabar Manual
وللملكة «الك�شيمي باي» دور مذكور يف �إلغاء نظام الرق يف منطقة
«ترافانكور» .ولكن بالرَّغم من هذا مل يتم حترير «كورافا» وباريا
«وبواليا» من الطبقات الدنيا من هذا النظام اخلبيث �إال بعد فرتة.
وق��د ْ
لعبت القوانني ال�صارمة ال�صادرة عن احلكومة الربيطانية
فيما بعد دورا فاعال يف �إلغاء نظام الرق متاما يف كرياال .وهكذا مت
حترير عدد  136000عبد �آن��ذاك يف «ترافانكور» فقط والربع منهم
مم��ن �أ��ض��اف��وا �إىل خ��زان��ة ال��دول��ة �سنويا « 163000ب��ان��ام��ا» (العملة
اجلارية ذاك العهد يف «ترافانكور») كانوا يف ِملك امللكة.
ويت�ضمَّن الكتاب العادات والأع��راف التي ُيار�سها جميع امللل من
ال�ه�ن��دو���س وامل�سيحيني وامل���س�ل�م�ين فيما يتعلق مب��را��س�ي��م ال ��زواج
واحلفالت املرتبطة بالوالدة والأعياد الدينية ،كما يت�ضمن الأطباق
الغذائية املختلفة بني ه ��ؤالء الأق ��وام .وك��ان من التقاليد البائدة
«عر�س تلبي�س القالدة» ،وهذا التقليد مرتبط بعقد الزواج بني طبقة
«�إيزافا» يف الهندو�س .وهو عبارة عن عقد نكاح �أحداث من بنات دون
�سن العا�شرة ي�ضع على �أعناقهن العر�سان �سبائك ذهبية كرمز
للزواج .عمومًا ،يتم عقد القران هذا جماعيًّا داخ��ل عري�ش وا�سع،
وث�م��ة تقاليد �أخ ��رى تتعلق بكل م��ن جتهيز العري�ش مثل توطيد
�أعمدته وتغطيته ب ��أوراق �شجرة النارجيل وحفلة «ليلة الزفاف»،
و�إعداد امل�آدب التي متتد عدة �أيام ترتتب عليها تكاليف بالغة .ويجب
�أن يكون الأزواج من بني الأعمام �أو الأخوال ،وال غرو �أن يكونوا حتى
عجائز منهم .نادرا ما يتم عقد القران ب�شكل فردي .والظريف �أ َّن
عقد ال�ق��ران ه��ذا �آ ٌّ
ين فقط ،لي�ست له �أي �صالحية �شرعية حلياة
زوجية يف امل�ستقبل .لهذا؛ ال�سبب تقدم رجال م�صلحون مبن فيهم
الروحانيون؛ منهم مثل�« :شري نارايانا ج��ورو» لإنهاء هذه العادة
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التي دمرت اقت�صاد كثري من الأ�سر.
