
 

 

 

  

 

 

 

 قطرات من التراث

 السوداني

 

 (الجزء األول)
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 تراثمن القطرات 

 السوداني

 

 (الجزء األول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسالعمالدكتور/ عمر محمد                                               



 

 

 اإلهــــــــــــــــــداء

 

 

 أم درمان، – السوداني أسرة مركز العودة للجذور والتراث الثقافي إليكم

 ....وبكل الود واالمتنان

 هذه القطرات التراثية، 

 التي آمل أن تجد لديكم الحضن الدافئ....

 .والقبول الحسن...

 ....بقدر ما قدمتموه من جمع للتراث السوداني ،سدد هللا خطاكم

 ....مقدر من جهد ،وبقدر ما بذلتموه 

 ،ونشره ،أسس حفظ التراث إرساء يف 

 والعالمي. ..على النطاق المحلي 

 ....التوفيق والسدادلكم نسأل هللا 

 وإلى األمام. 

 

 

 

 

 المؤلف

 

 

 

 



 

 

 المقدمة

 

 ،ينية المتضرر آلالمقود اآلمن لمسيرتها ا....ألمماأي أمة من  تراث يعتبر      

، كما أينه في ذات التطورإلى و ،في التطلع إلى الترقي ...وماريها الذي تتوكأ عليه

في  ...ركائزها ،وترسيخ ،الذي يتولى تينريد ...في ضاررها ...ديدينهاالوقت يمثل 

 ،مينارتها المشعةوهو أيراً يعبر عن  ،لغيرها من األمم المعاصر  ...بيناء مواكبتها

وضزواً لغيرها من  ...ما يجعل مينها مثالً ... لتتربع فوق التي تسير على هديها

.االتي تسير من خلفها أو إلى جاينبه ،األمم  

 

ويدفعها دفعاً  ،د أفراد األمم وجماعتهاويمج   ،ليؤص   ...دائماً  ...التراث إن      

بكل ما يتمتع  ...مشارف الوجود اإلنساني ىإل ،والتجارب ،بكل الخبرات ...مدعماً 

ويمهد لكل ، والمستقبلية ،ينيةاآلوترتيباتها  ...يتعلق بمصائرها ،زخم ينشاطي به من

فيصبح بذلك ركيناً  ،إلى اآلفاق األرضب ...التطلعبو ،التواكببو ،بالتعايش ...أفرادها

وعن ترافر  ،بما يجعله يضدث عن ماري األمة ،وراسخاً  ...هادفاً  ...ررورياً 

 في بينائها الضراري المتواصل. ،جهودها

 

أثيناء وجوده  ،عبر كل المسافات التي شغلها اإلينسان ...التراث متمدداً سيظل      

ويتيناوله  ...خريناآل يتيناوله البعض من ...سيظل أمراً ، كما في هذه الضيا  ...المؤقت

 فيه... من إبداعات مضسوسة،بما قد يدسه  ، ما استطاع،مدعماً له ،الفرد من اآلخر

 ما أجاده... تتعلق بكل أينماط ...معينويةأو من إبداعات  أم غير مضسوسة، ...كاينت

له في تمثل كاينت أي ينشاطات أخرى، أو  ...ضركاتمن  أو ...من لغاتوتملكه 

 في سبيل بقائه في الضيا . ...وأمراً ل ميناص مينه ...ماً رئيساً مقو   ...زماينه

 

أألممي، أصبح لزاماً ومن مينطلق أهمية البيناء الضراري للتراث  ...هينا من     

مزجه مع وذلك من خالل  ،والهتمام الزائد ،العيناية الفائقةالتراث...  ، أن ينوليعليينا

واينتهاًء  ي...بالتعليم األساسبدأً  ،في كل المراضل التعليمية ...مواد المينهج الدراسي

 ،يتيناوله الباضثون في دراساتهمل ...بل يتعدى كل ذلك ،المرضلة الجامعيةالتعليم في ب

تقوم ن أ الدكتوراه، ودراسة والماجستير كدراسة  ...الدراسات العليا خاصةو

التي تتملك الهتمامات  ...على  تدريب الكوادرالمختصة، مؤسسات التعليم 



 

 

وفي  ،في الجامعات ...استضداث شعب خاصة بالتراثوذلك من خالل  ،بالتراث

 .، وفي غيرها من المؤسسات التعليمية ذات األثرالمعاهد العليافي والكليات، 

عزيزي القارئ....   

هو: ،دائماً ن شعارينا ليك     

...حضارة ال"    

...ال مواكبة و    

و ال تقدم...        

...لما يدور من حولنا   

،نولي الدراسات التراثية حقهاما لم    

...باستقالليتها التامةوذلك    

."...بمؤسساتنا التعليميةاألخرىاألكاديمية بالشعب ها إلحاق وعدم   

 

 عزيزي القارئ...

 

....رتشاف المزيد من التراثيات السوداينيةامن  لتتمكن        

، صدرت مؤخراً  ...يندعوك أن تتصفح كتباً للمؤلف   

....من كينوز التراث  السوداينيتتضلى بالعديد   

توسع،في ال ...فاصيل أوفر ضظاً تب   

.التراثيات التقليدية وغيرها... تيناولت العديد من   

،الذي لم يتوافر في هذا الكتابمن ذلك    

.الذي بين أيديينا   

 

 



 

 

الكتب:ومن  بين تلك    

كتاب نبض الكهوف.  -             

األعلى.كتاب النزول إلى  -              

ا مما جاء فيهم بعض  لومتمماً...مكمالً  ...ينعتبر كتابينا هذا لذانال...وهما الكتابان     

.تراث السودانيالبتتعلق  ،من معارف  

  

      ،،،، والسدادينتمينى لك عزيزي القارئ.... دوام التوفيق                       

 

 

 

 

 

 

المؤلف                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

األولالفصل   

 المخزون الثقافي الواحد

 

فلكل أمة ثقافتها التي تميزها عن ، ها الثقافيمخزونتراث األمة بأينه  عّرفي       

على  ،وترتيبها ...والتي تم صقلها ،وتفرد لها كيينوينتها الخاصة بها ،غيرها من األمم

لكل مينها  ،سادت فيها ظروف متبايينة ..وأوقات ..غطت أزمان ،مدى ضقب متتالية

ما ، معن غيره ،وإفرازاته ..الذي يختلف في كثير من مكويناته ،ينهجها الضياتي

 .أخرىت به أمم ميزت

 

مما قد ينالضظه من ، والواضد  تلو األخرى ،ظهرت الضرارات المتعدد  قدل     

عن  وأ الحضارة البابليةتختلف عن  الفينيقية الحضارةينجد أن  ،اين ملضوظتب

وسماتها الخاصة  ..لها مكويناتها مثالً، ،الحضارة المصريةف ...ةاألشوريالحضارة 

تم  ،ورسومات ،مخطوطاتو ،وأوايني ،وأدوات ،تماثيلتظهره من ما عبر  ،بها

 ...غواراألفي  وأ الكهوفأو داخل المعابد ينضتها على جدران 

 

و العربية...و اإلسالمية...ومن مينطلق كيينوينتها  ،لسودانيةا الحضارات أما      

المتعدد  المصنوعات و  ،والتوابيت ،واألواني ،التماثيلكاينت متمثلة في ، األفريقية

 األهرامات فيو ،المعابدوالمساجد، والكنائس،  على جدران لنقوشاو ،والمتينوعة

المصرية في الوجود، وذلك عيندما  األهراماتسبقت  أهراماتالمتقينة التشييد، وهي 

 :أمثال ،السودان الكممملوك حكم وتدار عن طريق مصر ت  كاينت 

 .الملك )بعانخي( 

 .والملك )ترهاقا( 

وغيرهم من الملوك السوداينيين...ممن ضفل التاريخ بذكرهم، وذكر أسرهم المالكة... 

 من عصور.من ضقب... ووالضاكمة، فيما تلتهم 

 



 

 

 

 :أيضا  السوداينية  الضرارات شملت     

التي  ...والفرسان ،الجيوش قوادو ،والملكات ،والملوك ،لآللهةالتماثيل المختلفة  

 كمينطقة ،ىالسودايني أرض الشمالوخاصة في  التاريخية،تزاضمت بها المواقع 

وغيرها من الميناطق  ،و دنقال العجوز ،البركل و ،ونوري ،ومروي ،البجراوية

كما هو موجود في ميناطق  ، التي شهدت بيناء األهرامات...المتعدد  التاريخية

في فتر  الفتوضات اإلسالمية، ...وتشييد المساجد، البجراوية و ،البركل و ،نوري

 .دنقال العجوزفي مينطقة ... عبد هللا بن أبي السرحكمسجد 

 

، والتي تم السودانية الثقافةمكوينات الكثير من  ...لحضاراتتلك ا حملت     

 و ...ما لديه من ممارساتبإرافة كل جيل ... ضيث يقوم ها من جيل إلى جيلتوارث

أو عبر الهجرات الجماعية للميناطق  ،عبر األفراد ،أو ينقلها ،تم تدويينها ،ينشاطاتمن 

بضسب اإلمكاينات المتاضة في  ،من موقع آلخربالماء والكأل،  ...والغينية ...اآلمينة

 زماينهم.

 

 ،في ميناطقها المتعدد  ...المتينوعة السودانيةالحضارات تراكمات  دفعت    

ما يجعلها ذات  ...بأمة لها من المميزات ،خاصاً  تراثا  عد اليوم ي  الذي  ...بالكثير

عن جاراتها من األمم التي من  ...تختلف في مختلف ميناضي ضياتها ،كيينوينة متفرد 

 :نقولمما جعلينا  .ضولها

وبذا أصبح يشار لمثل هذه  ،أمر سودانيٍ بحت ..أو هذا الحزو ..هذا النمط إن   

 .(التراث السوداني...) المميزات ب

 

 ،على اختالف ألواينهم، وسكاينها التواصل المستمر بين قبائل المينطقة عن طريق    

توضدت  ،والجتماعية ..والعقائدية ..واينتماءاتهم الديينية ،وينشاطاتهم، ولهجاتهم

ضدت آمالها ، واتوتداخلت بينياتها ،وقويت أواصرها ،الثقافة السودانيةفد روا

 .يجمعها كل الذي ذكر ،واضد  لتصبح أمة ،اتهاوتطلع

 



 

 

صبح أ ،أو في شمالها وجينوبها ،في شرق البالد وفي غربهااألشياء مسمى  إن       

شمل  ىضتالمختلفة، كما عم استخدام وسائل الضيا  ومتطلباتها لدى الجميع،  واضداً 

 ...كل رقعة من رقاع البالد

 

 ،والكرم ،ومعايني الجود ،والتقاليد ،والعادات ،والمأكل ،الملبس دتوض       

غيرهم من أفراد األمم مع  و ...أمة السودانأفراد والتعامل الفريد بين  ،والشجاعة

من مواطن كثر، أشخاص من بين  ....لى شخص ماضتى أينه ليشار إ ،األخرى

  :أن  أخرى 

 

 أن  ... أو مائة بالمائة (سوداني)السلوك هذا  أو أن   ...(سوداني)الشخص  هذا   

مما  روهيناك الكثي ...(سوداني)نمط تلك البيناية ذات أن  و... (سوداني)اإلناء هذا 

 .من البشر دون غيرهم به واتفردالذين   ،وأهله السودانيختص به 

 

 عزيزي القارئ.....   

 :ال يعرفمن منا  من 

 ؟بتكةأ  السروال وأ ...العراقي وأ ...الجالبية 

 ...وتوب  الكرب...؟الزراق   وتوب 

 

 ال يعرف:من منا  ومن

ق ر...وام فتفت...والفشفاشالعمة...والشال...والطاقية  ...والمركوب...والفيتريتة...والت 

 .الساكبيس توبو ...

 

 :ال يعرفمن منا  منو 

 ؟الضمار الديراوي  و ...جغوغةم أ و...شدر  السينط و...الويكة و...ضبل الغسيل

 



 

 

 

 ال يعرف:من منا  منو

 و ...الطورية و ...العباديالبرق  و...الشرابكور   ... والفركة و ...الكسر 

 ؟القطية و ...الكفتير  و ...المشلعيب

 

 

 :ال يدرك معنىمن منا  ومن    

عو؟   بتلضقو  الما   جد 

 

 :ومعنى 

 فوتو؟  أسرع  الفاتك 

 

 :ومعنى

 وأينا وود عمي على الغريب؟ ...ود عمي أينا وأخوي على 

 

 :ومعنى 

 أو )مو ضداث...(ضداث...  ما  السواي 

 

 ومعينى:

 تلقا... التسوي 

 

 ومعينى:

 في القرض تلقا في جلدها... (كريت)التسوي 



 

 

 

 :ومعنى 

ار...   ود الفار ضف 

 

 ومعينى:

 الفي والدك بقالدك...

 

 :ومعنى

 عين الضسود فيها عود... 

 

 ومعنى:

 .(زي دم الضجامة ...)فيه  طألق  

 

 ال يفهم المقصود من:من منا  ومن

 وكان خلو سكن الدار! ...الو ما بينشالكان ش

 

 :المقصود من أو 

 دخل القش ما قال كش! 

 

 مقصود ب: الما هو  أو 

  عيينو...  بى  ياكل  جربان

 



 

 

 

 المقصود من: أو

جار... ما يجدع  (قزاز ) البيتو من  بالض 

 

 

 منا من لم يستخدم:  ومن

 ...المقشاشة و ...الهبابة و ...القلة

 ...الصضن و و الكور  أم قعر... ...الكور  و 

  ...العينقريب و ...الضلة و ...العواسة  صاج و 

 ؟الكوز... و ...البينبر و

 

 ،السلوكفي و ،من توضد في الفهم ،التراث السودانيذكرينا يبين ما يرمي إليه  ما    

بمختلف  ...تيناول األشياءفي و ،ضد  الستخداماتفي وو، تداول المسمياتفي و

 ...أو في الضرر ...في الريف ،مختلف الوظائف والمبتغيات الضياتيةبو... أينماطها

ل ولدى الرض   ،ولدى سكان المرتفعات الجبلية والتالل ،لدى ساكيني األودية والسهول

على ضد  ،المؤقتة وأالدائمة  ...لك من المواطن السكينيةذإلى غير لرعا ...من ا

 .السودان أرجاءجميع ، في سواء

 

  :ة قولمفلذا  

 .(التراث السوداني)                   

 

تضكي عن ثقافة أمة  ...فهي في كلياتها ،اوبكل مراميينه ...بكل أبعادها صضيضة 

 .وينهجها الضياتي ابسلوكياته ،وآمالها ،تالقت مشاعرها

 



 

 

هو ما خلفته الضقب  ،وما يجسد اينتماءه للسودان (التراث)ما يينم عن ذلك  إن       

من  ،من اآلثار المتعلقة بالوسائل المستخدمة ،المتتالية في تاريخ األمة السوداينية

في شتى أينماط  ...وغيرهاومينشآت  ،وصور ،مخطوطاتو ،آلت، وأدوات، وأوايني

كالمجال  ...في مختلف المجالت ،التي سادت فترات تلك الضقب ،الينشاطات

وغير ذلك من الينشاطات التي مارسها  ،والتجاري ،والحرفي ،والصناعي ،الزراعي

 لتسيير دفة الضيا  لديهم. ،خالل تلك الفترات ،األفراد

 

تجلى ذلك أيراً... في ثقافتهم بكل أبعادها... على مدى امتدادها المؤثر،  كما    

جراء اينتشارها الملموس... في كل بقاع البالد المجاور  للسودان. ضتى ما ينلمسه في 

من  السودانأهل وغيرها مما يشدو به  ،؟(شنو)وكلمة  ،يا..)زول(مزاولة كلمة 

 .المعاني الساميةمن  و ...حسن الكلم

 

بعض  ...ل يتينافى مع سلوكيات وممارسات ه في األسطر السالفة،ما ذكريناإن       

أو المستوى  ...على المستوى القبلي ،الصغير والجمعيات السوداينية المجتمعات 

من المواد  ،وفي مكويناتها ...ظهر اختالفاً في مسميات األشياءالذي قد ي   ...البيئي

إل  أينها تتوضد  ،تصميمهاكيفية  وأ ،أو كيفية إينشائها ...وكيفية صيناعتهاالمستخدمة، 

 ،من أمطار ...ضسب ما تمليه الظروف البيئيةبوذلك  ،هاستخدامفي الغرض من ا

وينشاطات الضيا   ،والتراريس األررية ،واختالف في درجات الضرار  ،ورياح

 ...المتعدد 

 

ويتفاعلون مع هذا  ،ذلك يدركون ،وجماعات األمة السوداينية ،أن جل أفراد غير     

ما هو ، مثلمعينوياً  ... أم كان لفظياً... أمأن كان مضسوساً  سواء ...الزخم المتوارث

ويتفاعل معها التي يطرب لها  ،وفي المقاطع الغينائية ...ملضوظ في األدب الشعبي

 على أرض السودان الضبيب. ،المتواجدين في كل البقاع ،الجميع

 

مع  ،تداعى أضاسيسه طرباً أو ت (...المردوم)يتفاعل مع أغينيات  لمن مينا  من     

 (...الدليب)ومع إيقاعات  ...(الطمبور)ات أو يتآلف ورمي (...النقارة)إيقاعات 

أو  ،ومع قصص الفروسية في أقصى الغرب ...(الدوبيت)ومع مقاطع والدلوكة...

 ؟...الشرقفي أقصى 



 

 

 

 ،المهديةفرسان قواد ووصضبه من  ...(مام المهدياإل..)ت كاشخصي مع وأ     

عبد الفضيل )البطل  و ،(علي عبد اللطيف) البطل ذكري ماومن مينا ل يفخر عيند

البطل وبطولت  (...فرح ود تكتوك)الشيخ ومن مينا ل يمجد ضكم و أقوال  ...(الماظ

 ؟...(المك نمر)البطل  و ...(ود حبوبة)

ولعبة  ...التيوة )الكدة(لعبة يسمع بأو يشاهد أو لم يمارس من مينا  من    

اسه) و (...السيجة) ت)ولعبة  (...العيتنوبة)ولعبة  ...ا(الرمة وحر  )يا ...ولعبة (شد 

 تأديتها:.والتي مما يقال أثيناء ؟.ب(.لالمح )دقولعبة لبلب(...

 

 ضمد...أفي توب . دق المضلب..

 في امروكايب.... أضمد غايب...

 ...سينوينه صفر ...جاينا كلب

 شينقاقة.في ال  ة... ضلب اليناق

 

في صيد  ...الحصان(سبيب ) و ...(لقلوبيةا)ب..أو يسمع مينا من لم يستخدم  من    

مالح ) ويتذوق (...البريدة)ب..أو يسمع ومن مينا من لم يأكل ...)الشريك( الطيور

..)المرحاكة(... و لم يسمع بمن ومن مينا  (...الشرموط مالح) و ...(الروب

 ؟الدخن(...)عصيدة 

 

و (...العيش مطمورة) و(...البير)ب..أو يسمع  ل يعرفمن مينا  من    

و )خمارة (...الزير(...و )البرمة(...)و (...و )القربة(...و )السعن)الدلو(...

 ؟...)الشغال( والشرغرق)اإلبريق(......و و )الجردل(العجين(...

 

 و ...(نهر عطبرة) و (...النيلنهر ) و (...جبل مرة)ل يعرف من مينا  من      

و  ...و )تردت الرهد( ...(خور أبو حبل)و  ...(توتيل)عين و  ...(القاش خور)

  ؟)طير الرهو(... و )السمبر(... و )جداد الوادي(...و  ...)السمك البلطي(



 

 

 

ومن الذي  (...فاطمة السمحة) و (...تاجوج)ب.. يسمعأو ل يعرف من مينا  من    

 ؟(...أبزيد الهاللي) و (جحا)ل يعرف 

 

البرش )و ...(الخلوة) و ...(المسيد)ب.. يسمعأو  ل يعرفمن مينا  من       

 و ...(السفاية) و ...(القوز) و ...(العتلة) و ...(الطورية)و ...(األحمر

لبن )...و (التبش) و ...(البينضورة) و ...(الهجيرةو ) ...(الكتاحة) و ...(العصار)

ة......والجزازةالحجامة( الطير(...و )دم ارة...والكرو.......والك رضم  و   ؟والع 

 

وأصبح وقعه  ،والجماعات ...تخلل كل أينماط المجتمعات ،زخم وراثي إنه     

وفي  ...هملوعقفي  والجميع وجدان في  ،الذو أثر فع   ...المعينويوقعه أو  ،الضسي

  على أرض السودان. ،كل مكوينات الينفوس المتداخلة

 

في الصفضات القادمة من بالتفصيل، على كل ذلك ...أو على بعره،  سنأتي      

 التعريف، لتوريح ماهيته وكيفية استخدامه. بالشرح  ووينتيناوله بهذا الكتاب...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الثاني                                     

 ناءوالغ األدب الشعبيالتراث في                            

 

 عزيزي القارئ....

التي  ،بعضا  من تلك المستخدمات التراثية ،عبر صفحات هذا الكتاب سنتناول    

ى بما تأت   ن نشاطات حياتنا اليومية،....الزالت تزي  ال زالت تحكي عن حقب خاليات

لما له  ،حتى أصبحت تراثا  ال زلنا وسنظل متمسكين به ،لها من أسباب الديمومة

  ستظل متفاخرة بخصوصيتها بين األمم. ...تحكي عن أمة ،من دالالت ثقافية

 

 ،ونقوش ،وتماثيل ،وأواني ،أدواتل يقتصر على ما ورثيناه من  (التراث) إن      

من خالل اولً بل تعدى كل ذلك فأصبح متد ....ومخطوطات على الجدران

وبخصوصية أوفر في  ،بين األفراد التالحم اللغويمن خالل و، يةاألدباإلفرازات 

 .في بوتقة واضد  ،د وجم ع كيان األمةالذي وض   ...السوداني األدب الشعبي

    

 :نذكر منهاوأينماط األدب الشعبي في عد  أوجه  يتمثل 

أثور ، والقصص، م، والشعر، والسجع، واألمثال، واألقوال ال)النثر(الكالم المينثور 

، ويتم بث الدوبيت و ،)النكات(رف والط   ،)الغلوتيات(الفزورات  األضاجي، و و

 ... وعن طريق اللهجات المضلية...عن طريق اللغة العربية الدارجة ،وينشر كل ذلك

التي تينتج  ،ب..)اللغة الحركية(عرف ذلك الذي ي   ...وما يتبع ذلك من األداء الضركي

 مثل:المختلفة  عن الضركات الجسدية

 

، فردية كاينت أم جماعية أو بالكف أو باألصابعكاإلشار  باليد  ،اإلشار  بأينواعها

 (،الغمز..)وهي ما يعرف ب ،مثال  والضواجب، األجفان  اإلشار  بالعين كتضريكو

أو  ،عن طريق المد ...وهيناك ضركة األرجل ،)الرفرفة(وبعرهم يطلق عليها 

األسفل، كما أن إلى أو  ،أو إلى األعلى ،الواضد  للجاينبينالرجل أو تضريك  ،العقل

 .الضركة يمكن أن تتم باستخدام الجسد كله



 

 

 

بين كل  ،عليه ا  متعارف فعال  ، يعد ذكرينا من أينواع تلك الضركات كل ما إن       

أو  (السودانية الثقافة..)بما يعرف مظلة المينروين تضت  ...الجماعات وأاألفراد 

 .(التراث السوداني..)ب

 

 ،وما يتبعها مما يخرج من بين الفكين ،(الهمهمة..)ببدءاً  ...األصواتأما      

ث فجميعها يضد   ،وهو الكالمفيها...ضتى أرقى المراضل عبر أدوات الكالم المعروفة، 

، المجتمعية الثقافة إلى ضفظ ، في مرموينها،التي تسعى ،عن أدوات التواصل

وهو الذي أدى إلى توضيد  أطراف الوطن السودايني الواضد،كل  في المتمدد 

 في بوتقة معرفية واضد . ،واينصهار الكيان السودايني

 

مما ساعد على ينشر  ،ومرقداً طيباً في األدب الشعبي مرتعاً  (التراث) وجد    

ومتباعد  بين  ...ب بذلك المسافات التي كاينت متيناثر فقر   ،مضتوياته بين اليناس

 ،وبذلك أصبضت المكوينات الوطن الواضد، ، فيأو بين المجتمعات الصغير  ،األفراد

التي أصبضت في تداخل  ،ملكا  لكل المجتمعات ،أو الممارسات في مجتمع ما

 ثرو  تراثية قومية موضد .بذلك خلق ف ..متينامي

 

 عزيزي القارئ ...

