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الممدمة:
لكل حقبة حضارٌة ...حدث عنها التارٌخ...
نمطها الخاص ،فً تشكٌل وتصمٌم مبانٌها السكنٌة...
حسب موقعها الجغرافً،
وحسب ثقافة شعوبها ،وممارساتها الحٌاتٌة...
ومن بٌنها ...كان لحضارات السودان المتعددة،
وضعها الخاص...
فً إنشاء المبانً السكنٌة،
تلك التً سادت البقاع فً أزمان مختلفة ،حسب التسلسل التارٌخً...
وحسب مناخها.
السٌما والسودان رقعة من األرض متمددة...
ومنبسطة ،فً غالبٌتها...
تتعدد فٌها الظواهر الطبٌعٌة المتباٌنة،
من شمالها إلى جنوبها...
مما ٌستوجب على السكان،
تصمٌم النمط المناسب من المبانً السكنٌة...
التً تتماشى وطبٌعة األرض وتضارٌسها ،ونوعٌة المناخ،
ونشاطات السكان،
وظروفهم االقتصادٌة...

ى سكنً،
كان ل(..المطٌة) وزنا ً خاصا ً ...كمأو ً
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فً مناطق محددة فً السودان،
سنشٌر إلٌها الحقا ً...
مما جعلها تنتشر فً تلك المناطق،
مكونة فرقانا ً ..وقرى ..بل ومدنا ً صغٌرة...
حتى أنً (المطٌة) أصبحت إرثا ً ثقافٌا ً...
تهوي إلٌه نفوس الناس...

آمل عزٌزي القارئ...
أن نقف سوٌا ً ...فٌما بٌن ما تحمله السطور التالٌات...
ونرى بأم العٌن الفاحصة...
ما تعنٌه لنا (المطٌة).

المؤلف
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تعرٌؾ:
هـــــً....
شكل من أشكال األبنٌة السكنٌة اإلفرٌمٌة السودانٌة ...وهً تنتشر انتشارا
كبٌرا وخاصة فً األرٌاؾ ،وفً المرى السودانٌة ...وبالذات فً تلن األماكن التً
تمع تحت تؤثٌر المناخ االستوابً ...أومناخ السافنا بنوعٌة ...سوى أن كانت
السافنا الؽنٌة أو السافنا الفمٌرة ...ذلن الذي ٌمٌزه عن ؼٌره من المناخات،
أمطاره الموسمٌة ،التً تؽلب علٌها الكثرة ...والؽزارة ،والهطول المتتابع ،لفترات
موسمٌة تعرؾ بفصل الخرٌؾ ...حٌث ٌساعد شكلها وتصمٌمها البنابً ...بانزالق
المٌاه من على سموفها إلى األرض بسهولة وٌسر ...تباعد بذلن من وصول مٌاه
األمطار إلى داخل المبنى.

هذا ولد ظل ذلن التصمٌم ...على وضعه الهندسً الممٌز له ...منذ عصور
طوٌلة ،جعلته ٌصبح تراثا ً متوارثا ً ،للسودان وللسودانٌٌن ...حٌث أصبح مشهده
عادٌا ً ،ال ٌثٌر التساإالت حوله.

هذي الظروؾ التً ذكرنا تتوافر بصفة خاصة ...فً المناطك الممتدة من دار
فور ؼرباً ...مروراً بكردفان ...والنٌل األبٌض ...والجزٌرة ...و المضارؾ...و
بعض من مناطك كسال.

تعتبر (المطٌة) ،بكسر الماؾ أو ضمها ،ألل المنشآت السكنٌة كلفة ...إذ
ٌستخدم فً تشٌٌدها مواد زهٌدة السعر ...ؼالبا ً ما تكون من المواد المتوافرة فً
البٌبة السكنٌة ،ذاتها ،كما أن وفرة المهندسٌن ..والمصممٌن ..والعمال المهرة
وؼٌر المهرة ...من سكان الحً نفسه ...وممن ال ٌتماضون أجراً...كعابد
لمجهودهم ،نسبة لوجودهم فً مجتمع ٌحرسه وٌسوده التكافل ...فً مختلؾ
ضروب حٌواتهم...ؼٌر البعض من هإالء ،الذٌن اتخذوا من تشٌٌد (المطاطً)
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مهنة وهم للة.. .لكن ثمافة (النفٌر) ،تصبح هً السابدة فً تشٌٌد (المطاطً) ،فً
معظم أنجاء السودان.

بذلن تصبح (المطاطً) ،التً تكون أحٌاء فً مجموعها ،أو فرلاناً...أو أي
تكتل بنابً ...مكانا ً مرٌحا ً إلٌواء األعداد المهولة من السكان ...الذٌن ؼالبا ً ما
تجمع بٌنهم المبلٌة ،أو أواصر المربى ،أو التصاهر ،أو الصدالات ،أو النزوح،
وؼٌر ذلن ...مما ٌنتج عنه مجتمع متآخً ...ومتجانس ...ومترابطٌ ،مثل كٌانا ً
ممٌزاً ،تطلك علٌه األسماء ...التً تصؾ ثمافته ،ونوعٌته.

كؤن ٌسمى المولع على اسم جبل...مثل( :جبل أم على) فً نهر النٌل ،أو
(جبٌل الطٌنة) فً الخرطوم ،أو اسم وادي...مثل( :وادي السٌال) ،أو على اسم
شخص مثل (ود الفكً) ،أو على اسم لبٌلة مثل (الكواهلة) ،أو على اسم حدث
مثل( :كتلة) فً جبال النوبة الؽربٌة ،أو اسم معركة مثل (أم دبٌكرات) أو على
اسم حشرة مثل( :شبشة) فً النٌل األبٌض ،إلى ؼٌر ذلن من األسماء التً نؤلفها
كثٌراً فً السودان...

نسبة لهذه الكلفة الملٌلة فً تشٌٌد (المطٌة) ...نجد الكثٌرٌن منا ٌمسمون
(هم) أو ٌمسمن (هن) ٌالعٌش مع شرٌن الحٌاة( ...حتى لو فً لطٌة) ،فهً بذلن
تمثل مؤوى للتراضً التام ...فهم بذلن ٌحمرونها ...وٌمللون من شؤنها (عشان
رخصتها) ،لكنها وللحك ..تعتبر مكانا ً مناسبا ً للسكن من نواحً كثٌرة ...لما تتمٌز
به من :تهوٌة مالبمة ...وإضاءة وافرة ...ورطوبة متوازنة ،صٌفا ً وشتا ًء...ففٌها
ٌترلب الجمٌع دخول الشمس ...بحرارتها ،وضٌابها ،بسهولة وٌسر ...من خالل
فتحاتها المصممة ألجل ذلن ...ن(..منافذ) إلى جانب سهولة التعامل مع
مكوناتها ...وفً كٌفٌة صٌانتها ،أو حتى فً المٌام بنطافتها ...وفً اختٌار وتحدٌد
نوعٌة أثاثها.

سنعرض فً محتوى هذا الكتاب لعملٌة تؤثٌثها...وتزٌٌنها وترتٌبها ...عندما
نتحدث عن تصمٌمها ...وتشٌٌدها ونوعٌة المواد المستخدمة فً ذلن.
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ظلت (المطٌة) حدثا ً ..ورمزاً ..وتراثا ً ..اتخذه البعض فً مدن السودان
المختلفة ،عالمة تراثٌة ...تزٌن منازلهم ،ذات النمط المعماري الحدٌث ...من فلل،
وعمارات.

كما نجد رموزها أو رسوماتها ،فً موالع سٌاحٌة هامة ...كالمطاعم،
والمزارع ،والحدابك العامة ...فهً تشٌد أو ترسم على السطوح ...أو عند مداخل
تلن المبانً ،للزٌنة ...أو لجلسات االستراحة ،حٌث ٌتناول البعض تحتها أو إلى
جانبها ...المؤكوالت ،والمشروبات التراثٌة.

لد تزٌن جدران (المطاطً) ،بالرموز التراثٌة ،مثل األوانً والممتنٌات
المدٌمة ...ن (المفاؾ) و (الهبابات) و (السالل) ...السعفٌة أو الجلدٌة المتنوعة...
أو بعض الرسومات ،التً تتعلك بالطبٌعة ...من أشجار ،وأزهار ،ومٌاه ...أو ؼٌر
ذلن ،مما ٌدفع بالجالسٌن ...للرجوع ألصولهم وجذورهم ،أو لنشاطات حٌاتهم أو
حٌاة آبابهم السابمة..... .

تصمٌم وتشٌٌد المطٌة:
من أول وهلة ...وكؤول نظرة ،تلمى على المبنىٌ ...تبٌن للناظر ،أن شكل
(المطٌة) العام ،هو شكل مخروطً فً أعاله ...ودابري فً أسفلهٌ ،تسع عند
لاعدته ...وٌضٌك كلما اتجه بناظرٌه ،إلى أعلى ،لٌصبح فً شكل رأس مدببة...

من (المطاطً) ما هو كبٌر الحجمٌ ...صل لطر دابرته إلى حوالً األربعة أمتار،
ومنها الصؽٌر ...الذي ال ٌتجاوز لطر دابرته الثالثة أمتار ،فمط ...وتعرؾ
ب(..المطاطً السداسٌة ،أو السباعٌة أو الثمانٌة أو حتى العشارٌة ،حسب
اتساعها...وذلن بممٌاس الذراع الذي ٌساوي( )58سنتٌمتراً فً طوله).

7

ٌنمسم مبنى (المطٌة) إلى جزأٌنٌ ...مثل الجزء األسفل لاعدة المبنى
الدابرٌة ...أما الجزء األعلى فهو المسم المخروطً ...الذي ٌوضع على لمة
الجزء الدابري (الماعدة) ،مثل الؽطاء...أو الخوذة ،فٌصبح شكل المبنى مخروطا
بماعدة دابرٌة ..

ٌحتوي الجزء الدابري األسفل ،على فتحة تمثل الباب أو المدخل ...بارتفاع ال
ٌتجاوز المتر والنصؾ فً ؼالب (المطاطً) ...وهو ممٌاس ارتفاع المبنى
الدابري ...وعرضه ال ٌتجاوز المتر تمرٌبا ً ...بحٌث ال ٌتمكن الشخص الداخل
(للمطٌة) الدخول إلٌها ،إالً من بعد انحناءة متواضعة...أو كاملة فً بعض الحاالت،
حتى أللصر الناس لامة ...كً ٌتمكن من الدخول...

لد ٌكون لفتحة الباب ؼطاء متحرنٌ ...تحكم فً إؼالق الباب أو فتحه ...ولد
ٌظل مفتوحا ً على الدوام ،بدون ذلن الؽطاء ،كما أن صنع ذلن الؽطاء لد ٌكون من
المواد المحلٌة مثل :الحطب والمطارق أو ما ٌشابهها ...أو لد ٌكون من الخشب
المصنع أو الحدٌد ...وذلن حسب نوعٌة (المطٌة).

هنالن فتحتان صؽٌرتان مربعتانٌ ...مابالن اثنتٌن أخرٌن من الجانب اآلخر
الممابل ...أو ذوات شكل اسطوانًٌ ،بلػ ضلع الواحدة منها أو لطرها ،حوالً
أالربعٌن سنتمتراً ،فً الؽالب،وعلى الجانبٌن ...بمثابة نوافذ أو شبابٌن بالمعنى
الحدٌث ،وتسمى الواحدة منهما ب(..الطالة) ...وهما كافٌتان للسماح بمرور
التٌارات الهوابٌة بٌسر ...وذلن (لزوم التهوٌة)...وهً ال توجد فً المطاطً
المشٌدة من المش.

