
أفريقيا قارتنا -العدد29مايو 2019قبائل أفريقية 

قبيلة   Loziإحدى أهم وأكرب ممالك دولة زامبيا
استكمااًل لسلسلة التعريف بقبائل قارتنا السمراء، 
اىل  وبالتحديد  أفريقيا  وسط   إىل  معكم  نرحتل 
غرب زامبيا لنتعرف على إحدى أهم القبائل هناك.... 
الكبري،  بتارخيه  الفخور  وشعبها   Lozi اللوزي  قبيلة 
املتواجدة على طول نهر زامبيزي.  القبيلة  حيث تعد 
القبيلة الوحيدة فى زامبيا اليت حيكمها ملك بداًل من 
رئيس، ويبلغ عدد افرادها  ما يقارب الـ 900000 ألف فرد، 
واليوم حتظى القبيلة وشعب اللوزى باستقالل نسيب 
وتسمي منطقة نفوذهم باملقاطعة الغربية بعدما مت 
االتفاق مع حكومة زامبيا علي اتفاق باروتسيالند عام 
فى  مبا   ، حمدودة  حملية  حقوق  منحهم  1964الذى 
ذلك بشأن األراضي واملوارد الطبيعية واحلكم احمللي.

ومن املعروف تارخيًيا أن قبيلة اللوزى كانت يوًما 
 Barotse مملكة  باسم  تعرف  مستقلة  مملكة  ما 
فى   Lunda-Luba إمرباطورية  تتبع  وكانت 

بها  خاص  علم  هلا  وكان   Katanga منطقة 
العاصمة  وهي  مونغو  مدينة  هي  وعاصمة 
غرب  كم(   16( أميال   10 حوالي  وتبعد  السياسية 
ليلوي وتضم  القبيلة عدًدا من اجملموعات العرقية 

ى  خر أل أهمها ا من  مجاعة  لـ25  عددها  يصل 
، مجاعات  كواندا   ، وسوبيا  ولوكولوي  تونغا 

)باماكوما(  وماكوما 

 ، )مويين(  ومويين   ، وميشولوندو   ، )مامبو(  ومبو   ،
وموانغا ، وندندولو ، ونيجينجو ، وشاجنو ، وسيما.

املقاطعة  فى  اللوزي  شعب  يرتكز   ً وجغرافيا 
الغربية من زامبيا، على خط العرض. 14 - 16 ، ومتتد 
من النهر وسهوله الفيضية والغابات املغطاة بالغابات 
وراءها، وهلم تواجد أيًضا  عرب احلدود ولكن بأعداد أقل 
فى قطاع كابريفي فى ناميبيا وبوتسوانا وموزمبيق 

وزميبابوي .
من  جاء  القبيلة  اسم  أن  تارخيية  مصادر  وترى 
وكانوا  "أجنيب"   مبعين   "  Luyi  " كلمة  اشتقاق 
عام  فى  الزامبيزى  نهر  قرب   ،  Bulozi فى  يعيشون 
1830، وبعد ترحاهلم تعرضوا لالحتالل من قبل قبيلة 
 ، Sebetwane بزعامة ملكهم Makololo
 'Lozi' إىل Luyi الذى قام  بتغيري اسم
، مبعنى-العادي-، وعلي الرغم من 
أن شعب اللوزى جنح فى التحرر 
من قبيلة Makololo فى عام 

إال  احتفظوا 1864،      انهم 
ســـــــــمهـــــم  با

اجلــــــديد.
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بلغة  اللوزى   شعب  يتحدث 
وهي   ،  Luyana Lozi - Kololo
فى  الشهرية  البانتو  عرقية  لغة 
لغتني  من  مزيج  وهى  أفريقيا 
تنتميان للعائلة اللغوية فى النيجر 
 ،Sotho اللغات  فرع  ضمن  والكونغو 
عائلة  بلغات  اللوزى  لغة  تُصنِّف  كما 
الكوبية فى  التابعة للغة   Benue-Congo