لينثرها بين بينا المجال مما يريق ومتعدد ، كثير  ذكره... على ما سبق  األمثلة     

 ...التي تدلل على ما أشرينا إليه ،ا سينعمد لذكر بعض الينماذجلكين  ، الكريمتين يديك

 :مثل ،والتي وردت في المقاطع األدبية الشعبية

 

 (،لدوبيتا)ب ...ما يعرف          

 ،في الغالب ،وهو عبار  عن مقاطع شعرية رباعيةأن تعررينا لذكره... سبق       

 التراثالتي تضكي خصوصيات  ،المعنوية وأالمجسدة  التراثيةتعررت للمرامين 

 ،أم صناعية ،أم رعويةزراعية كانت  ...بما يتمتع به من موارد مضلية ،السوداني

 .يرهاغ أم



 

 

 

  ....عزيزي القارئ هاك 

 قائل :بعراً من قول         

 ....أخوي  عبد هللا يا 

 ،هام  مدنقر مالك 

  ....ورا  كم ــال ست 

 .وست السوار قدام

 

  ،)الواحدة عاجة والجمع عاجات(...العاجات بكسر الكاف، ..)الكم(ب  يقصد      

 ،)الكرورية(البكرة ب..التي تصينع مينها ضلية العاج وهو شبيه  ،سن الفيلمن وهو 

التي تشغلها  ،همابيينفي المسافة يلف  ،بعجلتين طرفيتين ،وهي ماسور  صغير 

 الكهربائية.اليدوية أو  (الخياطة ماكينة)الخيط الذي يستخدم في الماسور ، 

 

التي تضدها عجلتان كبيرتان في ، والواسعة ينسبياً  (الكم)ماسور  فتضة  عبر     

فيصبح لها  ،على ساعديها (الكم)تدخل المرأ  كفها ليستقر  ،(CDمقياس القرص )

يزيد من ف ،جاذب في ينفس الوقتوهو يتميز بلون بيني لمع و ل سيما ...زيينة

يضدث  ،مع بعرهما (الكمين)كما أن  للصوت اليناتج عن تالمس  ...كثيراً  ينرارتها

 .حراكا  وثابا  في نفوس الرجال

 

 ؟ينا العربأجداد   ...ب ذلك الصوتتطي   امأو      

 األعشى:ضيينما قال شاعرهم  

 

 وتسمع للحلي وشواشا  إذا انصرفت

 ل.جز  عشرق بريح   استعان ا مـك

 



 

 

 ،الالمعة،النقية ،المصقولةالفضة فهو غالباً ما يصينع من  ...(السوار) أما      

أو أملساً، ببعض الينقوش الشكل، قد يكون مشكالً دائري  ،في وزينهوهو ليس بثقيل 

 فتضةالإن لم تكن به  ،هاكفها، أو عبر ساعدن الفتا  من إدخاله عبر تضة تمك  به ف

يتطلب استخدام قد مما  ،هصعوبة في إدخالالمذكور ، وغالباً ما تواجه الضسيناء 

 .الصابون :مثل ،زوجة العاليةلت ذات البعض المسهال

 

يليق بالضسيناوات  ،آخرينفيس معدن  يأمن من الذهب أو  (السوار) يصين ع قد     

قصد أو من غير  عنكما في )الكم(، ،تضدث األسور  بتالمسها مع بعرها وزيينتهن.

 .وفي الوجدان أشجايناً  ...آمالً س والينفبعض أصوتاً ريناينة تبعث في  !قصد

 

الذي وهو  ،الذي سيأتي ذكره لضقاً  (،الودع) من ...قد يصينع السوار أيراً    

في كثير من  (الودع)سم ، وقد ورد ابطريقة جميلة وجاذبة ....رصي  أو  (نضمي  )

... ومما المعروفة (الودع )رميوبالذات في عملية  ...مقاطع األدب الشعبي الشعرية

 ذلك:في قالوه 

 أرمي الودع ...ست الودع

 .لي )كشكشي(    

 

 ك....!ذل وبعد

 

  (؟ينوحسناو (سوار) و (كم)مالي أراك يا عبد هللا مهموما  ؟ وأنت ما بين ) 

 

 ....عزيزي القارئ

 دهم:فقال أحتراثيا  بينا األدب الشعبي خاطهكذا  

 )شاعر مجهول(            

 العميان  على د ــواح النهار  و الليل 



 

 

 السجمان  على واحد واللوم والشكر 

 قطران   القرب  وعز  الخيل لجم  عز

 .وليان  وعز الراس دهن وعز الحريم

 

لكينا ينعمد دائماً على رمها  ،بكسر الالم (لجام)جمع  ،بكسر الالم الثاينية (اللجم)    

 .فينستضسينها كثيراً 

 

 :..)لجام(ال     

وتحديد سرعتها أو  ،ليسهل أمر قيادتها واستخدامها ...الخيوللجم به ما ت   هو 

  .وبالذات تلك الخيول الجامحة ...صدها عن التحركب وأإيقافها  وأكبحها ب

 

 ،على بعض المكوينات الجلدية ...واستخدامهتصينيعه عيند  (لجام)ال.. ملتيش      

ربط من ت   ...وهي التي تدس ما بين فكي الضصان ،ضديديةوبعض المكوينات ال

 ....قياد األعلى لتمثل له عجلة يمسك الراكب بطرفها سميكة، جاينبيها بسيور جلدية 

كي يتضرك  ،للضصان أو إطالق العينان ،أو إلى الجاينبين ،وذلك بالشد إلى أعلى

 . لألمام

 

 :(القرب)أما     

 ...أو الران ......تصينع من جلود األغيناموهي ضاوية جلدية ،(قربة)فهي جمع  

م تضاك ث ،وشضوم ،علق بالجلد من لضوم إلزالة ما ،(القرض..)ب (دبغها) ويتم 

... بطريقة معيينة، لتصبح ذات فتضة واضد ... تسمح بإدخال الماء فيها، أو )تخاط(

يتم إغالق  .وتستخدم في ضفظ ماء الشرب وتبريده ،تتفاوت أضجامهاإخراجها، 

، تربط به تلك الفتضة ،ر  عن خيط مفتولوهو عبا...ب..)الوكاي(فتضتها بما يعرف 

 الماء إلى الخارج..دفق لتمينع ت

 



 

 

، ويقيها ذلك فتصبح أكثر ليوينةللجميع،  بالقطران المعروف (القربة)طالء يتم     

 .التي ربما تلوث الماء بداخلها ...اآلفات والشوائبالطالء شر 

 

أكثر عز   ،(القطران..)ببعد الطالء  )القربة(تصبح وجهة ينظر الشاعر  من      

 .، وعظمة شأنومينعة

 وقديما ....

 الشعر يقول:في بيت  من  )القطران( ذكر )الفرزدق(

 

 ...والشعراء جربى (القطران)أنا 

 .للجـربى شفاء (القـطران)ي وف

 

 ،(القطران..)بيدهينون جمالهم ودوابهم  ،يزال أهلينا الكرام في السودان ال     

، مرض جلدي معروف مينذ القدم (الجرب) و ،هعالج لأو ك (الجرب)كوقاية من 

المستمر  )الكرش(الهرش بضساسية تتطلب اإلينسان أو الضيوان، إصابة يتسبب في 

في ضالة اإلينسان،  ،أو أي أدا  أخرى مماثلة ...بأظافر اليد ،من صاضبها المصاب

 .مما قد يسبب جروضاً وقروضاً دامية

 

على حائط أو على جزئياً أو كلياً، بإمرار الجسد فيتم عيند الضيوان  الهرش أما     

كما هو مشاهد  ،وتقليب الجسد يمينة ويساراً  ،على األرض باالنبطاحأو  ،شجر  جزع

 .(المرمغة..)بيعرف وهو الفعل الذي  ...الحميربكثر  لدى ومألوف 

 

يعرف الشخص أو الضيوان و ،الضيوان دون اإلينسان )الجرب(ما يصيب  كثيرا       

أن  موروثاتناومن  ،في ضالة التأينيث ،(باءالجرب..)أو  (األجرب..)ببه المصاب 

 :ينقول للشخص الذي يهرش جلده كثيراً 

 

 .الجربان؟(  زي بتنكرش  )مالك                      



 

 

 

 

  .عزيزي القارئ...   

أو  ،(الشمع..)بزيت السمسم المعالج هو  ب...)الدهن(يقصد الذي  إن      

 .الليينة وأاليناشفة  ،من العطور الطيبة بعض  وب ،(الودك..)ب

 

كما يؤدي ذلك جيداً.  ايقمن بتخليله، الالئي ذلك الخليط على شعور الينساء دلقي        

وهذه الفوائد تجعل الشعر  ،والضد من تساقطه ،وإطالته ،إلى ليوينة الشعرقيل 

تلك الدهون  التي لم يضالفها ضظ الينغماس في...دون تلك الشعور ،ومكرماً  ...عزيزاً 

 الطيبة.

 

 ،...الذين يمثلون الدرع الواقيفهم أولياء األمور بكسر الواو، (الوليان) أما     

ويتفاخرن بذلك  ...(، وبهذه الهيمينة تعتز الينساء)ولياتهملينسائهم  ،والضاجز المينيع

 .من الينساء  ، قرييناتهنوسط

 

 عزيزي القارئ...

ل يتماشى مع األلفاظ التي  ،ينمط في الضديث ...في األدب الشعبي للنساء     

إن ينطق بها ألفاظ فهي  ،ضيينما يتضدثون مع اآلخرين ،كمفردات ...يتعاطاها الرجال

 ...أما لدى الينساء فهي عفوية ، وسلباً لرجولتهم...تصبح مينغصة ...الرجال

مهما اختلفت  ...إذ أن  الينساء يتفاعلن معها ،في بعض األضيان ،ومضببة ...وعادية

عيند  ...فكلهن سواء ،والمجتمعية ،والثقافية ،مراتبهن التعليمية ...وتفاوتت

 اً متعارف ...سوداينياً  التي أصبضت تراثاً  ات،بيرتلك التعأو  ،تلك الكلمات هناستخدام

 ...علية

 الشعبيين:الشعراء  دقال أض     

 ...شوف داري (الليلة)تعال 

 ،(رمادي) و ..وشوف عيشتي



 

 

 .(سجم خشمي) و

 

 مثال : فتقول المرأ  أو الرجل ،)اليوم(تعيني  ...السوداينية )الليلة(إن  كلمة       

 .(أنا جاي الليلة)           

ينهاراً  ...)اليوم(ضروره في هذا إينما يعيني  ...(مساء)ضروره ذلك بل يعيني  وفه 

 رد، وباألخص عيندما يهذه الكلمة كثيراً السوداينيات...وتستخدم الينساء  ،كان أم ليالً 

  هكذا: ،االستغرابفي الجمل التي تفيد ، ذكرها

 

 ...(الليلة...!)             

 كاآلتي:ومن بعدها تينطق الكلمة  ،ينية طويالً وذلك بمد الالم الثا 

 ...(الللللللللليلة....!)             

وإلى وقوع ضدث  ،أعمق استغرابتؤدي إلى  ،وقد تراف إليها كلمة أخرى 

 الحال:فتقول المرأ  في مثل هذه  ،أو قد يكون قد أخذ موقعاً  ...متوقع

 ......!(علينا الليلة...وووب)            

 ...إينما تستخدم لتأكيد الضدث ،لديها اً ل معينى ملموس ،المرافة (وووب)وكلمة  

 التالي:في المقطع الشعري  (وووب) د جاءت كلمةوق ،وبشاعته

 

ة قولة أو   (...الديب) شوفي   يم 

 ،باآلدان  صياحو

 .على الحمالن (وووب) علينا  (وووب)

 

  بكلمة: ،والمثقفات مينهن ،تتلفظ الينساء المتعلمات قد    

  ...(سجمي)             



 

 

وقد يرفن إلى الكلمة كلمة  .سيء العواقب ،الورع المزري ...(السجم)ويعيني 

فتقول الواضد  مينهن عيند وقوع  ،تعبيراً وأصدق،  ...لتصبح أعمق ...أخرى

  المصيبة:

 ....والمعينى هينا معروف (سجم خشمي)             

 تقول:أو قد  

 ...(سجم الرماد)            

 يمثل:، والذي وهو بقايا الضريق ...(ودالهب  )هو  (الرماد) و 

عيندما تذروه  ...سهل الضراك ...فهو يناعم ،بعد إطفاء الضريقمن ذرات ما تبقى  

 . إل  مع وقوع المصائب ،ل تذكره الينساء...لوينه أسود فاضم  ،الرياح

 

 (...يولولن) فعاد  ما يصرخن و األهل،أو موت أضد  ،وعيند فقد ...في المآتم أما    

تعبر تعبيراً قوياً عن الضالة  ...لهاد  كلمة أخرى معر   (وووب)ويرفن إلى كلمة 

  :فتصبح

  ...(حي وووب)           

 ...ل  إراديةأمع قليل من القفزات  ،إلى أعلىبرفعهما  ...تستخدم معها اليدانالتي 

بفتح الراء المشدد  وفتح الدال وكسر الضاء، وهو  ،ب..)الردحي(التي تعرف لديهن 

التي ل يقرها ديينينا  ،من التراثياتأفعال وكلها  (،العويل)الذي تشوبه أصوات 

 الضينيف.

 

 عزيزي القارئ....

 ،في ذكر بعض التراثيات ،سمات التراث ...تيناول الغيناء  السودايني لقد    

الذي ، (السمسم)مثل  ...أو من المزروعات ،بصفة عامةمن الينباتات الينباتية...

فقد قال الشاعر في تشبيه من هذا الكتاب،  ،في صفضات قادمات ...سينتيناوله بالتقليب

لدى  الموروثة، التراثية واستطابته ،(غالوته)في  امماثالً له ،(السمسم..)ب مضبوبته

 جميعا :السوداينيين 

 



 

 

  (...القضارف )يا سمسم

  ...الزول صغير ما عارف

 .قليب الريد كلما هويتك شارف

 

إذ أن   ،دب الصوفية كثيراً فقد ورد في أمما سيرد ذكره لضقاً، ...(الاللوب) أما     

ومن أشهرها ...سبحةفردها م ب..)سبح الاللوب( ،المعروفةالسبح تصينع من ثماره 

 . (ألف حبة)التي تضتوي على عدد (...األلفية)

 

بفتح  ،ب..)الجرد(في عملية تعرف ...بالتسبيح بها ،المريدون والحيران يقوم    

عيند أو  (...الخالوى)والتي غالباً ما تتم في مينتصف الليالي في  الجيم وكسر الراء،

للتفايني في ذكر  ،ألينها تتطلب الهدوء والينعزال ،أو في الخالء ...شواطئ األنهار

 في ذلك:ومن تلك المقاطع الشعرية التي تفيد ،  هللا

 اشتركوا....  فوقو

 تركوا، للنوم   الليل  اقرف  

 .(الأللوب ) يا

التي أشرينا إليها، عيندما يتشارك الذاكرون  ...)الجرد(يقصد الشاعر هينا عملية     

 .ألفيته(..)بوكل ممسك  ...في موقع واضد...فيه

 لشاعر آخر:من مقطع آخر و    

 اتجنن....  و  الليل  برد

 رطن،  حسو  (الأللوب ) و

 خيلهم جن.

التي تمارس عيندما يجن الليل والمشار إليها، ...)الجرد( ةيعيني الشاعر أيراً عملي

، وبمعيناها البعيد )جاءت خيولهم(فتعيني  ...)خيلهم جن(أما جملة  أي يينتصف.

 وصلت بركاتهم بذكرهم لربهم.



 

 

 )الأللوب(أي أخرج أصواتاً... ينتيجة تساقط ضبات  و رطن()حس  جملة  أما    

، أما التي أشرينا إليها (الجرد)على بعرها البعض، أثيناء عملية ... (المنضومة)

 ...هي ما يمارس من لغات أو لهجات غير عربيةفوكما هو معروف...  الرطانة

(... فكأينه يتضدث بلغة، ل تتشابه ولغة الذاكرين )الأللوبلدى العرب...فعيندما يرطن 

 تام:الذين يرددون في تفان  

 هللا...هللا...هللا( 

 أو  

 .)ال إله إال  هللا(  

 

 الشعبي قال أضدهم:وفي األدب 

ربة  كن شفتيها...  موية  الغ 

 ...(العرديب)حلوة  حالوة  

 خدرا  في فريعاتها. (أللوبة )و زي  

ة  !مرار...  م ر 

 ،(وزالق  )  (حسكنيت)و زي  طعنة  

  حارة  زي  النار. 

 

جيري... ذو أشواك ... فهو ينبات ش  )الحسكنيت(لضقاً، أما  )العرديب(ذكر  سيأتي   

 .)قوز(ومفردها  ب..)القيزان(إبرية... يينمو في الميناطق الرملية، التي تعرف 

 

وإقضامها في  ...بعض التراثيات ،بعض المقاطع من األدب الشعبي تناولت   

 :التاليفينجد في المقطع  ،الوطينيات

الذي يشغل  !...(المأمور) من أمثال  ،عمالهبو ،كيف استهان الشاعر بالمستعمر     

 :الشاعر حيث قال ،مرموقاً  ...تينفيذياً و ...مينصباً إدارياً 

 



 

 

 للظابطية...  وني ود     كبير  عصرا    من

...كبير   نف     (مامورا   )و   خ   كضومو  علي 

 كان ما حكم )االنجليز( والليد بقت  ملوية،

 أبيعك  في  )الداللة(  واشربك  )عسلية(.

 

لضقاً، في مورعها، وهي شكل من أشكال التراث  (العسلية)ذكر  سيأتي    

في  ،شربة عسلية(...ل يساوي ))المأمور(السودايني القديم، وسينعلم ضيينها أن  هذا 

 الوطيني الثائر. ذلك ينظر 

 

 نورد:ومما هو مأثور في التراثيات     

 أوطانا...  ان نهوىنحنا في السود

 خالنا،  (نطرا )رحلنا  بعيد  ن و

 جلساتنا  في ضفاف النيل...  (نطرا)

 تدور في سكون الليل. (السواقي)و

 

وهي سوداينية ، (...)نحن  بكسر الينون األول وسكون الضاء )نحنا(كلمة  تعني     

بفتح الواو وكسر  )وإن(...بكسر الواو وسكون الينون )ون(كلمة تعيني كما أصيلة، 

أما كلمة  سودايني متميز،وهي أيراً ذات طابع  األلف المهموز  وسكون الينون،

يقصد بها  (السواقي) وكلمة تراثية سوداينية، وهي  ،)نتذكر(فتعيني ...)نطرا(

، أو من الضديد... )األعواد(، تصين ع من الخشب تقليديةوهي آليات  ...)الساقيات(

المزارع، ري لبمساعد  الثيران... والجمال، من مصادرها،  ،رفع الماءتستخدم في 

، أركان تراثينا السوداينيمن أميز وهو ...المعروف، العظيم (نهر النيل)هو  (النيل) و

  .، قديمها وضديثهافهو مهد كل الضرارات السوداينية

 

...كثيراً في األدب الشعبي السودايني، باستخدامات )نطرا(وردت كلمة  لقد    

 فمنها: ...مختلفة ضسب ما هو مطلوب



 

 

 ،الفويطر الشال برق   (طريت)

 دمعي )البكب( وشال.أ و سال 

 

 )أ و(...وكلمة البيراء تينتظمه األسينان ماضيين الثغرلمعان  ...)برق الفويطر( يعني   

بكسر الباء األولى ورم الكاف وسكون  )البكب(، أما كلمة )أيضا (برم األلف تعيني 

 .(نهمر)المالباء الثاينية...فهي تعيني 

 

 اآلتي:في المقطع  )نطرا(جاءت كلمة كما    

 ،يا أم ي  (بطراه) و بدورو  لو كدا 

 بدور الشيل...

 الليل. نص  دور الونسة ب 

 

 الغاب... (نطرا)و الفات أ   (نطرا)

 ، (الحيب)وعجين  (اللقمة) (نطرا)و أ  

 . (الكاجريب)أو شربة موية في 

 

بكسر  )الحيب(...والتي سينأتي لذكرها في مورعها، أما )العصيدة(هي  اللقمة       

...وهي عبار  عن ضجر )المرحاكة(الضاء، فهو موقع تجمع عجين الخبز في مقدمة 

خفيفة ...باستخدام ينوعين من الضجار  ،تطضن عليه ضبيبات الذر  ...بير مسطحك

 ،الذر ...الذي يستخدم في تكسير ضبيبات اش(ب..)الدر  ا ميعرف أكبره ...الضمل

ويصبح جاهزاً  ،ليبتل ...بكامله في الماء، يغمس )دريشا (ليصبح وهي يناشفة، 

، الذي يستخدم في عجن ان(ب..)العج  يعرف أما الضجر اآلخر ف للمرضلة التالية،

بعد أن يتشرب بالماء، ومن ثم يورع في داخل الخمار ، التي سيأتي  ...)الدريش(

 .ذكرها، ليختمر

لخلف... وليس عن يستخدم الضجران... بطريقة الرغط مع السضب... لألمام وإلى ا 

 طريق الهرس.



 

 

 .الذي يمكن )الحيب( ، داخل تجويف)العجين(يتجمع  ...ان()العج  أثيناء استخدام      

... فهو )الكاجريب(أما أو بورع إيناء في المقدمة... ...أن يكون مضفوراً في األرض

 .، في الزراعة المطرية.وهي المزرعة )البالد(،جزء من 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الثالث                                         

 األفراح واألتراحالتراث في                                   

 

 عزيزي القارئ...

