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الصفحة

إهداء وشكر
التحٌة مباركة ,,,لؤلخ الكرٌم والصدٌك الوفً األستاذ /دمحم الطٌب السعٌد –
المحامً والمستشار المانونً ،المعروؾ بسلطنة عمان...
وهو رجل بحك ،ؼنً عن التعرٌؾ...
فهو الذي أتاح لً فرصة المدوم لسلطنة عمان  -أرض الخٌر...
بدعوته الكرٌمة لً...
والتً من خبللها استطعت أن أساعد ،فً تعرٌؾ ونشر،
بعض من مضامٌن التراث المومً السودانً...
بٌن أهلً فً السلطنة،
فهم أصحاب الحك فً كل ذلن...
من الممٌمٌن فً السلطنة ومن زابرٌها...
الذٌن أفردوا لً من ولتهم الؽالً،
ما أراح بالً ،وأرضى ؼروري...
لن أستاذي دمحم الطٌب من الشكر أجزله،
ومن التمدٌر أوفاه...
زادن هللا علما ،وأدبا ،وأجرا...
ودمتم رمزا وذخرا فً دعم العلم والمعرفة.

المإلؾ
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الٌن ٌا عمان:
التحٌة لن ٌا لابوس بن سعٌد السلطان المبدع.

أخبرونً أنن صانع عمان الحدٌثة ...واستوحٌت مما رأٌت بؤم عٌنً أنن خبلصة
طفرة بشرٌة نادرة ...حممت كل أحبلم األمة العمانٌة البعٌدة جدا ...فً خبلل فترة
خمسٌن عاما فمط ،ظلت تتجدد وتمضً فً مسٌرة تنموٌة ...مؽمورة فً إرادة
متواثبة ...نحو الكمال ،فنالت األمة...وعند عتبات خواتٌمها ،ما لم ٌتحمك لبلد
مماثل ،فً حمبة لصٌرة كهذي.
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بما أنً ال أعرؾ الكثٌر عن الحسابات المالٌة ...إال أننً أدركت من خبلل
رإٌة المتمصً للحمابك ،والباحث فً األمور ،بتدلٌك وتفصٌل ...عرفت أنً أمام
إنجاز باهر ...وأمام بعث جدٌد ،لثروة بلد كانت ؼاببة ردها من الزمان...هً ثروة
تتمثل فً المال ،وفً الحٌاة الدٌنٌة ،والتربوٌة ،واالجتماعٌة ،والثمافٌة،
والسلوكٌة ،واإلبداعٌة ,وؼٌرها ...مما لد تتنافس فٌه األمم مع رفٌماتها.
فٌا لحظً وحظ أهل عمان ...بما ؼمرنً كعربً مسلم...وؼمرهم من الخٌر
والرلً والسمو ،إلى مصاؾ الدول المتمدمة ...بفضل أحد أبنابها األوفٌاء ،وهو
السلطان لابوس بن سعٌد بن تٌمور آل سعٌد ...أو آل (البوسعٌد) ،الذٌن تسلموا
ممالٌد الحكم فً أرض عمان ،منذ العام  1779للمٌبلد ...وفً ما ٌلً تسلسل تسلم
مفالٌد الحكم لسبلطٌن هذه األسرة الكرٌمة:
لابوس بن سعٌد

1971م

سعٌد بن تٌمور

1932م

تٌمور بن فٌصل

1913م

فٌصل بن تركً

1888م

تركً بن سعٌد

1871م

اإلمام عزان بن لٌس

1868م

السٌد سالم بن ثوٌنً

1866م

السٌد ثوٌنً بن سعٌد

1856م

السٌد سعٌد بن سلطان

1817م

السٌد سلطان بن أحمد

1792م

السٌد حمد بن سعٌد

1779م

اإلمام أحمد بن سعٌد

1779م

(منمول من متحؾ الزبٌر -مسمط)
نسؤل هللا الكرٌم ،أن ٌرحم السلطان لابوس الرحمة الواسعة...
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بمدر ما لدمه ألمته العمانٌة ،ولئلسبلم ،و للعروبة....
وأن ٌشمله بعفوه ،وبالؽفران له...
وبحسن لبوله عنده...

ونسؤله أن ٌسدد خطا السلطان الجدٌد...
السلطان هٌثم بن طارق آل سعٌد،
وأن ٌجري على ٌدٌه كل ٌنابٌع الخٌر...
والترلً ،واألمن ،والرخاء...
لبلد ٌستحك ذلن.
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الممدمة:
ٌعتبر التراث المومً السودانً بكل أنواعه ...وبكل مماماته ،ومضامٌنه،
مظلة تضم تحت ؼطابها كل السودانٌٌن ...ذكورا وإناثا ،كبارا وصؽارا ...فً
مختلؾ موالعهم ،فً داخل الوطن أو فً خارجه ...وعلى مختلؾ ثمافاتهم،
وسحنهم ،ولبابلهم ،وهوٌاتهم ،ومعتمداتهم ...من حٌث ما تنضح به نشاطاتهم،
ومن حٌث ما ٌمٌز سلوكهم الحٌاتً المتباٌن ،أثناء مزاولة أعمالهم ،أو عند
خلودهم الستراحاتهم المختلفة ،ساعات األنس والسمر ،فً أمسٌاتهم ،الزاخرة
والمشبعة بتداول حكاٌات الماضً ...ونثر الموروث من السلؾ الصالح ،الذي لد
ٌتماشى مع نوعٌة تلن الجلسات وموالعها ،مما ٌدفع للضحن أو االبتسام ،أو
المداخبلت الكبلمٌة المصٌرة بٌن األفراد ...والتً تحمل ما بٌن طٌاتها جمبل أو
فمرات من السرد و الحكً ...كما لد تدفع إلى السؤم والحزن فً بعض من
جوانبها ،عند اجترار ما هو محزن ألٌمٌ ...سوق الفرد إلى متاهات وساحات تمابل
بالعبوس ،و (شٌل) النفس و (الضٌك) ...أو تمابل ب(..المنتة)...و (عضعٌض
السنون)...كما لد تمود أٌضا ،للتفوه بما ٌعد فً طابلة الممنوعات المحرمة ،تلن
التً تزٌن بؤلفاظ البسطاء النابٌة ،التً تدفع بها ألسنتهم فً ؼٌر ما حرج...
تتحرن مظلة التراث بؤهلها نحو الماضً البعٌد أو األدنى منه ...وٌسعد الموم
بالممارنات والمماربات بٌن الحالٌن ...كل ٌإكد وٌحسن دالالته ،مما لد سمعه
سابما أو اطلع علٌه أو شاهده ،منظرا روابٌا فً صؽره ،أو فً طور الحك من
أطوار حٌاته المجتمعٌة ...فهم إذن ٌملبون الفرج المتناثرة ،ما بٌن طٌات السرد
الثمافً التراثً الموروث ...وهم ذاتهم من ٌشحنون المولؾ التراثً ،بما هو
جدٌدٌ ...صلح ألن ٌكون جزءا من تراثهم فً ولت الحك ...
ٌمودنا ذلن ...وكؤن التراث ما هو إال بناء شاهما متمددا أبدٌاٌ ...زداد علوا
ومساحة كلما تطاول به الولت ،مكونا طوابك متسامٌة ٌحمل كل منها ماهٌة
الولت الذي بنٌت فٌه ...وهً بمنظورنا اآلنً تمثل الحمب التارٌخٌة التراثٌة ،التً
لد ال تتشابه مع بعضها ...إال أنها توحً بؤن هذا البناء ألحمبً ٌتمتع بجذور
لوٌة ،ؼرست بدلة وكفاءة ،لتخلد لبداٌة راسخة وثابتة ،تحكً كثٌرا عن ماضٌها
الذي ٌعتبر منطلما داعما لمسٌرة األمة التراثٌة الواحدة ...والذي ال تطاله روح
التمزم أو الزوال..
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بدا لً كل ذلن وأنا على ظهر سفٌنتً التراثٌة المنشؤ والتسجٌل ...والتً لم
تؤذن لنفسها ،ولم تدع الفرصة سانحة لطالمها المتمرس ،لبلستراحة
واالسترخاء ...أو ترتمً فً أحضان الخور والخمول...وظللت ألودها خطوة
فخطوة ...أتلمس آثارها ...مثلما ٌتمصى طرٌمه (لصاص األتر) ،فً ٌمظة تامة،
وفً تدلٌك ال ٌدع للتخبط سبٌبل.
هنا تتهادى سفٌنتً ولد أفردت للرٌح أجنحة بٌضاء رفرافة ...تتعرج وتتؤرجح
جزٌباتها األنٌمة المتواثبة ،من ؼٌر تمنع ،فهً مع الرٌح تمٌل بها حٌث مالت...
فلكم شدنً انزاللها الهٌن المنساب ،المملوء رفما و لطفا ...فمد بت فٌه ال أحس
وهنا وال ضنى ...فطوال إلامتً مرتمٌا بٌن أحضانها ،تجدنً محشوا بانتمابً
لوطنً وألهله ...ومؽمورا بعبك سودانٌتً السمحة.
تولفت سفٌنتً ...عند رصٌؾ من أرصفة مسمط ،وتولفت أنا ،ساعتها ،حٌث
تطل نمطة المناداة ...فمد (نادى المنادي) ...وأفردت كل األٌادي الحبٌبة تنادي:
(حلٌلن ،حلٌلن ،حلٌلن......تعال لٌنا ..وتعال لٌنا ..وتعال).

فإذا بً بؤمة متكاملة على الساحل تنادي علً ...مبتسمة صارخة( ،كما ٌبدي
لى خٌالً) ...عجٌب أمر هذا اإلنسان! بل أمر كل هذا الكون! دلمت النظر
وتفرست ملٌا و (بحلمت هنا وهنا) ...فلم أر إال حسنا ...ولم ٌتبك لً ،ولتذان،
إال ممولة:

(عزٌز أنت ٌا وطنً)
فتذكرت بٌت شعر شؽلنً ولتا طوٌبل:
ولؤلوطان فً دم كل حر
ٌد سلفت ودٌن مستحك
فعرفت اآلن حمٌمة ماثلة و (كمان) (جد...جد) ...أنً مدٌن كثٌرا لوطنً
السودان ...وأن دٌنً دٌن ثمٌل ،أثمل كاهلً وأعٌانً ...فلكم سلكت للوفاء به
دروبا ،تداخلت والتوت وظلت ،فً مسٌرتها ،تسعى ...تنشد نمطة البداٌة ،فٌظل:

(الدٌن فً الكتوؾ واألصل معروؾ)
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إنها ممولة ساٌرتنً ورافمتنً طوٌبل(،خملتنً شوٌة)و(بتت حٌلً)...وكادت
أن تودي بإرادتً إال أن (هللا ستر) ...فعادت لً حٌوٌتً و(حٌلً شدانً
شوٌة) ...وال زلت (من ٌوم دان) ،أناطح الصخر كً أرد بعضا من دٌنً المعتك.
دخلت مسمط بلد الرضاء والوفاء ...فمدمت لدوم الفاتحٌن ،فؤهلً الذٌن التمٌت،
أضافوا لوطنٌتً التً كنت أعتز بها ،وطنٌات أخر (ٌعنً وطنٌة أصٌلة
ومتضاعفة باستمرار) ...وبمعنى آخر (مردومة ردم) ،فصارت ألوى وأعمك
جذورا ،وأنضر وجها ،وأوسع أفما وأكثر شرولا و انتشارا ...وكما أسلفت فً لول
لً لدٌم ،مضى:
 ...تلمست جنبً من فزع...
فمد ضاق صدري بما ٌحتوٌه،
وحارا...
وؼمؽمت الشفاه بفاتر متلعثم،
ٌبدو وال ٌبدي الحدٌث
جهارا...
فمد أٌمنت نفسً أنً بٌن أهلً فً السودان ...نفس الصفاء والتكوٌن...نفس
الكبلم...حتى النفس الحار( ،الطالع ونازل زي نفس ناسً فً شبشة-
أنشودتً األزلٌة) ...واالبتسامة (المطلولة) المشرلة ،هً ذاتها ...ولوة
االحتضان الدافبة العمٌمة ،التً تصحبها (التبتبة) الحنٌنة ،ولٌست (أم
دلدوم)،على (الضهر) ...والضحكات المتعالٌة األصوات ،تتناثر هنا وهنان ...فمد
أصبح الكل ٌموج فً بعضه البعض...وظل الكل وكؤنه ٌفتش عن شا مفمود ،ولد
تشابكت أٌادٌهم ...وذاب الكل فً متاهات ال ٌحسبون لها حساب...
فوق كل ذلن كانت (الجبلبٌة) و(التوب) هما سٌدا المولؾ ...وهما توأمان
ال ٌنفصبلن ،إن جاء الحدٌث عن الزي المومً السودانً....ومما أدهشنً كثٌرا
ؾ(..الجبلبٌة) لؽوٌا تمع فً حكم المإنث...إذ أنها تزدان وتتباهى ،بتاء التؤنٌث
عند نهاٌتها.
أما (التوب) فهو وكما نعلم ٌمع فً حكم المذكر...
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إال أن (الجبلبٌة) ٌلبسها الرجل،
وأما (التوب) فتتوشح به المرأة...
وال أجد لذلن تفسٌرا ...ؼٌر أن االنسجام ،والوبام بٌن الجنسٌن ،لد أخذا مولعا ال
ٌرضى بؽٌر (الولؾ) معنى آخر...
أحتى هنا أنت معً ٌا وطنً...؟ فٌا لفخري وٌا لعزي...
وٌا لن من عزٌز ٌا وطنً...

(تناول) منً ٌا أخً المارئ السودانً ...فً سلطنة عمان،
هذي المبلمح....

مبلمح من التراث المومً السودانً:
سنركب المطار....تصاحبنا أؼنٌة المطار المر لعثمان الشفٌع.
(ما ذا عن المطار)...................؟؟؟؟
األصوات -اإلنضباط  -المسافرٌن (أعدادهم وأنواعهم وآمالهم إلخ – )...أنواع
التراث الحسً والمعنوي.
أعجبشي ذلػ القظار الذي لؼ يشزل بأرضه (الهمؼ ،مسما يمعن شي أن أطلم علهمه
مدسى (قظار الهؼ ،نانتقعت ساعتها:
(عممؼ الممز ؽ والدممشرؾر والدممشظؾر والتا لممص والرممرارة والج م س ال نممان الممذي
يؾحي لشا دائس ًا نحؽ جيل القظارات خالل أيام ماضهات

وح االنزباط وااللتزام

حيث كان يتدشى لشا أن نؾجه (شؾكات ،سماعانشا أو أرقامهما االلتت ونهم

لتدمتق

ال كان ذلػ أم نها ًرا عشعما نحيؽ ساع نح ك القظمار ممؽ
ني مؾاق ها الرحهح له ً
محظمممم االنظممممال

أو عشممممع قعومممممه لممممى محظمممم الؾ ممممؾل خممممالل كممممل السؾاسممممؼ

والررؾل .،يشبئ القظار عشعنا تعاعي األحمزان واسمتاارة الذمجؾن سماعات ال حيمل
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والر ا

نيتر الجسهع على يقاف (عجالنه ،عؽ العوران أو حتمى نسشمي نحظهسمه!

مؽ خالل الععؾات والتز عات لى هللا ن الى:
( يا القظار نعشعش،
الذلص محبؾبي،
وهؼ يكيلؾن اللؾم والدباب ني نرس الؾقص علهمه ...وعلمى سمائقه ...وعسالمه...
ومحظانمه ...وسم عته الزائمعة ...وذلممػ بر لتمه التمي قرمع همما شم ال نيم ان الرم ا
والب اد عؽ ديار اإللف والؾئام.
أو قع يخاطبؾنه بقؾلهؼ:

مؽ بف نردػ يا القظار
ولهيب

عرك أنا قلبي طار

و شؾ الحبيب..؟
( انص شلتؾ...
جيبؾ يا القظار.،
وقظارنا يلهث ما ميؽ السمعار ؽ (ممعار الدم طان وممعار الجمعي،
نرمان متالحم
نمي م

وشمتا....
مهراً
ً

(عذمان كمعا ...أ مب بعبمع لل ذما  ،وبالمذات عشمعما ُ
يؾد نعممؾن

عاخل ع بانه مؽ يحبؾن.

أو كمن يقؾل:

القظ  ...القظ
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نؾ ص الدر
لهجص حبيبي....
وانا دم ي انهس .
ّن ممما نممات علممى الذمم ا .السرممما يؽ ب(...نؾبهمما القظممارات ،أنهممؼ ندمممؾا أو

نشاس مؾا قظممارات البزممائع ...وقظممارات السح وقممات ...والقظممار السذممت ك ...والقظممار
السحلممي ...والقظمممار الدممم ع ...ومتممم و األنرممما ...و ي هؼ ممممؽ السدمممسهات نهشممماك
القظممارات التممي ندممتخعم الرحممؼ الحج م ي كؾقممؾد ون م ف بقظممارات البخممار أو التممي
ندتخعم الجازوليؽ ون ف بقظارات العيزل والقظارات الته بائه التي ندتخعم ني
نح كها الته با.....
يزخ م قظممار ال كمماب بال عيممع مممؽ السقظممؾرات (ال بممات ..،السههممأة بالهيل م التممي
ن سل دائساً على نمؾني ال احم التامم للسدمان ؽ سمؾك أن كمانؾ جلؾسماً أو متتلميؽ نمي
الممعرجات السختلر م

التممي نتسيممز كممل درج م عممؽ ي همما مممؽ حيممث االندمما ...والتأثيممث..

واإلضا.ة ..والتهؾ

نهشالػ ما ي ف ب..الشؾم..العرج األولى ..العرج الاانه ..العرج

الاالا  ..العرج ال اب

ولتل مشها قهستها الساله التي يمعن ها السدمان  ..نغيم حرمؾله

على نذك ة سر م يش

نختلف عؽ نغائ ها ني العرجات السختلر .

ال يدس (التسداري...،و ( نقتمه رجمل شم ط  ..،والمذي يغمل نمي حالم نجمؾال
أثشا .مدي ة القظار والذي مت وك له مهس التحقم نمي مالهم التمذك ة التمي بحمؾزة
السدمممان  ..والتمممي نتشاسمممب والعرجممم التمممي همممؾ مؾجمممؾد بحيزهممما وكايممم ا مممما ن نرمممع
األ مؾات ونت ممالى أثشمما .ذلممػ التحقمم

ونرممب نممي مشتهاهمما نرممب نممي مرمملح

التسداري نيتؼ رجا .ب مض السدمان ؽ لمى درجمات أخم ك ..وقمع نمتؼ التدمؾ مما
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مميؽ التسدمماري والسدممان  ..ممعنع قهس م ممما ي م ف ب(..ن م

التممذك ة ،متزممسش ممما

ي ف بالغ ام (وهي قهس ماله يعن ها السدان نغي السخالر .،
يذتسل القظار على ع بات ال كماب وع بم الدمؾاقيؽ وع بم الر ملم

التمي البم ًا

ممما نتممؾن مغلس م علممى الممعوام وذلممػ لقل م اسممتخعامها ...سا نؾجممع ع ب م البؾسممت
والتممي نلرغها(..البرممظ  ،أممما ع ب م الدممشظؾر (الرممشظؾر(،الالنيشه م والرارسممه ،
الؾاس

نهي قاع الظ ام للجسهع وكاي ا ما يلجأ لها ب ض السخمالريؽ المذيؽ لمؼ

يتسكشؾا مؽ الحرؾل على نذا

الدر  ..ألم مما أو المذيؽ يتقماط ون عليهما ممؽ

العرجات العنها ..كالعرج الاالا والعرج ال اب .
البم ًا ممما يكممؾن السدممان ون خلهظم ًا ومز ج م ًا مممؽ كممل أعم ا  ..وأنسمماط السجتسممع
الدمممؾداني نهمممؼ نمممي حكهقممم األمممم يسالمممؾن المممشس الدمممكاني الدمممؾداني بكبائلمممه
ومجتس انه الست عدة كسما أنهمؼ يسالمؾن مختلمف الذم ائ السهشهم  ..والح يهم

ذات

الت كيبمممات والسكؾنمممات الخا ممم هممما و زمممؼ مجتسمممع هممممال .السدمممان ؽ ..ال مممالؼ
والجاهممممل واألمممممي والررممممه

وبدممممظا .القممممؾم لممممى جانممممب التمممماج

والسممممزار.

