
 

 

       التراث السوداني في مسقط                                     

إلى سلطنة  ..والتراث الثقافي العودة للجذورمركز  ..شددنا الرحال تحت مظلة     

ونحن مجموعة من أربعة  ،في مهمة تتعلق بالتراث القومي السوداني، عمان

السوداني الذي يتكون جله من متعلقات التراث القومي  ..حملنا متاعنا..أشخاص

 :والذي يشمل ،الثايت

 :التي تمثل بقاع السودان المتعددة مثل المختلفة المكونات الجلدية -1

األحذية ..العمرة..الرحط..المشلعيب..الهودج..الرسن..السعن..القربة..السقا

الجلدية األناتيك ..الكابدلو..الضبية..الحقائب..الفروة..الجلدية

 .وغير ذلك الكثير.. الكبويتا..القرفة..المتنوعة

 :بأنواعها مثل المكونات السعفية -2

التبرو..المصالية...الكابدلو..الهبابات..المقاشيش..المندوالت..الحبال..القفاف

، إلى والصغير ،والكبير ،واألبيض ،البرش األحمر...البروش بأنواعها ..قة

 .غير ذلك

 .قليدية والمصنوعةالت المكونات الخشبية -3

.. العكاز..العصاية..القرمة..البنابر..السلوكة..المدقاق..الفندك..العنقريب

 .الكربول..المضراية..المطرق

 .القرع ومصنعاته وتصميماته -4

البخسة وغير ..األبجورات والمصنوعات المتنوعة..الكاس...القرعة الكبيرة

 .ذلك

 .الشعر ومصنوعاته -5

 ..الشنط..الخيوط ..المالبس بأنواعها..السلبة..الشعرمخالية ..بيوت الشقاق

 .إلى غير ذلك من المكونات

 .المكونات الفخارية -6

وكثير من المصنوعات .. األصيص..القلة..الدحلوب..الكنتوش..البرمة..الزير        

 .الخزفية األخرى

 ،وغيرها ..والكتانية ..والحريرية ..القطنية المنسوجاتإلى جانب   

.. كالصمغ  المنتجات الزراعيةو ،منها والحديثة كسسوارات التراثيةاإلو

العطور و ،والحبوب المختلفة من الزيتية وغيرها(.. القنقليس)والتبلدي 

الكتب التراثية و ،والعالجية األعشاب الطبيةو ،التي تصنع محليا   السودانية

 :بتأليفهاالتي قمت التراثية السودانية، ومن بين تلك الكتب  والثقافية

 .الجزء األول –قطرات من التراث السوداني  -1



 

 

 .الجزء الثاني -ـ قطرات من التراث السوداني -2

 .نبض الكهوف -3

 .النزول إلى األعلى -4

التي حفل بها .. الثقافية، والتعليمية األخرى يكتبذلك إلى جانب 

 .المعرض التراثي

 

ي مواقع كثيرة ف، في محاضرات تراثية متعددة.. وقد رافقت هذا العرض    

كثيرين من الوالتي نالت استحسان  ،داخل وخارج العاصمة مسقط ..السلطنة

 .الحضور على اختالف مقاما تهم

 ،المحامي -دمحم الطيب دمحم السعيد ..نزلنا ضيوفا على أسرة الرجل القامة  

 ..االغترابفي أرض  أصيل، الذي طوقنا بكل ما تتوقعه من رجل سوداني

 ..على مدى أكثر من عشرين يوما  

والكرم .. والحفاوة ..بكل الترحاب ،تلقتنا أسرة النادي السوداني بمسقط    

التراثي، لنا القاعات الالزمة إلقامة المعرض  فقد أفردت ،السوداني األصيل

من محاضرات  ،المضامين الثقافية المتعددةتقديم وهيأت لنا مسرحا يليق ب

ديمه باسم ، غطت كل ما كنا نؤمل في تقراثية حيةت وعروض ..وأشعار..

سواء أن كان ذلك من قبل إدارة .. وللعلم كان كل ذلك بالمجان ..السودان

جمهور كثيف  م اللقاءاتنحن أعضاء الوفد، هذا وقد أأو من قبلنا  ،النادي

 .حتى ما بعد منتصف الليل ،مع عروضنا..بالغباهتمام  ..تواصل

مدير قسم  /السيد ،لسفارة السودانية بالسلطنةل لممث ..الفعاليات بافتتاح مقا   

 ،ت فيها جموع من أفراد الجالية السودانيةتوافد ،في ليلة متفردة الجوازات،

على  ، بحضوره الميمون للوقوفالسيد سفير جمهورية السودان شرفناكما 

كما قدم للوفد  ..شراء بعض الكتب التراثيةوساهم في ... فعاليات اليوم الثاني

أمتها شخصيات سودانية  ،غداء بمباني السفارةكريمة لتناول وجبة الدعوة 

قدمت أثناءها بعض الهدايا  ..يأعضاء النادي السودانوبعض من  ،مرموقة

، وأسرة النادي السوداني ،الكلمات بين أسرة السفارةتبادل فيها  وتم ،العينية

 ات بالعديد من الصوريق تلك اللحظوقد تم توث ..وأعضاء الوفد

 .غرافيةوالفوت

من محافظة  يسيرغير إسهام  ،بموارد ذاتية ،تم تمويل هذه الرحلة التراثية          

قيمة وهي لم تتعد قيمة تذاكر السفر ومشكورين، .. ومحافظة شرق النيل.. كرري

 .قي المطار وزن لبعض التراثيات الثابتةال

 :التراثية يتمثل في اآلتي إن ما جنيناه من هذه الرحلة  



 

 

 .يتمتع التراث القومي السوداني بقبول واسع خارج نطاق القطر -1

ات وسمات التراث بمكون ،والعالم العربي بالذات ..تعريف العالم -2

 .السوداني القومي من خالل وسائط اإلعالم

 .في شكل هدايا لجهات متعددة ،نشر بعض التراثيات الثابتة بالسلطنة -3

ض الجهات واألفراد من الشخصيات ذات الوزن كسب تعاون بع -4

 .االجتماعي والثقافي في السلطنة

إلى جانب زياراتنا لبعض المواقع  ،اإللمام ببعض جوانب التراث العماني -5

 .نزوة والهوتة وسمائل وبعض المتاحف: مثل..في البالد التراثية الهامة

 .اقتناء بعض التراثيات العمانية الخفيفة -6

لكل من أسهم معنا في فعاليات هذه  ..أن نتقدم بالشكر الوافريسعنا إال ال 

 :الرحلة التراثية العلمية ونخص بالشكر

طيب دمحم السعيد والسيد دمحم ال ،مسقطسفير جمهورية السودان ب /السيد

أعضاء  و رئيس النادي السوداني، - السيد إبراهيم /والسيد..المحامي

 /واألستاذ..ة بسلطنة عمانوأفراد الجالية السوداني ،ودانيالنادي الس

 /بد المجيد واألستاذةصالح حسن ع /والدكتور..ابراهيم عبد الرحمن 

التجاني حسن / الدكتوركما نشكر  .درية جعفر /بدرية سليمان واألستاذة

وأحبابنا رجاالت بمسقط، واإلخوة المحامين  ،اإلخوة األطباءعلي و

خاتمة المطاف شكرنا الجزيل الوافر لألخوين وفي ، الطرق الصوفية

ولئك ممن غمرونا بلطفهم وغير أ... بكري وإبراهيم الطيبالكريمين 

 .وتعاونهم المقدر

المحاضرات التي قدمت من  ىحدإ ..فيما يلي نقدم لك عزيزي القارئ    

والتي كانت تتخللها بعض  ...على مسرح دار النادي السوداني بمسقط

اني التراثية السودانية، وبعضا  من األغ... األناشيد الوطنية السودانية

 ....والتي تم سردها بطريقة ألحكي وليس كما هو مكتوب

 :ونحن نلوح في بدايتها يأنشودة

 :للرائعين(...أنا سوداني)

 .دمحم عثمان عبد الرحيم وحسن خليفة العطبراوي

  

 



 

 

 

 المح من التراث السودانيم                          

 . 

 :يصاحبنا ود القرشي وعثمان الشفيع في رائعتهما...سنركب القطار

 (.القطار المر)                            

  

 ؟؟؟؟(...................ما ذا عن القطار)

أنواع  –...( أعدادهم وأنواعهم وآمالهم إلخ)المسافرين  –اإلنضباط  -األصوات

 .التراث الحسي والمعنوي

ي أن أطلم  علهم  ، ممما نمعن ن(الهم )أعجبني ذلك القطار الذي لم  ننم ب رضر م     
 :، نانتقعت ساعتها(قطار اله )مسمى 

 

، الممذي والجمم ا ال نممان والسممنط،ر، والتاتلمما، والةممرار ،والسممنر،ر، عمم  المم   ، ) 
، االنضباط وااللت امن،حي لنا دائمًا، نح  جيل القطارات، خالب أيام ما هات، ت وح 

، أو أرقامهما االلتت ونهم ، لتسمتق  سماعاننا( ش،كات)حيث كان نتسنى لنا أن ن،ج  
ني م،اق ها الةحهح  لهاًل كان ذلك أم نهارًا، عنعما نحي  ساع  نح ك القطمار مم  

، خممممالب كممممل الم،اسمممم  محطمممم  ال، مممم،بقعوممممم   لممممى ، أو عنممممع محطمممم  االنطممممال 
 (.والرة،ب

 



 

 

، ال حيمل والرم ا ، واسمتاار  الجمج،ن سماعات ننبئ القطار عنعنا تتعاعي األح ان   
م  خالب ! نحطهم ع  العوران أو حتى نمني  (عجالن ) يقاف نيتر  الجمهع على 

 :العع،ات والتض عات  لى هللا ن الى

 