ؼالبا ً ما ٌشٌد المسم األسفل الدابري ،من الطٌن (الجالوص) ،فً مناطك
األرض الصلبة ...ذات الموام المتماسن ،كاألرض الطٌنٌة ..أو الحجرٌة ،أما فً
األرض متفككة الموام ...كاألرض الرملٌة مثالً ،فٌشٌد من سٌمان النباتات أو
فروعها المتٌنة...
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فً التربة ذات الموام الهٌن ،كالرملٌة مث ً
ال ،تؽرس تلن األعواد فً شكل
دابري...بؤطوال متساوٌة ،وبمسافات متماربة ،تحزم بحلمتٌن أو ثالثة من األعواد
صؽٌرة الحجم...والتً تعرؾ ب(..المطارق) حٌث ٌمكن أن ٌنسج علٌها (المش)،
لتؽطٌتها ...من أمثال نبات شجٌرات (التمام) ،أو سٌمان الذرة (لصب الذرة) ...أو
سٌمان الدخن (لصب الدخن) ..كما ٌستخدم فً ذلن النسٌج ،سٌمان الممح
(التبن) ..أو بعض األعشاب الخلوٌة أو النٌلٌة مثل ( :الدٌس والبردو).

بعد اكتمال الجزء األسفل (الدابري)ٌ ...بدأ العمل فً الجزء المخروطً...
بنسٌج من أفرع النباتات المتفاوتة فً أطوالها ...وفً أحجامها ،تمدد منها أعواد
لوٌة تتمٌز بالصالبة ...وبإمكانٌة تحمل ما سٌوضع علٌها من مواد النسٌج
األخرى ...التً تستخدم فً البناء.

ٌموم (البنا) أو المصمم ،بعمل أكبر الحلمات و أوسعها...تلن التً توضع على
لمة البناٌة الدابرٌة ...مستخدما ً بعضا ً من األعواد الموٌة ...التً ٌموم بصفها مع
بعضها ...لتشكٌل دابرة متساوٌة ...فً محٌطها ،لتلن التً تتمتع بها لمة البناٌة
الدابرٌة السفلى.

ٌستخدم (البنا) فً تربٌطها ...الحبال المتٌنة ...المصنوعة من سعؾ النخٌل،
(المبللة بالماء) ،لتسهٌل عملٌة التربٌط...أو استخدام لحاء األشجار ...المنزوع
من الساق ،أو من الفروع الكبٌرة بالشجرة...بدٌالً عن الحبال ...إذا تعذر الحصول
علٌها...وفً استخدام متمدم ...حالٌا ًٌ ،ستخدم (البنا) األسالن المرنة (الطابعة)...
وتعرؾ هذه الحلمة ب(..الكاجة)...

ٌبدأ من عند (الكاجة) ...تمدٌد أعواد متساوٌة فً طولها...متفرلة ،لتلتمً
عند لمة المبنى ...فً نمطة واحدة ،تمثل ما ٌعرؾ ب(..راس المطٌة)...حٌث توجد
أربعة عصٌات لصٌرة (عٌدان صؽٌرة الحجم) ...تمثل اربعة أضالع متساوٌة،
تربط مع بعضها ،على شكل مربعٌ ،عرؾ ب(..العجل) ...بكسر العٌن والجٌمٌ ،بنى
حوله من المش ،الشكل األسطوانً الذي ٌتشابه والطربوش ،عند الممة.
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من ثم تبدأ عملٌة صنع ال(..كاجات) ،المتعددة ...والتً تصؽر دابرتها ،كلما
اتجهنا إلى أعلى المبنى المخروطً...وهنا ٌبدأ شكل (المطٌة) العام فً أعاله
كالمخروط ...كما أسلفنا ذكر ذلن...

فً المرحلة المادمة ٌتم وضع المش ...كالتمام مث ً
ال ،بطرٌمة هندسٌة بارعة
وجاذبةٌ ...ترادؾ فٌها المش مصفوفا ومتدرجاً ،كالرمال فً (المٌزان) ،أو فً
المناطك الخلوٌة ...بعضه فوق بعض ،حٌث ٌربط وٌشد ،بطرٌمة سلٌمة ،مع
(كاجات) خارجٌة(...مجارٌة للكاجات الداخلٌة) ،التً صنعت من لبل ...بحٌث لن
تدع للمش مجاالً لٌؽادر موضعه ...أو (ٌتسلل).

ٌتم نسج ذلن المش بطرٌمة معروفة لدي (البناٌٌن) تعرؾ بطرٌمة (أرسى..
جابدي) ...التً تتعلك بكٌفٌة إدخال حبال التربٌط ...من جهة ألخرى ،ومن المعتاد
ٌموم بها شخصان ،أحدهما بداخل المبنى واآلخر خارجهٌ ...ستمر ذلن التفاعل
حتى ٌكتمل النسٌج ...الذي ربما استؽرق ٌومٌن أو ثالثة أٌام...

لد تحاط (لطاطً) المش بفروع شابكة من بعض نباتات المنطمة كفروع أشجار
أو شجٌرات (السدر) أو (الكتر أو السٌال) أو (اللعوت) أو ؼٌره من النباتات
األخرى ...حسب توافرها فً المنطمة ،وذلن لحفظ المش من سطوة الحٌوانات،
آكلة العشب ...علٌه ،من حٌوانات البٌبة ...أو رشه بروث الحٌوانات كاألبمار
والحمٌر ...لٌصبح ؼٌر صالح لألكل.

أما تلن (المطاطً) المشٌدة من الطٌن (الجالوص) ...تمسح من خارجها
(بالزبالة) ...وهً عبارة عن مخلوط ،متعفن ،من روث الحمٌر أو األبمار المخلوط
بالتراب الطٌنً (الرلٌطة) ...كً ٌحفظ المبنى من تؤثٌر األمطار ...والعادٌات...
والسوافً ،إن توافرت.
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فً بعض الحاالت ...تكسى (المطٌة) بطبمة أخرى من المش ،المستخدم فً
بنابها ،وتسمى هذه العملٌة ب(..الملبة) ...وهً طبمة تساعد فً درء األمطار،
عن التوؼل إلى داخل (المطٌة).

ٌكتمل بذلن بناء المطٌة ...وتصبح صالحة للسكن ،فٌتم تؤثٌثها بما توافر من
األثاث ...حسب الممدور علٌه ،من عنالرٌب ...أو سرٌر جرٌد كبٌرٌ ...سع العابلة
كلها ...مسنوداً على شعب صؽٌرة ولصٌرة ،تعرؾ ب(..الدلالات) ...أو ؼٌر ذلن
من األثاث زهٌد الثمن ...لدى ساكنً (المطاطً).

أثاث المطٌة:
لد تكون (المطٌة) منفصلة ...وخاصة ،باستخدامها كؽرفة نوم...أو دٌوان
(مضٌفة) ،أو لد تكون وعا ًء جامعا ً لعدة أؼراض ...فمثالً :
ٌتوافر بداخلها ما ٌتطلبه المطبخ من أدوات ،ن(..اللداٌات) ..والصاج
(الطانجً) ..وصحن الطلس أو (المدح) الخشبً ..والحلة أو (الدورٌة)..
و(الكورة) أو (المرعة) ..والخمارة أو (الجر) ..والطبك المصتع من السعؾ...
األبٌض (بلون السعؾ) أو األحمر ،ذي األلوان الزاهٌة ،عالوة على الكانون
(المنمد)...

لد تحوي المطٌة أٌضا ً ...زٌر الموٌة أو (البرمة) و (الكوز ) ...و إناء (النماع)
من الفخار ن(..الكنتوش) ،أو أي (لحؾ) مكسور ،أو نباتً ن(..المرعة) ...أو من
أي معدن آخر ،لدٌم ؼٌر مستخدم...وإلى جانب ذلن تحتوي (المطٌة) على
(المرحاكة) ...بحجرٌها (الدراش) و (العجان) ،وؼالبا ً ما تلحك المرحاكة
ب(..الحٌب) الفخاري( ،بكسر الحاء) ،فً ممدمتها...جٌث ٌتجمع (الدرٌش) أو
(العجٌن) أثناء عملٌة الطحن الٌدوٌة ...التً تموم بها المرأة ،وهً جاثٌة على
ركبتٌها.
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ومن المحتوٌات المنزلٌة أٌضا ً:
(الكفتٌرة) و (البراد) ...المصنوعان ؼالباً ،من معدن (الطلس) الملون من
الخارج ...أو من (األلمونٌوم) ...و(جبنة) الحدٌد ...أو (جبنة) الطٌن ...فً أحوال
كثٌرة ،تتربع الواحدة من تلن الجبنات ...على (ولاٌة) مزٌنة ب(..السكسن) وهً
لاعدة دابرٌة مفتوحة فً وسطها ...توضع علٌها (الجبنة) ،فً حالة استحدامها...
وهنان (اللٌفة) فً أعلى فتحتها ...وهً ما ٌتم نزعها من (كراب) العنمرٌب...أو
من أي نبات لٌفً متوافر ن(..السعؾ)...

إلى جانب تلن الجبنات ٌوجد (الشرؼرق) ...الذي ٌعرؾ فً بعض المناطك
بالسودان ب(..الشؽال)...المصنع من الصفٌح بواسطة (سمكري) مختص...
وٌكمل تلن األدوات وجود (فندن البن) ،و (فندن الوٌكة والتوابل) ،وهما ٌختلفان
كثٌراً فً الشكل والتصمٌم ،عن بعضهما البعض ...ؾ(..فندن البن) ؼالبا ً ما ٌكون
جمٌالً وجاذبا ً ...بنً أو طوبً اللون ...على حسب نوعٌة الخشب الذي نحت منه،
كما تظهر على سطحه الخارجً ،بعض من النتوآت المنحوتة ،التً تضفً علٌه
جماالً بابنا ...أما الفندن اآلخر ،فهو عبارة عن نحت من عود خشبً عادي ،بلون
الخشب المعروؾ ب(..الخشب األبٌض)...مع توافر (المدق) الحدٌدي أو الخشبً،
(ٌد الفندن) لكال (الفندكٌن).

ال ننسى وجود (الماشة) ...لتحرٌن الجمر من موضع آلخر...و (الهبابة)
لتحرٌن الهواء حول النار المولدة ...أو تحرٌن الهواء بصفة عامة ،عند سكونه...
و هنان توجد (الممشاشة) و ٌوجد (المشلعٌب) المعروؾ ب( ..دوا كلب) ،وؼٌر
ذلن من مستلزمات وأؼراض الحٌاة المنزلٌة.

فً عهد مضى ...كنا نجد بعض ما ٌهم األسرة ،معلما ً على حٌطان المطٌة
الداخلٌة...مثل( :الضبٌة) المصنوعة من الجلد (المدبوغ)...أي المعالج
ب(..المرض) ،إلزالة الصوؾ الطبٌعً الذي ٌكسو الجلد...فهً تستخدم فً حفظ
الممتنٌات الثمٌنة ،لدى (العروس) ،على وجه الخصوص ...كما نجد (الجراب)
معلما ً أٌضاً...وٌستخدم كما تستخدم (الضبٌة) ،لحفظ األشٌاء العامة ...وهو
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(مدبوغ) ٌتشابه فً الشكل العام ،مع (الضبٌة) و(السعن) الذي ٌستخدم فً حفظ
الماء البارد...