النيجر والكونغو.
فإُن  اللوزى  قبيلة  فى  السياسي  للبناء  وطبًقا 
األراضي  مجيع  ميتلك  امللك  وهو  األرض"  "صاحب 
على  العيش  رعاياه  مينح  الذى  وهو  اململكة،  فى 

التاريخية واالساطير المؤسسة  األصول 
للقبيلة

وفقا لألسطورة املؤسسة لبدء تواجد القبيلة، فقد 
كان الظهور األول للقبيلة عندما نزل إله الشمس 
نياميب من السماء مع زوجته ناسيليلي )القمر(  إىل 
باروتسيالند  وهو موطن القبيلة، وقبل الصعود إىل 
ملواصلة  ابنتهم مبويو  السماوات مرة أخرى، تركا 

خط القيادة من خالل ذريتها من الذكور.
القبيلة،  تواجد   بدء  عن  أخرى  رواية  وفى 
لوندا  مملكة  من  أتوا  األوائل  أجدادهم  بأن  القول 
احلالية،  الدميقراطية  الكونغو  مجهورية  فى 
حكم  حتت  زامبيا  من  الغرب  منطقة  واستوطنوا 
 18  ،17 القرنني  بني  "مبويواموامبا"  تسمى  أمرية 
امليالدى، وهي نفس الفرتة اليت شهدت هجرة قبائل 
مثل  أخرى  زامبية  قبائل  إليها  انتقلت  اليت  البانتو 

بيمبا إىل زامبيا.
نظريات أخرى تقول إن اللوزي وجدوا أول األمر 

هلذه  ووفًقا  العظمى  زميبابوي  فى 
مملكة  تفكك  بعد  النظرية 

السابع  القرن  فى  روزوي 
عشر، توجهت جمموعة 

إىل  أمرأة  تقودها 
وأسست  الشمال 
مملكة لوزي. ودعًما 
مت  النظرية،  هلذه 
التشابه  استنتاج 
و   Lozi بني 
ولغة   Hurutshe

شونا  لغة    Rozwi لـ 
املهيمنة.

شعب  من  قسم  وهناك 
قد  أنه  يدعي  كاوندي 

السهول  من  اخلروج  على  أجرب 
 )Lozi )بروتو   Luyi قبل  من   Barotse الفيضية 
ابنة مبوياموامبوا  أحفاد  اللوزيني هم  فإن  وبالتالي 

وزوجته نياميب. 

ملك قبيلة اللوزى وزوجته
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الكيكيويو إىل تسع عشائر تعمل معظمها بالزراعة وتربية قطعان األبقار واألغنام

ومعه  للجميع  الفعلي  احلاكم  باعتباره  األرض 
رئيس وزرائه، ثم أعضاء اجملالس البلدية.

اجتماعيًا،  الطبقية  شديدة  لوزي  ومملكة 
 linabi and bana امللكية  كانت  األعلى  ففي 
من  ينحدر  من  مجيع  من  مؤلفة   ،bamulena
أصول ملكية وحيت اجليلني الرابع واخلامس،وكان 
ألزواج األمريات والعوام املرتبطة بامللوك أيًضا مكانة 
العاديني.  املواطنني  فئة   الطبقة  هذه  تلي  عالية، 
)ُألغيت  الدنيا  الطبقات  التى متثل  العبيد  ثم طبقة 
مؤسسات العبودية فى عام 1906(. وكان امللك ميثل 
ووظائف  االمتيازات  تلك  ان  إال  النهائية،  السلطة 
بداية  منذ  مطرًد  بشكل  تآكًلت  وحماكمه  امللك 
امللك  يعد  مل  حيث  الربيطاني،  االستعماري  احلكم 
املسائل  فى  السلطة  واقتصرت  النهائية،  القوة 
النظام  إطار  فى  بالكامل  ُوضعت  والحقًا  القضائية 
مجع  فى  احلق  سلب  ذلك  تال  الزاميب،  القضائي 

اجلزية من امللك حبلول عام 1965.