والرممممشاعي وال امممممل و ممممتخللهؼ أيزمممماً الح امممممي والشذممممال والقانممممل والس تممممعي
والستدممؾل ..وهشمماك ال مماجز ؽ مممؽ السكرممؾنيؽ ومممؽ ذوي ال اهممات و يم هؼ مممؽ كممل
أنساط البذ .
يحسل التل وبح ص شعيع ما أمكؽ حسله مؽ متما ...ومخترمات ..نمال يدملؼ
القؾم عاخل ال بات والظ قات الزهق

مؽ التال

و(السعان ة ..،والسذماج ات

التي يتسادك نيها الب ض مؽ ي سمبب مقشمع ..و تدمام المب ض نيهما و لمؾذون
باالسممتغرار (اسممتغر هللا ،برممؾت متهممع  ..وبممشرس ال يخلممؾ مممؽ زنم ات محسؾمم .
(دعؾة للعبادة والرب ،

13

يذمممسل السجتسمممع القظممماري ...ال جمممال ..والشدممما .بسختلمممف أعسمممارهؼ واألطرمممال
والرممبهان والرتهممات وال اشممعيؽ وال جممزة مممؽ الجشدمميؽ ..الستزوجممؾن مممشهؼ وال مزاب
والسظلقؾن والسظلقات والسشجبؾن مشهؼ ومؽ وأوللػ الذيؽ ن لقؾا بحبال ال قؼ.
ن مجتسع القظار أو (القظ  ،مجتسع متتامل نتجسع ..ونتمؾن يهمه الرمعاقات
والت اب السجتس ي با تداب م ن األشخاص حتمى الب يمع المذي يمذك اسمسه ممؽ
خممالل (الؾندمم  ..،نسممؽ طبممائع الدممؾدانييؽ أن ي مممؾا بأسممللتهؼ ..واستردمممارانهؼ
لب زهؼ الب ض ومؽ خالل اإلجابمات الشانج ..نتزايمع الس نم
ممالت السدممان ؽ نلػ..والممذيؽ اجتس مؾا

ون بمؾ ..وقمع نممدي

ممعن  ..لممى شمما .أسم جعيممعة مممؽ خممالل

التزاو  ..الذي كاي اً ما أخذ مؾق اً ج ا .ذلػ التؾا ل.
يتؾقف القظار ما ميؽ محظم القمعوم (نقظم التحم ك ،ومحظم الؾ مؾل يتؾقمف
ني عمعة محظمات ..ندمس للسدمان ؽ بالرم ؾد للقظمار والشمزول مشمه أو نمتؼ نيهما
م ايش القظار و هانته ..واسمتالم التا لمص (المذي يسامل أمم التحم ك ،وهمؾ ببمارة
عؽ حلق دائ

 ..يدهل نشاولها ؾاسظ أحع ال امليؽ بالقظار وذلمػ بددخمال يمع

مؽ خاللها عشع

ازها له أثشا .نح ك القظمار ..و لمؼ السدمان ون ذلمػ علمؼ الهقميؽ

حيشسمما يترمماي

ب زممهؼ (خممالص اسممتلؼ التا لممص ،نيه م ول الجسهممع نحممؾ القظممار

الستح ك لهأخذ كل مكانمه عاخلمه .وقمع يمتؼ أثشما .نؾقمف القظمار نمي السحظم نبمعيل
ب ممض ال ممامليؽ و ختلممف طممؾل الؾقممص الممذي يسزممهه القظممار نممي السحظ م حدممب
نؾعيتها نقع يت اوح ني ب زها زها .الداع

وني ب زها نرف الداع أو رب ها

أو خسس دقائ ني ب ض السحظات التي ن ف ب(..الدشعة ،وقع يتجماوز القظمار
ب زها و تؼ استالم التا لص ..أثشا .ح كته السشداب .
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(لتؽ الرؾبها الجع..جع ..هي نلػ التي نشتج مؽ قظار الزوا (البؾرة ...،وما يخلره
مؽ نعابهات ...قع نمدي للجشؾن و (البذتش  ،و (التالم السا مؾزون ...،ني ب ض
الحاالت.،
( ي أن القظارات نتداوك جسه اً ني نح ػ الؾجمعان الذم ي واسمتاارة اآلالم نمي
نرممس الؾقممص ونممي حم ا قلممؾب ال اشممقيؽ مممؽ نم ط الس انمماة كسمما أنممه ي سممل علممى
نؾز ع الر ح والبذاش لقلؾب الب ض ...ساعات القعوم.،
نممي جانممب خم ن لسشمما مممؽ سمملؾك قظارانشمما نممي الؾقممص الرائممص مالهم الدمملؾك
اإلنداني والت بؾي على الدمؾا .وكشما نمي ذلمػ كقظارانشما (مما شل مب بالؾقمص ..،مل
نؾلهممه ال شاي م واالحت م ام نتشمما نممي مه ادنمما ونممي وعممعنا ال نتجمماوز ممما نممشص علهممه
اللؾائ

نتقؾل به مع ب زشا عب ما أنه لشا مؽ وسائ
أو ما ّ

نذاك ومؽ يشهما

"ألدشتشا".

حعثشي مؽ قال أن األستاذ الت بمؾي الس م وف (هاشمؼ ضمهف هللا ،طيمب
هللا ثممم ا المممذي كمممان نمممي وقمممص سمممب (نممماع اً ،لسعرسممم (حشتمممؾب ،الاانؾ ممم
الذهي ة (ني نمؾاحي معيشم ود ممعني ...،كمان التمل نمي السجتسمع السعرسمي
بس لسهه وطالبه ومؾعفهه وعساله ي سلؾن على ضمب سماعانهؼ عشمعما
نتظلممع أبرممارهؼ سمماع مقممعم أو رواح األسممتاذ (هاشممؼ ،مممؽ وملممى السعرسم
مالسا ير لؾن عشع سساعهؼ ل(...ال نات ،السسيزة لداع (

مؽ ،اللشعنهم

الذهي ة التي نتشا ؼ كايم اً ونبزمات قلؾبشما عشمعما يحميؽ وقمص مث الشذم ات
اإلخبار ...
وهي ذات الحال عشعنا (أيمام زمان...،حيشسما يم دد السمذيع عبم ذاعم أم درممان
الؾحيعة نذاك( ...أعلشص ساع البلعي نسام الداع
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ذا ،...بأ ؾات ..أ ؾ عاقل

يؾسمممف و مممالح أحسمممع أ
عؾض وأ خؾجلي

مممال

وأحسمممع قبممماني وحسمممعي مممعر المممعيؽ وأ مممؾبك

الحيؽ وعس عاسان و ي هؼ مؽ السذي يؽ األنمذاذ ..نش سمع

على التؾ لزب سماعانشا باسمتخعام ذلمػ (الزمبلمػ ،المذي ال زال ي ذمش (ي ذم ش،
بأذهانشا.
( لششغ نحؽ اآلن! أيؽ يا ن ك نكف مؽ ذلػ الدلؾك الت بؾي ال احل؟.،
ٌعتبر تراث أي أمة من األمم....الممود اآلمن لمسٌرتها اآلنٌة المتحضرة،
وماضٌها الذي تتوكؤ علٌه ...فً التطلع إلى الترلً ،وإلى التطور ،كما أنه فً ذات
الولت ٌمثل دٌدنها ...فً حاضرها ...الذي ٌتولى تنضٌد ،وترسٌخ ،ركابزها ...فً
بناء مواكبتها ...لؽٌرها من األمم المعاصرة ،وهو أٌضا ٌعبر عن منارتها المشعة،
التً تسٌر على هدٌها ...لتتربع فوق ما ٌجعل منها مثاال ...وحزوا لؽٌرها من
األمم ،التً تسٌر من خلفها أو إلى جانبها.
إن التراث ...دابماٌ ...إصل ،وٌمجد أفراد األمم وجماعتها ،وٌدفعها دفعا
مدعما ...بكل الخبرات ،والتجارب ،إلى مشارؾ الوجود اإلنسانً ...بكل ما ٌتمتع
به من كم نشاطًٌ ،تعلك بمصابرها ...وترتٌباتها اآلنٌة ،والمستمبلٌة ،وٌمهد لكل
أفرادها ...بالتعاٌش ،وبالتواكب ،وبالتطلع ...إلى اآلفاق األرحب ،فٌصبح بذلن
ركنا ضرورٌا ...هادفا ...وراسخا ،بما ٌجعله ٌحدث عن ماضً األمة ،وعن
تضافر جهودها ،فً بنابها الحضاري المتواصل.
سٌظل التراث متمددا ...عبر كل المسافات التً شؽلها اإلنسان ،أثناء وجوده
المإلت ...فً هذه الحٌاة ،كما سٌظل أمراٌ ...تناوله البعض من اآلخرٌن...
وٌتناوله الفرد من اآلخر ،مدعما له ،ما استطاع ،بما لد ٌدسه فٌه ...من إبداعات
محسوسة ،كانت ...أم ؼٌر محسوسة ،أو من إبداعات معنوٌة ...تتعلك بكل
أنماط ...ما أجاده وتملكه من لؽات ...أو من حركات ...أو أي نشاطات أخرى،
كانت تمثل له فً زمانه ...مموما ربٌسا ...وأمرا ال مناص منه ...فً سبٌل بمابه
فً الحٌاة.
من هنا ...ومن منطلك أهمٌة البناء الحضاري للتراث أألممً ،أصبح لزاما
علٌنا ،أن نولً التراث ...العناٌة الفابمة ،واالهتمام الزابد ،وذلن من خبلل مزجه
مع مواد المنهج الدراسً ...فً كل المراحل التعلٌمٌة ،بدأ بالتعلٌم األساسً...
وانتهاء بالتعلٌم فً المرحلة الجامعٌة ،بل ٌتعدى كل ذلن ...لٌتناوله الباحثون فً
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دراساتهم ،وخاصة الدراسات العلٌا ...كدراسة الماجستٌر ودراسة الدكتوراه ،و أن
تموم مإسسات التعلٌم المختصة ،على تدرٌب الكوادر ...التً تتملن االهتمامات
بالتراث ،وذلن من خبلل استحداث شعب خاصة بالتراث ...فً الجامعات ،وفً
الكلٌات ،وفً المعاهد العلٌا ،وفً ؼٌرها من المإسسات التعلٌمٌة ذات األثر.
عزٌزي ....
لٌكن شعارنا دابما ،هو:
"ال حضارة...
و ال مواكبة...
و ال تمدم...
ما لم نولً الدراسات التراثٌة حمها،
وذلن باستمبللٌتها التامة...
وعدم إلحالها بالشعب األكادٌمٌة األخرى...بمإسساتنا التعلٌمٌة".

المخزون الثمافً الواحد
ي ُع ّر ف تراث األمة بؤنه :مخزونها الثمافً ،فلكل أمة ثمافتها التً تمٌزها عن
ؼٌرها من األمم ،وتفرد لها كٌنونتها الخاصة بها ،والتً تم صملها ...وترتٌبها،
على مدى حمب متتالٌة ،ؼطت أزمان ..وأولات ..سادت فٌها ظروؾ متباٌنة ،لكل
منها نهجها الحٌاتً ،الذي ٌختلؾ فً كثٌر من مكوناته ..وإفرازاته ،عن ؼٌره،
مما تمٌزت به أمم أخرى.
لقد ظهرت الحضارات المتعددة ،الواحدة تلو األخرى ،ومما لد نبلحظه من
تباٌن ملحوظ ،نجد أن الحضارة الفٌنٌمٌة تختلؾ عن الحضارة البابلٌة أو عن
الحضارة األشورٌة ...فالحضارة المصرٌة ،مثبل ،لها مكوناتها ..وسماتها الخاصة
بها ،عبر ما تظهره من تماثٌل ،وأدوات ،وأوانً ،ومخطوطات ،ورسومات ،تم
نحتها على جدران المعابد أو داخل الكهوؾ أو فً األؼوار...
أما الحضارات السودانٌة ،ومن منطلك كٌنونتها اإلسبلمٌة...و العربٌة...و
األفرٌمٌة ،كانت متمثلة فً التماثٌل ،واألوانً ،والتوابٌت ،و المصنوعات المتعددة
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والمتنوعة ،والنموش على جدران المساجد ،والكنابس ،والمعابد ،وفً األهرامات
المتمنة التشٌٌد ،وهً أهرامات سبمت األهرامات المصرٌة فً الوجود ،وذلن
عندما كانت مصر تحكم وتدار عن طرٌك ملون ممالن السودان ،أمثال:
الملن (بعانخً).
والملن (ترهالا).
وؼٌرهم من الملون السودانٌٌن...ممن حفل التارٌخ بذكرهم ،وذكر أسرهم
المالكة ...والحاكمة ،فٌما تلتهم من حمب ...ومن عصور.
شملث الحضارات السودانٌة أٌضا:
التماثٌل المختلفة لآللهة ،والملون ،والملكات ،ولواد الجٌوش ،والفرسان ...التً
تزاحمت بها الموالع التارٌخٌة ،وخاصة فً أرض الشمال السودانً ،كمنطمة
البجراوٌة ،ومروي ،ونوري ،و البركل ،و دنمبل العجوز ،وؼٌرها من المناطك
التارٌخٌة المتعددة ،التً شهدت بناء األهرامات ...كما هو موجود فً مناطك
نوري ،و البركل ،و البجراوٌة ،وتشٌٌد المساجد...فً فترة الفتوحات اإلسبلمٌة،
كمسجد عبد هللا بن أبً السرح ...فً منطمة دنمبل العجوز.
حملث تلن الحضارات ...الكثٌر من مكونات الثمافة السودانٌة ،والتً تم
توارثها من جٌل إلى جٌل ...حٌث ٌموم كل جٌل بإضافة ما لدٌه من ممارسات ...و
من نشاطات ،تم تدوٌنها ،أو نملها ،عبر األفراد ،أو عبر الهجرات الجماعٌة
للمناطك اآلمنة ...والؽنٌة ...بالماء والكؤل ،من مولع آلخر ،بحسب اإلمكانات
المتاحة فً زمانهم.
دفعث تراكمات الحضارات السودانٌة المتنوعة ...فً مناطمها المتعددة،
بالكثٌر ...الذي ٌعد الٌوم تراثا خاصا ،بؤمة لها من الممٌزات ...ما ٌجعلها ذات
كٌنونة متفردة ،تختلؾ فً مختلؾ مناحً حٌاتها ...عن جاراتها من األمم التً من
حولها .مما جعلنا نمول:
إن هذا النمط ..أو هذا الحزو ..أمر سودانً بحت ،وبذا أصبح ٌشار لمثل هذه
الممٌزات ب (...التراث السودانً).
عه طريق التواصل المستمر بٌن لبابل المنطمة وسكانها ،على اختبلؾ
ألوانهم ،ولهجاتهم ،ونشاطاتهم ،وانتماءاتهم الدٌنٌة ..والعمابدٌة ..واالجتماعٌة،
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توحدت روافد الثمافة السودانٌة ،ولوٌت أواصرها ،وتداخلت بنٌاتها ،واتحدت
آمالها وتطلعاتها ،لتصبح أمة واحدةٌ ،جمعها كل الذي ذكر.
إ ّن مسمى األشٌاء فً شرق الببلد وفً ؼربها ،أو فً شمالها وجنوبها،
أصبح واحدا لدى الجمٌع ،كما عم استخدام وسابل الحٌاة ومتطلباتها المختلفة،
حتى شمل كل رلعة من رلاع الببلد...
توحد الملبس ،والمؤكل ،والعادات ،والتمالٌد ،ومعانً الجود ،والكرم،
والشجاعة ،والتعامل الفرٌد بٌن أفراد أمة السودان ...و مع ؼٌرهم من أفراد األمم
األخرى ،حتى أنه لٌشار إلى شخص ما ....من بٌن أشخاص كثر ،من مواطن
أخرى أن:
هذا الشخص (سودانً)...أو أن هذا السلون (سودانً) مابة بالمابة ...أو أن
هذا اإلناء (سودانً) ...وأن تلن البناٌة ذات نمط (سودانً)( ...مبانً (المربعة)..
و(الدردر) و(المطٌة) ..ومبانً الجالوص كافة) ،وهنان الكثٌر مما ٌختص به
السودان وأهله ،الذٌن تفردوا به دون ؼٌرهم من البشر.
عزٌزي وأخً السودانً .....
مه منا من ال ٌعرؾ:

الجبلبٌة ...أو العرالً ...أو السروال أبتكة؟
وتوب الزراق ...وتوب الكرب...؟ )
ومن منا من ال ٌعرؾ:

العمة...والشال...والطالٌة...والمركوب...والفٌترٌتة...والتمر...وام
فتفت...والفشفاش ...و توب الساكبٌس.
ومن منا من ال ٌعرؾ:

حبل الؽسٌل...و الوٌكة...و شدرة السنط...و أم جؽوؼة ...و الحمار الدٌراوي ؟
ومن منا من ال ٌعرؾ:

الكسرة ...و الفركة ...و كورة الشراب..
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و الطورٌة ...و المشلعٌب ...و الكفتٌرة ...و المطٌة؟ و البرق العبادي(...بروق
اللٌل اختلفن)  -بشٌر ود الشفٌع( ،اللٌلة البرٌك)  -المادح الطاهر( ،تالً المبلة
شاٌؾ لً برلا لمع) – علً المساح( ،دان برالا لبلً)  -صدٌك عباس...

ومن منا من ال ٌدرن معنى:

الما بتلحمو جدعو؟ وهً ممولة عكس (مدد كرعٌن) -الداعٌة للكسل.
ومعنى:
الفاتن أسرع فوتو؟ وهً (دعوة للتطلع)

ومعنى:
أنا وأخوي على ود عمً ...وأنا وود عمً على الؽرٌب؟ (دعوة للتضامن)
ومعنى:
السواي ما حداث...أو (مو حداث)...
ومعنى:
التسوي تلما...

ومعنى:
التسوي (كرٌت) فً المرض تلما فً جلدها ...بمعنى (كما تدٌن تدان)

ومعنى:
ود الفار حفار...وتعنً (من شابه أباه فما ظلم)

ومعنى:
الفً والدن بمالدن...بمعنى (حمل الصفات)...

ومعنى:
عٌن الحسود فٌها عود...
ومعنى:
21

ألمط فٌه (...زي دم الحجامة).

ومن منا من ال ٌفهم الممصود من:

كان شالو ما بنشال ...وكان خلو سكن الدار
أو الممصود من:

دخل المش ما لال كش!
أو ما هو الممصود ب:

جربان ٌاكل بى عٌنو...
أو الممصود من:

البٌتو من ( لزاز) ما ٌجدع بالحجار...
ومن منا من لم ٌستخدم:

الملة ...و الهبابة ...و الممشاشة...
و الكورة ...و الكورة أم لعر ...و الصحن...
و صاج العواسة (الطانجً) ...و الحلة ...و العنمرٌب...
و البنبر ...و الكوز...؟
ما ذكرنا ٌبٌن ما ٌرمً إلٌه التراث السودانً ،من توحد فً الفهم ،وفً
السلون ،وفً تداول المسمٌات ،وفً وحدة االستخدامات ،وفً تناول األشٌاء...
بمختلؾ أنماطها ...وبمختلؾ الوظابؾ والمبتؽٌات الحٌاتٌة ،فً الرٌؾ ...أو فً
الحضر ...لدى ساكنً األودٌة والسهول ،ولدى سكان المرتفعات الجبلٌة والتبلل،
ولدى الرحل من الرعاة...إلى ؼٌر ذلن من المواطن السكنٌة ...الدابمة أو المإلتة،
على حد سواء ،فً جمٌع أرجاء السودان.
لذا فممولة :

(التراث السودانً).
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صحٌحة بكل أبعادها ...وبكل مضامٌنها ،فهً فً كلٌاتها ...تحكً عن ثمافة أمة
تبللت مشاعرها ،وآمالها ،بسلوكٌاتها ونهجها الحٌاتً.
إ ّن ما ٌنم عن ذلن (التراث) وما ٌجسد انتماءه للسودان ،هو ما خلفته الحمب
المتتالٌة فً تارٌخ األمة السودانٌة ،من اآلثار المتعلمة بالوسابل المستخدمة ،من
آالت ،وأدوات ،وأوانً ،ومخطوطات ،وصور ،ومنشآت وؼٌرها ...فً شتى أنماط
النشاطات ،التً سادت فترات تلن الحمب ،فً مختلؾ المجاالت ...كالمجال
الزراعً ،والصناعً ،والحرفً ،والتجاري ،وؼٌر ذلن من النشاطات التً مارسها
األفراد ،خبلل تلن الفترات ،لتسٌٌر دفة الحٌاة لدٌهم.
كما تجلى ذلن أٌضا ...فً ثمافتهم بكل أبعادها ...على مدى امتدادها المإثر،
جراء انتشارها الملموس ...فً كل بماع الببلد المجاورة للسودان .حتى ما نلمسه
فً مزاولة كلمة ٌا(..زول) ،وكلمة (شنو؟) ،وؼٌرها مما ٌشدو به أهل السودان
من حسن الكلم ...و من المعانً السامٌة.
إن ما ذكرناه فً األسطر السالفة ،ال ٌتنافى مع سلوكٌات وممارسات ...بعض
المجتمعات والجمعٌات السودانٌة الصؽٌرة ،على المستوى المبلً ...أو المستوى
البٌبً ...الذي لد ٌظهر اختبلفا فً مسمٌات األشٌاء ...وفً مكوناتها ،من المواد
المستخدمة ،وكٌفٌة صناعتها ...أو كٌفٌة إنشابها ،أو كٌفٌة تصمٌمها ،إال أنها
تتوحد فً الؽرض من استخدامها ،وذلن بحسب ما تملٌه الظروؾ البٌبٌة ...من
أمطار ،ورٌاح ،واختبلؾ فً درجات الحرارة ،والتضارٌس األرضٌة ،ونشاطات
الحٌاة المتعددة...
ؼٌر أن جل أفراد ،وجماعات األمة السودانٌةٌ ،دركون ذلن ،وٌتفاعلون مع
هذا الكم الهابل المتوارث ...سواء أن كان محسوسا ...أم كان لفظٌا ...أم معنوٌا،
مثلما هو ملحوظ فً األدب الشعبً ...وفً المماطع الؽنابٌة ،التً ٌطرب لها
وٌتفاعل معها الجمٌع ،المتواجدٌن فً كل البماع ،على أرض السودان الحبٌب.
من منا من ال ٌتفاعل مع أؼنٌات (المردوم) ...أو تتداعى أحاسٌسه طربا ،مع
إٌماعات (النمارة) ...أو ٌتآلؾ ورمٌات (الطمبور) ...ومع إٌماعات (الدلٌب)...
والدلوكة...ومع مماطع (الدوبٌت) ...ومع لصص الفروسٌة فً ألصى الؽرب ،أو
فً ألصى الشرق...؟
أو مع شخصٌات ن(..اإلمام المهدي) ...وصحبه من لواد وفرسان المهدٌة،
ومن منا من ال ٌفخر عندما ٌذكر البطل (علً عبد اللطٌؾ) ،و البطل (عبد الفضٌل
الماظ) ...ومن منا من ال ٌمجد حكم و ألوال الشٌخ (فرح ود تكتون)(...أكل ٌا كمً
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لبل فمً) و (لصة اإلبرٌك) ...وبطوالت البطل (ود حبوبة) ...و البطل (المن
نمر)...؟
من منا من لم ٌمارس أو ٌشاهد أو ٌسمع بلعبة التٌوة (الكدة) ...ولعبة
(السٌجة) ...و (الرمة وحراسها) ...ولعبة (العٌتنوبة) ...ولعبة (شدت)...ولعبة
(ٌا لبلب)...ولعبة (دق المحلب)..؟.والتً مما ٌمال أثناء تؤدٌتها:

دق المحلب ...فً توب أحمد...
أحمد ؼاٌب ...فً امروكاٌب....
جانا كلب ...سنونه صفر...
حلب النالة ...فً الشنمالة.
من منا من لم ٌستخدم أو ٌسمع ب(..الملوبٌة) ...و (سبٌب الحصان) ...فً
صٌد الطٌور (الشرٌن)...ومن منا من لم ٌؤكل أو ٌسمع ب(..البرٌدة) ...وٌتذوق
(مبلح الروب) ...و (مبلح الشرموط) ...ومن منا من لم ٌسمع ب(..المرحاكة)...
و (عصٌدة الدخن)...؟
من منا من ال ٌعرؾ أو ٌسمع ب(..البٌر)...و (مطمورة العٌش)...و
(الدلو)...و (المربة)...و (السعن)...و (الزٌر)...و (البرمة) ...و (خمارة
العجٌن)...و (الجردل)...و(اإلبرٌك)...والشرؼرق (الشؽال)...؟
من منا من ال ٌعرؾ (جبل مرة) ...و (نهر النٌل) ...و (نهر عطبرة) ...و
(خور الماش) ...و (عٌن توتٌل) ...وخور أربعات و (خور أبو حبل) ...و (تردة
الرهد) ...و (السمن البلطً) ...و (طٌر الرهو) ...و (السمبر) ...و (جداد
الوادي)...؟
من منا من ال ٌعرؾ أو ٌسمع ب(..تاجوج) ...و (فاطمة السمحة) ...ومن الذي
ال ٌعرؾ (جحا) و (أبزٌد الهبللً)..و (ود نفاش)؟
من منا من ال ٌعرؾ أو ٌسمع ب(..المسٌد) ...و (الخلوة) ...و(البرش
األحمر) ...و(الطورٌة) ...و (العتلة) ...و (الموز) ...و (السفاٌة) ...و
(العصار) ...و (الكتاحة) ...و (الهجٌرة) ...و (البٌنضورة) ...و (التبش)...و (لبن
الطٌر)...و (دم الحجامة)...والجزازة...والكرضمة....والعوارة...والكرو...؟
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إنه كم وراثً ،تخلل كل أنماط المجتمعات ...والجماعات ،وأصبح ولعه
الحسً ،أو ولعه المعنوي ...ذو أثر فعال ،فً وجدان الجمٌع و فً عمولهم...
وفً كل مكونات النفوس المتداخلة ،على أرض السودان.