 ذات الجذور ،بعراً من القطرات التراثية السوداينية ،في هذه المساضة لنتلمس     

مينها ما  ،يناً أساسياً لكياينهامكو  والتي أصبضت  ،السوداينية في وجدان األمةالمتعمقة 

 ...ومينها ما بين هذا وذاك، ومينها ما يينروي تضت طائلة األتراح ،يتعلق باألفراح

 ،فرادواستطابها األ ...تكررت ممارساتها ،وتقاليد ،وعادات ،وكلها يناتج سلوك

فأصبضت بذلك جزءاً ل يتجزأ من  ،قد يكون ضتمياً  ...ديديناً  ،واينتهجتها الجماعات

المتواجدين في زمان ما،  ...التي أصبضت مميز  لتلك الفئة من اليناس ،الينشاطات

 ،وبذلك أصبضت ،وينهج ضياتي متفرد ،لها كيان خاص ،تضت مظلة واضد 

 ...وبالتقادم

 

ساسيات ألتؤصل  ،متمددة جذورا  كما صارت  ...تراثا  يحدث عن حقب تتالت "

 ."وحضارة ،وتراث ،فهي ثقافة ...في تلك الحقب ،النشاطات

 

من ، والتي تتعلق باألفراح ..والتقاليد ..العادات ،بين تلك السمات المجتمعية من    

في و ،عد لها إعدادات تتفاوت في أشكالهاتوالتي  ،بالزواج بيينها األفراح الخاصة

بين  مامتعارف عليهوكيان واضد،  ...غير أينها ذات أصل مشترك ،ممارساتها

التي تينبع من وجدان مختلف الجماعات  ،من الموروثات الثقافيةذلك يعد و ،الجميع

 .مهما تباعدت وترامت المسافات بيينها ...في الوطن الواضد

 

والتي تبدو على  ،القيام بمراسم الزواجللمشاركين وقت السمة األساسية  إن      

، وعليه عالمات السرورإلى جانب  (الفرحة)هي  ...وجوه الجميع ينابعة من دواخلهم

والتي  ،التي يجترها الجميع )مبروك(تينبيني الينشاطات والمراسم كلها على ذلك فكلمة 

 ،تراثيةصيغة كما أينها أصبضت  ...سيد  الموقفتعتبر  ،تسري ينشطة على ألسينتهم

 .على مر الضقب في جميع أطراف السودان ...تصاضب كل تلك الينشاطات



 

 

 

أو  لنقراعملية ك ،إلى أعلى مقاماتها أدوات تستخدم للسمو بالفرضة للفرح     

لررب عن طريق اأو  ،الرجالبأيدي  وأالينساء بأيدي  ،على الطبول الضرب

أو عارية من  ،)دالقين(مغطا  بقطع من القماش مقدمتها التي قد تكون  ...بالعصي

 غطاء. غير 

 

لها و ...ولها ضجومها المختلفة ...أشكالها التي تميزها عن غيرها لطبولل     

القوي، مداها الصوتي وتتمتع في ينفس الوقت ب ...مواد صينعهاكما لها  ...ألواينها

 .من الصفات المميز  له إلى غير ذلكالمتفرد وينوعية رينيينه  الداوي،  وعمقه

 

 ...المستخدمة في مثل هذه الميناسبات ،السوداينية ...التراثيةمن أينواع الطبول    

 :ينذكر ما يلي

 

 النحاس:

ن جلد م، وهو إلى أكثر من متر سطضه قد يصل قطر ...طبل كبير الضجم هو    

مشدود على قاعد  دائرية من الفخار أو  ،ن أو البقرالماعز أو الضأقوي من جلود 

به  ،قائمة بقدر ينصف المتر من سطح القاعد  التي يورع عليها ...جوفاء ،الخشب

 ث يسمع صوته في، ضيتمكن األصوات كي تينبعث من داخل فجوته ...فتضات

 .ضتى إن كاينت سهولً أو مرتفعات ،األماكن البعيد 

 

بقو  عرلية  ونشخص واضد أو أكثر ممن يتمتع ،القوي عليه بالنقر يقوم     

 ...ميزتإيقاع م، في وقويتين ...صغيرتين ...(نعصاتي)يتم ذلك باستخدام و ،سليمة

 من موطن تواجده. يتعرف عليه السامع

 

ليشهدوا  ،لتجميع األفراد وميناداتهم من األماكن البعيد  ،يستخدم الينضاسما عادة     

وذلك في عصور ما قبل اكتشاف وسائل  ...ضدثاً هاماً يخص المجموعة بكاملها



 

 

ووسائط التصال  ...والوسائل الضديثة مثل التلفون ...التصال التي تلت تلك الضقب

 بضارها اليوم. خرم التي ينعوم في 

 

 أيضا :ل المستخدمة ومن الطبو

 الدلوكة

، صغير  الضجمقاعدتها فخارية وهي  إل  أن   ،شكالً وصيناعة النحاسو تتشابه    

أثيناء ترديد أغايني  ،تتميز بإيقاعات تبعث بالينشو  في الينفوس ...يسهل ضملها

الذين ال ينالون حظا   ...!(الرجال)يقوم بالينقر عليها بعض من  ،الحماسة والشكر

ضيث  ...الينساء فهن   ،هذه المهمةالقيام بيتميز بمن ، إينما الحاضرينرضاء  من

مما  ،في إمرار متتابع ،أي يدخلن أيديهن من خالل فتضتها الرئيسة ...(قنهاخن  ي  )

 ...قا (خن  )م  يجعل صوتها متقطعاً 

 

وهم يلوضون  ،الرجال طرباً  ترينحي ضيث ،ذلك عيندما يبلغ الضماس ذروته يتم    

 ،وهم يتقافزون ويتمايلون، أو بأيديهم فقط ..سكاكينهمبأو  ..سيوفهمبأو  ..بعصيهم

 .في ينوع من األداء الرجولي الكامل

 

من كل  ...على جباه المغينيات ،تتيناثر ورقات العملة ...الدلوكة (تتخنق) عندما    

من غير وعي يذكر، إما بفعل  .مأيديهم في جيوبه الرجالعيندما يدخل  ،صوب

 .المقصود بفعل المسكرات من الخلل ...أو بفعل ما قد أصاب الرؤوس ...ربالط

 

التي تتماشى  ،في جميع أنحاء السودان بنفس اإليقاعات الدلوكة تستخدم      

 مجهولين.من المعظم شعرائها ...كلماتبينها ردد من تت ...ونغمات

 

 :الدلوكة (تخنيق)جاء في  ومما

 :اسمتضمل  ...سوداينية ...تراثية ...فلكلوريةشعبية... بعض من أغينية    

 التي مطلعها: )الوافر ضراعو( 



 

 

 الوافر رراعو...

 أمينتو الرسول...

 مامون الوداعة.

 ومينها:

 ...غيني ..يا مبروكةياهلل 

ي...   ...القول جر 

 الدلوكة. قي()خن  و

 

معاً، أو بالكفين  ،ما يينقر أو يررب بالكف الواضد هينالك  ،جاينب ما ذكرينا إلى     

 مثل:ويثير الشجون لدى السامعين  ...يالعب المشاعر ...في تبادل إيقاعي متميز

 

 .وكلها مصينوعة من الجلد ...والرق ...والطبل ...البنقز           

 

بالررب ، أو بالعزف  ،ما يستخدم في مثل هذه الميناسبات هيناك ،ومن غير الطبول

 :مثل عليه

 

 بالكفين. والصفقة ...والزمبارة ...والرباب )الربابة( ...العصي    

  

التي تعمل  ،تفري بالكثير من الموروثاتهي والفرح، مراسم ضلقات  تتتابع      

ت لتثبي ،الصالضات بالدعوات تتوجه هللووالضسد...عن الزوجين،  ،على كف العين

من األولد  ،الصالضةفيه، مع كثر  الذرية رخاء العيش بسط و ...بيت الزوجية

 مثل:والبينات فهيناك دعوات 

 

 



 

 

 والعافية تمال الليد. ...تبكر بالوليد

 و

 بيت مال وعيال. )إن شاء هللا( شاهلل إن

 و

 .تغلبا بالمال...وتغلبك بالعيال

 

قد  ،في ركب مهيب ،(العروسة)لبيت  (العريس)بقدوم  ،األفراح عاد  تبدأ     

كثيراً عن التي تينأى ....في األرياف الطرفيةكما هو ) ،الدوابعلى ظهور يكون 

وتتفاوت  ...التي تختلف ،باستخدام السيارات بأينواعهامواقع المدن(، وقد يتم ذلك 

 ،والقتصادي ...ضسب الورع األسريوفي أشكالها، وفي موديالتها،  في أعدادها،

 .أو أسرته (لعريس..)ل

 

الممزوجة ....التي تردد من خاللها األهازيج ،ب..)السيرة(هذا القدوم  يعرف    

إلى جاينب ما تجود به بعض الينساء من ....المزامير والطبول ،وأينغام ،بأصوات

المتيناثر من بين أفواه  ،بالفرح والسرور األصوات التي تينبئمن و ،(الزغاريد)

 .(لعريس..)ل المسيرين

   

وهي  ...تضدثه المرأ  ،مينغمصوت وهي  ...)زغرودة( فهي جمع)الزغاريد(  أما    

مضدثة بذلك  ...على شقتيها المتباعدتين ،بعد رمهما سوياً  ،سبابتها وإبهامها وارعة

 يقول:صوتاً متقطعاً متهدجاً 

 

 ي...يوووووووي...(وي...يوو)يو         

 

ضسب بوتسكين الياء الثاينية...مع مد الواو ألبعد المسافات، وذلك  ،برم الياء األولى

، تأكيداً لمدى فرضها وسرورها، و من مد لصوتها (المزغردة)ما تستطيعه المرأ  



 

 

تلك، في الرجال، ما قد تثيره... من بشاشة وفرضة، تسمو  )الزغاريد(تثير ينغمات 

 بهم بعيداً في متاهات الرجولة. 

 

خصال في مرموينها، التي تتيناول دوماً، وهي هي الغالبة ....أغايني السير  لكن      

 ،المينغمة...الكالمية....وأدوات المباركة...التفاؤلوكلمات ....الطيبة...(العريس)

، أضد أدوات اإليقاع  (ةلحل  ا)أو  (الدلوكة)قد تكون  ،جاذبةو  ،بإيقاعات متيناسقة

 :تلك األغاينيأمثلة ، ومن المستخدمة

 

 ...لى  العديلة ...غنن يا بنات 

 .قالوا السيرة جاتو 

 

 لكن....ك    غنن

 .كنود عم   لى  

 لكن.ض    رةشد

 

 ...جاب الصندلية

 ...دي    قال الريحة 

 ... يا عجب عيني  

 .وما تشمت على  

 

 ...غنن بى مهل

 ...للولد القدل 

  .والعز باألهل 

 



 

 

التي جاء في التراثية  (،الشيخ سيرو)أغينية  أشهر أغايني السير  المتداولة من   

  أبياتها:من بعض 

 

 سيرو....الشيخ 

 يل حديدو،دا المت

 أنا يا ناس بريدو.....البريد الشيخ 

  

 ،تالتة قدور صندلية

  ،تالته قدور محلبية

 ،تالتة قدور سرتية

 نسيبتو قالت شوية....

.  حرمان ما يدخلن على 

 

بما يتميز به  ،يغطي ساضات الفرحكان الذي  ،يتبين هذا الينهج التراثي أن للقارئ    

 في أزواجيترقبينها، الينساء ل تفتأ التي  ،من الصفات والمميزات....رالمسي  العريس 

 الصفات: تلك ومن بين ،المستقبل

 ،والسخاء في الصرف ....والبذخ ....المروءة و ....الشجاعة و....الكرم         

  ....األزواجوغير ذلك مما هو متوقع من  ،على متطلبات إكمال مراسم الزواج

 .المستقبل رجال

 

 ،، والتي تضمل الكثير من اإلشارات التراثيةالشهير  أيراً  أغايني السير  ومن    

غرائز فيراً من تثير فيهم والتي  ،التي ل زالت موطن إعزاز لألجيال الضارر 

، والينسائية الرجوليةو القيم وكل الصفات  ....العزة و ....الشهامة و ....النشوة

  :كامال  والتي يتمثل فيها تراث األمة  ،المرجو 

 



 

 

 ....الليلة سار ياعشانا

 ى...العديلة ل

 .سار للجداياأو  الشويم 

 

 ،سيد الحيشان التالته

 ....دفع المية للمشاطة

 

  ،فرشو ليهو السباتا

 رقصت ليهو.... وأ

 .مسك حجباتها  

 

 مؤلفون....، التي ل يعرف لكلماتها أن  هيناك الكثير والعديد من األغايني غير   

فهي  ،أثيناء األداء الغينائي ....أو إرافتها ....كلماتهامن والتي قد تتم صياغة بعض 

عن تراث سودايني  .... وهي تتضدثمن أفواه الغوايني المغينيات ،ل زالت ت ردد

 ،يدور في ميناطق أخرى من العالم، مع ذلك الذي على اإلطالق ،ل يتشابه ،أصيل

 .من تراثها قد يظهر في بعض الشكليات العامة إل ما

 

كباراً  ،وقتها ما بين العريس، والعروسة، والضرور من الرجال ومن الينساء تتم     

ومن األطفال، طقوس متتابعة... وعروض متعدد ... وأدوات وأشياء  ،وصغاراً 

 مثل:رهن الستخدام، 

 

 ،والضريرة...الحريرة و  والهالل...سبحة اليسر

  ،والسوط...والسعفة...والسيف 

 ...والتمائم ...ب )الحجبات(اوالحج



 

 

 ،بالخرز والعقد المفصل ...لوالحج ...والسوار ...والزمام 

 والسوميت....والقشة ..والشف ..والتيلة 

 

 ...الرحطو  ..القرمصيص  وفركة 

 ...والفدوة ...والخاتم 

 ...والمرواد ...والمكحلة 

ق   ...والحنة ..والح 

 ...والمجموع ...والسرتية ...والمحلبية ...والصندلية 

 ...والودك...والشمع.والكركار

 

 ...والدلكة...إلى جانب الجرتق 

 ...والزغاريد ...طانوالب   ...والحفلة ...والسيرة 

 ...وحمل العريس على األكتاف 

 وفتح الخشم....والقيدومة ...والقيلة 

 .من وقت آلخر لةوالمعد   ...لةوغير ذلك الكثير من التراثيات المؤص   

  

 :)الحناء( الحنة (خت)

، وعلى باطن قدميه (،العريس) على كفي ...)الحنة(ورع فيها تم ي ...مراسم    

 .من فتر  الزواج ،األيام األولىخالل 

 

 ...األهلواألقارب و ...األصدقاءالصفو  من العريس في مجلسه ب يحاط      

باستخدام عطر  ،ةالحن )خت(ممن يجدن ورع  ...ومجموعة من الضسيناوات

، )عنقريب(...فيجلس على )العريس(، أما )البنابر(على  وهن جالسات، (المحلبية)

، )متمدد(، مطلقاً لرجليه العينان (البرش األحمر..)ب ،في معظم الضالت ...نتزي  



 

 

تتيناول كل ،عيندها... أو غير ذلك ...بنبرأو  ...على مينرد  صغير مسينودتان 

 وتينغمس في أداء عملها.رجالً،  (ختاته)

 

يسمى  ...في صضن مصينوع من الصييني ...المعجوينة ة(الحن) رحض  ت      

 ...شمعة مريئة )الحنة( من فوق، بعض األضيان، تغرسوقد  ،)الباشري(

 

 في مراميينهيتعلق جم... صخب غينائي  ،أثيناء هذه المراسم ،المكان يسود    

تعلو وجوه كل  (ابتسامات) و (باأليدي يقصف)ت و (زغاريد) و ،ب..)خت الحنة(

 .بال استثيناء، الضاررين

 

وهو يتجاذب  ،وسادةعلى  ...أو متكئاً  ...جالساً بعد ذلك،  (،العريس) يظل    

ضديث ورقة غامر ...في فرضة  ،من الذكور واإليناث ،أطراف الضديث مع أصفيائه

بل هو صاضب  ...وهو اآلمر واليناهي ،في هذه الجلسة ،فهو سيد الموقف ...متيناهية

 القرار.

 

يتضرر بذلك و ،تزال عن مورعها....عيندما تينشف، ف)خت الحنة(مراسم  تنتهي    

 أصضاب الخصوصية. ،إل  من القالئل ...يينفض السامر... والعريس من قيوده تلك

 

 الجرتق:

تعد له العد  مينذ وقت  ،جزء هام في عملية إكمال مراسم الزواج السليمة هو   

 ل:مثبتضرير األدوات الالزمة له  ،كافي

والسعفة  ،والسيف ،والسوط ،والحريرة ،والخاتم ،والهالل ،وسبحة اليسر ،الحق

)المكونة من حطب الصندل  والضريرة ،وفركة القمصيص ،واللبن أحيانا   ،أحيانا  

إضافة لتلك المرأة  ،والمبخر ،وعطور الرش المطحون والمحلب المطحون أيضا (،

ال سيما وزير  ،واألصدقاء المقربين ،واألهل ،التي تجيد إتمام تلك المراسم

 .ووزيرة العروسة ،العريس



 

 

الذي  ،ومزيج من الهرج والمرج المضبب ،لكل ذلك وبين مزيج من األينغام إضافة   

في  ،من معظم الضاررين ...والمداخالت الطريفة ....والملح ....(القفشات)تتخلله 

 ،وقرب اينبالج أسارير الصباح الباكر ،ذلك الهجيع بعد أن يستعد الليل للمغادر 

والتي كثيراً ما  ،والعطور التي تفوح من كل صوب ،عالمينو   واشتعال ينار البخور

 .ساد الضاررينعلى أج بعشوائية  )ترش(تينثر 

 

التي  ،(الضريرة..)بضيث يغمر رأس العريس  ...خطوات المراسم تلك تتتابع    

 الضريربو ...بالمينديل هعلى جبهتق...معلالذلك الهالل الذهبي عن وجهه...  هايفصل

... رمزاً للود التي تهدى لألضباب المناديل...الذي تينسج مينه  الحرير)وهو ذات 

 ...والتصافي(

 

تعلق كما ، والتمائم ،وكثير من الخرز ،سبضة اليسرعلى صدر العريس  تعلق    

 ،ختمالو ،خرزالو ،سور العروسة القالئد...وتضلى في ذات الوقت باألعلى عينق 

وما يتبع ذلك  ،والضرير ،بضبات الذهب ...المفرق بيينه ...والسوميت ،إرافة للشف

 ...بمختلف أينواعها ،من أدوات الزيينة

 

وهي ينوع خاص ...المعطر  (القرمصيصب..)فركة ما يعرف العروسان ب يغطى    

هذه تمثل من الكساء الضريري... الذي يستخدم في مثل هذه الميناسبات فقط...و

 المستقبلي.الزوجية عش ل ...الينموذج األمثل، ب..)الفركة(التغطية 

 

 ،ابث أثيناء القيام بهت   ،وأشعار ...وأقاويل ...وضكايات ...مما ذكرينا مراسم لكل    

 السامع ومشاعر شبع ي   ...في تينغيم آسر (المدلكة)تترينم  ..(الدلكة)ففي عملية 

 ،)الجبيد(وذلك أثيناء  ،أمينيات مستقبلية للعريسبو  ...ج بضينان دافقوزمم ،يستهويه

ما مإل   ...لبسا يعلى جسده العاري من كل م ،(الدلكة)وهو عملية إمرار مخلوط 

 و (لينة)عبار  عن خلطة من عد  عطور  (الدلكة) وفقط،  العور قد يستر 

 .مع عجين الذر  ،(ناشفة)

 



 

 

ومن ثم  ،تينرج ىضت ...إلى درجات ضرار  معيينةمكويناتها  بتعريض )الدلكة( عدت     

 ...يمكن أن تضفظ لمدد طويلة ...على شكل كرات صغير ها، ليتشكأي يتم  دردم()ت  

 مستقبالً. استخدامهابل بالماء عيندما يراد  ت  

 

وبمزيج من  ...براضة تامةيشعرون  ،المقربين وزيره أو أقرانهأو العريس  يشعر   

أو من  ...ضسيناواتمن قبل فتيات  ،(الدلكة..)ب ون(دجب  ي  ) ، وهمالسعاد  والغبطة

وغالباً ما يتم اختيارهن من ذوات  ،ينساء من ذوات الخبر  في عملية التدليكقبل 

 .للعريسالقربى 

 

 كة:المدل  بعض ما تترينم به  من

  ...والزين ةالليلة العديل

 .الليلة العديلة يا عديلة هللا

 

 ،شريفية نضيف طاهرة و أمكحكر 

 ...يا رب يا كريم تتملى النية

 .يتني بى بنية يبكر بالوليد و

 

 ...الولد الوسيم الوسيع بالو

 .بالجود والكرم جابدنو أخوالو

 

 والزين  ةالليلة العديل

 .والليلة العديلة يا رسول هللا

 

  ...والزين ةالليلة العديل



 

 

 ...والليلة العديلة تقدمو وتبرا

 تسير إلى جاينبه. تعني: )تبرا(وكلمة 

 

كلمة )هى...( بفتح ... تضاف، عند بداية كل مقطع، النغمة وتمديدها لتجميل    

( في اللغة Aفينطق كما ينطق حر ف ال.. ) ،وأما حرف األلف الملوية ...الهاء

 .اإلنجليزية

 

بمراسم قد تكون أقل  ،ختان األوالد ...يمكن أن تقدم في ميناسبات العديلةأن   كما   

في علماً بأن اليناس  .في ميناسبات الزواج ...للعرسانمن تلك التى تؤدى  ،زخماً 

تفاؤلً وتطلعاً لمستقبل  ،أيراً  (عريس)مصطلح  ،(المختون)يطلقون على السودان، 

 مشرق يتوج بالزواج.

 

 ،الزواجأفراح إقامة مراسم تستخدم في  ،كثير  إلى جاينب طبول أخرى هذا    

  :مثل ميناسبات األفراح العامةو

 

 ومجموعة متعددة من أنواع ...والشتم ...والطار ...النوبة النقارة...و         

 .الدفوف األخرى

 

وتتمازج مع بعض من الرقصات  ...العمليات اإليقاعية والغينائيةتلك  تكتمل     

على اختالف ي...في أطراف الوطن السوداين ،لها الجميع ... التي يستلذالمختلفة

 .اتهم المتبايينةوولهجاتهم، وعلى اختالف مواقعهم... وسبل ضي ،أعراقهم

  

 نذكر:فدايني ، في المجتمع السوهينا بعراً من تلك الرقصات الشائعة نعدد    

 



 

 

 :(الرقبة)رقصة 

كما هو شائع لدى إخوتينا المصريين، وتتم  ،رقصة الحمامةعليها البعض  يطلق     

تضريك أيراً، وللخلف  ثيني الظهرمع  ...رمي الفتيات رؤوسهن إلى الخلفكيفية ب

ضيث تتمكن  ،ما بين فتا  وأخرىفي مداه تفاوت ، يللرقبة ...مستمر ...دائري

، وبروز صدورهن ،وطول شعورهن ،إظهار ليوينة ظهورهن...منبذلك الفتيات 

، كجيناضي ضمامة بعيداً عن جسدها ،ترمي الفتا  بكامل يديهاوما بين هذا وذاك، 

ضال الطيور تضاكي بذلك،  بركة هادئة... ماء... أو كأينما تعوم في تسبح في الفراء

وداعة في  ،جيئة وذهاباً  ...لخلفوإلى ا ...قدميها إلى األمام ةكتتابع ضرمع  ،العائمة

  .ات المالزمة للغيناءقتريه اإليقاع...ضسب ما تأو في رشاقة متيناهية  ...تامة

 

 الصقرية:

إذ  ،(النقيز أو النقزي ب..)يعرف  ...الرقص يقوم به الرجالأينواع ينوع من  يه    

يلوضون بما وهم  ،تالزمه اينضيناء  لألمام ،أينهم يظلون في ضالة قفز إلى األعلى

مما  ذلك  أو غير (سكاكين)أو  (أسواط)أو  (عكاكيزمن )أو  (عصي)من  هيضملوين

 من أشياء. يسهل ضمله

 

والبتسامات  ...عالمات الضبور الراقصين من الرجال، وجوه وسرائر تمأل     

 تقول:تتعالى ووأصوات  ة،العريص

وأقدام تررب األرض بقو   ...وضواجب ترتفع وترتخي (...أبشرأبشر...أبشر) 

الذي  ،(الشبال)تلك األفعال قد يتبع  ،تدلل على عالمات الرجولة والتضديوعينف...

  ضيناءلقيام باينويتم ذلك با...داخل الضلبة (...الراقصات)من  (ينراقصال)يتلقاه بعض 

على أثر  ،مينكبيهاأضد إلى جاينب ورأسه قرب الفتا  الراقص، الرجل مقصود ، من 

تضمل سمات الضترام  ...تضية مينها وهدية إليه ،تقوم الفتا  برمي شعرها عليهذلك، 

ومن ثم األضيان. من عض في ب ...والتبادل العاطفي ...وربما التمازج ،والتقدير

ينشو  تكسوه وتقدير،  ...بما يناله من تبجيل، فخوراً و مبتسماً عينها  يخطو بعيداً 

 غامر .

 



 

 

 و ...(النقارة)إيقاعات وهيناك  (...المردوم)ورقصة  ...(الكمبال)رقصة  هناك     

ورقصات كثير  تقع في خرم التراث  ...(السيف والدرقة) ورقصة  ...(الطمبور)

 السودايني...ربما تيناوليناها مستقبالً... في الجزء الثايني من هذا الكتاب.

 

أو  ...ومقاطع شعرية ...وهي أهازيج ،كما هو في الميناضات ...في األتراح أما     

وهن يرربن بالعصي الصغير  على  ،بها بعض الينسو  (تدندن)حزينة،  ..سجعية

مثلما  ...داخل أوايني واسعة ... المسكوبالعائمة على الماء ،(كاسات القرع)ظهور 

يتواكب وعملية  ،فيضدث ذلك الررب إيقاعاً ضزييناً  ،ب..)الطشت(هو معروف 

 الرثاء تلك.