باإلضافة إىل ذلك، كان لقبيلة Lozi عدداً من احلكام 
وأعضاء اجملالس وأعضاء امللكية، ومجيعهم شاركوا فى 
صنع القرار. كان املكتب األكثر أهمية إىل جانب امللك 
هو منصب ngambela ، كبري املستشارين، الذي ُيشار 
إليه أحياًنا باسم "املستشار اإلمرباطوري"، وهو الشخص 

الذي كان ميثل مصاحل العوام فى احملكمة.
قبيلة اللوزى مجتمع اقتصادى متكامل

يتميز موطن قبيلة اللوزى بتنوع اقتصادياته والتنوع 
بشكل  القبيلة  وتعتمد  الكبري،  والبيولوجى  املومسي 
الكاسافا  الدخن،  زراعة  وخباصة  الزراعة  على  أساسي 
الفول  حماصيل  إىل  باإلضافة  والذرة،  الرفيعة  والذرة 
الزراعة  وتتسم  والبطيخ،  والبقول  والبطاطا  السوداني 

بالبدائية.
احليوانات  تربية  علي  اللوزى  شعب  حيرص  كما 
وتربية  اخلصوص،  وجه  على  املاشية  وخباصة  األليفة 
الدواجن واملاعز واألغنام، كما يعمل نسبة منهم بصيد 

األمساك.
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القرن  فى  وال   عشر،  التاسع 
العرب واألوروبيني وكان لديهم  التجار  سيما مع 
نظرا  املرحبة،  الصادرات  من  قليل  عدد  املاضى  فى 
العاج، ومشع  العامل اخلارجي، وخباصة  لبعده عن 
االقتصادي  التوازن  تغري  ومع  والعبيد،  العسل، 
املاشية  تصدير  بدأ  الثانية،  العاملية  احلرب  خالل 
فى  الصناعة  مراكز  إىل  اجملففة  واألمساك 
روديسيا )زميبابوي(، اما اليوم فقد اندجمت قبيلة 
اللوزي مع جمتمعها  واصبحت جزءا من االقتصاد 

النقدي الكامل وفق آليات السوق.

ومنهم عمال حديد مهرة يأتون خبامات احلديد 
املستنقعات  تربة  ومن  واألنهار  النهر  جمرى  من 
وخطافات  واملالعق،  والرؤوس  الفؤؤس  إلنتاج 
اخلناجر،  وشفرات  السكاكني،  وشفرات  التماسيح، 
العناصر  من  وغريها  واملطارق،  الكاحل،  وحلقات 
أو  بالزخارف  اعماهلم  تزيني  علي  وحيرصون 

الرؤوس املثقوبة. 
اخلشب  صناعات  القبيلة  أبناء  يتقن  كما 
واالشغال  التجديف،  زوارق  صناعة  وخباصة 

اخلشبية مثل الرباويز، االواني، واألطباق 
القدم  منذ  القبيلة  عرفتها  فقد  التجارة،  اما 
وكانت تتم بأشكاهلا التقليدية عن طريق املقايضة 
قبائل  مع  والتجارة  امللك،  قبل  من  التوزيع  وإعادة 
اللوزي  بني  التجارة  بدأت  وقد  احمليطة،  األدغال 

والعامل اخلارجي فى التطور.
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الحياة االجتماعية
احليوانات  رعاية  عن  مسئولون  القبيلة  رجال 
واملهام  والصيد،  احليوانية،  الثروة  علي  واحلفاظ 
النساء  تقوم  بينما  صعوبة،  األكثر  الزراعية 
ومعظم  ومجعها،  الزراعة  اعمال  فى  باملشاركة 

األعمال املنزلية الروتينية.
لشعبه  امللك  ويوفر  للملك،  ملك  األرض  كل 
األرض للعيش والعمل عليها، ولكل فرد فى القرية 
وصيد  العامة،  املياه  مجيع  فى  الصيد  فى  احلق 
على  خام  مواد  أي  واستخدام  العامة  األراضي 
سلع  بأي  املطالبة  للملك  حيق  املقابل  فى  األرض، 
ينتجها شعبه، وكثرياً ما استخدمت بعض املنتجات 