 ،يا القطار نعشعش)                   

 !الجلا   محب،بي                    

 

... وعمالم ... وعلمى سمائق ... وه  يكيل،ن الل،م والسباب، ني نرس ال،قا، علهم  
، نيم ان الرمم ا وذلممك رر لتم  التمي قةمع تهمما  شم اب  ...وسم عت  ال ائمع ... ومحطانم 

 . اإللف وال،ئاموالب اد ع  ديار 

 

 :أو قع يخاطب،ن  رق،له                

 

 نرسك يا القطار، م  رف               

 ،قلبي طارولهيب  عرك أنا                

 !(سؤاب ) ؟..و ن، الحبيب               

 

 ...انا شلت،)               



 

 

 (.جيب، يا القطار               

...  مهرًا وشمتا ً  ،(وممعار الجمعي ممعار السم طان)نلهث ما تمي  الممعار     وقطارنا
وبالمذات عنمعما ن،ُدعنمم،ن  (رعبمع لل جما أ مب  ... عجمان كمعا)نمي نرمانم متالحم ، 

 .تعاخل ع بان  م  يحب،ن 

 :يق،بأو كمن 

 ،القط ... القط              

 ن، ا السر ،             

 ....ههجا حبيبي             

 .وانا دم ي انهم              

، أنهمم  نسممم،ا أو (القطممارات ن،بهمما)... ّن ممما نممات علممى الجمم  ا  المةممماتي  ب     
والقطممار ... والقطممار المجممت ك... وقطممارات المح وقممات... قطممارات البضممائعنناسمم،ا 
المسمممهات، نهنمماك  وغيمم ه  ممم ...ومتمم و األنرمما ... والقطممار السمم  ع... المحلممي

ن مم ف رقطممارات البخممار، أو التممي ك،قمم،د و  الحجمم ي القطممارات التممي نسممتخعم الرحمم  
التي نستخعم ني  الته بائه ، والقطارات العن بون  ف رقطارات  ،الجازولي نستخعم 

 ....نح  كها الته با 

المههممض  رالهي مم  التممي  ..(ال  بممات)المقطمم،رات رال عنممع ممم   ،ن خمم  قطممار ال كمماب  
نمي  ،جل،سمًا أو متت مي سم،  أن كمان،  ،ن مل دائمًا على نم،ني  ال احم  التامم  للمسمان   

 ..والتضثيممث ..االنسمما التممي نتميمم  كممل درجمم  عمم  غي همما ممم  حيممث  ،الممعرجات المختلرمم 
العرج  ..العرج  الاانه ..العرج  األولى ..الن،م..نهنالك ما ي  ف ب ،والته،   ..واإل ا  



 

 

نظيم  حةم،ل   ..المسمان التي نمعن ها  قهمتها الماله ولتل منها  ،ال ار  العرج  .. الاالا 
 .نختلف ع  نظائ ها ني العرجات المختلر  ،على نذك   سر  م ين 

والمذي يظمل نمي حالم  نجم،اب (.. ت نقتم  رجمل شم ط )و (...التمساري )ال يسم      
التمي رحم،ز   هه  التمذك  أثنا  مسي   القطار والذي مت وك ل  مهم  التحق  ني ما 

وكايممم ا مممما ن نرمممع  ،والتمممي نتناسمممب والعرجممم  التمممي هممم، م،جممم،د رحي هممما ..المسمممان 
ونةممب  نممي منتهاهمما نةممب نممي مةمملح   ، األ مم،ات ونت ممالى أثنمما  ذلممك التحقمم

وقمع نمت  التسم،   مما  ..نيت   رجا  ر م  المسمان     لمى درجمات أخم    ،التمساري 
ضمممن  ممما مت (نمم   التممذك  ..)تممعنع قهممم  ممما ي مم ف ب ..والمسممان  التمسمماري تممي  

 .(وهي قهم  ماله  نعن ها المسان  نظي  المخالر ) الغ ام ي  ف ر

ًا التمي غالبم ،وع بم  الر ملم  ،وع بم  السم،اقي  ،ال كماب ع باتيجتمل القطار على  
 الب،سممت  ع بمم كممما ن،جممع ...وذلممك لقلمم  اسممتخعامها ،علممى الممعوام مظلممم ممما نتمم،ن 

 الالنينهمم  والرارسممه )(الةممنط،ر) السممنط،رأممما ع بمم   ،(البةممط ..)والتممي نلرظهمما
 ،المخمالري  وكاي ا ما نلجض لهما ر م  ،للجمهعالط ام نهي قاع   ،ال،اس   (والت له 

 نتقماط ون أو المذن   ،ألمم  مما ..الذن  ل  نتمكنم،ا مم  الحةم،ب علمى نمذاك  السمر 
 .كالعرج  الاالا  والعرج  ال ار   ..العرجات العنهاعليها م  

المجتمممع  وأنممماط ..أعمم ا ممم  كممل  ،وم  جمماً  ،غالبممًا ممما يكمم،ن المسممان ون خلهطمماً   
رربائلمممم  نهمممم  نممممي حرهقمممم  األممممم  يمالمممم،ن الممممنم  السممممكاني السمممم،داني  ،السمممم،دان

ذات  ،والح فهم  ..المهنهم  ف الجم ائ لممختكمما أنهم  يمالم،ن  ،المت عد  ومجتم ان 
 ،ال مممال  ..همممؤال  المسمممان   مجتممممع و ضممم   ،الت كيبمممات والمك،نمممات الخا ممم  تهممما

 ،والممممم ار  ،التمممماج  لممممى جانممممب  ،وبسممممطا  القمممم،م ،والرةممممه  ،واألمممممي ،والجاهممممل
 ،والم تممممعي ،والقانممممل الح امممممي والنجممممابو ممممتخلله  أيضممممًا  ،وال امممممل ،والةممممناعي



 

 

ممم  كممل  ،وغيمم ه ال اهممات وممم  ذوي  المكرمم،ني ممم   ال مماج   وهنمماك  ..والمتسمم،ب
 .أنماط البج 

 نمال يسمل  ..تاةمتخمو  ..متما م    ،حمل، ما أمك  بح ص شعنعالتل، و يحمل    
 ،والمجماج ات ..(المعان  )و ،التال  م   ،والط قات الضهق  ،الق،م تعاخل ال  بات

و لم،ذون  ا،و تسمام  المب   نيهم ..التي نتماد  نيها الب   م  غي  سمبب مقنمع
             .لمم، ممم  زنمم ات محم،ممم وبممنرس ال يخ ..رةمم،ت متهممع  ،(اسممتغر  هللا)راالسممتغرار 

 (والةب  دع،  للعباد )

طرممماب واأل ،والنسممما  رمختلمممف أعمممماره  ..ال جممماب ...القطممماري يجممممل المجتممممع     
 ،وال مم ابمممنه   المت وجمم،ن  .. ال اشممعن  وال جمم   ممم  الجنسمميو رتهممات الةممبهان و الو 

 .ال ق ن لق،ا رحباب وأول ك الذن  وم  منه   والمنجب،ن  ،والمطلقات والمطلق،ن 

، ونتم،ن فهم  الةمعاقات ..نتجمع ،متتاملمجتمع  ،(القط )أو   ن مجتمع القطار  
مم  المذي نمذك  اسمم  لب يمع ، حتمى ااألشخاصم  ن  راكتساب والت ار  المجتم ي، 

 ،واسترسمممارانه  ..ضسمم لته رنممم  طبممائع السمم،دانيي  أن ن ممم،ا   ..(ال،نسمم )خممالب 
وقمع نمؤدي  ..ون بم، ،نت انمع الم  نم ..النانجم وم  خالب اإلجارات  ،لب ضه  الب  

خممالب  لممى تنمما  أسمم  جعنممع  ممم   ..م مم،ا  ممعن تجاالممذن  و ..نلممك ممال  المسممان    
 .الذي كاي ًا ما أخذ م،ق ًا ج ا  ذلك الت،ا ل ..الت او 

نت،قمف  ،ومحطم  ال، م،ب ،(كالتحم   نقطم )ما تمي  محطم  القمعوم  نت،قف القطار  
أو نمت  نيهما  ،منم  والنم وبنسمم  للمسمان    رالةم ،د للقطمار  ..عمع  محطماتني 

وهم، ببمار   ،(التحم ك أمم المذي يمامل ) واسمتالم التاتلما ..و هانت  ،م انن  القطار
وذلمك رددخماب نمع  رالقطار، يسهل نناولها ت،اسط  أحع ال املي   .. ع  حلق  دائ  

ك علم  الهقمي  ذلم ن و  لم  المسمان و ..طمارأثنا  نح ك القم  خاللها عنع  ت ازها ل  



 

 

نحمم، القطممار نيهمم وب الجمهممع  ،(التاتلمما خممالص اسممتل )حينممما نتةمماي   ر ضممه  
 نبمعنلوقمع نمت  أثنما  ن،قمف القطمار نمي المحطم   .لهضخذ كل مكانم  تعاخلم  المتح ك

الممذي يمضممه  القطممار نممي المحطمم  حسممب  ال،قمماطمم،ب  فو ختلمم ،ر مم  ال مماملي 
 رب هاأو  نةف الساع وني ر ضها  ، الساعقع نت اوح ني ر ضها زها  ن ا،ن،عيته

وقع نتجماوز القطمار  ،(السنع ..)ن  ف بني ر   المحطات التي  خمس دقائ أو 
  .ح كت  المنسار أثنا   ..التاتلار ضها و ت  استالم 

وما يخلر   (...الب،ر )قطار ال وا  نلك التي ننتج م  هي .. جع..الجع الر،بهالت  )
ني ر   (... التالم الما م،زون )و  (البجتن )و  للجن،ن قع نؤدي ... م  نعابهات