التراث فً األدب الشعبً والؽناء:
عزٌزي السودانً الكرٌم....
سنتناول عبر الصفحات اآلتٌة ،بعضا من تلن المستخدمات التراثٌة ،التً ال
زالت تحكً عن حمب خالٌات....الزالت تزٌن نشاطات حٌاتنا الٌومٌة ،بما تؤتى لها
من أسباب الدٌمومة ،حتى أصبحت تراثا ال زلنا وسنظل متمسكٌن به ،لما له من
دالالت ثمافٌة ،تحكً عن أمة ...ستظل متفاخرة بخصوصٌتها بٌن األمم.
إ ّن (التراث) ال ٌمتصر على ما ورثناه من أدوات ،وأوانً ،وتماثٌل ،ونموش،
ومخطوطات على الجدران ....بل تعدى كل ذلن فؤصبح متداوال من خبلل اإلفرازات
األدبٌة ،ومن خبلل التبلحم اللؽوي بٌن األفراد ،وبخصوصٌة أوفر فً األدب
الشعبً السودانً ...الذي وحد وجمع كٌان األمة ،فً بوتمة واحدة.
يتمثل األدب الشعبً فً عدة أوجه وأنماط نذكر منها:
الكبلم المنثور (النثر) ،والشعر ،والسجع ،واألمثال ،واأللوال المؤثورة ،والمصص،
و األحاجً ،و الفزورات (الؽلوتٌات) ،والطرؾ (النكات) ،و الدوبٌت.
وٌتم بث ونشر كل ذلن ،عن طرٌك اللؽة العربٌة الدارجة ...وعن طرٌك اللهجات
المحلٌة ...وما ٌتبع ذلن من األداء الحركً ...ذلن الذي ٌعرؾ ب(..اللؽة
الحركٌة) ،التً تنتج عن الحركات الجسدٌة المختلفة مثل:
اإلشارة بؤنواعها ،كاإلشارة بالٌد أو بالكؾ أو باألصابع فردٌة كانت أم جماعٌة،
واإلشارة بالعٌن كتحرٌن األجفان والحواجب ،مثبل ،وهً ما ٌعرؾ ب(..الؽمز)،
وبعضهم ٌطلك علٌها (الرفرفة) ،وهنان حركة األرجل ...عن طرٌك المد ،أو
العمل ،أو تحرٌن الرجل الواحدة للجانبٌن ،أو إلى األعلى ،أو إلى األسفل ،كما أن
الحركة ٌمكن أن تتم باستخدام الجسد كله.
وتتم الحركة أٌضا عن طرٌك الرأس أو حركة اللسان مع باطن الشدق أو األسنان
أو زم الشفتٌن (ولامت على الوجه تعبٌسة...وزم الفم الضاحن الطٌب) أو
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تفرٌمهما عند ممارسة ما ٌعرؾ بالصفٌر أو االمتعاض أو الؽضب وحركات الوجه
بصفة عامة إلى ؼٌر ذلن من الحركات.
إ ّن كل ما ذكرنا من أنواع تلن الحركاتٌ ،عد فعبل متعارفا علٌه ،بٌن كل
األفراد أو الجماعات ...المنضوٌن تحت مظلة ما ٌعرؾ ب(..الثمافة السودانٌة) أو
ب(..التراث السودانً).
أما األصوات  ...بدءا ب(..الهمهمة) ،وما ٌتبعها مما ٌخرج من بٌن الفكٌن،
عبر أدوات الكبلم المعروفة ،حتى أرلى المراحل فٌها...وهو الكبلم ،فجمٌعها ٌحدث
عن أدوات التواصل ،التً تسعى ،فً مضمونها ،إلى حفظ الثمافة المجتمعٌة،
المتمددة فً كل أطراؾ الوطن السودانً الواحد ،وهو الذي أدى إلى توحٌد
وانصهار الكٌان السودانً ،فً بوتمة معرفٌة واحدة.
وجد (التراث) فً األدب الشعبً مرتعا ومرلدا طٌبا ،مما ساعد على نشر
محتوٌاته بٌن الناس ،فمرب بذلن المسافات التً كانت متناثرة ...ومتباعدة بٌن
األفراد ،أو بٌن المجتمعات الصؽٌرة ،فً الوطن الواحد ،وبذلن أصبحت المكونات،
أو الممارسات فً مجتمع ما ،ملكا لكل المجتمعات ،التً أصبحت فً تداخل
متنامً ..فخلك بذلن ثروة تراثٌة لومٌة موحدة.
األمثلة على ما سبك ذكره ...كثٌرة ومتعددة ،مما ٌضٌك بنا المجال لنثرها
بٌن ٌدٌن الكرٌمتٌن ،لكنا سنعمد لذكر بعض النماذج ،التً تدلل على ما أشرنا
إلٌه ...والتً وردت فً المماطع األدبٌة الشعبٌة ،مثل:

ما ٌعرؾ ب (...الدوبٌت):
سبق أن تعرضنا لذكره...وهو عبارة عن مماطع شعرٌة رباعٌة ،فً الؽالب،
تعرضت للمضامٌن التراثٌة المجسدة أو المعنوٌة ،التً تحكً خصوصٌات التراث
السودانً ،بما ٌتمتع به من موارد محلٌة ...زراعٌة كانت أم رعوٌة ،أم صناعٌة،
أم ؼٌرها.
هاك ٌا عزٌزي وأخً ....
بعضا من لول لابل :

ٌا عبد هللا أخوي....
مالن مدنمر هام،
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ست الــكم ورا....
وست السوار لدام.
فوٌطرن ودعة...
والرشمة فٌن تمام،
والزوق واألدب...
ال بساهو دٌمة زمام.
يقصد ب (..الكم) بكسر الكاؾ ،العاجات(...الواحدة عاجة والجمع عاجات)،
وهو من سن الفٌل ،التً تصنع منها حلٌة العاج وهو شبٌه ب..البكرة (الكرورٌة)،
وهً ماسورة صؽٌرة ،بعجلتٌن طرفٌتٌنٌ ،لؾ فً المسافة بٌنهما ،التً تشؽلها
الماسورة ،الخٌط الذي ٌستخدم فً (ماكٌنة الخٌاطة) الٌدوٌة أو الكهربابٌة.
عبر فتحة ماسورة (الكم) الواسعة نسبٌا ،والتً تحدها عجلتان كبٌرتان فً
ممٌاس المرص ( ،)CDتدخل المرأة كفها لٌستمر (الكم) على ساعدٌها ،فٌصبح لها
زٌنة ...ال سٌما وهو ٌتمٌز بلون بنً المع وجاذب فً نفس الولت ،فٌزٌد من
نضارتها كثٌرا ...كما أن للصوت الناتج عن تبلمس (الكمٌن) مع بعضهماٌ ،حدث
حراكا وثابا فً نفوس الرجال.
أوما تطٌب ذلن الصوت ...أجدادنا العرب؟
حٌنما لال شاعرهم األعشى:

وتسمع للحلً وشواشا إذا انصرفت
كـما استعان برٌح عشرق زجل.
أما (السوار) ...فهو ؼالبا ما ٌصنع من الفضة المصمولة ،النمٌة،البلمعة،
وهو لٌس بثمٌل فً وزنه ،دابري الشكل ،لد ٌكون مشكبل ببعض النموش أو
أملسا ،به فتحة تمكن الفتاة من إدخاله عبر ساعدها ،أو عبر كفها ،إن لم تكن به
الفتحة المذكورة ،وؼالبا ما تواجه الحسناء صعوبة فً إدخاله ،مما لد ٌتطلب
استخدام بعض المسهبلت ذات اللزوجة العالٌة ،مثل :الصابون.
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قد ٌصنع (السوار) من الذهب أو من أي معدن نفٌس آخرٌ ،لٌك بالحسناوات
وزٌنتهن .تحدث (األسورة) بتبلمسها مع بعضها ،كما فً (الكم)،عن لصد أو من
ؼٌر لصد! أصوتا رنانة تبعث فً بعض النفوس آماال ...وفً الوجدان أشجانا.
لد ٌصنع السوار أٌضا ...من (الودع) ،الذي سٌؤتً ذكره الحما ،وهو الذي
(ٌنضم) أو ٌرص ....بطرٌمة جمٌلة وجاذبة ،ولد ورد اسم (الودع) فً كثٌر من
مماطع األدب الشعبً الشعرٌة ...وبالذات فً عملٌة (رمً الودع) المعروفة...
ومما لالوه فً ذلن:
ست الودع ...أرمً الودع
لً (كشكشً).
أما الفوٌطر وهو (الفم)...و(الرشمة)...و(الزمام) فؤمرهم عجب إن اجتمعوا عند
الحسناء.
وبعد ذل ل!....

(مالً أران ٌا عبد هللا مهموما ؟ وأنت ما بٌن (كم) و (سوار) وما بٌن الفوٌطر...
والرشمة ...والزمام ...وحسناوٌن؟)
هكذا خاطبنا األدب الشعبً تراثٌا فمال أحدهم:

(شاعر مجهول)
اللٌل و النهار واحــد على العمٌان
واللوم والشكر واحد على السجمان
عز الخٌل لجم وعز المرب لطران
وعز الراس دهن وعز الحرٌم ولٌان.
(اللجم) بكسر البلم الثانٌة ،جمع (لجام) بكسر البلم ،لكنا نعمد دابما على ضمها
فنستحسنها كثٌرا.

ال (..لُ جام):
هو ما تلجم به الخٌول ...لٌسهل أمر لٌادتها واستخدامها ،وتحدٌد سرعتها أو
بكبحها أو إٌمافها أو بصدها عن التحرن ...وبالذات تلن الخٌول الجامحة.
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ٌشتمل ال(..لجام) عند تصنٌعه واستخدامه ...على بعض المكونات الجلدٌة،
وبعض المكونات الحدٌدٌة ،وهً التً تدس ما بٌن فكً الحصان ...تربط من
جانبٌها بسٌور جلدٌة سمٌكةٌ ،مسن الراكب بطرفها األعلى لتمثل له عجلة
لٌادة ....وذلن بالشد إلى أعلى ،أو إلى الجانبٌن ،أو إطبلق العنان للحصان ،كً
ٌتحرن لؤلمام.
أما الصرٌمة فهً ألل لدرا من اللجام ،ألنها تستخدم فً الحمٌر ...وهً جمالٌة،
أكثر من كونها ضرورٌة.

أما (القرب):
فهً جمع (لربة) ،وهً حاوٌة جلدٌة...تصنع من جلود األؼنام ...أو الضان...
وٌتم (دبؽها) ب(..المرض) ،إلزالة ما علك بالجلد من لحوم ،وشحوم ،ثم تحان
(تخاط) ...بطرٌمة معٌنة ،لتصبح ذات فتحة واحدة ...تسمح بإدخال الماء فٌها ،أو
إخراجها ،تتفاوت أحجامها ،وتستخدم فً حفظ ماء الشرب وتبرٌدهٌ .تم إؼبلق
فتحتها بما ٌعرؾ ب(..الوكاي)...وهو عبارة عن خٌط مفتول ،تربط به تلن
الفتحة ،لتمنع تدفك الماء إلى الخارج..
ٌتم طبلء (المربة) بالمطران المعروؾ للجمٌع( ،الذي ٌنطمه العرب "المطران"
بفتح الماؾ) ،فتصبح أكثر لٌونة ،وٌمٌها ذلن الطبلء شر اآلفات والشوابب ...التً
ربما تلوث الماء بداخلها.
من وجهة نظر الشاعر تصبح (المربة) بعد الطبلء ب(..المطران) ،أكثر عزة
ومنعة ،وعظمة شؤن.
ولدٌما....
ذكر (الفرزدق) (المطران) فً بٌت من الشعر ٌمول:
أنا (المطران) والشعراء جربى...

وفً (المـطران) للجـربى شفاء.
ال ٌزال أهلنا الكرام فً السودانٌ ،دهنون جمالهم ودوابهم ب(..المطران)،
كولاٌة من (الجرب) أو كعبلج له ،و (الجرب) مرض جلدي معروؾ منذ المدم،
ٌتسبب فً إصابة اإلنسان أو الحٌوان ،بحساسٌة تتطلب الهرش (الكرش)
المستمر من صاحبها المصاب ،بؤظافر الٌد ...أو أي أداة أخرى مماثلة ،فً حالة
اإلنسان ،مما لد ٌسبب جروحا ولروحا دامٌة.
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أما الهرش عند الحٌوان فٌتم بإمرار الجسد جزبٌا أو كلٌا ،على حابط أو على
جزع شجرة ،أو باالنبطاح على األرض ،وتملٌب الجسد ٌمنة وٌسارا ،كما هو
مشاهد ومؤلوؾ بكثرة لدى الحمٌر ...وهو الفعل الذي ٌعرؾ ب(..المرمؽة).
كثٌرا ما ٌصٌب (الجرب) الحٌوان دون اإلنسان ،وٌعرؾ الشخص أو الحٌوان
المصاب به ب(..األجرب) أو ب(..الجرباء) ،فً حالة التؤنٌث ،ومن موروثاتنا أن
نمول للشخص الذي ٌهرش جلده كثٌرا:
(مالن بتنكرش زي الجربان؟).
إ ّن الذي ٌمصد ب(...الدهن) هو زٌت السمسم المعالج ب(..الشمع) ،أو
ب(..الودن) ،وببعض من العطور الطٌبة ،الناشفة أو اللٌنة.
ٌدلك ذلن الخلٌط على شعور النساء ،البلبً ٌممن بتخلٌلها جٌداٌ .إدي ذلن
كما لٌل إلى لٌونة الشعر ،وإطالته ،والحد من تسالطه ،وهذه الفوابد تجعل الشعر
عزٌزا ...ومكرما ،دون تلن الشعور...التً لم ٌحالفها حظ االنؽماس فً تلن
الدهون الطٌبة.
أما (الولٌان) بكسر الواو ،فهم أولٌاء األمور...الذٌن ٌمثلون الدرع الوالً،
والحاجز المنٌع ،لنسابهم (ولٌاتهم) ،وبهذه الهٌمنة تعتز النساء ...وٌتفاخرن بذلن
وسط ،لرٌناتهن من النساء.
ولد ٌتطرق شاعر (الدوبٌت) إلى ممامات عدةٌ ...عالج فٌها خلبل محددا ،أو ٌبعث
فٌها أمبل جدٌدا ...أو ؼٌر ذلن مما تتناوله الضروب الشعرٌة المعروفة.
ففً الشكر:

من لومة الجهل ما شالت ( طبٌك) ضراٌة
وما لفحت ( لرٌمٌب) وسط الفرٌك عواٌة
دي ام لسانا عسل ما جابوها فً ( الروراٌة)
تمشً وتجٌن بى مهل الزي الممر ضـواٌة.

وفً الشكر أٌضا:
(هجاجة) مو ( لجاجة)...
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أو لى ( شرون) التهم (هبارة) مو (فجاجة).
وٌا ام بٌتا (سبٌل) للجارة والمحتاجة.

وفً الؽزل:

أحــً و (وحٌحً) ٌا وجــــع للبً
من صٌدة الخـــــبل ( البطلت) كلبً
الدارس العـلم من دٌنو بتسلبً
والماشً الحجاز من جدة بتملبً.

وفً الشكوى:

أنا حالً حال المتوحلة وماسن كراعا الطٌن
أو حــال الجنزرو وتاكٌنو لــى السكٌن
حــال أ م الوحــٌد لو العـــبو ازراعٌن
حــــال أم الفـــتا لٌلـــة جـــــناها ٌبٌن.

وفً الحكمة:

ممدود ما رلع ممدود...
أو ما شفنا (الجبجاب) تور نبات فً (الفود)،
والحسنة فً المنعول...
زي (الهبوب) فً العود.
(فً الجبجاب الجٌم معطشة).
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وفٌها أٌضا:
شهرٌن أدرجٌن لمن ساٌك هل
أكلنا البلٌلة أو فً التر اب ننمل
أو ود ابنادم سما بعد الٌباس بنبل.

وفٌها أٌضا:
صاحبن كان أبان مـا بمولن فــوت
أو ما بضحن معان بى خاترا مبصوت
إت كان ود حبلل من أمـــن ألبون
لبل الكابنات هبر شروكن أو فـــوت....

ومنها أٌضا:
صاحبن كان ابان ٌسوٌلن أمر الضر
كا ن نمطلو العسل إبزق إلولن مر
والسوسة بتنمر الفرع النداه ٌخر

وفً الوصؾ:

طلعت (الكرٌهة) و(اتدلدل) (العكروت)،
و(ابرٌش) مرق...
تبعنو أمات ندٌبا ب(العلوق) (مسٌوس)،
اللٌلة البنات أمات (لرٌنا) ب(الخمر) مرشوش،
ال( لبلن) وال (لحمن) المنعوش.
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وفً الشعر التراثً:
حلٌل أٌام الفرٌك...
أٌام الولٌدات تمشً الزرع..
أو تمبض العتاب،
أو تسمً موٌة مطرنا..
الما ؼشاها تراب،
نمٌة خاتٌة كدر،
دي موٌة مطرنا ..حلوة حبلوة السكر،
وموٌة الفولة..
برضو ..حلوة حبلوة السكر،
وموٌة بٌرنا بٌر النور..
كمان حلوة حبلوة السكر،
وحلوة حبلوة المرٌود ..لمن ٌمولً سبلم،
أوٌخت إٌدا فوق إٌدي( .......،إٌتا)

أو موٌة الؽربة كان ضمتٌها..
التمول حبلوة العردٌب(......... ،العدرٌب)
وزي أللوبة خدرا..فً فرٌعاتا(....... ،لعلوبة)
مرة مرار..
وزي طعنة حسكنٌت الموز..
حارة زي النار.
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بحن لى الرمٌلة الفً لفاها فرٌمنا،
وكتٌن المطر ٌكركر لى رعٌداتو..
أو ٌتوسم فً برٌماتو،
تلمٌنً ٌالحلوة..
بٌن الحلة والبلدات،
بلملم فً ورق ؼبٌش،

أو بى حماري..
البخت على كتٌفاتو تٌرابً،
أشب والول باسم هللا ٌا السادات،
وٌن كاجرٌب ترسنا..
وٌن صمارنا..
وٌن حملتناٌ ..ا حلوتنا.

وٌن ناس عشة..؟
وٌن ناس آمنة..؟
ٌا أمً..
وٌن عبد هللا ود عمً؟
تلمٌه دٌمة ٌصرر فً نعٌجاتو،
ٌحلب شكٌ ..كبو فً الدورٌة..
ٌسمً لى ولٌداتو،
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وٌخلً ..الشك التانً لى حمٌبلتو،
بدورا تعٌش..
تكبر تجٌب العٌش،

أرادب فوق أرادب..
عبد هللا اخوي بدفن العٌش،
أو ولت الحوبة..
عبد هللا مونته ..فً مطمورته،
ما بدور ٌشٌل عٌشو لى التجار،
ما بدور فضٌحة الجار.

أو فً المرواح..
بجٌنً النوٌح ..نوٌح دوكتنا،
والعواسة فً إدٌاتن،
تلوح لً..
تمول لً  ..تعال ٌا عشاي،
ضوق الزاد
إن شاء هللا جدٌد..
أونشوفو فٌن جدٌد.

ٌوم المرلةٌ ..وم السٌرة لى ضرٌح الشٌخ،
أشوفن تمدل أو تمطع الرٌشات،
34

أو تمول ..تعالً ٌا أمً...
زؼردي لً..
وصفمً لً..
حلٌلن إت ٌا ولٌدي،

دا كلو بدورو ..أوبطراهٌ ..ا أمً،
بدور الشٌل،
بدور الونسة نص اللٌل.

