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فرسان الصحراء الكبرى
اللهجة «البربرية» التي تأثرت
باللهجة «القرشية» بصورة فاعلة
وخ��اص��ة أن ال��ط��وارق اعتنقوا
واتبعوا املذهب املالكي ..ويكتب
لغتهم ب��احل��روف «الفينيقية»
وت��ع��رف «ال��ت��ف��ي��ن��اق» ويتميز
بكتابتها أه���ل اجل��ن��وب منهم
وتعرف اللغة «األمازيغية» التي
تتحدث بها جميع بطون قبائلهم
وخاصة اجلنوبية منها.
األسطورة التي يرويها الطوارق
عن توارثهم للثام تقول بأن رجال
أكبر قبائلهم ارحتلوا بعيدا عن
مضاربهم ي��ري��دون ل��غ��رض ما
فجاء العدو يطلب خيامهم التي
لم يبق فيها غير النساء واألطفال
وكبار السن .فنصح عجوز حكيم
النساء أن يرتدين مالبس الرجال
ويتعممن وبأيديهن السالح فيظن
ال��ع��دو أن��ه ي��واج��ه ال��رج��ال حقا.
ففعلن وقبل التحامهن مع العدو
ظهر رج��ال القبيلة ووق��ع العدو
بني رجالها ونسائها وانكسرت
ش��وك��ت��ه .وم��ن��ذ ذل��ك ال��ي��وم عهد
الرجال على أنفسهم أال يضعوا
اللثام جانباً .والبعض يربط بني
اللثام .وبني اخلجل لطيب فضائل
الطوارق.ولكن التفسير األقرب
ل��ل��واق��ع ه��و أن طبيعة املنطقة

الصحراوية املتربة وما مير بها
م��ن ع��واص��ف رملية إض��اف��ة إلى
زمهرير الشتاء القارس كل ذلك
يتطلب وشاحا يقي العني واجلهاز
التنفسي ومن الطبيعي أن يكون
عمامة اللثام الشهيرة .
الطوارق قوم بدو أهل فصاحة،
حيث ترسم الصحاري بهدوئها
وامتداد كثبانها الذهبية ولياليها
الصافية التي تلمع فيها النجوم
ص����ورا ذه��ن��ي��ة خ�لاب��ة وت��رم��ى
بالبربري ال��ب��دوي املتنقل بني
وه��اده��ا ف��ي ت��ي��ار حنني ج��ارف
ل�لاس��ت��ق��رار ب���ج���وار احل��ب��ي��ب،
عند منحنيات ال��راح��ة القليلة
ومناسبات الفرح يعزف الطوارق
على آلة وترية تسمى «التيدينيت»
وأخ���رى تشبه ال��رب��اب��ة تسمى
«ال��زرك��ة» وتشارك امل��رأة الرجل
املستعرض بسيفه في التصفيق
وقرع الطبول والرقص الذي يتخذ
شكل حلقات تتسع وتنقبض على
حسب اللحن وهو شكل معروف
بأمناط مختلفة على امتداد أراضي
الصحراء الكبرى من احمليط حتى
ت��خ��وم نهر النيل ،ي��ق��رع الطبل
بإيقاعات ذات مدلوالت مختلفة
وع��ادة ما يوضع في خيمة سيد
القبيلة ،فمثال عند ات��خ��اذ ق��رار

الرحيل الرهط من املضارب يقرع
بشكل معني بينما تدل دقات أخرى
على خطر وشيك أو مناسبة معينة
أو طلبا للنجدة عند فقد شيء
بعينه.
يحتفل ب��ارت��داء الصبي اللثام
ب��ع��د تثبيت قطعة م��رب��ع��ة من
الفضة فيه .يحدث ه��ذا في سن
الثامنة عشرة خالل حفل يكتنفه
الغناء ويبرز فيه الفتيان مهارات
امل���ب���ارزة وأل��ع��اب ال��ف��روس��ي��ة.
مييز البربر رجالهم من على بعد
أميال وبفراسة فائقة من خالل
مشية اجلمل أو شكل الهودج أو
مقاس الكتف أو التمايل املعني
في مشية اجلمل وحني يقتربون
يعرفون بعضهم بشكل العيون
 ،ع��ل��ى ال��ف��ت��ي��ات وض���ع وش��اح
شفاف على رؤوسهن عند الثامنة
ع��ش��رة يختلف ع��ن م��ا تلبسه
امل��رأة املتزوجة ويشير إلى كامل
نضوجها واستعدادها الختيارها
زوجها ،على الرجل أن يدفع بحلي
غاية في اجلمال ومرتفعة الثمن
للمرأة التي يريد ال��زواج بها مع
إعطاء أبيها مهرها من اإلبل .للمرأة
حق متلك األرض والدواب ويورث
الرجل فقط ابن وبنت أخيه طبقا
ألعرافهم.

