
101

أسطورة كراهية الشمس للقمر
فى البدء كان القمر ساطعًا فى الليل محاطًا 
فى  الشمس  كانت  بينما  النجوم,  من  بأبنائه 
النهار محاطة بأبنائها أيضًا,  ولكن كانت تتوهج 
 . حرارتها فال يستطيع البشر مغادرة أكواخهم 
لمقابلة  وذهب  األمر  هذا  فى  القمر  ففكر 
الشمس وقال لها : إن أبناءنا يسببون لنا المتاعب 
ويزعجون البشر وأرى أن نجمع أبناءنا فى جعبٌة 
ونلقى بهم فى الماء....وبالفعل مأل القمر جعبة 
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أصل األساطير األفريقية

ها  قائاًل:  الشمس  الى  وذهب  األبيض  بالحصى 
أبنائها  فجمعت  الشمس  فصدقته  أبنائى,  هم 
وألقيا  النهر  إلى  القمر  مع  وذهبت  جعبٌة،   فى 

الماء. فى  بأبنائهم 

القمر  الشمس  رأت  الليل  أتى  حينما  ولكن   
محاطًا بأبنائه فى السماء فثار غضبها وأسرعت 
إلى القمر وقالت له لقد خدعتني، وسوف أعيد 
. الماء  وانتشلهم غداً من  إلى مرة أخرى  أبنائي 

النهر,  الليل ذهبت الشمس إلى   ولما انقضى 

كيف كان البدء لكل األشياء والمخلوقات... وكيف بدأت األساطير فى المحكيات 
التقليدية فى أفريقيا... فى هذا العدد من المجلة سنطوف معكم لنتعرف  والقصص 

علي بعض أصول األساطير وكيف بدأت فى افريقيا.
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يعد  لم  ولكن  بالضوء,  يشعون  أبنائها  فوجدت 
الشمس  وانتشلت  أمهم،  رؤية  استطاعتهم  فى 
فارق  حتى  الماء  من  خرج  أن  فما   , أبنائها  أحد 
فسارعت  أمه،  يدى  بين  ميتًا  وسقط  الحياة, 
بانتشال الثاني والثالث إال انهم ماتوا جميعًا بين 
جميًعا,  أبنائها  تقتل  أن  الشمس  وخافت  يديها، 

. الماء  فى  مصيرهم  إلى  فتركتهم 

القمر,  تكره  والشمس  اليوم  ذلك  ومنذ   
تمسك  األوقات  بعض  وفي  السماء  فى  وتالحقه 

بنين. فى  االسطورة  تقول  هكذا  به.... 

لماذا أصبحت السماء بعيدة؟
   تحكي األسطورة أن السماء قريبة جداً من 
إلى  يحتاج  االنسان  يكن  ولم  والبشر,  األرض 
فيأخذ  يده  يمد  أن  يكفيه  كان  فقد  الزراعة, 
كان  ولكن,  ويأكله....  يشاء  ما  السماء  من 

حاجته,  من  أكثر  ويأخذ  طماعًا  دائمًا  األنسان 
غضبت  يوم  وذات  منه....  يتبقى  ما  يلقي  ثم 
عن  بعيداً  سترتفع  بأنها  البشر  وأنذرت  السماء, 
أحدهم أكثر من حاجته, فخاف  أخذ  إذا  البشر 
أن  منهم  كل  وحرص  السماء  تهديد  من  البشر 
يأخذ فقط ما يكفي حاجته... وذات يوم , انتهكت 
ما  كل  تأكل  أن  تستطع  ولم  االتفاق  امرأة 
الذى  النجدة من زوجها  أخذته, فسارعت بطلب 
تبقى,  أن يأكل ما  إال لم يستطع  أكل  وأكل 
فناديا على أهل القرية جميعًا , فاخذوا يأكلون 
ويأكلون  ولكنهم لم يستطيعوا أن يأكلوا كل 
النهاية  ما أخذته المرأة من السماء... فقاموا فى 
ثارت  ,وعندئذ,  نفاياتهم  فوق  تبقى  ما  بترك 
فوق  عاليًا  باالرتفاع  وسارعت  وغضبت,  السماء 
متناول أي انسان, ومنذ ذلك اليوم والسماء بعيدة 

يأكله. ما  ليجد  يعمل  واإلنسان 
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    أسطورة الفاكهة المحرمة     
  تقول األسطورة أن اإلله أراد يومًا  أن يخلق 
البشر، فدعا القمر ليساعده, وقام بتشكيل الطين 
وخلق اإلنسان األول منه،  وبالجلد كسا جسده, 
وسكب فيه الدم, ثم سماه "باتسي" وقام بالهمس 
وبأنه  كبيرة,  ذرية  له  ستكون  بأنه  أذنه  فى 
ما عدا شجرة  له األكل من كل شيء  مسموح 

. التاهو 

وبالفعل أطاع اإلنسان اإلله وأصبح لديه ذرية 
بـ  العمر  تقدم  وعندما   ... االرض  وعمر  كبيرة 
)باتسي( عاد إلى السماء, وتكاثر أبناءه، وكان إذا 
تقدم بأحدهم العمر عاد مثل باتسي إلى السماء .