ودخلت الدار:
هً دار ألهلً فً مسمط ...أشرعت أبوابها تماما ،عندما لادنً إلٌها عمٌد
األسرة وراعٌها أخً الفاضل (دمحم الطٌب السعٌد) ...دخلتها ٌجمعنً وٌطوٌنً
(الولؾ) وتمؤلنً روح االنتماء ...ودؾء الرحم المعطاء...و طٌب اإلخاء
الصادق...إنه فٌض أصول ،فرلت فٌها األٌام بٌننا ...حٌث رمت بنا فً متاهات
المسافات المتباعدة ،لؽٌر ما سبب وجٌه  ...سوى مكابدات الحٌاة المتنوعة،
والتوزٌع الحتمً لؤلرزاق ...وفوق كل ذلن إرادة هللا لعباده.
فً كثٌر من الحاالتٌ ...دفع اللماء باإلنسان ،بعد فراق ،إلى مضاجع األوجاع
واآلالم ؼٌر المحسوسة ...وهً مما تتداعى فٌه تحركات تموج بداخل النفس،
تثور تارة ...وتؽوص فً فجواتها الممزلة تارة أخرى...والتً تجعل اإلنسان
(ٌتململ) ،حٌث تسلب منه اإلرادة ،وتنتابه لحظات (الخروج من الشبكة)...
فٌصبح حٌنها فً حال ،ال ٌستطٌع فٌها التمكن من لٌادة ذمام نفسه الشاردة ...أو
النؤي عنها بعٌدا ...فٌصبح معلما ،تراوده من التداخبلت ،ومن (السرحان) ،ومن
فمدان الذات ،ومن التشتت ؼٌر المنهجً...الكثٌر المثٌر ،وهنا تتساوى عنده
األشٌاء حلوها ومرها ...وواجبها ومستحٌلها ...وبعٌدها ولرٌبها ...وما إلى ذلن
من الصور المتنالضة.

عندها ٌمكن لنا أن نصؾ حالته تلن ،بحالة ذلن الشخص الذي (رفع عنه
الملم) ...فهو هنا ال إثم له ،وال جرم علٌه ،وال حٌلة عنده ،ألنه على ما ٌبدو (فط
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سطر) ...ولكنه ٌعد من السطور ،التً ٌمكن أن ٌمرأ ما خط علٌها من أحرؾ ،بعد
حٌن...
تناثرت الكلمات والعبارات بٌننا ،عند لمابنا (الحنٌن) لً مسمط ،فً نطاق
تجمع أسري فً ؼٌر ما تنظٌم أو برمجة مسبمة ...تتشابن فٌها عبارات الترحٌب،
والود المشتت ،والترحاب (الفاٌت حده) ...حتى أن التكرار لد الزمها كثٌرا من
ؼٌر حصر أو ملل ...وتشعبت األسبلة ،المصٌر منها والطوٌل ،السٌما تلن التً
تتعلك بالدعابة والملح التلمابٌة ...التً تمٌزنا نحن (الشباشة) ،عن ؼٌرنا من
األمم ،فً ساحات الحٌاة البشرٌة...
سار الحال على ذلن ...و (انحشرت) بتلمابٌة فً مآل اللماء الشهً ،فنسٌت
معاناتً ،و مسحت ما أصابنً من وعثاء السفر ...عندها رتبت سطوري ،التً
بدت أكثر وضوحا ...فعدت متشحا ثوب حالً المعتادة ...التً تباعدت عنً لسرا،
وأصبحت مثل حال خالً (النور الجراري) الذي لال:

أنا حالً ...حال الـــختر ما عـــاد
وانا حالً ...حال الضرب ما صاد.

ٌا لكم من كرماء أوفٌاء أهلً (العزاز)...فمد انتملت عبركم اآلن إلى دٌار ...كم
عز علً فرالها ،دٌار (جلبطت) جسدي من طٌنها (اللن) ...فً زمان كان
ل(..لبرجم) فٌه سطوة ولهر ...جنبا إلى جنب مع رفٌك حمٌم له نعرفه
ب(..الجدري) الماتل...
هً دٌار ...ضمتنً إلٌها ،فمصصت بعضا من (درابها) األسمر ...ما سد
رممً ،ساعة تدافع الرؼبات منً ،البتبلع الطٌن ...فتذكرت أٌام كنت أنبش،
بؤصابع رلٌمة ،حبٌبات الذرة ...داخل (شوال العٌش) ،أفتش عن لطع (الدراب)
الطٌنٌة الصؽٌرة ...التً أرسلها بمتعة فابمة ،داخل تجوٌؾ فمً ...حٌث ٌلعب بها
اللسان واللعاب لعبا تلذذٌا ...بمثل ما تفعله (الكداٌس) مع الفٌران ،بعد اصطٌادها
ولبل أكلها...

36

فً كثٌر من الحاالت ٌخرج اللسان من مرلده األصلً ،داخل فجوة الفم
(الخشم) ...لٌمسح برفك ،على ما تبمى من أجزاء من بماٌا (الدراب) المسحوق
على الشفتٌن ،التً جعلت من لونهما لونا ترابٌا أسمر ...وٌعد ذلن نوعا من أنواع

(اللحس).
هً دٌار استؤثرت بتناول (شٌطها) األحمر ...الذي كفانً وطؤة الجوع مرات
ومرات ...وما أكثر (الشٌط) فً أٌامنا تلن ...فالحصول علٌه كان سهبل و
ب(..المجان) ،فلم نكن نعانً فً استخبلصه من باطن (الصاج) أو (الطانجً)
الحدٌدي...وهو االسم كثٌر التداول بٌننا ...والذي كان متوافرا فً كل بٌوتنا ،لدى
األؼنٌاء منا ولدى الفمراء ،على السواء...
سؤظل أذكرن بالخٌر ٌا (شٌطنا) الموروث ...فمد انتحٌت ونؤٌت بعٌدا عن
دنٌانا ،فلكم تبدلت من بعدكم أحوالنا...وعاد لنا الزمان بالجدٌد ،من الرلابك
(الرهٌفة) التً أنهكنا وعانٌنا فً سبٌل التطبع على تناولها ...ففً كثٌر من
األولات كنا نعانً من تبعات تناولها ،آالما وأوجاعا مضنٌة لم نكابدها من لبل أبدا
مثل:
عسر الهضم ...و(النفاخ) ...و(ابشماق) أو (الحٌرلان) ...فبرؼم صعوبة
هضم لشرتن (السلٌولوزٌة) الماسٌة ٌا (شٌطنا)...فلم تكن لاسٌا علٌنا ،فؤلفنان
ولتها ...وأخلصت لنا من فًء عطاٌان المحببة...لكنً (وبكل صراحة) ،ال أفهم
حتى الٌوم (إنت سمون الشٌط لى شنو؟)...
عدتم بً أهلً فً مسمط ...إلى دٌار كانت كلها أهلً ،تحفظنً و أحفظها بٌتا
بٌتا ...بل وفردا فردا ...كنا (نتونس) ببعضنا البعض ...هنالن شًء ما كان ٌجمع
ما بٌننا من (الردمٌة) وإلى (الضنبٌة) ...ومن (المدال) وإلى (التمار)

المتاخمة للنٌل...
تمول لً أمً علٌها الرحمة ،لٌبل( ...ما بٌن المؽرب والعشاء) ،فمد كان هكذا
لٌلنا فً طفولتنا...وهو دابما ٌنتصؾ بعد تناول العشاء...وعمب صبلة العشاء
مباشرة...ونطلك على ذلن( :نص اللٌل) ...كانت (تونسنً) داخل ؼطاء لٌلً
مظلم (،بعد ما ننفخ اللمبة) فكانت تحكً لً وتسؤلنً وتمول:

(فً مرة عندها تبلتة أوالد أو بت دي منً؟)
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كنت أجٌبها بعد بحث لصٌر ...أجوس من خبلله داخل بٌوت الحلة ...أفتش فً
جدٌة متفانٌة ...عن تلن المرأة المستهدفة ،فؤهتدي فً كثٌر من الحاالت إلٌها،
وأعدد مرددا على مسمعٌها...دي عمتً فبلنة( ،أوالدها فبلن ..وفبلن ..وفبلن..
وبنتها هً فبلنة) ...فتصلنً التهنبة والثناء...ولد تردؾ لابلة (وهللا إنت نمار
جنس نمر) ...ولد تؤتً إجابتً على الفور( :دي خالتً فبلنة) ...استخبلصا
من ذخٌرة (ملبدة) فً العمل الباطن...كنا ولتها نطلك على كبارنا ،ومن باب
التولٌر واالحترام الفابا مثل :جدي..حبوبنً..خالً..عمً..خالتً..عمتً..وهكذا،
ولد ٌكون الشهص الممصود من ؼٌر ذوي المربى...إال أننا (أتربٌنا على كدا).
لد تكون تلن المرأة فً حلة (الشاٌمٌة) ...ولد تكون فً (حً البجا) ...أو
لد تكون فً (الحلة الجدٌدة) ...وهكذا كنا (نتونس) ،ونحن ندخل بٌوت
(الحلة) واحدا تلو اآلخر...من ؼٌر استبذان ،إلى أن تتبلصك األجفان منا ،توحً
بمرور المنام بى مملة النعسان ...زي ما لال شاعرنا إبراهٌم العبادي:

شوؾ النهر مار بخشوع تمول
هجسان...
أو مر المنام بى مملة
النعسان...
جلت لدرته ما أكفر
اإلنسان...
كم ٌنسى الجمٌل وكم ٌجحد
اإلحسان.
ال أبالػ إن وصفت تلن (الونسة) بؤنها تربوٌة خالصة ...فلربما هً التً
استمى منها التربوٌون عندنا اآلن ،نظرٌاتهم ومبادراتهم ،التً صاحبت بعضا من
المناهج الدراسٌة ...وهً ذاتها التً أصبحت تراثا لومٌا سودانٌا ،ساد الساحة فً
حمبة من الحمب التراثٌة المعروفة.
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لادتنً دار أهلً فً مسمط ...إلى ربوع (شباشٌة) أصٌلة ،حٌث نلنا فٌها نحن
الصؽار ،من التربٌة الجماعٌة ذات الفابدة ما نلنا...

ؾ(..بدل أبو واحد ...كان عندنا عدد وافر من األبوات) و(بدل أم
واحدة ...أصبحت أماتنا بالكوم)...
كنا ندخل بٌوت (الحلة) ونحن فالدي الوعً ...فتتلمؾ مجٌبنا األٌادي برفك
وحنان ولطؾٌ ...مودنا أهلنا ونحن نترنح و (نترتح) سكرا...ال نعً من أمرنا
شٌبا ،لٌس من خمر احتسٌناها ،ولكن بفعل (حمار النوم) الذي لعب بعمولنا...
فؤذهب عنا الوعً ،لكنه لم ٌرم بنا بعٌدا فً الخبلء...أو فً (شون الزراٌب) أو
فً بٌر (أحٌا) ...إنما سالنا إلى داخل بٌوت تظل مشرعة المداخل ،لٌبل ونهارا...
هً بٌوت أهلنا المتجاورة من ؼٌر جدر فاصلة ...وكثٌرا ما ٌحكى لنا فً صبٌحة
الٌوم التالً:

(البارح شالن حمار النوم ...ودان بٌت ناس عمن فبلن ...جابون لٌنا
باللٌل وانت ناٌم ...ما جاٌب خبر).
كانت أحبلمنا فً منامنا ،أخً دمحم الطٌب ...ال تتعدى حدود المرٌة المعروفة،
المحاطة بؽابات بؤسمابها:

(ود اللوز) ...و (الشوٌوة) ...و(السوٌل) و (المدال)...و (تمار أوالد عبد
الرحمن)...
كنا نحلم ب(..الناس ،والحٌوانات ،وابكباس ،وود ام بعلو ،والؽول،
والدودو ،والبعاتً ،والسحار ،وأحٌانا (أدمحم ود جودو) و (برجوبة) و
(بٌلو)...وؼٌر ذلن من المشاهٌر فً المجتمع زي ناس (مؽام)...و
(تٌة)...وما إلى ذلن من األشباح المخٌفة لنا نحن الصؽار...
لكن بعد دخولنا الخلوة ...تؽٌرت بنا الحال بعض الشًء ،فؤصبحنا نرى فً
منامنا ما ٌدور فً ساحات الخلوة ..من (ألواح)..و(كرامة) ..و(فزعة) ...كما
كنا نرى الفكً وهو ٌحمل سوطه البلسع ...فً صرامة تامة ،وفً رباطة جؤش
(ملفحة) بالشدة ،تتبعهما تكشٌرة (معممة) بنظرات مرعبة ...كان ألساها ما
ٌبدو لنا من (فكً مجذوب ود الشٌخ الصادق) ،وأللها أثرا نظرات (الفكً
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إبراهٌم ود الطٌب) ،أما أهونها حدة فنظرات (الفكً حسٌن ود حاج أحمد)...
رؼم لسوتها.
تتلمذت على ٌد (جدودنا) الثبلثة ...فلم أشهد ٌوما انطبلق ابتسامة خاطفة،
تبدو من بٌن شفتً أحدهم ،كانوا (صارمٌن)...وكانوا (حازمٌن)...أمامنا،
لكنهم طٌبون...ومرحون...وخفٌفو ظل ...من وراء ظهورنا ،فً حٌاتهم
االجتماعٌة...كنا ندرن ذلن جٌدا ،لكنهم ال ٌعلمون أنا نعرؾ عنهم كل شًء...إذ
كان الجدار بٌننا شاهما وصلبا ،ال ٌسهل اجتٌازه...
أفادنا سلوكهم هذا ونفعنا فً ممبل أٌامنا ...فهم لدوتنا المثلى ،وإرثنا الدٌنً
الموٌم...رحمهم هللا رحمة واسعة وجعل مؤواهم الجنة...ومما لد تفضلت به
(شبشة) علٌنا ،أن دفعت بنا إلى فجر جدٌد بالمدارس ...ففٌها (فكٌنا
الحرؾ)...بطرٌمة أوسع وأشمل ،وفتحت لنا أبواب الحٌاة مشرعة ،كما هو الحال
فً دار أهلً بمسمط...
تنملنا هنا وهنان ...بعٌدا عن أرض الوفاء (شبشة) ،طلبا للعلم وزٌادة
للمعرفة ...فتكاثرت أعدادنا ،وتنامت مداركنا ،وتشتتنا فً متاهات متباعدة...
ٌجمع فٌما بٌنها التواصل و (الخوة) والتضامن الوثٌك ...فٌما بٌننا وبٌن مجتمعنا
وأفراده ،مما جعلنا نتفاخر ونمول:

(نحنا شباشة)....
وكان ذلن ،تتوٌجا لمومٌتنا...وتؤصٌبل لجذورنا ،وتحمٌما آلمالنا...حلٌلن (إت) ٌا
بلدي...

حلٌل ضو لمبتنا لمن تبلعبه الرٌح،
ٌموت..بفوت تاركنا فً ضلمتنا...
ما بنخاؾ وال بنفتش الكبرٌت،

نواصل كبلمنا بى ضبلم اللٌل،
نطرا الفات ونطرا الؽاب...
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ونطرا اللممة وعجٌن الحٌب،
وشربة موٌة فً الكاجرٌب...
إنها ومضات الماضً المضًء ...فنحن الزلنا نحسبها خطوات مشرلة...
لادتنا ،وستظل تمودنا ،عبر مسافات لادمات ...ستكون ممودا ملإه الجدٌة والثبات
...وسنظل (نطرا) :
لولة ٌمه شوفً الدٌب...
صٌاحه باآلدان،
وووب علٌنا..
وووب على الحمبلن...
وسنخطو نحمل على أكتافنا ثمل أحمالنا ...التً ما فتبنا ننوء بها ،وهً التً
لوست ظهورنا طواعٌة ...كً ال ٌنمطع المسٌر ،وتؽادرنا الذكرٌات ...ونحن نعانً
لهر المعاناة ،وآالم البعاد ...فً ؼربة متداعٌة أٌامها وساعاتها ...نظل نهمس من
خبللها:
وووب علً أنا المشتاق
أشوؾ الدٌب...
واشوؾ الرمة فً المٌزان،

وصورة الدم...
وطعم الدم،
وتمامة المحرٌب،

ولولة تن ولولة عرت...
ولولة جر...
حلٌل بلدي وناس بلدي...
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ولولة كر...
مع جدادي.
لن الود ٌا موطنً الوفً ...فلمد وجدتن أمامً أٌنما اتجهت ...فها أنت هنا
بداري فً (مسمط) ،أشهد أنن وبكل ما تحمله من معان سامٌة ...تظل حاضرا
أمامً ...متمثبل فً فلذات أكباد لنٌ ...حملون اسمن بكل العنفوان.
تمول الحكاوي عندنا ٌا بكري وٌا إبراهٌم (أوالد أبوشنٌب) :
إذا زارن وأم دارن من تحب ...أو من (تطٌمه) ...أو من تهواه نفسن ،فؤكرم
نزله وتمٌد بما ٌؤتً:
طلع لٌه المندس...
وونسه لمن ٌنعس...
ولدمه لمن ٌمولن بس.

وعلى عكس ذلن فإن لدم لدارن من ال ٌهواه للبن ...فٌحسن أن (تتداؼل
علٌه) ...وتصرؾ النظر عنه...وتبدي له ما لد ال ٌرضٌه ،وعلٌن أن تتمٌد بما
ٌؤتً:
ؼربه(...أي أجعله فً ؼربة) ٌعنً( :ما تتونس معاه).
وتربهٌ...عنً( :أمبله ؼبار...و كتحه ،بالنفٌض والكنس)
وفً حدٌثه كض بهٌ...عنً( :كل ما ٌمول شًء ...نط لٌه فً حلمه ...ولول لٌه دا
ؼلط وما صاح)( .بعد دا لو بمى عنده شوٌة دم حا ٌتخارج)
أحمد هللا كثٌرا أنً فزت باألولى ،ولم تتملكنً أو (تعكر مزاجً) ثانٌة
الحكاٌتٌن ...أٌنما ٌممت دارا من دٌاركم بمسمط ...ذلن مما دفعنً أن أعظم وأمجد
هإالء الكرماء ...الذٌن طبعوا على مجتمعهم بكامله ،صفات ٌعتز بها الماصً
والدانً ...مما ترتب علٌه إضفاء خاصٌة سمحة ،ظلت تبلزم أفرادهم
وجماعاتهم ...والتً انعكست إٌجابا على تشبعهم وتملكهم ،لكل نواصً التراث
السودانً الموٌم ...وهو مما لم ألتمسه فً مجتمعات أخر مثٌلة ،بمثل هذا الكمال
والتسامً السلوكً الممٌز ...الذي سادوا به أرض عمان الخٌرة.
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فً النادي:
من خبلل بوابة كبٌرة متسعة ومفتوحة أٌضا ...ومن ؼٌر إذن مبدئ ،توؼلت
داخل ساحة عامرة بؤهلها...أوحى لً ظاهرها ،بؤنً لم أخطا فً الدخول إلٌها،
ولم أتجاوز الحدود ...فمد وجدت نفسً (أفرفر) و (ألوص) بعشوابٌة تلمابٌة...
وسط جموع ،ألفت االنحشار فً وسطها ...مرات ومرات ،عرفتها وعرفتنً
للوهلة األولى ...لم أتردد فً معانمة الجمٌع ،وكؤن لمابً بهم لد سبمته (إلفة)
دافبة معهودة ...وكنت ساعتها كمن ٌمول:

