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   اإلهــــــــــــــــــداء                         

     

 

 إلى كل المهتمٌن بالتراث المومً السودانً....

 وإلى كل الباحثٌن فً أمر هذا التراث.... 

 وإلى كل المتعلمٌن.... 

 ....أهدي تحٌاتً الخالصة 

 

 آمل أن نجنً بعضاً من ثمار... 

 لد تروق لكم.... 

 مما هو وارد.... 

 بٌن دفتً... 

 هذا الكتاب... 

 

 

 

 

        المإلف                                                
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 الممدمة                                   

 

فً موالف  ...التراث المومً السودانًعن  طرلت بالتحدثت        

فً  سبمت هذا الكتاب ...ًكتبمن  فً متن أكثر من عشرة ،كثٌرة

وعة كبٌرة من البحوث... واألوراق العلمٌة... مجموعبر  ،اإلصدار

الكثٌر من  ...آمل أن ٌجد المارئ الكرٌم فً طٌاتهاوالمحاضرات...

فٌما ٌتعلك بالتراث المومً  ...التً تثٌر االنتباه ،والموالف ،المعارف

 .السودانً

 

...لدى اللغة السابدةنوع وأهمٌة  ...محتوى هذا الكتاب نطالع فً     

جمٌع التراثٌات وسادت التً عبرها ظهرت و، إنسان السودان

دت وتسٌ   ،ومعانٌها، فً شتى ضروبها، وبرزت للوجود ...السودانٌة

لدى  ،مما جعلت له كٌنونة غٌر مسبولة ...المومًساحات التراث 

وأعنً بذلن  ،بصفة عامة ،والمهتمٌن بالتراث ...ثٌن... والباحالمراء

هً و ،(الدارجة)والتً تعرف باللغة ...ةٌالعامالمومٌة اللغة السودانٌة 

السودانٌة،  للمكونات التراثٌة ...دت منها المسمٌات المتعددةالتً تول  

 أنواعها...على اختالف 

 

 ...واآلالت ...كاألدوات ،محسوسةلد تكون هذه المسمٌات...     

أو تلن  ...والرسومات...والصور،والتماثٌل ...دٌوالتلما و ...واألجهزة

نثور من مثل الم ،ألدب بؤنواعهاك ...تكون ممروءة أو منظورةلد التً 

  :مختلفة مثلالداب شمل اآلالتً ت كما هو موجود فً الكتب ...الكالم
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التً تتعلك بجمٌع أنواع  ،ومجمل الكتابات ...والمصص ...الرواٌات

اختالف ...على والمخطوطات ...والصحف ...والمجالت...الثمافات

  :مثل ،بؤنواعه أو الشعر....وغٌرها ...على الجدران والنموش ...أنواعها

 

لع كما هو مط  و ...الحر ...والشعرالممفىالعمودي الشعر و ...(الدوبٌت)

 ،فً المجتمعات ...المتداولاللفظً والسجع  ...المكتوب علٌه فً السجع

بما فٌها  ...والدعابة ...واإلرشاد...الذي ٌحوي كثٌراً من مضامٌن الحكمة

 ...وموالف تتعلك بحٌاة الناس ...رفمن ط  

 

ً  ...السجع المتداول إن    ً  ...لل ما ٌكون مكتوبا ثل مثله وم ،أو محفوظا

 (الثرثرة)مثل  ،المختلفة ،الموالف االجتماعٌةبما ٌتعلك كل و...الحكاوي

فعالً  ...ٌعضد أو ٌسلب ...التً ٌتطلبها مولف محدد...االجتماعٌة اآلنٌة

ً معٌن  ...وللصغٌر ... للكبٌر ...تمدٌم النصابح بؤنواعهاكو ...كالتوجٌه ،ا

 ...ولعامة أفراد المجتمع ...لمعارف... ولولألصدلاء ...ولذوي المربى

 

ٌتعلك باألمثال ...ذلن الذي لتراثانسى من ضروب أما ما ال ٌ     

بما  ...وبناء عضد األمة الصغار... تنشبة... ودورها فً السودانٌة

...ول دتها اجتماعٌة...وتربٌة وتوجٌهات...وتحذٌرات...تشمله من نصابح

 ...والتً أصبحت متوارثة ،والشٌوخ لدى كبار السن ،ةٌتراكمالتجارب ال

 ...من جٌل آلخر

 

من  محفوظة فً أذهان المتحدثٌن ...األمثال أغلب محتوٌات هذهإن        

 ...وعند الموالف االجتماعٌةأ ...ٌدلون بها عند اللزوم الذٌن الرواة...

ولألسف لم ٌحفظ  ،ٌفوق المالٌٌن ...وهً عدد مهول ،التً تتطلب ذلن

 ،إال الٌسٌر منها ...حفظ الموروثات المعروفة ظم... فً نالكثٌر امنه

 ً  ....حسب الموالف ...، بمرور الولتوهً تتولد تباعا
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نصوصاً  ،فمد تجد للمثل الواحد ...كثٌراً مضامٌن األمثال ف حر  لد ت       

ً ما إال أنها  ...ةمتعدد وٌجا ذلن  ...تحمل نفس المعنى المرادغالبا

الصحٌحة صوصها ... وال بنبمصدر تلن األمثال الهتمامالتحرٌف...لعدم ا

 شرحفً  ...االختالفات ذلن إلى إبراز بعضإدي ٌبما ر... فالمتوارثة

ً على  ...أهدافهامحتوٌات ما تنص علٌه  تملب والتً لد ...معانٌها رأسا

ً تربوٌ اً مردود ...مما ٌجعل الناطمٌن بها ٌجنون ...عمب ً معاكس ا ً  ا  ...تماما

غٌر ذلن من المضامٌن و ...برمتها ط االجتماعٌةالروابجانب تفكٌن إلى 

   األمثال...هذه محتوٌات التً ترمً إلٌها  ...اإلٌجابٌة

 

اللغة  به وهً ما نعنً ...إن  للغة الدارجة )العامٌة( السودانٌة     

 فً المجتمعات ،تداولهافً و ..تلن التً تتوسط فً استخدامها ،الوسٌطة

وما بٌن اللهجات  ...(المحةالفصحى )ما بٌن اللغة العربٌة  ،السودانٌة

فً كل أطراف السودان  ،المتداولة بٌن السكان ...السودانٌة المحلٌة

وحسب توزٌع المجتمعات  ً...لالمب واالنتشار التوزٌع حسب ...وبماعه

بعض من األفراد  أو تلن التً ٌستخدم،...مع لبابل معٌنة اللصٌمة

ا أملته حسب مب... إلى وسط آخر ...المتنملٌن من وسط سكانً معٌن

 :لامثمن أ ،علٌهم ظروف عملهم

 

.والمبشرٌن.و)السوالٌن(....والمعلمٌن...والمزارعٌن...والرعاة...العمال

 ..ازحٌننمن ال ،وغٌرهم...الطرق الصوفٌة ورجال...والدعاة .

، إضافة وغٌرها ..اجتماعٌةأسباب أو  ..ألسباب شخصٌة ..والمهاجرٌن

فً  ..واإللامة ..الذٌن أملت علٌهم ظروف التداخلن لحك  ...كل أولبنإلى 

 ،من لغات ...األصلٌة هم، ال تتشابه وخصابص مجتمعاتأوساط مجتمعٌة

  ، متداولة.أو ثمافات اجتماعٌة
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ٌطٌب  ...وسطٌةكالمٌة، برزت للوجود لغة  نتٌجة لهذا التداخل...    

 ممزوجة وهً ،استخدامهامن السكان...المتنوع لهذا الكم الهابل 

التً كثٌراً ما تعمد إلزالة بعض الحروف  ...بعبك لهجاتهم (...مخلوطة)

أو تغٌٌر  ...أو إهمالها ...الفصحى باللغة العربٌةمنها التً تختص 

 ...ءمن هإال الكثٌر ومن العجٌب أن   ...أو تغٌٌر طرق لفظها ...مواضعها

تثمل علٌهم  ...ٌهملوا حروفاً معٌنةعند استخدامهم للمفردات أن  اأجمعو

 مثل: كثٌراً عند نطمها

وكثٌرون غٌرهم  ..والخاء ..والحاء ..والغٌن ..والعٌن ..والظاء ..الضاد 

وكثٌرون  ...لتصبح كلمات مشابهة للعربٌة ،ٌغٌرون فً الكلمات العربٌة

 ،ما بٌن التمدٌم والتؤخٌر ...الكلمات العربٌةبون الحروف فً ٌمل  منهم 

ً ٌفهمون ما ٌسمعونه من كلمات... هذه تموم وبذلن  لكنهم جمٌعا

وهذا ما جعل للغة السودانٌة  ...ممام اللغة الموحدة للجمٌعالتعدٌالت 

 ... أهمٌة كبٌرة ...الوسٌطة

  

 الجٌرانهذه اللغة ال ٌفهمها الكثٌر من له...أن  مما هو مستغرب   

، إعادة صٌاغتهاأو من بعد تكرار العبارة...ألول وهلة إال  من بعد ، العرب

 !...وهذا هو ما ٌدعوا للعجب ...لهجاتهمو لهجة تتماربلالب أو فً فً 

ألطار فً  ...كثٌر من اللهجات المحلٌة مستطٌع فهٌفالفرد السودانً 

أكثر  ...العربٌة الفصحىد عن ألفاظ اللغة عتمع أنها لد تب ،الوطن العربً

 الدارجة...السودانٌة  اللغةفً  مما هو وارد،

 

ٌمكن ألي فرد سودانً أن  ...فً أي مجتمع طرفً فً السودان      

لما ٌمتلكه الجمٌع من براعة وفهم ...بكل البساطة ،ٌتفاعل مع سكانه

 ...من غٌر عناءاللغوٌة... للمتغٌرات
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ولتها، فلم أكن  ...لمد أتٌحت لً الفرصة أن ألف على ذلن بنفسً     

بالرغبة فً أو  ،ولم أشعر بالوحدانٌة ...غرٌباً عن المجتمع الذي أنا فٌه

سالمة ل ،كثٌراً  ،ذلنكل  ىٌعزأو االنزواء...و على النفس، االنطواء

 ،فً بوتمة واحدة ... وانصهار أفرادها...المجتمعٌة السودانٌة (الخلطة)

 سودانٌة وسٌطةكالمٌة فً التفافها حول لغة  ،ومتفاعلة ،متكاملة

كً  ...هً التً ساعدت وأبمت على التراث المومً السودانً واحدة...

 ً ً  ...ٌكون موحداً أٌضا ً  ،ومتجانسا  ،وأكثر دٌمومة ...مما جعله أكثر تماسكا

، سٌمود إلى مستمبل الذي ومما هو مإكدو ...ه... وفً حاضرفً ماضٌه

 بالخٌر. تراثً مبشٍر 

 

 ...عزٌزي المارئ

مما  ...ودانٌةخصابص هذه اللغة التراثٌة السعن  سنتناول الكثٌر     

ولدى المهتمٌن بالتراث المومً  ...لدى الباحثٌنمٌة أه ها أكثرٌجعل

 السودانً.

 

... فً األمر دعاإذا  ... إال  لغة غٌر مكتوبة ..ةٌهذه اللغة التراثتعتبر     

 أم ،كالمٌة أم جملٍ  ،... كلمات كانتلمفردات... أو شرح االتوثٌكحاالت 

 كالمسمٌات بؤنواعها... ...إلى غٌر ذلن من المجاالت... شعرٌة

 

 ،أن ننغمس فً متاهات التراث المومً السودانً ...نؤمل عزٌزي المارئ

أو تطبٌك  ...أو رإٌة ...أو معلومة ...من معرفة هبما ٌمتلكمنا كل 

 ،هذه اللغة الوسٌطة ... لدعمفً شتى المجاالت التراثٌة السودانٌة ،عملً

وعلى تعدد  ...والتً تبرهن على أن  هذا الوطن جمٌعاً...التً نفهمها 

تؤصل س... المحباها هللا بكل الخٌرمتكاملة...وحدة  ،وتمدد أطرافه ،ثمافاته

 فٌها.