 .(الحاالت

نمي  اآلالمواسمتاار   ،ال،جمعان الجم  ي غي  أن القطارات نتساو  جمه ًا ني نح  ك )
ال اشممقي  ممم  نمم ط الم انمما ، كممما أنمم  ي مممل علممى   حمم ا  قلمم،بنرممس ال،قمما، ونممي 

 (.ساعات القعوم...اش  لقل،ب الب   والبج ن،ز ع الر ح 

 

، ماههمم  السممل،ك ال،قمما الرائمماممم  سممل،ك قطاراننمما نممي  ن لمنممانممي جانممب  خمم      
تمل  ..(مما تنل مب رال،قما)على السم،ا ، وكنما نمي ذلمك كقطاراننما  والت ب،ي اإلنساني 

ال نتجمماوز ممما نممن  علهمم   وعممعناونممي  مه ادنممان،لهمم  ال نايمم  واالحتمم ام، نتنمما نممي 
،ائ ، أو ما نتقّ،ب ر  مع ر ضنا، عب  ما أنه  لنا م  وسائ   نذاك، وم  تينهما الل
 ".ألسنتنا"

طيمب  ،(هاشم   مهف هللا)حعثني م  قاب أن األستاذ الت بم،ي الم م وف،    
الاان، ممم   (حنتممم،ب)لمعرسممم  ( نممما  اً )هللا ثممم ا ، المممذي كمممان نمممي وقممما سمممب  

وطالرمم ، وم، ههمم ، الجممهي  ، كممان التممل نممي المجتمممع المعرسممي رم لمهمم ، 



 

 

 مقمعمعنمعما نتطلمع أرةماره  سماع   ، مب  سماعانه ، ي مل،ن على وعمال 
عنممع سممماعه   مالممما ير لمم،ن ممم  وىلممى المعرسمم ، ( هاشمم )األسممتاذ  رواحأو 
ي نتنماغ  كايم ًا اللنعنهم  الجمهي  ، التم (ت  ت ) الممي   لساع   (ال نات...)ب

 ...النج ات اإلخبار  ونبضات قل،بنا عنعما يحي  وقا تث 

 درممان أمحينمما نم دد الممذيع عبم   ذاعم  (...أيمام زممان)وه، ذات الحاب عنعنا     
أت، عاقل   ..رض ،ات ،...(كذا أعلنا ساع  البلعي  نمام الساع )... ال،حيع   نذاك

وأتممم،بك   ،وحممممعي تمممعر المممعن  ،وأحممممع قبممماني ،و مممالح أحممممع    مممال  ،ن،سمممف
نن مممع علممى التمم، .. ألنممذاذممم  المممذي ي  ا وغيمم ه   خمم،جلي  ممالحي ،  ،عمم، 

       .ارضذهاننمم (ي جم  ) ي جم المذي ال زاب  (ال مبلمك)راسمتخعام ذلمك  لضمب  سماعاننا
 (نج ات األخبار ني ال ادن،)

 (.الت ب،ي ال احل؟ السل،كأن  يا ن   نرف م  ذلك ! اآلنلننظ  نح  ) 

 ،نية المتحضرةآللمسيرتها االمقود اآلمن ....ألمماأي أمة من  تراث يعتبر

، كما أنه في ذات التطورإلى و ،الترقي في التطلع إلى ...وماضيها الذي تتوكأ عليه

في  ...ركائزها ،وترسيخ ،الذي يتولى تنضيد ...في حاضرها ...ديدنهايمثل الوقت 

 ،المشعةمنارتها يعبر عن وهو أيضا   ،لغيرها من األمم المعاصرة ...بناء مواكبتها

وحزوا  لغيرها من  ...ما يجعل منها مثاال  لتتربع فوق ... التي تسير على هديها

.االتي تسير من خلفها أو إلى جانبه ،األمم  

ويدفعها دفعا   ،األمم وجماعتها فرادأ دويمج   ،ليؤص   ...دائما   ...التراث إن      

بكل ما يتمتع  ...مشارف الوجود اإلنساني ىإل ،والتجارب ،الخبراتبكل  ...مدعما  

ويمهد لكل ، والمستقبلية ،نيةاآلوترتيباتها  ...يتعلق بمصائرها ،نشاطي كم به من

فيصبح بذلك  ،إلى اآلفاق األرحب ...التطلعبو ،التواكببو ،بالتعايش ...أفرادها

وعن  ،ث عن ماضي األمةبما يجعله يحد   ،وراسخا   ...هادفا   ...ركنا  ضروريا  

 .في بنائها الحضاري المتواصل ،تضافر جهودها

وجوده أثناء  ،عبر كل المسافات التي شغلها اإلنسان ...التراث متمددا  سيظل      

 ...خريناآل البعض منيتناوله  ...سيظل أمرا  ، كما في هذه الحياة ...المؤقت



 

 

من إبداعات ... فيهبما قد يدسه  ، ما استطاع،مدعما  له ،من اآلخرالفرد ويتناوله 

تتعلق بكل  ...معنويةأو من إبداعات  أم غير محسوسة، ...كانت محسوسة،

أي نشاطات أخرى، أو  ...حركاتمن  أو ...من لغاتوتملكه  ما أجاده... أنماط

في سبيل بقائه  ...وأمرا  ال مناص منه ...ما  رئيسا  مقو   ...له في زمانهتمثل كانت 

 .في الحياة

أألممي، أصبح لزاما  ومن منطلق أهمية البناء الحضاري للتراث  ...هنا من     

مزجه وذلك من خالل  ،واالهتمام الزائد ،العناية الفائقة ...التراث ، أن نوليعلينا

 ...يبالتعليم األساس بدأ   ،المراحل التعليميةفي كل  ...الدراسي مواد المنهجمع 

يتناوله الباحثون في ل ...بل يتعدى كل ذلك ،الجامعيةالمرحلة التعليم في وانتهاء  ب

ن أ ، والدكتوراهدراسة و الماجستيركدراسة  ...الدراسات العليا خاصةو ،دراساتهم

التي تتملك االهتمامات  ...على  تدريب الكوادرالمختصة، تقوم مؤسسات التعليم 

وفي  ،في الجامعات ...شعب خاصة بالتراثاستحداث وذلك من خالل  ،بالتراث

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

.... عزيزي    

:هو ،دائما  ن شعارنا ليك     

...حضارة ال"    

...ال مواكبة و    

...و ال تقدم        

،حقهاالدراسات التراثية ما لم نولي    

...باستقالليتها التامةوذلك    

."بمؤسساتنا التعليمية...األخرىاألكاديمية بالشعب ها إلحاق وعدم   

الواحدخزون الثقافي الم   

التي تميزها عن ثقافتها فلكل أمة  ها الثقافي،مخزون :تراث األمة بأنه عّرفي       

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

لكل  ،سادت فيها ظروف متباينة ..وأوقات ..غطت أزمان ،على مدى حقب متتالية

، عن غيره ،وإفرازاته ..الذي يختلف في كثير من مكوناته ،نهجها الحياتيمنها 

 .أخرىت به أمم ميزما تم



 

 

نالحظه من مما قد ، والواحدة تلو األخرى ،ظهرت الحضارات المتعددة قدل     

عن  وأ الحضارة البابليةتختلف عن  الفينيقيةالحضارة نجد أن  ،اين ملحوظتب

وسماتها الخاصة  ..لها مكوناتها ، مثال ،الحضارة المصريةف ...ةاألشوريالحضارة 

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

 ...غواراألفي  وأ الكهوفأو داخل  جدران المعابدنحتها على 

و ...العربيةو ...كينونتها اإلسالميةومن منطلق  ،لسودانيةا الحضارات أما      

و المصنوعات المتعددة  ،والتوابيت ،واألواني ،التماثيلكانت متمثلة في  األفريقية،

 األهرامات فيو المعابد،والمساجد، والكنائس، النقوش على جدران و ،والمتنوعة

في الوجود، وذلك  المصرية األهراماتسبقت  أهراماتالمتقنة التشييد، وهي 

 :أمثال ،السودان الكممملوك حكم وتدار عن طريق عندما كانت مصر ت  

 .(بعانخي)الملك  

 .(ترهاقا)والملك  

ممن حفل التاريخ بذكرهم، وذكر أسرهم ...وغيرهم من الملوك السودانيين

 .من عصورو... من حقبوالحاكمة، فيما تلتهم ... المالكة

 :السودانية أيضا   الحضارات شملت     

التي  ...والفرسان ،الجيوش قوادو ،والملكات ،والملوك ،التماثيل المختلفة لآللهة 

كمنطقة  ،السوداني أرض الشمالوخاصة في  التاريخية،المواقع  تزاحمت بها

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

كما هو موجود في مناطق  ...األهرامات، التي شهدت بناء المتعددة التاريخية

في فترة الفتوحات اإلسالمية، ...وتشييد المساجدالبجراوية،  و ،البركل و ،نوري

 .العجوز في منطقة دنقال... كمسجد عبد هللا بن أبي السرح

، والتي تم السودانية مكونات الثقافةالكثير من  ...تلك الحضارات حملت     

 و ...ما لديه من ممارساتبإضافة كل جيل حيث يقوم ... ها من جيل إلى جيلتوارث

الهجرات الجماعية أو عبر  ،عبر األفراد ،أو نقلها ،تم تدوينها ،نشاطاتمن 

اإلمكانات بحسب  ،من موقع آلخربالماء والكأل،  ...والغنية ...للمناطق اآلمنة

 .في زمانهم المتاحة

 ،في مناطقها المتعددة ...المتنوعةالسودانية الحضارات تراكمات  دفعت    

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



 

 