(السعن) و (المربة) متشابهان...فكالهما ٌصنعان من جلد الماعز ...أو جلد
الضان (المدبوغ) ونادرا ً ٌصنع من جلود العجول الصؽٌرة ...إال أن المربة أكبر
حجما ً من السعن ...فالسعن صؽٌر ٌسهل حمله للمسافات المصٌرة ...لدى
المزارعٌن والرعاة والمسافرٌن المحلٌٌن ...أما (المرب) فتستخدم للرحالت ذات
المسافات الطوٌلة عبر السٌارات ...أو الجمال ...أو األبمار ...أو الحمٌر ...وهً
تستخدم أداة تخزٌن ،ونمل ،وتبرٌد ،للماء فً المنازل ...بدٌالً عن (األزٌار)،
و(البرام) الفخارٌة ...التً لد ٌتعذر وجودها لدى لبابل الرحل ...لتعذر تحرٌكها،
الذي ربما ٌإدي إلى كسرها.

من المعلمات األخرى بداخل المطٌة( ...المشلعٌب) و (المندوال) و (البخسة)...
كما نالحظ وجود بعض (لنادٌل) الذرة ...أو لنادٌل الدخن ...أو بعض التماوي
(التوارٌب) ن(..تٌراب) البطٌخ ،أو (تٌراب) الشمام (الماعون) ،أو (تٌراب)
(التبش) المعروؾ لدى بعضنا ب(..الدردلو)  ...وؼٌر ذلن العدٌد من (توارٌب)
المزروعات الموسمٌة ...حسب طبٌعة األرض والمناخ ...فً البٌبة المحٌطة،
وذلن لحفظها من اآلفات ...واألمطار ...والحٌوانات لحٌن زراعتها فً الموسم
المادم.

من المعلمات أٌضا ً...توجد بعض الملبوسات الخاصة باألسرة...نشرت أو طوٌت
على حبل ...مشدود بٌن عودٌن من أعواد (المطٌة) ...وذلن بدالً عن حافظات
المالبس ن(..الدوالٌب) أو (السحارات) .

تحتوي المطٌة أٌضا ً من األثاث على (برش) كبٌر ..أو صؽٌر ،أبٌض (لونه
سعفً من ؼٌر صبؽة) ...وفً بعض الحاالت على (برش) كبٌر أحمرٌ ...وضع
النوعان على سرٌر الجرٌد الكبٌر ،إن وجد ،أو على (العنمرٌب) ...ولد ٌفرش
(البرش) األبٌض بنوعٌه ،حسب ما تمتضٌه الحال ...على األرض الستمبال،
الضٌوؾ أحٌانا ً ...أو لد ٌبمى على األرض دابما ً ...إن لم تتوافر (العنالرٌب).
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ٌعد وجود (المصالٌة) السعفٌة ...أو (الفروة) الجلدٌة ،ضروري للؽاٌة...فً
داخل (المطٌة) المؤهولة بالمسلمٌن ،مع توافر (اإلبرٌك) الحدٌدي ...أو ذلن
المصنع من (التوتٌا) أو من (النحاس) أو ذلن المعروؾ ب(..الركوة) وهو إبرٌك
الطٌن...

ربما نجد فً بعض الحاالت الخاصة( ،البهم) الرضع ،من الضؤن أو الماعز...
مربوطة على (دلالات) سرٌر الجرٌد ...حفاظا ً علٌها من حرارة الشمس...ولد
نجد دجاجة (حاضنة) ...منكفبة على بٌضها ،أو على صؽارها ،فً طرؾ لصً من
أطراؾ (المطٌة)...أو لد تجد بعضا ً من (السواسٌو) ،مبعثرة فً أنحاء (المطٌة)...
تنمر األرض بمنالٌرها ،التً لم ٌكتمل نموها ...وهً فً حالة تدرٌب على ذلن
النشاط ،عن طرٌك أمهم ...التً تعمل بمثابرة وهمة...على تدرٌبهم وعلى
حماٌتهم ...وعلى توفٌر الؽذاء لهم ...وهً تنمر األرض وتفتت لوامها ،بمنمارها
الموي ،لتكشؾ لهم عن مواطن الؽذاء.

الصرٌؾ:
هو حابط من (المش) على اختالؾ أنواعه ...أو من (المصب) بؤنواعه
المتعددة ...أو من (الدهسٌر)  ...أو من (البوص) ...أو من (أم برٌنبٌط) ،التً
تعرؾ فً بعض المناطك ب(..أم صوفة)...وهً نبات نٌلًٌ(...ستخدم كثٌرا ً فً
تشٌٌد (الكشاشات) ...و (الرواكٌب) ،و (الكرانن) فً األرٌاؾ السودانٌة ،المماربة
للنٌل) ...إلى ؼٌر ذلن من النباتات المتواجدة فً المنطمة المسكونة...

ٌنسج (الصرٌؾ) نسجا ً ...عن طرٌك تربٌط محتوٌاته ،بمساعدة (شعب) بكسر
الشٌن وفتح العٌن...وهً جمع (شعبة)...التً تتمٌز بوجود فرعٌن صؽٌرٌن فً
أعالها ٌعرفان ب(..الشعمة) ...أو باستخدام أعواد (عٌدان) مستمٌمة ،ولوٌة
متساوٌة فً طولها ...ومثبتة على األرض ،فً عمك ٌتٌح لها الصمود أمام
الرٌاح...والتٌارات الهوابٌة الموٌة.
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ٌمثل (الصرٌؾ) ساتراً...للمساحات الداخلٌة ،التً تحٌط ب(..المطٌة)...أو
ب(..المطاطً) ...مثله ومثل (الحوش) المعروؾ لدى الجمٌع...مما ٌتٌح لسكان
الدار االستفادة من تلن المساحات أو الفناء المتوافر ...عند نشر (عنالرٌبهم) أو
بعض أؼراضهم ...التً ال تتسع (المطٌة) الحتوابها بالداخل ...كما أنها تستخدم
عند اللماءات األسرٌة ...أو استمبال الضٌوؾ ،فً األمسٌات بصفة خاصة...

ٌتٌح (الصرٌؾ) أٌضا ً ،نوعا ً من الحرٌة الكافٌة ...لتحرن أفراد األسرة
داخلٌاً ...وبالذات النساء...فهو ٌحجب أنظار المارة عنهن...وٌحد من حركة
حٌوانات البٌبة األلٌفة ...كاألؼنام ،والدجاج ،والمطط ،والكالب ،من الدخول إلى
(لمطاطً)...

ٌموم (الصرٌؾ) بصد الرٌاح ،واألتربة ،والهوام ،وٌملل من دخولها للفناء
الداخلً أو لداخل (المطاطً) ...وٌهٌا (الصرٌؾ) أٌضا ً ...بٌبة صحٌة سلٌمة،
بتوفٌر مرور التٌارات الهوابٌة ...بالداخل ،أثناء اللٌالً ،مما ٌشعر النابم بالراحة
التامة ...وإلى النوم الهادئ.

لد ٌضم (الصرٌؾ) بداخله...أكثر من (لطٌة) ،تختلؾ استخداماتها حسب نوعٌة
األسرة وحالها ...وحسب عدد أفرادها ...فمد تخصص إحدى (المطاطً) كدٌوان
(مضٌؽة) ،الستمبال الضٌوؾ...كما أن بعضها لد ٌستمل كؽرفة نوم ...وأخرى
كمطبخ ...ولد ٌشتمل (الصرٌؾ) على (لطٌة) واحدة فمط ...تستمل لكل النشاطات
األسرٌة ،كما أسلفنا ذكر ذلن.

لطٌة العم فضل:
كان دخولً وأنا فً كامل وعً ...ألول (لطٌة) فً العام المٌالدي 1961من
المرن المنصرم ...وأنا تلمٌذ بالمدرسة الوسطى ،فً بخت الرضا( ...مدرسة النٌل
األبٌض الوسطى) ...تلمٌذ بالصؾ الثانً.
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كان التالمٌذ حٌنهاٌ ،تحلون بالمسإلٌة الكاملة ...تجاه تحمل أعباء مستمبلهم
األكادٌمً ...حٌث ال ٌدعون سانحة من الولت تمر ...بال استثمار ،أو فابدة تجنى،
فكانوا فً أولات فراؼهم ٌمٌلون إلى الخلوة واالنعتاق من ضوضاء المجتمع
الطالبً ...بؤن ٌبحثوا عن األماكن الهادبة ،التً تبعدهم عما ٌبحثون عنه من
المعارؾ واالستذكار ...فكانوا ٌتوسطون المزارع التً تحٌط بالمدرسة ...كل على
انفراد ،وللما تجد اثنبن أو ثالثة منفردٌن ،من ؼٌر الؽٌاب التام فً بطون الكتب
والكراسات ...التً امتألت بما دسوه فٌها من معلومات أكادٌمٌة وثمافٌة...

كان التحصٌل الممٌز هدفا ً للجمٌع ...والتسابك نحو التمٌز األكادٌمً ،هو الهدؾ
السامً الذي وجب الوصول إلٌه ...فكان الكثٌر منهم ٌضن بما وصل إلٌه من
التعلم على اآلخرٌن ...وٌظل الترتٌب التسلسلً( ،من األول إلى الطٌش) ،ناتج
االمتحانات ،هو الشبح الذي ٌإرق منامهم.

شملت مسإولٌات التالمٌذ ،فً ذلن الزمان ،حمل أعباء األسرة ...واالنؽماس
فً مساراتها المعٌشٌة ،وأوجه المشاركات المتعددة...المتمثلة فً مساعدة اآلباء
أو أولٌاء األمور ،فً التؽلب على المعاناة جراء التكسب والحصول على المتطلبات
الحٌاتٌة الالزمة ...لإلٌفاء بحاجات األسرة المتعددة والمتجددة.

كما كان التالمٌذ ٌتطلعون إلى آفاق المستمبل ...الذي لد ٌجعل منهم رموزا ً
اجتماعٌة ،مثل :أولبن الذٌن ٌسودون المكان...وٌشؽلون الوظابؾ ،من المعلمٌن..
والمفتشٌن ..والمؤمورٌن ..واألطباء ..والمساعدٌن الطبٌٌن ..الذٌن ٌطلك على
الواحد منهم اسم (الحكٌم) ..وإلى الموظفٌن بصفة عامة..كانت صدور التالمٌذ
وعمولهم ،محشوة بالكثٌر من اآلمال والتطلعات ،إلى جانب المنحى األكادٌمً،
الذٌن هم ٌجوسون فً خضمه ...ال سٌما وهم ملحمٌن بؤمٌز مدرسة على مستوى
السودان ولتها.

كان نصٌبً من تلن الخلوات االنفرادٌة...فً االنكفاء على نفسً ،من أجل
تحصٌل أفضل( ...لطٌة) مهجورة ...تتوسط (لطاطً) ومنازل العمال ،تابعة لمنزل
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العم (فضل) علٌه رحمة هللا ...وهو نابب كبٌر (السفرجٌة) من منسوبً التؽذٌة
بالداخلٌة...

كان العم (فضل) رجالً نحٌفا ً( ...مشلخ سلم) ،على طرٌمة شلوخ الشٌخ الطٌب
ود البشٌر (راجل أم مرح) ...لكنً لم أكن أعرؾ إن كان ٌتبع طرٌك (السالكٌن)
فً هذه الطرٌمة أم ال ..فسؤلته ٌوما إن كان ٌعرؾ (لطٌة) خالٌة( ،ؼٌر مسكونة)،
فؤشار علٌها ومكننً من الدخول إلٌها...