 نسؤل هللا التوفٌك والسداد..                                       
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 دارجةالاللغة                             

 

 ،من تشبث باألحرف اللغوٌة ...مثلما نلمسه عند أطفالنا الصغار    

 ،والغمغمة ...التؤتؤةوتحتوٌه الذي تملإه  ...الكالم المبتور وأساسٌات

 ...دخٌلة الطفل اءرضإ عمل علىإال  أنها ت ...التً ال تبدي لنا معان تفهم

 ،هفً سبٌل تلبٌة حاجات ...والتفاعل المجتمعً ،دفعه نحو التعلمعلى و

داخل محٌط األسرة  ...لمحلٌةاالنصهار مع مجموعته امن خالل 

 ...األختمن و ...األخمن و ...األممن و ...المكونة من األب ،الصغٌرة

لتخاطب الكالم  وا مركزمن لبل أن ٌكتمل نمو  ...الجدةمن و ...الجدمن و

 ...الكامل لدٌه

 

مع كان ٌتفاعل فمد  ...األولى هكذا كان حال اإلنسان فً بداٌات حٌاته    

 ،أصوات ٌطلمها تحولت بالتمادم إلى التًغمغمة عن طرٌك المعه... تمج

بل تحوي  ...فهً ال تتضمن كلمات أو جمل مفٌدة ...لتنم عن وجوده

 اآلخرٌن...اً بؤذهان صال تعنً فهماً خا ،مماطع مجزأة

 

رٌك إذ أن ه كان ٌتابع عن ط ...أهمٌة كبرى لدٌه كان لحاسة البصر       

، بفعل العوامل الطبٌعٌة... كالرٌاح، واألمطار، وغٌرها تحركات األشٌاء

ٌمرأ التً  ،من حوله ...األحٌاءعن طرٌك حركة و من العوامل األخرى...

عن معارف جدٌدة  ،محتوٌاتها تنم فً كثٌر من ،وسلوكٌاتفٌها أفعاالً 

ومنه ما ٌمكن  ،محشوة بما هو لد ٌكون خطراً على حٌاته ...لدٌه

المخاطر الناتجة عن هذه الكثٌر من ٌتحاشى ، وبذلن وتعلمه ،محاكاته

أو بٌن  ،داخل الكهوف ...االختفاء بعٌداً وذلن باالبتعاد، و ...السلوكٌات

كما  ،بماء على الحٌاةمما ٌشعره باألمن واإل ،وغٌرها ة...الكثٌف األشجار

، عن طرٌك كما أسلفنا ،ٌجنً ثمار التعلم... ه ومن الجانب اآلخرأن  



 

11 
 

ً  ...كاةالمحا ومن بٌن ما مارسه من  ،ومن ثم ٌعمل على تطبٌمها عملٌا

ومن بٌنها الكالم  ،تطوٌره ألدوات المخاطبة ،محتوٌات بوتمة التعلم

بطرٌمة سهلة  ...التً ساعدته كثٌراً فً تواصله االجتماعً ...)اللغة(

 ،ونما عمله ،فاتسع أفمه ...من بنً البشر ،لدى نظرابه ،ومٌسرة

مما جعله ٌطور  ...والفهم ،وانفرجت لدٌه مداخل التخاطب مع الغٌر

 ...إلى األفضل ،أسالٌبه الخطابٌة

 

وظل ذلن  ...الحٌاةٌذلن أصبح االتصال اللغوي عنده من أساسٌات      

ً بمتواث وفهم  ...لمرحلة تعلم األسماءبه حتى الوصول  ،متطوراً  ،ا

تفنن فً ، وبداٌة البسهولة ،والتعابٌر التخاطبٌة ...والجمل ...المفردات

ن لدٌه الذي حس   ،بداع اللغوي... وتعلم فنون اإلاختٌار المفٌد من الكالم

بٌن أفراد  ...لصحٌح الناضجومنحه التفاعل ا ...أسلوب التواصل الحٌاتً

 ...مجتمعه

 

... إلى أن وصل به الحال طا الصحٌحةهكذا سار به المسار فً الخ     

لصة  ... ولعل التارٌخ ٌروي لناحروفها ، عبر وضعإلى اكتشاف الكتابة

 ،بمنطمة الالذلٌة ...ةفً األرض السورٌ اتم اكتشافه ،أول أبجدٌة عربٌة

األشورٌٌن فً ذلن مملكة عاصمة  ..(أوغارٌتأطلك علٌها إسم )فً بمعة 

  ...حٌنال

 

ً تلن األبجدٌة كانت     وهً أول أبجدٌة  ...مإلفة من ثمان وعشرٌن حرفا

حٌن  ،حٌنعن طرٌك أحد الفال ا، بمحض الصدفة،عربٌة تم اكتشافه

فً منطمة  ...ومطمورة تحت التراب ،اصطدم محراثه بصخرة مغروسة

لتمصً  ،ولد دفع ذلن علماء اآلثار السورٌٌن ...الصخرٌة (أوغارٌت)

 ،إلى اكتشاف مدٌنة كاملة ،الذي تمخض بعد اكتمال الحفرٌات ...األمر



 

11 
 

(... والتً حذا أبجدٌة أوغارٌت)ب.. جدٌة المعروفةاحتضنت تلن األب

 اللغوٌة... فً وضع أبجدٌاتهم،وغٌرهم  حذوها البرٌطانٌون

 

، بكل األرٌحٌة ،احتضنها أهل السودان سار الحال باللغة العربٌة التً    

، فً مناطك شمال السودان ...وادي النٌلعبر النزوح العربً نحو 

لغاتهم  ،بمرور الولت ،وبدلت ...الفٌض الدافك ،منها فؤصاب السودانٌون

لكنها  ،إلى لهجات تشتت بها أهلها لكل األطراف ...المحلٌةولهجاتهم 

فً أرض  ممع جذوره ،للتخاطبة جدٌدة ، أضافت لهم لغوبرغم ذلن

 المخلوط سكانٌاً.. ،الشمال والوسط

 

اللغات مع مفردات  ،تمازجت اللغة العربٌة بمفرداتها المختلفة     

الفصحى  العربٌةهً  ، وبذلن أظهرت لنا لغة لٌستحلٌةماللهجات الو

وهً ما  المعهودة... لكنها وبمرور الولت، أصبحت لغة غالبٌة السكان...

، التً تمدد للغة الوسٌطةا أو ...للغة الدارجةونطلك علٌها اها نصف

فرٌمٌة ... وجٌرانه من الدول اإلالسودانأرض عبر كل بماع تداولها 

... عن طرٌك الهجرات، و عن طرٌك وسابل التواصل والعربٌة

 االجتماعً المعروفة آنذان...

 

الحٌاتٌة  ... الواردة فً نشاطات السكانأطلمت المسمٌات المختلفة    

تعاد سكان عبرها، ولد أصبحت بدٌالً ممٌزاً للغة العربٌة...وٌعزى اب

لصعوبة فهمها  ،فً ذلن الزمان ،السودان عن استخدام اللغة العربٌة األم

وٌعزى  ...فً إطار التواصل االجتماعً اللغوي ،التحدث بهاصعوبة و

 ً ثم  ،التً تعمل على تدرٌسها ،النعدام أو للة المإسسات التعلٌمٌة ،أٌضا

 ولهجاتهم  ٌمتلكون لغاتهم عدم االهتمام الزابد لتعلمها ألن السكانل

 المحلٌة... البدٌلة
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أو لغة التراث المومً  ...من هنا بدأت مسٌرة اللغة الوسٌطة    

بفعل تداولها  ...ي وصلت إلٌه اآلنذل... فً أخذ مولعها االسودانً

السودان  ، بٌن مواطنسكان أفراداً وجماعاتوبفعل انتمال ال ،النشط

وتفرق سبل كسب  ،بحسب ما أملته علٌهم ظروف التعاٌش ة،المختلف

كما أًن الذي ساعد فً انتشار مثل هذه  ...الحمب المختلفة رعب ،العٌش

التً استوعبت الخلٌط من أبناء  ،هو زٌادة رلعة التعلٌم ومإسساته ،اللغة

واندساسهم تحت سمف تعلٌمً  ...المتعددةولهجاتهم  ، بمبابلهملوطنا

، ةٌطالتمازج عبر لغة التراث الوسعلى  و ،ٌجبرهم على التفاعل ...واحد

 .التً ٌنطك بها الجمٌع

 

للتراث المومً الشعري والغنابً السودانً... ولفات تسترعً       

س الشبك... ما تثٌر من االستلطاف،  االنتباه كثٌرا،ً وتثٌر فً نفس المتفر 

واالنحٌاز الثابر، والتذوق المفنً... والتً ترمً به... كً ٌذوب ما بٌن 

الفٌنة واألخرى، فً بطون الكلمات ذات المعنى...والجمل ذات 

المٌمة...والعبارات متنوعة األهداف والمماصد، تلن التً تنضح 

بالحكمة.. والمثل.. والمٌم.. والتربٌة.. النابضة من دواخل مكونات 

سودانً... غزٌرة المعانً، مترامٌة األطراف، تتلمس آفاق اإلنسان ال

الرإٌة الصادلة.. وارفة الظالل... واعدة التعمك، فً أغوار ما تمود إلٌه 

 جذور المعرفة، والتؤصٌل البٌبً المتجذرة...

 

لعله من دواعً الغبطة وراحة البال... أن نتمتع كسودانٌٌن، بلغة        

ة التناول، كثٌفة الممامات.. والمعانً.. وسٌطة، حلوة التذوق، سهل

والمترادفات... لغة خلمت وسطاً نفهمها ونتفهمها... نحن سكان السودان 

جمٌعاً... وٌفهمها غٌرنا إن أراد فهماً، وٌتحاشى تناولها، أو حتى 

فوا كلمات  االستماع إلٌها... بعض من األعراب، الذٌن كثٌراً ما حر 

لوا علٌها ما ال ٌمت ألصلها بصلة ،أو بؤٌة ومعانً لغتهم األم... وأدخ

صفة كانت... غٌر أن  اللغة السودانٌة الوسٌطة )الدارجة( هً األلرب 
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للعربٌة األم، وهً اللغة المتشبعة بكلمات وبمعانً العربٌة الفصحى، أكثر 

 من غٌرها من اللغات المولودة )لٌصرٌاً( فً بٌبات مغلمة...

 

د أحمد... المعروف بالنور )الجراري(، فمد كان رحم هللا خالنا النور و   

ٌنظم شعر )الدوبٌت(، إلى جانب الشعر والمصص الدٌنً... وحفظ 

المؤلوفة لكل  بلغة التراث المؤثورات من األلوال... فمما جاء على لسانه

 : أهل السودان

 

 أنا  حالً  حال  الختر   مــا  عاد

 وانا حالً حال الضرب  ما صاد

ن المروادطرٌت الفً   عٌونن جر 

اد  وطرٌت الفً صرٌفو بنتل المو 

 وعلى  اللٌلة وجع  المفاصل زاد

 

أنه كان وبما ٌتبادر ألهل السودان فً شتى بماعهم...نخلص من ذلن..   

ً لدخول عش الزوجٌة...فؤطلك لخٌاله العنان لٌجود لنا بهذه  توالا

فً أي مولع األبٌات... بلغة وسٌطة مفهومة لدى جمٌع السودانٌٌن، 

 تً تعرف كما أشرنا مسبماً...وال ،وهً اللغة السودانٌة الدارجة...كانوا

 .أو لغة التراث المومً السودانً.. ،باللغة الوسٌطة

 كان ٌمول:أحد النصوص الشعرٌة فً ف 

 بحر أبٌض كرب...