اليت صنعها الناس للمساهمة فى بناء القرية.
أرًضا  ميلكون  ال  الذين  لألشخاص  امللك  ويوفر 
عن  مسئواًل  القرية  رئيس  ويكون  مستخدمة،  غري 
حال  ويف  القرويني،  على  لألرض  الفعلي  التوزيع 
احلق  كل  يفقد  فإنه  للقرية  الرجال  أحد  غادر 
أو  الدم  حق  طريق  عن  لألرض،  ملكية  أي  فى 

)رئيس  العائلة  التبين،ورئيس 
الذكور( لديه احلق فى متريرها 

إىل ورثته.
األساسية  النواة  الزواج  ميثل 
املرعية  التقاليد  ومن  للمجتمع، 
لدى القبيلة أن يتم خطبة الفتيات 
الطفولة   وهن الزلن  فى مرحلة 
البلوغ  بعد  الزواج  مراسم  تتم  ثم 
وال تتبع القبيلة احتفاالت حتول 
الكبار  عامل  ودخوهلم  الصبيان 
األقارب  بني  الزواج  وحيظر 
أبناء  إىل  ذلك  وميتد  املقربني، 
العمومة من الدرجة الثالثة إال أن 
النوع حتدث  حاالت زواج من هذا 
على الرغم من هذا احلظر، ولكن 

بشرط عدم حلها بالطالق.
بعد  اإلقامة  تكون  ما  عادة 
الزواج فى جمتمع العريس، ومن 

املمكن أن يقيم الزوجان ايًضا فى قرية والد الزوجة 
الزوج  والد  قرية  فى  متاحة  أماكن  توجد  مل  إذا 
الغالبة  النسبة  أن  إال  مقبول  أمر  الزوجات  وتعدد 
التعدد  حالة  وفى  ميارسه،   ال  اللوزي  شعب   من  
ويكون  متساوًيا  وضًعا  املشرتكات  الزوجات  متنح 
ترتيبهن  الرغم من  لكل منها مسكن منفصل، على 
الزوجة  لدى  يظل  كان  وإن  الزواج،  لرتتيب  وفًقا 
فى  األول  االعتبار  مثل  االمتيازات،  بعض  الكبرية 
توزيع الطعام، إال إنها ال متلك سلطة  مطلقة على 
أن  احلالي  الوقت  فى  املالحظ  ومن  الزوجات،  باقى 
معدالت الطالق أصبحت مرتفعة بني أبناء القبيلة. 
القادة  بعض  أمساء  اآلباء  يطلق  أن  الشائع  من 
امللكيني السابقني علي أبناءهم وعادة ما ُيعطى اسم 
ناسيليلي  أو  ليتونغا،  اسم  وللفتاة  للطفل،  ماتوكا 
الذى يشري إىل زوجة نياميب ) إله الشمس( مؤسس 

قبيلة اللوزي وفًقا لألسطورة.
يسمى  اللوزى  شعب  لدي  الرئيسي  الغذاء 
buhobe ، والثمار املفضلة عندهم هي مثار غريبة 

يصطف الرجال إلظهار مجاهلم وسحرهم للشابات
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وفواكه حملية تدخل فى العديد من االستخدامات 
العصيدة،  لصنع  تستخدم  واليت   ،mubula مثل 
والكعكات اليت تسمى manyende، وشراب يعرف 
املكسرات  تضاف  أن  املألوف  ومن   ،maheu باسم 
كبديل للفول السوداني،  أو كمصدر لزيت الطهي 

، وميكن صنع mukuwa فى مشروب.
من أهم املناسبات االجتماعية لدي شعب اللوزى 
كلمة  وهي   Kuomboka مهرجان   اليوم  حيت 
تعين "اخلروج من املاء"، ويقام هذا املهرجان الشعيب 
فى زامبيا خالل شهر مارس أو إبريل احتفاال بانتهاء 
موسم األمطار، وعندما يفيض نهر زامبيزي العلوي 
فى سهول املقاطعة الغربية، ويشارك فى االحتفال 
قصره  من  يأتي  حيث  بنفسه،  اللوزي  شعب  ملك 
اسم  عليه  يطلق  ملكي  مركب  على  ليلوي  فى 
مثل  واألبيض،  األسود  باللونني  مطلي  ناليكوواندا، 
شعار زامبيا، ويكون مصاحًبا للحافلة جمسم كبري 
اطالق  ويتم  ضخم،  أسود  فيل  من  األصل  طبق 
وبصحة  حي  امللك  أن  الناس  خيرب  الذي  الدخان 