 

فلها وقع خاص في  ،في البكاء على الميت ،استخدام األصوات الينسائية أما     

 ...)السكلي( و ...والعويل ...النويحوهي تتراوح المدى ما بين الضزيينة، الينفوس 

صيحات وخلجات  المتبقية من ...الهيينة التنهدات و ،من شهيق وزفير(يتبعهم  وما)

  .)التنه ف( العويل

 

 (العويل)أثيناء إطالق صرخات  ،الميتتيناول بعض صفات  ...إلى ذلك أضف     

بعد رضيل  ،من ذوي القربىمن األهل وأو توصيف لضال األضياء  ...المتقطعة

، قد يتخلل ذلك إهالتهن التراب على كان كبيراً أو صغيراً إن  ،الفقيد

 .على الفقيدالعميق رؤوسهن...رمزاً للضزن 

 

سرعان ما وهي  ،مثل التي ذكرينا مسبقاً  ،المقاطعذلك بتأليف وقتي لبعض يتم      

وهي الفتر  الوقتية التي  ،(أيام العزاء..)بما يعرف اينقراء بعد  ،يطالها الينسيان

ذوي الصلة باألسر  الذين هم من والتي تتيح لمعظم  ...العزاءمراسم ضدد إلقامة ت  

 .وهو دار الفقيد ،من التواجد في ضيز واضد ،(المكلومة)

 

بهدف  ،أمام دار الفقيد وأداخل  ،والمعارف ،والجيران ،ما يتجمع األهلعادة     

ورفع  ،القرآنولقراء   ،ألفراد أسر  الفقيد ...وتخفيف آثار الضزن ...المواسا تقديم 



 

 

ضسن قبول ل و ...لرضمةل و ....طلباً للغفران ،إلى هللا تعالى ...األكف بالدعوات

 .الميت لديه

 

بالمال أو بالمساعدات العيينية  ،والجتماعية ،تفعيل المشاركة الماديةذلك  يتبع      

والذي يعيني اينقراء الفتر   ،ب..)رفع الفراش(ومن ثم يعلن ما يعرف  ،األخرى

...وفيه تقدم األطعمة ويقرأ القرآن المجزأ...وتعلو األصوات في المضدد  للعزاء

. ول يتبقى مينه إل  البعض... طلب الرضمة للفقيد...وبعدها يينفض جمع الضاررين..

 من ذوي الصلة... ومن ذوي القربى... للفقيد.

 

...التي ل الكثير من الميناضات والمرثيات المتعارف عليها في السودان هناك   

   :مثل إل  القليل مينها، ...يعرف لها شعراء

 

 ،يا حليل موسى ...حليل موسى

 .(ة)خوساللى الرجال ...حليل موسى 

 و

 .فرقك علينا صعيب ...عمدة كلييا 

 و

 الفوتك مو دحين.يا  ...قرقر دود األربعينال

 

العديد من قطاعات أهل التي تتداولها  ،إلى جاينب العديد من تلك المرثيات هذا   

فالكل  ،الجتماعية مكويناتهمو...واينتماءاتهم العرقية ...بمختلف قبائلهم ...السودان

مراسم  مما يعيني أن   ..ويكسوه األسى ..يسوده الضزن ،يتيناولها في قالب مأساوي

 المجتمعات السوداينية.كل  دىتتشابه ل ،العزاء والمآتم

 

بكسر الضاء ...ب..)الحد(بما يعرف  ...قيام بعض الينساء ...التراثيات من     

بتعاد الع التوب األسود... مأو  ،وتسكين الينون، وهو يتمثل في لبس الثوب األبيض



 

 

بعد من إل   ...يشير إلى ذلكإلى ما قد أو  ،استخدام أدواته وأ ...عن التزين ،الكلي

أياماً كاينت أم شهوراً وقد تصل إلى سينة كاملة عيند  ،اينقراء فترته المعروفة

 وبأسرته.  ...ضسب عمق الصلة به ...تتفاوت ما بين فقيد وآخربعرهن، وهي 

 

... أو أن تذهب إضداهن ألسر  الفقيد ...لدى الينساءقديماً،  ،ما هو ممارس من    

أينها في ... وتطلعها على وتكشف لها عن شعرها ،ضد ذوات الصلة معهاألالفقيد  أو 

فهي لم تدهن بفتح الضاء.. وفتح الفاء المشدد ...  )شايلة الحفة(...وأينها (حد)ضالة 

)تفك وتطلب مينها أن تسمح لها بأن بمجيئها...التي اينتهت  ،(الحد)شعرها طيلة مد  

من األمور الفعل ويعتبر هذا  ،كلسمح لها بذافي   ...أي تمارس ضياتها الطبيعية! الحد(

 المرأ  على زوجها.  (حداد)ما عدا  ...المضرمة ديينياً 

 

كالعيدين  ،في بعض المواسم ...كزيار  قبر الفقيد ...ذلك الكثير من األفعال يتبع   

وهم يضملون أينواعاً من  ،أو غير ذلك ...أو في يوم الجمعة من كل أسبوع ...مثالً 

 وغير ذلك مما يتصدق به. ...والينقود ،كاألطعمة المختلفة ،الصدقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الرابع

 التراثية األلعاب                                      

 

، ضيث الريارية والترفيهيةضول الممارسات ينيين....سلوك السودا يتجمع     

سواء أن  ،الترويح عن الينفس والتسلية من مجالت ...الجميع جزءاً هاماً  هاعتبري

 ....كان ذلك لدى الكبار أو لدى الصغار

 

، ثم مذ القدمينبدأت ممارستها ، إذ أن  اً هام اً تراثي ... رافداً هذه الينشاطات تعد     

بالقدر مضتواها،  لت فيوعد   ...هايلإأرافت ف ،جيالً بعد جيل ...توارثتها األجيال

يضمل  ،كمكون ثقافي ،وسيادتها ...واينتشارها ...وكيينوينتها ...بقي لها جوهرهاي   الذي

 .تراث أمة كاملة

 

الممارسات مسمى التي تينروي تضت  ...لبعض األلعاب :فيما يلي نتطرق    

بل وتعدتها لتمارس وبينفس  ...المينتشر  في كل أصقاع البالد ...الريارية التراثية

 أخرى:طقوسها في بلدان 

 

 :لعبة التيوة -1

كثيراً وهي ل تصلح  ،غالباً  ،بين فريقين من الصبيةتمارس  ...لعبة جماعيةهي     

 ، بل لؤلئك من هم دون سن الشباب.للكبار

 

 ما يستخدم في لعبة من األلعاب التراثية أدواتها الخاصة بأداء ينشاطاتها، لكن لكل    

 يتعدى:ل من أدوات  (التيوة)لعبة 

 

 

 



 

 

  :كرة

 ،كبير الليموينة اللتصبح في ضجم  ،تلف مع بعرها ...)الدالقين(القماش من     

داخل )لفة ضجراً صغيراً  ،الخبثاء من الصبيةيرع بعض وفي أضيان قليلة...

 وثقلها. ...وصالبتها ...ليزيد من ثباتهاالدلقين(، 

 

 مررب:

 بفتح الراد مع تشديدها..وتخفيف ينطق القاف..وسكون الالم،،(قلالض  ) يسمى      

ن لتمك   ...تستخدم في قذف الكر  إلى المسافات البعيد  ،صغير  اعصوهو عبار  عن 

إلى ما يعرف بينقطة جرياً...من الذهاب  ...صاضب الرربة تلك ...أصضاب الفريق

من غير أن  ات...الررببداية وهو مكان  ،(الميس)العود  إلى من ثم و الورود

 ،)التيوة(أي من غير أن يرربه الخصم بالكر   برم الياء وفتح الدال... (،ي كد)

أو  ،والتمتع بثالث رربات جديد  ...يخسر قياد  اللعبةوبذلك  ،)مكدودا (فيصبح 

أي أن رربة واضد  تبقت له من  ،(عيارب  )إذا ما كان قد ورد رربات، أربعة 

 .(رودوال)ررباته القديمة عيند 

 

 )حومرت(: ثل قاينونم ،قواينين تضكمها ...تلك (التيوة) للعبة    

ويرجعه إلى خصم يينافس  ...القرار الذي يفقد صاضب القياد  في اللعب ضقه هو     

التي يطبق  ومن تلك الممارسات السالبة ،كي يصل إلى موقعه السابق ...من جديد

 :المذكورالقاينون فيها 

 

 باليد. (التيوة)مسك  -

في من العبي الفريق القائد... بواسطة العبين  (قلالض  )مسك أو لمس  -

 نفس الوقت.

 .الوارد أكثر من ضربتين لالعب ،تبقيمع م   (الورود)لنقطة الذهاب  -

 الكد المباشر.  -

 

 ،وإشارات باأليدي ،وجلبة ،تسمع صياضاً  ...ضدوث أي من هذه الضالت عند

 كلمة:من الفريق الخصم تتصدرها 



 

 

 

 )حومرت(          

 

   ...يرددوينها..الخصميظل أعراء الفريق التي                             

وتينقلب  ...إلى أن يتوقف اللعب تماماً ...)حومرت...حومرت...حومرت(

 فيصبح الخاسر رابضاً والرابح خاسراً. ...كفةال

 

 

 ...وما بين الجري ...(لتيوة)يستمر اللعب ما بين ررب  ذاهك     

 ،الذي يضدث هرجاً  ...تطبيق القواينينمن أثر و ،(الكد)من  ،والهروب

من  ،حكماءال التي قد تستدعي تدخل بعض ...عيند تأكيد المخالفة ،ومرجاً 

 المشاهدين. كبار 

 

هطول  ضيث يتسبب ،في موسم الخريف (التيوة)ما تمارس لعبة  لبا  اغ   

يستثمرون ... فهم عن ممارساتهم الزراعية ب الصبيةيتغي في...األمطار

 .(التيوة)في لعب  ،أوقات فراغهم تلك

 

 لعبة السيجة: -2

في شكل  ،تلك التي ترسم على األرض ،أشهرها ...أينواع كثير للسيجة     

 شخصانيقوم بلعبها  ،متساوية ...ضفر  صغير ( 25)يضتوي على  ،عمرب

 يعتبرون من المتفرجين...الذين ل يسمح لهم فالضاررين  ةبقيأما  ...فقط

سير لضظات ينهاية  ونيينتظرفجميعهم  ...أو فعلية ،إبداء أي مداخلة كالميةب

فتسمع ساعتها جلبة  ،اإلثينين المتينافسين بين ضيث ي ضدد الفائز مناللعب، 

 :كلمات مثلأثيناء ذلك وتتداخل  ...الرضكاتبو ،مشبعة بالتعليقات

 

 .(...وغير ذلك الكثيرلو أكلت)أو  ...(لو حركت)أو  ...(لو كنت)      

 ومن بعد ذلك تبدأ مينافسة أخرى. 

 

 لكالب مخالفاً في شكله ،كلبا   (12)امتالك الضق في الواضد  للمتنافس    

 :منقطعاً صغير   الكلب قد يمثل ...المتينافس اآلخر

 



 

 

أو  ...لأللوبمن ثمار اأو  ...أنوية البلحمن أو  ...الفحممن أو  ...الحجارة 

وفي المتناول مما تجود به مما هو متاح  ،غير ذلكمن من ثمار النبق أو 

 البيئة.

 

 ...في ضفرتين ،كلبينبورع وذلك  ...أضد المتينافسيناللعب  يبدأ    

في ضفرتين  ،كالبهكلبين من  المتينافس اآلخر ليرعيعقبه  ،يختارهما بإرادته

 الكالب وهكذا تتتالى عملية ورعلمسار اللعب...ضسب رؤيته  ...فارغتين

، ما عدا تلك الضفر  التي تتضيز ينقطة الوسط ،جميعاً  (...24..)في الضفر ال

وهي الضفر  من التجاهات األربعة...والتي تمتد مينها ضفرتين في كل اتجاه 

 أن تتضرك.كلها  لكالب السيجةالتي تسمح 

 

 ،أي من الطرفين... من الكالبأكل ب... أو ما يعرف الكالبقتل يتم     

... وبالتالي الخصم اآلخر كالبمن  كلبين أضد الخصمين، كلبعيندما يتوسط 

يؤول  ...مأكولً  كلبا  ويصبح  ،اللعبأو من ضلبة من مينطقة  الكلبيبعد ذلك 

 .بأكلهمقتينيات الخصم الذي قام ل

 

إلى أن  ،وتخطيط ...وتفكير ...وفر ...العملية هكذا ما بين كر تسير     

كالبه أكل اآلخر، ويتم ذلك عن طريق  المينافسعلى  ،يينتصر أضد المتينافسين

 ضيث تتعذر عليه متابعة اللعب. ،أو جلها ...كلها

 

قبل  ...عمال العقلإلو ...تدعو للتفكر ،لعبة تعليمية ...لعبة السيجة تعتبر    

كما أينها تساعد في التخطيط  ...خطة اللعب ،أو تينفيذ ،البدء في ورع

 ،ومن ثم الترويح عن الينفس ...وكيفية بلوغ لضظات الينصر ،للعمليات القتالية

 .بما يتبع ذلك من ينشو  الينتصار

 

 لعبة ضالة: -3

لعبة جماعية... يشهدها أكثر من لعب، ويمارسها لعبان فقط... لكن     

شاركة الوثابة، هي ديدن الجميع، تستخدم فيها أربعة وعشرون روح الم

عوداً... من األعواد الصغير ، التي تتشابه و المساويك، ينصفها يضمل لون 

قشر  األعواد األصلية... والينصف اآلخر تزال قشرته، ليصبح أبيراً. إين ها 

ي طريقة ... إل أينها تختلف قليالً في أضكامها... وف)السيجة(األقرب للعبة 

  )أكل الكالب(.

 



 

 

 لعبة الطاب: -4

ليصبضا أربعة  ،طولياً  ،ينتا على اثينمق كل مينهش   ...يستخدم فيها عودان          

وباطن لوينه  ي،بلون العود األصل ...التي يصبح لكل مينها ظهرو...)شقف(أينصاف 

وعيندما تسقط على األرض  ...أبيض... تقذف األعواد إلى األعلى من أضد الالعبين

يستطيع بها  ...تضسب لالعب ستة ينقاط...كلها على ظهرها ، فإن سقطتتفضص

والتي  (،السيجة)كضفر  ...ضفر صغير ستة داخل الموجود  في ه تضريك كالب

وأما  ،إن وجد مينفرداً في ضفر  ما ،أي من كالب الخصم (يأكل)بموجبها يمكن أن 

ألربعة ينقاط  )الكالب(ة ضرك تمفت ...على باطينهاسقطت قد أعواد إذا كاينت األربعة 

ألي ورع آخر لألعواد التي تعرف باسم  ،للكالبكما أينه ل توجد أي ضركة  ،فقط

 وهو اسم اللعبة ذاتها.، (الطاب)

 لعبة الكار: -5

الذي يعرف  ...الجمال (بعر)أو  (األلوب)باستخدام ثمار ...ها الفتياتتمارس

، برم ب..)الصنقحار(باإلرافة إلى ضجر صغير يعرف  ،ب..)الطور(

 ،تمري الفتيات فيها أوقات طويلة ...وهي لعبة مسلية الصاد ورم القاف،

 من غير كلل أو ملل...وغالباً ما تمارس خالل ساعات الينهار.

 

في أماكن مختلفة تي تمارس ال ...فيما يلي ينذكر بعراً من األلعاب التراثية   

 وهي:هذا،  بيناتاكالتي سينتطرق إليها في الجزء الثايني من و ،من السودان

 

اسها...أم  .كديستعولية...شدت...شليل.. من قاسك...الرمة وحر 

 ،وغيرها من اللعبات الشائعةالعروس...يا لبلب...أهل الصعيد أنقرضوا...

 في تراث سوداننا الحبيب. ،المتعمقة الجذور

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الخامس                                          

 نماذج تراثية                                           

 عزيزي القارئ....

القديم التي تتعلق ب ...بعراً من المصينوعات التراثية ،في هذا الفصل سنتناول     

كان لها دورها األساسي في ضيا   ...والتي تضكي عن ضقب بعيينها ،مينها والضديث

تسهيل في  ...وهي التي كاينت تستخدم ،على السواء ،الجماعاتضيا  و ...األفراد

، وملبس ،ومشرب ،من مأكل...التي تتعلق بينشاطات ضياتهم ...المختلفة مهامبال القيام

 ...الكثير من الجواينب الضياتية المتعدد في  ...وغير ذلك

 

تم التي و ،فر  في ضيينهااوتالم ،من المواد المضلية ،صيناعة هذه التراثيات تتم     

 .والتكرار العملي ،عن طريق المضاكا  ،ومرموينها ...وتضسين شكلها ...تطويرها

بع عليها من ما ط  كما تباين فيها،  ،وألواينها ...وأينماطها أضجامها...فتبايينت بذلك 

و أ ......وما علق بها من خرزوالينقوش ...كالزخرف ،ومضسينات ...جماليات

  مثل: ،صد مينهاتورح ما ق  وغير ذلك من جماليات  ،(ككس  س  )

 

 ،لتبادل السلعيما هو خاص باأو  ...أو التدوين التاريخي ...الموروثات حفظ    

استطاع  ...أو أي مقصد أخر .في بعض الضقب السابقة ،كينوع من أينواع التجار 

مما عمل على  ،رموزه ...وتفسير ...من تفكيك ،واآلثار ،الضفريات ختصاصيوا

 ...أن يطوروا ،من وقت آلخر ،وضسب بيئاتهم المتجدد  ،األجيال المتالضقة  ساعدم

مواد ينوعية فيما يختص ب ...صيناعتها ،وتجويد ،وتصميم ،في أشكال... اويضسينو

 .لستخدام اآلينياتالؤمها مع مدى و ،والتقينية ،الصينع

 

 ،باينا  في أشكالهمت فأصبح ...بذلك أنواع الموروث التراثي الواحد تعددت     

، ثاروتبقيت على حالها الم ،المسمياتومما نالحظه أن  لكن  ،ومواصفاته الكثيرة

 ا .محفوظوهو ما أدى ألن يكون تراثا  

 

 



 

 

 عزيزي القارئ......

رغم تعاقب  ...مضفوظاً وهو ما ظل  ،مما أسلفينا ذكرهمن التراثيات بعراً  إليك    

تلك الضفريات التي تمت في أوقات  ،وكما أشرينا مسبقاً  ،ومما يدلل على ذلك ،الضقب

 :السودانداخل المعروفة في األماكن التاريخية سالفة، 

 

 تراثيات فخارية:

من  ...تعمل عل أن يكون ضافظاً لما يورع بداخله ...ميزات كثير  للفخار    

في أو  ، رائضتهافي أو  ،في طعمها ...من غير أن يطرأ عليها تغيير ،سوائل

 ما يلي: تلك المميزاتمن أهم و ...لوينها

 يصدأ.ل  -1

 ال يتآكل. -2

 ال يتفاعل مع المواد بداخله. -3

 ال يغير في مكونات ما يحفظ فيه. -4

 نكهة طيبة. ياتهيضفي على محتو -5

 

 الزير: - أ

يستخدم في ضفظ ماء الشرب  ...إيناء فخاري أسطوايني الشكل هو    

بالزير  ...ما بين ما يعرف ،سعتهفي و ...يتفاوت في ضجمه ،وتبريده

ويختلف لوينه ضسب لون  ،أو الزير الصغير ...أو الزير المتوسط ...الكبير

وقو  الضريق التي  ،عجين التربة الطيينية ، وهيالمواد التي صينع مينها

 ، واألكسجين.تعرض إليها

 

 ...فهو كخيط المغزل ،ومسلوب عيند أعاله وأسفله ...في وسطه منتفخ    

تضيط بفتضة تسمح  ،ذات ينهاية مدببة ،ب..)رقبة الزير(ما يعرف  همثل أعالي

بفتح الغين  )غرف(التي تستخدم في تيناول  ...بإدخال األوايني الصغير 

 :مثل ...اطينهالماء من ب وتسكين الراء،

 

 .والكورية ...والكأس ...الكوز       

 



 

 

الماء من  عن طريق عملية تبخر ...على تبريد الماء بداخله الزير يعمل    

 COOLING BY) )التبريد بالتبخر(والتي تعرف بعملية  ...لى سطضهع

EVAPORATION) وذلك عبر المسامات التي تغطي كل مساضة سطضه. 

 

ع      ،أو من القماش ،أو من الضديد ،لتلك الفتضة غطاء من الخشب يصن 

 ...واآلفات ...ذلك لوقاية الماء بداخله من شر تساقط الضشراتو

أو أي آينية أخرى  ...(الكوز)وغالباً ما يورع  ،عليه ...واألتربة ...والشوائب

 .على ذلك الغطاء. )الغرف(،في  مستخدمة

 

إن لم يكن الزير موروعاً على  ...آخر ورع أسفل الزير إيناءي كما    

وذلك لستقبال الماء  ،(الحمالة..)ببل موروعاً على ما يعرف  ،األرض

في  (النتح)يتشابه وعملية ... الذي الذي يخرج من ينهاية الزير السفلى

وتعرف  ...تتجمع في ذلك اإليناء ،على شكل ينقاط... وعاد  ما يينزل الينبات

خالي من و ...وصافي ...ماء ينقياألمر غالب وهي في  ،ب..)موية النقاع(

 الشوائب.

على شربه  ، الذين يفرلونلمعظم الشاربين ...كثيراً يروق ماء الزير       

وتعيني كلمة  ،العطشان روي()ب :كما يقولونوألينه  ...الماء المثلجشرب 

  .)إنه يذهب الظمأ( (رويب)

 

 

 البرمة: - ب

وهي أصغر ضجماً  ،ستخدم في ضفظ ماء الشرب وتبريدهفخارية، ت حاوية         

غالباً  ،واسعة في أعالهادائرية ذات فتضة  ،قصير  )رقبة (تتميز بعينق  ،من الزير

لزياد  وقد صممت هكذا  ،مينتفخة عيند وسطها ،على األرض)البرمة( ما تورع 

  مثل:السوائل األخرى من أو  ،ومن ثم سعتها من الماء ...ضجمها

 :المريسة -1

م لدى المسلمين ،كضولي مسكر مشروب         يضرر من ضبوب الذر ، ، محر 

أو  بكسر الزاي وتشديد الراء، (الزريعة..)بالتي تعرض للتخمير الهوائي وتعرف 

بغطاء  (الزريعة)هذه  )ت غمل(ى و من العاد  تغط  برم الزاي وتشديد الراء،  ،الزراع

ل على إينتاج وتعم ،التي بموجبها تينمو الخمير  ...يسمح بتبادل الغازات ،من القماش



 

 

في  ...)فقدان العقل(كر الذي يقود إلى الس   ...وهو يناتج التخمير ،اإلثيلىالكضول 

 .خاتمة المطاف

 

ي ضيث تصف  ، ه معلقاً في كي تصبح عجييناً  ،ويراف إليها الماء (الزريعة)تطضن     

عيندما  ،روهو العجين المخم   شك(،)الم  وبقايا  ،مما علق بها من جزيئآت العجين

التي تعرف أيراً  ...اسة()العو  عن طريق  (،صاج العواسة)يضرك في 

تعرف  ،كبير خشب  (مفراكة)طريق  ك عنأو قد يضر   ب..)الحكاكة(،

يعرف و ،ب..)الطانجي( يعرففي بعض المسميات و هذا الصاج  ب..)الك نش(،

 .العجين المخمرى وهو مرضلة ما قبل إرافة الماء إل ،ب..)السورج(المشك أيراً 

 

 ة:العسلي   -2

م لدى المسلمين، ،كضولي مسكر مشروب       فهو  ،(المريسة)أكثر ينقاًء من  محر 

بعد  (،الدخن) ضبوبكوغيرها من الضبوب األخرى ، الذرة ر من ضبوبيضر  

عن طريق  ...أو يصفى ...عيينق   ،(صنع المريسة)بمثل ما يتم في  ،تخميرها

إل أًن  ...(المريسة) كما هو الضال في تضريرسيأتي ذكرها لضقاً،  (،الصفاية)

  زياد  ينسبة الكضول فيها. بالعمل على وذلك  ،يعد من الدرجة األولى ...تخميرها

 

 الشربوت: -3

يشك البعض في أينه مسكر، يصين ع من البلح الذي يورع في الماء أي  مشروب    

 مثل:، لعد  أيام مع إرافة بعض المواد إليه )ي بل(

 القرفة...الحبهان...الزريعة. (...)العرق األحمر الغرنجال     

، المبارك األرضى أيام عيدوهو مشروب مستثاق، لذيذ المذاق، يكثر اضتساؤه في 

، بزعم أين ه يساعد في هرم )لحم الضحية(ضيث أن  الشاربين له، يقرينون بيينه وبين 

 اللضوم. 

 

 



 

 

 :الصفاية -4

يورع  ،من األقمشة أو ما يشابهها ،(الدمورية)عن كيس من قماش  عبارة    

 ،المعلق في الماء ....المكون من عجين الذر  المخمر ....(المريسة)بداخله مخلوط 

بطريقة  ،، من الخارجبالرغط على الكيس (المريسة)وعيندها تقوم صاينعة 

عبر مسامات بمضتوياته الدقيقة من المخلوط...تساعد في تسرب الماء  ....هالمية

أو  (البرمة)أو  ،مثالً  (الجردل..)ك ،في إيناء معد لذلكوالتي تسكب  (،الصفاية)

والتي  ،غير ذلك من األوايني المتاضة... أو )الصفيحة(أو ق(....ل  )الد  أو  (الكنتوش)

 تصبح بذلك جاهز  للشرب.