 وفي يوم من األيام تملكت شهوة األكل من 
شجرة التاهو إحدي النساء وكانت حاماًل،وقالت 
الشجرة,  فاكهة  من  بشيء  يأتيها  أن  لزوجها 
لرغبة  استسلم  إصرارها  وأمام  رفض  ولكنه 
من  وقطف  لياًل,  الغابة  إلى  وتسلل  زوجته 
الليل  وفى  منها,  األكل  وبدأ  التاهو,  فاكهة 
رأهما  القمر  أن  إال  منهما،  تبقى  ما  بتخبئة  قام 
من السماء, فأخبر األله, الذى ثار وغضب غضبًا 

للبشر. عقابًا  الموت  وأرسل  شديداً, 

نبات الحياة... ولماذا يموت البشر
"شيدا  األله  أن  تنزانية....  أسطورة  تحكى 
والماء  األرض  شيء  كل  بخلق  قام  ماتوندا" 
والنبات والحيوان، وفى األخير قام بخلق امرأتين 
إحدى  يفضل  وكان  له،  زوجتين  واتخذهما   .
زوجتيه عن األخرى... وبعد فترة فارقت زوجته 
الحياة... فحزن عليها وقام بدفنها فى  المفضلة 
كوخها وظل بجانب قبرها ينثر علية الماء كل 

يوم.

صغير  نبات  القبر  على  نما  قليلة  أيام  وبعد   
وفرح )شيدا ماتوندا( وعرف أن زوجته المفضلة 
جديد،  من  الحياة  إلى  وتعود  قبرها  من  ستقوم 
القبر. الثانية أن تقترب من  فلم يسمح لزوجته 

وفى ذات يوم، خرج من الكوخ فتسللت الزوجة 
الثانية إليه وحينما رأت النبات على القبر أعمتها 
الغيرة فأنهالت عليه بفأس وقطعته وعندئذ سال 
دم المرأة القتيلة خارًجا من القبر وملئ الكوخ... 
وعندما عاد )شيدا ماتوندا( وراى الدم يملئ الكوخ 
فزع وقال لزوجته "لقد قتلت أمرأة زوجك" ومنذ 
فانون وال يعيشون لألبد  البشر  اليوم أصبح  هذا 

ومن نسل هذه المرأة جاء كل البشر.
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ال زلنا قرائنا ننهل معكم من معين األجداد واألباء األفارقة ونواصل 
خبرات  نتاج  باعتبارها  األفريقية  والحكم  األمثال  سلسلة  تقديم 
شعوب أفريقيا، تتناقلها األجيال من جيل ألخر، تحكى وتنقل معارف 
على  دليل  هى  األمثال  فإن  قيل  وكما  األجداد،  وخبرات  وحكايات 
كمال عقل قائله وخبرته بالحياة، تقال فى كل مناسبة و فى كل 

وقت.
والبيئة  واإلنسان  للمكون  الخاصة  للطبيعة  ونظراً  أفريقيا  وفى 
من  ُتنقل  التى  والحكم  األمثال  زاد  فإن  معًا،  وتمازجهم  األفريقية 
تمثل   والحواديت،  المحاكى  فى  واألحفاد  لألبناء  واآلباء   األجداد 

الرابط الجوهري والمعبر الحقيقى عن خبرات اإلنسان األفريقى،
نقدم  الخاص،  بطابعها  تتميز  األفريقية  األمثال  أن  منطلق  ومن   
لكم ُصحبة من قطوف األمثال المتداولة من دول أفريقيا المختلفة .

اللي ما يرضي باخلوخ يرضي بشرابه 	•
حيسدوا األعمي علي قفة عيونه 	•

مصر

أن يكون لديك سلة مجيلة فذلك ال مينع املخاوف. 	•
حيت لو كنت مجياًل، فتعلم أن تعمل ، ألنك ال تستطيع أن  	•

الكونغو 

قطوف من األمثال واحلكم األفريقية

ال تتعود علي أن تأخذ املزيد من الطعام يف جوفك  قبل أن تبتلع ما هو يف فمك فعاًل. 	•
اجلمال ميكن أن ُيباع ... ولكن ال يؤكل. 	•

جزيرة مالجا
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جيب أن ال ختزن أموالك ومتوت من اجلوع. 	•
الثروة تتضاءل مع االستخدام، بينما يكسبك التعلم املزيد من اخلربات  	•

نيجرييا

•          الشخص قد يشاركك الطعام، ولكنه لن يشاركك نفس احلديث..

الصومال

إذا كنت تراقب وعاءك ، فلن حيرتق طعامك. 	•

موريتانيا.. و النيجر

جيب أن تتصرف كما لو أنه من املستحيل أن تفشل.  	•
تصبح أكثر حكمة عندما ينفذ كل مالك. 	•

إذا مل تكن تعرف كيف تنفق 10 سنتات فلن تستطيع أن جتلب ألف دوالر. 	•
•	 احلكمة ال ميكن أن تقيدها أو ختفيها مثلما تفعل باملال.

غانا

الصرب يضع تاجًا على الرأس. 	•

أوغندا

املعرفة أفضل من الغين. 	•

الكامريون

أن تكون قادراً علي النقاش اجليد، متامًا مثل إمتالكك كل الثروات. 	•

كينيا