كانت (لطٌة) لدٌمة وبالٌة ...أكل الدهر علٌها وشرب ،شٌد أسفلها من
(الجالوص) وأعالها المخروطً من عشب (التمام) ،الذي اكتسى بلون ألرب إلى
السواد ...من طول ما تربع على ذلن المبنى الطٌنً ...حٌث عبثت به األمطار
الموسمٌة ،ورشمته السوافً ...بحجارتها (السنٌنة) ،ورمت علٌه من الحبٌبات
الترابٌة الناعمة ،ما رمت ...فصار أكثر تالصما ً ...وأكثر لوة وثباتا ً ...أكاد أجزم
أن ذلن الشكل المخروطً لم ٌفمد لشة واحدة منذ تشٌٌده ...جراء سطوة عوامل
تلن الطبٌعة الماسٌة ...وٌعزى ذلن لنوعٌة المواد الجٌدة التً استخدمت فً
تسٌٌده...عالوة على مهارة المصمم و(البنا) على السواء...

جلست داخل تلن (المطٌة) الهادبة المظلمة ...إال من بعض أشعة شمسٌة
هٌنة ...تداخلت لفنابها الداخلً ،عبر (الطالات) الصؽٌرة ،التً زٌنت جدرانها...
كانت تلن (المطٌة) تتمٌز بدرجة من الرطوبة العالٌة ...فً ذلن الٌوم الصٌفًٌ ،وم
افتتاحً لها...فتمازجت تلن الرطوبة ،فً رضاء تام ...مع التربة المفككة،
والمبعثرة ،على أرضٌتها ...تمازج ٌوحً باإللؾ والمناعة..

شعرت أثناء جلوسً على تلن التربة (األسفنجٌة) ...حسب تخٌلً ،وأنا تمألنً
راحة ؼٌر موصوفة ...ؾ(..دفست) بفتح الدال وسكون السٌن ،لدمً الحافٌتٌن
داخلها ...وشعرت أن الصٌؾ لد تنحى جانبا ً ...لٌتٌح لً أن أبدأ..
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فبدأت ولم أتولؾ لعام كامل ...سمطت بعده إرادتً ...وانطفؤت جذوة حبً،
عند إزالة (المطٌة) ...بٌد آمرة ،لم تترن لً حتى إلماء النظرة األخٌرة علٌها...
فمد ؼدت نبع إمتاعً طلالً باكٌاً...تذكرتها وأنا أطالع معلمة الشاعر الجاهلً
(امرئ المٌس) ...التً كانت ضمن ممرراتً الدراسٌة فً الشهادة السودانٌة:

لفا نبن من ذكرى حبٌب ومنزل
بسمط اللوى بٌن الدخول فحومل

فتوضح فالممراة لم ٌعؾ رسمها
لما نسجته علٌها من جنوب و شمؤل

ولفت بها صحبً عل مطٌهم
ٌمولون ال تهلن أسى وتجمل.

حومت كثٌراً ...أتنمل ما بٌن المنازل و المساكن و (المطاطً) ،بؤرض الوطن
الؽالً  ...لكن ذاكرتً الحمتنً من ؼٌر عنت ،أو رهكٌ ،ذكران ...فظلت تعبث
بمخٌلتً ،تدنٌنً ...وتبعدنً ،وأنا ال أزال أردد:

كم منزل فً األرض ٌعشمه الفتً
وحــــنٌنه أبداً ألول مــنزل.

وفً حمى الزرٌمة (لطٌة):
لم أكن أعلم أنً سؤكون مدعواً لدخول (لطٌة) أخرى ...صدفة ،ومجبراً...كان
ذلن عندما كنت أهٌم فً واد ؼٌر ذي زرع ...بنواحً ما ٌعرؾ ب(..الزرٌمة)...
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التً لم استطع ساعتها ،أن أحدد هوٌتها ...إذ لم ألحظ وجود مساكن ،أو حتى
بناءات ...تنم عن وجود فرٌك ،أو لرٌة ،فً ساحات ذلن الوادي السحٌك...
المتمدد فً المنطمة ،ما بٌن النٌل األبٌض ،وكردفان.

وادي ماإه فً جوؾ ببر عمٌك ...وردت إلٌها ألستمً ،فعانٌت ما عانٌت ،فً
سبٌل ذلن .أرضها رمال من منبسط ...ما بٌن (الموز) واآلخر ...نهارها حار
مشمس ...ولٌلها بارد صمٌع...

ترنو على الوادي من ناحٌة الجنوب( ...لطٌة) شٌدت بكاملها ،من العٌدان
والتمام ...ال صرٌؾ ٌحٌطها ...تتسٌد المكان لوحدها ...لها باب ٌطل ناحٌة
الشرق ...فً اتجاه المبلة تماما ً ...ال ٌجد المصلً معاناة فً تحدٌد موضع مصاله،
بافتراش (الفروة) الجلدٌة ...التً أخالها منزوعة الصوؾ ،فً بعض من
أجزابها...لمدمها.

ٌممت نحو (المطٌة) ...وجدت فٌها رجالً وحٌداً ...جالسا ً فً سكٌنة وهدوء...
(لمحً) اللونٌ ...رتدي (عرالً) وسروال (ابتكة) ...وطالٌة بٌضاء ...شكله
مؤلوؾٌ...تحدث فً هدوء ،بإلفة تلمابٌة وداعةٌ ...حسن االستمبال ،وٌجٌد ترتٌب
الحوار ...كلماته واضحة ...لكن صوته ال ٌتعالى كثٌراً ،على المسامعٌ ...بدو أنه
ٌعتمد على نفسه كثٌراًٌ ...موم بؤداء كل شًء ...وٌجٌد عمل أي شًء...

تفرسنً الرجل جٌداً ،وتفرسته تماما ً ...لدم لً ماء ب(..الكوز) ...من جالون
مكسو بالخٌش ...ومبلل بالماء ،كً ٌملل من درجة الحرارة الصٌفٌة الخارجٌة...
والتً سترفع درجة حرارة الماء ،إن تسلطت علٌها مباشرة.

طال حبل الحدٌث بٌننا ،فً محاور عدة...كعادة السودانٌٌن عندما ٌلتمون فً
الؽربة ...فكان الحدٌث مثمرا...ومفٌداً ،أشعل الرجل نارا ً ...وبدأ ٌصنع طعاما ً ،ألم
ألل إنه ٌجٌد عمل كل شًء؟ ...وٌعمل كل شًء...؟ وضع على النار ،فوق
(اللداٌات) الثالثة ،حلة سوداء من الخارج ...لما علك علٌها من دخان الولود
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(الحطب) ...الذي نعرفه ب(..السكن) ،بالسٌن المفتوحة المشددة ،وبالكاؾ
المفتوخةٌ ،بدو أنه ٌموم بصنع عصٌدة نسمٌها نحن السودانٌٌن( ،بنً كربو )...
وذلن بخلط دلٌك الذرة مع الماء ...من ؼٌر تخمٌر...لم ألحظ وجود (خمارة) أو
(جر) لتخمٌر الدلٌك.

تركت الرجل جانبا ً ...وتحول اهتمامً ل(..المطٌة) ،التً تناولتها بالفحص
الدلٌك ...لكل جزء من أجزابها ،كانت رطبة وباردة ،رؼم سطوة الصٌؾ المارص،
والشمس الملتهبة...أتاحت لً تحرٌن ناظري ،فً نواحً (المطٌة) المختلفة...

فً أحد جوانب (المطً) ...فً الداخل ٌتربع (عنمرٌب) واحد (هباب) ،سط
علٌه لحاؾ ومالءة ...وفً الجانب المناظر له ،توجد مجموعة من أكٌاس من
المماش و من التٌل ...ملفوفة على بعضها ...تعرؾ الواحدة من تلن اللفات
ب(..البمجة).

تحتوي(البمجة) بداخلها ،كما علمت من الرجل،على مجموعة من السلع
التجارٌة المتنوعة ...التً سٌتم عرضها للشراء ،فً ٌوم (سوق الزرٌمة) ،فً
الفناء الذي ٌتمدد من أمام (المطٌة) الرمز...بمسافة معتبرة ،والذي ٌوافً ٌوم
األربعاء من كل أسبوع...أما هذه (البمجات) ،الموجودة فً داخل (المطٌة)،والتً
تتشارن معنا فً مساحتها الداخلٌة ،تإول ملكٌتها للتجار المتنملٌن ،الذٌن
سٌتوافدون إلى منطمة (الزرٌمة) ...فً أمسٌات أٌام الثالثاء من كل أسبوع.

فً أحدى جهات (المطٌة) ...وبالمرب من البابٌ ،وجد مولد النار المكون من:
ثالثة (لداٌات) كما أسلفنا ذكر ذلن ...ولعل لرب المولد من البابٌ ،رجع للحٌطة
من الحرابك المتولع ولوعها ...مما ٌسهل السٌطرة علٌها ،وذلن بإمكانٌة
إطفابها بسهولة وٌسر...ال سٌما وأن (المطٌة) مشٌدة بالكامل ،من المش
والحطبٌ...شتمل مكان المولد ،على بعض من األوانً المنزلٌة ...الالزمة
لعملٌات الطهً المختلفة ...ولتناول األشٌاء ...وتخزٌن المواد الؽذابٌة ...والماء.
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الحظت وجود (عصا) ؼلٌظة مكسوة بالجلد ...الذي عادة ما ٌنزع من ذٌول
األبمار بعد سلخها...تعرؾ ب(..العكاز المضبب) ...إلى جانب (حربة) صؽٌرة،
و(سكٌن) داخل ؼمدها (الجفٌر) الجلدي...معلمة على رأس أحدى أرجل
(العنمرٌب) ...كما الحظت تدلً بعض الملبوسات الرجالٌة ،مجدولة على واحد من
(الحٌطان) ...تعرفت منها على (الجالبٌة) و (العرالً) والسروال (أبتكة) ...هنان
أٌضا ً (المصالٌة) المعروفة ب( ..برش الصالة) المصنوعة من السعؾ ...معلمة
على جانب آخر من جوانب (المطٌة) ...عالوة على وجود بعض من األشٌاء
األخرى ...التً ال تسترعً االنتباه.

تخلو (المطٌة) وفناإها ،بالكامل ،من ملمح الحٌاة ...الذي تمثله الدواجن،
واألؼنام ،وؼٌرهم من الكابنات الحٌة ...كما ٌخلو الفناء المتمدد ،أمام (المطٌة)،
من المارة ...سوى أن كانوا من البشر ...أم من لطعان الحٌوانات ،التً تنشد
المرعى ،وذلن لندرة الحشابش ..أو األشجار ..أو الشجٌرات ،فً المنطمة ،التً
تمثل منطمة شبه صحراوٌة ...خاصة فً مواسم الصٌؾ ،حٌث ٌمل الماء ...ولت
انحسار األمطار ،فً موسم الخرٌؾ.

نسبة لشح ماء الشرب فً (المطٌة) ...فمد تولٌت أمر جلبها من (العد) أي
المورد ...وهو عبارة عن مجموعة من اآلبار العمٌمةٌ ...رد إلٌها الواردون من
عدة جهات ...فً الوادي ،حفرت آباره بالجهد المبذول طوعا ً ...من سكان الوادي
واألودٌة المجاورة.

ٌبعد (العد) مسافة من (المطٌة) ...تتطلب جهدا شبابٌا ً ،للسٌر على األلدام،
فحملت معً جالوناٌن (مخٌشاٌن) (مكسوتان بالخٌش) ...وبدأت مسٌرتً نحو
(العد) كما أشار إلً الرجل ...ولد أنبؤنً بوجود (دلو) جلدي...هنان عند (العد)،
موثولاً ...لدى أحد األعواد المابمة عند سطح الببر.