  

 الكنتوش: - ج

يسهل  ،(البرمة..)بمقارينة  ،صغير  الضجم....عن ضاوية فخارية عبارة     

يستخدم في  ع يريده من يستخدمه،، وورعه في أي مورويمكن تضريكه ....ضمله

كما  )الكاسات(،ومن ثم يوزع على ...من اإليناء الكبير (العسلية)و (المريسة)تيناول 

 (المش)و ،يساعد كثيراً في تخميره، الذي (المش..)بيستخدم في ضفظ ما يعرف 

 .(اللبن الرايب)ينوع من أينواع 

 

من من الرجال و ...على كثير من األفراد ....كثيراً  (الكنتوش)سم ا يطلق     

 مثل:الينساء 

 .)لألينثى( أم كنتوش و )للرجل( كنتوش 

 

 ة:ل  الق   -د

مستدير ...  إل أينها تتميز بقاعد  (،الزير)تشابه  ....فخارية صغير  الضجم حاوية   

وتضريكها باليد  ....يسهل ضملها ،على السطح المقصود ،قائمةتساعد في بقائها 

في لما تتميز به من مسامات  ،تستخدم في ضفظ وتبريد الماء في وقت وجيز ،الواضد 

ذات فتضة عليا مثقبة عيند  ،مقارينة بضجمها ،طويل )رقبة(ذات عينق  ،سطضها

وتساعد في صب الماء في شكل  ....البرود تعمل على الضتفاظ ب ،قاعدتها الداخلية

يستخدم  ....أو عيند صبه في أي إيناء آخر ،داخل فم المستخدم لها مباشر  ،جرعات

 في شرب الماء.



 

 

 الدحلوب: - ه

، (الروب)ستخدم في ضفظ وي ،(الكنتوش)تشابه وي ....فخارية صغير  حاوية      

مقارينة  ،سميك ...إل  أن  جدارهوالستخدام ...من ضيث الشكل ب..)الكنتوش(أشبه 

 .ب..)الكنتوش(

 

 الجر: - و

كما أينه أكبر ضجماً من  مينه، ضجماً إل أينه أصغر  (،الزير)فخارية تشابه  حاوية      

 ،(عجين الذرة)ويستخدم في ضفظ وتخمير  ،(ارةم  الخ  ..)بويعرف أيراً  (،القلة)

في  سيأتي ذكرهما لضقاً،...(العصيدة)أو  (...الكسرة)في عملية إعداده لتصينيع 

واسة(ب..عملية تعرف     .)الع 

 

كما  ،إل  أينها غير مثقبة ....ذو فتضة دائرية في أعاله  ،طويل )رقبة( عينق للجر     

 ،ة ويسريد اإلينسان بسهول ...وخروج سمح بدخولفهي ت ،(القلة)هو الضال في 

 )فاير(و هو  ،بالداخل (العجين)تقليب .... عيندما يعمدن إلى الينساءأيادي خاصة 

ر،   .(المغرافة)استخدامه عن طريق عيند أو يعيني متخم 

 : لمغرافةا -ز

أي معدن من أو  ،مصينعة من ثمار ينبات القرعغالباً ما تكون  ،آينية خشبية هي   

 ،واسة()الع   صاجإلى  )الجر(العجين من  )غرف(، تستخدم في خفيف الوزن آخر

 .(ضسب ما هو مطلوب)ومضدد ،  ...بمقادير قليلة

 

 الركوة: - ح

وأملس الجدران...إيناء فخاري سميك وهو  ،ب..)إبريق الطين( لركوةا تعرف     

 ،دائريتين ،يينتهيان بفتضتين ،في أعاله من الجاينبين انله بروز ،من ظاهره

وله  ....عيند صبه ....تسمضان بخروج الماء مينه... و )الصبابة(تمثالن  ،صغيرتين

ع من المصين   ،العادي (اإلبريق..)كتساعد في ضمله واستخدامه  ،يد من أضد الجاينبين

، وذلك من الوروءالشخص د عيندما يري ،ك..)التوتيا(من المواد  أو غيره ،الصفيح

  مثل: المتعدد ،إلى استخدام موارد المياه فبل أن يلجأ المسلمون، 



 

 

والمواسير  ...واألنهار ...والبرك ...والترع ...رالجداول... والحفائ     

 .وغير ذلك من الموارد ،(الضينفيات)

 

 الجبنة: - ط

 ...له فتضة في أعاله ....يتيناسب وضجمه ،طويل )رقبة(ذو عينق ....صغير إناء      

أو في  (فنجان)وهو جمع  (الفناجين..)بفي ما يعرف  ،تساعد في صب مضتوياته

 .(الكأس..)بوتعرف لغوياً  (،كباية)وهي جمع  (،الكبابي)

 

 لمحتوىللمزيج أو ل... يمثل ضاوية خ كالكر جزء مينتف (....الجبنة)عينق  يلي     

وهي  ،لصينيمن االصفيح أو من أو  الفخار )الطين(صينع من قد ت )الجبنة(،داخل 

 (.الجبنات)المواد األكثر شيوعاً في صيناعة 

 ،(المسحونة)المطضوينة  ...المغلية )البن(القهو   في ضفظ (الجبنات)تستخدم     

 ، ذكر ذلك.كما أسلفينا (،الفناجين)في التي توزع للضاررين 

 

التي تصينع من ألياف السعف  ،(الليفة..)ببما يعرف  (الجبنة)فوهة  تغطى      

هي تعمل علي تصفية .... فضشر من خالل الفوهةر وت  كو  التي ت   ،الرقيقة ،الصغير 

يعلوه سواد  ،سكب صافياً رقيق القواممن الرواسب في   ،من القهو  والماء المزيج

 ... في كثافته.ومتدرج ...متفاوت

السماح لدخول الشوائب، بعدم  )الجبنة(،تضافظ على مضتويات  (الليفة)أن  كما   

 واألتربة، والضشرات، وغيرها من اآلفات. 

 

فهي  ،الشاربينورغبة ضسب مزاج  ،(الجبنة) للشاربين باستخدامالقهو   تقدم     

  )التلتاوي(، الذي تمثله المرضلة الثالثة ،الخفيفو  )البكري(متدرجة ما بين الثقيل 

المتدرج  ،(المقلي )التركيز العالي للبنتتميزان بالثقل فالمرضلة األولى والثاينية 

 والمتفاوت في تركيزه. ،أيراً 

 



 

 

 ي()القال  وتقليبه في  ،(قليه)أثيناء  ...البندخان ( شم) ،يتعمد كثير من الشاربين     

في تقليب البن  (الملعقة)التي تستخدم  ...الضديدية (الطوة)الخشبي، أو في 

. تعرف (الملعقة)إن لم تتوافر  لها، أو أي مضرك مثيل ...(القلي)أثيناء ...عليها

الشاربين  التي تقع برداً وسالماً على أينوف ،(القلية)بشم  عملية )الشم( هذه 

 .لديهم يصل ضد اإلدمانورئاتهم الذي قد 

 

 الوقاية: - ي

لها تمثل التي و (،الجبنة)وهي تلك التي تورع عليها  ....بتخفيف القاف تنطق    

 ،كإطار السيار  ،وهي دائرية في شكلها ،من أي اينزلق مرتقب تكفيها ،مهولةقاعد  

جزءاً ، (الوقاية)وقد تكون  ،أضيايناً  بالخرز أو بالحريرالمزين  ،من القماش ةعمصين  

أو قد يكون ثقباً دائرياً على سطح مينرد   ،عيند صيناعتها ،(الجبنة..)بملضقاً 

 لق.ويضفظها من التأرجح واليند ،(الجبنة)يتسع لضمل  ،صغير 

 

 المبخر: - ك

 ،وقمع أخر مينكفئ في أسفله ....له قمع دائري في أعاله ،رفخاري مخص   إناء     

عليه البخور المعطر  ، ويفرغيورع جمر البخور في الجزء األعلى ،يمثل قاعد  له

يضترق ويينتج الذي وهو  ،أضيايناً أخرى ...(المعسل)أو  ...)الملبك(و أ ...(قالمفر  )

 ،يينتشر في مكان أو موقع الجالسين ،خفيفاً قد يكون أو  ،قد يكون كثيفاً  ....عينه دخان

أو  ،ملويناً  (المبخر)قد يكون فيينتشر بيينهم ليعطرهم جميعاً،  ....لضتساء القهو 

 ،وتضريكه ،فهو خفيف يسهل ضمله ....وفي كل الضالت ،أو غير ذلك ،مزركشاً 

 ويتفاوت ضجمه ما بين الصغير والكبير ضسب الطلب.

 

 ي:القال   - ل

تينطق بتخفيف  ،)قليها(اإليناء الذي تورع عليه ضبوب البن عيند تينريجها  هو     

وهو ما يعرف  ،أو من الضديد ...أو من الخشب ...من الفخار (القالي)يصينع  القاف،

ض  ،ب..)الطوة( من من أي مصدر  ،على الينار ،بمضتواه من البن (القالي)يعر 

  :مثلالمصادر، 



 

 

داخل  ،أو يوضع الجمر مخلوطا  مع حبوب البن ،أو الغاز ،أو الحطب ،الفحم

 .)القالي(

 

وهي الطريقة التراثية القديمة  ،بطريقة ما يعرف ب..)قليان البن(البن  يحرك    

 ....التي أشرينا إليها سابقاً الموروثة

 

 ،)دق البن(تبدأ المراضل التي تلي ذلك ومن أهمها  ،ثم وبعد ينرج البن من    

سينعرض إليه  ...من الخشب ... وهو يينضت(الفندك..)بويستخدم في ذلك ما يعرف 

 في الصفضات القادمة. )المدق(أو  ب..)حديدة الفندك(التي تعرف  حديدتهإلى و

 

 تراثيات من السعف:

أ إلى أوراق رقيقة عيند ...هو أوراق شجر الينخيل الشائكة عفسال     ما التي ت جز 

يستخدم السعف في  ...وهي ذات لون أبيض مائل للصفار قليالً  ،يراد استخدامها

 يلي:ما ... ينعرض بعراً مينها فيكثير من المصينوعات التراثية

 

 البروش: -1

 ،واأللوان ...واألشكال ...عبار  عن بساط متفاوت المساضات البرش    

ويتكون  ،القمح أضيايناً من أوراق و ،شجر الينخيل( يصينع من السعف )أوراق

طولياً  ...(الضفاير) الطرقاتيتم صينعه بإخاطة عدد من  ،(طرقات)من عد  

 ....مبللة بالماء ،باستخدام سيور رقيقة من السعف ينفسهجينباً إلى جينب، 

 ،من غير أن تينكسر ،ض إليهاالتي ستتعر ،لتصبح هيينة تتضمل الينثيناءات

عيند خياطة  (المسلة)، وتستخدم  تمثل الخيوطفهي هينا   ،استخدامهاليسهل 

 وربطها مع بعرها البعض.   ،الطرقاتتلك 

 

 :(السعف)من مميزات    

 لوينه هادئ ومقبول لدى اليناظرين. -1



 

 

 يتضمل الرطوبة. -2

 خفيف يسهل ضمله من موقع آلخر. -3

 يسهل تصينيعه. -4

 المستخدمة.يدخل في مجموعة كبير  من التراثيات السوداينية  -5

 ل يبلى ول يتلف بسهولة. -6

 

 ما يلي: (البروش)من أينواع تخيرينا لك عزيزي القارئ       

 البرش األبيض الكبير: - أ

تتواكب  ....ها بطريق خاصة، يتم رفرمن عد  طرقات عريرة يتكون     

تخاط مع بعرها طولياً بالطريقة  ،(البروش)مع مثل هذه األينواع من 

ى خمسة لقد يصل طول البرش الواضد إ ،التي أشرينا إليها مسبقاً  ،المعتاد 

أما عرره فقد  ،استخدامهما هو مراد من ضسب  ....وقد يقل ،أمتار أو أكثر

 .يصل إلى المترين أو يقل

 

أو ما يتم  ،استخدامها في الصال  الجماعية األينواع التي يتم هناك    

وهيناك ، وغيرهم، من الريوفيجلس علية الضاررون  ....استخدامه كبساط

، وغيرهم ممن واألبالة ،من البقار  ،ما يستخدم لتغطية سقوف مينازل الرضل

 لتشييد المينازل الثابتة. ...ل يستطيعون تضمل ينفقات عالية

 

 

 البرش األبيض الصغير:  - ب

يتراوح  ،إل أينه يصغره مساضة واتساعاً  ،بالبرش األبيض الكبير شبيه    

 .أما عرره فقد يزيد عن المتر، طوله المترين أو أكثر قليالً 

 

)الذي سينعرض  العنقريبأو يفرش على ...على األرض كبساط  يفرش    

يمكن ضمله  ،خفيف الضمل .(اللحفات)أو  (المراتب)بدلً عن  ،له لضقاً(

 ،على بعره )طيه(بعد عملية لفه آلخر، وذلك  من موقع ،بسهولةوتضريكه 



 

 

وفي كل  ،مثل البرش األبيض الكبيروومثله  ة،سطواناالليصبح في شكل 

 .لضقاً  التي سينتيناولها بالضديث البروشأينواع 

 

 البرش األحمر:  - ج

لوينه فقط، فالبرش األضمر الذي يخالفه في  ،البرش األبيض الصغير يماثل   

مما يجعل جل السوداينيين ، الذي يميزه كثيراً  ،صبغه باللون األضمريتم 

ويشيع استخدامه  ،كالزواج وختان األولد ،في ميناسبات األفراح يستخدموينه 

بشتى  (العنقريب)فهو يفرش على  ،للعرسان (الجرتق)مراسم في كثيراً 

 (العروسات)ضالت رقص مثل  ،ول يفرش على األرض إل ينادراً  ،أينواعه

 .أو )قطع الرحط( رقيص العروس(عليه )

 

 المصالية: - د

 ئهعيند أدا ،ص واضدختتسع لش ،األبيض الصغير البرشقليالً من  أقصر          

وفي ، في المساجد كثيراً ما تورع لمن يؤم المصلين في صال  الجماعة .صلواته

  يعد ألداء الصال .آخر أو أي مكان  ،وفي البيوت ،الخالوى

 

يشمل عد  طرقات يطلق عليه  ،بوجود بروز عيند مينتصفها من األمام تتميز     

، أو مزركشاً  ،قد يكون سعفها مصبوغاً تمكن المصلي من السجود عليها، ، )الرقبة(

 أو أبيراً )ساد (.

 

 التبروقة: - ه

وهي غالباً ما  )الرقبة(،أينها ل تتمتع بوجود إل ، المصالية و تتشابه    

عريرة ومسطضة، تستخدم كما  طرقاتوذات  ها،شكلفي تكون بيراوية 

 تماماً. (المصالية)تستخدم 

 

 النطع - و

به فتضة  الشكل، و إل  أينه دائري...(روقةبالت) يتشابه والسعف، يصينع من     

في  ...اليناتج عن ضريق ضطب الطلح تسمح بمرور الدخان ...دائرية في وسطه



 

 

داخل  ...المتدخنةحيث توجد المرأة ب..)حفرة الدخان( إلى  ما يعرفداخل 

 (الشملة.)

 

 

 التبابة: - ي

وتخاط مع أطراف  ...ت طبق طولياً  ....واضد  طرقةعبار  عن هي    

و ضفاظاً لها من  ...مينعاً لبعثرته ،الجاينبية الطرقاتعلى  ،بأينواعها (البروش)

، وفي كثير من )البرواز(فهي تعمل عمل اإلطار الخارجي  ،التلف والتمزق

وذلك ، تتواكب مع ألوان السعف المصينوعة مينه ...بألواناألضوال تصبغ 

وفي كثير  ...التي يتعارف عليها الجميع الصبغات،باستخدام أينواع معيينة من 

 التاء وفتح وتسكين الفاء بكسر التاء األولى  ..)التفتة(إسمب ...من األضوال

 .الثاينية

 

 القفة: -2

مصينوعة من السعف، تختلف سعتها تبعاً للغرض الذي صينعت ضاوية  هي  

أي  ...ب..)اإلضنين(من أجله، لها ضامالن في أعلى الجاينبين مينها يعرفان 

من قد تضمل أو  ،بلون السعف التي صين عت مينهالقفة األذينين، قد تكون 

عن غيرها من الضاويات السعفية األخرى، كما يمكن أن  ،األلوان ما يميزها

 كبير  الضجم)القفة( ومينها ...(تبابة)أو تصمم من غير  (تبابة..)بتضاك 

 .أيراً 

 

 في:تستخدم القفة  

تختص  ...الخرار بأينواعه بكميات قليلة مثل:ضمل األغراض  - أ

بالستهالك األسري اليومي، وما يتعلق بها من اللضوم وغيرها من 

 ، وغالباً ما تضمل بيد واضد .األغراض

ضمل الخرار بأينواعه تجارياً من مواقع اإلينتاج إلى األسواق أو أماكن   - ب

 التوزيع المختلفة كالمطاعم.

 مثل:ضمل األغراض الكبير  أو األغراض كثير  العدد،  -ج

واألوايني المينزلية  (،"الريكة"الذر  )بدلً عن استخدام  )سينابل( ليقناد

  وغير ذلك مما يتشابه معها.،

 تضريك بعض المقتينيات من موقع آلخر. -د        



 

 

  تخزين بعض المقتينيان بعيداً عن تأثيرات الرطوبة ودرجات الضرار  -ه       

 العالية.

 

 

 

 

 الطبق: -3

ذلك الجزء من ، وهو ب..)الحنقوق(والذي يعرف  ...السميك من السعف عيصن     

، (الحنقوق)لف وسميك، ي   قويفهو  ،الذي يضيط بها من الجاينبين، الواضد  (السعفة)

 ،مضيطهاكبر تتدرج في و ...عيند قاعد  الطبق تصغربعد بله بالماء في شكل دوائر 

 ،بسيور من السعف الرقيق ...وتخاط مع بعرها البعضكلما تباعدينا عن القاعد ، 

الموروعة في  ...عاد  ما تغطى به األطعمةو ،الطاقية للرأس :مثللتصبح غطاء 

 مثالً. ك..)لصينية( ،األوايني

 

 ...الكسر  :مثلواألشياء الصغير   ،في ضمل األمتعةالطبق أيراً  يستخدم    

من  ،والضبوب األخرى ...في تينقية الذر الطبق أيراً كما يستخدم  ،والخرار

 ...ك المضتويات بداخلةوهي تعيني تضري، ب..)الجلولة(بعملية تعرف  ،الشوائب

  .تتجمع الشوائب على إثرها على السطح، ومن أسفل إلى أعلى ،للجاينبين

 غالباً ما يكون ،وإلى الصغير ...المتوسط إلى ...الطبق من الكبير يتفاوت     

 ...تبرز جمالياته ،ومصبوغاً بأصباغ متينوعة ،مزركشاً  ...الطبق المستخدم كغطاء

، ومن أشهر المخاط بالسيور الملوينة ا تفعله األشكال اليناتجة عن ينسيجه،بمثل م

 ينسبة لمديينة...ب..)الطبق الفاشري(األطباق المستعملة في السودان ما يعرف 

 .الشهير  بغرب السودان الفاشر

 

 الهبابة: -4

أو  ...ن شكالً دائرياً صغيراً لتكو   تخاط مع بعرها ...عن طرقة من السعف عبارة   

يخاط على قابض  على شكل مستطيلبتشديد الباء األولى،  (الهبابة)تصمم قد 



 

 

، باستخدام لتضريك الهواء الساكن ...(الهبابة)تستخدم  ،وفي كال الضالين ...صغير

أو أي طرف من أطراف  ...أمام وجههإلزاضة الهواء من  ...واضد ليد الشخص 

 ..)الهب(ب... وتعرف هذه العملية يود تبريده عن طريق تضريك الهواء ...جسمه

 بفتح الهاء وسكون الباء.

 

ضيث ترتفع درجات  ،في أوقات الصيف ،عيندينا في السودان (الهبابة)تستخدم     

فر اوبالذات في المواطن التي ل تتو ...وبذلك يصبح استخدامها ررور  ...الضرار 

أوتظل على  ...مصبوغة بالصبغة الميناسبة (الهبابة)فيها خدمات الكهرباء. قد تكون 

 ضالها بلون السعف.

 

 المقشاشة: -5

تخلو من ... تربط مع بعرها بطريقة ل (الحنقوقية)من السيور  مجموعة     

الذي قد  ،والطويل ...والمتوسط ...ير جداً ما بين القصيتفاوت طولها  ...الفينيات

ليوفر على  ...ومينها ما يربط على ضامل ،وينيف ألوقات إلى متريصل في بعض ا

 .المستخدم عملية الينضيناء

 

ينظافة األمكينة وسكون القاف المخففة، في  برم الميم )المقشاشة(تستخدم     

 .وغيرها من األماكن ...والشوارع والفيناء... ...بدأً من داخل الغرف ،المختلفة

 

فمينها ما يتالءم مع  ،ضسب ينوع التربة التي تستخدم فيه (المقشاشة)تصمم     

وكذلك ما يتماشى مع  ...ومينها ما يتيناسب مع ينظافة التربة الطيينية ...التربة الرملية

 .ذلك من أينواع األرريات غير وأ ...البالطمع أو  ...ينظافة التربة الضجرية

 

 المندولة: -6

الذي يضاك فوق  ...(الحنقوق)يستخدم في تصميمه  ...مصين ع من السعف إناء    

ن إيناًء متسعاً لتكو   ...في مضيطاتها ،ومتساوية ،في دوائر متراصة ...البعض بعره

في في ضجمها و (المندولة)وتتفاوت  ،غير السائلة ...لضمل األغراض الصغير 



 

 

غالباً ما  ...ضسب الضاجة لذلك ،من موقع آلخر ،يسهل ضملها وتضريكها ...سعتها

 من أجل تجميلها. ...تصبغ باأللوان لزاهية

 

 :كابدلولا -7

ما بين  تفاوت ما بين الكبير ووي ،صينع من السعف الخالصالشكل ي كومثري     

تغطى  قصير ، )رقبة( هل ...يستخدم في ضمل األغراض وفي ضفظها الصغير،

بغطاء مصينوع من السعف أيراً، يستخدم الينوع  ،وهي المينفذ الوضيد ،فتضتها العليا

 قد يضمل بعض ،لينساءاليد لدى ا )حقيبة(كما تستخدم شينطة  ...الصغير مينه

وقد يكون عادياً بلون  ....جراء استخدام سيور السعف المصبوغة ،زركشاتال

 زركشة.السعف من غير 

 

 حقائب اليد:  -8

 المتفاوتة األضجام ...اليد الينسائية )شنط( السعف في صينع ضقائب يستخدم    

 الملوينة، ذات األشكالالملوينة بإرافة األصباغ إليها... وغير ، توالسعا

هي قديمة في وجودها . التي تجذب وتأسر اليناظر إليها ...المتعدد 

 ،من ضقبة ألخرى...في صينعها، والتضسين...روح اإلبداعإال  أن   ،الضراري

 ومزاولة استخدامها. ...مما عمل على تخليدها، وزهاءً  ،أرفت عليها جمالً 

 

 المشلعيب: -9

 ،سيور من السعف يتكون من ثالث إلى أربع ،ب..)المعالق(لدى البعض  يعرف     

تتضد تلك السيور  ،في شكل إطار ،ترتكز على قاعد  من السعف ...مفتولة كالضبال

ومضكماً، ربطاً متييناً أيراً، وتربط بسيور أخرى من السعف  ...المفتولة في أعالها

أو ما يعرف في  (،الراكوبة)إلى أضد أعواد سقف  ...يعلق طرفها األعلى )المتضد(

األطعمة ، (المشلعيب)بداخل  تعلق ،ب..)الكشاشة(بعض المواقع السوداينية 

  مثل:المضفوظة في األوايني 

وما إلى ذلك  ...أو القرعة ...أو الكنتوش ...أو الكورية ...أو الصحن ...الحلة    

 ضفظ األطعمة.، في من األوايني المستعملة

 



 

 

 المشلعيب:من فوائد  

إلى  ،واللحوم ،والروب ،واللبن ،كالمالح ...تعريض األطعمة المضفوظة - أ

 الفطري. وأليقلل من تعررها للتعفن البكتيري  ...التيارات البارد 

 الكالب والقطط.من هجمة  ...الضفاظ على المضفوظات من األطعمة  - ب

  :مثلالضفاظ على األطعمة من اآلفات األخرى  -ج

 والشوائب واألتربة.الحشرات بأنواعها         

 ضفظ األطعمة بعيداً عن متيناول األطفال. -د

 المساعد  في استقرار الضالة القتصادية لألسر . -ه

 