تقاليد ال ��زواج وحفالته يختلف بع�ضها عن بع�ض ح�سب الديانة
وامل �ن ��اط ��ق وال �ف �� �ص��ائ��ل امل ��ول ��ودة م ��ن رح ��م دي ��ان ��ة واح� � ��دة ،ط��ائ�ف��ة
«نامبوتريي» يف الهندو�س كان ال يجوز لها تزويج الفتيات من داخل
القبيلة �إال للأخ الكبري ،و�أما �إخوته الآخرون فهم يختارون �إنا ًثا من
�أ�سر طبقة «نايار» ،والأوالد منهن ال يرثون �آباءهم �شرعًا .الأرامل
يف الهندو�س ُينع عليهن الزواج ح�سب تقاليدهم .وهذه التقاليد ال
وُجُ ود لها الآن ،وذلك بف�ضل جهود احلركة الإ�صالحية «نامبوتريي
ي��وغ��ا �شك�شيما �سابها» ب�ق�ي��ادة يف.ت ��ي ب��اه��ات��ات�يري ب��اد و�إي�.إم�.إ� � ��س
نامبوتريي باد و�أم�.آر باهاتاتريي ...وغريهم يف القرن املا�ضي .وكان
تعدد الأزواج �شائعا بني طائفة «نايار» وطوائف �أخرى من الهندو�س
يف تلك احلقبة ،كما ك��ان ن��ذر بنات �إىل معابد خا�صة حيث يظللن
فيما بعد فري�سة لال�ستغالل اجلن�سي ،وه�ؤالء البنات الالتي يتمتعن
مبهارة يف الرق�ص واملو�سيقى كن يعتربن جواري �آلهة تلك املعابد،
ولكن يف احلقيقة ُكن يُ�ستعملن لإطفاء �شهوة رهبان تلك املعابد ،كما
ُكن يُق ّدمن �إىل ق�صور امللوك والأث��ري��اء ،وقد َّمت �إلغاء هذا النظام
الذي يعرف با�سم «نظام ديفا دا�سي» بقرار اتخذه املجل�س الت�شريعي
يف مدرا�س عام  .1947كانت الدكتورة «موتو الك�شيمي رادي��ار» التي
انحدرت من �إحدى �أ�سر «ديغا دا�سي» ،والتي �أ�صبحت فيما بعد ع�ضوة
يف املجل�س الت�شريعي هي التي ق َّدمت قرا َر ذاك امل�شروع يف املجل�س.
ال ي�ستطيع اجليل اجلديد �أن يقر�أ هذه التقاليد الغريبة الآن �إال
بخجل .وم��ن التقاليد الفا�سدة التي حماها الدهر :احلفلة التي
كان الهندو�س يقومون بها مبُنا�سبة بلوغ بناتهم �سن املحي�ض .الأ�سر
الرثية منهم كانت تتباهى بتبذير �أموال كثرية يف هذه احلفلة .ويف
جانب �آخ��ر ،ك��ان امل�سلمون �أي�ضا مبنا�سبة ختان �أطفالهم الذكور،
يَعقدون حفالت كبرية م�صحوبة ب�أنا�شيد مو�سيقية يُغنيها مطربون
م�شهورون ،تتبعها م ��آدب ف��اخ��رة ي�شارك فيها الأق ��ارب واجل�ي�ران،
وحني يرتك الأطفال من الأ�سر املي�سورين فرا�شهم يُحدد يوم من
�أيام اجلمعة ليخرجوا فيه �إىل امل�سجد اجلامع القريب يف موكب وهم
يُحملون على ظهور الأفيال .ولكن بعد �أن �أخذ الأطباء دور املزين
وا�س ُتبدلت �ساحات البيوت مب�ست�شفيات ،غابت هذه العادة �أي�ضا من
بيوت امل�سلمني بال رجعة الآن .كانت حفالت الزواج بني امل�سلمني يف
الأزمان اخلوايل وفقا للتواريخ القمرية ،عاد ًة تكون يف ليلة اجلمعة.
ويُقاد العري�س �إىل بيت العرو�س يف موكب بهيج حتت مظلة ملونة
كبرية ويف �ضوء م�صابيح غ��از ،وب�أنا�شيد و�أبيات خمتلطة ب�صلوات
النبي .وعندما ي�صل العري�س �إىل بيت العرو�س يُ�ستقبل بر�ش ماء
الورد عليه ،ويقوم �أ�صغر �إخوتها ب�صب ماء على قدميه من �إبريق،
في�ضع العري�س داخل الإبريق جُ نيهًا .ملا َتب ّدل مكان حفل الزواج من
�ساحات البيوت �إىل قاعات االحتفاالت يف املدن ،غابت هذه التقاليد
عن املنظر العام.
وق��دمي��ا ك��ان امل�سلمون يهتمُّون بعقد حفالت مبنا�سبة ثقب �آذان
بناتهم ال�صغار للب�سها بالأقراط ،وملا �أخذت هذه العملية تتم الآن
ب�سهولة با�ستخدام �آالت حديثة يف دكاكني املجوهرات ،و َّدع��وا هذه
العادات بتاتا.