وصلت (العد) من ؼٌر عناء ...فثورة الشباب كانت تمأل جوانحً ،لوة..
واندفاعا ً ..ورؼبة ،وجدت (الدلو) جاثٌا ً (مكوما) ...كاألفعى الملتفة حول نفسها،
ؼٌر أنه كان ٌمثل (كومة) كبٌرة ،تساوي فً حجمها عشرات حجم الحٌات
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الؽلٌظة ..والطوٌلة...كان (الدلو) ٌخشع ساجدا ً أمامها ...متؤسفا ً على صؽر حجمه
وهزال هٌبته ...التً ال تتناسب وحجم كومة الحبل الهابلة.

لوارد (العد) أن ٌتؤمل ...فً شكل ،وتكوٌن ،وتلوٌن ذلن الحبل ...فً حٌرة
وتفكر تامٌن ،فهو لٌس حبالً واحدا ً ممتداً ...إنما ٌتكون من عدة حبال متداخلة،
كثٌرة (العمد) ومتنوعة فً ألوانها ..وفً أشكالها ...فجزء منها صنع من السعؾ،
وآخر من الصوؾ ،وبعض منها صنع من المماش البالً ..المهترئ ،لكنه لادر
على تحمل (الدلو) بمابه ،من أعماق بعٌدة ....تتطلب الصبر ..والجهد المتواصل،
ولوة سلٌمة...رافعة ،تتكالب جمٌعها ،لتإكد تواصل عملٌة النشل (إخراج الماء
من الببر)...والفوز بدلو ممتلا نسبٌا ً بالماء ...الذي لد (ٌتجلفك) الكثٌر من مابه،
نتٌجة (االهتزاز) أثناء ذلن النشل المضنً.

ٌعد إنزال ذلن الحبل إلى لاع الببر أمرا ً سهالً ...ألنه ٌتماشى ولانون الجاذبٌة
المعروؾ ...والحبل ٌفوق طوله ،طول المسافة من سطح الببر إلى سطح الماء،
بملٌل ...مما ٌساعد ذلن الفارق فً الطول على تمكٌن انؽماس الدلو فً الماء...
الذي ال ٌتسنى ل(..الناشل) ،رإٌته ...حتى لو كان النهار صٌفٌا ً ومشمسا ً ،كما هو
فً الحال التً أنا فٌها اآلن..

بمثابرة شبابٌة ..استطعت وأنا والؾ على حافة الببر ...أن أمأل جالونٌن
(مخٌشٌن) بالماء المشوب بحمرة ظاهرة ،ال تخطبها عٌن الرابً ...ال أدري إن
كان مصدرها نوع من أنواع المش المبلل ...أو من النباتات التً تسالطت داخل
الببر ،وأصابها التخمر ...أم جراء تفتت أجسام حٌوانات مٌتة ...كالزواحؾ...من
الثعابٌن ،أو السحالً ...أو سموط أحد صؽار األنعام...أو أكثر ،بداخل الببر،
ن(..السخالن) أو (الحمالن) ...أو ربما ٌكون ناتج سموط إنسان لتٌل...أو تابه،
ذلن ألن اآلبار ؼٌر مؽطاة.

تحركت نحو (المطٌة) حامالً ما ٌكفً لٌومنا هذا من الماء ...ولٌوم بعده
للشرب...أما رؼٌة االستحمام هنا ،تعتبر من باب الرفاهٌة المنهً عنها...فهً
موإدة فً هذا الوادي.
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افترشت األرض ،والتحفت السماء ...فً لٌلتً تلن ،أمام فناء (المطٌة) ،ولٌس
بداخلها ...فمد كان الجو معتدالً ٌدعو للتمدد ...من ؼٌر لٌود ،تتالطم النسمات هنا،
متصارعة ...ؼادٌة ورابحة ،تحمل من ذرات الماء الواهنة ،التً استجلبتها من
ألصى شمال الوادي ...لتحطها على أجسادنا الممدودة ...التً تتٌح لها مجاالً طٌبا ً
للهبوط علٌها ...أحسست بؤن جسدي فً تلن اللٌلة ،كان أكثر استجابة ..وأكثر
تشولا ً ..الحتضان تلن الؽادٌات ،وأنا فً حال أكاد أسمع فٌها أصوات فً خٌالً
تمول( :تش..تش..تشششش..تش) ...خارجة من مسامات جسمً ،تعمل عل تبدٌل
الحال ...مما طالها من لهر السموم ...إلى رٌاض ندٌة بمابها المسكوب.

بعد الفجر تناولت والرجل (شاي الصباح) ...من ؼٌر حلٌب( ،شاي أحمر
سادة) ...وبعض لمٌمات من (بنً كربو الباٌتة) ن(..فكة رٌك) ...داخل (المطٌة)،
التً تشبعت من الرطوبة النسبٌة ،لٌالً.

لملمت عٌابً ...وأدرت ل(..المطٌة) ظهري ...بعد أن ألمٌت تحٌة وداع حارة
مملوءة شجنا ً وعرفانا ً ،على مضٌفً الكرٌم ...فضل هللا ود محمد زٌن.

وفً جبال النوبة الؽربٌة (لطٌة):
كانت فً انتظاري (لطٌة) أخرى ،فً واد واسع ...تترامى أطرافه ،من ودٌان
جبال النوبة الؽربٌة ...فً أرض (كردفان) الطٌبة ...وكانت هً (المطٌة) الوحٌدة،
التً تتحٌز جزءاً ٌسٌراً من وادي منطمة (والً) ...المعروفة لسكان تلن الجبال،
من أبناء لبابل النوبة ،من سالالت أجدادنا (النوبببن) ...الذٌن ٌمثلون أصول
اإلنسان على ظهر البسٌطة...
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استؽرلت فً لطع المسافة الممتدة ،ما بٌن طرفً ذلن الوادي ،مشٌا ً على
األلدام ،ثالث ساعات ...بالتمام والكمال ،وأنا فً عنفوان الصبا ...كانت تلن
(المطٌة) ،تمثل المبنى السكنً الوحٌد ،فً الوادي...اهتدٌت إلى وجودها بعد
تمضٌة مدة ،أكثر من الساعتٌن بملٌل ...فلم تكن هً هدفً الذي أنشده...وإنما
كان الهدؾ (دبال عبس) أي (الجبال الؽبش) ...بإشارة من أحد المارة الملة...
الذٌن ٌخوضون أشتاتا ً ...فً متاهات ذلن الوادي المتمدد ...والذٌن أصبحت واحدا ً
منهم أخوض كما ٌخوضون...إال أنً ال أحمل حربة ،أو أي أداة حرب
أخرى...كالسكٌن أو العصا...

إنه واد تحفه الجبال ...من كل جهاته ،جبال عالٌاتٌ ...تسلك فٌها نظر المطالع
إلى لممها ،بصعوبة متعثرة ...لمم ٌكسوها االخضرار الذي ٌتناسب ،وٌتناسك ،مع
ما ٌعم الوادي من خضرة متنوعة ...تنوع نباتاته ،من حشابش ..وشجٌرات ..و
(تمار) ..وهو جمع (تمر) ،بضم التاء والماؾ المخففة...الذي ٌمثل شجٌرة ذات
ساق لصٌرة ...ملتفة على نفسها.

كنت ساعتها أسٌر ...وعلى كاهلً حمل (طرد) تمٌل فً وزنه ...لكم عانت
كتفاي جراء حمله المتمطع ...نتٌجة ابتؽاء الراحة ما بٌن الفٌنة واألخرى...
أضنانً المسٌر ،وأجهدنً الحمل كثٌراً ...وعندما اتضحت لً معالم (لطٌة) من
أمامً ...وعلى مسافة لٌست بالمرٌبة ،ارتاحت نفسً كثٌراً ...وطاؾ بً ما طاؾ
من السرور ...الممزوج باأللم ،والمعاناة ...فاتخذتها هدفا ً ...حتى إن لم تكن
مؤهولة ،فهً لد تمنحنً حالوة المؤوى ومذاق الراحة...الذي كان ؼاببا ً ألكثر من
ٌوم كامل...

ساعات مضت ...تخبطت فٌها وسط الجبال ،ومتاهات وادي خلته بؽٌر حدود...
وأخٌرا المست ناظري معالم (المطٌة) الساحرة ...وسبمتنً آمالً أكثر
كً(..تتوهط) فً دابرتها ...بالداخل ،ولتتمرغ على أرضها الترابٌة الرطبة...
مثلما فعلت ...فً (لطٌة) العم (فضل) ،طٌبة الذكر...
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وصلت اآلن ...وفوجبت بولوؾ امرأة شابة امام (المطٌة) ...تحمل طفالً
صؽٌرا ،فملت لنفسً أن هذه (المطٌة) ،وبال شن مسكونة ...ألسرة طالما أنها
تضم طفالً رضٌعاً ...وعلٌه ال ٌستبعد وجود األب ...لكنً تساءلت!!! كٌؾ ٌمكن
أن تمارس أسرة كهذي ،الحٌاة فً هذا الوادي ...الذي ٌوحً للشخص الوافد...
مثلً ،بؤنه ؼٌر مؤهول.

حسب ثمافتً ...أن اإلنسان كابن اجتماعً بؤصله ،فؤٌن المجتمع إذن؟ لكنً
لم أبعد كثٌرا ً عن المشهد ...فاستدعٌت مولؾ السٌدة (هاجر) وولٌدها
(اسماعٌل) ...فلهذه األسرة ،نفس الظروؾ التً ترن الوالد فٌها ابنه وزوجته...
وؼادر ،إال أن الوادي هنا فً منطمة (والً) ٌعتبر ذو زرع ...والجبال هنا تتشابه
والصفا والمروة...فً بنابها الحجري...فهً تمؾ أمامً شامخة ،متحدٌة ...أخالها
ترممنً وأنا كالمزم أمامها ...فهنا ال أنٌس ...وال حبٌب ،فمط امرأة شابة وولٌدها،
ظال ٌرتابان ...فً وجود إنسان ...منهن ،تبدو علٌه وعثاء السفر ...فهو بشر و
(ود عرب) ٌظهر فً هذا المكان الخلويٌ ...رتدي لبسا ً إفرنجٌا( ،بنطلون
ولمٌص )...تبدو علٌهما آثار األمطار و (لطع) بضم الالم وفتح الطاء ،من الطٌن
األحمر ...الذي ٌتماثل ولون التربة ،هذا ما تخٌلته وما لد كان ٌجوس داخل نفس
تلن الشابة ...التً تلتؾ بثوب ٌعرؾ عندنا ب(..توب الجارات) ...وأعلم أن ما
خفً أعظم...

أدرت عٌنً فً الوادي ...فال طٌرا ً رأٌت ،وال حٌوانات لمحت...كانت الحجارة
تحٌطنً من كل وجهة ...والشمس الخرٌفٌة الساطعة ،تعلو السماء فً كبرٌاء
وتمولٌ( :ا سما ما فٌكً إال أنا) ...رمٌت ما أحمله على كتفً من ؼٌر
اعتناء...أمام لدمً ،وألمٌت التحٌة على المرأة ...وهً تحمل صؽٌرها على احدي
خاصرتٌها ...وكؤنها تتؤهب للهروب ،ردت على التحٌة بؤحسن منها ...وبعد تؤمل
وجٌز ،صافحتنً ...فعلمت من حدٌثً ،أننً ضٌؾ لذت بدارهم ...وكرد على
سإالً عن زوجها ،أشارت ولالت :هو ذان لادم من بعٌد.