 طواقي السعف: -11

ع      المخاطة من  ،العادية والطواقيمينها ما يتشابه ... في أشكال مختلف تصن 

 البرنيطةمينها ما يضاكي . الجلودالمدعمة بأو  ،الضريرالمينسوجة بأو  ،القماش

درجات من كل هذه األينواع في وقاية الرأس، تستخدم ، المتفاوتة األضجام ،االفرنجية

 كاألتربة وغيرها. ...ومن بعض العوالق الجوية ...الضرار  المرتفعة

 

 العنقريب: -11

 ،و يستخدم في الينوم عليه، وفي طوله وعرره ،في شكله السرير يشابه  

ل تتآكل عن  ،في بينيتهاوصلبة قوية  ...يصين ع  من خشب أشجار معيينة

أو  ...ول تتأثر بالرطوبةأو اآلفات األخرى،  ،األرضةأو  السوسطريق 

 ، مما يكفل لها ديمومة أطول.بدرجات الضرار  العالية

 

التي  ،(أرجل العنقريب..)تعرف ب ...قوائمعلى أربعة  )العنقريب( يقوم   

أو تصمم  ،)القدوم(وذلك باستخدام آلة  ،بالطريقة العادية )منجورة(قد تكون 

 ،تبدو من بعدهاف ...التي تعمل على تشكيلها (...المخرطة)عن طريق آلة 

 ،التي يتم استعمالها (العناقريب)، وهي وأكثر متاينة ...أكثر جمالً وجاذبية

(، وقديماً عرفت العرسان..)بوالمجالس الخاصة  ،(الجرتق..)كفي األفراح 

 .ةوجية الرئيسأضد أثاثات عش الز، بأينها )العناقريب(

 



 

 

أو من ضبال  ...(السعف)الضبال المصينعة من ب (العناقريب) تنسج    

التي يكثر تواجدها عيند شواطئ  ،وهو أضد األعشاب الليفية (...الديس)

 العناقريب)الذي يستعمل في ينسج  ،الينوع من الينسيجذلك وهو  ...األينهار

 .(الهبابة

 

تينسج عن طريق ما يعرف  ...(العناقريب)بعض من  هناك     

 (العناقريب)وهيناك  ،ايصعب قطعه ،ةقوي ةليفيوهي خبوط  ،(الدبارة..)ب

ضسب ما هو  ،أو الرفيعةالغليظة  البالستيك التي يتم ينسجها بواسطة ضبال

التي تينسج من  ،الكبير  (العناقريب)كما أن  هينالك بعض من ... مطلوب

ع الذي يقط  ، الجمالأو  األبقاروهو في الغالب من جلد  ،بكسر القاف ،)القد(

تظهر  ...يتم ينسجها بطريقة فينية ،تصبح كالضبال ...على شكل سيور طويلة

، (العنقريب)مما يجعل  ،في التهوية... لها دورها الينسيج في شكل مربعات

 .هاستخدامأكثر راضة عيند 

 

بأشياء  النجومبعراً من مجموعات  ،ديماً ، قبعض من التراثيين هشب      

 )العصي(، و (العقرب)مثل  ...النجومتتشابه وتلك  ، على األرض،يعايشوينها

ينصيب من ذلك  ...(لعنقريبا..)لمن بيينها فكان ، عصابكسر العين، جمع 

التي تستوطن يناضية الشمال، والتي األربعة...ينجوم الفأصبضت تلك  ،التشبيه

كان عن طريقها، يضدد موقع الينجم القطبي... الذي ل يتضول مورعه، عن 

به أجدادينا ويهتدي اتجاه الشمال الجغرافي، وهو ذات الينجم الذي كان يستدل 

أوفي  األوديةفي البضار أو في القدماء، أوقات السرى، في الصضارى أو 

 .السهول

 

 نجوموالتي تتبعها ثالث ، (العنقريب)...ب ،تعرف الينجومتلك  كانت   

 ،قال فيهن الشاعر التراثياللواتي  ،ب..)بنات نعش(تعرف  ،أخرى

 المجهول:

 

 ...الليلة البنات أمات قرينا           

  ،بالخمر مرشوش 

 ...لنال قب   

  وال لحقن المنعوش. 

 



 

 

 : بالبيناتيقصد    

 .(العنقريب)أما المنعوش فهو  (بنات نعش)         

 

التي تقف شاهداً على تاريخينا و ،التراثية المميز  (العناقريب)أميز من        

 متحف الخليفةوالذي يزين  (،القد)المينسوج من  (العنقريب)ذلك  ،التراثي

 .(السلطان علي ديار عنقريب)هو ، ذلك بأم درمان

 

 عليها:في ثالثة أينواع متعارف  ...(العنقريب)ف أن ينصين   ينايمكين عليه      

  :العنقريب الهباب - أ

 ...ل تستخدم فيه المفارش إل  ينادراً  ...يسع شخصاً واضداً  خفيف     

فيناء وغالباً ما يورع في  ،من مورع آلخر ،سهل الضمل والتضريك

 ... ومن ثم الظفر  األكثر عررة للتيارات الهوائية الدار، وهو الموقع

 .)العنقريب الهباب(ولذا أطلق عليه  ،المطلوبةالتهوية ب

 

  :العنقريب المتوسط العادي  - ب

وهو بين كل أفراد األمة السوداينية،  ،شائع الستخدامالعينقريب  هو    

الذي يمكن أن تفرش هو و (،العنقريب الهباب)أكبر ضجماً ومساضة من 

يورع داخل غالباً ما ، كما أينه... كما أسلفينا ،عليه المفارش بأينواعها

مروراً  ،المتعارف عليهاالغرف من تلك  ابتداء ،الغرف بشتى أينواعها

مما  ...وغيرها (الكرانك) و (الرواكيب) و (الدرادر) و (،القطاطي..)ب

 .التراث السوداينيمينافذ رمن لديينا هو وارد 

 

 

 

   :العنقريب الكبير -ج

ه        يتشابه معه شكالً الذي ، (العنقريب المتوسط)أكبر ضجماً من  إن 

ويورع  ،(القد) وأ (الدبار)يينسج بواسطة  ،إل أينه وفي الغالب ...وينسيجاً 

في ريفينا  ،واألماكن الخاصة ...(العرسان)أيراً في داخل غرف 

 السودايني الضبيب.

 

 البنبر: -12



 

 

خشبية أو  )أرجل(أًن  له أربعة قوائم  :في (،العنقريب) و يتشابه    

يتم ينسجه من ينفس المواد التي ذكرت في ينسج  ،قصير ضديدية 

يتفاوت طول رلعه من  ...مربع ...ه صغير الضجمإل  أين   ،(العنقريب)

 ،ضجماً، قد تكون قاعدته مربعة (البنابر)في أكبر  ،ينصف المتر إلى المتر

وخاصة داخل  ،في كل األماكن ...يستخدم في الجلوس عليه ة،أو دائري

أو أماكن إعداد  ،واسة()الع  األطعمة و  في مواقع طهي ...المينازل

 األخرى. الساخينة والمشروبات  ،القهو 

 

 

   

 تراثيات جلدية:

 ، من سمات التراثمسبقاً  ،بالتفصيل ...جاينب ما تعررينا إليه إلى      

إلى بعض أو  ،سينعرض فيما يلي (،الدلوكة) و (النحاس) :مثل ،الجلدية

 التفصيل :الجلدية بشيء من  هذه التراثياتمن  ،جزء

  

 

 السعن:  -1

والماعز  ...تصين ع في شكل كيس من جلد األغينام...جلدية حاوية      

ستخدم في ضمل (،)المدبوغ بالقرض(، ي)الحمالن والسخالن الصغير 

وغيرهم من ...والمزارعين...لدى الرعا  ،للمسافات القصير ...الماء

، له يشابه ماء القربة كثيراً  ...بارداً  ، ضيث يوفر لهم ماءً العمال الخلويين

تربط بعد ملئه ... (التيس)أو  (الحمل)فتضة عليا وهي مينطقة الرأس من 

وهو خيط بفتح الواو وتشديد الكاف، ، ب..)الوكاي(بما يعرف  ،بالماء

في  وقد أشرينا لذلك، رفيع  )طري( أو سير جلدي ...)دبارة(أو  ...مفتول

  .(القربة))خشم( أو   فتحةربط  

 

ه...)أي تضريكه وفي هز   )الروب(السعن أيراً في ضفظ  يستخدم    

التي  )الفرصة(إلينتاج الزبد ... ،وتقليبه عن طريق الهتزاز المتكرر(

 البلدي. (السمن)ع مينها يصين  

 

 )الخرج(: قاالس   -2

ويتكون من  ،غالباً  (العجول)تصين ع من جلد   ...ضاوية جلدية كبير هو    

الذي سخر  ...الحمارتتدليان على جاينبي  ،)يشابهان الرئتين(غرفتين 



 

 

كان أم ...للشربماء  سواء أن كان  ،وهو مليء بالماء ...لضمله

، وهو يستخدم في ينقل الماء، لمواطن السكن، أو لالستعمالت األخرى

 .مواقع العمل، التي تبعد كثيراً عن مصادر المياه

 

أو  ،)المبرومة(بالخيوط القوية المفتولة  ...تماماً  )السقا( يخاط    

تتوسط الغرفتين في  ،بواسطة السيور الجلدية القوية أيراً. له فتضة كبير 

 أو ،بئراً ي ربما يكون ذال ...صب من خاللها الماء من الموردي   ...أعاله

في  كالماسور آخر أي مصدر مائي أو  ،أو ميعة ،أو نهرا   ،حفيرا  

 مثالً. )الدونكي(

 

 )ماسورة أربعفتضة سفلية صغير  بضجم من الغرفتين...غرفة  لكل      

ضيث يصب  ،بسهولة ويسر (السقا)تمكن من خروج الماء من  ،بوصة(

ساهم في إغالقها وفتضها قطعة ت ،)الصفيحة( :مثل ،في اإليناء المتاح لذلك

ببعض الخرق البالية  ة...ملفوف )طرورة(أو  )عود خشبي(من الخشب 

 من القماش.

 

 

 الجراب )الضبية(: -3

ب..)الدباغة أينها أكثر صقال  وذلك إل   (،السعن..)ب شبيهة      

تستخدم في ضفظ األغراض  ...، فهي ملساء لها لمعان خاصالمحكمة(

...كالضلي، وأدوات الزيينة، وخاصة أغراض العروسات ،الينسائية

المعروفة  (مالالش  ). تعلق على جدران المبينى المؤقت من والعطور

، أو غير ذلك من المواد غير الثابتة (،البروش)من أو  ب..)الش قاق(

من  وأللضفاظ عليها من التلف... أو من اآلفات كالضشرات...ذلك و

 عتبر زيينة...ورمزاً جمالياً.األتربة، وهي في ينفس الوقت ت

 

 ،من مكان آلخر ،في ضالت السفر والتينقل...الجراب أيراً  يستخدم     

 مع اختالف األغراض التي يضتويها. ،للرجال وللينساء

 

 المركوب: -4



 

 

 ...الجلدية... الرجالية السوداينية، شكله واضد من أينواع األضذية نوع   

مهما اختلفت أينواع جلود الضيواينات التي يصين ع مينها، تستخدم في تصينيعه 

  من:جلود كل 

ظور صيده إال  وهو أرفعها ثمنا  وأعالها مقاما ، فالنمر مح ،النمر

عالوة على األهمية،  (مركوب النمر)ما أضفى على بتصريح مسبق، م

)ومنها  ،د األبقارووجل ،د الفهدلووهناك ما يصن ع من جقوته ومتانته...

نة" وهو من أجود أنواع المركوب الذي يطلق عليه "قطع الجني

جلود و ،وجلود الماعز، أكثرها جماال  وأكثرها ديمومة(المراكيب، ومن 

 .الضان وجلود األصلة )أفعى سامة(

 

  من مميزات المركوب:

 هين على القدمين. - أ

 يحتفظ بالرطوبة النسبية. - ب

 المحافظة على القدمين من اإلعاقة واإلصابات.   -ج           

 يعيش طويال . - د

 سهل الصيانة. -ه         

    خفيف. -و          

      

 السرج: -5

ليوفر  ،ذلك المقعد الذي يورع على ظهر الضصان أو الضمار هو     

الذي توفر لصينعه الخشب،  من (السرج)اً للراكب، يصين ع جلوساً مريض

 ...تجعل من الجلد ررور  ملضة في استخدامه ،مواد جلدية كثير 

 

 (اللبدة)التي تشمل  ،التربيط بالسيور الجلدية...أو الفرش لعمليات     

من  ،لضماية ظهر الضصان أو الضمار ،)وساد  من الصوف المبطن

 ...)ما يبطن السرج من األسفل (البديد) و ،(السرج خشبالتأثير السالب ل

 (البطان) و ،لضماية ظهر تلك الدابة من اإلعاقة ( ،من الصوف المبطن

، بفتح الراد (ابالضن  ) و ،إلى ظهر الدابة( السرج )الضزام الذي يشد به



 

 

السرج ليينزل من تضت ذيل الضصان أو  فيشد من خل) وتشديد الينون،

على ظهر  ،آمن للراكب بقاءومن ثم توفير  ،لتثبيت السرج ،الضمار

 ...وساد  من الصوف ،. عاد  ما تورع على السرج ضيث الراكب(الدابة

، تعرف لتأمين أكثر لراضة الراكب ،القطن المبطن بالجلدمن أو 

 .ب..)البردعة(

 

 

 الحوية: -6

إلً أينها مصممة لالستخدام على ظهر  ...لضد كبير (السرج) و تتشابه    

في معظم أجزائها،  ،مبطينة بالجلد المصقول ...فهي خشبية ،الجمال

 .(المخلوفة)تعرف بعض أينواعها باسم 

 

يردف  ،في كثير من األضيان، من أن  الراكب (المخلوفة)اسم  جاء   

 )خلفةب..وتسمى مثل هذه الضركة  ...فوق األخرىإضدى رجليه 

  .الكراع(

 

يوليان  ،في ينفس الوقت ،راكبين عليهامن تواجد  (الحوية) نتمك     

، (لسرج)، مما يدلل على أينها أوسع من ظهريهما لبعرهما البعض

  .أو اليناقة ومتماشية مع ضجم الجمل

 

 الرسن: -7

 ةمتفاوت ،عبار  عن مجموعة من السيور الجلدية ...الجلد الخالص من    

 ،األسفل أو الناقةالجمل فك إلى  ،أطولها هو ما يربط  طرفاه ...األطوال

ليمثل له  ،في غالب األمر ،يديه بكلتا ...ويمسك الراكب بالجزء الدائري

تجاه ال يف ،الجمل أو الناقةمن خاللها يمكن تضويل مسار  ...عجلة قياد 

 .المطلوب

 

التي تمينضه والودع،  ...الرسن بالكثير من المزيينات الجلدية يزان   

 ،يوضي للمتأمل فيه ، كما قياداليضبب الراكب في  ،جمالً وروينقاً 

 .بالرراء الممزوج بتلك اللطافة المستطابة

 



 

 

عن غيرهما من األقران  الجمل أو الناقةيتميز  (الرسن) بهذا   

التي ...النعوت، فيظل الكثير من اليناظرين يسكبون عليهما بعض اآلخرين

توضي بتبجيلها وتعظيمها، وبعراً من الصفات المضببة... التي تقع 

 الموقع الضسن... على مسامع أصضابها.

 

 

 

 النوبة: -8

 ...من جاينبيه اً إل  أينها تمثل طبالً مفتوض...(النحاس..)بأشبه  هي    

ما بيينهما  يتركمما  ،)الرهيف(غير السميك  ...يغطيان بالجلد اللذان

يسمح للذبذبات مع توافر فتضات على جسم الطبل،  ،فراغاً خاوياً 

عيند الينقر على ذلك  ، لمسافات بعيد ،بالتينقل عبر األسير ...الصوتية

تعرف  ،ب..)الدالقين(عيند رأسها بعصا صغير  ملفوفة  ،يالكساء الجلد

 .ب..)دقاق النوبة(

 

في  ،بمجموعة من السيور الجلدية ...ذلك الغطاء الجلدييثبت     

مكوينة  ...تتالقى وتفترق فيما بيينها ،الخالص (القد)وهي من  ،الغالب

 .أشكالً هيندسية رائعة

 

ضلقات إقامة أثيناء  والمشايخ... الينوبة لدى رجالت الصوفية تستخدم    

الينقرات على الينوبة ما بين تتفاوت و ،أو في األعياد الديينية ،الذكر الليلية

 ضسب ما يقتريه ضال الذاكرين. ...اإليقاع البطيء واإليقاع الخفيف

 

 

 :الطار -9

 ،بعرض عشر  سينتيمترات تقريباً  ...دائرين إطار خشبي  عبارة   

إل  أن  ،(النوبة)كما تغطي  تماماً... يغطى أضد جاينبي ذلك اإلطار بالجلد

من سماكة الجلد المستخدم في سمكاً، أقل  ...الطارالمستخدم في جلد ال

 .(النوبة)تجليد 

 

يينقر عليه ينقرات ذات الذي  ،ادالمادح أو القص  بواسطة  الطار ستخدمي     

أما في  .اررينلضأو عيند ا ...لمشاركينعيند ا ،مستلطفو ،إيقاع مميز



 

 

يتماشى إيقاعه وإيقاع الينوبة ف ،الذكرضلقات في  ،استخدامه بجاينب الينوبة

 .خلق وضد  لضينية متماسكةكثيراً، مما يؤدي إلى  متطابقةبصور  

 

 

 

 

 الشتم: -11

أيراً... شكالً واستخداماً، إل  أن  إطاره  ذو دائر  صغير ،  طار هو      

كما أينه يستخدم في إيقاع مخالف إليقاع الكبير،  الطارمقارينة بإطار 

لكينهما متجاينسان لضد إذ أينه يسير على وتير  واضد ، ، لطار الكبيرا

بعيد... وهو في ذات الوقت، يجعل من اللضن اإليقاعي... أكثر سالسة 

 وعذوبة.

 

 

 تراثيات من الشعر )الصوف(:

 عزيزي القارئ....   

في كثير من الصيناعات التي  ،والضيواينات الثدية األليفة ...صوف األينعام يستخدم    

وفيما يلي ينذكر بعراً  ،األمة جيالً بعد جيلتبادلت استخدامه  ،أصبضت تراثاً سوداينياً 

 :تلك الستخداماتمن 

 :)الشقاق( بيوت الشعر -1

الذي صمم  ،التي تغطى هياكلها بالشعر أو الصوف ...البيوت المؤقتة هي   

 ...الرقيقة ...من األعواد الخشبية وغالباً ما تينشأ هذه الهياكل ،خصيصاً لذلك

 ...تتميز بقوتها ،أو شجيرات معيينة ...التي تقطع من فروع أشجار ...المتيينة

... أو األررة :مثل ،بفعل بعض اآلفات الضشرية ،ومقاومتها للتلف ...وصالبتها

تعمل على إتالف تلك  ...بما تضتويه التربة من عوامل أخرى بفعل التآكل األرري،

 اد الميتة. األعو

 



 

 

ما  اومينه ،ب..)ضهر التور(مينها ما يعرف  ...تأخذ تلك الهياكل أشكالً عد  قد    

وتتميز كل تلك  ،(خيمة)أو في شكل  ،(كالكرن)أو  (...الجملون)يكون في شكل 

 ،وفي ينفس الوقت ،بمرور التيارات الهوائية بسهولة ،األينماط بتوفير التهوية الالزمة

 والسوافي ...ضرار  الشمس :مثل ،من عوامل الطبيعة القاسية ...تمثل ضماية كاملة

 .وبرد الشتاء...

 

بواسطة  ...)جزه(بعد قصه  ،التي ذكرينا ،غزل أصواف تلك الضيواينات يتم    

بطريقة الررب عليه بالعصي الرقيقة  ،(نفشه)وتفتيته أو فرده أو ... مختصين

ويتم لف ذلك  ،قابالً للغزل ...أجزائهفي أدق يصبح و أليجز   ،)الخبت بالمطارق(

وهي  (...الشملة..)بتستخدم في ينسيج ما يعرف  ،في شكل كرات صغير  ،الغزل

وهي التي  ...قد تكون كبير  أو صغير  ،البيراء (البروش)في مستوى مساضة 

وعيند اكتمال تلك مسبقاً، التي تطرقينا إليها  ،تستخدم في غطاء الهياكل البينائية

جاهزاً  ...)الغرفة(يصبح البيت  ،أو ضبال السعف...استعمال خيوط الشعرالتغطية ب

 ،وهو ذلك الينمط الذي يستخدمه الرضل ،ب..)بيت الشعر(ويعرف ضيينها للسكن، 

 .أو تفكيكه ،هوسرعة تشييد ...ينسبة لقلة وزن مكويناته

 

 :الدخان شملة -2

إل أينها وفي غالب  ،السابقة (الشملة)كما هو الضال في وتينسج  تصمم    

وتستخدمها الينساء دائماً في  ،سودالصوف األ ،األضيان يستخدم في ينسجها

 ...التي تستخدم فيها أعواد بعض األشجار ،(الدخان..)بالعملية التي تعرف 

التي تتشابه  ...وغيرها من األشجار (الطلح)مثل أشجار  ،التي تعتبر صضية

 معها في مكويناتها.

 

 مخالية الشعر:  -3

 ...تينسج من الصوف األسود ...قةبها عال   ،صغير  الضجمصوفية حاوية    

 ،بعد تعليقها على عينقه (...الحمار)ويدس فيها رأس  ...ورع بداخلها الذر ت

دون مشاركته في ذلك من  ...تمكينه من تيناول ما ورع فيها من ذر 

سبة لوفر  ين ...ومن غير أن تسبب له اختيناقاً الدجاج :مثل ،الضيواينات األخرى

 .مسافاتها البيينية

 



 

 

كما  ،في ورع ل يمكينه من التضرك كثيراً  ،(الحمار)ضفظ  ...غاياتها من   

قد يستخدم الشخص  ،البذور ،وتشتيت ،يضافظ ذلك الورع على عدم تفتيت

أثيناء تينقله  ...بعض األشياء الصغير  ،وفي ضفظ ،في ضمل...(المخالية)تلك 

 من مكان آلخر.

 

رج الشعر( رجالخ   -4   :)خ 

، في شكل غرفتين صغيرتين، تينسج من الصوف...صوفية حاوية    

أو على ظهر  (الحمار)عيندما تورعان على ظهر ...ن في أعالهمامفتوضتي

 ،(الحوية)أو  (السرج) ياينب... فتصبح كل غرفة في جاينب من ج(الجمل)

وتمثل كل مينهما ضافظة  ،اليمينى و اليسرى ب..)عين الخرج(ان تعرف

 الذي يتوسطهما في ضالة ركوبه على ظهر تلك الدابة.  ...لمتعلقات الراكب

 

 السلبة: -5

 ...ضبل صوفي طويلعبار  عن هي و ،فتح الالمبو ...بفتح السين تنطق     

ل يسهل وبعيناية فائقة، مفتول بقو   ،قد يصل طوله إلى خمسة أمتار أو أكثر

 ...وربط المتعلقات ...وتستخدم في ضزم ،بسهولة (السلبة)تلك قطع 

أو  (الحمير)كما تستخدم في ربط  ،مع بعرها البعض ،أو المينزلية ةالشخصي

المغروسة على  ...أو األعواد ...سوق األشجار ... إلىالدواب األخرى

ل يتجاوز  ...وهو عود صغير في ضجمه ،(الوتدب..) ، التي تسمىاألرض

في  (البربندي)أو قد يستخدم  ،يغرس بكامله في األرض، طوله ينصف المتر

 .(السلبة..)ب عليهربط الدواب 

 

عيند رأسه  ،وقوية ،له ضلقة ضديدية صلبة ...ضديدي (وتد)البربيندي     

 ...غرس في داخل األرضي   ،يق الطرق عليه بقو روعن ط ،األعلى

، من الضديد الصلبالتي تصين ع ... )العتلة(ضفار  ال أو ،باستخدام مطرقة قوية

لغرس األعواد بمختلف  ...أو العميقة ،في تضرير الضفر الصغير  وتستخدم

على رأس  )الدق(الطرق  ةعمليل ، وقد يستخدمفي األرض ...أضجامها

 .ب..)حديدة الفندك(والذي يعرف عيند الكثيرين  (المدق) ...(البربندي)

 

 ،في الميناطق المعشبة ...كبرالتضرك في مساضة أ ،للدابة (السلبة)تتيح     

الذي قد يجهد أصضابها في  ...رعى كما تساعد في ضفظها من الينفالتلل

 التوصل إلى مواقعها.