جيدة.
ملكي  قرع  بضرب  امللك  قيام  االحتفال  ويسبق 
القادرين  الرجال  إىل  دعوة  وهو   maoma يدعى 
ملكهم،  ملرافقة  لالستعداد  اململكة  من  العمل  على 
النمر  جلود  فى  رجاًل   120 عن   يزيد  ما  يقوم  حيث 
أسطول  لقيادة  واألسود  احلمراء  القبعات  بارتداء 
املياه  عرب  التجديف  وزوارق  املوز  وقوارب  القوارب، 
موما  وطبول  الثقيلة  الطبول  قرع  خالهلا  ويتم 
امللكية، واليت تتكرر فى مجيع أحناء العاصمة امللكية 
املهرجان، معلنة هذا احلدث  قبل يوم واحد من بدء 

السنوى اهلام.
الذى  مبو"  ظهور"  وقت  قبل  أنه  األساطري  تقول 
فيضان  جاء  للذكور،  معروف  رئيس  أول  يعين 
اليت  "املياه  يعين  ميي-لوجنواجنوا،  امسه  كبري 
فى  الشاسع  السهل  غرق  حيث  شيء".  كل  ابتلعت 
الناس  وسارع  احليوانات  كل  وماتت   ، الطوفان 
اإلله  أمر  وحينئذ  الفيضانات،  من  بقواربهم  للهرب 
أول  ببناء  ناكامبيال  يدعى  رجل   ، نياميب   ، العالي 

أجل  "من  يعين  والذي  ناليكواندا،  هو  عظيم،  زورق 
بداية  كانت  وبالتالي  الطوفان.  من  هرًبا  الناس"، 
Kuomboka.الذى  حفل  باسم  اليوم  يعرف  ما 
حترص القبيلة علي االحتفال به وميثل عيداً شعبيا 

لدى شعب زامبيا.
موروثات دينية 

على  وعاش  األشياء  كل  خالق  هو   Nyambe
متعدد  وكان    Nasilele زوجته  مع  األرض 
الي  هبط  عندما  أفريقي  كملك  وعاش  الزوجات 
املستشارين  كبار  من  اثنني  لديه  وكان  االرض، 
االثنان  خدم   Kang'ombe و   Sashisho
خبلق  نياميب  وقام  واإلنسان،  اهلل  بني  كوسطاء 
والطيور  احليوانات  ومجيع  والسهل  والنهر  الغابات 

واألمساك فيها.
السماء  إىل  نياميب  قفز  كيف  األسطورة  تروي 
عيون  بطعن  قام  ثم  وصوله،   عند  عنكبوت  على 
من  الغرض  وكان  األرض،  إىل  وأعادها  العنكبوت 
كما  تقليده  عن  الرجال  ردع  هو  العنكبوت  تعمية 
إىل  نياميب  مناسبات خمتلفة، ومع رحيل  فعل فى 
وكيله،  أنه  على  الشمس  على  التعرف  مت  السماء، 
بينما كان القمر ميثل ناسيليلي، واعتقد الناس أن 
نياميب عاش بني النجوم اليت أثر فيها على حياتهم 

وموتهم.
مثلت  من  اللوزي  شعب  ديانة  مصفوفة  تتكون 
املقربة  نياميب، وعبادة  ثالثي األضالع، وهي: عبادة 
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الديين  املخطط  هذا  ويشمل  السلف،  وعبادة  امللكية 
املصلون  الكائن األمسى، حيث حيقق  الشراكة مع 
اهلل  إىل  والقرابني  التضحيات  خالل  من  ذلك 
واألسالف، وتقديم اهلدايا بغرض اسرتضاء االهلة، 
الغناء  مثل  للصالة  مادية  جوانب  الطقوس  وترافق 