عن جاراتها من األمم التي من  ...تختلف في مختلف مناحي حياتها ،كينونة متفردة

 :نقولمما جعلنا  .حولها

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

 .(التراث السوداني...) المميزات ب

على اختالف ، وسكانها التواصل المستمر بين قبائل المنطقة عن طريق    

 ،واالجتماعية ..والعقائدية ..وانتماءاتهم الدينية ،ونشاطاتهم، ولهجاتهم ،ألوانهم

حدت ، واتوتداخلت بنياتها ،وقويت أواصرها ،الثقافة السودانية توحدت روافد

 .يجمعها كل الذي ذكر ،واحدة أمةلتصبح  ،اتهاآمالها وتطلع

 ،أو في شمالها وجنوبها ،في شرق البالد وفي غربهااألشياء مسمى  إنّ      

المختلفة، كما عم استخدام وسائل الحياة ومتطلباتها لدى الجميع،  صبح واحدا  أ

 ...شمل كل رقعة من رقاع البالد ىحت

 ،والكرم ،ومعاني الجود ،والتقاليد ،والعادات ،والمأكل ،الملبس دتوح       

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

من مواطن كثر، أشخاص من بين  ....لى شخص ماحتى أنه ليشار إ ،األخرى

  :أخرى أن  

 (سوداني)هذا السلوك  أو أن   (في جدة عثماندمحم )...(سوداني)الشخص  هذا   

ذات نمط  البنايةتلك أن  و ...(سوداني)هذا اإلناء  أن  أو ... مائة بالمائة

مما  روهناك الكثي ،(والجالوص ..والقطيةالدردر و ..مباني المربعة) ...(سوداني)

 .من البشر دون غيرهم به واتفردالذين   ،وأهله يختص به السودان

 .....عزيزي  لنتذكر   

 :ال يعرفمن منا  من 

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

 (ذةنب)؟...وتوب  الكرب...الزراق   وتوب 

 :ال يعرفمن منا  ومن

وام ...والت ق ر...والفيتريتة...والمركوب...والطاقية...والشال...العمة

 .الساكبيس توبو ... والفشفاش...فتفت

 :ال يعرفمن منا  منو 



 

 

 ؟الحمار الديراوي  و ...جغوغةم أ و... شدرة السنط و...الويكة و...حبل الغسيل

 :ال يعرفمن منا  منو

 ..الشرابكورة  و... الفركة و ...الكسرة

 بروق)...العباديالبرق  و القطية؟ و... و الكفتيرة... و المشلعيب... و الطورية 

       (داك براقا  قبلي( )؟برقا من القبلة شايف لي) ( الليلة البريق) (الليل اختلفن

 (كل المسميات)

 :ال يدرك معنىمن منا  ومن    

 (مدد كرعيك)عكس  (دعوة للتجديد)جد عو؟ بتلحقو  الما 

 :ومعنى 

 (دعوة للتطلع)فوتو؟  أسرع  الفاتك 

 :ومعنى

  وأنا وود عمي على الغريب؟ ...ود عمي أنا وأخوي على 

 :ومعنى 

 ...(مو حداث)أو ...حداث  ما  السواي 

 :ومعنى

 ...تلقا التسوي 

 :ومعنى

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

 :ومعنى 

 (من شابه أباه فما ظلم)...ود الفار حف ار 

 :ومعنى

  ...الفي والدك بقالدك

 :ومعنى



 

 

      ...عين الحسود فيها عود 

 :ومعنى

   .(زي دم الحجامة ...)فيه  طألق  

 :ال يفهم المقصود منمن منا  ومن

   وكان خلو سكن الدار ...الو ما بنشالكان ش

 :المقصود من أو 

       !دخل القش ما قال كش 

 : مقصود بالما هو  أو 

  ...عينو  بى  ياكل  جربان

 :المقصود من أو

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

 : منا من لم يستخدم ومن

 ...المقشاشة و ...الهبابة و ...القلة

 ...الصحن و ...و الكورة أم قعر ...الكورة و 

  ...العنقريب و ...الحلة و ...العواسة  صاج و 

 ؟...الكوز و ...البنبر و

 ،السلوكفي و ،الفهمفي  توحدمن  ،ذكرنا يبين ما يرمي إليه التراث السوداني ما

بمختلف  ...تناول األشياءفي و ،حدة االستخداماتفي وو، المسمياتتداول في و

 ...أو في الحضر ...في الريف ،مختلف الوظائف والمبتغيات الحياتيةبو... أنماطها

ولدى  ،المرتفعات الجبلية والتاللولدى سكان  ،لدى ساكني األودية والسهول

على  ،المؤقتة وأالدائمة  ...لك من المواطن السكنيةذإلى غير ...ل من الرعاةالرح  

 .انسودال أرجاءجميع ، في حد سواء

 : ة قولملذا ف 

 .(التراث السوداني)                   



 

 

تحكي عن ثقافة أمة  ...فهي في كلياتها ،اوبكل مضامينه ...بكل أبعادها صحيحة 

 .ونهجها الحياتي ابسلوكياته ،وآمالها ،تالقت مشاعرها

 خلفته الحقبهو ما  ،وما يجسد انتماءه للسودان (التراث)ما ينم عن ذلك  إنّ      

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

في شتى أنماط  ...وغيرهاومنشآت  ،وصور ،مخطوطاتو ،أوانيو آالت، وأدوات،

كالمجال  ...في مختلف المجاالت ،التي سادت فترات تلك الحقب ،النشاطات

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

 .لتسيير دفة الحياة لديهم ،خالل تلك الفترات ،األفراد

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

حتى ما نلمسه . في كل بقاع البالد المجاورة للسودان... جراء انتشارها الملموس

 السودانأهل  يشدو بهوغيرها مما  ،(؟شنو)وكلمة  ،(زول..)يافي مزاولة كلمة 

 .المعاني الساميةمن  و ...من حسن الكلم

بعض  ...ال يتنافى مع سلوكيات وممارسات ه في األسطر السالفة،ما ذكرناإن       

أو المستوى  ...على المستوى القبلي ،الصغيرةوالجمعيات السودانية المجتمعات 

من المواد  ،مكوناتهاوفي  ...مسميات األشياءظهر اختالفا  في الذي قد ي   ...البيئي

إال  أنها  ،تصميمهاكيفية  وأ ،أو كيفية إنشائها ...وكيفية صناعتهاالمستخدمة، 

من  ...ما تمليه الظروف البيئيةحسب بوذلك  ،هاستخداممن ا تتوحد في الغرض

ونشاطات  ،والتضاريس األرضية ،واختالف في درجات الحرارة ،ورياح ،أمطار

 ...الحياة المتعددة

ويتفاعلون مع  ،يدركون ذلك ،وجماعات األمة السودانية ،أن جل أفراد غير     

، معنويا   أم... أم كان لفظيا  ... أن كان محسوسا   سواء ...المتوارث الكم الهائل هذا

يطرب لها التي  ،وفي المقاطع الغنائية ...ما هو ملحوظ في األدب الشعبيمثل

 .على أرض السودان الحبيب ،البقاعكل المتواجدين في  ،الجميعمعها  ويتفاعل

مع  ،تداعى أحاسيسه طربا  أو ت (...المردوم)يتفاعل مع أغنيات  المن منا  من     

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

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

 ؟...الشرقفي أقصى 

 ،فرسان المهديةقواد ووصحبه من  (...مام المهدياإل..)ت كاشخصي مع وأ     

عبد الفضيل )البطل  و ،(اللطيف علي عبد) البطل ذكري ماومن منا ال يفخر عند



 

 

 (أكل يا كمي)(...فرح ود تكتوك)الشيخ ومن منا ال يمجد حكم و أقوال  (...الماظ

 ؟(...المك نمر)البطل  و (...ود حبوبة)البطل وبطوالت ( قصة اإلبريق)

ولعبة  ...(الكدة)التيوة لعبة أو يشاهد أو يسمع بلم يمارس من منا  من    

اسه) و (...السيجة) ولعبة (...شد ت)ولعبة  (...العيتنوبة)ولعبة  ...(االرمة وحر 

 :تأديتهاوالتي مما يقال أثناء .؟(..بلالمح دق)ولعبة (...يا لبلب)

 ...حمدأفي توب . ..دق المحلب

 ....في امروكايب ...أحمد غايب

 ...سنونه صفر ...جانا كلب

 .شنقاقةفي ال  ... ةحلب الناق

في  ...(الحصان سبيب) و ...(القلوبية)..أو يسمع بمنا من لم يستخدم  من    

ويتذوق  (...البريدة)..أو يسمع بومن منا من لم يأكل (...الشريك) صيد الطيور

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

 ؟(...عصيدة الدخن)و 

و (...العيش مطمورة) و(...البير)..أو يسمع بال يعرف من منا  من    

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

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

 و ...(نهر عطبرة) و (...نهر النيل) و (...جبل مرة)ال يعرف من منا  من      

تردت )و  ...(خور أبو حبل)و وخور أربعات  ...(توتيلعين )و  ...(خور القاش)

جداد )و (... السمبر)و (... طير الرهو)و  ...(السمك البلطي)و  ...(الرهد

  ؟(...الوادي

ومن الذي  (...فاطمة السمحة) و (...تاجوج)..أو يسمع بال يعرف من منا  من    

 ؟(ود نفاش)و (..أبزيد الهاللي) و (جحا)ال يعرف 

البرش )و (...الخلوة) و (...المسيد)..أو يسمع بال يعرف من منا  من       

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

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

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



 

 