وصل الرجل مستبشراً ...احتضننً كعادة السودانٌٌن ،عند اللماء ...سبمت
كلمة (تفضل) ،كل ما كان ٌردده من الكلم الطٌب ...تفضلت بإشارة منه نحو باب
(المطٌة) ،التً دخلتها وأنا أحرن (الطرد) بتفانً ،وفً همة زابدة ...رؼم ما ألم
25

بً من خور وخمول ...إال أنه كان رجال ذو (مروة) عالٌة ...تناول من بٌن ٌدي
(الطرد) وأدخله بنفسه .

جلست على أحد (عنمرٌبٌن) صؽٌرٌن متمابلٌن ...فً داخل (لطٌة) سباعٌة...
شٌدت من المش بالكامل...كنت توالا ً لدخولها ،منذ أن رأٌتها ،وأنا على بعد مسافة
ساعة زمان( ...مشٌا ً على األلدام) بالتمرٌب ،من مولعها ،على الطرؾ الجنوبً
لوادي (والً).

ال أخفً علٌن عزٌزي المارئ ...فمد كنت ساعتها ،وأنا متكا ،أمنح ذلن
(العنمرٌب) الصؽٌر ،جانبً األٌمن ...ساندا ً رأسً على كؾ ساعدي ...بٌنما ٌمتد
ذراعً على الوسادة ...كنت أشعر بؤنً فً داخل بٌتً ...الذي ٌبعد عنً بؤكثر من
ألفً كٌلومتر ...بالتمرٌب ،فالبساط عند السودانٌٌن دابما ً (أحمدي)...تنملت بنظري
فً مناحً المطٌة الصؽٌرة ،فكان إلى جانب من جوانبها منضدة (تربٌزة) خشبٌة،
تشابه (ترابٌز) الحكومة ...متوسطة الحجم ،بها مجموعة من األدراج...

على سطح (التربٌزة) ...تشاهد مجامٌع كثٌرة من الصنادٌك الصؽٌرة ،مبٌنا ً
علٌها بعض الكتابات المطبوعة ...تحمل أسماء بعض األدوٌة الطبٌة ،وهنان أٌضا ً
تجد بعضا ً من الموارٌر الكبٌرة والصؽٌرة ...تحمل أدوٌة طبٌة سابلة ن(..المنفس)
و ن(..البلدونا) ون(..صبؽة الٌود) ون(..الكٌنٌا) ...وؼٌر ذلن من أنواع األدوٌة
السابلة المعروفة لدى المثمفٌن،

بالمرابن وحسب...أدركت أن مضٌفً هو المساعد الطبً فً المنطمة ...لكن
أٌن المرضى أو المتمارضٌن؟ فً جانب آخر بعض (الكراتٌن) وبعض (الهتش)،
الذي عرفت أنه تابع لوزارة الصحة ...وفً مولع آخر بعض األوانً المنزلٌة
النسابٌة ...المتنوعة ،والالزمة لتسٌٌر الحٌاة...

هنا (كور) جمع كورة( ،البعض منا ٌمول :كوار أو كورٌات) ..وجرادل..
وحلل ..وصحون ..وكبابً ..إلى جانب اإلبرٌك ..والتبرولة ..والبرمة..
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والمرحاكة ..والمربة ..والسعن ..والبنبر..واللداٌات ..وبعضا ً من الحطب..
وبرشٌن (بٌض) ..وؼٌر ذلن من الممتنٌات ،واألوانً...

على الحٌطان بعض من المعلمات ...ن(..الكابدلو) ..والطبك ..والصٌنٌة..
وأكٌاس لطنٌة ملفوفة على بعضها ..بداخلها أشٌاء ؼٌر مربٌة ،تعمدت أن ال أسؤل
عن محتوٌاتها...

ال شن أن مثل هذه (المطٌة) ...تستخدم ألكثر من ؼرض ،فهً بالفعل مكان
لالستمبال ..وللطعام ..وللنوم ..ولونسة الشاي والجبنة ..وعالوة على ذلن فهً
عٌادة تستمبل المرضى ..الذٌن لم أحظ بممابلتهم ،طٌلة مدة بمابً ،مع مضٌفً
الشهم ،داخل تلن (المطٌة) ...التً كانت بالنسبة لً مالذاً آمنا ً ...وموضع راحة
تامة ...واستجمام ،بما توافر فٌها من طراوة ،ومن دفا ،فً نفس الولت.

فً ولت لم ٌكن هنالن من حولها ...إال الظالم الدامس ،والهامس ،من ؼٌر
ضوضاء ...إال ما لد ٌنبعث من داخل ربات أربعة نفوس ...تنثر الهواء دافبا ً ،من
داخل الصدور ،فً لالب من الزفٌر ...فهً ال تدع للضوضاء مجاالً ،كً تحتكر
المجال...

فً ذلن المٌمات ،حٌث تحتشد النجوم ...متراصة...مبعثرة و (متشتتة) ...فً
سمابنا الدنٌا ،فً ؼٌاب الممر...وبعد انتصاؾ تلن اللٌلة المتمٌزة ...حانت ساعة
الفراق...فؽادرت تلن (المطٌة) اآلمنة ...محسوراً ،إلى وجهتً األخرى ،على أثر
سماعنا ألزٌز ماكٌنة سٌارة ...لادمة بالخطؤ ،عبر ذلن الوادي المهجور...

كان افترالنا ،أنا و أفراد تلن األسرة الصؽٌرة ،ذات النفوس الطٌبة ...مفعما ً..
ومشجٌا ً ..ولاسٌا ً ..فً بعض من نواحٌه.
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ألمٌت نظرة وداع حانٌة ...مفعمة بؤلم الفراق ،على تلن (المطٌة) الوادعة...
وعلى ثالثة شخوص ألفتهم ،وألفت الحٌاة بٌنهم ...نظرت إلٌهم ،وأنا أتلمس
طرٌمً لذلن (اللوري) التابه ...بعد أن أتاح لً سابمه ،فرصة الركوب معه إلى
جانب ركابه الكثر.

وداعا ً دمحم ...اإلنسان الفدابً ،ممثل وزارة الصحة ...بالمنطمة ،وداعا ً لن أٌها
المساعد الطبً المضٌاؾ ...فمد أزلت عنً ،كل ما لد علك بنفسً ...وببدنً ،من
أسمام ...وآالم...وبدلتنً حاالً بحال.

وداعا ً لن أٌتها المرأة...األم المثالٌة الكرٌمة ،وإلٌن منً كل األمنٌات...
صؽٌري العزٌز ،فلن اآلن أن تهنؤ ...بنوم هادئ عمٌك ،فً لٌلتن السعٌدة هذي...

وداعا ً اٌتها (المطٌة) المتفردة ...فمد سمٌت من ٌنبوعن المدفاق ...معنى
الحٌاة االجتماعٌة السلٌمة...من أفراد أمة أصٌلة ...تمددت فً شتى مناطك الوطن
 ...على مختلؾ أصولهم ،وانتماءاتهم...

هذه منً إلٌن تحٌة خالصة ...ووداعا ً متضمخا بعبك ساحاتن الممفرة ...أٌها
الوادي المهجور الصابر(...وادي والً).

وإلى الشرق كانت وجهتً:
تعد مدٌنة المضارؾ ...وأرٌافها ،بصفة عامة ،من أكثر بالد السودان تعلما ً
ب(..المطاطً)...ومن أكثرها التناء لها ...فمد أضحى اتخاذها سكنا ً آمنا ً ،ومؤوى
الزما ً ،لسكانها ،فً مسٌرة حٌاتهم العامة ،بمختلؾ أنماطها ،ومتطلباتها...
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تنتظم (المطاطً) وتحتل ،معظم الساحات ...والفناءات ...والشوارع فً
المدٌنة ،فهً ال تتولؾ على الفمراء ،والمعدمٌن ،من السكان ...بل تملكها الؽنً
والفمٌر...فؤصبحت ال تمثل سكنا ً فحسب ...بل تراثا ً ممٌزا ً لتلن المنطمة ...وعلٌه
زاد االهتمام بها كثٌراً ...وصارت عملٌة التنابها ،وتحسٌنها ،وتطوٌرها ،أمرا ً
الزما ً وضرورٌا ً...

استوردت ل(..المطٌة) معظم أنواع المش ،التاعم ..والجمٌل ..اآلسر لألنظار،
مثل لش التمام األبٌض ،النظٌؾ ،ولش سٌمان الممح ...وعٌدان المنا
المستمٌم...والمواسٌر الحدٌدٌة...و األسالن...وحبال التٌل...والحبال البالستٌكٌة
الرلٌمة...عالوة على تصمٌمها التصمٌم الرالً ،الذي تصحبه المتانة فً
التشٌٌد ...لٌواجه موسم األمطار العنٌؾ ،برٌاحه الثابرة ...وأمطاره
الؽزٌرة...التً تصطحبها (الزٌفة) و الزخات المطرٌة الموٌة.

للرابً أن ٌشاهد مناظر (المطاطً) المتفاوتة ...فً جمالها ،إذ أنها تبدو
زاهٌة وجاذبة...فً تلن الصفوؾ المتراصة ،والمنتظمة ،من (المطاطً) و
أصرفتها (جمع صرٌؾ) ...وبعض الحٌشان (جمع حوش)...المشٌدة فً بعضها
من الطوب األحمر أو الواح الزنن...

تتمٌز طبٌعة أرض مدٌنة المضارؾ ...ومنطمتها بوجه عام ،بؤنها أرض طٌنٌة
متماسكة ...كثٌراً ما تحفظ الماء على ظهرها...وذلن لملة تسرب الماء إلى باطنها
لملة مساماتها ...وصؽر وضٌك فتحات تلن المسامات ...وبذلن تصبح ،بعد هطول
األمطار ،أرضا ً مؽمورة بالماء ...والطٌن المتماسن ،الذي ٌعرؾ لدى سكان
المنطمة ،وؼٌرهم من أبناء معظم مناطك السودان ،ب(..الطٌن اللن) ،بضم الالم
الثانٌة ،مع تشدٌدها...

باختالط الطٌن مع الماء المتجمع ٌكون ما ٌعرؾ ب(..البرجوبة) ...وهً ما
تماثل لوام (المدٌدة) المعروفة عندنا فً السودان...حٌث ٌتٌح ذلن المخلوط ،مجاالً
واسعا ً للتزلج (التزحلك) ...من جراء تكوٌن تلن (الزللٌبة) أو (الزلمٌبة) عند
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البعض ...بسبب تمدٌم وتؤخٌر حرؾ (الماؾ) ...فهً تفمد الشخص الذي ٌسٌر أو
ٌخوض فً مجالها ،التوازن ...فٌطٌح مجبرا ً على األرض...

لن عزٌزي المارئ  ...أن تتصور ما تإول إلٌه حال ذلن الشخص ،بعد عملٌة
السموط تلن ...لكنً أخاله ،سٌحمد هللا كثٌراً ،إن لم تتعرض للكسر أحدى
أطرافه ...أو (تنملخ...وتنفصل) أي ال تزاول االستمرار فً مكانها الصحٌح...فٌحل
بها ما ٌحل من ألم لاسً ومضنً...للحد البعٌد ،الذي لد ٌتطلب المثول أمام
(البصٌر) أو الطبٌب.

من صفات مثل طبٌعة األرض هذي ...أنها عند انجالء مابها وتبدده ،عن
طرٌك التبخر أو عن طرٌك التسرب ...أو بفعل امتصاص النباتات للماء ...تصبح
جافة (ناشفة) تماما ً ...وتفضً عن شموق أرضٌة متفاوته ،فً أعمالها ..وفً
اتساعها ،مما ٌإدي إلى دخول الهواء ..واألعشاب و الحشابش المٌتة ...وبماٌا
نباتات أخرى...إلى جانب فضالت الحٌوان ...واإلنسان ،فتصبح التربة هٌنة ،وؼٌر
متماسكة ...كما هو الحال أثناء موسم األمطار...