 لى مشرع الدرنٌة، 

 كان )غتست( فً...
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 ما بتبرد النارٌة، 

 حلٌال... (ود جنٌد)بت 

ل لٌ     ا.وبى لٌما عج 

إنه تراث تمٌد بالزمان والمكان... فهو ٌروي عن حمبة، كان للناس     

فٌها عاداتهم، وسلوكهم الحٌاتً الخاص الممٌز... فذكر المشرع، والنٌل، 

والغطس، والنارٌة... مع ربط ذلن بالشوق المتدافع للمحبوبة...فً ولار 

ٌد، من غٌر خلل أو تعدي... فً وانحٌاز كامل لما تملٌه المٌم، والتمال

 لالب من لغة أهل السودان... التً تعرضنا إلٌها، فً السطور الفابتة...

 

... فمد كنت )تدوبً( (ٌوسف ود مهدي) ...ربنا )ٌطران بالخٌر( ٌا

 وتمول:

 ٌا طٌر كان مشٌت... 

 م على االتنٌن...سل   

 بت با نما... (زٌنب)

 بت مومنٌن.... (امهانً)و 

 ... (شبشة)والداٌر البنات 

 )ام بناٌن( طٌن... 

 

أحدى نواحً النٌل األبٌض الشهٌرة، بمولعها الدٌنً، )شبشة( هً       

والمومً، وتعرف فً كثٌر من األحاٌٌن ب...)شبشة الشٌخ برٌر(... لمد 

استطعت ٌا ٌوسف أن تجعل الطٌر ٌمشً... بدل أن ٌطٌر...)ومعروف 

 ولٌس المدلة(... ...الطٌران ضمناً أن  مشً الطٌر هو
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المشٌة لها ولعها الهٌن، والهادئ...على المتلمً، وهً أكثر تواإماً     

والتصالاً، بالطرف اآلخر، من الطٌران...فنحن كثٌراً ما نستخدم كلمات 

تإخذ بدابل للكلمة األصل... وذلن للتدلٌك، أو لإلسراع، أو للتشبٌه.. أو 

  :صودة، كؤن تمول األم لولٌدها مثالً لغٌر ذلن من المعانً المم

 

 )طٌر من وشً(...                               

 

 علماً بؤنه ال ٌمتلن أدوات الطٌران، كاألجنحة مثالً.. أو أن تمول له:  

 

 )أزحف من هنا(                                

 :بكسر الهاء...وهً تدرن تماماً.. أنه لٌس حٌواناً زاحفاً أو تمول البنتها 

 

ً من من)                                          ً(... زح 

 

 الزحف أٌضاً، وهكذا...فهًأنواع )الزحٌح( هو نوع من بكسر المٌم...و

 :لهاامثأتعبٌرات وكلمات مفهومة المعنى...وفً العربٌة الفصحى 

 

 )أ غرب عن وجهً(                                  

 

 فالغراب طابر...وخاصة غراب البٌن...وجاء فً المؤثورات:  

 

 )غراب البٌن إنً  ال أحبن ٌا غراب(...                   
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 وكان ٌمثل مضرباً للتشاإم عند العرب لدٌماً...

ً للحمٌمة.. (ٌوسف ود مهدي)علٌه لم ٌكن     . بل كان وفً نفس مجانبا

الولت، دٌممراطٌاً كامالً... فهو ٌضع أمره )للطٌر( فً صٌغة اختٌارٌة... 

( باإلنجلٌزٌة... وكلها IFمستخدماً )كان( وهً تعنً )لو(.. وتعنً أٌضاً )

وفً نفس الولت، توفً الحدٌث تؤتً فً لالب صٌاغة غٌر أمرٌة ...

لكل أفراد المجتمع ...حمه... وتإدي الغرض المطلوب... عبر فهم مٌسر

 السودانً.

 

أنظر عزٌزي المارئ لهذا اإلبداع فً اللغة الوسٌطة...فهً )ال بتغلت      

علٌن وال بتوسخ إٌدٌن(...فإنن ت رضً من خاللها كل الطموحات.. 

 وتتحاشى باستخدامها كل الزالت.. وتحمك بكلماتها كل الرغبات...

 

من الذي ال ٌفهم ما ترمً إلٌه هذه )الشطرات( من رباعٌات      

)الدوبٌت( المعروفة عندنا... فً زمان مضى...ٌخٌل لً أن  )المعنى 

ً واضح وما داٌر شرح( ولنس وهو  (مضوي ود خٌر هللا)لى إ تمع أٌضا

 )ٌدوبً( :

 

 ٌا )ٌابا( الشٌخ برٌر...

 ٌا اب لبة مبنٌة... 

 أكتب لً حجاب... 

 اٌدي  لى كرعٌ ة. من 
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)دا معنى تانً( لتبٌان سهولة اللغة الوسٌطة، التً نتداول كلماتها...    

... و )برضو ما داٌرة شرح(...فمد تطرق والتً ال نخطا فهمها أبداً 

ألحمٌة )الشٌخ برٌر( بالشٌاخة، من خالل المبة المبنٌة.. فهً  (مضوي)

 ...المومً التراثكما ورد فً صحابف ال تبنى إال  للشٌوخ...

 

أما كلمة )ٌابا( فً زماننا )السمح دان(... فهً توحً باالحترام     

والتمدٌر... للشٌخ، الذي ٌرجى منه تمدٌم كل ما هو جمٌل ونافع... ولد 

فً كتابة حجاب خارق... ٌ عنى بحماٌة الجسد  (مضوي)تلخص مطلب 

أداء دوره الحٌاتً... بهمة ونشاط  سٌساعده فًكله...مما 

 حسب االعتماد السابد آنذان.وعافٌة...

 

هان عزٌزي المارئ... هذا الممطع أٌضاً... مما كان ٌردده )دفعتً(،   

 :   (مضوي ود خٌر هللا)وصدٌك الطفولة 

 

 ٌا )ٌابا( الشٌخ برٌر ٌا اب لبة منصوبا

 دي المركب  تطٌر )الشالت(  المرٌودا

 كبٌر )فرتن( مسامٌر عوداوبى حجراً 

 تتنفس   زباد   والصندلٌة   برودا

 و ما بتحمل شمس من )الممٌر( مٌرودا.

 

ً فً للبن وعلى (مضوي)هلل درن ٌا       ً غنٌا ... فمد حملت تراثا

ً من الزمان...كاهلٌن...  )الغرق( )مضوي( فلننظر كٌف استبدل ردها

المرٌودة( من وعثاء بالطٌران... والركوب بالشٌل... وكٌف عانت )

.أو السفر بالمراكب... أٌام لم تهدي الحٌاة إلنسانها آنذان، )بنطوناً..
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األبٌض ... من ضفته  أو كبري(... ففً حالة الرغبة لعبور النٌل عبارة...

، فً ذلن األوان، لم تتح للعابرٌن غٌر )مركب الغربٌة إلى الشرلٌة

 :خوجلً(.. لكن ما شغلنً كثٌراً ٌا مضوي هو

 

الجانب الشرلً  )المرٌودة دي كانت ماشا وٌن؟...أكٌد لى )الهوج(   

... وهو وادي غٌر ذي زرع... فمد كان شرلنا تلن األٌام لفراً... للنٌل

شمسه فالعة وحارة، تملً السمسمة...والزمن دان ما كان فً بندول ... 

 .. (اتبرشت)تكون المرٌودة   ،زٌت السمسم والمرض وبس... فمطع شن

 .فً اللٌلة دٌن(

 

هذا الذي سردت... ٌنطبك كثٌراً على كل الطبمات السكانٌة، فً        

كسلون وكاستخدام لغوي موحد... ال ٌختلف إال  المختلفة،  بماع السودان

ً ما ترد  إلى مرجعٌتها  فً بعض الكلمات والتعبٌرات، والتً دابما

سودان أو فً األصلٌة...وهً اللغة الوسٌطة الدارجة، فً وسط ال

 أطرافه.

 

نجد فً الشعر المومً التراثً السودانً...أن  إشباع الوجدانٌات..         

وإزاحة الكدر عن النفس، ٌتؤت ى من الفهم الدلٌك للمعانً والمفردات... 

التً ترد ضمن محتوى لصٌدة ما... فهً تودع فً النفس صوراً 

نه من معانً... و من  وبصمات، تتهافت بالدواخل... حسب ما لد تكو 

لمسات تتفاوت إٌماعاتها ما بٌن فرد وآخر... إال  أنه وبعد انتشار الوعً 

الثمافً بٌن أفراد األمة السودانٌة الواحدة... حاملة اإلرث الثمافً المتمدد 

بٌن أهلها... وبعد اعتنالهم اللغة الوسٌطة )الدارجة( بٌنهم... فمد أصبح 

ً ..متداوالً... ومطرولاً، لدى الجمٌع... فؤضحٌنا جمٌعاً  المعنى واضحا

وبكلٌاتنا )نتماٌل ونطرب ونردد الكلمات... لمماطع شعرٌة مفردة أو 
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مغناة...فً آن واحد، ونصفك بموة ونتصاٌح ونكرر كلمة: )هللا..هللا 

 هللا(... وغٌرها مما تجود به الحناجر استحسانا  وطرباً ( ...

 

. الذي جمع مجموعة طٌبة من أهل شدنً كثٌراً ذلن المشهد..      

السودان...فً مكان وزمان واحد... وهم نفر من مواطنٌهم فً جهات 

متبنً اإلٌماعات  ...السودان المختلفة، فكان من بٌنهم )الدارفوري(

بكسر  الرالصة... التً ٌنحاز إلٌها كل جسد الرالص، باالهتزاز الطرب،

إرادٌة... فً بعض من مماطعه، الراء، الذي ٌتشابه والرجفة الجسدٌة الال

وٌتخلله الهز )الهزٌز( و )البشٌر( أحٌاناً...وذلن باستخدام العصا، التً 

ٌزٌن الجلد ذي األلوان الزاهٌة ممبضها.. فً صحبة )العمة الما 

بتغبانا(... ٌمف إلى جانبه أحد رجاالت الشرق الحبٌب... من أهلنا 

ومن أصحاب اللهجة دلً......من ذوي الشعر الكثٌف المت)الهدندوة(

الهادبة المحببة، للكثٌرٌن من أهل السودان... لمد أتٌح لً ...و)الملكونة(

فً ولت فابت أن أسمعهم، وأنا بٌنهم فً الشرق، ٌتغنون فً طرب 

باللغة الوسٌطة، التً نحن بصدد لً متداخل... بعد أن تم شرح المفردات 

 ٌرددون:التعمك فً معانً مفرداتها... فكانوا 

 

 المشورانا... أمنت كالفانا،

 بٌرا  بى اتونا... 

 ندٌرو راتانا..

 وٌري ٌاوٌري..

 أربٌة هكومة تً..

 بٌرا بً اتونا..

 ندٌرو راتانا.
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إلى جانب ذلن )الهدندوي( ٌمف آخر.. من شمال كردفان، والذي كان   

 ٌحلو له أن ٌردد... بعضاً مما سمعته وأنا بٌنهم فً ربوع  كردفان:

 

 زارعنا فً الحٌضان...

 وسالٌنا بالتٌران ...

 اسمن تمٌل ٌا فالن..

 زي حنضل المٌزان..

 

 زوالً سرب سربة..

 وخت الجبال غربة..

 أدونً لً شربة..

 خلونً النمص دربة.

 

)الدناللة( وٌغنً أهلً من عجبً كان )الهدندوي( ٌغنً أغانً     

أجادت إحداهن حٌن تغنت ... ولد (كردفانأهلً فً ))الدنمالوي( أغانً 

ومما أثار انتباهً كثٌراً أنهم انصهروا  أغنٌة كاملة...ب ..)الهدندوٌة(...