والرقص.
للصالة  الناس  يلجأ  مصائب،  املرء  يواجه  عندما 
وتقديم النضحيات والقرابني، وقد يقرتب اللوزيون 
من اهلل بشكل مباشر أو غري مباشر، عرب رجل القرية 
وشيخ العائلة او مع عرافني ال سيما عند االشتباه فى 
السحر، كما، يتم استدعاء صانعي املطر عندما يكون 
هناك جفاف، وعلي الرغم من أن احلاكم التقليدي 
نيابًة  أنه يتصرف  إال   ، اللوزى ليس كاهًنا  لقبيلة 
األضاحي  حيوانات  تقديم  خالل  من  اململكة  عن 

وخباصة عندما حتدث أزمة وطنية.
ويقال أن نياميب يعبد فقط فى مناسبات وأزمات 
واحلرب  للحصاد  والوقت  البذور  وقت  مثل  معينة 
فى  البذور  غرس  قبل  واملوت  واملرض  واجلفاف 
وإعداده  املكان  مبسح  القرية  رئيس  يقوم  سبتمرب، 
حيث يتم نصب مذبح. من العصي والطني، ثم تضع 
اسر القرية القليل من البذور اليت تنوي زرعها، كما 
املذبح،  على  والفؤوس  احلديقة  أواني  وضع  يتم 

أمام  الناس  أمام  الكاهن بالركوع   ، يقوم  بعد ذلك 
املذبح الذي يواجه الشمس املشرقة، ثم يرفع يديه، 
بينما  وتكراًرا  مراًرا  والركوع  الوقوف  فى  ويستمر 
يتجه إىل اليمني واليسار. بعد الصالة ، ينفخ الرجل 
رأس البوق ويعطي التجمع حتية ملكية. يسبق هذا 

اإلجراء إمياءات الركوع والتصفيق الالحقة.
معتقدات الموت واآلخرة:

وأوهلا  القبيلة،  أبناء  عند  مرعية  طقوس  للوفاة 
ثين  ويتم  مفتوحة،  والفم  املتويف  أعني  تبقى  أن 
اجلسم حبيث تظهر الركبتان حتت الذقن، ثم يتم 
الكوخ من خالل فتح قطع خاص  املتويف من  اخراج 
نقل  يتم  وعندما  الغرض،  هلذا  املسكن  جانب  فى 
على  املشيعون  يصطف  للدفن،  املقربة  إىل  اجلثمان 

الطريق ملنع عودة شبح  املتوفى للقرية. 
حبفر  الرجال  يقوم  الدفن،  ملكان  الوصول  وعند 
القرب  كان  إذا  ما  ملعرفة  النساء  تقف  بينما  القرب 
دفن  يتم  أن  املوروث  ومن  الكفاية،  فيه  مبا  عميق 
النساء  تواجه  بينما  الشرق،  مواجهة  فى  الرجال 
أقارب  يهبط   ، جاهًزا  القرب  يكون  وعندما  الغرب. 
وضع  ويراعون  اجلثة،  الستقبال  القرب  إىل  املتوفى 
يتم  ثم  اجلثة،  حول  للمتوفى  الشخصية  املمتلكات 

ملء القرب بالكامل.
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ويراعي وضع حنلة مكسورة وصفيحة خشبية أو 
أي شيء آخر مت كسره بسكتة دماغية )ميتة مثل 
أنهم  منهم  اعتقاداً  القرب،  قمة  على  وتوضع  مالكه( 
يتم  واخرياً  اآلخر،  العامل  إىل  الفرد  يرافقون  سوف 

إحاطة املقربة حباجز دائري من العشب والفروع. 
لعدة  الطقوس  تستمر  القرية  إىل  العودة  وبعد 
املتوفى  أقارب  ويرتدي  احلزن،  على  كعالمة  أيام 
املتوفى  كوخ  سحب  يتم  أيام  وبعد  جلدية،  عباءات 
يتم  بينما  القرب،  من  بالقرب  السقف  وضع  ويتم 
ال  حتى  امليت  الشخص  من  املتبقية  املمتلكات  حرق 