وأصبح وقعه  ،والجماعات ...تخلل كل أنماط المجتمعات ،وراثي كم إنه     

 ...هملوعقفي  والجميع وجدان في  ،الذو أثر فع   ...المعنويوقعه أو  ،الحسي

  .السودان على أرض ،مكونات النفوس المتداخلة وفي كل

 :والغناء األدب الشعبيالتراث في 

 ....كريمعزيزي ال

التي ال  ،التراثيةبعضا  من تلك المستخدمات  ،الصفحات اآلتيةعبر  سنتناول    

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

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

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

 ،ونقوش ،وتماثيل ،وأواني ،ال يقتصر على ما ورثناه من أدوات (التراث) إنّ     

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

األدب وبخصوصية أوفر في  ،التالحم اللغوي بين األفرادمن خالل و، يةاألدب

ع كيان األمةد الذي وح   ...السوداني الشعبي  .واحدةفي بوتقة  ،وجم 

 :نذكر منهاوأنماط في عدة أوجه  األدب الشعبي يتمثل 

، القصصأثورة، ومواألقوال ال واألمثال،والسجع،  والشعر،، (النثر)الكالم المنثور 

 .الدوبيت ، و(النكات)رف والط  ، (الغلوتيات) لفزوراتا األحاجي، و و

طريق اللهجات  وعن... عن طريق اللغة العربية الدارجة ،ويتم بث ونشر كل ذلك 

اللغة ..)عرف بذلك الذي ي   ...وما يتبع ذلك من األداء الحركي ...المحلية

 :مثلالمختلفة  التي تنتج عن الحركات الجسدية ،(الحركية

، فردية كانت أم جماعية األصابعأو ببالكف أو  باليدكاإلشارة  ،اإلشارة بأنواعها

 ،(الغمز..)وهي ما يعرف ب ،مثال  والحواجب، األجفان  كتحريك بالعيناإلشارة و

أو  ،المدعن طريق  ...األرجلوهناك حركة  ،(الرفرفة)وبعضهم يطلق عليها 

كما أن  األسفل،إلى أو  ،األعلىأو إلى  ،الواحدة للجانبينالرجل تحريك أو  ،العقل

 .باستخدام الجسد كلهالحركة يمكن أن تتم 

 باطن الشدق أو األسنانمع اللسان أو حركة  الرأس وتتم الحركة أيضا  عن طريق

أو تفريقهما عند ممارسة ما  ...(وغامت على الوجه تعبيسة) بزم الشفتينأو 

إلى غير ذلك بصفة عامة الوجه وحركات  الغضبأو  االمتعاض أو الصفيريعرف ب

 .من الحركات



 

 

بين كل  ،عليه ا  متعارف فعال  ، يعد ذكرنا من أنواع تلك الحركات كل ما إنّ      

أو  (السودانية الثقافة..)ما يعرف بمظلة المنضوين تحت  ...الجماعات وأاألفراد 

 .(السوداني التراث..)ب

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

 ثفجميعها يحد   ،وهو الكالم...فيهاالمراحل  أرقىحتى عبر أدوات الكالم المعروفة، 

، الثقافة المجتمعية إلى حفظ ، في مضمونها،تسعىالتي  ،عن أدوات التواصل

وهو الذي أدى إلى توحيد  أطراف الوطن السوداني الواحد،كل  في المتمددة

 .في بوتقة معرفية واحدة ،وانصهار الكيان السوداني

مما ساعد على نشر  ،ومرقدا  طيبا  مرتعا   األدب الشعبيفي  (التراث) وجد    

ومتباعدة بين  ...التي كانت متناثرةب بذلك المسافات فقر   ،محتوياته بين الناس

 ،وبذلك أصبحت المكونات ،، في الوطن الواحدالمجتمعات الصغيرةأو بين  ،األفراد

التي أصبحت في تداخل  ،ملكا  لكل المجتمعات ،في مجتمع ما الممارساتأو 

 .تراثية قومية موحدة ثروةبذلك خلق ف ..متنامي

لنثرها بنا المجال مما يضيق ومتعددة، كثيرة ... ذكرهعلى ما سبق  األمثلة     

التي تدلل على ما أشرنا  ،النماذجا سنعمد لذكر بعض لكن  ، الكريمتين بين يديك

 :مثل ،المقاطع األدبية الشعبيةوالتي وردت في  ...إليه

 

 ،(لدوبيتا)...ما يعرف  ب         

 ،في الغالب ،رباعية مقاطع شعريةوهو عبارة عن ...أن تعرضنا لذكره سبق       

 التراثتحكي خصوصيات التي  ،المعنوية وأالمجسدة تعرضت للمضامين التراثية 

 ،أم صناعية ،رعويةأم كانت  زراعية ...بما يتمتع به من موارد محلية ،السوداني

 .يرهاغأم 

  ....يا عزيزي  هاك 

 :بعضا  من قول قائل         

 ....أخوي  عبد هللا يا 

             ،هام  مدنقر مالك 

  ....ورا   كمــال ست 



 

 

 .ر قدامالسواوست 

 ...ةودع فويطرك

 ،تمام ة فيكوالرشم 

 ...وق واألدبوالز

 .ديمة زمامال بساهو  

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

 ،(الكرورية)البكرة ..التي تصنع منها حلية العاج وهو شبيه ب ،من سن الفيلوهو 

التي تشغلها  ،همابينفي المسافة يلف  ،بعجلتين طرفيتين ،وهي ماسورة صغيرة

 .الكهربائيةاليدوية أو  (ماكينة الخياطة)الخيط الذي يستخدم في الماسورة، 

التي تحدها عجلتان كبيرتان في ، والواسعة نسبيا   (الكم)ماسورة فتحة  عبر     

فيصبح لها  ،على ساعديها (الكم)تدخل المرأة كفها ليستقر  ،(CD)مقياس القرص 

يزيد من ف ،جاذب في نفس الوقتوهو يتميز بلون بني المع و ال سيما ...زينة

يحدث  ،مع بعضهما (الكمين)تالمس كما أن  للصوت الناتج عن  ...كثيرا   نضارتها

 .نفوس الرجالفي  حراكا  وثابا  

 ؟نا العربأجداد   ...ب ذلك الصوتتطي   ماأو      

 :األعشىحينما قال شاعرهم  

 إذا انصرفت للحلي وشواشا  وتسمع 

 .لجز  عشرق بريح   استعان ا مـك

 ،الالمعة،النقية ،المصقولةالفضة فهو غالبا  ما يصنع من  ...(السوار) أما      

أو النقوش ببعض ، قد يكون مشكال  الشكلدائري  ،في وزنهوهو ليس بثقيل 

إن لم تكن به  ،هاكف، أو عبر هاساعدعبر ن الفتاة من إدخاله تحة تمك  به ف، أملسا  

يتطلب قد مما  ،هصعوبة في إدخالالمذكورة، وغالبا  ما تواجه الحسناء  فتحةال

 .الصابون :مثل ،زوجة العاليةلت ذات الاستخدام بعض المسهال

يليق بالحسناوات  ،آخرنفيس معدن  يأمن من الذهب أو  (السوار) يصن ع قد     

عن قصد أو من ،(الكم)كما في  ،تحدث األسورة بتالمسها مع بعضها .وزينتهن

 .وفي الوجدان أشجانا   ...س آماال  والنفبعض أصوتا  رنانة تبعث في  !غير قصد



 

 

الذي وهو  ،الذي سيأتي ذكره الحقا   ،(الودع)من  ...قد يصنع السوار أيضا     

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

... المعروفة (الودع رمي)وبالذات في عملية  ...الشعرية مقاطع األدب الشعبي

 :في ذلكومما قالوه 

 أرمي الودع ...ست الودع

 .(كشكشي)لي     

فأمرهم عجب إن اجتمعوا عند ( الزمام)و(...الرشمة)و(...الفم)وهو  لفويطرأما ا

 .الحسناء

 ....!كذل وبعد

... وما بين الفويطر (سوار) و (كم)بين مالي أراك يا عبد هللا مهموما  ؟ وأنت ما ) 

  (؟ينحسناوو... والزمام... والرشمة

 :دهمبنا األدب الشعبي تراثيا  فقال أحخاطهكذا  

 (شاعر مجهول)            

 العميان  على د ــواح النهار  و الليل 

 السجمان  على واحد واللوم والشكر 

 قطران   القرب  وعز  لجم الخيل  عز

 .وليان  وعز الحريم دهن وعز الراس

لكنا نعمد دائما  على ضمها  ،بكسر الالم (لجام)جمع  ،بكسر الالم الثانية (اللجم)    

 .فنستحسنها كثيرا  

 :(لجام..)ال     

وتحديد سرعتها أو  ،ليسهل أمر قيادتها واستخدامها ...لجم به الخيولما ت   هو 

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

 ،بعض المكونات الجلديةعلى  ...واستخدامهتصنيعه عند  (لجام)..ال ملتيش      

ربط من ت   ...وهي التي تدس ما بين فكي الحصان ،حديديةوبعض المكونات ال

األعلى لتمثل له عجلة يمسك الراكب بطرفها سميكة، جانبيها بسيور جلدية 



 

 

كي  ،للحصان أو إطالق العنان ،أو إلى الجانبين ،وذلك بالشد إلى أعلى ....قيادة

 . يتحرك لألمام

وهي جمالية، ... فهي أقل قدرا  من اللجام، ألنها تستخدم في الحمير الصريمةأما 

 .أكثر من كونها ضرورية

 :(القرب)أما     

 ...أو الضان ...تصنع من جلود األغنام...وهي حاوية جلدية ،(قربة)فهي جمع  

م تحاك ث ،وشحوم ،علق بالجلد من لحوم إلزالة ما ،(القرض..)ب (دبغها) ويتم 

تسمح بإدخال الماء فيها، أو ... بطريقة معينة، لتصبح ذات فتحة واحدة (...تخاط)