نتٌجة لذلن تتباعد حبٌبات التربة عن بعضها ...مما لد ٌإدي إلى زٌادة فً
حجمهاٌ...نتج عن تلن الزٌادة ،ظهور خلل فٌما شٌد علٌها من مبانً ...فٌتصدع
وٌتحطم بعضها أو (ٌتشمك) ...نتٌجة تباعد الجدران عن بعضها...ولد تصبح
بمرور الولت ،ؼٌر صالحة للسكنى ...علٌه فإن أرض تلن المنطمة ال تصلح
لتشٌٌد المبانً الثابتة ...من الطوب ...و(الجالوص) ...والحجر ...فاستعٌض عن
ذلن بالمش...والزنن والحطب وهً مواد تتحمل مبانٌها...آثار التحركات
األرضٌة...وبذلن تطول مدة بمابها.

ألمٌت برحلى عن كاهلً...حٌن حللت ضٌفا ً ،بمدٌنة المضارؾ ...داخل (لطٌة)
شٌدت بكاملها من المش ..ومن الحطب ..ومن المواسٌر الحدٌدٌة ...الؽلٌظة منها
والرلٌمة...دخلنها منتشٌا ً ،توالا ً لدفا لد أنؽمس فً جوفه ...إذ كان الولت خرٌفا ً،
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واألمطار تدنو نحونا ،نحن المارة ...بمطراتها المتالحمة ،المتداعٌة ...فً تفان
وتواصلٌ ،نبا بوصول الكثٌر منها ...عبر لحظات تماربت نهاٌاتها...ا لتسمط
علٌنا من زخات من الماء المنهمر...لد تفسد علٌنا أنالة ما نرتدٌه من مال بس
وألنعة ،كنا ندخرها لٌوم آخر...فال شن أن الجو كان بارداً بعض الشًء
...والدؾء ظل مطلبا ً أساسٌا ً بالفعل.

كان داخل (المطٌة) مرحباً ...حٌث ٌتمتع بدرجات من الحرارة عالٌة نسبٌا ً...
تنسً الممٌم بداخلها ،مما ٌسود من برد ..ومن رطوبة نسبٌة ..ومن لطرات ماء،
ظلت تجود بها السماء ونحن فً الطرٌك إلٌها.

هذه (المطٌة) واحدة من (لطاطً) أخرٌ ...ضمها منزل مضٌفً الكرٌم...
باعتبارها (مضٌفة)ٌ ،ستمبل فٌها الضٌوؾ من أمثالً ...وهً إحدى المنشآت
الربٌسة ،التى ٌحتوٌها سور زنكً واحدٌ ...مثل (الصرٌؾ) المعروؾ الذي
تحدثنا عنه سابماً.

أعجبنً كثٌرا ً منظر (المطٌة) من الخارج ...وأنا أنوي دخولها فً عجالة ،عند
بداٌة انهمار المطر وسموطه بعنؾ...كانت دفمات من الماء متتالٌة ومتواصلة...
أصابت بعض ممتنٌاتً ،ببعض من رشاش ماء طهور...

أنا اآلن داخل حصن دافا ...أفرؼت بداخله ثمل البرودة ،الذي توؼل بداخلً،
ولتا ً لٌس بالٌسٌر ...فؤصبت دفبا ً ،كم رجوته وأنا أتنمل مابٌن المحطة وهذه
(المطٌة) الحصن...

درجات من الحرارة بدأت تعلو ...وتدب بجسدي ،لتحل محل حاضنات البرد
الذي تداخل بٌن خالٌا جسمً ...المؽمورة بالصمٌع ،وبالنشوة الفابرة ،فً ذات
الولت ...ما هً إال لحظات لالبل وتجدنً ،ولد تعادلت درجات حرارة دواخلً،
ومناخ (المطٌة) الذي توؼلت بٌن ربوعه ...متوابما ً ومتلذذاً ...وكؤنً أتملب داخل
ؼطاء صوفً ألٌؾ...
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راعنً حما ً منظر (المطٌة) من الداخل ...حتى أنً لم أكد أمٌز إن كانت شٌدت
من الطٌن ..أم من الطوب ..أم من المش ...فلونها األبٌض الناصع ،الذي ؼطى
على كل شًء منها ...ولم ٌبك لمواد البناء أثراً ٌرى ...كان منسابا ً ،وصافٌا ً
صفاء نفس مضٌفً ...ال ٌكدره ما ٌشوب طلعته اآلسرة ...فاللون أبٌض متناهً
الجمالٌ ،ؤسر الناظر بكلٌاته ،وال ٌدع له مجاالً ...كً ٌتبٌن مواطن الخلل والنشاز.

تتخلل جدار(المطٌة) المستدٌرة ...مواسٌر فضٌة ،متباعدة ،لابمة على مسافات
متساوٌة ...تمثل دابرة منتظمة ،كجزء من جدارها الثابت ...الستابر الشفافة
المصممة من المماش المطنً ...وؼٌره من أنواع األلمشة ...تتدلى برفك على
الجدار ...لتجعل من ساحة (المطٌة) الداخلٌة ...موطنا ًٌ ،عد حكرا ً للجالسٌن
بالداخل ...لد تروع المتطلع ...حما ً ،مجموعة من المعلمات على الجدران ...من
صور ،ومن ممتنٌات تراثٌة محلٌة ...كالمصنوعات السعفٌة ...التً أصبحت
تستخدم كؤدوات زٌنة ...فً كثٌر من الموالع السكنٌة ،والتجارٌة ،وؼٌرها...

ٌزٌن (المطٌة) التً أنا بداخلها اآلن ،باب واحد للدخول إلٌها ،أو للخرج منها...
إال أنً لم ألحظ وجود شبابٌن (طالات) على الجانبٌن ...مما ٌدلل على أن هذه
(المطٌة) شٌدت بالكامل من المش ،والحطب ،والمواسٌر...

تمازجت ألوان لطالء ...على الجدار الدابري ل(..المطٌة) ،وتداخلت فً
جمالٌاتها ...مع الستابر ،والتحؾ المعلمة ...التً زانتها كثٌراً ،صورة فوتوؼرافٌة
ملونة ،ومإطرة ...عرفت فٌما بعد ،أنها صورة للمرحوم والد مضٌفً الكرٌم،
فالناس هنا فً بالدي...وكما ٌبدو لً ،أنهم ٌخلدون ذكرٌاتهم ..وموروثاتهم ،عن
طرٌك الرموز المناسبة لذلن ...وما صورة المرحوم والد مضٌفً ...إال تعبٌرا ً
صادلا ً عن بر الوالدٌن ...ورفع شؤنهم أحٌا ًء كانوا أم أمواتا ً ...دعوت له مخلصا ً
بالرحمة والؽفران ...مما أدى إلى الولع الحسن على نفسٌة مضٌفً ،من خالل ما
بدأ علٌه من عالمات الرضا...
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بسٌاحة خفٌفة لناظري ...على المعلمات المنسمة ،التً لم أتعرؾ على بعضها،
عدت لمولع جلوسً حٌث توجد ثالثة من السرابر الحدٌدٌة ...العالٌة والمستوٌة،
وبعض من كراسً جلوسٌ ...بدو أن الجالس فٌها ٌحس راحة ..ومتعة...نسبة
للمساند المخملٌة العالٌة الوثٌرة ...التً ؼاصت فٌها نظراتً ...ولد كنت موعودا ً
بالجلوس فٌها ولٌس علٌها...حٌن ٌتم انتمالً إلٌها ،من كرسً بالستٌكً عادي،
لذت بالجلوس علٌه ،عند دخولً ل(..لمطٌة) ...ألنفض ما علً من آثار علمت بً
وأنا متوجه نحو هذه (المطٌة) بالذات...

هنان منضدة (تربٌزة) خشبٌة ...بنٌة اللون ،تبدو متجانسة مع كل ما هو
موجود ب(..المطٌة) ...وضعت بعض من (األناتٌن) البسٌطة علٌها ...وعلى
جوانبها األربعة ،تجلس أربعة منضدات صؽٌرات ...تعرؾ لدٌنا ب(..الطماطٌك)،
بنفس لون المنضدة الكبٌرة ،حٌث طرحت على سطح كل منضدة منها ؼطاء
(فوطة) ...من لماش أبٌض مطرز...

مما شدنً كثٌراً أن (المطٌة) مضاءة باستخدام المصابٌح (اللمبات)
الكهربابٌة...أما عن أرضٌتها فهً مؽطاة (مبلطة باألسمنت) ...تعلوها (فرشة)
تماثل السجاد المعروؾ ...فً شكله ،وفً لونه ،وهو ما دعانً للجلوس فً
الكرسً البالستٌكً ،الممارب لباب (المطٌة) ...حتى ال أكون ضٌفا ً مزعجا ً ،أرمً
بطٌن الشارع وما تعلمت به من شوابب ،وسط هذا الحٌز األنٌك...

عند باب (المطٌة) ٌوجد كرسً صؽٌر ...وإبرٌك ..وطشت صؽٌر..وأداة حدٌدٌة
صؽٌرة تعرؾ ب(..الحكاكة) ،تستخدم فً إزالة الطٌن وآثاره من الحذاء...خلؾ
مساحة أرضٌة صؽٌرة...فرشت بالرمال...

تولؾ هطول المطر وأنا مستلمً على السرٌر الحدٌدي ...الذي اخترته،
وعٌناي مشدودتان إلى السمؾ ...أبحث عن سمات (المطٌة) الؽاببة عنً ،من
أمثال ما رأٌت من لبل من (لطاطً) سوى أن كان من الخارج أو من الداخل...
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ال شن أنً اآلن بداخل (لطٌة) تعد من أنواع السكن الفاخر ...كما ٌمولون ،فكل
ما فٌها مختلؾ بشكل واضح ،عن ؼٌرها من (المطاطً) المتشتتة فً أرجاء
وطنً الحبٌب ...لكنً أصرح لابالً:

((أن (المطٌة) هً (المطٌة) ...فً تصمٌمها ،وفً أهمٌتها ،وفً دورها
المنوط بها ،الذي تموم به ،فكل (المطاطً) متشابهة ...فً تصمٌمها ،وفً ما
تتمٌز به من خواص ...فً كل جهات السودان ،بل وفً كل بماع األرض
االفرٌمٌة)).

كانت لٌلة سعٌدة ...لضٌتها فً رحاب تلن (المطٌة) المضٌافة ...بما جادت علً
به من دفا لطٌؾ ...رؼم تلن (الشكشاكة) وهً تعنً الرزاز المطر ،ذات الصوت
الخافت ...التً كانت تسود األجواء الخارجٌة ل(..المطٌة) بحنٌن وحنٌة ...فكؤنها
ظلت تهدهدنً طوال لٌلتً تلن ...إلى ما لبٌل الصبح.

كان نوما ً هادبا ً لم تتخلله وخزات إبر الناموس أو (المراص) ...أو عواء
(هوهوة) الكالب ...أو نهٌك (هنٌك) الحمٌر ...وال لفزات المطط الساهرة المتتابعة
 ...فهطول المطر تلن اللٌلة ،أولؾ كل هذا النشاط ...وآوت تلن الكابنات جمٌعها،
إلى أوكارها ...فلذ لً المنام تماما ً...

كنت أنام منفرداً ،من ؼٌر رفٌك( ...أتملب) ،و(أفرفر زي ما داٌر) ...فصرت
المالن األوحد ل(..المطٌة) ...فمد تفادٌت بذلن أٌة نؽمات ل(..الشخٌر) ،من أٌة
جهة ،كانت ستماسمنً ذلن الهدوء الرابع...