 ...جمٌعاً... فً أغنٌة من أغانً الوسط معروفة باسم )الوافر ضراعو(

 

ً من الحركات، التً توحً  بالطرب، فر         فعت استخدم الجمٌع مزٌجا

فعت األٌدي.. فً توافك عفوي العصا.. و أخرج السٌف من غمده.. ور  

شٌك.. وكلهم ٌرددون كلمات صٌغت بتلن اللغة الوسٌطة... المفهومة 

 والتً تمول فً أحد من مماطعها:لدٌهم...
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 الوافر ضراعو...

 أمنتو الرسول... 

 مامون الوداعة... 

 برد دار أبوي. 

 

 تغنً الرحمة لالت..

 ٌاة لشاش دموعً..

 لش الدمعة سالت... 

 ارة دارت..وكت الح

 نادوا لً الحسن..

 لول لى الحارة دارت.

 

للمٌالد...حٌث تسٌ دت  0291هذا هو حالنا ونحن نتصالح مع العام      

اللغة الوسٌطة السودانٌة... التً أصبحت بطالة عبور لكل أفراد 

المجتمع... فانحشر بداخلها كل من هفت نفسه لذلن... فال شن أنها تمثل 

خلها كل الثمافات واألبجدٌات السودانٌة... من كل بوتمة، انصهرت بدا

األلاصً ومن كل أطراف البالد... فؤفاق الجمٌع من تسٌد )الطمبور( و 

)الهمهمة( و )الكرٌر( المنغم... ونظموا شعر الرباعٌات )الدوبٌت(... 

ومنه الصعود إلى سلم الشعر السودانً الممفى... متمثالً فً لصٌدة 

..التً سادت البالد طوالً وعرضاً... وأصبح لها من )الحمٌبة( المغناة.

اب...  الشؤن ما أذهل المحللٌن والعر 
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تعهد سكان السودان حٌنها... وبشتى مجتمعاتهم، ولبابلهم..        

بتردٌد واجترار تلن المصابد واألغنٌات... مع تداولها محلٌاً، ومن ثم 

وسابل نفهم أنها بدابٌة... نملها التلمابً لكل أطراف السودان، وذلن عبر 

 بطٌبة االنتشار، وهً تلن الناتجة عن التسفار بالدواب.. مثل:

التً كان لها دور كبٌر فً نمل األمتعة والبضابع، فً مسافات  ،الجمال 

متباعدة...مكاناً و زماناً، لد تتجاوز الشهور أحٌاناً... ٌصاحبها فً بعض 

. و الفٌات... على للة أعدادها األحٌان...استخدام )اللواري( الفورد .

آنذان... عن طرٌك )السوالٌن( و )المساعدٌة( و )بعض الركاب( 

 المتطلعٌن...

 

أدى كل ذلن إلى تسٌد ذلن النوع من الشعر الغنابً... لكل المواطن،      

من الحضر والمرى، والبوادي، والفرلان... لدى الممٌمٌن.. كالزراع، 

كان... والرحل رعاة كانوا أم مسافرٌن والصناع، والتجار، من الس

 عابرٌن... إلى غٌر ذلن من السفراء المتنملٌن... غٌر المكلفٌن.. 

 

 ق بالذكر واالمتنان... ألحدال ٌفوتنً فً هذا الممام... إال  أن أتطر     

والذي تعلك  التً تطرلنا لذكرها آنفاً...)شبشة(... ٌن فً مدٌنةالبارع

 )أغانً الحمٌبة(...هذا النمط الغنابً الجدٌد... كثٌراً بعشك، وتردٌد،

ً متمٌزاً، وأداء متفرداً.. هو الفنان المجود، خلٌفة دمحم  وكان ٌمتلن صوتا

خوجلً... )الحواتً( أو )ود رابحة(... كما ٌحلو للبعض نعته باسم 

فً كثٌر من بماع  أمه... ككثٌر من أهلنا الذٌن ٌنادونهم بؤسماء أمهاتهم

 :أولبن أمثالومن  الشٌخ )العبٌد ود رٌا( )راجل أم ضبان(السودان ك

 

 عبد المجٌد ود ست النفر...عوض هللا ود مٌمونة...محمود ود سواكن...

 موسى ود ست الجٌل...مٌرغنً ود حرم...حمد ود غفٌرة..
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 اسماعٌل ود مرٌسٌلة...الطٌب ود نور طٌبة...

 مومنٌن...مصباح ود السرة..فاطمة بت مومنٌن...أمهانً بت 

 أمونة بت هجٌتً...خادم هللا بت كوشى...

 العوض ود ام عزٌن...الدلٌلة بت كاكا...

 علً ود الملٌن...دمحم علً ود الرسالة...

 رزق ود هللا معانا...وغٌرهم... و

 

خلً العٌش )من األغانً التً كان ٌرددها خلٌفة: أغنٌة الحمٌبة    

 ..ومطلعها:(حرام

 خلً العٌش حرام...

 ا دام أرى الموت ٌحٌن،م 

 ما بٌن الرمٌش...

 فوق الطرٌف الكحٌل. 

 

 ..ومطلعها:وال تحرمونً(أحرمونً )و أغنٌة الحمٌبة 

 

 أحرمونً وال تحرمونً سنة اإلسالم السالم...

 عطفكم ٌا من ألمونً 

 كاألشعة األسهم رمونً

 الشجون باللٌل نادمونً 

 النوٌح والشوق ألمونً
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 لو معنعن لول كلمونً

 حبً طاهر لم تظلمونً

 برضً لابل الظلم احترام.

)ربنا ٌطران بالخٌر ٌا خلٌفة... فمد أروٌت غلٌل األصحاب، وجبرت 

 هكذا كان ٌدعو التراثٌون.بخاطر األهل، وناس الحلة كلهم(...

 

من الذٌن استخدموا اللغة الوسٌطة المتداولة، آنذان، فً شكل     

سجع... والتً تؤتً نتاج انفعال )شطرات( ممفاة  لصٌرة، تتشابه وال

ولتً... ٌنم عن سرعة البدٌهة لدٌهم، متضمنة حمابك.. وأمثال حٌة.. 

ومعالجة لكثٌر من المضاٌا المجتمعٌة مثل: البخل... وسوء الخلك وكثٌر 

من الصفات الذمٌمة... ولد تعرضوا فً لصابدهم للهجاء كثٌراً... تفرد 

د...شعراء متمٌزون وموهوبون... بهذا النوع من النظم الشعري الفرٌ

 وهو نظم من نوع السهل الممتنع، ومن بٌن هإالء:

 علً ود الشاٌمً...عبد هللا ود آدم سعد...

 أحمد البشٌر ود الماٌدي...

 دمحم ود الطاهر ود دفع هللا...

 أزرق ود عطا المنان وغٌرهم..

 

ٌعتبر هإالء الشعراء من أذكٌاء الموم... ولد أسهبوا كثٌراً فً نظم     

ن أو  مثل هذه األشعار... التً ٌتم تداولها بٌن الحفظة فمط... فهً لم تدو 

ٌتم تسجٌلها إال  فً نطاق ضٌك...سنتناولها على انفراد مستمبالً إن تمكنا 

 من ذلن..
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نطمة من المناطك... التً ساعدت لم إذا تسنى لنا أن نتخذ مثاالً         

كثٌراً فً نشر اللغة الوسٌطة )لغة التراث المومً(...فً ربوع السودان 

)شبشة( الجغرافً...على ضفة النٌل األبٌض مدٌنة إن  مولع ف المختلفة،

)التً تبعد حوالً مابة وثالثٌن كٌلو متراً جنوبً أم درمان(، الغربٌة، 

أشعتها للناظر إلٌها... سوى أن كان من جعل منها منارة تراثٌة، تبرق 

الغرب، أو من الشمال، أو من الجنوب، حٌث أتاح ذلن المولع ألهلها، 

االنتشار الواسع فً تلن البماع... لمسافات بعٌدة، حاملٌن معهم تراثاً 

 ً ً خالدا... لغوٌا ً بٌبٌاً...أثر ت وإرثا ؤثٌراً مباشراً على حٌاة كان...أم سلوكٌا

 ... السكان هنان

 

الذي ساعد على تمدد اللغة الوسٌطة... بٌن أهل المولع...هو ذاته       

السودان فً مساحات تفرلت... حتى ألاصً أطرافه المتباعدة، كما أتاح 

مولعها لكثٌر من المهاجرٌن من تلن البماع... كً ٌستمروا فٌها، 

ممتهنٌن شتى النشاطات... من زراعة وتجارة وصناعة وغٌرها... 

صبحوا وبالتمادم )شباشة( مما أهدى )شبشة( صفة المومٌة... التً وٌ

 مٌزتها عن كثٌر من الموالع حولها....

 

  

  

 

    

      

 

 



 

26 
 

   

  

 اللغة الحركٌة                            

 

 ،لمخاطبةلالتً تمثل أداة إن  اللغة الحركٌة هً تلن  :أن نمول ناٌمكن      

عن طرٌك استخدام األطراف لدى  ،فٌما بٌنهم ...لدى أفراد المجتمع

إلبراز  ...متفك علٌهلغوي كتعبٌر وتمارس  ،أو لدى الجماعة ...الفرد

فً مضمون رسالة ٌتم تفسٌرها من  ،المطلوب المخبؤ بدواخلهم

ً فً ذلن ما تدلل علٌه تلن الحركات ...المتلمً من معان  ،مستخدما

أو بالممارسة  ،من السلفبالتوارث التً جاءت  ...امتعارف علٌه

 ...لدى أفراد الجٌل المعنً بالتخاطب ،المتكررة...الطوٌلة

 

 :نعنً باألطراف    

وعضالت  ،واألعٌن ،واللسان ...وما تحوٌه من أصابع ،واألرجل ،األٌدي 

واستخدام الجسد  ،والعنك ،واألنف ...وبخاصة الشفتٌن ،والفم ،الوجه

ً  ...كوحدة واحدة والذي ٌمكن تحرٌكه فً االتجاه  ،لابماً بذاته لٌمثل طرفا

 فعل ما.مفهوم للتعبٌر عن  ...ةالمطلوبأو االتجاهات 

 

ً لنا ٌمكن  ،نارعن طرٌف األطراف التً ذك      ، أن نعبر تعبٌراً صادلا

 ،فتصبح لغتها أداة للتعلم ...تموم به لغة الكالمالذي التعبٌر بمثل ذلن 

ً عن ولنشر المعرفة  ،هً تحوي كل اإلرادات... فالمعلومات، وإفصاحا

وهً فً  ...تملٌكها لطرف آخر ،التً ٌنوي الفرد أو الجماعة ،والنواٌا

 ...بمثل ما تحمل نواٌا الشر ،دالالت الخٌر ،ذات الولت تحمل بٌن طٌاتها

كما أنه عن  ...ماعةبٌن الفرد أو الج ،ٌمها تتوالد الصالت الطٌبةرفعن ط
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التً لد تمود فً كثٌر من  ،وتنبت أرواح الشر ،طرٌمها تتولد األحماد

 .بٌن المجتمعات ،الحروبنٌران وإلى إشعال  ...إلى الخصومات ،األولات

 

وهو ما تمدمه  ...هنالن أٌضاً ما ٌنضوي تحت مضمون اللغة الحركٌة     

داخل منظومة  ،من األفراد أو الجماعات ، التً تصدر األصوات المختلفة

الصٌاح  :مثلوالدالالت  ،شكل صٌاح متعدد الموالففً مجتمع معٌن، 

بشتى  ،المخاطر أو فً حاالت ولوع ...ةاالستنفار أو االستغاثفً حاالت 

ف تعر   ...حدث بعٌنه ٌتم ذلن بإحداث أصوات ممٌزة تدلل علىو ،أنواعها

أو  ،االجتماعً ومدى تفسٌر ولعه ،الصادر الصوت ٌةالمتلمً بنوع

 ..التهلٌلكو ..كالزغارٌد ،ح بؤنواعهافراألت فً حاالٌحدث كالذي 

فً الخٌر  ،التواصل االجتماعً بطلالتً تتت أو فً كل الحاال ،التكبٌركو

  بؤنواعهما... أو فً الشر

 