وهناك ُكتب �أخرى تل ِقي ال�ضوء تف�صيال على التقاليد التي �سادت يف

جمتمع كرياال؛ مثل :كتاب «�صفحات �سوداء من تاريخ كرياال» للم�ؤرخ
 ،Ilamkulam Kunhan Pillaiو»ك�يراال يف تاريخها
القدمي» للم�صلح الهندو�سي ،chattampi Swamikal
غري �أ َّن مثل هذين الكتابني ي��رك��زان على التقاليد الفا�سدة التي
كانت �سائدة بني الهندو�س فقط .و�أم��ا كتاب «�شا�شي بهو�شان» هذا
فبالرغم من نقل  64ع��ادة �سيئة كانت منت�شرة يف �أو�ساط املجتمع
الهندو�سي� ،إال �أن��ه يتميز مبعلومات واف��رة عن تقاليد نافعة وذات
�أهمية اجتماعية ،كما يت�ضمَّن ع ��ادات و�أع��راف��ا �شائعة ب�ين �أق��وام
�أخ��رى؛ مثل :امل�سلمني وامل�سيحيني ،وكثري من الفرق املتفرعة من
الهندو�س� ،إ�ضافة �إىل معلومات عن �أطباق و�أ�ساليب طبخ متنوعة
ومالب�س وحُ لي كانت موجودة يف �أو�ساط �شرائح املجتمع املختلفة،
وجن��د فيه �أي�ضا ت��اري� َخ التقومي املحلي يف ك�يراال امل�سمَّى بتقومي
«ك ��وال» ن ��ادر اال��س�ت�ع�م��ال ح��ال�ي��ا ،والأم �ث ��ال امل��رت�ب�ط��ة ب�ح�ي��اة ك�يراال
الزراعية و�آدابها االجتماعية .على �سبيل املثال :نرى يف الف�صل الأول
من الكتاب جُ ملة من الآداب التي كانت تلتزم بها طبقة «نامبوتريي»
يف ال�ضيافة .ي�ستقبلون ال�ضيف بك ِّل احرتام؛ حيث يتم تلبية جميع
احتياجاته من احلمام �إىل الطعام.
وقد كانت ال�سلطات املحلية يف ذلك العهد تهتم ببناء �سرايا ُيكن
للم�سافرين ا�ستخدامها �أثناء الليايل ليناموا فيها جمانا� .أما معابد
الهندو�س ،فكان �أكرثها ملحقا مبطابخ يو َّزع منها الطعام للم�ساكني،
وعندما تغلق �أبواب هذه املعابد يف �آخر الليل ،ينادي الراهب ب�أعلى
�صوته« :هل من جوعان حمروم من الع�شاء؟» .كانت يف «ترافانكور»
 33مطعما ،مثلما يف «كو�شني»  12مطعما ،جميعها كانت تديرها
الدولة وت��وزع الطعام جمانا .وك��ان الت�سامح الديني بني الديانات
املختلفة م�ي��زة �أخ ��رى يف تلك احل�ق�ب��ة .ويف مناطق ك�ث�يرة ،توجد
م�ساجد امل�سلمني ومعابد الهندو�س جنبا �إىل جنب .اجلامع «بااليام»
ومعبد «ج��ان��اب��ات��ي» الهندو�سي ال�ل��ذان يقومان جنبا �إىل جنب يف
عا�صمة الوالية رمز لهذا الت�سامح .قام ببنائهما امللك الهندو�سي يف
«ترافانكور» لأداء ال�صلوات جلنوده امل�سلمني والهندو�س.
وعلى خلفية التكالب بني �إخوة ال�سنة وال�شيعة يف بع�ض بلدان العرب،

يجدر الذكر هنا �أن موكب ال�شيعة يف احتفال �شهر حمرم كان يقوده
جندي من طبقة «نايار» الهندو�سية وهو يرفع ال�سيف والرمح.
وكانت من �إجنازات امللوك الهندو�س م�ست�شفيات يتوافر فيها العالج
املجاين للم�ساكني؛ من بينها :امل�ست�شفى الذي بناه امللك املو�سيقار
الكبري «�سواتي تريونال» يف «ترافانكور» يف منطقة «تاييكاتوكارا».