يتم إغالق  .وتستخدم في حفظ ماء الشرب وتبريده ،تتفاوت أحجامهاإخراجها، 

وهو عبارة عن خيط مفتول، تربط به تلك (...الوكاي..)فتحتها بما يعرف ب

 ..الفتحة، لتمنع تدفق الماء إلى الخارج

 "القطران"الذي ينطقه العرب )للجميع، بالقطران المعروف  (القربة)طالء يتم     

التي  ...اآلفات والشوائب، ويقيها ذلك الطالء شر فتصبح أكثر ليونة، (بفتح القاف

 .ربما تلوث الماء بداخلها

عزة أكثر  ،(القطران..)بعد الطالء ب (القربة)تصبح وجهة نظر الشاعر  من      

 .شأن، وعظمة ومنعة

 ....وقديما  

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

 ...جربىوالشعراء  (القطران)أنا 

 .شفاء للجـربى (القـطران)ي وف

 ،(القطران..)يدهنون جمالهم ودوابهم ب ،يزال أهلنا الكرام في السودان ال     

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

 (الكرش) لهرشبحساسية تتطلب ااإلنسان أو الحيوان، إصابة يتسبب في 

في حالة  ،أو أي أداة أخرى مماثلة ...بأظافر اليد ،من صاحبها المصابالمستمر 

 .مما قد يسبب جروحا  وقروحا  داميةاإلنسان، 

على على حائط أو جزئيا  أو كليا ، الجسد بإمرار فيتم الهرش عند الحيوان  أما     

كما هو  ،وتقليب الجسد يمنة ويسارا   ،على األرض باالنبطاحأو  ،شجرة جزع



 

 

      .(المرمغة..)يعرف بوهو الفعل الذي  ...بكثرة لدى الحميرومألوف مشاهد 

 (الراكب المسطح)

يعرف الشخص أو الحيوان و ،الحيوان دون اإلنسان (الجرب)ما يصيب  كثيرا       

ومن موروثاتنا أن  ،في حالة التأنيث ،(الجرباء..)بأو  (األجرب..)ببه المصاب 

 :نقول للشخص الذي يهرش جلده كثيرا  

  .(الجربان؟  زي بتنكرش  مالك )                     

أو  ،(الشمع..)زيت السمسم المعالج بهو ( الدهن...)بيقصد الذي  إنّ     

 .اللينة وأالناشفة  ،من العطور الطيبة بعٍض وب ،(الودك..)ب

ذلك يؤدي . جيدا   اتخليلهيقمن ب، الالئي شعور النساء ذلك الخليط على دلقي        

وهذه الفوائد تجعل الشعر  ،تساقطه والحد من ،وإطالته ،إلى ليونة الشعركما قيل 

تلك  حظ االنغماس فيالتي لم يحالفها ...دون تلك الشعور ،ومكرما   ...عزيزا  

 .الدهون الطيبة

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

ويتفاخرن بذلك  ...وبهذه الهيمنة تعتز النساء ،(ولياتهم)لنسائهم  ،والحاجز المنيع

 .من النساء  ، قريناتهنوسط

يعالج فيها خلال  محددا ، أو يبعث ... عدةمقامات إلى  (الدوبيت) عروقد يتطرق شا

 .أو غير ذلك مما تتناوله الضروب الشعرية المعروفة... فيها أمال  جديدا  

 :ففي الشكر

 ضراية   (طبيق )من قومة  الجهل ما شالت 

 وسط  الفريق  عواية  (قريقيب )وما لفحت 

 (الروراية ) عسل ما جابوها في دي ام لسانا  

 .القمر ضـوايةتمشي وتجيك بى مهل الزي 

 :وفي الشكر أيضا  

 ... (لجاجة ) مو (هجاجة)

 .(ةفجاج)مو  (هبارة)التهم ( شروك )أو لى 



 

 

 .للجارة والمحتاجة (سبيل)ويا ام بيتا  

 :وفي الغزل

 يا وجــــع  قلبي  (وحيحي) أحــي  و

 كلبي  (البطلت )من صيدة  الخـــــال 

 بتسلبي   من  دينو   الدارس  العـلم

 .يبتقلب  جدة  الحجاز من  والماشي

 :وفي الشكوى

 حال المتوحلة وماسك كراعا الطين أنا حالي

 لــى  السكين   الجنزرو   وتاكينوأو حــال  

 ازراعين حــال  أ م  الوحــيد  لو  العـــبو 

 .جـــــناها  يبينحــــال  أم  الفـــتا  ليلـــة  

 :وفي الحكمة

 ...مقدود رقع مقدود ما

 ،(الفود)تور نبات في  (الجبجاب)ما شفنا أو 

 ...والحسنة في المنعول

 .في العود (الهبوب)زي 

 :وفيها أيضا  

 سايق هللمن  أدرجين شهرين

 ننمل أو في التر اب البليلة أكلنا

 .بعد اليباس بنبل سقا أو ود ابنادم

 :وفيها أيضا  

 فــوت مـا بقولك   أباك صاحبك  كان 



 

 

 (بالصاد) مبصوت خاترا  أو ما بضحك معاك بى 

 إت   كان  ود حالل  من  أمـــك  ألبوك

 ... .أو فـــوت  هبر  شروككقبل الكائنات 

 :ومنها أيضا  

 ك أمر الضريسويلصاحبك كان اباك 

 إقولك  مر  إبزقو العسل نقطلن  كا

 ريخالفرع  النداه   بتنقر والسوسة

 :وفي الوصف

 ،(العكروت)( اتدلدل)و( الكريهة)طلعت 

 ... مرق( ابريش)و

 ، (مسيوس( )العلوق)تبعنو أمات نديبا  ب

 مرشوش،( رالخم)ب(  قرينا)الليلة البنات أمات 

 .المنعوش( لحقن)وال ( قبلن) ال

 :التراثي وفي الشعر

 ...حليل أيام الفريق

 ..تمشي الزرع الوليداتأيام 

 ،العتابأو تقبض 

 ..مطرناتسقي موية  أو

 ،غشاها ترابالما 

 ،كدرنقية خاتية 

 حلوة حالوة السكر،.. دي موية مطرنا

 ..الفولةوموية 



 

 

 حلوة حالوة السكر،.. برضو 

 ..بير النور بيرناوموية 

 حلوة حالوة السكر، كمان

 لمن يقولي سالم،.. المريودوحلوة حالوة 

 (إيتا) .......،ا فوق إيديإيدويخت أ

 ..كان ضقتيها الغربةأو موية 

 (العدريب.........)، العرديبالتقول حالوة 

 (لعلوبة.......)في فريعاتا، ..خدرا أللوبةوزي 

 ..مرة مرار

 ..حسكنيت القوزوزي طعنة 

 .حارة زي النار

 ،فريقناالفي قفاها  الرميلةلى  بحن

 ..رعيداتولى  يكركروكتين المطر 

 ،بريقاتوأو يتوسم في 

 ..تلقيني يالحلوة

 ،الحلة والبلدات بين

 ،ورق غبيشفي  بلملم

 ..بى حماري وأ

 ،تيرابيالبخت على كتيفاتو  

 ،لساداتواقول باسم هللا يا ا أشب 

 .. كاجريب ترسناوين 

  ..صقارناوين 



 

 

 .يا حلوتنا.. حملتناوين 

 ؟..عشةوين ناس 

 ؟..آمنةوين ناس  

 ..يا أمي

 وين عبد هللا ود عمي؟ 

 ،نعيجاتوفي  يصررتلقيه ديمة 

 ..الدوريةيكبو في .. شقيحلب 

 يسقي لى وليداتو،

 الشق التاني لى حميالتو،.. ويخلي

 .. بدورا تعيش

 ،العيشتكبر تجيب 

 ..فوق أرادب أرادب

 العيش، بدفنعبد هللا اخوي 

 ..الحوبة أو وقت

 ،مطمورتهفي .. مونتهعبد هللا 

 لتجار،لى ا يشي ل عيشوما بدور 

 .الجار فضيحةما بدور 

 ..المرواحأو في 

 ،دوكتنانويح .. النويحبجيني 

 في إدياتك،والعواسة 

 .. لي تلوح

 ،عشايتعال يا .. لي  تقول



 

 

 ضوق الزاد

 ..جديدإن شاء هللا  

 ونشوفو فيك جديد،أ

 ، ضريح الشيخلى  السيرةيوم .. المرقةيوم 

 ،الريشاتأو تقطع  تقدلأشوفك 

 ... تعالي يا أمي.. أو تقول

 .. لي زغردي

 ..لي وصفقي

 إت  يا وليدي، حليلك

 يا أمي، .. بطراهوأ.. بدورودا كلو 

 ،الشيلبدور 

 .نص الليل الونسةبدور 

 لمن تالعبو الريح،..لمبتناحليل ضو 

 ..أويفوت.. يموت 

 ،ضلمتناتاركنا في 

 .. بنخافما 

 الكبريت، بنفتشوال 

 ..نواصل لى كالمنا

 الليل، ضالمفي 

 ..الفاتنطرا 

 ..لغابونطرا ا

 ..اللقمةونطرا أ



 

 

 ،الحيب وعجين

 وشربة موية في الكاجريب، 

 شوفي الديب،.. وقولة يمة

 ..باآلدانصياحو 

 ..علينا ووب

 .الحمالنووب على 

 ..ووب على أنا

 المشتاق أشوف الديب،

 في القيزان،  الرمة واشوف

 ..وصورة الدم

 ..وطعم الدم

 ..وتمامة المحريب

 ..حاووقولة .. تكوقولة 

 ..هشوقولة 

 ..جر وقولة.. بص وقولة 

 حليل بلدي،

 وناس بلدي، 

 .. كروقولة 

 .مع جدادي

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة الثانية                 

 

 .أدبيات النساء -

 .الغناء التراثي  -

 

 

 

 

 



 

 