ع فً كل نواحٌه مشب ،السودانًالمومً ن  التراث أأكاد أجزم        

لدى  ،ومطلباً الزما ،وهً تعتبر وجهاً أصٌالً  ...باللغة الحركٌةومتاهاته، 

التراثٌة هذه اللغة فً جمٌع أنحاء السودان...و ،المختلفةالمجتمعات 

النشاطات المجتمعٌة كل مظاهرها فً  المتمثلة فً األصوات... نلمس

 والتً نذكر منها: ...المتعددة

    

 :الغناء

 على األداء الصوتً ...ٌعتمد الغناء فً التراث المومً السودانً     

حٌث وجد فٌه إنسان السودان ضالته  ،فً الدرجة األولى، لألفراد

 ...فً ترتٌب أحاسٌسه ،وفعالة ...والتً اتخذها وسٌلة سهلة ،المنشودة

ولد  ،متعددة االتجاهات ،وتوجهاته ...وفً التعبٌر الصرٌح عن مشاعره

التً لد تختلف ما بٌن  ...عمد لتوضٌح ذلن باستخدام إمكاناته الصوتٌة
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من التركٌبة الوجدانٌة  ،إال  أنها تصب فً نفس المعٌن...د وآخرفر

 ً  ... للسكان جمٌعا

 

غٌر ممٌد بنمط شعري  ،البدء لدى إنسان السودان كان الغناء فً     

ٌخضع لها المغنً أو  ،ومرتبة ...مواصفات معٌنةتتحكم فٌه وال  ...محدد

ً من أفراد متعددٌن ،مردد النغمات ٌتخللون ساحات  ،التً تصدر تلمابٌا

المنغمة فمد تكون مكونات األغنٌات  ...بكل أنواعها ،المجتمعات

ولد تكون جمالً غٌر  ...كلمات ال معنً لرٌب لها وال بعٌد ،الملحنةو

ظل المجتمع السودانً ٌتفاعل  ،ولد تكون أنغاماً من غٌر كلمات ...مرتبة

التً ٌشار إلٌها  ،حتى أصبحت من التراثٌات ...اصلةمعها لدهور متو

والموسٌمى  ،واأللحان ،ومن أصول األغانً...اآلن بؤنها من ممومات

 مثل: ...السودانٌة

المصحوبة بالحركات الجسمانٌة ...والهمهمات...والنمات...الزغارٌد

ً  ،المختلفة وسار  ...فٌما ٌعرف بلغة الجسد ،والتً أشرنا إلٌها مسبما

بعض من  ،تلى عرشها... فاعوبالموسٌمى السودانٌة ...ال بالغناءالح

التً تجد  ،ذوي األصوات الممٌزة ،من المغنٌن ...الذٌن ٌحسنون األداء

ً سمعٌاً مولعاً   ...لدى السامعٌن ،حسنا

 

ما منغمة مكان أولبن المإدون، فً حمبة زمنٌة فابتة، ٌرددون مماطع     

وكان  ...الذي وصفنا حاله فً صفحات مسبمة (،الدوبٌت)ٌعرف بشعر 

 ،إالً أنهم لم ٌجدوا الرعاٌة واالهتمام ...شعراإه (لدوبٌت..)اشعرل

ً بمً منهم من بم، ففؤصبح معظمهم من المجهولٌن ...بالتوثٌك السلٌم

فمد خلد شعر  ،ما ٌسر كثٌراً ... إال  أنه ومبعلً صفحات بعض الكت

، حتى ٌومنا هذاعلٌه، ما زال ٌتداعى رغم اإلهمال الذي  (،الدوبٌت)

وأصبح السكان  ...مومً السودانًفؤصبح ٌمثل جانباً منٌراً من التراث ال

، ومواطنهم ...ولبابلهم م...وبرغم تعدد هوٌاته ،فً كل مواطنهم
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 ...فكؤنهم أرادوا أن ٌوثموا له ،فٌما بٌنه ...انتمال سلسب ٌتناولونه و

 ً ً  ،لفظا  ولٌس كتابة أو تسجٌالً ...  ،ولحنا

 

 ،بؤرض السودان ،كل المساحاتوغطت عمت األغنٌة السودانٌة       

ً بٌ رغم ضعف الوسابل والوسابط  ...السكان نوأصبح انتشارها حتمٌا

بٌنه وبٌن إنشاء اإلذاعة د فٌما فً زمن باع ...المستخدمة فً ذلن

 ...ضٌكإرسال ى مدى والتً كان بثها لاصراً علدهر طوٌل،  ،السودانٌة

إال  أنها ساهمت كثٌراً فً انتشار ال ٌتعدى حدود مدٌرٌة الخرطوم...

منهم من أتٌحت  ،التً أصبح لها مغنون معروفون ...األغنٌة السودانٌة

بعض  ، ومنهم من أخذ عنله فرصة دراسة الموسٌمى خارج البالد

التً  ...الذٌن راجت بهم مدٌنة أم درمان ،السلف من المغنٌن المدامى

 ...الحتضان ،ةوصالح ...وأرضٌة خصبة ...كانت تمثل داراً عامرة

 األغنٌة السودانٌة... ،وترلٌة ...وتنمٌة

 

كل المواعٌن المتمددة فً أرض السودان  ،وسعت األغنٌة السودانٌة   

ان السودان سكلجمٌع  ،الطابع الغنابًفٌه تمثل  الواسعة...فً ولت كانت

زاد فً  ،ثوب المومٌة السودانٌةوتتدثر بترتدي  فصارتأو معظمهم...

والتً ذاع  ،اعتلى لامة اإلذاعة السودانٌةوطرأ الذي  ،ذلن التطور

بانفتاحها... وتمدد أثٌرها... فً  ...ذٌوعها فً كل أرجاء السودان

 ...مساحات أوسع وأرحب فً السماء السودانٌة

 

فً العام السودان تلفزٌون ... إنشاء لناة ذلن االنتشار الموفك خالط     

تطوٌر األغنٌة الجاد فً مجال ولم ٌتبك بعدها إال  العمل  ...للمٌالد 0299

متخطٌة كل  ،والتً كما نعلم خطت خطواتها المشهودة ...السودانٌة

 ... الصعاب
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 ...الدوبٌتٌات رباعوفٌها ما ٌعرف بالحمب الشعرٌة والغنابٌة...تتالت    

واألغانً المصاحبة  وأغانً التمتم... ...وأغانً الحمٌبة ...واإلنشاد

والمرع...وإٌماعات للنمارة...وإٌماعات الدلٌب...والدلوكة...والشتم...

معه الذي أوصلنا  ...لهذا التنوع الجمبنا  حتى وصلتالطبول األخرى...

التً  ومواصفاته، (... فً جمٌع أشكالهالغناء الحدٌث..)لما ٌعرف ب

 ...األدوات التراثٌةأهم إحدى نشهدها الٌوم... والذي حمك لها أن تكون 

 وموحد...تفاعلت فٌهكبلد لومً واحد  ...التً عملت على ربط السودان

فً فانصهر الجمٌع  وتنوعاتها، اختالفاتها ...بكلكل المومٌات الصغٌرة

التراث احد ...هو )وتحت مسمى لومٌة واحدة...حدت بالتراث أن ٌضمن 

 ...(المومً السودانً

 

 :الرلص

 ةذات الجذور العمٌم...الرلص أحد أدوات اللغة الحركٌةٌعتبر    

ً ما رفال ...فً كٌانات األمة السودانٌة ،المتؤصلة نتج عن أثر ٌلص غالبا

 البشر بالغرٌزة ...فً وجدانٌات والمغروس  المتعددة... الغناء بؤنواعه

ً بطابع األغنٌة السودانٌة  ،ونغماتها ...التً تنوعت إٌماعاتها ،ممرونا

الرلص نوع ما بٌن  ... والذي اختلف اختالفاً بٌناً،فتعدد بذلن نوع الرلص

والذي  ...طابعه الممٌزمنهما فلكل  ...لدى الرجال ... ونوعهعند النساء

 ...اتهمفً مجتمع ،لكال الجنسٌن ،العامالحٌاتً ٌتماشى والسلون 

 

ً الرلص ٌعبر      فالرلص الذي ٌؤتً  ...عن الممصود منه ،تعبٌراً صادلا

ً مع أغانً الحماسة وتعدد  ...وكثرة الحركة ...ٌسوده العنف ،متماشٌا

على لدى الرجال والنساء  ،بما فٌها الجسد كله ...استخدام األعضاء

، فطابعه مختلف مانسٌاتوأما ذلن الرلص الذي ٌتعلك بالرالسواء... 

النص الغنابً، كلمات  ،طابع ومعانً ...إذ ٌتمٌز بالهدوء الذي ٌالزمجداً، 

 ً أو  ...عن ما ترمً إلٌه مماصد األبٌات الشعرٌة ،وٌعبر تعبٌراً صادلا

وتبعاً  ،أو الكرٌر ...أو الهمهمة...أو الغمغمة ...أو الطنٌن ...المموالت
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وما بٌن التماٌل  ...والثمٌلةما بٌن الخفٌفة لذلن تتحدد الحركة فٌ

 ...وغٌر ذلن من الحركات ،والمفز...

 

بالحركات التً تدعو لجذب الرجل  ،تظل المرأة متمسكة أثناء رلصها    

... عبر االنثناءات، صعبة التنفٌذ، وانحناء فتبرز لٌونة جسمها ا...إلٌه

ء تؤدٌة الجسم فً االتجاه المعاكس... كؤن  ترمً برأسها إلى الخلف، أثنا

 ...كفلها ...وتحرٌنصدرها الرلص...إلى جانب ذلن فمد تموم بهز 

 فً حركات هادبة أو لفزات ...وإلى الجانبٌن األعلىوتشتٌت شعرها إلى 

 

واألنوثة  ...الوداعةوسمات معالم  ، فً ذات الولت،المرأة تبرزلد      

للنظرات...فً تحرٌن الفتنة، من مستخدمة فً ذلن شتى أنواع  ...الزابدة

، وإلى ألمامإلى ا ...األطرافتحرٌن مع ، لوالب ما بٌن النوم والصحو

 وإلى الجانبٌن.. ،لخلفا

 

ً فً أدابه للرالص...معالم رجولته التً ٌبرزها ٌظهر الرجل      أٌضا

األرض الضرب على  و...العالًوالمفز  ...بنظراته الرجولٌة

 ،بضرب الكفٌن مع بعضهماعالً، وذلن صوت ٌك  بصفتوال...بالمدمٌن

وفً  ...لكنه ٌتحاشى إظهار سمات األلم ،لد تكون مإلمة ...بعنف ولسوة

... أو أو السوط ...أو العكازة ...ٌرفع العصامن أطوار الرلص، شكل آخر 

التً تصعب كثٌراً  ...الشدابد ، لماللاةر عن استعداده التامأي أداة تعب

الحدود، فً بعض األولات...إذ والمص مجهد إلى أبعد لنساء...على ا

ً نتٌجة  ٌتصبب العرق على أثره بغزارة...ولد تتغٌر معالم الوجه تماما

اإلجهاد الذي وصل إلٌه الرالص...إال  أن هذا اإلجهاد ال ٌإثر على 

الحركات المتتالٌة... والمرتبة، التً ٌموم بها ذلن الرالص... بل على 

راحة... مع االستمتاع الكامل الذي العكس فهو ٌشعر بالراحة النفسٌة وال

 ٌالزم الرالص طٌلة فترة الرلص.
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فاختفت  ... بالتمادم،تطورت وتعددت الحركات المصاحبة للرلص   

التً وصفت نفسها  ...فً كثٌر من المجتمعات ،مظاهر العنف فٌه

 ...أنشبت ألجله المراكز ...صار الرلص فناً ونوعاً من اإلبداعف ،بالتحضر

تشبث بها الكثٌر  ...وأصبحت له أسماء كثٌرة ،والجمعٌات ...والمدارس

 ... من الناس

 

فمد غزت ساحات الرلص المومً  ...ال أخفً علٌن عزٌزي المارئ    

أنشبت  بعد ما ،من الخارج ،من السمات المستوردة ... العدٌدالسودانً

ً من أصبح لد  تجاه ما ،وكشرت عن أنٌابها ...العولمة أظفارها نوعا

شعوب العالم ى لالمومً محو التراث من مكٌدة و ...التربٌة الحدٌثة

 المختلفة..