ما نفرن تمـــول سابك الكــبلم إلفــة
عطشان لــلت لٌهن وصحــت البلفة
مافٌش كاس لرٌب لالن بدون كــلفة
تشرب بى كفـــوفنا لمـــا تتكفـــى
كان اللماء حمٌما ...خالطته (شهمة) ال إرادٌة ،أعمبتها أخوات لها مشبعة بشًء
من (العبرات) التً (تخنك)...والتً تدلل على شوق خفً مدفون...فً الدواخل،
أو تلن التً توصؾ إحساسا فابرا (مندس جوة) ،أو التً تدفع بعوالك داخلٌة
محمومة ...من (لوعات) االشتٌاق ،أو هً ما تبدي ثورة من حرارة اللماء
الواثب...
إنها لحظات ال ٌستطٌع المرء أن ٌحدث عنها ...بالتلمابٌة واألرٌحٌة المتمهلة،
التً تعبر عما بالدواخل ...بكل ذلن الصدق الصافً واألداء الممٌز له ...راعنً ما
لمست من إشراق ألرض السودان ...التً باعدت بٌنً وبٌنها الكٌلومترات من
المسافات ...التً ضمت فً أحشابها من األودٌة والمرتفعات والوهاد ،ما ضمت...
فهً ذاتها التً أوسعتنً شتاتا محٌرا ،وبعادا مضنٌا ......لكن وبرؼم لسوتها
تلن ...وبمدر ما تمٌزت به من صلد ،ولوة صادمة ...لم تستطع أن تبدد أو تتلؾ،
تلن الروابط الثبلثٌة (كما ٌعرفها أهل الكٌمٌاء) ...التً طولتنً و (لملمتنً)
داخل سودانٌتً ،وإرثً الراسخ ،المستمد من عصارة ما حط به السلؾ الصالح...
من معانً ولواعد حٌاتٌة صادلة.
بكل لهؾ ...احتضنت وبصدق ،كل من اللٌت فً (سوح) نادي الجالٌة
السودانٌة فً مسمط ...من ذوي (العمم) البٌضاء الناصعة ...و (الجبللٌب)
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المسدلة على األجساد النٌرة ...فً حشمة ،تتدلى حتً (كوٌرة الشٌطان)...
توحً فً ما توحً باألدب ..والرلً ..والسترة ،كما تعكس تماما ،األصالة
السودانٌة الخالصة ...كما راعنً حما ،أولبن النفر من السودانٌٌن ،الذٌن ٌزٌنون
مماطع اللبس اإلفرنجً ...بما ٌتوجون به من هندام سودانً ؼالً ...تتمافذ من
محٌاهم األنالة ؼٌر المتكلفة...
الساحة كبٌرة متسعة...والموم كثٌرون...والهمس سٌد المولؾ عند تناول
األحادٌث والكلمات التً ال تخلو من (المفشات) ،و(النكات) ،المنبعثة من داخل
للوبهم الراضٌة ...بلهجة سودانٌة عربٌة خالصة...
ٌحس المرء من خبلل هذا التوافك ...والتداخل الحمٌم ،بؤنه لم ٌبتعد على
اإلطبلق (من أصله أو من فصله) ...تساءلت كٌؾ ٌا ترى اتفك هإالء الموم
على هذا السلون ...المتجانس الممبول ،لدٌهم جمٌعا ...على اختبلؾ أنسابهم،
وعلى تباٌن سحناتهم ...وعلى تفاوت أطوالهم ...ما بٌن الطول أو المصر ،أو ما
بٌنهما من الصفات.
ساءلت نفسً عن المنهج الدراسً لهذه المدرسة ...التً دفعت بهم جمٌعا فً
هذا المجتمع ...الذي أتزٌن وأفخر بوجودي فٌه ...تساءلت عن تلن األم التً
أنجبت أمثال هإالء اإلخوة ...وتساءلت عن أب تشبع بكل النظرٌات والحمابك
التربوٌة ...التً سادت عالمنا ،وكٌؾ أنه استوعب ذلن كله ودسه فً أفبدة ألناس
(أنا منهم وفٌهم) ...أناس هذا دٌدنهم فً الحٌاة.
تعانمت ...وسودانٌتً تدفعنً ،مع األستاذ /إبراهٌم السٌد ...األب الروحً لتلن
الجالٌة المضٌبة ...بكونه ربٌس النادي ،فمد عرفنا بعضنا ،فً لماء تم بدار النادي
منذ عدد محسوب من السنوات ...فوجدته هو كما هو ...رزانة ،وهدوء ،وهندام،
وأدب ...متشحا بكل ما هو متولع حسن ...ومن بعده (دورت) االحتضان...
ومبلمسة (الكتوؾ) (بلبعات) خفٌفة ...تعبر عن كٌفٌة أداء السبلم السودانً
التملٌدي ،المتعارؾ علٌه( ...ما زي ما وصفه الشاعر كامل عبد الماجد)،
الذي كان ٌبحث عن االحتضان و (الممالدة) فً لماءات الؽربة:

تمول أهبل...
وعاد أهبل منو البرضابا،
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فً بلدا ال هولن وال هولً...
تمول أهبل...؟
وانا الفً بلدنا فً وصفن بشٌل حولً...
بدورن كنت تحضنً وتفول لً...
البلد كٌفن؟
حبابن عشرة ٌا زولً...
فً الؽربة ٌفتمد الناس الوبام والحنٌن و(التوادد) ...وكثٌرا ما ٌفتش الفرد
(لى سودانٌتو ...فً فجة بعٌدة من فجج) المجتمع الذي ٌعٌش فٌه ،وحٌن
الظفر بهاٌ ...رمً بكل أثماله وهمه ...فً ذلن المنحى ،لٌتخلص من ؼٌبوبته
الوطنٌه التً طافت به كثٌرا ...فً فناء الوحدة (بفتح الواو والحاء) ،واالنفراد
النفسً ...ففً لهؾ ٌتداخل معها ناسٌا لكل المٌود والموانع االجتماعٌة...
فٌنؽمس فً نواحً شخص ،أو رمز ،أو ظاهرة ،أو لحن ،أو حتى لبٌت شعر،
ٌتبنى كبح جماح ذلن المارد ...وهو التلهؾ المتطاول و الخافك...
لد ٌستنكر الفرد منا ما ٌبدو من الجفاؾ ...وزرع الموانع والمٌود ...لتصبح
عابما ملزما ...للتولؾ ولكبح الجماح الزابد ...أما ترى شاعرنا المرحوم (دمحم
األمٌن دمحم الحسن) ٌمول مستنكرا:

مالو السبلم بمى رفعة إٌد؟
دا سبلمنا كان بى ممالدة...
مالو الكبلم بمى من بعبد...
وكبلمنا كان بى مواددة...
مالها المسافة بمت تزٌد،
وكتوفنا كانت بى حده؟
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وٌنو الزمان الكان جوان بمٌؾ؟
وٌنً الحروؾ الحاشدة؟
وكمان شوؾ (معاي) الشاعر (عثمان أحمد سعٌد) لال شنو:
مش تحمد هللا إنو السبلم بمى رفعة إٌد...
ولسة فً الزمن المشاتر...
ناس تسلم من بعٌد؟...

ٌا اخً الطمع ما بفٌدلو حً..
نماص وحاتن ما بفٌد.
واسمع معاي الشاعر (دمحم اسماعٌل الرفاعً) لال شنو...

اللٌلة جٌت بى انفعال
تحكً وتعٌد نفس السإال
تسؤل تمول مالو السبلم بمى رفعة إٌد؟
تتباكى زٌن تلعن أبو الزمن العنٌد،
الخلى بٌن الناس ٌخش طاعون فرٌد
ولول كمان شٌطان مرٌد...
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لٌد نفوس كل البشر بالعولمة
سنالو فٌنا نظام جدٌد.
شكا الشعراء الثبلثة من ؼلب (التجافً) ،و فمد (الولؾ) ،الكان زمان سٌد
المولؾ( ...الخبل) الناس كلها (تندس فوق بعض) ،عشان تمول:

(علٌن هللا ما تعدنا..
ال أبونا واحد وال أمنا واحدة)...
بس بمٌنا كدا (أحسن ناس) ...نشتت فً كبلمنا (بٌناتنا) ونمول من نصوص
الكبلم الموروث:

(رب أخ لن لم تلده أمن).
ٌعنً:

الصدٌك بى إسمه ماهو صدٌمن
لكن الصدٌك الشاركن فً ضٌمن
فً كل الصعاب تلماه دٌمة رفٌمن
والناس تونس تمول دا اخون شمٌمن.

إذن فمد تبللحت نفوسنا ...وذبنا بوجدانٌاتنا فً بعضنا البعض ...من ؼٌر سابك
معرفة ...وما نعرفه بس بمول:

(نحنا سودانٌٌن ...وهذا هو موروثنا)
كان التعارؾ بٌننا فً النادي سرٌعا جدا...ملإه المودة والتصافً ...فعرفت
ساعتها وفٌما بعد ذلن ...من بٌن الجمع الطٌب:
األستاذ /عبد البالً الحسن
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و األستاذ عبد الخالك األمٌن
و األستاذ عثمان شرٌؾ
و األستاذ /السنً أبو العزاٌم
و األستاذ /دمحم عثمان
و األستاذ /عباس السواحلً
و األستاذ /علً فتح الرحمن
و األستاذ /دمحم ابراهٌم حمد
و األستاذ /منٌؾ عبد البالً
و د .الطٌب السمانً
و د .عمار محجوب
و د .التجانً حسن
و د .رشا دمحم األمٌن
و ألستاذة  /خدٌجة مجذوب
و األستاذة /بدرٌة سلٌمان
و األستاذة /مودة علً عمر
و األستاذة /الفنانة زحل
و د .الفنانة إٌناس دمحم أحمد
و األستاذة /مبادئ دمحم شرٌؾ
و األستاذة /سارة مامون
و األستاذة /ستنا عباس
و األستاذة /ؼفران دمحم الطٌب
واألستاذة /أبرار دمحم الطٌب
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واألستاذة /مودة
و األستاذة /بخٌتة بابكر
وإن أنسى فلن أنسى:
األستاذ /دمحم الطٌب السعٌد
و األستاذ /بكري الطٌب السعٌد
و األستاذ /إبراهٌم الطٌب السعٌد
و األستاذ /أحمد دمحم الطٌب
فمثلما ضمنا رحم واحد ...ضمنا أٌضا مجتمع موحد ...لجالٌة متفولة،
(ألٌفة)...متفردة ،ملإها ودٌدنها الدؾء ..والوبام ..واإلخبلص ..وفوق كل ذلن
الوفاء لوطن أناخ وعاش و (عشعش) نابضا فً للوبهم.
هنان الكثٌرون ...ؼٌر الذٌن ذكرت من األصٌلٌن الطٌبٌن ...الذٌن ال ٌسهل
حصرهم ...عبلوة على أهلً الذٌن ذكرتهم  ...والذٌن رافمونً فً كل تجوالً،
داخل النادي أو خارجه...
تذكرت وأنا أخط هذه الخواطر الطٌبة الوالعٌة الصادلة( ...لصٌدة) ،ألمحت فٌها
لبعض من سلوكٌات مشرفة ،وخواص سمحة ،ألهلً فً النادي أثناء وجودي
بٌنهم المرة الفابتة:

ماذا ألول
(إلى إخوتً بالنادي السودان – مسمط الخٌر) -
مارس 2115م

تنادى بً الحادي ٌوشوشنً...
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وٌهمس لؤلسماع...
بشرا،
ْ
أن بالوفٌة النزل.
فهاجت و ماجت بً الذكرى...
تدؼدغ إحساسا...
عمٌما،
فً الماضً البعٌد...
ٌنتمل.
ماذا ألول إلخوة...؟
بدار الخٌر مسكنهم،
جاس المجد فٌهم...
ٌؽنً وٌحتفل.
ماذا ألول...؟
إ ْذ أضحى الوفاء دٌدنهم...
والجود ...واإلخبلص رفمتهم،
أٌنما لاموا...
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وأٌنما ارتحلوا.
ال زلت ألارعهم نخب الوصال
فً نهم،
ٌإرلنً طٌؾ الفراق...
ٌبدو بؽٌضا ...
ثم ٌرتحل.

وطوفت أعانك كثبانا...
وأودٌة خضرا،
ترامت...
تدثر فً أحضانها...
الؽزل.
فٌا لوعتً وٌا وجلً...
إذا ٌمم الركبان...
عن وادٌن...
الرحٌب...
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وارتحلوا.
ماذا ألول ..أحبابً..
فبل أمل ٌرجى...
للبماء هنا،
توسلت ...وضالت...
بً الحٌل.
وبكت عٌناي...
تدمً المحاجر،
من فرط األسى...
فبل حٌاء تؽشاها...
وال خجل.

ألول بملا فمً...
فخرا بكم ..
ٌا أهل داري..
وأحبابً،
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شكري...
وعرفانً،
لكم ال ٌبلمسه...
خوؾ ...
وال وجل
فٌا دار خٌر!...
الخرطوم تتلو ....
بؤنً ممٌم ،....
وإن نؤى جسدي،
فخاطري...
شرٌد...
ممٌد،
ثمل.
نشاطات:
فً رحاب دار الجالٌة السودانٌة بمسمطٌ ...ظل المشهد العام للفناء،
وللؽرؾ ...الموزعة توزٌعا ٌتناسب مع ممام النادي الثمافً االجتماعٌل للجالٌة
السودانٌة ،تناسبا مرضٌا ...فهو ٌحفظ ،ومن وجهة نظري الخاصة ،للسودان
الوطن حمه ومكانته ...ومما ٌدل على ذلن فإن الناظر ألي بمعة على جدار أو حتى
على األرض ...توحً بؤنه (ٌحوم) داخل دار سودانٌة متنوعة األصول
واألؼراض...
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لد ٌطٌل الفرد منا النظر فً لوحة معٌنة ،ال ٌخرج منها إال وهو لد طاؾ مكانا
سودانٌا ...كان لد علك بذهنه فً ولت مضى ،وهو فً موضع ما كان لد وفد
إلٌه ،بؤرض السودان ...فعند تحوٌل النظرات ما بٌن المكونات وما بٌن وجوه من
ٌعمرون دار النادي...ال ٌستطٌع الشخص أن ٌنسل من سودانٌته ...التً اشتعلت
داخل أركان ذاته ...المحبوسة بٌن جدران موروثه التارٌخً والوراثً ...فٌظل
ٌعانك إرثا تلو اآلخر ،فً تداع سلس ...وهكذا تصبح نظراته المشتعلة انتماء
وحرصا ...مشدودة لوالع محبب ،ظفر به داخل أرولة هذا النادي المتفرد...
لكل نشاط فً النادي وضعه المبلبم ...المكاتب ،صاالت االستمبال ،ولاعات
االجتماعات ،ولاعات النشاط ،والمحاضرات ،والندوات ،ولاعات األلعاب ،والنشاط
الرٌاضً ،وصاالت األكل والمطبخ ،ولؤلطفال موالع تلٌك بطفولتهم...
من العجب أن أفراد هذه الجالٌة ال ٌتولفون ...وال ٌكلون وال ٌملون عن
العمل ،وال ٌبخلون بتوفٌر الممترحات البناءة ،التً تعمد إلى التطوٌر والسمو
والترلً بالنادي ...إلى مصاؾ ومراتب علٌا.
تركت لسودانٌتً حك التصرؾ ...وتركت لها الحبل على المارب ...لتجوس
أٌنما شاءت فً هذا الخضم ،الزاخر بتراثه الواعد ...فالولت اآلن ولت الجتبلب
الخٌر والصفاء ...وهو ولت الدخول فً أؼوار النفس ...التً أصبحت فً حالة
اشتهاء و(لهؾ) ...لكل ما لد ٌمودها نحو أصلها ونحو ما تبتؽٌه.
للتراث السودانً ...تواجد مضًء ووافر ،داخل ساحات وؼرؾ هذا الصرح
الممٌز...النادي السودانً ،فمما هو معلوم لدٌنا ،أننا كسودانٌٌن
مشبعٌن...بإبداعات تراثنا المومً التلٌد ...الذي توطن داخل أرولة نفوسنا...و
سٌظل ٌحرن فٌنا كل ما نمتلكه من إرادة وانتماء ...نحو مجتمع سودانً متفرد،
فً صفاته ومٌزاته ...كما سٌظل ٌمودنا دوما إلى تؤسٌس لبنات التمدم
واالزدهار ...كما ٌمودنا نحو التمسن والتمٌد ...بما ٌحدد وٌجدد مساراتنا
الحٌاتٌة ...بمإسسٌة متكاملة.
تظل األفراح واألتراح ...جزءا ال ٌتجزأ أبدا من ممارساتنا وسلوكٌاتنا...
ونحن نزاول نشاطات الحٌاة ،رؼم تنوعها واختبلفها ،بحسب الجهات واألصول
المكونة للمجتمع السودانً الواحد...
لمد أولت الجالٌة السودانٌة هنا فً مسمط ،وكنت شاهد عٌان ،ذلن التراث
المومً العناٌة الفابمة ...فدأبت على إلامة جلسات ولٌالً الفرح ،بنفس النهج
السودانً الموروث لدٌها ...تعزٌزا وتمجٌدا لتراث ال ٌساومون أبدا على زواله...
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فهو نهج متؤصل فً نفوسهم ...إنهم ٌودعون خبلل هذه اللماءات كل آمالهم وكل
معاناتهم فً ؼربتهم ...لبعضهمٌ ،نبذون الحزن ،وٌتبادلون آٌات الفرح
والسرور ...إنهم ٌؽادرون المكان ولد الموا بهمومهم وراء ظهورهم ...بمثل ذلن
الذي اعتادوا علٌه ،ومارسوه فً أرض سودانهم الحبٌب.
فً الكفة األخرى تزاول الجالٌة مراسم العزاء والمواساة ...فً من ٌفتمدون
من أفراد مجتمعهم المتماسن ...ولد ٌسبك ذلن تشٌٌع بعض من فمدوا ،فهم
ٌكملون مراسم الدفن وإلامة سرادق العزاء بمبنى الناديٌ ...إدون الصلوات
وتبلوة المرآن الكرٌم (الختمة) ،على روح الفمٌد...
من همهم أٌضا ...العبللات االجتماعٌة والتكافل فً مثل هذه الحاالت ...الذي
لد ٌصل بهم ،إلى المٌام بدفع نفمات نمل الجثامٌن للسودان...أو مساعدة أهل الفمٌد
فً السفر إلى الوطن ...أما خارج جدران النادي ...فمد لمست فٌهم صفات ومزاٌا
أهلنا فً السودان ...فعٌادتهم للمرضى فً منازلهم أو فً المستشفٌاتٌ ،عد أمرا
شبه واجبا ،إن لم ٌكن نشاطا متفك علٌه ...ولمد زرت ،برفمة بعضهم ،العدٌد من
المرضى ...إن كان ذلن فً بٌوتهم أو فً المستشفٌات.
ٌتم المٌام بكل هذا التبلحم الموروث ...وٌتمدد للزٌارات األسرٌة المنزلٌة...
بسبب أومن ؼٌر سبب ،فمد كنت رفٌما مرافما للكثٌرٌن منهم ...وكان ذلن من
العوامل التً لوٌت بها الروابط بٌنً وبٌنهم ...ووصلت بً لبناء صبلت راسخة
عمٌمة فً جذورها...
وهللا ٌا (جالٌة مسمط) السودانٌة( ...ولعتوا لً فً جرح) ،فمد كنت أبحث
عن تراث أمتً بعٌدا عن أرضها ...فؤؼرلتمونً تراثا خالصا منه...أدام هللا عزكم

(ؼاٌتو دا شً ما بتنسً بى سهولة).
تعرفت وتعرؾ علً أحد إخوتً الجدد( ...ما للنا رب أخ لن لم تلده أمن)؟
وهو الحبٌب الكاشؾ ...مسبول النشاط الثمافً ،ولادنً إلى صالة كبٌرة
ومستطٌلة ...تبن و (تتوحوح) من ثمل( ،تحكر) علٌهاٌ ...ؽمره ضجٌج خافت
متنوع النؽمات ...ومتدرج العلو واالنخفاض ...بعضه وشوشة ،وبعضه و(نسة)
هامسة ،تخالطه ضحكات برٌبة هٌنة الموام ...تحملها ذبذبات واهنة ...ترمً بها
هنا وهنان ،تحسها ممبولة أٌنما حلت.
صار الحدٌث مزٌجا طٌبا ...ما بٌن أصوات أطفال تفاوتت أعمارهم ...وما بٌن
أصوات كانت تنبعث رلٌمة ثالبة ...أو هادبة لطٌفة ،فاختلط الكل مع الكلٌ...عنً
55

(بمى كبلم ما بتفرز بى سهولة) ...لكن الؽرٌب أنه ٌحمل فً طٌاته ،األسبلة
التً تنتظر اإلجابة ...واإلجابات التً تتطلع لبن تودع داخل المسامع...
إنه هرج ولٌس بهرج ...فالهرج تؽلك منه األسماع ...أم هل هو مرج؟ فالمرج
ال ٌحلو وال ٌروق ألحد ...عندما ٌنبعث من بٌن أفواه اإلناث ...ال تتعجب أخً
المارئ من لفظ (اإلناث) الذي ذكرنا...فالجمع أمامً كله كان من النساء ...نساء
وطنً العزٌز السودن ...وأطفالهن من اإلناث أو الذكور.
لم ٌدهشنً األمر فمد امضٌت جل أٌام حٌاتً ...فً مشاركة مباشرة مع
النساء ...فً حلمات متداخلة أملتها على ظروؾ مهنتً ...التً تجاوزت نصؾ
لرن ونٌؾ من السنوات...
ولجت عبر واحة متسعة...مشرعة األبواب ،كما عهدت ذلن وتطرلت بالذكر له
فً أبواب سالفة ...هذا المتسع الجدٌد لادنً بحك ...نحو أفك جدٌد من آفاق
ببلدي...الفٌت فٌه نفس المبلمح والشبه لمن هن موجودات بالسودان....فكلهن
ممنعاتٌ( ،ا توب ٌا طرحة)...وهو نفس سلوكهن عند دخول ضٌؾ أو رجل
ؼرٌب علٌهن ...فٌسود عندها صمت الجمٌع فً لحظة انتباهٌ ...رجون فٌها
توضٌح األمر...ولد تلمح نفس حركات االستعدال فً الجلسة ...ونفس النظرات
الخجلى المترلبة بحذر...
فً أدب جم ،بدا على وجوههن ،أرخٌن أسماعهن للمتحدث الثمافً ،الذي
جلست إلى جواره...وعندما عرفن النبؤ ،بؤنً من أكون ،وسؤتحدث إلٌهن...
صفمن جمٌعا...وتدافعت تحو مسمعً نفس ألصوات الفابتة ...فتبللت واختلطت،
لكنها كانت ألل حدة من سابمتها...
دفعت بنفسً أتحدث عن التراث المومً السودانً ...وعن أعانً البنات ،فمد
كان المولؾ ٌتطلب ذلن ...السٌما ولد سمعت لبل طلوعً للمنصة ،بعضا من
أؼانً البنات...التً كانت فاتحة خٌر لً فً تناول موضوع اللماء...
جمٌع الحاضرات من النساء كن سودانٌات ...أشعر أنهن تلمفن حدٌثً بكل
أرٌحٌة بنات وطنً ،العارفات لتراث وطنهن ...والملمات بالكثٌر من األحداث،
والمصص ،والعبر عن بلدهم السودان ...سوى أن كان ذلن من مشاهداتهن ،أو
اطبلعهن .أو مما تلمٌنه من السلؾ ...اآلباء واألجداد ،ومن (حبوباتهن) على
وجه الخصوص.
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دخلت فً الحدٌث أمامهن بلهفة سودانًٌ ...عشك كل ما ٌموده إلى دروب
أرضه ...أرض المنشؤ ،وخرجت من عندهن فخورا بهن ،وبتمسكهن بموروثات
وتمالٌد أهلهن الخالصة ...التً لم تدع للتشوٌه ،أو للجراحة ،أو للبتر ،أو
للتلوٌن ،مدخبل لدٌه...
فً هذه الجلسة المسابٌة الساحرة ...أخذت بتبلبٌبً مآثر من نفحات الؽناء
السودانً المعتك ...أنؽام آسرة ،من الفنانة (زحل) ورفٌمتٌها (الدكتورتٌن)
وثالثهما الدكتور عازؾ اإلٌماع المجود...ومن كورال شبابً من فتٌة السودان
الممٌمٌن بالسلطنة ...لمست حماسا وأداء تراثٌا رابعا.
عرفت فٌما بعد ...أن كل الممٌمٌن هنا فً السلطنة ما هم إال صفوة وخٌار من
أبناء السودان ...تؤهٌبل وخبرة ...وتربٌة ...وعندنا فً الكبلم مثل ٌمول:

(هذا الشبل من ذان األسد)
فمن خٌرة شبابنا فً السودان الذٌن نفخر بهم ...أدركت بعضهم هناٌ ،جلسون
معنا فً مماعد نادي الجالٌة السودنٌة...وخبلصة ما ألوله نحوهم :
أنهم حملة صفات أهلهم الكرماء...من رحٌك األدب ،واالحترام ،وسمات التربٌة
الحسنة ،وسمات المواطن الصالح ،الؽٌور على وطنه ،الحرٌص على سمعته،
وعلى سبل رفعته ،والترلً به نحو الكمال.