 



 

 

 الصناعات: -6

في  ،في بعض الصيناعات الصوفية ...الصوف بصفة عامة يستخدم   

  :مثل ...كالمقتينيات الواقية من البرد ،السودان

 

وخاصة في  ،تستخدم في الغطاء التيو ...)مفردها بطانية(البطاطين 

 :مثل ،وقد يستخدم أيراً في الملبوسات الصوفية ...المواسم البارد 

 

 ...بأيد سوداينية خالصة ،ودانسفي أرض ال ...التي تينسج مضلياً  (الفنائل)    

أو المصاينع  ،(العمل اليدوي..)بعن طريق ما يعرف ذلك سواء أن كان 

       ضسب ما هو مطلوب ،مختلفة ومتعدد  مينها اً التي تينتج أينواع ...الصغير 

 ومرغوب فيه. 

      

أو  (الجوارب) و ،الواقية من البرد ،(الطواقي)أيراً صيناعة  هنالك    

الرجالية مينها ..والكبير  ..والشالت الصغير  ...الصوفية (الشرابات)

 .والينسائية

 

التي  ...التراثية الصوفية الصغير  ت،إلى جاينب الكثير من الصيناعا ذلك     

ستخدم ما ... أو قد يوهي إبر  كبير  ،المسالت )جمع مسلة(تستخدم فيها 

تستعمل في أعمال الينسيج  ،وهي إبر  خاصة ...ب..)إبرة الكروشى(يعرف 

 .والضياكة

           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس

 من بالدي

 

 ،يتمدد ويتكاثر من جيل إلى جيل ...من تراثياتالسودان به بالد ما تتميز  إن        

يؤكد مما و ...على أي باضث تراثي ،ضتى أصبضت عملية ضصره من المهام الصعبة

 ...هذا القول

 ...جد أينفسينا، ينألي ضقبة من الضقب ،دققينا في المضتويات التراثيةلو  انأن     

اهات وأصقاع ل أو تجدينا ينجوس خالل مت ...في خرم واسع عميق ،وينتوه ،ينغوص

ينتخير غيراً من  ،للتراث السوداني ،لكينا في هذا التيناول الريق ...ضدود لها

أرضى تراثاً الذي و ،فينشير إلى بعض مما قد شاع خالل ضقب متعدد  ...فيض

عزيزي  ، فلكالبلدان دون غيرها من ...... تتفرد به بالد السودانمتعارفاً عليه

 :التراثمن هذا البعض  القارئ

 الصمغ العربي: -1

 (،كردفان)المينتشر  في أودية  ...(الهشاب)عن عصار  شجر   عبارة   

 ...بعد جرح ساقها ،مينها (الصمغ)يستخرج  ...غابية ...وهي شجر  شائكة

 )الطق(في عملية تعرف بعملية  ،(الفرار)باستخدام  ،غير غائر ،جرضاً خفيفاً 

 تينكمش تينطق مخففة، يالت...بتشديد الطاء المفتوضة وسكون القافوتينطق 

ويعرف مضلياً  ،في شكل الضجر الصغير ،عصار  الشجر  عيند مكان الجرح

يتفاوت في ضجمه ما بين الكبير  ...ذو لون ذهبي وهو، ب..)الكعكول(

 ...له مميز ل طعم ،(لين)يضلو أكله وهو ...والمتوسط والصغير

 

مضبب  ،رقيق القوام ،ينوعاً من الصمغ (اللعوت)بعض شجيرات  تنتج    

 .غيو(ر)أم ماويعرف باسم  ،أكله لدى الكثير من اليناس



 

 

 

فيصبح سهالً  ،أو بعد معالجته بالغليان...الصمغ طازجاً  كليؤ   

في عصر  (المحار الصغير) :مثلوما شابهها  بالملعقةيؤخذ ...ك..)المديدة(

  .الملعقةقبل  ما

 

 ...وصناعة الورق ...في صناعة الزجاجالصمغ العربي  يدخل     

وفي تشييد المباني،  ،وصناعة العقاقير الطبية...وصناعة الحلويات 

لتهابات واال ، والتهابات الكلى ومحليا  يستخدم في عالج قرحة المعدة

 .المعوية بصفة عامة

 

  النبق: -2

ق البعض على الواضد  مينها لفظ ، ويطلالشائكة (السدر)ثمر  شجر   هو    

 ،عيند ينرجها ،صغير  حمراءعبار  عن كرات الينبق ثمار و، )السدرة(

وي بداخله على تيض ...غالف لذيذ الطعم، للثمر  قبل ينرجهااللون وخرراء 

وترمى  ،الف الخارجيتغلفه طبقة خشبية سميكة. يؤكل الغالذي  ،الجينين

 الج كثير من األمراض مثل اإلسهال.عفي  (النبق)يستخدم  ...األجينة

 

 األلوب: -3

 السافنا)تعمر ميناطق  ،الدائمة الخرر  ...الشائكة ثمر  شجر  الهجليج هو   

ثمر  عبار  عن  )اللعلوب(،يينطقه البعض  (الأللوب) .في السودان (الفقيرة

لوينها أصفر بعد  ...تغلفها قشر  خارجية رفيعة ...صغير  بيراوية الشكل

والذي تغلفه  ...وي الجينين بداخلهاضت ، وأخرر في طور تكويينها،ينرجها

 ،يؤكل ما بداخل القشر  (،النبق)كما هو الضال في ثمار  ...قشر  خشبية قوية

 ...وضافظته ويرمى الجينين

 

في بعض  ،)الك ودة(عرف باسم التي ت ،الجينينضافظة يستفاد من  قد   

التي  ...األلفية(المعروفة باسم ) السبحةومن بيينها  ...كالمسابحالصيناعات 

في  (،خرم)تفهي تثقب  ( اليناشفة،الأللوب، من ضبات )تتكون من ألف ضبة

وهو الينظم  ،ب..)النضم(ويعرف ذلك  ...دخل عبرها الخيطوي   ،اتجاه رأسيها

تصبح  ،(النضم)وبعد اكتمال  ...وعيندها ،ع تلك الضبوب باينتظامأو ور

في عالج بعض  ،أيراً  (الأللوب)ثمار ستخدم وت )منضومة(،لسبحة ا

 )وجع البطن(.كاإلمساك و السكري و  ،األمراض



 

 

 

 الفول السوداني: -4

 البلحةيتميز بثمار في ضجم  ...ينباته في كثير من بقاع السودانيزرع    

، )مخصر  من الوسط( ،)السليولوز(خارجية من تغلفه قشر   ...الصغير 

، وهو الجزء الذي يؤكل ينيئاً أو ينارجاً  ا...تعمل على ضفظ الجينين بداخله

تكون الينار ودرجات  ...طريق معالجات مختلفةعن  ينارجة، راصبح الثمت

 (القلي)ومن رمن هذه المعالجات  ،فيها اناألساسي نهما العامال ،الضرار 

 (قليها)أو  ، بتعريرها لمصدر الينار مباشر ،لثمار الفول غير المقشور

لتصبح فولً ينارجاً  ...الصاجبعد خلطها بالرمال على بتخفيف ينطق القاف، 

على ووقد تغلى الثمار في الماء وغير ذلك من الطرق.  ،)المدم س(يسمى 

مثل ينباتات في ذلك  امثله تينمو الثمار داخل التربة ...عكس ما هو مألوف

  :منهاأخرى 

 

 .والكورمات بصفة عامة ...والبصل ...والبامبي ...البطاطس        

 

في إينتاج الزيوت ومن أهمها الزيت المشهور ثمار الفول  ستخدمت     

 .إلى جاينب إينتاج األعالف الضيواينية. ،ب..)زيت الفول(

 

 

 القضيم: -5

في ضجم ضبة التسالي  ،صغير  ...عبار  عن ثمار ضمراء اللون هو   

الثمر  واضد  وتضتوي على الجينين بداخلها،  ...وقوية ...صلبة ،المتوسطة

كما هو  ...الذي تتميز به الخصرينتيجة ذلك  ،لكينها تبدو ككرتين متالصقتين

 .ينا آينفاً رالذي ذك ،يبدو ظاهراً في قشر  الفول السودايني

 

التي تينمو عشوائية  ...من بعض الشجيرات الصغير  ثمار القريم تجمع    

وتستخدم في تضرير  طازجة... تؤكل الثمر  ،، في الميناطق الرملية)بروس(

...كالعصائر يقها أهلينا في السودان كثيراً تسبعض األطعمة التي يس

 .و)المدبدة(

 

 (التبلدي )القنقليس -6

التي تتميز برخامة  ...الشهير  أو التبلدية، (التبلدي)شجر   تنتجه   

وبعراً من  )كردفان( اطقتتواجد بكثر  في مين .فروعهاكثر  و ،جزعها



 

 

تستصلح ل و ...تزرع فهي أشجار ل ،في غرب السودان ،)دارفور( اطقمين

في  ،المعروفةالغابية جلها يينمو بالطريقة العشوائية  ...إينما ،لها األراري

 .الينباتات الغابية

 

، يتدلى من األفرع ...جراب بيراوي الشكل داخل ،(التبلدي)ثمار  توجد   

بفعل فاعل، يضتوي الجراب  ...بسيور من ذات الينباتعليها ربط قد وكأينه 

فهي ذات مذاق  ،تؤكل ...التي تغلف بطبقة هشة ،بداخله علي األجينة

 الذي ترمه طبقة خشبية قوية ،وهو الجينين ،تضمي ما بداخلها ،مستطاب

 صلبة.

 

كما يستخدم في  ...في عالج كثير من أمراض البطن (التبلدي) يستخدم    

 )المشروباتاسم والتي يطلق عليه  ،المشروبات البارد بعض تضرير 

  البلدية(.

 

 

 العرديب: -7

تسمى  ،وشائكة ظليلة ،متفرعةو ،أشجار كبير  ...(العرديب) أشجار   

على و ...وكثيراً ما يطلق اسمها على القرى (عرديبة)الواضد  مينها 

 .وغيرها من المواقع ...األودية

 

، الجينين يضتوي ،(سليولوزي)بغالف  ...المغلفة...(العرديب)ثمر   تنتج    

 .يعمل على ضفظه ...وقوي ،صلب ،سميك ...غلفه غالف آخرالذي ي

 

، التي تجعله لكينه ل يخلو من الضمورة الثمر  ضلو المذاق... طعم    

 ،تستخدم الثمار في تضرير المشروبات المضلية البارد . للجميع مستساغاً 

يستخدم في عالج بعض األمراض مثل  .في ذلك (لقنقليسا)مثل ومثلها 

 .(المالريا)مرض 

 

 الدوم:  -8

تينتج من أشجار الدوم الشاهقة  ...(دومة)فردها مو (الدوم)الدوم أو  ثمرة   

أضمر  لون ثمار الدوم .وفي طولها ...في شكلها العام ...التي تشابه الينخيل

ويستفاد مينها في صينع  ...تؤكل قشرتها الخارجية ،وقوية ..صلبة ،)طوبي(



 

 

... وفي طرد الهوام عالج بعض األمراض وفي .،..المأكولت المضلية

 .ك..)الناموس(.والضشرات 

 

 :القرض -9

 (السنط)وهو  ثمار متدلية من فروع أشجار بتخفيف القاف،  ينطق   

 . تمثل الثمر  مجموعة من الغرف...في ينفس الوقت ،المتفرعة والشائكة

... ل يطاق وطعمها مر ...لوينها رمادي ،بعرها البعضمتالصقة مع ال

 ...ينسانلإل

 

 ،وفي ينزلت البرد ...في عالج بعض أمراض البطنالقرض  يدخل     

ستخدم أيراً أو شرباً لعصارته، وذلك بعد بل الثمر  في الماء، كما يمرغاً 

 .الجلدية ير من الصيناعاتالتي تدخل في الكث ،في دباغة جلود الضيواينات

 

 الكركدي: -11

تم استصالضه وزراعته بطريقة  ،وقصير  ...شجيرات صغير  تنتجه        

لوينها أضمر  ...يتميز بوجود أوراق زهرية كثير  .ى السكاندل ،معتمد 

 .)وردي(

 

وخاصة في المشروبات  ،في كثير من الصيناعاتاألوراق  تستخدم    

له تأثير مباشر في تخفيف ضد  األمراض  ...الساخينة البارد  و ...المضلية

 مثل ينزلت البرد وغيرها. ،الصدرية

 

 السمسم: -11

 و (كردفان)يزرع بكميات كبير  في ميناطق  ...موسمي نبات      

ة ويستخرج مينه ما في شرق السودان بذوره من البذور الزيتي (،القضارف)

 .الذي يمثل دخالً قومياً كبيراً  ،ب..)زيت السمسم(يعرف 

 

في طعامهم المطبوخ  ...صضي ك..)زيت(أهل السودان جميعاً  يستخدمه     

 ،العشاءفي أو  ...في الفطور ،وجبة الفول المصري المعروفة ل:مثوغيره 

 ،سينتطرق لذلك فيما بعد ،كما يستعمل في تضرير بعض العطور السوداينية

وهو دهن الجسم  ،في السودان ،ب..)المسوح(ويستخدم أيراً فيما يعرف 

 )يطرئ( ويزيل اإلعياء  ...عتقاد بأينه، بالزيت، وذلك لالأو جزئياً ... كامال

 .عميقاً  ويمينح الشخص ينوماً هادئاً  ،الجسم



 

 

 

 :ةعتراثية مصن  مأكوالت 

 الكسرة: -1

ضسب ينوع الذر   ...وتتفاوت في جودتها ،من الذر  بأينواعها تصنع     

يورع العجين مجزأً ،  .بإرافة الماء إليه ...والتي يعجن دقيقها ،المستخدمة

ح،  (واسةصاج الع  )على  ،(المغرافة)باستخدام  الموروع على ينار المسط 

على الموروع أو  ، ... سيأتي ذكرها(اللدايات)التي تستخدم فيها  ،الضطب

 .أو على ينار الغاز (الكوانين)في  )الجمر(ينار الفضم 

 

، بفتح السين وسكون ب..)السنسن(التي تعرف  ،الكسر  (عواسة) تتم    

صغير  الضجم...من أدا  وهي  ،ب..)القرقريبة(الينون، باستخدام ما يعرف 

السعف غالباً... يتم عن طريقها تضريك... وتمديد العجين، على صاج 

ق طب  ت   ،رقيقة...والراء بفتح الطاء( طرقات)في شكل الساخن،  )العواسة(

)اإلدام(  المالحبعد إرافة  ...ألكلبذلك جاهز  ل... وتكون فور ينرجها

 مينها. ةسودايني، ل تخلو دار مائة بالمائة ،وهي وجبة سوداينية تراثية ،إليها

 

 

 العصيدة: -2

عد      (صاج عواسة)ر باستخدام لكينها تضر   ،من ينفس عجين الكسر  ت 

يستخدم ضسب كمية  ،وفي حجمه ...متفاوت في سعته ...مقعرفهو  ...خاص

         .)الطانجي(يعرف أيراً باسم ، وهو العجين المراد استعمالها

 

من الضجار  الكبير   بفتح الالم، (لداياتال)على  ،(صاج العواسة) يوضع   

عن ينار الضطب قليالً، تعمل على رفعه  ،)في حجم كرة القدم( ...ينسبياً 

 .المررمة أسفله

 

ضتى يتم  المذكور... الصاجفي  في تقليب العجين (،العواسة) تستخدم   

عواسة )في  ،(الحلة)أو  ،(الدورية)كما أينه يمكن استعمال  ،ينرجه

مثل  ،في األوايني المعد  لذلك ...(العصيدة) )تقطع(ومن ثم  ،(العصيدة

 مثل:التي تستخدم في تقديم العصائر الرمراينية  ،(الكورة أم قعر)

 



 

 

إضافة إلى  ...والنشا ...والكركدى ...اآلبرى األحمر... واآلبرى األبيض    

  والبليلة. المبلول... البلح

 

 (الطلس)معدن قد تكون مصينعة من أخرى، والتي  (كورة)أي استعمال أو 

كقوالب تجعل  ...(الكوريات)تعمل هذه  .(الصيني)أو من  (األلمنيوم)أو من 

أو  ي،الخشب ح(القد)عيندما تفرغ رأساً على عقب في  (،العصيدة)من مينظر 

أو من  )األلمنيوم(من أو  (الطلس)مصين عاً من سواء أن كان  (الصحن)في 

 في ضقبة معيينة.  ...المتاح استخدامها ،غيره من المعادنأو  )الصيني(،

 

 (العصيدة)تؤكل و ،عيند أكل الكسر  ،كما هو الضال (المالح) يضاف    

  .المالعقبأو مباشر  وهي ساخينة باأليدي 

 

 

 )الملحات(:أنواع المالح 

 أو ...ل..)الكسرة(يراف الذي هو و ...ب..)اإلدام(يعرف هو ما  المالح     

في  ،يرفي عليها... كما مما يجعلها تؤكل بسهولة ويسر ل..)العصيدة(، يراف

يساعد كثيراً في ، ويساعد كثيراً في فتح الشهية لألكل ...مذاقاً طيباً  ،ينفس الوقت

تفيد  ...بما يضتويه من موادوذلك  ،في عمليات الهرم يساعد أيراً ، كما عملية البلع

أو المكوينات لكل مالح  ،سينتعرض فيما يلي للمكوينات األساسية... في ذلك كثيراً 

 على ضد . ،)إدام(

ع      وهي  ...في داخل المينزل ،مضلياً  ،التي سينوردها... (المالح)كل أينواع  تصن 

ضسب ما تمليه  ...وتتفاوت في مذاقها فقط ،تتشابه كثيراً في كل ميناطق السودان

 .سب الميناسبة لمكويناتها وفي طريقة اإلعدادفي ورع الين ...الخبر 

 

 مالح التقلية:  -1

 تكوينه:المواد اآلتية التي تيندرج في  يشمل   

 ...حم المفروملوال ...والويكة الناشفة ...والصلصة ...والزيت ...البصل  

 زائدا  البهارات الالزمة . ...أو الشرموط

 

 مالح النعيمية: -2



 

 

أو  (الروب)إل أينه تراف إليه ينسبة معيينة من  ،التقلية (مالح)يماثل  هو  

 مر.ضاألواللون األبيض اللون بين ما طاً مما يجعل لوينه خلي (...الزبادي)

 

 مالح الشرموط: -3

ويسمى في  ،الصلصةتراف إليه ... ويمكن أن ينوع من أينواع التقلية هو   

فيعرف  ،إليه لصلصةأما إذا لم ترف ا ...(مالح شرموط أحمر)هذه الضال 

 .(مالح الشرموط األخضر)ب..

 

 مالح المفروكة: -4

 :باستعمال يعد     

أو  (البامية)مع خضار  ،من غير صلصة ،والبصل ...والزيت ...اللحم 

التي تساعد  ،أو الكربونات ،(العطرون)مع إضافة القليل من  ...الملوخية

 إلى أجزائها الدقيقة. (الملوخية)في تكسير 

 

 مالح أم رقيقة: -5

 :بإرافة يعد   

بة( اللحم المسلوق، وسمي إلى مرق )الشور ،الويكة الناشفة المسحونة 

 سم ألنه رقيق القوام.بهذا اال

 

 الكمونية:مالح  -6

 ...باستخدام البصل ،واألبقار ...من اللحوم المكونة ألحشاء األنعام يعد  

 دمعة(.ال)... ويعرف ب..والبهارات ...والصلصة ...والزيت

 

 

 الجقاجق:مالح  -7

في مضتوياته... وفي طريقة إعداده... إل  أينه يراف إليه  الكموينية ماثلي   

 .والشضوم اللضوم األخرى القلوب وبعض ملض

 

 مالح الويكاب: -8

 باستعمال المواد اآلتية: يعد   

 وويكة ناشفة قليلة. ...وحجر الويكاب ...والبصل ...اللبن   



 

 

 

 

 ق:قب  أم ب  مالح  -9

 ...بدال  عن اللحم (الشرموط)إال أنه يستخدم  (المفروكة)مالح  و يتقارب  

 على اإلطالق. ...وقد ال يستعمل الزيت

 

 

 

 مالح أم شعيفة: -11

وم، أو لض )شرموط(من غير  ،والبصل ...باستخدام الويكة اليناشفة يعد        

 )العصيدة(.وغالباً ما تؤكل به 

 

 اآلبري األحمر )الحلومر(:-3

في هذا  التي تعرفو ،بعد تعريض ضبوبه لإلينبات ،من عجين الذر  ي عد      

بعد تخمير العجين تراف  .وقد تعررينا لذلك مسبقاً  ،ب..)الزريعة(الطور 

 التالية:إليه المواد 

 

والعرديب، إضافة إلى قليل من الغرنجال، الحبهان )الهبهان(، القرفة، 

األحيان يضاف العصير ، والحلبة، وعصير البلح، وفي بعض الكسبرة

 .الذي سيأتي ذكره لضقاً ، (الكركدي)المحضر من 

 

 (عاست  )بمثل ما  ...بواسطة ينساء خبيرات ...(العواسة)عملية  تتم    

في  ه()شر  وذلك بينشره  ،للتينشيف ،األحمر( اآلبرى)ض طرقات تعر   ،الكسر 

وبعض األغطية المعد  من  ،(البروش)مستخدمين في ذلك  ...الهواء الطلق

ومن ثم يصبح جاهزاً  ،الذي يسمح بمرور التيارات الهوائية ،القماش الخفيف

يراف إليه  ...ليصبح عصيراً  ،في الماء )بل ه(عن طريق وذلك  ،لالستعمال

مستطاب لدى طعمه  .ضسب رغبة الشاربين ،السكر بكميات مضدد 

 .وخاصة في شهر رمران ساعات اإلفطار ...الكثيرين

 

 األبيض: اآلبرى -4



 

 

 عاس()ت  ما ثل كم (عاسي  ) و ،بعد تخميره )المقشور(من عجين الذر   ريحض       

 ،رتراف إلى العجين المخم   ...وبيراء ...رهيفة (طرقات)في شكل  ...الكسر 

 مثل:بعض المواد 

 األسود...لكمون ا        

 والحلبة...       

 والجنزبيل...       

كما هو  ...ل يصفىوهو  ،الماءداخل  (هبل  )بعد  ...التي تجعل طعمه مستطاباً  

فهو عصير يمثل  ...إينما يشرب بالكامل ،(اآلبرى األحمر)الضال في تضرير عصير 

 .مرتقبة وجبة طعاممكمالً  لجزءاً 

 

 :التراثية العطور

 ما يلي:العطور السوداينية التراثية متعدد  ومتينوعة ينذكر مينها    

 

 مرة:الخ   -1

واجب اقتيناؤه عطر ...وهي فقطالينساء المتزوجات  تستخدمها  

وتضريره وتترافر في صينعه  ،في ميناسبات الزواج ،واستخدامه...

 التالية:المواد 

 

الصندل وأعواد ... والضفرة...والمسك ...وعطر فليردامور ...الصندلية

 المطحونة في بعض الحاالت.

 

  الكركار: -2

 ويعد من:دهن يستخدم لشعور الينساء وللبشر  عامة  هو   

 

و القرنفل  ...واعواد الصندل ...و الودك ...و الشمع ...زيت السمسم

 وعطر المجموع....

 

 الضريرة: -3



 

 

 الحنة وأثيناء القيام بتكملة مراسم  ،بورعها على رأس العريس تستخدم  

المواد المستخدمة في تضرير وتتكون وقد تطرقينا لذلك مسبقاً...، الجرتق

 من:الررير  

 

بإضافة العطر  ...أعواد الصندل المطحون... والمحلب المطحون

 والماء. ...المناسب

 

 

 تراثيات منوعة:

 الودع: -1

في ضجم  ...إلى الصغيرتتفاوت ضباته من الكبير  ...بضريةالصدفية ال اتمنتجمن ال 

وقد يكون بعره  ،ويناصع ،لوينه أبيض صافيالعادية، أو أصغر من ذلك،  )البلحة(

 مثل:يستخدم الودع في كثير من الينشاطات  ...مشوباً بالضمر 

أو  ...باأليدي أسورة أو ،في الشعر )جدالت(أو  ،كقالئد ...لينساءاعيند الزيينة  -1

 األرجل.