 

ً من  ...فً السودان ،والمتوارث ،علٌه أصبح الرلص المؤلوف     نوعا

وٌصبح  ...مٌزمكتراث  ،والذي نؤمل أال  ٌمحً أثره ...التراث المدٌمأنواع 

وفً  ...الرسمٌٌنمن فً ذمة من هم فً موالع العمل الثمافً  ،األمر اآلن

ً وطنٌاً  والعمل  ،ٌجب الحفاظ علٌه ...ذمة كل من ٌعتبر أمر التراث واجبا

 . على حجبه من الزوال.

 

فً  ذات كٌان معروف...ٌعتبر الرلص فً حد ذاته لغة لومٌة     

 لرالصٌنفالحركات التً تبدر أثناءه من ا ،السودانٌة المجتمعات

فكل حركة من  ...متعارف علٌها بٌن الرالصٌن والمشاهدٌن ،والرالصات

وخاصة فٌما ٌتم بٌن  ...تمف على أنها جملة ذات معنى مفهوم ،هتحركا

طلب اإلعجاب والتمدم لوكثٌراً ما ٌإدي ذلن إلبداء  ...الرجل والمرأة

 ...أو العكس ...إلتمام الزٌجات بٌنهما...ثم واجزال
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طك نأو ال ...بالحروف الهجابٌة تمٌزالرلص لغة حركٌة ال  ٌعتبر    

والتً عن طرٌمها تتم  ...من أدواتها الممٌزة لهانجد إنما باللسان، 

فعن طرٌمها تفهم  ،حاسة اإلبصار ...إلى والع مفهوم ،ترجمة الحركات

وما هو مرفوض  ،هو مرجو منهم ما ...أفراد أو جموع الرالصٌن

نى آخر، معرفة مواضع السلون الحركً، من السلب ...أو بمعمنهم

مرتبطة  ...فٌصبح األمر كله عبارة عن رسابل بصرٌة واإلٌجاب...

 ً ، كان هدفها الربٌس كامال  بما ٌبدٌه الرالصون من حركات ارتباطا

والتروٌح ...الوصول للحظة إرواء الغلٌل... من نفحات الطرب واالنتشاء

 على النفس.

 األحزان:

داخل متاهات النفس  ...وتملٌب المواجع ...تعمل األحزان على إثارة    

... فً لوالب عدم الرضاء ،وكثٌراً ما ترمً بها ،البشرٌة

، ومصارعة ما ٌنتج من ضغوط ...وانهٌار لدرات التحملوالسخط...

، للٌل فٌصبح الشخص المحزون...جراء تلن اإلثارة والتفتٌتوآالم، 

 ،فً ما هو سالب ومحبط ،مركزاً فمطوٌظل  ٌجابً...التركٌز فً ما هو إ

مد تصدر عنه ، ففً المسار السلٌم ...وبالتالً ال ٌستطٌع ضبط سلوكه

 ،كتعبٌر غٌر منتظم ...أالإرادٌةأو  ...بعض الحركات العشوابٌة ،تبعاً لذلن

ً به كً ٌعبر  ...لهمسبك ط ٌخطن غٌر تأو م على الحال  ...تعبٌراً صادلا

ً  ...فً ذات الولت لكن  هذا السلون و ،هالذي ٌعٌش  ،ٌصبح فعالً مؤلوفا

على الشخص  ...التً سطت فٌها األحزان ...فً تلن اللحظة ،ومتكرراً 

 ...المحزون

 

ً  ،حاالت األحزانإن        ً لاسٌا ... تصبح مداولة اللغة الكالمٌة تثٌر شجنا

فهً  ،الشفتٌنما بدت هذه للغة فً مفارلة ... ولحظة من العسٌر ،اءهأثن

فٌستعٌض الشخص  ...أو حتى األحرف ،مجزأة الكلماتو تخرج مبتورة 

كما أسلفنا  ...بالحركات التً تنتابه من غٌر إرادة تذكرعنها، ن محزوال

 ،ومن هذه الحركات الواردة علٌه ...للغة الكالمٌة كبدٌل حتمً ،المول
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اف على كل األطرلدٌه، ٌسٌطر ما  ، ٌظهرمن غٌر خطة مسبمةو

 مثل: التداعٌات المصاحبة... تخالطها بعض والحواس

من أو ...فً شكل )مخاط( ،إلى الخارج اندفاع السوابل من األنف     

تتمدد تلن  ...فً شكل لعاب )رٌالة( ،ومن الفمأ ...فً شكل دموع ،العٌنٌن

حرٌن ... ونهاٌة بتمن انطواء )كرفسة( لعضالت الوجهبداٌة، الحركات 

وهذه الحركات  ...رة على الشخص... بالمدر الذي تملٌه اإلثاكل األطراف

كلغة  ،تإدي دورها كامالً  ...رادٌة من جانب ضعٌف، وبصفة إالعشوابٌة

فً أغلب  ،وترد منهامع بعضهم...تواصل بٌن األطراف أو األفراد 

الذي ٌتبٌن عبرها  ،مفسرة لدى الطرف اآلخر ...تغذٌة راجعة ،األحٌان

كما توضح له ما ٌمع  ...أثره على المحزون، ومدى مدى شدة الحزن

آثار فً تخفٌف  ،لمساعدة... ٌملً علٌه اعلٌه من واجب فعلً تجاهه

ً إن دعى أو حتى  ...الحزن علٌه فً بعض الحاالت ، إسعافه طبٌا

 ...االضطرارٌة

 

من  ...رجاالً أو نساء ،نجد الكثٌر من الناس ،فً حاالت الوفٌات     

وهنا ٌؤتً دور  ...من أثر الصدمة الماسٌة علٌه ...ٌغٌب عن وعٌه

 ،بتفعٌل لواه وطالاتهوذلن  ،وانتماء الفرد للجماعة ،المواساة والتجاوب

 ...إلنماذ المولف الذي ٌشهده

 

بل حدث نتٌجة فهم  ...هذا التعاطف وهذا االنتماء لم ٌحدث صدفة     

من  ،طوة األحزاناوت ستتف ...ة، ومماصد تلن اللغة الحركٌاألفراد لمعانً

حسب  ...آخرشخص لمعٌن ومن شخص  ...أخرىوالعة لمعٌنة والعة 

وحسب تجاربه وتالصمه مع  ،والعاطفً ،والعملً ،تكوٌنه الجسمانً

ألي من  ،إدراكه للتفسٌرات المطلوبةحسب و، وحسب ثمافته ،مجتمعه

 ر.بمعنى آخ ...الحاالت التً ٌشهدها
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، كما كانت وفً أي حال ،لحركٌةأن  اللغة اٌتضح لنا من هذا السٌاق،     

ٌتوجب تعلمها كلغة لها أثرها  ...اماألفراح وغٌرهفً و ،اناألحز هو فً

ال ٌتشابه وتعلم اللغة  ،هذه اللغة مثلتعلم الحتمً... ولو أن   االجتماعً

فهً جمٌعاً...ا التً نعرفه،الكثٌرة والمواعد  ،ذات الحروف ...الكالمٌة

هً مكملة ف ...ال مناص منها ،االجتماعٌةوالتداخالت فً كل الحاالت 

 ا...إال عن طرٌمه ،وال تكتمل بنٌة المجتمع ...لتلن اللغة التً ننطمها

 

فهً  ...عند الحٌوانات بصفة عامة...مثل هذه اللغة الحركٌةتتمٌز       

لمصور لنسبة  ،معانٌها ال تدرنالتً و ...لدٌهمالبدٌل األول للغة الكالمٌة 

 ... الحٌوانات عندوضموره  مركز الكالمفً المعلوم 
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 لغة الحركٌةلاموس ال                       

فً جسم نتناول فٌما ٌلً بعض األدوات... ونعنً بها األطراف     

ما بوذلن  ...اللغة الحركٌةما ٌتعلك بوبث ، والتً تتعلك بتؤدٌة ...اإلنسان

فً سبٌل ...تبدر منها ،غٌر إرادٌةحركات أو  ...إرادٌةتبدٌه من حركات 

والجماعات، نذكر فٌما ٌلً  بٌن األفراد ...والتواصلالتخاطب ترتٌب 

إن لم تكن  ،التً أشرنا إلٌها معظم تلن الحركاتو ...األطراف المعنٌة

 كلها:

 

 الٌد:

ى ٌد ٌمنى لوتتمٌز إ ،من جسم اإلنسان ،نمصد بها العضو الطرفً األعلى

التً تبدٌها الٌد  ذات المعنى ،وفٌما ٌلً بعض الحركات...وٌد ٌسرى

 ...والتً تمثل جزءاً من اللغة الحركٌة لدى اإلنسان

 رفع الٌد إلى أعلى مع فتح الكف: -

تعنً الولوف عن ممارسة الفعل... مثلما ٌفعل رجال المرور أو الحكام  

 فً أنواع المبارٌات الرٌاضٌة بؤنواعها...كما تعنً االستسالم.

 رفع الٌد إلى أعلى ممبوضة األصابع: -

تعنً االعتزاز بالنفس، وإبراز عالمات الموة، وتعنً االنتصار فً حاالت 

 التنافس بؤنواعه.

 

 األمام مفتوحة الكف:دفع الٌد إلى  -

ألداء مهمة ما تتعلك باألفراد تعنً المضً لألمام وتعنً إكمال المسٌرة 

 أو الجماعة.
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 رفع الٌد أو الٌدٌن معاً ووضعهما على الرأس: -

تعنً الندهاش والحٌرة والتساإل عن مجربات حدث غٌر متولع أخذ 

ل(.حٌزاً فً لحظة ما.  .. )متهو 

 

 على الرلبة فً أحد الجانبٌن:رفع إحدى الٌدٌن ووضعها  -

إبداء روح الفدابٌة... وااللتزام فً المٌام بعمل ما، برغبة وتصدي تعنً 

 .)رلبتً سدادة(بمعنى أن  

 

 على الخصر: فً انثناء ا أو وضعهماوضعرفع الٌد أو الٌدبن معاً  -

تعنً التؤمل... وتعنً التفكر، فً أمر ما، كما تحمل صٌغة سإال ٌنتظر 

 اإلجابة... وهً فً نفس الولت، تعنً عدم الرضا عن فعل ما.

 

الٌد ووضعها مفتوحة على الخد أو وضعها ممبوضة أسفل  رفع -

 الذلن:

ً بعدم الرضاء واالستنكار وهً ما ٌعرف  تعنً التعجب والتؤمل مشحونا

 ب..)المحنة أو التمحن(.

 

 رفع الٌد ووضعها على الفم، مغطٌة الشفتٌن، ومفتوحة الكف -

 مفرودة األصابع:

وتعنً  ،بخصوص موضوع ما ،تعنً الصمت وعدو اإلدالء بؤي حدٌث

إذا كان الكالم من فضة فالصمت )كما تعنً  ،تنٌن()خت الخمسة فً اإل

 .(من ذهب
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 رفع الٌد ووضع السبابة على الصدغ مصحوباً بنمرات خفٌفة: -

التساإل )إنت ما تعنً اللجوء للتفكٌر أو بما ٌفٌد )فكر بعمل( أو ما ٌفٌد 

 عندن مخ؟(.

 

إلحداث صوت عن طرٌك رفع الٌد مع استخدام السبابة واإلبهام  -

 تالمسهما:

تعنً طلب لحظة صمت...وإثارة االنتباه، كما تعنً )زمان... أو من 

 زمان( عندما ٌكرر الفعل بصورة ظاهرة.