هنان مثل سودانً ٌمول:
(دوام الحال من المحال).
لطع مسٌرة ذان الهدوء الطٌب ...صوت انفجار لوي ،لم ٌكن فً الحسبان أو
الخاطر أبداً ...فلم أن أتولع حتى دبٌب ألدام تساق نحو (لطٌتً) ...أو حتى تمرغ
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أو احتكان ،أحد البهم على حابطها الخارجً ...أو صوت كحة ،أو أنٌن ،من كابن
بشري مجاور...

كان لٌلً ٌكاد ٌنؽص هدوءه ،خب النمل على ملس الرخام ...ولكن ما اندفع
ألذنً الناعستٌن من صوت ...كان لد مزق كل نسٌج من الصمت ،جادت به أجواء
تلن (المطٌة)...التً (توهطت) على أرض ،ال تعرؾ للضوضاء سبٌالً...لمد كبر
وازداد ،ونما ،فزعً ..حٌن صاح مضٌفً ٌعلن أن (صالعة ولعت) فً مكان
لرٌب.
خرج مضٌفً من خالل باب (الصرٌؾ) مهروالً ...وولتها لم ٌكن لدي من
خٌار ؼٌر أن أتبعه ...ففعلت لكننً كنت متحسبا ً بعض الشًء ...وذلن ربما تمع
صاعمة أخرى ...ولكن ال ٌدري أحد أٌن سٌكون مولعها ...فالصواعك تختار
موالعها بحسب النظم الكهربابٌة ولوانٌنها ...وكنت ساعتها أعرؾ أن الصاعمة
عبارة عن شحنة كهربابٌة ،ؼالبا ً ما تتسبب الرعود فٌها ،عندما تتصادم السحب
بموة ،إثر التفاوت فً نسب الضؽط الجوي ...من ارتفاع وانخفاض...

علٌه تتجه هذه الشحنة الكهربابٌة ،فً اتجاه محدد ،لتصٌب مبنى ..أو
شخصاً..أو حٌوانا ً ..أو نباتا ً ،كما أنها لد ال تصٌب هدفا ً محدداً ،إذا خلت المنطمة
مما ٌستهدؾ ...فالشحنة عادة ال ٌنتشر مداها بعٌداً ...كما هو الحال فً انفجار
المنابل العنمودٌة المعروفة...

فور خروجً من (الصرٌؾ) رأٌت برٌما ً ولهبا ً ٌتعالً ...ولم ٌكن ذلن بعٌداً من
مكان إلامتً...أصابت الصاعمة فٌها أحدى (المطاطً) ...كان الحرٌك مفاجبا ً،
والناس نٌام ...فلم ٌتسنى ألحد أن ٌدبر الحال ...أو أن ٌحتاط لألمر استبالا ً.

من حسن الحظ أن (لطاطً) الجوار ،كانت مبللة بماء السماء الهطال
المتوالً ،طٌلة اللٌلة الماضٌة ...مما حد كثٌراً ،من انتمال الحرٌك إلى (لطاطً)
أخرى.
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تدافع الناس نحو مكان الحرٌك ...والكل ٌسهم بما استطاع بؽٌة إخماد الحرٌك،
أو برش (المطاطً) و (األصرفة) المجاورة بالماء ...وهم ٌتصاٌحون ،فؤصواتهم
كانت تتعانك ،ال ٌصل ألسماعنا إال بعض منها...فكانت أصوات متنافرة للرجال
منها نصٌب ،وللنساء كذلن ،ولألطفال جلها...تمازجت...وتفاوتت علوا ً..
وانخفاضا ً ..وصراخا ً ..وعوٌالً..

هنان من الكلمات ما طؽى على الكثٌر من اللؽط مثل:
(كر علً)( ..ووووب)( ..سجمً)ٌ( ..ا حللٌلهم)( ..الجوة منو)( ..كب موٌة)
هنان( ..تعال بى جاي)( ..جر العود المطرؾ دان)( ..واحد ٌشوؾ لٌنا موٌة
زٌادة) ..وكثٌر من الجمل المبتورة والمصٌرة ...وأنفاس تتدافع الهثة ،وؼٌر ذلن
مما لد فات على أسماعنا.

ال أبالػ أن أكون لد شاركت فً إطفاء الحرٌك ...مشاركة فعالة ،إذ أنً كنت
فً ممتبل العمر ،وفً زهو الشباب...وشارن مضٌفً بحماس دافك ،ولوة ...كانت
حركة الناس متداخلة ،فالكل ٌحاول أن ٌسهم بما ٌمتلكه من خبرات...فتعددت
االتجاهات ،وكثرت المسارات ،واختلط الجمٌع ..و(تدافروا) ..وتصادموا ..وأبلوا
البالء الحسن ،فانتصروا على النار وأخمدوها ببسالة ...بعٌد أن مد اإلشراق
أٌادٌه الطوٌلة الحمراءٌ...نبا بمٌالد ٌوم جدٌد.

كان هذا الحدث هو نهاٌة حصٌلة من الهدوء والراحة ...بعد نوم عمٌك وراحة
كاملة ،ؼٌر منموصة...داخل (لطٌتً) للٌلة فابتة.

كثٌر أن أحد سكان (المطٌة) المحرولة ...لد فارق الحٌاة محرولا ً،
آلمنً
ً
وأسعدنً كثٌرا ً أن شاركت بفعالٌة متناهٌة فً إخماد الحرٌك.
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لضٌت بعض أٌام أخر بالمضارؾ ...أخوض فً طٌنها (اللن) ..وأتنسم رابحة
دعاشاتها الطٌبة ..وأتوؼل فً مزارعها الطرٌة ..وأتبصر فً صومعتها العالٌة..
وأتجول بٌن مصانع زٌوتها (العصارت) فً حً (أباٌو)...

هنان عند سفح جبال حً الملن ..وفً (دٌم بكر) ..كانت لً ذكرٌات ،ظلت
تراودنً...تتثنى ما بٌن منزل (حاج أبكر) وسفح الجبل ...حٌث كان الرجل ٌمتلن
حمالً أحمر اللون ...ولد مكتوبا ً على جانبٌه (صفحتٌه) كلمتً (هللا...دمحم)...
بلون الصوؾ األبٌض...تؤملته كثٌرا ً وتحممت من ذلن ...فكان ما رأٌته ،ولرأته،
صحٌحا ومتطابما ً مع ما سمعته...وؼٌر ذلن الكثٌر من الذكرٌات سنخوض فٌه فً
حٌنه ،إن أذن هللا ٌذلن.

(لطاطً) الحجر:
هً (لطاطً) شٌدت من األسمنت والحجر ...تبنتها بصفة خاصة ،هٌبة سكن
حدٌد السودان ...فً محطاتها المتعددة .والمنتشرة فً كل مناطك السودان .التً
تعمرها الخطوط الحدٌدٌة ...أي تلن التً تزورها المطارات بؤنواعها ،لطارات
الركاب ..أو لطارات البضاعة ..أو المطارات المشتركة ..أو ؼٌرها من المسمٌات،
ؾ(..لطاطً) المحطات األسمنتٌة تلن ...تماثل (لطاطً) المش أو ؼٌرها ...من
مثل تلن (المطاطً) التً تعرضنا علٌها فً سردنا السابك ...فهً وبحسب المواد
المستخدمة فً تشٌٌدها...توحً بالدٌمومة ،ممارنة ب(..المطاطً) المذكورة ،كما
أنها تمثل رمزا ً وشكالً ممٌزا ً ...للخطوط الحدٌدٌة ،فهً تعد إعدادا ً كامالً لسكنى
العمال وأسرهم ...وؼالبا ً ما ٌطلك علٌها الناس فً السودان ،بصفة عامة (لطاطً
السكة حدٌد).

تعتبر (لطاطً) السكة حدٌد ،امتدادا متطورا ً ...بالنسبة ل(..لمطاطً) لسودانٌة
التملٌدٌة ...التً أصبحت تراثا ً خالداً ،بما تتضمنه من ممٌزات فرٌدة ...تختص
بها ،والتً أسلفنا ذكرها سابما ً...وهً التً تصلح إلٌواء الناس فً أي مولع وأي
زمان ...ونحن نعتبر ذلن نوعا ً من الحفاظ على التراث ونشره فً ذات الولت...
وهو الذي كثٌراً ،ما ممٌزنا عن ؼٌرنا من البلدان.
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ٌشهد التارٌخ والحاضر ...على جودة تصمٌمها وتشٌٌدها ...فهً ال تزال بالٌة
ومتماسكة ...رؼم هجرها وتهمٌش دورها ،بفعل اإلهمال الذي طال هٌبة حدٌد
السودان ...منذ عمود من الزمان.

لعلمن عزٌزي المارئ ...فمد بدأ تشٌٌدها منذ فجر دخول نظام السكن الحدٌدٌة
إلى السودان ...فً العام 1897م ،فً المنطمة ما بٌن حلفا المدٌمة وعطبرة...من
أجل نمل العتاد ...واألسلحة ،عبر الصحراء إلى عطبرة ...ثم إلى سواكن
والخرطوم ،فً سنوات للٌلة متالحمة.

لم ٌتح لً المدر أن أكون ضٌفا ً ٌوما ً ما...فً إحدى تلن (المطاطً) ...لكنً
بالطبع دخلتها ،وتؤملتها بعناٌة ...أو دعت فً نفسً الكثٌر والجمٌل من الذكرٌات،
التً لم تؽادرنً حتى كتابة هذه التؤمالت.

لو أننا كؤمة سودانٌةٌ ...همها أمر تراثها ،الذي هو مجدها ..وذخٌرتها ،عٌر
التارٌخ ...لتفانٌنا وأفنٌنا نفوسنا ...فً العمل لتحسٌن ..وتطوٌر ..وإبماء..المدٌم
عندنا ،من أساسٌات وأرصدة تراثٌة ...تمٌزنا عن ؼٌرنا ،ألصبح هذا اإلرث دعما ً
لوٌا ً اللتصادنا ...ولثرواتنا الثمافٌة ..واالجتماعٌة ،بدٌالً عن هذا النهج الهش
الذي نعٌشه الٌوم.
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الخاتمة
عزٌزي المارئ....
لمد أصبحت (المطاطً) أنموذجا ً تراثٌا ً...
وصرحا ً تعلٌمٌا ً،
لكل أفراد األمة السودانٌة...
فً كل موالعها،
فالجمٌع ٌعرؾ (المطٌة)...

لكن ما حدث ل(..المطاطً) من تطوٌر،
كمبانً للزٌنة ،وكحفظ ..ونشر للتراث...
ٌفوق كثٌراً ...ما تناولناه بالسرد فً هذا الكتاب،
الذي كان ٌرمً للتشبث بتراثٌاتنا المٌمة...
والحفاظ علٌها..
واتخاذها مورداً ..ونهجا ً حٌاتٌا ً...
ٌزود حٌاتنا بالجمٌل،
وباألصٌل...

وإلى لماء،،،
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الصور

من أٌن أتٌت ٌا أختً؟ وإلى أٌن أنت ذاهبة؟ ال زال األمل ممدودا ً فتحركً.
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فً داخل الصرٌؾ نتكا.

حلة من (المطاطً) المشتتة.

41

مجمع (لطاطً) سكنٌة.

فً فناء (المطاطً) جلسة ...لبٌل هطول المطر.

42

(المطٌة) المرسومة باأللوان.
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وللرسم (حوبة) فً تخلٌد (المطٌة).

وللحدٌمة مكان أمام (المطٌة).
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(لطٌة تتسٌد المكان).
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