ويذكر الكاتب بع�ض عادات امل�سلمني ي ِّ
ُو�ضح فيها جودهم وكرمهم،
ال�سيما يف مو�سم رم�ضان و�أيام اجلمعة .يهتمون يف هذه الأيام املباركة
مبد يدهم ال�سخية نحو الفقراء وامل�ساكني .ويف �أيام اجلمعة �إذا وجد
�أحدهم غريبا يف م�سجدهم اجلامع ي�أخذه معه �إىل بيته ويطعمه.
وقد خ�ص�ص الكاتب ف�صال لأمثال يتعلق بع�ضها مبعتقدات املجتمع
وبع�ضها الآخ��ر ب��واق��ع احل�ي��اة اليومية وب��أع�م��ال زراع�ي��ة وجت��اري��ة.
ومنها �أي�ضا ما يت�ساوى ب�أمثال يف اللغة العربية؛ مثل�« :إذا زاد �شيء
�صار �ضدا» و «رب نافع �ضار».
وحتت عنوان «قدوم امل�سلمني و�إ�سهاماتهم يف ثقافة كرياال» ،ي�شرح
امل�ؤلف تاريخ الإ�سالم يف كرياال و�أ�سباب انت�شار الدعوة الإ�سالمية
يف �أو�ساط املجتمعات يف ك�يراال .ويُعتقد �أن الرعيل الأول من دعاة
الإ��س�لام يف ك�يراال كانوا جمموعة من جت��ار ج��ا�ؤوا من ح�ضرموت
بقيادة مالك بن دي�ن��ار .ولل�صدق والأم��ان��ة يف املعامالت التجارية
وامل�ساواة والأخ��وة يف التعامل االجتماعي دور مهم يف ن�شر الدعوة
الإ��س�لام�ي��ة ب�ين ج�م�ي��ع ف�ئ��ات امل�ج�ت�م��ع يف ه ��ذا ال�ب�ل��د ،خ��ا��ص��ة بني
الطبقات الدنيا منهم .ملا ر�أوا مالك بن دينار يُ�ص ِّلي خلف خادمه
انده�شوا منه؛ لأنهم مل ي�سبق لهم منظر م�ساواة مثل هذا املنظر يف
حياتهم .كان مالك بن دينار يطعم  40م�سكينا كل يوم .وينقل امل�ؤلف
�شواهد تدل على العالقات الودية بني امل�سلمني وملك «كاليكوت»
«�ساموتريي» ،وي�شري �إىل كتاب «حتفة املجاهدين» باللغة العربية
ال��ذي �أل�ف��ه ال�شيخ زي��ن ال��دي��ن امل�خ��دوم �أح��د علماء ك�يراال �آن ��ذاك،
يُنا�شد فيه ال�شيخ امل�سلمني لي�ؤيدوا ملكهم الهندو�سي يف حربه �ضد
جيو�ش الربتغاليني .وكان هذا امللك يُ�شجِّ ع من ين�ضم �إىل �أ�سطوله
ال�ب�ح��ري م��ن ��ص�ي��ادي ال�سمك على �أن يعتنق الإ� �س�ل�ام ،ك��ان قائد
�أ�سطوله م�سلما ي�سمى «كوجني علي» .ونقر�أ يف هذا الف�صل تاريخ
وخ�صائ�ص الطوائف املختلفة يف م�سلمي كرياال مثل «مابيال و»البا»
و« رف��وت��ار» ،كما يُ�شري �إىل �أه��م �إ�سهاماتهم مثل الطب اليوناين
و�أكالتهم اخلا�صة واحللويات التي تندر يف غريهم.
ومل يبخل ال�ك��ات��ب ب�ح� ِّ�ظ امل�سيحيني وم�شاركتهم يف بنية ك�يراال
الثقافية ..وخال�صة القول� :إ َّن هذا الكتاب رغم حجمه الذي يبلغ
مائتي �صفحة ،ال ي�ستطيع لدار�س ثقافة كرياال �أن يعر�ض عنه.
-----------------------
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