 

 رفع الٌد وضرب الجبهة بالكف المفتوحة: -

أو تدلل على أن  الذاكرة أو تعنً )لمد تذكرت(... ...تعنً دعوة للتذكر

 خربة.

 

 رفع الٌد وفرد السبابة واألوسط عن بعضهما: -

 تعنً االنتصار...فهً عالمة للنصر الذي تم أو الذي سٌحدث...وغالباً ما

 ٌحدث فً الحروب أو التنافس.

 

 رفع الٌد مع اإلشارة بالسبابة وتحرٌكه أمام أحد الحاضرٌن: -

...وتعنً التحدي الشر...وتعنً إضمار  دٌالوعتعنً و ،التهدٌدتعنً 

 السافر.

 

 عٌن أحد الحاضرٌن: مرفع الٌد واإلشارة بالسبابة أما -
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تعنً سؤفمؤ عٌنن بمعنى )بمدد عٌونن( أو بمعنى )بطبزن(...فهً تحمل 

 روح التحدي.

 على العنك:أفمٌاً  وإمرار السبابةرفع الٌد  -

د روح الشر لحد المتل...إن كان ذلن صدلاً أم تعنً سؤذبحن...وتعنً تمد

 كذباً.

 

 غٌر أخاللً: إشارة لفعلواستخدام األصابع أحٌاناً...رفع الٌد  -

ٌتم ذلن فً حاالت الغضب... والخروج عن المثل والمٌم االجتماعٌة 

 الرشٌدة... ومثل هذه األفعال كثٌرة ال تخفى على المارئ.

 

 اعة أو عكسها:ساتجاه عمارب الإمرار السبابة فً شكل دابري فً  -

)اللخبطة أو السواطة(... بكل معانٌها المرٌب منها والتحرٌن تعنً المزج 

 والبعٌد.

 

 الكفٌن باستمرار: بكلتالطم الخدٌن  -

النواح، فً حاالت ببالعوٌل... وبالصراخ...وٌعنً الجزع المصاحب 

 .على األموات مثالً  ...الحزن العمٌك

 

 األمامٌة مصحوباً بتغٌرات فً الوجه: عض السبابة باألسنان -

ٌعنً حالة غضب ووعٌد ... ٌنم عن الغلٌان الداخلً... تجاه شخص ما، 

 نتٌجة فعل غٌر مرضً بدر منه.
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 مد الٌد لألمام ممبوضة الكف: -

تشٌر لحدوث لكمة )بونٌة( على وجه، أو جسم شخص ما... أو تمثٌل 

 حكاٌة ما.

 

مع اإلبماء على بمٌة األصابع رفع اإلبهام منفرداً إلى أعلى،  -

 مضمومة )مغموتة(.

 عالمة تؤٌٌد لفعل صحٌح بدر من جهة ما...ٌعنً 

 

تنكٌس اإلبهام إلى أسفل مع اإلبماء على بمٌة أصابع الٌد مضمومة  -

 )مغموتة(.

 ٌعنً عالمة عدم رضاء عن فعل خاطا بدر من جهة ما.

 

 منطمة الظهر:توجٌه اإلبهام إلى الخلف من فوق الكتف، فً اتجاه  -

ٌعنً الرجوع للخلف... أمراً كان أم توجٌهاً...لشخص ما أو لجماعة 

 معٌنة.

 

 تحرٌن السبابة واألوسط بالتٌادل من أعلى إلى أسفل: -

 ٌعنً ذلن سوٌاً )سوا... سوا( أو )مع بعض(.

 

 واألوسط... ومدهما فً اتجاه نظر المتحدث إلٌه: عمل السبابة -

عن مردود سلبً لفعل ما... بدر من شخص  ٌعنً ذلن عدم الرضاء... أو

 بعٌنه... أو حتى إن كان من جهة غاببة..



 

41 
 

 

 فرن لبضة الٌد الٌمنى، على باطن كف الٌد األٌسر المفتوحة: -

كناٌة عن الغٌظ  أو )الشماتة(... لفعل ما... كانت فً نتٌجته ذم لفاعله، 

 ى )ٌستاهل(.أو بمعن ...على عكس ما كان ٌتولعه

 

 اإلبهام على سطح السبابة الجانبً مراراً: إمرار باطن -

ٌعنً النمد المالً...بمعنى الفلوس، أو المروش، أو )الخموس( أو 

 )النكتوت(.

 

إشتبان األصابع العشرة... باطن الكف الٌمنى، ممابل باطن الكف  -

 األٌسر، عند الشخص.

الجماعة كناٌة عن التكاتف، والتالحم... والتآزر...والوحدة... بٌن أطراف 

 المختلفة.

 

الضرب بؤحد الكفٌن المفتوحة، على لبضة كف الٌد األخرى  -

 الممبوضة، جهة االبهام:

 تعنً أًن األمر ال ٌمبل الزٌادة..ٌعنً ملٌان أو )فل(...

 

 رفع أحد الساعدٌن، أو كالهما، مع الثنً إلى جهة العضد: -

 تبش(. تعنً إبراز العضالت...وإبراز مواطن الموة وتعنً )العضالت
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ضم أصابع أحد الٌدٌن مفتوحة... و)معكوفة( للداخل، فتصبح  -

 ن..)المغرافة(...وٌدفع بها تجاه شخص معٌن وهً فارغة:

 وٌعنً بها من لم ٌوفك فً الوصول ألهدافه وهو مصر على سلون معٌن

 وتعنً )الترابة فً خشمن( أو تعنً )سجمن(....خاطا

 

 عمدها وإطاللها بؤعداد معٌنة:تحرٌن أصابع الكفٌن جمٌعاً، ما بٌن  -

 تعنً التسبٌح لدى المسلمٌن...

 

 رفع الٌدٌن مع نفض السبابة على األوسط فً تكرار متتابع: -

أو  كلمة )أبشر(، تكرارمع أو )الهزٌز(... كناٌة عن البشر )التبشٌر( 

  إصدار بعض األصوات... التً تخرج كما الكرٌر من داخل الصدر.

 

مع تحرٌن الجسم لألعلى  ها...وتحرٌك ،مع لبض الكف ،رفع الٌد -

 أو للجانبٌن إن دعا الحال:

 أو التبشٌر المشبع بالطرب... ،ٌعنً )العرضة(

 

 إدخال السبابة داخل األذٌن: -

 ال أرٌد أن أسمع شٌباً.تعنً 

 

 وضع أصابع الكفٌن مفتوحة على كال العٌنٌن: -

 تعنً ال أرٌد أن أرى شٌباً.
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 مفتوحة على األنف: الكفباطن وضع  -

 تعنً الشعور بانبعاث رابحة كرٌهة.

 

 رفع الٌد مع اإلٌماءة فً اتجاه المتحدث: -

 .تعنً ألترب، أو تعال هنا

 

 رفع الٌد مع تحرٌن الكف من الداخل للخارج: -

   تعنً أذهب أو أبتعد من هنا.

 

 تشابن السبابتٌن فً انثناءة كالموس: -

...أو التالحم الكامل بٌنهما... بمعنى تعنً الرباط الوثٌك بٌن طرفٌن 

 )عمدة واحدة تمطعها سكٌن(.

 

 تشابن السبابتٌن فً انثناءة وفردهما فً سرعة: -

.)  تعنً الفرار...أو )لام جاري(...أو )فز 

 

 رفع الٌد واإلٌماءة المكررة ألحد الجانبٌن: -

 االنتماء إلٌه ... للجانب المطلوب منه ...وتعنً أن ٌتجه الفرد المخاطب

 إن كان ٌمنة أو شماالً.
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ضم األصابع األربعة مموسة، ومسنودة باإلبهام، مع تحرٌكها عدة  -

 مرات، أمام الفم... من أعلى إلى أسفل.

 إشارة لتناول األكل.

 

 فرد الٌدٌن إلى األمام مع تحرٌن األصابع عشوابٌاً. -

عند لماء تعنً الترحاب الشدٌد بشخص ما...وكثٌراً ما تتم 

  الرٌد...الرٌد...الرٌد(. :  (..مصحوبة بكلمات تعنً الترحٌب مثلاألطفال.

 .من غٌر الكالم أو لد تكون دعوة للعناق

 عانمتها  والدمع  ٌمطـــر  بٌننا   

 كذان  فــكل  مــعانك  مــشتاق 

 

 عمدت لتنشٌف الدموع ٌمٌنها 

 وٌسارهـــا  مــمرونة  بعنــاق.

 

 

 الرجل:

إلى أعلى وضرب األرض بباطن نمصد الساق... الرجل... تحرٌن -

 المدم:

ما ٌعنً تمدٌم وذلن ب ...لتهدٌدعن اأو كناٌة  ...الغضب نكناٌة ع

 بالجزمة(. هوسدبؤن )ت ...خرشخص آبهانة ستاال
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 ...ثنً الركبة، والدفع بالساق، مستخدماً باطن المدم، إلى األمام -

ولد ٌصحب ذلن تكشٌرة )صرة وش( أو  ...تعنً الرفس أو )الشلوت(

 غضب وثورة.

 

 تمدٌد الرجلٌن أثناء الجلوس على األرض: -

نسبة  ......كناٌة عن عدم احترام اآلخر(أبو حنٌفة رجلٌه فلٌمدإذن تعنً )

 لملة عمله أو جهله.

 

بممدمة  ،بالضرب الخفٌف على األرضوذلن  ،تحرٌن المدمٌن -

 ار:المدمٌن من أعلى إلى  أسفل باستمر

ٌعنً دعوة للتفكٌر والتروي ... وتملٌب الرأي بٌن الشخص ونفسه... 

 وٌعنً أٌضاً الحٌرة فً األمر.

 

 تحرٌن الرجلٌن لتوضٌح العلة الخلمٌة عن طرٌك المحاكاة: -

مثل العرج...أو لصر إحدى الرجلٌن عن الرجل األخرى... أو فً حالة 

عاهة تتعلك بالرجل... الرجل المبتورة... أو الرجل المكسورة... أو أي 

 مثل الشلل وغٌره.

 تحرٌن الرجل بطرٌمة معٌنة ال أخاللٌة: -

 من الموم. ءاهال ٌستخدمها إال  السف ...معروفة لدى الجمٌع 

 

 هز الرجلٌن بطرٌمة إرادٌة أم غٌر إرادٌة: -

 مع اإلٌماعات الموسٌمٌة.كناٌة عن الطرب أو )االستمخاخ(...

 



 

46 
 

ً  ىإلة اإلشار -  :عن طرٌك )التبتبة( الرجل أو الرجلٌن معا

)الرطوبة، النمرس، الخشونه، الفكن، والجروح  ،سوء الحال عنكناٌة 

 وغٌرها(.

 

مع الركل بالرجل وتحرٌكها بمسوة ولوة، إلى أحد الجانبٌن...  -

 :التكشٌرة وصن األسنان

كناٌة عن الرفس... أو العفص... أو المرص، مثلما ٌحدث فً مبارٌات 

 رة المدم. ك

 

 اإلشارة بالسبابة إلى ظهر المدم من فرد آلخر: -

 إشارة لتمبٌل الرجل ...للذلة أو للخضوع...أو كناٌة عن ممولة:

 )حتى لو باس رجلً ما أخلٌه(.

 

 الوجه: 

 ( األنف -األذنان -العٌنان -)الفم فٌهو

 

  الفم:

 اللسان(: -األسنان -)الشفتانوفٌه 

 الشفتان:

 بعضهما وتمدٌدهما إلى األمام:زم الشفتٌن مع  -
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تعنً  اتعنً عدم الرضاء واالستغراب..كما تعنً العزوف عن الكالم..كم

 ..ولد تعنً الزعل.وباألخص لألطفال. ،االستعداد للتمبٌل )المدوم(

 وجالت  بمــملتٌن  الدمــوع

 فمــا أن تفٌض وال  تنضب

 

 ولامت على الوجه تعبٌسة

 وزم  الفم  الضاحن الطٌب.