(زحل) تحمل تراث أهلها:
كانت (زحل) تؽنً بحماس وببل تولؾ ...وهً تداعب (الدلوكة) بكفٌها...
وتزداد حماسا دافما فٌما بٌن أؼنٌة وأخرى ...كانت تمول:

عجبونً اللٌلة حو
ترسوا البحر صددوه
عجبونً أوالد األهالً
عجبونً وسروا بالً
ترسوا البحر بالطواري
ما شالونا باللواري.
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ٌبدو لً أن الكلمات والمعانً التً أشار إلٌها الممطع المذكور ...تعبر عن
مولؾ تراثً بطولً ...لام به أهلنا فً جزبرة (توتً) ...عندما هجم (البحر)
علٌهم ،وكادت المٌاه تبتلع الجزٌرة ...فكان لمولفهم البطولً ،األثر الكبٌر فً
صد المٌاه عند الترس الذي ألاموه...وأظن أن كلمة (صددوه) التراثٌة ...تعنً
الكثٌر لدٌنا فً التراث السودانً...
أما كلمات( :ترسوه)...و (الطواري)...و(شالونا)...و(سروا بالً)..ماهً
إال معانً تراثٌة سودانٌة أصٌلة ...ال ٌستخدمها ؼٌر أهلنا فً السودان ...فٌالن
من رابؽة ٌا أستاذة (زحل) ...فمد حملت تراث أهلن رؼم بعادن عن الوطن ...أما
ما تعرضت إلٌه فً ممطع آخر ٌمول:

من بؾ نفسن ٌا المطار
ورزٌم صدرن أنا للبً طار

ٌا حلٌل شخصه العظٌم
ٌا حلٌل محٌو الوسٌم
السافر سكن الدوٌم

إنت جوفن ٌاكل اللهٌب
وانا جوفً بٌاكله اللهٌب
ما خلٌت لً نصٌب
ؼٌر البكا والنحٌب
هذه األؼنٌة من األؼانً التً عناها فنان الحمٌبة (زنمار) ...ولصد بها فً ذلن
الولت ،محاربة أؼانً (التم تم) الخفٌفة مبتذلة الكلمات ...والتً ظهرت فً
أربعٌنات المرن السابك ،والتً كادت أن تمضً على أؼانً الحمٌبة ...ولمد كان
الختٌار الفنان (زنمار) ...األثر الكبٌر فً محاربة أؼانً (التم تم) ،بما كان ٌتمٌز
به من صوت رلٌك ٌشابه أصوات النساء...إال أن الكلمات المؽناة كانت كلمات ذات
معنى البكٌ ...بتعد كثٌرا عن االبتذال والبذاءة...
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لمد أحسنت الفتانة التراثٌة (زحل) االختٌار ...للتؽنً بهذه األؼنٌة ،فهً
تحمل ...وكما أسلفنا ذكره ،تراثا سودانٌا لٌما ...فمد استخدمت فً المصٌدة كلمات
تراثٌة سودانٌة خالصة مثل:

(بؾ نفسن...رزٌمٌ...ا
والنحٌب).

حلٌل...الدوٌم...جوفنٌ...اكل...خلٌت...البكا

فً كل األؼانً التً تناولتها الفنانة (زحل) ...نجد روح التراث المومً
السودانً واضحة و(حابمة) محلمة فً سماواتنا ...نورد فٌما ٌلً بعضا منها:

الري...عجبونً...اللٌلة...بجونا...اللواري...المهٌرة...بت
السرور...اللول لول...خشم المربة...هللا لً...اللٌمون سماٌتو علً.
(ما لصرت ٌا (زحل) فؤنت فنانة تراثٌة مٌة المٌة)...
فمد جملت مساءات مسمط ...وارتفعت عالٌا بمعانً تراث أهلن ...وإلى جانبن
صوٌحبات لن ،فنانات بحك ...ومن أمامن منارة من الكنداكات السودانٌات
األصٌبلت ...البلئ شددن على كلتا ٌدٌنٌ ،ؽمرنن باإلعجاب الثابر ...وبالزؼارٌد
السودانٌة ...التً تثٌر الحماس ،وتحمل فً طٌاتها الكثٌر من الرضاء والمبول...
فهً تعتبر زادا للفرح والؽبطة ،ونماء السرٌرة ،وطٌب النفوس...
لمد كنتم ٌا بنات بلدي شعلة مضٌبة ،ورمزا ٌهتدى به...وأنتم تشعلون ولود
التراث المومً السودانً (المتحكر) فً دواخلكن ...والممٌد فً أركان
نفوسكن ...المجد لكن ٌا سودانٌات عمان فسنظل نفخر بكن.
كان لً لماء آخر ...حٌنما أعدوا لً مجلسا بٌنهمٌ ...تعلك بالحدٌث عن
التراث المومً السودانً ...وباألخص عن أؼانً (الحمٌبة) ...وجدت أثناءها
تفاعبل منمطع النظٌرٌ ...وحً بؤن هنالن (زخات) متوالٌة من التراث ...تسربت
إلى أعماق الحاضرٌن ...فً سهولة ورفك ،وأخذت موطن اتكابها داخل
نفوسهم ...فؤدخلوا علٌها النماذج الؽنابٌة ،التً خالطوها ب(..تبشٌرهم) السودانً
األصل ...وتوجوه بشفافٌة مداخبلتهم العلمٌة الهادفة...
أصبحت جلسة اللماء تلن (مسبكة تماما) ،ومتفردة ...لوامها علماء أجبلء
من الشٌب والشباب ...وباطنها ٌنضح بروابع (الحمٌبة) ،زي (ساٌك الفٌات..
ومن األسكبل وحبل) ،واألؼانً الوطنٌة ذات النكهة السودانٌة المعتمة زي(عزة
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فً هوان) ...وعلى جانبٌها شباب أحسن التمدٌم واإلدارة (المنصٌة)...
وتفاعلوا بتمنٌة عالٌة ،مع األجهزة اإللكترونٌة الحدٌثة ،التً شاركت بمخزونها
الثمافً ،مشاركة فاعلة ...فمد أفرزت لنا من باطنها رابعة سٌد خلٌفة وعبد هللا
رجب (ٌا وطنً ٌا بلد أحبابً) ...التً سالتنا جمٌعا إلى داخل موطننا ،الذي
تباعدت أراضٌه عنا ...فماج الكل وانتشا ،وعلت بعض الزؼارٌد منطلمة من
أصوات (ربات حجال) ،أضفٌن بهجة ومسرة على الجلسة ...التً أصبحت اآلن
سودانٌة سودانٌة...
ٌا لكم من كرماء أهلً األصفٌاء فً مسمط ...فمد طولتم عنمً بجمابلكم التً
ال تنسى ...فجاء تكرٌمكم لً نابعا من أصلكم ...فهذه اللوحة الجمٌلة ،وهذه
الشهادة المضٌبة ،أخذتا موضعا خاصا منً ...تربعتا فٌه داخل للب ال زالت ،ولن
تتولؾ نبضاته ...التً أصبحت تعد وتحسب ،كل لحظة من لحظات ذلن التصافً
األسري الفرٌد ...دمتم أبناء وطنً ودام خٌركم.

أدهشنً

هذا الرجل:

كطٌؾ لطٌؾ عابر التمٌته ...ال ٌدعون مظهره ألن تتعمك فً دواخله ...فهو
شخص عادي (سودانً لح) ...ال ٌفوق اآلخرٌن فً شًء متفرد ...وال ٌتنالص
عن لدرهم بوسم ملموس ...صمته ببل حدود ،و(همسه ممنوع) ،حتى على
نفسهٌ ...طالع عبر نظرات فاترة ،رلٌمة ،وهٌنة فً مبلمستها األشٌاء ...لكنها
لوٌة فً اجتذاب كل ما تمع علٌه ...فكؤنها مسخرة للتواصل مع اآلخرٌن ...فهً
فً ؼالب األمر ترضٌن وال تإذٌن.
مجالسته بسٌطة فً تفاعلها مع اآلخر ...فهو لن ٌسمعن شٌبا ،ولن تسمع
أنت منه شٌباٌ ...حمل بٌن شفتٌه ابتسامة ال تتعدى المسافة الصؽٌرة ،التً ٌسمح
بها انفراج الشفتٌن ...اللتٌن تعمبلن عمل (الوكاي) لفم صموت ،فهما حارسان
أمٌنان ،أو صماما أمان ...ال ٌسمحان إال بمرور هواء التنفس ،أو ماء الوضوء،
فً االتجاهٌن...
الرجل نحٌؾ بعض الشًء( ...جبلبٌته) على لدر لوامهٌ ...تدلى من حول
رلبته شال أخضر ...تعلو هامته طالٌة بٌضاء مؽطاة ب(..ملفحة) بٌضاء...
وزٌن أصبعه الوسطى ،من كفه الٌمنى ،خاتم فضً بفٌروز ...لم أتبٌن ما نمش
علٌه من كلمات...كل ما ٌستر جسد الرجل مما ذكرنا ،نظٌؾ وذو رابحة طٌبة...
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ٌمؾ شاهدا على أنالته ...وعن سجٌة سمحةٌ ...فوق داخلها ما ٌبدو ظاهرا
للعٌان منها...
كان ٌحمل لوحا صؽٌرا أملس ...أشبه ب(..لٌحان) الخلوة ...إال أنه بدون
(رلبة) ...وبٌن أصابع كفه الٌمنى للم سابل (شٌنً) ...ولطعة اسفنجٌة صؽٌرة
ٌستخدمها ن(..مساحة) ،إلزالة ما ٌكتب على اللوح األملس ...لمد استعاض
الرجل عن الكبلم بالكتابة على اللوح الصؽٌر ،الذي ٌحمله ...فعلٌن أن تسؤل فهو
ٌسمعن تماما ...لكن اإلجابة تؤتٌن مكتوبة فمط فً نمش جمٌل ،وواضح للحروؾ
الهجابٌة ،من ؼٌر خطؤ ٌذكر ...أو (تلكع) فً الكتابة...
ٌعرض علٌن ما كتبه لمراءته ...وٌموم بمسحه بعد أن ٌتؤكد أنن لرأته...متؤهبا
لتلمً سإاال آخر ...وهكذا تسٌر أموره فً حٌاته.
علمت أثناء لماءاتً معه ...ولمابً مع من عاشروه ،واحتكوا به ...أمثال
األستاذ /دمحم الطٌب السعٌد ...أن الرجل ال ٌؤكل طعاما ،وال ٌشرب شرابا( ،وكمان
ال ٌتحدث أبدا) ...منذ أكثر من سبعة عشرة عاما مضت ...جلست أمامه نهار
ٌوم بؤكمله ،ومن حولنا كل الطٌبات من األكل الشهً ...فتؤكد لً إنه ال ٌؤكل أبدا...
كما لم ألحظه ٌتناول ساببل وٌشرب ...وكان ذلن بمثابة إجابة لسإالً عن عدم
تناوله طعاما أو شرابا...

عرفت عنه الكثٌر المثٌر ...حٌن عمدت لطرح األسبلة علٌه (السإال ورا
السإال) ...فعرفت أنه أحد حٌران الشٌخ (عبد الرحٌم البرعً ...راجل
الزرٌبة) ...ولد حفظ المرآن الكرٌم فً سن مبكرة ...وتلمى دراسة أكادٌمٌة،
انتهت بالتخرج فً أحدى كلٌات جامعة (السربون) بفرنسا ...فهو ال شن رجل
عالم...لكن سره عمٌك ...وهلل فً خلمه شبون.
تمول بطالته التعرٌفٌة:
اإلسم :بشٌر دمحم بشٌر.
مكان المٌبلد :لرٌة أم سرٌحة -رٌفً الرهد – شمال كردفان.
الحالة االجتماعٌة :متزوج وله من الذرٌة ولد وبنت.
الدراسة :تخرج فً كلٌة االلتصاد والعلوم السٌاسٌة -جامعة السربون بفرنسا.
دراسات علٌا :ماجستٌر.
61

االستمرار :فً زرٌبة الشٌخ عبد الرحٌم البرعً.
العمل :تفرغ للفمه والعلوم الدٌنٌة.
اإللامة اآلن :مسمط -سلطنة عمان.

أرض الخٌر:
إنها أرض سلطنة عمان ...وكما ٌحلو وٌطٌب ألهلها ،نعتوها بهذه
الكنٌة(...أرض الخٌر) ،ببلد تدعون دابما ،وببل لٌود ...لبلرتماء فً أحضانها،
طوعا ،بدعوى أنها حاضنة مثالٌة ...تتوافر فٌها كل ممومات الحٌاة المعطاءة
اآلمنة...إنها بمعة بٌضاء فً مظهرها ...وصافٌة نمٌة فً باطنها...تجعلن تتلهؾ
لرإٌتها ،وتستهوٌن هضابها المشرببات دوما للعبل ...وتؤسرن لٌعانها الزاهٌة
باخضرارها ...وبتنوع نسجها العشبً الفاتن.
جبت سهولها وودٌانها...وتنملت فٌها من (فلج) إلى (فلج) ...حٌث تندلك
المٌاه وتنهمر ببل تولؾ ...بعضها تتمارب درجة حرارة مابه ودرجة الؽلٌان...
وبعضها تترلرق مٌاهه الباردة المتسارعة ،فً جرٌانها( ،مكشوحة كشح)،
وكؤنها فً ساحة سباق وتنافس لوي ومثٌر...لمد أدركت اآلن جٌدا معنى اآلٌتٌن:
(ألم نجعل األرض مهادا * والجبال أوتادا) النبؤ 7-6
ففً أي موضع من األرض جبل ،بل سلسلة من الجبال شاهمة ...تنتصب فوق
أودٌة وسهول متمددة ،طوال وعرضا ...فؤدركت أنً أتحرن على سطح أرضً
ثابت وراسخ ،بؤوتاده عمٌمة الجذور...فمد أفادنا علماء الجٌولوجٌا بؤن عمك جذر
الجبل (الجزء المدفون منه) ٌساوي ،فً كثٌر من الحاالت ،ضعؾ ارتفاع الجبل أو
أزٌد ...فؤي ثبات لؤلرض بعد ذلن نطلبه؟.
شاء المدر أن تطا لدماي موالع شهٌرة من أرض سلطنة عمان ...رفدتنً بكل
معانً الترحاب والمبول الفابر...تصالحت أثناءها مع األحٌاء من البشر ومن
النبات ...وتعانمت مع أحجارها التً لم تعد صماء بالمعنى المعروؾ ...إنما كانت
هٌنة وطٌعة ،بادلتنً اإلعجاب والتذوق الحسن لطعم الحٌاة.
فً نواحً مسمط ...لم ٌلفت ناظري المتلهفٌن إالًّ ما كله حسن آسر وساحر...
فكان ما بٌن (الخور) و(بعبٌلة) ...وما بٌن (المرم) و(روي) و(مطرح) ،وما
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بٌن هذا وذان ...وما بٌن هنا وهنان...زان لً وكسانً ،من ظبلل الراحة و
الؽبطة والطمؤنٌنة ،مما جمل دواخلً فؤرضانً...
راعنً ذلن الجمال الفاتن ...الذي طال المبانً البٌضاء ،والشوارع ،والحدابك
المتناثرة ،بٌن كل منعطؾ وامتداد ...زاهٌة ،تنافس بعضها البعض ...تزرع فً
النفس آماال تفوق وتضارع ما استمر منها على األرض ...كان للهدوء نصٌب كبٌر
فً ساحاتها ،رؼم مكابدات الحٌاة وضوضابها ...كان الناس العمانٌون ٌمشون
على األرض هوناٌ ...خففون من الوطء علٌها ...فربما نازعتهم أنفسهم كً
ٌسٌروا فً الهواء روٌدا ...هنا ال تسمع ألزٌز السٌارات صوتا ،ؼٌر بعض من
(الفحٌح) الخافت ،المنزلك نحو آذاننا ...هامسا من ؼٌر أبخرة أو دخان خانك...
أما فً أحضان سوق (مطرح) حٌث كثافة المتسولٌن العالٌة ...تراهم ٌموجون
وٌتداخلون فٌما بٌنهم ...وأصواتهم مكبوتة فً دواخلهم ...فٌا ترى! من علمكم ٌا
أهل عمان سر الهدوء؟ أٌن تركتم الصٌاح والجدل؟ ولمن تركتم الهرج والمرج
والضوضاء حتى فً أسوالكم؟
ٌبدو لً أن الهدوء واألمن مترادفان ...فما مثل أحدهما إال وكان اآلخر بجانبه،
لمد تٌسر لً أن أطوؾ بداخل تلن المدٌنة الفاتنة ،مسمط ...محددا كل أركانها،
ومبلمسا لكل أطرافها ...فلم ألحظ على اإلطبلق أثرا للشرطة ،فً أي مولع كان...
فؤٌمنت أن الناس هنا بؤرض عمان...ال ٌحتاجون لمثل هذه النظم ،فهم بشر من
ؼٌر شوابب تدعو للتشذٌب ....بارن هللا فٌكم أهل عمان فمد أمنا بٌنكم ونمنا نوم
لرٌر العٌن هانٌها.
أثناء تجوالً داخل مدٌنة مسمط ...شد انتباهً كثٌرا واسترعانً ،ما خط على
إحدى اللوحات المضٌبة:

(وزارة التراث المومً)...
أعجبنً أن تكون للتراث المومً وزارة خاصة به ...وعرفت حٌنها ،واستخبلصا
من كلمة المومً ...أن التراث فً سلطنة عمان سٌكون تراثا متعدد األوجه ...من
حٌث مكوناته ،ومن حٌث توزٌعه ،ومن حٌث مصادره ،ومن حٌث تنوعه ...من
لطاع آلخر ،ومن لبٌلة ألخرى ...ومن مجتمع لمجتمع ...ومن لومٌة ألخرى...
تحسست فً نفسً الرؼبة فً التحام هذا الكنز المٌم ...والولوؾ على بعض
منه ،إن تٌسر لً ذلن ...فدلفت على الفور إلى المتحؾ المومً للتراث المومً
العمانً ...ثم إلى متحؾ (الزبٌر)...وكان برفمتً من الكرماء األستاذ (بكري
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الطٌب السعٌد) واألستاذة (مبادئ دمحم شرٌؾ) واألستاذ (برٌر الشٌخ)...
وتداخلت بكلٌاتً فً ما راعنً وشد انتباهً ...بمتحؾ (عالم المعرفة) المختص
بالدراسات والمعارؾ الفلكٌة ،والمجرات،والمجموعات الشمسٌة ،والممرٌة وؼٌر
ذلن مما ٌتعلك بعلوم الفضاء...من منظور إسبلمً...
لم نبتعد كثٌرا عن وسط مدٌنة مسمط ...حٌن حسمنا أمرنا وتوجهنا نحو لٌعان
أحد األودٌة ...المحاطة من كل جانب ،بجبال متفاوتة االرتفاعات ...تتشابه عندي
كثٌرا و(الجبال الؽبش) ...التً أشار إلٌها أحد مرتادي وادي (والً) ،الذي
ٌتوسط لٌعان جبال النوبة الؽربٌة ...فً السودان،
أشار للجبال برأسه فمط وسماها (دبال عبس) ...حسب نطمه للحروؾ
ولؤلماكن بلهجة عربٌة (مكسرة) ...فكان وادٌه ٌتماثل تماما مع هذا الوادي ،الذي
ٌضم (فلج الحمام) ....الذي ظللنا (نتعرج) فً ساحاته بسٌارتنا ،كما األفعى...
ما بٌن ثنٌة وأخرى ...ونحن نؽوص فً باطنه ،مإملٌن الوصول إلى ذلن (الفلج)
الذي لم نره ولم نتصوره من لبل.
دخلنا باطن الوادي ...فإذا به خبلء من كل شًء ...عدا بعض من أشجار
مشتته ...وماء عذب متدافع ٌجري فً لنواته الصؽٌرة األسمنتٌة الضٌمة ...رالنا
اندالق الماء فً سرعة للمة ،نحو أسافل الوادي...
على حافة الجدول األسمنتً جلست ...ومددت ٌدا تدلت نحو مجرى الماء فبل
مسته ...كان الماء ساخنا أو لل كان دافبا لبعضناٌ...دعون ألن تمد ٌدن األخرى
نحوه متلذذا ...أعمب ذلن إدخال كلتا الرجلٌن ،فؤخذتا نصٌبهما من الحرارة ؼٌر
المعتادة ...وبعد مضً ولت للٌل تسلل إلٌهما ارتٌاح ،لل ما ٌوصؾ به أنه
(مرٌح) و (منعش)...
كثٌرا ما ٌمال ومما سمعته ...أن ماء (الفلج) شاؾ لكثٌر من األمراض مثل
الرطوبة ،والخشونة ،وأمراض األعصاب ،وأمراض الدم ،والصداع ،عبلوة على
األمراض الجلدٌة على اختبلؾ أنواعها...
ٌمول المثل عندنا:

(النٌة زاملة سٌدها)
نوٌت...وأحسنت ظنً ،فبعد اندساس ٌدي ورجلً فً مجرى (الفلج) (بلبلت)
الكثٌر من مواضع جسدي ،بذلن الماء الحار الجاري ...فمد تملكنً شعور خفً،
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أودعته سري...بؤنً مصاب بعدد وافً من تلن األمراض ،التً ذكرت ...وبعد ما
(نشفت جلدي) بالشمس ،شعرت أنً خفٌؾ جدا بوزن الرٌشة ...وشعرت وكؤنً
بعثت من جدٌد(...هكذا كان شعوري).
فً لمة سعادتً تلن ...لذت بالثناء والشكر لرفٌمً الكرٌمٌن (بكري) و
(مباديء) فمد أوحٌا إلى نفسً أن تمول:
(لمد جددتما عندي رؼبة ...تظل تحثنً ،على التمسن بالحٌاة ،وبكل أسباب
البماء).