جيذب الشبح إىل القرية.
مالجئ  بناء  علي  املتوفى  وإخوة  أوالد  وحيرص 
حيث   ، املوتى  اسم  حتمل   ، ساحاتهم  فى  مصغرة 
املرض  أوقات  ويف  احلماية،  وجتد  الروح  تأتي  قد 
املالجئ  هذه  إىل  املتوفى  أقارب  يذهب  الكارثة،  أو 

ليصلون ويسعون للحصول على معونة الروح.
فى  املتوفى  روح  فان  القبيلة،  ملتعقدات  وطبقا 
نصف  "بيت  إىل  تذهب  الروح،  عامل  إىل  طريقه 
الطريق" ، وفى حال كان  املتوفى صاحلًا  تكون لديه 
عالمات matumbekela على ذراعيه وثقوب فى 
أذنيه،  وعندئذ يستقبله  اآلله Nyambe ، أو امرأة 
ترشد روحه الي عامل اخللود، أما إذا كان املتويف ال 
حيمل تلك العالمات علي اذنيه، يتم اعطاءه حينئذ 
غري  أنه  علي  عالمة  منها  ليأكل  الذباب  حشرات 
يضيق   صعب  طريق  على  وضعه  ويتم  به،  مرحب 
ثم يضيق حتى ينتهى فى الصحراء حيث ميوت من 

اجلوع والعطش.
طقوس الجنازة الملكية

دفنه فى قرب ضخم حماط  يتم  امللك،  وفاة  عند 
بسور ذات حواف مدببة وعالمات ملكية تقام حول 
ويعتقد  السور،  حول  االشجار  زراعة  ويتم  املوقع، 
دوما  تكون  امللكية  القبور  هذه  أن   Lozi الـ  شعب 
على  تؤثر  ال  للطبيعة،  خارقة  هائلة  بقوة  مغمورة 
سكان  مجيع  على  بل  فحسب،  املالكة  الورثة  حياة 
املوروثات ان خيصص لكل قرب  اللوزى،  ومن  شعب 
ويعتقد  املوقع،  فى  القرابني  يقدم  مقيم،  كاهن 

نياميب  بني  كوسيط  يعملون  امللكيني  األسالف  أن 
)اإلله األمسى( والرجل.

بعد  حتى  خاصة  بسلطات  يتمتع  امللك  يزال  وال 
من  املوت  فى  أقوى  يصبح  امللك  إن  ويقال  املوت، 
احلياة ويعتقدون أن امللك املتوفى تكون لديه القدرة 
على التأثري على مصري األفراد واألمة ألنه يتحول 
وقوع  وأثناء  لذلك،  واهلل،  احلي  بني  الوسيط  الي 
فهم  مع  امليتني  امللوك  إىل  الصلوات  م  ُتقدَّ النكبات، 

أنهم سينقلونهم إىل نياميب ، اهلل .
باسم  أيضا  املعروف  القرب  حارس  ميتلك 
من  متكنه  خاصة  صالحيات   ombomboti
تقديم  واجباته  وتشمل  امليت.  بامللك  االتصال 
لطلبات  األفراد  عن  نيابة  غادر  للملك  التضحيات 
الصحة. كما  إىل  من حسن احلظ  بدءاً   ، خمتلفة 
األمة.  عن  نيابة  احلاكم  امللك  من  تضحيات  يقدم 
العروض  طريق  عن  الوطنية  الطلبات  تنفيذ  يتم 
فى حاالت الكوارث مثل اجلفاف واجملاعة واحلرب. 
وهكذا ، تؤثر األسالف بشكل أساسي على عائالتهم 

وأمتهم .
بعض كلمات شعب اللوزى

ني نزي هاندي..... أنا فى صحة جيدة
ني اينزي فيال هاندي......	 أنا خبري

ليو توميزي .......	 شكرا لكم
نا نامي سيا ........	 وداعا

نيمي سييلي ........	 أراك الحقا
موتوال .....	 امتنى لك يوم جيدا

موتوبالي هاندي.... تصبح على خري
كاكوبونا كاموسو... أراك غدا

بوكوكو با بانا .....	 جد
بوكوكو با بصللي ... جدة

بو نداتي ...	 اآلب
بو ممم ....	 أم

إعداد: حممد أنور