 

نفخ الهواء من الداخل للخارج... عبر الشفتٌن، مما ٌحدث بهما  -

 ً  اهتزاز أو صوت أحٌانا

ٌعنً ذلن حرلة، وتضجر، وغضب ...جراء فعل غٌر مرضً من جهة 

 ما...وتعنً أٌضاً عملٌة تنفٌس عن الغٌظ الداخلً.

 

 مع إصدار صوت:استبعاد الشفتٌن عن بعضهما  -

ٌة أو المعنوٌة...وتعرف أحٌانا فً كناٌة عن التلذذ أو االستطابة الحس

 بعض منها ب..)المطٌك(.

 

 تحرٌن الشفتٌن مضمومتٌن، إلى الجانبٌن، من غٌر احداث صوت: -

أو  ،تعنً عدم الرضا، واالستنكار، لفعل ما... بدر عن شخص حاضر

 ناتج لصة ما...أو أداة تعبٌر للنمٌمة المخفٌة أو )المطٌعة(. كتعلٌك عن 

 

 :، تجاه شخص بعٌنهالسفلى بالمواطع العلٌاالعض على الشفة  -
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 ٌعنً ذلن الكف عن الحدٌث، أو تغٌٌر مساره...لتجنب خطر ما.

 

 استبعاد الشفتٌن عن بعضهما لمسافة زمنٌة وجٌزة: -

 تعنً الحٌرة... واالستغراب.

 

 إخراج نفس عمٌك... من الداخل، عبر شفتٌن مضمومتٌن: -

ٌعنً عدم الرضاء، عن أمر بدر ٌعنً التنفٌس عما ٌجري بالداخل...كما 

 من جهة ما...أو عن أمر ٌتعلك بذات الشخص.

 

 إغالق الشفتٌن على بعضهما وملا الفم بالهواء: -

أمر نفسً ٌدل على الغبن والكتمان...كما لد ٌمثل أمراً ال معنى له، 

 )حركات وبس(.

 

 ضم الشفتٌن، وتحرٌن السفلى، للحظة، إلى أعلى وهً مضمومة: -

 كلمة  ره...وتعنًٌوتحم ،... واللمز... تعبٌراً عن تفاهة األمرتعنً الغمز

 )طظ(.

 

 وتمدٌدهما لألمام، مع ترن فتحة صغٌرة بٌنهما:ضم الشفتٌن  -

ً من  توحً باالستعداد للصفٌر )التصفٌر(... عند إخراج الهواء مدفوعا

 الداخل.
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 األسنان:

 ان داخل الفم المغلك:نالعض على األس -

الغضب...وعن التحمل، والصبر، على أمر ما...وٌنم ذلن أٌضاً، كناٌة عن 

 على الممدرة فً الكتمان وحفظ األمور داخلٌاً.

 

 إبراز األسنان وكشفها لشخص ما... وبالذات لألطفال: -

للشخص  ،وٌل األمور... وإظهار الوجه الخفًٌراد منها التخوٌف... وته

 .اآلخر

 

 العلٌا ودفعها للخارج:ضغط أظفر اإلبهام على المواطع  -

كناٌة عن عدم االمتالن لألشٌاء... وبالذات المال، ٌعنً ذلن )ما عنده وال 

 فرطالة(، أو )ما عنده التكتحة(.

 

 لرع األسنان األمامٌة بالسبابة: -

ً عن إضاعة الفرصة التً سنحت. ..لال بن كناٌة عن الندم ...وأٌضا

 زٌدون:

 م ٌكن ــٌمرع السن على أن ل

 تلن الخطى إذ شٌعنزاد فً 

 

 العض بالمواطع العلٌا على طرف الشفة السفلى: -

 كناٌة عن الندم والتؤمل.
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 اللسان:

 تمدٌد اللسان من بٌن الشفتٌن المضمومتٌن إلى الخارج: -

كناٌة عن التهمٌش... أو تملٌل لٌمة اإلنسان... وما صدر منه من أفعال 

 غٌر مرضٌة.

 

 الشفتٌن المضموضتٌن:إخراج طرف اللسان بؤحد جانبً  -

تعنً وصف... وتحدٌد، مولع مكانً لرٌب... من مكان الشخص الذي 

 ٌموم باإلرشاد... والتوجٌه، للمكان.

 

ً  ،اللسانجزء كبٌر من إخراج  - من بٌن الشفتٌن  ...لألمام، مرتخٌا

 :المضمومتٌن مع إحداث صوت

النظر ٌعنً تهمٌش حدٌث شخص ما...وتملٌل أهمٌته، كما ٌعنً صرف 

 كامالً، عن محتواه...إشارة إلى أنه )كالم فارغ(.

 

تمدٌد اللسان عبر الشفتٌن غٌر المضمومتٌن... إلى خارج الفم،  -

 مع جحوظ العٌنٌن، والتكشٌرة الالزمة:

 للتخوٌف... وإحداث الخلعة، وبالذات تجاه األطفال.

 

اللسان... مع ممدمة بالمفتوح... من األمام، ضرب سمف الفم  -

 :ظاهر ث صوت إٌماعًإحدا

..وبعض الحٌوانات األلٌفة كاألبمار للتعامل مع الحٌوان وبخاصة اإلبل.

 مثالً.
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مع إحداث صوت  ...اللسانوسط ب...ضرب سمف الفم المفتوح  -

 متمطع:

كما ٌستخدم هذا الصوت ..لمناداة بعض الحٌوانات األلٌفة مثل المطط.

 جراء ولوع حدث محزن أو مإسف. ...الناتج فً إبداء حالة التؤثر

 

 تحرٌن اللسان، داخل الفم المفتوح، ٌمنة وٌسارا: -

 ٌمثل النفً...أو اإلشارة لمعارضة أمر ما...أو بمعنى أن تمول )ال(.

 

 تمرٌر اللسان تحت المواطع السفلٌة... لألمام وللخلف: -

 ٌعنً فعالً مشٌناً...ال ٌمكن حدوثه من العمالء.

 

 لحدوث صوت: والشدق الخلفً مع األضراسغط جانب اللسان ض -

ٌعنً االستهجان... وٌعنً إظهار عدم الرضاء... وٌعنً السخرٌة...كما 

ً فً حالة تكرار الصوت سرٌعاً... إثارة الحمٌر على المشً  ٌعنً أٌضا

 أو تؤٌٌد فعل ما. ......وٌعنً أٌضاً اإلجابة ب..)نعم(السرٌع.

 

ما جاء فً ما أوردناه مع  ،هماأدوار ذكر فمد تم ...أما األذنان واألنف    

...وسندلف اآلن، إلى جزء آخر من مكونات األٌديمن معلومات مع 

 الوحه الربٌسة.

 

 ان:العٌن

 متتابعة: ثالثة مراتل لمرتٌن أو ،وإنزالهما رفع حاجبً العٌنٌن -
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..أو لد تكون أو ما هو معروف ب..)المشاغلة(.فً المرأة... تعنً التغزل 

 لدى الشخص.عادة 

 

مع )صرة  توجٌه كال الناظرٌن لجانب واحد من غٌر تحرٌن العنك -

 :وش(

تعنً نظرة المالمة التوجٌهٌة... والتً توحً باستنكار ولوع فعل ما، لد 

 ٌكون  مشٌناً...

 وتفـهم األم مـا ترمـً فتحدجهـا 

 .حدج المالمة فً صمت فتنزعج

 

 إغماض كال العٌنٌن وفتحهما مباشرة: -

 ،او لد تعنً )أصبر شوٌة(رضاء...أي اإلجابة ب..)نعم(...عالمة التمثل 

 .أو )أفهمنً(...أو لد تعنً )أن  للحدٌث بمٌة(

 

 ثبات على نظرة ثالبة:الفً  ...تحدٌد العٌنٌن -

مشاورات ذاتٌة داخلٌة... وتملٌب لألمور... ٌعمبها تعلٌك بخصوص أمر 

 ما... أي )خلٌنً أشاور نفسً(.

 

 الناظرٌن إلى أعلى... عبر مساحة زمنٌة لصٌرة:توجٌه  -

 تعنً دعوة للتفكٌر.

 

 نظرة جانبٌة لشخص ما... مع عبوس ممتد )صرة وش(: -
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نظرة شر... أو نظرة مالمة وتعنً )حدرة(... ٌتولع بعدها حدوث أمر 

 ...ال تحمد عمباه.غٌر حمٌد

 حدوث نظرات متمطعة... من غٌر تركٌز، تجاه شخص معٌن: -

الخجل والحٌاء...ولد تعنً عدم المدرة على المواجهة...ولد تعنً تعنً 

 الشعور بالذنب.

 

 مد العنك من خلف حجاب... الستراق النظرات: -

  عنً اإلعجاب...ولد ٌعنً الخجل...ولد ٌعنً العرف...ولد ٌعنً التجسسٌ

كون حب استطالع مثل الذي )كتل للحصول على معلومة...ولد ٌ

 )الشمارات(.الكدٌسة(...ٌعنً 

 

 الرأس:

 هز الرأس للجانبٌن: -

أو ٌعنً عدم الرضاء أو اإلجابة ب..)ال(...ولد ٌعنً االستغراب والتعجب 

 لولوع فعل ما... الحزن، 

 

 هز الرأس من أعلى إلى أسفل: -

عنً كما ٌدلٌل على الرضاء...ال ٌعنًو ...ٌعنً الموافمة على أمر ما

 اإلجابة ب..)نعم(.

 

 بإٌماءة جانبٌة:رمً الرأس  -

 ٌعنً توجٌه شخص ما للتوجه نحو ذلن االتجاه.



 

54 
 

 

 هز الرأس لعدة مرات سرٌعة من أعلى إلى أسفل: -

 ٌعنً حاضر...لمد فهمت...سؤنجز المهمة طابعاً.

 

 استدارة الرأس أو تدوٌره... للنظر لكل الحاضرٌن: -

لتحدٌد مدى االستجابة واإلجماع على رأي واحد...ولد ٌعنً ذلن 

 االستشارة.

 

 لبض الرأس بالكف: -

 ٌعنً ألماً ألم  به مثل: الصداع.

 

 ربط الرأس بمطعة لماش أو غٌرها: -

تعنً أن  الرأس لٌس فً حاله الطبٌعً...لد ٌكون لد أصابه ما ٌعرف 

 ب..)وجع الراس(. 

 

 تمشٌط شعر الرأس )المشاط(: -

النساء...وٌعنً ٌعنً الحفاظ على الشعر... كما ٌعنً التجمٌل لدى 

 والهوس لدى الرجال. ،الموضة

 

-  
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 الخاتمة                          

 عزٌزي المارئ...  

 ،نؤمل أن نكون لد سلطنا الضوء     

 على بعض من خباٌا، ومعانً...

 ما ٌعرف باللغة الوسٌطة...  

 أو لغة التراث المومً السودانً،

 

  ً  ،وهً لغة أهل السودان جمٌعا

 بمختلف أعراله، ولبابله... 

  ،ولهجاتهم وبمختلف عاداتهم وتمالٌدهم

 ،حسب تباعد وتباٌن موالعهمبو

 وحسب تعدد ثمافاتهم... 

 

 :جعلنا نطلك علٌهاالذي ذاته هو و

 ...اللغة الوسٌطة) 

 أو         

 .(لغة التراث المومً السودانً 

.. 

 

 آمل أن ٌجد لارئ العزٌز...   
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 فً طٌات هذا الكتاب، 

 ما ٌرجوه، أو ما كان ٌتطلع إلٌه من معرفة... 

 ،نا العظٌمظلت تدور فً أرولة تراث 

 )من زمان(.

 

 

 

 المإلف                                                     

 

 

    