 :التراثية أدبيات النساء

 ...الكريمعزيزي 

 

 أنا سوداني              

ال يتماشى مع األلفاظ التي  ،نمط في الحديث ...الشعبيفي األدب  للنساء     

إن نطق بها ألفاظ فهي  ،حينما يتحدثون مع اآلخرين ،كمفردات ...الرجاليتعاطاها 

 ...عفويةأما لدى النساء فهي  ...، وسلبا  لرجولتهممنغصةتصبح  ...الرجال

مهما اختلفت  ...إذ أن  النساء يتفاعلن معها ،في بعض األحيان ،ومحببة ...وعادية

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

 ا  متعارف ...سودانيا   تراثا  التي أصبحت  ات،بيرتلك التعأو  ،تلك الكلمات هناستخدام

 ...علية

 :امرأة على لسان الشعراء الشعبيين دقال أح     

 

 ...شوف داري (الليلة)تعال 

 ،(رمادي) و ..عيشتيوشوف 

 .(سجم خشمي) و

 

 :مثال   فتقول المرأة أو الرجل ،(اليوم)تعني  ...السودانية( الليلة)إن  كلمة       

 .(أنا جاي الليلة)           

نهارا   ...(اليوم)حضوره في هذا إنما يعني  (...مساء)حضوره ذلك بال يعني  وفه 

 رد، وباألخص عندما يهذه الكلمة كثيرا  ...السودانياتوتستخدم النساء  ،كان أم ليال  

  :هكذا ،في الجمل التي تفيد االستغراب، ذكرها

 

 (......!الليلة)             

 :ومن بعدها تنطق الكلمة كاآلتي ،نية طويال  وذلك بمد الالم الثا 



 

 

 (.......!الللللللللليلة)             

غير وإلى وقوع حدث  ،استغراب أعمقتؤدي إلى  ،وقد تضاف إليها كلمة أخرى 

 :فتقول المرأة في مثل هذه الحال ،أو قد يكون قد أخذ موقعا   ...متوقع

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

 ...إنما تستخدم لتأكيد الحدث ،لديها ا  ال معنى ملموس ،المضافة (وووب)وكلمة  

 :في المقطع الشعري التالي (وووب) كلمةوقد جاءت  ،وبشاعته

 

 (...الديب) شوفي   يم ة قولة أو 

 ،باآلدان  صياحو

 .على الحمالن (وووب) علينا  (وووب)

 

 : بكلمة ،والمثقفات منهن ،المتعلماتحتى تتلفظ النساء  قد    

  (...سجمي)             

وقد يضفن إلى الكلمة كلمة  .سيء العواقب ،المزريالوضع  ...(السجم)ويعني 

فتقول الواحدة منهن عند وقوع  ،تعبيرا  وأصدق،  ...لتصبح أعمق ...أخرى

 : المصيبة

 ....والمعنى هنا معروف (سجم خشمي)             

 :أو قد تقول 

 (...سجم الرماد)            

 :، والذي يمثلوهو بقايا الحريق ...(ودالهب  )هو  (الرماد) و 

عندما تذروه  ...سهل الحراك ...فهو ناعم ،الحريقبعد إطفاء من  تبقىذرات ما  

 . إال  مع وقوع المصائب ،ال تذكره النساء... أسود فاحملونه  ،الرياح

 (الرماد كال حماد)ومنها                       

 الحموضة، يستخدم كثيرا  في معادلة قلويمع أن الرماد )



 

 

 (عند بعض السودانيين                    

 

 فعادة ما يصرخن و األهل،أو موت أحد  ،وعند فقد ...في المآتم أما    

تعبر تعبيرا  قويا   ...دة لهاكلمة أخرى معض   (وووب)ويضفن إلى كلمة  (...يولولن)

 : عن الحالة فتصبح

  (...حي وووب)           

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

بفتح الراء المشددة وفتح الدال وكسر الحاء،  ،(الردحي..)التي تعرف لديهن ب

التي ال يقرها ديننا  ،من التراثياتأفعال وكلها  ،(العويل)الذي تشوبه أصوات وهو 

 .الحنيف

 :وقد يستخدمن كلمة  

أي نسأل هللا أن يبعد الشر عن  (بعد الشر)وهي تحمل معنى .. بضم الكاف (كر)

 .الشخص المعني أو الجهة المعنية، وهي تدلل على التعاطف التام

والتي تغنى بها .. في أحد المقاطع الشعرية الفلكلورية (بعد الشر)وقد جاء تعبير 

 :أحد المغنين

 ،قالوا متألم شوية

    .ياخي بعد الشر عليك

 :وقد تقول بعض النساء في ذات المعنى

 .بفتح السين (وا شري)قد تقول أو  ،بكسر السين ،(شريريوا )

بفتح الباء وكسر الراء، والتي قد  (بري)كما تتفوه الكثيرات من النساء بكلمة 

بريئة من  أنا)وبمعنى آخر ..وهي تعني نفي الحدث ،(بري.. بري)تنطق متكررة 

حسب  (بري)وتنطق كلمة  ،(أبرا واستبرا)سليم دارج ووبلفظ سوداني ، (ذلك

وقد تكون في صيغة  ..العاجلوذلك للنفي  ،النطق سريعةتكون د المقام، فهي ق

 .(ر وإخفاء الحقيقةكأو الم..أو النفي مع العلم.. عدم التأكد )تحمل معنى  ..كسلى

 :ومما هو مرتبط بالنساء دون الرجال في الحديث



 

 

 ..األثقالوتحمل  الصبروالجمل معروف ب.. تقال للصبيان واألطفال (يا جمل شيلي)

 (الجمل الذي رفض القيام قصة)          .التي توضع على ظهره وهو تشبيه رائع

 

 .وهو المدخر (يا دخريا)وهناك 

 :وتقول النساء

 وجبة العشاءوما بين .. المدخر للصعاب الصبي للمقارنة ما بين (يا عشا البايتات)

 . وهامة، وبالذات في ليالي الشتاء الباردة ..تعتبر أساسيةالتي 

هو ما يحشو الجسد .. والحشا ،(حشاي ود).. أو يا  (جنا حشاي).. وهناك أيضا  يا

 .القلب والوجدانياتمن الداخل حيث 

 :وهناك

 .المدخر عند المسألة( حبيب قساي..)يا

 :وأيضا  

 .تستخدم لدفع الطرف اآلخر للقيام بعمل ما (أموت ليك)و  (تدمريني)و  (تدفنيني)

 :وهناك

 ..األولياء والصالحينوهي غالبا  ما تقال عند لقاء .. أي أحتمي بك (أنا في حواك)

 .أمواتا  كانوا أم أحياء

 :ولدى حضرة األولياء والصالحين أيضا  

 .والنصرة وهي دعوة للنجدة( تلحقني وتفزعني)

 .لرفض األمر بشدة (حرمان على)وهناك 

 ... والذي يؤاخذ الرجال كثيرا   ،الذي يعد قصرا  على النساء .. ذلك الكثيروغير   

 . باعتباره خصوصية نسائية ،تفوهوا بمثلهإن 

    ------------------------ 

 القيتو باسمأغنية        

    ----------------------- 



 

 

 

 :في الغناء

 ،في ذكر بعض التراثيات ،سمات التراث ...السوداني  الغناءتناول  لقد    

الذي  ،(السمسم)مثل  ...أو من المزروعات ،بصفة عامةمن النباتات ...النباتية

فقد قال الشاعر في ، البحثمن هذا  ،في صفحات قادمات ...سنتناوله بالتقليب

 التراثية واستطابته ،(غالوته)في  امماثال  له ،(السمسم..)ب محبوبتهتشبيه 

 :لدى السودانيين جميعا   الموروثة،

 

  (...القضارف )يا سمسم

  ...الزول صغير ما عارف

                   .يتك شارفقليب الريد كلما هد

إذ أن   ،كثيرا   صوفيةدب الفقد ورد في أمما سيرد ذكره الحقا ، (...الاللوب) أما     

ومن ...فردها سبحةم (الاللوبسبح ..)ب ،السبح المعروفةتصنع من ثماره 

  .(ألف حبة)التي تحتوي على عدد (...األلفية)أشهرها 

لتمكن صناعها من إدخال  ،من طرفيها طوليا  وهي مصقولة،  (الاللوب)تثقب حبة 

وتسمى هذه العملية بعملية  ،يط واحد، يشملها خالحبة تلو األخرى ،الخيط عبرها

 .بكسر الضاد، وتعني النظم (النضم)

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

أو  (...الخالوى)والتي غالبا  ما تتم في منتصف الليالي في  الجيم وكسر الراء،

للتفاني في  ،ألنها تتطلب الهدوء واالنعزال ،الخالء أو في ...األنهارشواطئ عند 

 :الشعرية التي تفيد في ذلكومن تلك المقاطع ،  ذكر هللا

 ....اشتركوا  فوقو

 تركوا، للنوم   الليل  اقرف  

 .(الأللوب ) يا

التي أشرنا إليها، عندما يتشارك الذاكرون  ...(الجرد)يقصد الشاعر هنا عملية     

 .(ألفيته..)وكل ممسك ب ...في موقع واحد...فيه



 

 

 :من مقطع آخر لشاعر آخرو    

 ....اتجنن  و  الليل  برد

 رطن،  حسو  (الأللوب ) و

 .خيلهم جن

التي تمارس عندما يجن الليل المشار إليها، و...(الجرد) ةيعني الشاعر أيضا  عملي

، وبمعناها البعيد (جاءت خيولهم)فتعني  ...(خيلهم جن)أما جملة  .أي ينتصف

 .وصلت بركاتهم بذكرهم لربهم

 