األدوات  وأ الرسن وأ ...البخسة وأ ...الجراب :مثلفي زيينة المقتينيات  -2

 إلى غير ذلك من الستخدامات.  المنزلية...

 الذي تقوم به ينساء يعرفن ...الودع )رمي(أو الودع  (خت) -3

وقلما يقوم الرجال ...المتنبئاتمن قارئات البخت ومن  ...ب..)الوداعيات(

 بذلك.

   

 القرع: -2

تزضف على  وهي الينباتات التيذات السوق الجارية،  (المدادة)الينباتات  من  

التي تينتشر بكثر  في و ،وغيرها ،األشجار أو األبينية... أو تلك التي تتسلق األرض

 هما: يعرف السكان القرع بينوعين ...السودان

المعروف لدى ... وهو المستخدم في تضرير األطعمة الذي يؤكل لقرعا -1

 الجميع.

 (،كروي الشكل)أي  ... وهو ذلك الينوع المكور...الذي ل يؤكل لقرعا -2

هو الذي يستخدمه اليناس في ينشاطات  ،وتغطى ثمرته بغالف قوي صلب

 .ضياتهم المختلفة



 

 

    

 الغالف. داخلب على بذور متراصة (القرعية)ما تضتوي هذه الكر  عادة     

 ...أو باستخدام الينار في ذلك ،بآلة ضاد  ...تثقب الكر  أو تقطع ينصفين

كر  داخلية  فيور المغروسة تستخرج البذ. متعارف عليها ،بطريقة فينية

عاد  ما و ،ب..)الدقجة(تعرف مضلياً في السودان  ...ينوالفل  تتشابه  ،هشة

 اآلتي:صيناعة المشطور أو المثقوب في  ،يستخدم الجزء الخارجي

 

 

   البخسة: - أ

تستخدم في ضفظ المقتينيات الصغير   ...مثقوبة (قرعة) هي    

 ،غالباً ما تزين بالسيور الجلدية ...والقيمة. شكلها جميل أملس

 الصغير . (الودع)ضبات بو

 

 القرعة:    - ب

 ،عيندما تكون كبير  الضجم...(القرعة الكروية)أضد ينصفي  هي   

 الماء والثمار وغيرها. :مثلء ضفظ األشيافي أو  ،وتستخدم في ينقل

 

 الكاس:  -ج            

ويستخدم  ،صغير  الضجم ...(الكرويةالقرعة )أضد ينصفي  وه                    

 ...والمشروبات البلدية (...الروب) و ...الماء :مثلالسوائل في تيناول الكأس 

 .والعسلية المريسة :والخمور البلدية مثل

 

 للزينة:د              

: الزيينة في موارع مختلف مثل ،القرع كآينية فلكلورية يستخدم                

لتقديم الضلوى  ...شياالت(ال)صضون الو ...(األبجورات..)كوالمصينوعات التراثية، 

 وغيرها. ...(القنقليس) و (...الأللوب) و (...النبق) مثل:أو المينتجات التراثية 

 

 الريش: -3



 

 

من غطاء خلقي...يميزها عن غيرها من أينواع  الطيور مهو ما يكسو أجسا  

 .الكائينات الضية

 

ريش الطيور بصفة عامة... في الزيينة وبعض أدواتها الصغير   يستخدم    

أما بخصوصية فالمستخدم هو ريش الينعام الذي يعتبر أكثر ينعومة وليوينة 

 منها:فاستخدامه مينتشر كثيراً في أغراض عد  ينذكر 

 صيناعة الطينافس والوسائد. - أ

 الهبابات.  - ب

 الزيينة. - ج

 طاردات الضشرات. -د 

 األقالم. -ه   

  غير ذلك من الستخدامات المتعدد .إلى 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السابع         

 ونشره لتراثاحفظ         

 :مسميات

 

 عزيزي القارئ...

... أن يستطيع أي باضث ...ه ومن الستضالةأين   ،شك أينك تدرك تماماً  ال    

...ومهما بذل ولن يستطيع ،في صفضات كتاب مضدود  ...راث أمة ماضصر ت

التي تقود  ،ه أو المرامينأن يقف عيند كل األوج من جهد وأتاح من وقت،

أبعاده ف ،في عمق أصالة تلك األمة ، فالتراث أمر ذو جذور راسخةإلى ذلك

 .ومتجدد  باستمرار ...ومتشعبة ...متوطينةو ...غائر 

 

وما أضاطت بها من  ،الباضثون كثيراً في سبر أغوار تلك الجذور يجتهد    

أو ما بين جيل  ،ما بين ضقبة وأخرى ...أخذت موقعاً في خارطتها ،أضداث

فأصبح  ،وارتبط ...تمازج بعرها ببعض ... فهي أضداث متداخلة،وجيل

الذي  ...لك الكيانبتيناميها ذو ،ت بجهدهاخط   ، يمثل أمة واضد ...كيايناً واضداً 

التي ستظل معلقة بأعيناق  ،آمالها ويضمل ...يضمل أصلها ،أصبح تراثاً لها

 .جيالً بعد جيل ،أجيالها المتعاقبة

 

التي ترتكز على  ،ودافعة المسير  ،ضاملة الراية ...ذاتها األجيال هي     

وبيناء  ...وتأمين الضارر ...الماري للضفاظ ،الموروثة ...قواعدها الصلبة

وعيندها  ،ما بين جيل وآخر ...وهينا يصبح اإلرث أمراً ضتمياً  ،المستقبل



 

 

سلسلة متماسكة ... والمجدد، والمعاش ...يصبح تراث األمة المتوارث

 تضدث عن ثرو  أمة كاملة. ،الضلقات

 

 عزيزي القارئ...

وهي تمثل  ،في هذا الفصل بعراً من المسميات التراثية السوداينية سنورد   

والذي  ،بالد السودان ... الذي تتمتع بهالزخم التراثيذلك مضيط  قطر  من

لمكوينات ، ولفي عمليات التينقيب للمعايني ...يجعل الكالم فيه يطول

 .التي تتعلق به ...لممارسات...ول

 

فيتطلب ثورة علمية  ...هذا الجسم العمالقلو ...التوثيق لهذا الكيان أما   

 ،خباياهفي الغوص داخل و ،في هذا الخضم ...تقحم بكل أبناء األمة ،تراثية

في استجالب ما غاب  ...األمل المفقود ،التي ستجعل من ثمرات هذا الجهد

والفكرية  ،لسيادة العلمية... ولرمزا  للتطورأضحت  ...من موروثات

وهي ذاتها التي تجعل لألمة مقعداً  ...هاوغير ،واالجتماعية ،واالقتصادية،

 بين األمم تتربع عليه. ...أمامياً 

 

 عزيزي القارئ....

 ...توصيف، من غير لع على المسميات التي سيأتي ذكرهاأن تط   لك...    

في الجزء  ،أو لمعظمها ...والتي ربما ينتطرق لها ،أو تبويب ...أو ترتيب

 بمشيئة هللا تعالى. "قطرات من التراث السوداني"الثايني من كتاب 

 

بما إللمام ، للمعرفة ولأن تتخذها لك مقوداً  ...عزيزي القارئ نأمل     

وينشر التراث  ...في دعم ،تكون بذلك قد أسهمت... ومن معان  تراثية ،تضويه

والمهتمين  ،ي مساعد  الباضثينفقد أسهمت  ...وتكون بذلك أيراً  ،السودايني

 ......من المعارف والثقافات التراثيةذواتهم  في إشباع  ،بالتراث

 

 وهي....

 

 ...الفركة  (...القرباب) القرقاب ...البراد ...الكفتيرة

 ...السديري  ...الجال بية ...  العراقي...الرحط 

 ...البالد ...الكاجريب ...الترس (...أبتكة)السروال   

 

 ...نشالك   ...ارةالسح   ...النقعة ...الفوداللقد...  



 

 

 ...الكرنق ...الكشاشة ...الراكوبة (...الكنشة )المفراك 

 ..التقدة....الحشاشة الدردر...المحويت...السلوكة... 

 

 ...االشفا ...الكربول... المحفار ...ابالسك   ...الفرار ...الحكاكة

 ...المطرق ...القنقباية ...السفروق ...المسلة ...المخرز 

 ...الحوية ...المكحلة ...المرواد ...البسطونة ...القرجة 

 

 الخال...سوق ...الجراي ...المرق ...األمينة ...دقاقة السرير ...العنقور 

 ...الطورية ...الشكابة ...المترة ...الجدعة ...المدماك ...الطوف 

 الجرن...البتاب...الروس...التبسة...العرش... ...المسرة 

 

  ...المضرايةالعل يف... ...التقاة ...الزريبة ...الشونة ...العتلة

 ...سالمخم   ...التبن ...القلوبية ...الكوريك ...المطمورة ...الكديك

ارة...البخسة ...القرمة ...الكوكاب ...التركاش ...الصريف   النط 

 ...القرعة ...النبرو ...المنقد ...الفندك ...البرجوبة ...الدواية 

 ...الحشاشة ...الملود ...مرةالع   س...الكبرو ...المترار ...الكاس 

  .القرفة ...الزمبارة... المحجمكراع الشرموط... ...القرقريبة ...التملة 

 

م...مالبريدة...بنيكربو...أمشعيفة...أ  سرجحليبين...الك ض 

 الودع...القرع...العصي...القليبة...الشلوفة...الكنكشة...تعولية...

 

 

 :ونشره التراث حفظآليات 

 

 ارئ....عزيزي الق      

)الحفاظ على أو جملة  ...)حفظ التراث(ذكر : جملة  ورد كثيراً  لقد                   

  :تعنيان، فهما التراث(

 ،للمحافظة على الموروث ،استخدام شتى الوسائل المتاحة"            

 ."فيهإلى جانب المستحدث  ،من التراث                      



 

 

لما  ،إرافة إلى الرؤية المستقبلية ،مما هو وارد في ما يميز األمة عن غيرها 

وعلى التغيير  ،بصفة عامة ،السلوكثير على من تأ ...سيؤول إليه ذلك التراث

 .من زخم تراثي موروث ...  لما هو اآلن بين يديهاامجار ،المتوقع في كيان األمة

تلك  في سبيل تأمين ،وجب إتباعها ...هيناك عد  أوجه ،على التراث للمحافظة    

 ...للمجتمعات اآلينية ،وينيل فائدتها ...والعمل على ديمومتها ...الخصائص

 ما يلي:ينذكر مينها  ،ات الالضقةوالمجتمع

 المتاحف: -1

، أضد تلك األوجه الداعمة للضفاظ على التراث ...الهتمام بالمتاضف يعد     

 :يشملوالذي  ،أو الملموسالمضسوس... 

 ...ويشمل إلى جاينب ذلك، من مواد مختلفة ،المصينوعات المختلف 

في  ...التي تتضدث عن الينشاطات الممارسة ،والرسومات ،المخطوطات

التي سادت  ،والجتهادات ،والتي تظهر معايني العبقريات ،الضقب المتعدد 

 . للتطوير وللترقي ...والتي يمكن أن تكون مينطلقاً جديداً  ...فيها

 

تاح ، بما هو ملضفظ التراث ،واألينسب ...المتاضف المكان اآلمن تعتبر      

 ،ومفتوح ...مينظم ...وعرض مستمر ،وأمن مضكم ،من خصوصية ...لها

ومن  ،وغيرهم من ذوي الهتمامات بالتراث ،من الباضثين ...أمام كل راغب

 ،من طالب الجامعات ...والدارسين ...والمؤرخين ...علماء اآلثار

 ... والتعليمية المختلفة.والمؤسسات العلمية

 

 دان:السوفي  ،من المتاضف التي تؤدي ذلك الدور    

 ...والمتضف الطبيعي...ومتضف الخليفة...المتضف القومي        

 والمتضف العسكري.        

 

 القرى التراثية: -2

... ره للزوارافواجب تو هو تشمل كل ما ،عبار  عن مينشآت متكاملة هي   

 مثل:من مختلف المواقع  ... وللمسئولينلعاملين فيهاول

 

 مثل:  ،الخدمات...ومواقع السباحة...أحواض والفنادق...العرضصاالت   

وتوفير  ...وغير التراثية ...والمطاعم التراثية ...والمقاهي...لكافتيرياتا

والطرق  ،والترحيل اآلمن...والمواصالت ،أجهزة وأدوات االتصال الالزمة

وبرمجة الزيارات  ،الترفيهيةوالساحات والحدائق  ،ودور العبادة ،المعبدة



 

 

مع  ،وغيرها من أنواع التحركات الميدانية ،العلمية والترفيهية ،والرحالت

 .توفير األمن الكامل لكل فرد داخل القرية

  

التي يستشف  ة،بتوفير التراثيات المختلف ئولون في هذه القرى،المسيقوم    

وتكوين  ...جمعتهم ثقافة واضد  ،كل ما يتعلق بضيا  أيناس...مينها الزائر 

 . مشترك

 

 ،الكثير من المعاينا  ،توفر هذه القرى ...هذا التجمع التراثيمن  انطالقا    

في سبيل  ،تكبد مشاق السفر...على اختالف هوياتهم...للمهتمين بالتراث

المرشدين  هذه القرى كما توفر  ،لوصول لكل موقع تراثي مستهدفا

 ،ددفي الوقت المض ،تقديم المعلومة الالزمة... الذين يقومون بالمختصين

الذي يتبدد في ذلك المال من كما توفر لهم . من غير ينصب أو مشقةللزوار، 

مما يراعف عبئاً  ،لتضركاتهم ،ينفقات رئيسة أو مصاضبةفي أو  ...التضركات

 . مالياً زائداً 

 

مما  ،قتيناء بعض ما يروينه ميناسباً لهمتمكن أولئك المهتمين... من ا كما   

ل مثيل  ،والذي يعد ثرو  إعالمية للوطنيعرض في معارض تلك القرى...

فالقرى التراثية  ،إلى جاينب كل الذي ذكرينا. وثرو  مالية في ينفس الوقت ،لها

يعد في ينفس الوقت ... والذي ربما كان ذاهباً هدراً  ...توفر الكثير من الوقت

  على تلك الفئات سلباً.مضسوباً 

 

 ن:بالسودامن أمثلة القرى التراثية تضت اإلينشاء 

 القرية التراثية بمديينة سواكن. - أ

للجذور والتراث  ي يتبيناها مركز العود تال ،القرية التراثية بالخرطوم  - ب

 .الثقافي

 

 :التراثية والفلكلورية المعارض -3

الجمعيات من لبعض من التراثيات، تقام لعرض أينواع مختلفة مواقع  هي   

أو تلك التي تعرض  ،التي تينتمي لقوميات مختلفة ،أو المؤسسات التراثية

تهتم بالتراث  ،مما يدعينا ينصفها بأينها مؤسسات قومية ...التراث بكلياته

 .السودايني ككل

 



 

 

داخل  تم جمعها أو تصينيعا...هذه الجهات أينواعاً تراثية متعدد  توفر    

 ،لعرض الفلكلوري، ذلك إرافة لتساعد كثيراً في إثراء التراثالمؤسسات...

وقد   ...أو القوميات الصغير ،لبعض المواطن ...الذي يضمل بعض السمات

  :مثل ،تشمل تلك المعارض المضسوس من التراث

 

 ...توالمجال ...والكتب ،والمخطوطات التراثية ...المصنوعات        

  ......أيضا  هنالك ...الفلكلورب بالتراث أو ،التي تتعلق محتوياتها        

  . يالمسرحالعرض و ...الغنائي التراثي العرض          

 

 

 

 :دورية من المعارض التي تقام في البالد بصفة    

لعرض  ...الذي كثيراً ما يتيح الفرص...الخرطوم الدولي معرض    

تقام في  ...معارض كثير أيراً هينالك  ،والفلكلور السودايني ،التراثيات

الصالت المعد  أو في بعض أو في المدارس،  ،الكليات الجامعية المختلفة

  لذلك.

 

 :والوثائق التصوير -4

 ...الذي ربما يكون عررة للرياع ...الصور على ضفظ التراث تعمل    

أو ، التخريبية... والتظاهرات عن طريق الفورى، أوعن طريق الضروب

قد يكون فقدان التراث عن  أو، المينظمة أو غير المينظمة السرقاتعن طريق 

 ...كاألمطار ،أو بفعل العوامل الطبيعية ...بفعل الزمن التلفطريق 

قد وقد يكون عن طريق الضرائق...كما  ،ودرجات الضرار  العالية ،حاوالري

 أو الضيواينات كالطيور مثالً. ،يكون التلف عن طريق اآلفات الضشرية

 

األهمية الكبير  في ضفظ التراث وضمايته مما  ...ذلك يجعل للتصوير كل    

 قد يتعرض إليه من أررار.

 



 

 

فيعتبران من أدوات الضفظ الالزمة للتراث...كما  ...التوثيق والتدوين أما   

كالينوع  ...في ضفظ المعلومات الخاصة بكل وضد  تراثية ،يتمثل دور الوثائق

 لمعلومات الهامة.  وغير ذلك من ا ...والمصدر ...والمكان ...والتاريخ

  التسويق: -5

أو من المصادر  ،من المعارض...ذلك عن طريق البيع والشراء يتم    

فعمليات  ،من مصينوعات وغيرها ،التي تقوم بإينتاج التراثيات...األساسية

وقد تعمل تلك  ،في رقعة أوسع...تعمل على ينشر التراث...التسويق تلك

على ضفظ تلك المقتينيات في تلك التراثيات، قتيناء الجهات التي تقوم با

 ،التي يرتادها زوارهم ،أو غير ذلك من المواقع...مكاتبهمفي أو  ...دورهم

 بتمليك المعلومات وبالمشاهد  سوياً. ...فيتم ينشر التراث أيراً 

  

 الهدايا: -6

وذلك تعبيراً عن  ،من تراثيات...أو للجماعات...ما يهدى لألفراد هي  

تعيني  ، في المهادا  والتواصل الجتماعي،موقف يستدعي استخدام التراثيات

 ،ومن جهة لجهة أخرى ،من موقع آلخر ،الهدايا توزيع وينشر تلك التراثيات

 اتتدفق المعلومفي و ،هاوفي ينشر ،عليهاظ اوهي قد تساعد كثيراً في الضف

 .كثر من مستقبل واضدلها... لجهات متعدد  تتخطى أالتعريفية 

 

 الصناعات اليدوية: -7

كل  ،من الجينسين ،يقوم بها أيناس مختصون...عمليات فينية متقينة هي    

من هذه المقتينيات ، ينورد وقدراته ...يتماشى مع خبراتهيتفاعل مع ما 

 :ما يلي، الصيناعية والتراثية في ينفس الوقت

 

والصيناعات ...)الفخارية(والصيناعات الخزفية ...الصيناعات الجلدية   

إلى جاينب تلك التي تتم  ...والصيناعات الخشبية...السعفية )من السعف(

 ...هينالك أيراً الرسومات .مختلفةأخرى صيناعتها من مواد 

 ،التي يقوم بتصميمها...والمخطوطات التراثية المتينوعة...والصور

 أو هوا  مجودون. ...أو دارسون متميزون...فيناينون مختصون ،وتجهيزها

 

المقتينيات  ...ينشرعلى و ...على ضفظ ،الصيناعات واألعمال اليدوية تعمل   

تستهوي  ...اذ فهي جاذبة أخ   ،فاعله...وبصور  بصور  مميز  ،التراثية



 

 

غاية الضفاظ عليها ومن ثم تأتي  ،قتينائها...لوالمهتمين بالتراث ،الشارين

 وينشرها في مجالت أوسع.

 

 

  الشعبي:األدب  -8

ن في كما تدو   ،سير  التراثيات كثيراً على أفواه األدباء والشعراء ترد    

يرد فيها الكثير من ، التي وفي أشعارهم...مينشوراتهم األدبيةفي و ...كتبهم

وفي ...في استخداماتها ،اإلشار  البائينة، إلى جاينب التمجيدمن و...اإلطراء

 .ةوالدييني ،والجتماعية ،فوائدها الصضية

 

 

 

 أحدهم:قال وفي الدعو  لقتينائها والضفاظ عليها 

 

 (ة مبنيةـقب..)يا سيدي الحسن يا اب  

 .لى كرعي ة يديمن  (حجاب)تكتب لي  

 

  ...جتماعياً ... و اديينياً  ،المتعارف عليها ،أضد أدوات الضرزهو  (الحجاب)    

    

 قال:أو كالذي 

 ...يا بلدي يا حبوب    

  (،توب)و (جالبية)أبو     

  (.مركوب)و (سروال)و     

  (...سديري)و (عمة)و     

 (.سكين)و (سيف)و     

 

كل التي تش ،فهو من التراثيات ...يمثل تراثاً سوداينياً متفرداً  ...ذكر إن  كل ما

 هيندام الفرد السودايني المتميز.

 

التي تتضدث  ،األدب الشعبي بالكثير من الصور التراثية السوداينية ينضح    

، وقد المتمثل في تراثه الموضد عميق الجذور ،بقو  عن الوطن السودايني

  .تعررينا لذلك مسبقاً.

 



 

 

 االستخدامات في المناسبات: -9

كل مينها ضسب ما  ،ةفي المجتمعات السودايني ،التراثيات كثيراً  تستخدم    

 إل  أن   ،وفي تفاصيلها الجمالية...في أضجامها ، بتفاوتيقتريه الضال

، يختلف استخدام التراثيات ،ففي ميناسبات األفراح بأينواعها ،مدلولتها واضد 

 .وقد أشرينا لذلك مسبقا   ،ما هو مستخدم في ميناسبات األتراحع

 

باقتيناء  ، متمسكا  جعلت معظم جمهور األمة ...الستخدامات هذة    

وهي تقدم  ،و مينهاأن تجد دارا  تخل فقل   ،بشكل مطلق، المينازلالتراثيات في 

البرش مثل  ،)عند الحوبة(في الوقت الالزم و ،ألولئك الذين ل يقتينوينها

أو الصواني  ،يزان(أو الحلة الكبيرة )الق ...عنقريب الجنازة أو ...األحمر

وغير ذلك من المقتينيات التراثية السائد  في مجتمعاتينا  ،الكبيرة )الصفرة(

 السوداينية.

 

العديد من المجالت، التي يتم عن طريقها الضفاظ... والينشر...  هنالك   

للتراث السودايني، والتي سينتطرق لبعض مينها، في الجزء الثايني من هذا 

 الكتاب، بمشيئة هللا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 الخاتمة                                 

 

 عزيزي القارئ....

 رالذي ينفض الغبار عن كثي ...أينك قد تابعت مضتويات هذا الكتاب ...ال شك       

أو توارت عن  ،بصفة عامة ...ذهان اليناسأيبت عن التي غابت أو غ   ،من التراثيات

أن  ما ...كما أينينا ينعلم علم اليقين  ،بصفة خاصة ...أعين المهتمين بالتراث السودايني

 ،على اإلطالق...لم تيندرج  ،ماتأو معلو ...من مسميات تراثية ،جاء في الكتاب

شضذ هممهم الذين لم ت   ،لمعظم شباب اليوم ،أو العلمية ،تضت الضصيلة المعرفية

أن ينطالب  ...ضدا بيناالذي  ووه ،على امتداد ضقبها ،لمعارف التراثيةاالتعليمية ب

فيض التي سوف تمد طالبينا بال ،في ميناهجينا التعليمية ...بإدراج الدراسات التراثية

ما قد فاتها من ركب ، فيوتصارع ،تراهي ...الذي سيجعل مينهم قو  ...المعرفي

 . والمينطلقة من أرض تراثية عامر  ...األمم المتطلعة لمستقبلها

 

 عزيزي القارئ....

أمالً في  ،القطرات التراثية السودانيةمن هذه  ،بالقدر الذي تطرقينا إليه نكتفي    

... الذي ينأمل أن تكون قد الثايني من هذا الكتابمن خالل الجزء معك التواصل 

 .جينيت الكثير من ثماره



 

 

 

 

                                                       

 

 وهللا ولي التوفيق،،،،                                                       

 

 المؤلف                                                                              

 

    

 المحتويات

 اإلهداء....

 المقدمة....

 

 الفصول....

 

 الفصل                      المحتوى                              الصفحةالبند     

   

 المخزون الثقافي الواضد                  األول         1 

 

 التراث في األدب الشعبي  الثاني                     2  

 

 الثالث               التراث في األفراح واألتراح        3 



 

 

 الرابع               األلعاب التراثية       4  

 ينماذج تراثية            الخامس       5   

   

 من بالدي             السادس       6   

  

 ونشره السابع            حفظ التراث     7    
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