ما بٌن الهوتة ونزوى:
جاء بً أخً (ود أهلً) دمحم الطٌب السعٌد...برفمة أحد زمبلبه (عباس
السواحلً) – المحامً ،الذي جمعتنً معه أٌام الدراسة ...حٌث كان هو أحد من
تتلمذ على ٌدي ،بمدارس الخرطوم ...لبل لرابة الخمسة عمود مضت...
كانت وجهتنا إلى الشمال الجؽرافً ...حٌث (الهوتة) الذي ٌبعد مابة وستٌن
كٌلومترا عن مدٌنة مسمط ،نمطة تحركنا نحو ذلن المبتؽى ...تنملنا ما بٌن
(سمابل) حٌث (السٌح) الذي ٌرتاده السلطان لابوس ...كوجهة ومكان الجتماع
المبابل والعشابر الدوري...وإلى جانب ذلن ضرٌح الصحابً الجلٌل (مازن بن
ؼضوبة) ...عند ذان الفلج الشهٌر فً أرض (سمابل).

ماذا عنن ٌا (بن ؼضوبة):
هو ذلن الصحابً الذي عبد صنما عند (فلج سمابل) لولت طوٌل ...وفً لحظة
ما سمع صوتا ٌخرج من داخل ذلن الصنم وٌمول:
ٌا مازن أسمع تسر
ظهر خبر وبطن شر
بعث نبً من مضر
بدٌن هللا األكبر
فدع نجٌا من حجر
تسلم من حر صمر.
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لدم بن ؼضوبة على صنمه وهشمه ...وعلى نالته اتجه نحو المدٌنة
المنورة...التً تبعد عن (سمابل) بحوالً الفٌن وخمسمابة كٌلومترا...حٌث التمى
برسول هللا (ص) وأسلم على ٌدٌه ...وأصبح من ٌومه صحابٌا جلٌبل ...طلب
سٌدنا (مازن بن ؼضوبة) من رسول هللا (ص) الدعاء له ولمومه ...وتمنى
ساعتها إن وافته المنٌة فلٌدفن لرب ذات (الفلج) الذي هو فٌه اآلن ...وهو من
أنشد ٌمول:

ٌا رســـول هللا خبت مـــطٌتـــً...
تجوب الفٌافً من عمان إلى العرج
لتشفع لً ٌا خٌر من وطء الحصا
فٌؽفر لــــً ربً فؤرجــــع بالفلج
ومن ٌومها أصبح ضرٌحه لبلة للزٌارة من أهل عمان وؼٌرهم ...من المسلمٌن،
إلى ٌومنا هذا.
شاءت لً ألداري أثناء هذه المسٌرة الطٌبة ...أن أدخل مدٌنة (إزكً)...
حٌث أدٌت صبلتً الظهر والعصر ...فً مسجد عتٌك لدٌم ،بما ٌوحً لنا طراز
مبانٌه ...وشكله العام ،بنً المسجد لرب (فلج) ٌسمى (فلج بركة الموز)...
وٌسمى المسجد ب(..مسجد الٌعاربة) ...الذي أنشا فً العام 1649م.
تعم المنطمة سبلسل جبلٌة شاهمة ...من بٌنها ذلن الجبل الذي ٌسمى
ب(..الجبل األخضر) ...الذي تمتد خضرته لعدة شهور من السنة...وهو من
الموالع السٌاحٌة الهامة ...بما تتمتع به لممه من طمس ممتع ،وهواء طلك ظل
السٌاح ٌرتادونه كثٌرا...
أما بالنسبة ل(...كهؾ الهوتة) ...فمد تم اكتشافه لرٌبا فً العام 1961م...
(كما تمول المخطوطات التً تحصلنا علٌها) ...بواسطة أحد الرعاة العمانٌٌن،
الذي كان ٌتتبع أثر (معزة) له أفلتت من المطٌع ...ودخلت جوؾ كهؾ
(الهوته)...خاؾ على نفسه من الدخول فؤبلػ السلطات بما رآه ...والتً لامت
بترتٌب الكهؾ وإصبلحه...فؤصبح اآلن مبلذا للكثٌر من السٌاح والزوار ...لما
ٌتمتع به من تمنٌة سٌاحٌة حدٌثة ...وجاذبٌة طٌبة ...ومولع آمن معزول...
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تمول المخطوطات أٌضا:
إن (الكهؾ) تكون نتٌجة ترسبات كلسٌة ،متزامنة عبر حمب متتالٌة...فهً
تبدو للناظر إلٌها جمٌلة وجاذبةٌ ...ؤخذ (الكهؾ) مولعه شمال (الهوتة) فً
مكان مرتفع وبارز ...أما عمك (الكهؾ) الممتد فً داخل الجبل فلمسافة
طوٌلة...تسوده ظلمة حالكة السواد...ؼٌر أن التحسٌنات و اإلصبلحات التً أدخلت
علٌة ...والتً شملت تعبٌد المسارات والسبللم ...إلى جانب اإلضاءة ،وكل ما لد
ٌساعد فً كل ما ٌدعو لسهولة الحركة بداخله ...مع راحة الزوار والسٌاح...
والتً شملت مسارا لمطار سٌاحً حدٌث ...وؼٌر ذلن من المدخبلت ،هً التً
جعلت من (الكهؾ) لبلة سٌاحٌة مرمولة.
عند مدخل (الكهؾ) (ٌوجد الكثٌر ...الذي ٌختص بالتراث المومً العمانً مثل:
النموشات ...والمخطوطات...والحجارة...والصخوراألثرٌة...كما توجد بركة
لؤلسمان...وكفترٌات ومطاعم متعددة..ومماعد للزوار ..وأجهزة حاسوب ..وؼٌر
ذلن من وسابط التمنٌات الحدٌثة ...التً تساعد كثٌرا ...فً سبر ؼور المكونات
التراثٌة ...اآلنٌة والتارٌخٌة.
إنتهى بنا المسٌر إلى منطمة (الكهؾ) ...مرورا بمدٌة (فنجا) ،ثم مدٌنة
(إبرا) ،و مدٌنة (الفرفارا) ،ومدٌنة (الهوب) ،ومدٌنة (هٌل) ،وسط سبلسل
جبلٌة متبلصمة...ثم مدٌنة (إزكً) ،لتً جاء ذكرها سابما...
سارت بنا الطرٌك شماال إلى (نزوى) مدٌنة اآلثار ...ذات المبلع التارٌخٌة،
التً تشهد على تارٌخ تلٌد...إلى جانب األسواق ،الذاخرة بشتى أنواع التراثٌات
الٌدوٌة ...لدٌمها وحدٌثها ،والتً تعكس ،بمعنى واسع ،عن المسٌرة التراثٌة
العمانٌة...
نزوى مدٌنة تمع على امتداد طولً مع الطرٌك العام ...تتمتع المدٌنة بوجود
(المعهد العالً للمضاء) ،كما تزٌن المدٌنة ؼابات باسمة كثٌفة ...من أشجار
النخٌل...
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تمدد بنا المسٌر عبر مدٌنتً (طمٌسا) و (خمٌلة)...إلى مدٌنة (بهبلء) ،التً
نسبوا إلٌها ..بؤنها عامرة بالشٌاطٌن ...فٌتوجب على كل من ٌمر بها أن ٌسرع
فً السٌر وٌخؾ الخطى ...ولد تشابه لً ذلن كثٌرا مع (وادي عرنة) ...المابع
ما بٌن مشعر (منى) ،ومشعر (عرفات) ،فً األراضً الممدسة.
تتمٌز مدٌنة (بهبلء) بوجود للعة تؤرٌخٌة شهبرة ...تعتبر من األماكن
األثرٌة ،والتراثٌة العمانٌة ،ذات الصٌت...كما تتمٌز منطمة (بهبلء) أٌضا ،بؤنها
منطمة سٌاحٌة ٌإمها الكثٌر من السٌاح والزوار...طٌلة أولات السنة.
وجهتنا اآلن إلى (فلج) آحر بمدٌنة (الرستاق) عند (عٌن الكسفة) ...وإلى
الطٌب أحمد الطٌب ،الرجل السودانً الوفً...كانت وجهتنا ،حٌث النبع الكبٌر...
الذي ٌشكل ببرا تنضح ماء حارا ...بمثل ما شاهدناه فً (فلج الحمام) ...الذي
أسلفنا ذكره ،إال أن هذا النبع ٌعد أكبر سعة للماء...وأكثر ارتٌادا من
الزوار...حٌث شٌدت بمرب النبع جدر كالحماماتٌ ...جري من تحتها ماء الفلج
باندفاع فابك ...ظل أثره بالٌا نحسه حتى اللحظة ...فً مسامات أٌدٌنا وأرجلنا.
لم تكن سوحار بعٌدة عنا اآلن ...فهً ال تبعد أكثر من مابة وخمسٌن من
الكٌلومترات ...لطعناها ونحن نتلذذ بماء نبع (الرستاق) وأهله...ومع رموز لنا
لضٌنا الٌوم كله ...ما بٌن الجود ،والكرم ،وحسن الصحبة ،واالهتمام ...أطال هللا
عمرن ٌا (بدرٌة سلٌمان) المعلمة السودانٌة الوفٌة.

خلطة تراثٌة:
فٌما ٌلً عزٌزي المارئ...نورد لن هذا الترابط والتمارب الحٌاتً ...بٌن شعبً
سلطنة عمان ...وشعب السودان ،فٌما ٌختص باإلبل ...فندعون لمراءة هذه
(الخلطة) التراثٌة ...بلسان سودانً ،وآخر عمانً ...فلعل ذلن ٌمهد لمعرفة هذا
التمدد التراثً ،بٌن الشعبٌن الشمٌمٌن.

اإلبـــــــــل:
لال تعالى :
(أفبل ٌنظرون إلى اإلبل كٌؾ خلمت)
صدق هللا العظٌم.
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تآلفت ...واإلبل ،والتً سنشٌر إلٌها الحما ً بالنالة أو الجمل ،ومنذ نعومة
أظفاري ...حٌن كنت ألود (نالة) جدي ...فً مراعً (الموز) ،الذي كان
ٌستلمً ما بٌن لرٌة أب (بعرة) وبلدتً التً كانت تكبرها أضعافا ً
مضاعفة ،وهً تلن التً تنام وادعة على ضفة النٌل األبٌض الغربٌة...
حٌث أتٌح لئلبل أن ترد الماء فً جماعات مترادفة ومتتابعة ...على
دفعات متالصمة..
تمثل كل دفعة (مراحا) منفصالًٌ ...خص جماعة ،أو شخصا ً من أولئن
الرعاة ...الذٌن ٌتبعون اإلبل ..راكبٌن على ظهور بعضها ...أو راجلٌن،
ولد كان بعضهم ٌصطحب أسرته الصغٌرة ...مستخدمٌن (الهودج) ،وهو
تصمٌم من الجلد ..والشعر ..والسعف أحٌاناٌ ً،تشابه والخٌمةٌ ..نصب
على ظهر أحد الجمال الهادئة الطباع ...الوادعة ،ذات المشٌة االنسٌابٌة،
ٌعنى( ..ضهره بارد) ،وٌمثل (الهودج) منزالً صغٌراً متحركا ً ( mobile
.)home
تؤتً تلن اإلبل من أطراف (كردفان) الشرلٌة ..حٌث ٌمل الماء كثٌراً..
إال من ذلن الذي ٌنهمر على األرض ،متدفماً ،أولات الخرٌف ...أو ذلن
الذ ي ٌستخرج من جوف تلن اآلبار العمٌمة ...والتً ٌتم استخراجه منها
بمعاناة فائمة ،تؤخذ متسعا ً من الولت ...وهو ٌنصب فٌما ال ٌرضً
طموحات الرعاة...

كنا ،ونحن صغاراًٌ ،عجبنا تدافع اإلبل ذات الرلاب الطوٌلة المموسة..
حٌث ٌنتهً بها رأس صغٌر فً نهاٌتها األمامٌة ..تظل ترممنا بعٌنٌن
مستدٌرتٌن ،تجٌدان (التبحلك) ،واختالس النظرات الخاطفة ،بٌن الفٌنة
واألخرى ،تتبعها أذنان صغٌرتان ..تجٌدان التناص األصوات ،مهما
تناءت وبعدت...
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كانت تعجبنا و تستهوٌنا كثٌراً ...حركة أرجل اإلبل المتداخلة ..كما
ٌخٌل لنا ..وهً ذات الحركة المتموجة ،التً كانت تنملنا كثٌرا ّ إلى منظر
سٌمان غاباتنا ..المتداخلة أٌضاً ..والمابعة حول الحمى ...والتً كنا نراها
تتحرن أٌضاً ..عندما نكون متحركٌن ،ونحن على ظهور دوابنا ...إن
كانت مسرعة.

كنا نحتار فً عدم تداخل والتحام أرجل اإلبل فٌما بٌنها ...أثناء ذلن
المسٌر المتداعً ..الملك ،تجاه المورد النٌلً ذي المٌاه المترعة المتدفمة،
التً ٌسهل الحصول علٌها نسبة النخفاض منسوب مٌاه النٌل ...وضحالة
واستواء شاطئه.

ٌعد ٌوم (سماٌة اإلبل)  ..من أجمل وأمتع أٌام عمرنا ،حٌث كنا نتبارى
فً الذهاب لتلن الموارد ...نتمافز صوبها فً نشوة الطفولة البرٌئة ..وكنا
كثٌراً ما نجد بعض اإلبل الملٌلة العدد ...بصحبة أولئن الرعاة ،الذٌن
ٌتمدمون مسٌرة اإلبل بولت طوٌل وكافً ،إلعداد أماكن الشرب ...إذ ّ
أن
اإلبل ال ترتاد مٌاه النٌل (البحر) مباشرة ..وإنما تعد لها أحواض دائرٌة...
تبنى من الطٌن  ،ال ٌتعدى لطرها المترٌن ..وال ٌتعدى ارتفاع حائطها
نصف المتر ...فهً كافٌة ألن تمكن اإلبل من شرب الماء ..الذي ٌودع
بداخلها بواسطة الرعاة ،وحٌنما نسؤل الرعاة بعضا ً من الحلٌب ٌجٌبوننا
بؤن ننتظر لدوم اإلبل لرٌبا ً ..

فً الٌوم الموعود ...نشهد تلن المسٌرة الرائعة لتلن اإلبل ..فً مشٌتها
االنسٌابٌة ،مندفعة نحو المورد ..وكؤنها لد أخبرت بالمهمة التً هً لادمة
إلٌها ،وهً (السماٌة)  ..ولبل الوصول لتلن األحواض ،تحبس اإلبل
المتدافعة بموة ...وهً تمتحم بناظرها ..ذلن الفٌض المائً الهائل ..
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ٌنظم الرعاة ..تلن األعداد من اإلبل ،كً ترد فً مجموعات صغٌرة،
لتلن األحواض المأل بالماء ...خشٌة تحطٌمها ،وحتى تتمكن كل تلن
الجموع من اإلبل ،من شرب الماء حتى االمتالء ..والكل ٌدرن وٌعلم أن
الجمل ٌشرب كمٌات هائلة من الماء ...تمكنه من الصبر على العطش،
ساعات انعدام الماء ...فتكوٌنه الجثمانً معد لذلن.

تسٌر عملٌة (السماٌة) حسب الخطة التً اختطها الرعاة  ...وما على
جموع اإلبل إال االمتثال لذلن ...تحرن اإلبل التً ارتوت من موضع
آلخر ..حتى تتمكن من أخذ كمٌة إضافٌة من الماء وتخزٌنها ...بما ٌرضً
غرور (األبالة) ..لتؤكٌد صمود تلن اإلبل أمام العطش ،ولت انعدام الماء.

تستمر عملٌة (السماٌة) تلن ..لثالثة أٌام كحد ألصى ،حٌث كنا نستمتع
أثناءها بؤصوات اإلبل ،والنغمات الجمٌلة الصادرة من الحواشً (صؽار
اإلبل) ..وفً ذات الولت ٌحلب لنا لبنا ً مستساغاً ...تمازجه حموضة
رائعة ،ممابل ما ندفع به إلى الرعاة من ملح ..أو خٌوط لطنٌة (ؼزل
المترار) ..أو إبر كبٌرة (مسلة) ..أو غٌر ذلن...

كنا نحمل اللبن فً أوانٌنا لبٌوت ذوٌنا ...عالوة على ما كنا لد شربناه
فً المورد ،وفً مخٌلتنا ّ
أن ذلن اللبن ٌشفً من أسمام البطن...وهو ما
أطلعنا علٌه األجداد واآلباء فً المرٌة..
كما كنا نحمل معنا بعضا ً من (بعر اإلبل الناشؾ) ..وهو ما نسمٌه
(طور الجمال) ،فهو أسود ذو شكل كروي أملس ،نستغله فً لعب
(الكار)  ...الذي ٌعتبر ممارسة هامة من ممارسات التسلٌة ...عند الممٌل،
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ٌساهم فً لعبه الفتٌان والفتٌات ،فً ذات الولت ،إال أن ممارستها بواسطة
الفتٌات هً األرجح.

كانت بعض األسر تستخدم (الطور) ..كبدٌل للحطب والفحم ،فً
الولود ،نسبة لما ٌحتوٌه من عشب ناشف ،غٌر مهضوم ،كما أنّه ال ٌبعث
بؤي نوع من أنواع الروائح المنفرة ...بل كنا نحمله فً جٌوبنا ...وإن كثر
عدده ؾ(..نصره) بؤٌدٌنا فً (العب) بكسر العٌن وتسكٌن الباء ...وهو
الطرف األمامً للعرالً أو الجالبٌة (الفتح).

كبرنا ..وكبرت أجسامنا ..و اتسعت خٌاالتنا ..ونهلنا من العلم ما
استطعنا استٌعابه ،فطرق أبواب معرفتنا ...أن لبن اإلبل ٌشفً من
أمراض البطن ،مثل مرض (االستسماء) ...أو ما ٌعرف ب(..ملً البطن)
أو ب(..مرض الصعٌد) ..أو (السمٌح) ..ولد شهدت بنفسً شفاء واحدة
من تلن الحاالت.

وفً فضائل النالة  ...جاء على لسان أحد الرعاة:
تشمل فضائلها الحل ..و الترحال..وحمل األثمال ،فمد كانت النالة فً
جمٌع األولات ..المصدر الرئٌس فً معٌشة السكان الرحل ،سواء فً
الجدب أو الخصب فكانوا:

علٌها ٌعتمدون
ومن لحمها ٌؤكلون...
ومن لبنها ٌشربون...
ومن وبرها ٌلبسون...
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وعلٌها ٌركبون...
وبها ٌفخرون...
من جلودها لرب..ومن لحومها نشب (ٌعنً الشرموط)..
ومن بعرها حطب..وثمنها ذهب..إن حملت أثملت..وإن مشت أبعدت..
وإن نحرت أشبعت..وإن حلبت أروت..وفً لحمها الدواء..
والنظر إلٌها عبادة..
(أفبل ٌنظرون إلى اإلبل كٌؾ خلمت).
فهً مال األؼنٌاء..وعز األلوٌاء..
ولبنها شراب الملون..
تتباهى بها األلوام..
وتتفاخر بها المبابل.
نسبو إلٌها األساطٌر..ونعتوها بالعصافٌر).

ولد جاء على لسان أحد األطباء ،فً التداوي بلحم الجمل ،وذلن لما
ٌحوٌه من عناصر هامةٌ ..حتاجها جسم اإلنسان ،كً ٌكون معافى وسلٌما ً
فمال:
ٌ -1حتوي لحم الجمل على نسبة للٌلة من الدهون لذلن ٌنصح
بتناوله للحفاظ على الوزن المثالً.
 -2تناول لحم الجمل ٌملل من اإلصابة بالسرطان ،نسبة الحتوابه على
نسبة عالٌة من األحماض الدهنٌة ؼٌر المشبعة ،بما تشمله من
مضادات األكسدة ..التً تملل من خطر اإلصابة بهذا المرض.
ٌ -3حد من اإلصابة بؤمراض الملب والتعرض ل(..السكتات الملبٌة).
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ٌ -4نشط الخبلٌا العصبٌة ..وٌملل من الشعور بالتوتر والملك.
 -5نظرا الحتوابه على نسبة عالٌة من الحدٌد ،فتناوله ٌعد ؼذاء جٌدا
لمن ٌعانً من اإلصابة باألنٌمٌا.
ٌ -6ساعد فً تموٌة الجهاز المناعً للجسم.
أورد الدكتور أحمد بن مسعود فً ذكر النالة ماٌلً:
(النالة من طبعها الذكاء ..ولها أحاسٌس ؼرٌزٌة تمكنها من
معرفة منازلها ،ومراعٌها ،ولو تؽٌبت عن مراعٌها لسنوات...
وهً فً نزوع مستمر ...وحنٌن ال ٌخبو ،إلى الوطن ،ولو كان
جدبا لاحبل...
وتستدل النالة فً بحثها عن الوطن ...بالنجم ،وبحاسة الشم،
بل وبالهواء ،والبرق ،والؽٌوم ،وتسٌر فً اتجاهها...
والنالة مخلوق عجٌب فً طبٌعته ،وخصابصه ،ومزاجه،
وحنٌن النالة إلى بعلها ..وراعٌها ..أو اإلنسان الذي ٌبلزمها،
وٌرعاها ،وٌحلبها ،كحنٌنها إلى ولٌدها وأشد من ذلن.
والنالة عندما تحن إلى بعلها ،أو وطنها ،تهزل ..وتضعؾ،
وكثٌرا ما تنتحب ...وإذا لذفها المخاض هاجت ..ونزعت إلى موطنها...
ولو كانت فً مرعى خصٌب.

لمد بلؽت النالة مكانة عظٌمة ..فً للوب مربٌها ،وكثٌرا ما تنافس
رعاتها على التنابها ...كابرا عن كابر ،ومن شدة تعلمهم بها ..شرعت
لها المبابل أعرافا وعادات ..تحمٌها من االنتمال إلى الؽٌر ،ومن تلن
األعراؾ:
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حرمان النساء من توارثها ..وامتبلكها ،حتى ال تنتمل تلن السبلالت
من اإلبل ..إلى لبابل أخرى ،فالنالة هً الثروة الوحٌدة التً ال تتبدد...
وإعطاإها وتمسٌمها للنساءٌ ..عنً تبدٌد الثروة ومن ثم فناإها.).

هذه الصفات التً وردت فً ذكر النالة ...ألٌست من تلن التً تجعلنا
نتمسن بمول هللا تعالى( :أفبل ٌنظرون إلى اإلبل كٌؾ خلمت) ..صدق هللا
العظٌم.

من طبائع اإلبل ...التً عرفها الرعاة عنها بالممارسة ..وبالتمرب
منها ..والتعامل معها ،فً الحل وفً الترحال ..عند المراعً أو عند
الموارد المائٌة ...وغٌرها ،من الحاالت نورد ما ٌلً:
 إذا تثاءبت النوق فٌدل ذلن على أنها اشتمت رائحة سموط المطر(الدعاش).
 إذا ح ّكت النالة لوائمها (أرجلها) ..وكررتها ،فتلن عالمة للتنملوللرحٌل ...وٌفهم الراعً ذلن السلون تماماً.
 إذا ولفت اإلبل فً (المراح) ..وتولفت فً مكانها ،فتلن عالمةجدب المراعً وللة الكأل.
 إذا مرض راعٌها ..تجمعت حول مكانه ..وأحدثت أصوات منكسرة،تدل على الحنٌن والمواساة.
 إذا سمعت اإلبل حدٌث الرعاة فً أمر ٌخصها ..أنصتت ،فإن كانالحدٌث فً أمر ٌخص المطر نزعت إلى األراضً (الممطورة)
وإن كان الحدٌث ٌخص أمر ذبحها ..نفرت وأفلتت من المطٌع،
وٌصبح من الصعب اإلمسان بها .
75

 إذا أحست اإلبل بنمو المراعً فرحت وطربت ...وعبرت عنفرحها بحركات تشبه الرلص.
 إذا سمعت صوت صاحبها مٌزته وعرفته عن بمٌة الرعاة بلوتعرف رائحة راعٌها دون غٌره.
 إذا لسى علٌها الراعً وزجرها ...خرجت من مكانها هرباً ..وكؤنهاتهرب بكرامتها ...فهً ال ترضى اإلهانة وال االستحمار.
 إذا صاح راعٌها من خلفها ،داالً لها ،سارت إلى المكان الذي ٌرٌدهاإلٌه ...سوى أن كان ذلن مرعى أم منهالً أو غٌره.
 عندما ترغم اإلبل على أمر ما ...فإنها تضطرب ..وتذرف الدمعوتحزن حزنا ً شدٌداً.
 عندما ٌراد ذبح حٌوان أمامها ...تصاب بحالة نفسٌة لاسٌة ..ومنآثار ذلن ..العزوف عن األكل والنفور من المرعى.
 تشعر اإلبل كراعٌها بالخوف ...فإذا خاف الراعً ،اضطربتاإلبل ،وهاجت وماجت.
 إذا ضل راكب النالة الطرٌك ...أرخى زمامها ..وأسلمها المٌاد،فتمود بحدسها وبذكائها إلى المٌاه أو إلى النجاة.
 فً دٌاجٌر الظالم تعرف اإلبل مواطن المهاوي والهالن..والمواطن الخطرة ..فتمنع صاحبها من السموط ..وذلن بشدها
الخطام (الرسن).
 تشنؾ اإلبل آذانها ..وتمد أعنالها ،عندما تحس بالخطر المادم،فهً تنذر بالخطر لبل ولوعه ..فإذا أحست اإلبل بالخطر ..نهضت
ومدت أعنالها صوب اتجاه الخطر المادم ...فٌستعد الراعً للدفاع
عن نفسه وعن إبله.
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اإلبل مسخرة تسخٌراً إلهٌا ً لإلنسان...منحة ورحمة منه تعالى...
فهً تتمٌز بالطاعة العمٌاء لراعٌها ،وبسهولة لٌادتها ..وهدوئها،
فهً ال تتمتع بروح العداء ..أو الطباع الشرسة ..وبمعنى آخر فهً
ال تفتن ..وال تتهجم ،فباستخدام (الرسن)ٌ ..مكن للفتى الٌافع أن
ٌنٌخها ...أو ٌحركها ..فٌوجهها ،وهو لابع على ظهرها أو راجالً.
فهو فً نفس الولت ال ٌحتاج لسلم ..كً ٌرلى على ظهرها ،أو
أي وسٌلة أخرى تساعده على ذلن ...فعن طرٌك (الرسن) فمط،
ٌمكن إناختها ..ؾ(..تبرن) ،بلف الساق بالساق ..وكؤنها تطبك
نفسها ،وتصبح بذلن لرٌبة من األرض ،حٌث ٌتمكن صاحبها من
الركوب على ظهرها ...أو وضع األثمال وترتٌبها علٌه ...ومن ثم
بحركة أخرى ...تنهض النالة والفة ...من غٌر عناء...تنتظر
التعلٌمات التً ستصدر من صاحبها.
خصص اإلنسان من اإلبل أنواعاً ...وسعى لتربٌتها ولرعاٌتها
الرعاٌة الكاملة ...كً ٌتمكن من االستفادة منها ..فً أداء نشاطاته
الحٌاتٌة بسهولة وٌسر فصنفها كاآلتً:
 اإلبل المكارم وهً أجود أنواعها. إبل حمل األثمال وهً إبل الرحٌل. اإلبل الالحمة للحومها. اإلبل الالبنة أللبانها. حامالت الوبر والصوف ألصوافها. إبل السباق كالبشارٌة.مما تتمتع به اإلبل عن غٌرها من الحٌوانات المستؤنسة ،لدى
اإلنسان:
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الصبر ..وتحمل المشاق ..وحمل أثمال ،لد ال ٌتحمل عبء نملها،
أي نوع من األنواع األخرى من الحٌوانات ..فاستخدمت اإلبل كثٌرا ً
ف ً التجارة ،فً التؤرٌخ المدٌم ،حٌث لم تتوافر وسائل النمل ...فكانت
اإلبل هً الوسٌلة األنسب لنمل البضائع ،على اختالف أنواعها ،عبر
الصحارى ..والودٌان ..وعبر الطرق الوعرة ..متحملة كل ما خطته
الطبٌعة من الصعاب ،وغٌرها من األسباب المهلكة ...
غالبا ً ما تكون الطرق التً تسلكها ،غٌر ممهدة ..أو وافرة
المراعً ..أو وافرة الموارد المائٌة ،لذا فمد أطلك على الجمل مسمى
(سفٌنة الصحراء)  ..إلى جانب ما خصه هللا به ،من التكوٌنات
الجسدٌة ..التً تتواءم ،وتتواكب ،كثٌراً ..مع تلن الطبٌعة الماسٌة
مثل الخف (المفلطح) ..وسماكة الجلد ..وتكوٌن الجهاز الهضمً،
الذي ٌختلف اختالفا ً كبٌراً عن أجهزة بمٌة األنعام ...بما ٌحتوٌه من
مخازن للماء ..وللعشب ،وغٌر ذلن من الصفات التً تمٌز الجمل
عن غٌره.
تبعا ً لذلن أعد اإلنسان ما ٌعرف بالموافل التجارٌة ...والتً ٌختار
لها ألوى الجمال ،وأكثرها تحمالً ..وصبراً ،وأوفرها ظهراً،
واستعداداً ..لحمل البضائع ،على تفاوت أوزانها ..واختالف
أحجامها ..متنملة ما بٌن البلدان ..التً تتباعد مسافاتها ..والتً لد
ٌتطلب السٌر فٌما بٌنها عدة أشهر.
استخدم العرب الموافل بٌن الشام والٌمن ...فً نمل وتبادل
البضائع على أنواعها ،وكانوا ٌتخٌرون السٌر بٌنهما ،حسب
األحوال المناخٌة السائدة فً كل بالد ،فتوصلوا لما عرف برحلة
(الشتاء والصٌؾ)  ..التً جاء ذكرها فً المرآن الكرٌم ،إذ لال
سبحانه وتعالى( :إلٌبلؾ لرٌش..إٌبلفهم رحلة الشتاء والصٌؾ)
سورة لرٌش (آٌة رلم 1و...) 2
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فكانوا ٌتوجهون بموافلهم صٌفا ً إلى الشام ،حٌث تكون األحوال
الجوٌة أكثر دفئاً ..وإلى الٌمن شتا ًء ..حٌث تكون أكثر اعتداالً
وبرودة.
تتحمل الجمال كل معاناة المسٌرة ..محملة بالبضائع والركبان،
تحت تسخٌر إلهً تام ،وكانت لافلة لرٌش ..من أهم تلن الموافل..
وأكثرها وفرة وماالً ..مما ٌدلل ّ
أن معظم أفراد المبٌلة كانوا ٌمتهنون
مهنة التجارة ،ولد امتهنها خٌر البشر ..صلوات هللا وسالمه علٌه..
لبل الرسالة..
سار العرب بجمالهم ألبعد من ذلن فً ممارسة تجارتهم ...إلى
أٌنما حطت الفتوحات اإلسالمٌة براٌات النصر ...من أماكن..
ألٌمت فٌها روافد الدولة اإلسالمٌة ،فً المغرب العربً واألندلس...
كما هو الحال فً بالد فارس وما جاورها.

ال ٌعنً ذلن ابتعاد الجمل عن التعاٌش ..أو التؤللم ..على الحٌاة
المائٌة ،فالجمل ٌجٌد السباحة بمدرة فائمة ..وكانت الجمال حٌنما تنزل
أحمالها من البضائع ..فً مواطن مراسً السفن ،فإنها تدخل إلى الماء
عائمة ،تنشد الراحة ..وإزالة ما علك على أجسادها من الغبار واألوشاب..
وما التصك على أجسادها من الحشرات ..ومن الهوام ..ن(..المراد)...
ال ٌفرق الجمل فً هذه الحاالت ..ما بٌن الماء العذب ..أو الماء
المالح ،ففً كلٌهما ٌمارس نشاطات حٌاته ...كما ّ
أن للجمل خاصٌة
أنهٌ ،مكن أن ٌعٌش عمره كله ..معتمداً على المٌاه المالحة.

من أكرم اإلبل ..وأجلها ..وأرفعها لدرا ..وأسماها مكانة ،تلن
النالة التً أللت خٌر البشر ..النبً األمً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
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فً هجرته المٌمونة ..من دار الشرن بمكة المكرمة ،إلى دار
الخٌر طٌبة الطٌبة ،تلن هً (المصواء)..
المؤمورة ،المطٌعة ..الذكٌة ..التً تحسن االختٌار ..المهولة..
ذات المشٌة االنسٌابٌة الهادبة..
وذات الطبع الودٌع ..فً حلها ،وفً ترحالها ..مباركة حٌن
تبرن ..ووفٌة حٌن تنهض ..باردة الظهر..
أكثر النوق ألفة وانمٌادا ..وهً فوق كل ذلن ..من مكارم اإلبل
وأنبلها وأجملها ..
جاء فً سٌرة ( المصواء) أن:
والدتها ومنشإها...فً مضارب (بنً لشٌر) ،بالجزٌرة
العربة ..ولد تم شراإها من سٌدنا أبً بكر خلٌفة رسول هللا،
بؤربعمابة درهم ..ذات لون أحمرٌ ..خالطه السواد والبٌاض ..لكنه
للبٌاض ألرب..كانت تلمب بؤسماء أخرى وهً:
(الجدعاء)...
و(المضباء)...
و(العصباء)...
ٌعنً اسم (المصواء) المشمولة األذن بمعنى أنها وسمت
ب(..الشمة) ...كما هو معروؾ فً وسم األنعام ..لكنها لم تكن
كذلن ..إنما وصفت بذلن لشدة سرعتها ..
اشتراها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،وعمرها أربعة سنوات ،وعاشت معه أحد
عشر عاما ...وماتت بعد وفاة الرسول صلوات هللا وسبلمه علٌة،
فً أول خبلفة سٌدنا أبً بكر رضً هللا عنه ،بعد أن بان حزنها
الشدٌد ..الذي الزمته الدموع ،على فراق الرسول الكرٌم صلى هللا
علٌه وسلم ،حٌنما رفضت األكل والشرب ،وهذا مما ٌإكد أن صلة
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اإلبل براعٌها أو صاحبها ،متعممة ،فهً تحس ..وبذكاء خارق،
تتصرؾ كما أشرنا لذلن مسبما.
ولسنا ببعٌدٌن عن ذكر النالة المعجزة (نالة سٌدنا صالح) التً
جاء ذكرها فً المرآن الكرٌم:
(كذبت ثمود بطؽواها..إذ انبعث أشماها..فمال لهم رسول هللا نالة
هللا وسمٌاها..فكذبوه فعمروها فدمدم علٌهم ربهم بذنبهم
فسواها..وال ٌخاؾ عمباها) (صدق هللا العظبم) سورة الشمس
اآلٌات...)15 – 11 ( :

تلن النالة التً انشك عنها الصخر (الصخرة الكبرى التً كان
ٌعبدها لوم ثمود) ...وكان لها شرب ٌوم معلوم ،فؤنكر أصحاب
ثمود ما جاء به صالح نبً هللا فحاق بهم العذاب.
تتمثل المعجزة فً ّ
أن هللا لد اختار من األنعام النالة ..وربطها
بالشرب ..واإللبال علٌه ،لسعة مخازنها المائٌة ..التً ذكرنا فً
سالف حدٌثنا ..والرتباط الناس بالماء فً حٌاتهم ...ففٌها بماإهم
وفناإهم.
فً عصور سابمة ...مرت بوطننا السودان ،ظهر هنالن من
الفرسان فً ربوع بالدنا ..حٌث تكثر تربٌة اإلبل ،أفراد ٌعرفون
ب(..الهمباتة) ..وهم أولئن النفر من ذوي الجرأة والجسارة ..التً
تدفعهم لسرلة اإلبل ..أو استالبها ،من أصحابها عنوة ..أو خفٌة،
وٌتفرلون بها ما بٌن المطعان ...فً مناطك مشتتة ..من تلن
المراعً المتعددة والمنتشرة ،فً مناطك تعمرها لبائل مختلفة.
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كما أنًه لد ٌتم اختالط (المرحات) ،مع بعضها ،فً موارد المٌاه
أو المراعً ..مما ٌصعب فرز اإلبل المتسربة بٌن تلن المرحات،
ورغم حذالة الرعاة ..وذكاء نولهم ،إالّ أنه ٌصعب التفرٌك بٌن
النوق ..وذلن لوحدة سالالتها ..أو لتمارب ألوانها ،فمنها وعلى سبٌل
المثال:
األحمر ،واألصهب ،واألبٌض ،واألصفر ،واألؼبش ،وكثٌر من
الصفات األخرى ؼٌر األلوان.
ذان مما حدا بالرعاة وضع بعض العالمات ..على أجساد إبلهم،
لتمٌزها عن غٌرها من اإلبل ...فاستحدثت بذلن عالمات مختلفة،
ٌختص كل منها بمبٌلة معٌنة ..أو بمرحات مختلفة ..تتمٌز بها عن
بعضها البعض ،وتعرف هذه العالمات ب(..الوسم) ..وهو الذي
ٌماثل (الشلوخ) لدى البشر.
ٌتم خط الوسم ..باستخدام اآلالت الحادة ،أو المحاور (محاور
الكً) ..باستخدام النار ،ومن أنواع (الوسم) السائد بٌن اإلبل..
والذي ٌتماشى مع سماكة جلودها ممارنة بجلد اإلنسان...
(الشمة) ..وهً عبارة عن شك أذن النالة جزئٌاً ..وطولٌا ،سوى
أن كانت األذن الٌمنى أو األذن الٌسرى ...وهنان الشمة التً تترن
طرفا ً متدلٌا ً ومتحركاً.
(المطفة) ..وهً عبارة عن لطع طرف األذن ،لتصبح األذن
(مشرومة) وهنالن جدع األذن بالكامل.
وهنان ثمب الشفة العلٌا أو ثمب الشفة السفلى
وهنالن الكً  ..بخطوط معٌنة لد تكون مستمٌمة ،أو دائرٌة ،على
ممدمة الرأس ...أو على جانبٌة ،ولد تكون (الكٌات) على جانب
واحد من الرأس ،أو على جانبً العنك.
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ول عله من الحكمة ...أن ٌختار موضع الوسم فً الرأس ،ولٌس فً
األطراف ..ألنه األصل ،فاألطراف لد تبتر ألي سبب من األسباب،
أما بتر الرأس فٌإدي إلى الهالن.
لد ٌستعٌض الرعاة بالجلد ،وما علٌه من عالمات ،بعد
سلخه...إالّ أنه ورغم ذكاء النالة ...ونفورها من التواجد فً (مراح)
غٌر ذلن الذي نشؤت فٌه ...وعدم استمرارها ،ورغم رجاحة عمول
الرعاة ،وفهمهم لطبائع إبلهم ،إالّ ّ
أن (الوسم) ٌصبح ضرورٌاً ..فً
التفرٌك ما بٌن اإلبل ،ومثلما ّ
أن (الشلخ) و (الفصد) مهمان لدى
اإلنسان ..فً حمبة مضت ،فكذلن الوسم ٌعد مهما ً فً اإلبل،
ألهمٌتها ..وللحفاظ على ملكٌتها.
ال شن ّ
أن اإلبل تعد من أمٌز أنواع التراث المدٌم ،فً السودان،
منذ أن عرف اإلنسان الحٌاة ...فً ظل التواجد الحٌوانً من حوله،
ولد أفردنا هذه الصفحات لإلبل ...كمثال للتراث الحٌوانً ،الذي
كان من أمٌز النشاطات الحٌاتٌة ألهلنا فً السودان ،فً تربٌتها..
واالهتمام بها ..واستخداماتها...
ٌبدو أنه ومما ال شن فٌه ...فمد كانت هذه االستخدامات ،نمطة
انطالق فً سبٌل ارتماء اإلنسان السودانً ..فً حٌاته ،من جهة
نبش الفكرة األساسٌة ..وتطوٌرها ..مع اإلبماء علٌها ..كمجال هام
للمعرفة ..والتعلم...
لمد كانت الممارسات الحٌاتٌة ...بٌن اإلنسان السودانً واإلبل...
فً جمٌع جوانبها ..مثل النمل ..والغذاء ،وغٌر ذلن ..مما ٌستفاد منه
فً الحٌوان ..كانت مجاالً واسعاً ..لتطوٌر جوانب الحٌاة..
ولتطوٌر اإلنسان فً ذات الولت.
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نسبة ألهمٌة اإلبل ..وعظمتها ،عند اإلنسان ،فمد أطلك الناس
عندنا فً السودان ...مسمى (الجمل) ،على كثٌر من الرجال ..سوى
أن كان اسما حمٌمٌاً ..أم كنٌة ،وأطلك ذلن فً ولت كانت األسماء
العظٌمة ...مراما ً ومبتغى للكثٌرٌن ،حٌث أنها تحدث عن الموة..
والشجاعة ..والكرم ،وما إلى ذلن من الصفات المحببة ...التً تإكد
مكانة المسمى ...فً ظروف كانت تتمتع فٌها جموع السودانٌٌن،
بالغارات ..والنزاعات ..بٌن المبائل ،فكان لمسمى (الجمل) شؤنا ً
كبٌراً ...على عكس كنٌة الرجل ب(..النالة) ...فهً توحً ببعده
عن مسارات الرجولة ،فإن لٌل للرجل (ٌا..نالة) ..فمد تلبسته أثواب
الخزي والعار ،وذلن لما تتمٌز به (النالة) من صفات وخصال غٌر
تلن التً ٌتمٌز بها (الجمل).
علٌن عزٌزي المارئ التدبر فً معانً اآلٌة الكرٌمة:
(أفبل ٌنظرون إلى اإلبل كٌؾ خلمت) صدق هللا العظٌم.
فٌها ٌتجلى معنى التدبر ..والتفكر ..فً الخلك ،وما ٌحوٌه من
معرفة غابت عن أذهاننا ...تحمل الفرد منا آلفاق اإلٌمان والتوحٌد.

إلى اللماء،،،،،،
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الخاتمة
عزٌزي المارئ الكرٌم...
إن ما جاء فً متن هذا الكتاب ...من معارؾ عن التراث،
ٌمثل ؼٌضا من فٌض...
مما تحتوٌه بحور التراث المومً السودانً،
ذلن النبع الدافك،
الذي لم ٌنضب أبدا...
بل ظل ٌتجدد من حٌن آلخر ،بما ٌجود به من مضامٌن ثرة...
تتناول كل أوجه إرثنا التارٌخً العظٌم،
علٌنا أنا وأنت عزٌزي المارئ...
العمل سوٌا فً جمع ونشر ما خفً من تراثنا المومً،
فهو الماعدة الصلبة النطبللتنا نحو آفاق أرحب...
تجعلنا نؤخذ مولعا سامٌا ورابدا...
بٌن دول العالم،
تحضرا ...وعلما ...ورلٌا.

إلى لماء،،،،
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