نتيجة تساقط حبات ... أي أخرج أصواتا   بكسر الحاء، (و رطنحس  )جملة  أما    

التي أشرنا  (الجرد)على بعضها البعض، أثناء عملية  ...(المنضومة) (الأللوب)

لهجات غير هي ما يمارس من لغات أو ف... وكما هو معروف (الرطانة)، أما إليها

فكأنه يتحدث بلغة، ال تتشابه (... الأللوب)يرطن فعندما ...لدى العرب ...عربية

 :الذين يرددون في تفاٍن تام ..ولغة الذاكرين

 (هللا...هللا...هللا 

 أو  

 .(ال إله إال  هللا)  

 

 :وفي األدب الشعبي قال أحدهم

 ...تيهاموية  الغ ربة  كان ضق

 ...(العرديب)حالوة   التقول

 .خدرا  في فريعاتها (أللوبة )و زي  

ة  !...مرار  م ر 

 ،(وزالق  )  (حسكنيت)و زي  طعنة  

  .حارة  زي  النار 



 

 

 

ذو ... جيريفهو نبات ش   (...الحسكنيت)أما ثمار معروفة للجميع،  (العرديب)     

ومفردها  (القيزان..)ينمو في المناطق الرملية، التي تعرف ب... أشواك إبرية

 (.قوز)

     --------------------------- 

 أغنية سمسم القضارف         

    -----------------------------  

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

 :فنجد في المقطع التالي ،الوطنيات

الذي  !(...المأمور) من أمثال  ،عمالهبو ،المستعمركيف استهان الشاعر ب     

 :الشاعر حيث قال ،مرموقا   ...تنفيذيا  و ...يشغل منصبا  إداريا  

 

 ...للظابطية  وني ود     كبير  عصرا    من

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

 والليد بقت  ملوية،( االنجليز)كان ما حكم 

 (.عسلية)واشربك  (  الداللة)أبيعك  في  

 

وهي شكل .. من محاضرة أخرىالحقا ، في موضعها،  (العسلية)ذكر  سيأتي    

ال يساوي (...المأمور)من أشكال التراث السوداني القديم، وسنعلم حينها أن  هذا 

 . الوطني الثائرذلك في نظر  ،(شربة عسلية)

 

 :ومما هو مأثور في التراثيات نورد    

 ...أوطانا  ان نهوىنحنا في السود

 خالنا،  (نطرا )رحلنا  بعيد  ن و



 

 

 ... جلساتنا  في ضفاف النيل (نطرا)

 .تدور في سكون الليل (السواقي)و

 

وهي سودانية  ،(نحن  ...)بكسر النون األول وسكون الحاء (نحنا)كلمة  تعني     

بفتح الواو وكسر  (وإن)...بكسر الواو وسكون النون (ون)تعني كلمة كما أصيلة، 

أما كلمة  سوداني متميز،وهي أيضا  ذات طابع  األلف المهموزة وسكون النون،

يقصد بها  (السواقي) وكلمة تراثية سودانية، وهي  ،(نتذكر)فتعني ...(نطرا)

... أو من الحديد ،(األعواد)، تصن ع من الخشب تقليديةوهي آليات  ...(الساقيات)

ري لوالجمال، ... الثيرانبمساعدة من مصادرها،  ،رفع الماءتستخدم في 

أركان تراثنا من أميز وهو المعروف، ...العظيم (نهر النيل)هو  (النيل) المزارع، و

  .، قديمها وحديثها، فهو مهد كل الحضارات السودانيةالسوداني

 

كثيرا  في األدب الشعبي السوداني، باستخدامات (...نطرا)وردت كلمة  لقد    

 :فمنها ...مختلفة حسب ما هو مطلوب

 ،الفويطر الشال برق   (طريت)

 .وشال( البكب)أ و سال دمعي 

 

وكلمة ...البيضاء تنتظمه األسنان مالمعان الثغر حين ...(برق الفويطر) يعني   

بكسر الباء األولى وضم الكاف  (البكب)أما كلمة  ،(أيضا  )بضم األلف تعني  (أ و)

 (.نهمرالم)فهي تعني ...وسكون الباء الثانية

 

 :اآلتيفي المقطع ( نطرا)جاءت كلمة كما    

 ،يا أم ي  (بطراه) و  بدورو لو دا ك

 ...ر الشيلبدو

 .الليل نص   دور الونسةب 

 



 

 

 ...الغاب (نطرا)و الفات أ   (نطرا)

 ، (الحيب)وعجين  (اللقمة) (نطرا)و أ  

 . (الكاجريب)أو شربة موية في 

 

 (الحيب)والتي سنأتي لذكرها في موضعها، أما (...العصيدة)هي  اللقمة       

وهي عبارة (...المرحاكة)في مقدمة  الذرة بكسر الحاء، فهو موقع تجمع عجين

نوعين من باستخدام  ،تطحن عليه حبيبات الذرة ...بير مسطحكعن حجر 

الذي يستخدم في تكسير ...(اشالدر  ..)ا بميعرف أكبره ...خفيفة الحمل...الحجارة

 ،ليبتل ...يغمس بكامله في الماء ،(دريشا  )صبح لتوهي ناشفة،  ،الذرةحبيبات 

الذي  ،(انالعج  ..)يعرف بأما الحجر اآلخر ف .للمرحلة التاليةويصبح جاهزا  

بعد أن يتشرب بالماء، ومن ثم ليصبح أكثر نعومة،  ...(الدريش)يستخدم في عجن 

 .يوضع في داخل الخمارة، التي سيأتي ذكرها، ليختمر

وليس ... لألمام وإلى الخلف... بطريقة الضغط مع السحب... يستخدم الحجران 

 .عن طريق الهرس

الذي  (الحيب) داخل تجويف ،(العجين)يتجمع  (...انالعج  )أثناء استخدام      

أما ...(المرحاكة) مقدمةكإناء في أو بوضع  ...أن يكون محفورا  في األرض. يمكن

 ..، في الزراعة المطريةوهي المزرعة ،(البالد)فهو جزء من  (...الكاجريب)

   

          

 أغنية                       

 الشاغلين فؤادي                 

        

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 المحاضرة الثالثة                      

 

 .األفراح -

 .ألتراحا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنشودة صه يا كنار          

 ...الكريمعزيزي 

ذات  ،بعضا  من القطرات التراثية السودانية ،في هذه المساحة لنتلمس     

 ،نا  أساسيا  لكيانهاوالتي أصبحت مكو   ،السودانية في وجدان األمةالمتعمقة  الجذور



 

 

ومنها ما بين هذا ، األتراحومنها ما ينضوي تحت طائلة  ،باألفراحمنها ما يتعلق 

واستطابها  ...تكررت ممارساتها ،وتقاليد ،وعادات ،ناتج سلوكوكلها  ...وذاك

فأصبحت بذلك جزءا  ال  ،قد يكون حتميا   ...ديدنا   ،وانتهجتها الجماعات ،فراداأل

في زمان ما،  ...التي أصبحت مميزة لتلك الفئة من الناس ،النشاطاتيتجزأ من 

وبذلك  ،ونهج حياتي متفرد ،لها كيان خاص ،المتواجدين تحت مظلة واحدة

 ...وبالتقادم ،أصبحت

 

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

 ."حضارةو ،وتراث ،ثقافةفهي  ...في تلك الحقب ،النشاطات

 

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

 ،عد لها إعدادات تتفاوت في أشكالهاتوالتي  ،الزواجب من بينها األفراح الخاصةو

بين  مامتعارف عليه وكيان واحد، ...غير أنها ذات أصل مشترك ،ممارساتهافي و

التي تنبع من وجدان مختلف الجماعات  ،الموروثات الثقافيةمن ذلك يعد و ،الجميع

 .مهما تباعدت وترامت المسافات بينها ...في الوطن الواحد

 

والتي تبدو على  ،القيام بمراسم الزواجللمشاركين وقت  السمة األساسية إن      

عالمات السرور، إلى جانب  (الفرحة)هي  ...الجميع نابعة من دواخلهم وجوه

التي يجترها  (مبروك)وعليه تنبني النشاطات والمراسم كلها على ذلك فكلمة 

كما أنها  ...سيدة الموقفتعتبر  ،والتي تسري نشطة على ألسنتهم ،الجميع

على مر الحقب في جميع  ...تصاحب كل تلك النشاطات ،تراثيةصيغة  أصبحت

 .أطراف السودان

 

لنقر أو عملية اك ،أدوات تستخدم للسمو بالفرحة إلى أعلى مقاماتها للفرح     

لضرب اعن طريق أو  ،الرجالبأيدي  وأ لنساءابأيدي  ،الطبولالضرب على 

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

 . غطاءغير 

 



 

 

لها و ...المختلفة حجومهاولها  ...أشكالها التي تميزها عن غيرها لطبولل     

، القويالصوتي مداها وتتمتع في نفس الوقت ب ...صنعها موادكما لها  ...ألوانها

 .من الصفات المميزة له إلى غير ذلكالمتفرد  رنينهونوعية  ، الداوي وعمقه

 

 ...المستخدمة في مثل هذه المناسبات ،السودانية ...التراثيةالطبول  أنواعمن    

 :نذكر ما يلي

 

 :النحاس

ن جلد م، وهو إلى أكثر من متر سطحه قد يصل قطر ...الحجم كبيرطبل  هو    

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

 ،قائمة بقدر نصف المتر من سطح القاعدة التي يوضع عليها ...جوفاء ،الخشب

 ، حيث يسمع صوته فيتمكن األصوات كي تنبعث من داخل فجوته ...به فتحات

 .مرتفعاتأو  سهوال  حتى إن كانت  ،األماكن البعيدة

 

عضلية  بقوة ونشخص واحد أو أكثر ممن يتمتع ،بالنقر القوي عليه يقوم     

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

 .من موطن تواجده عليه السامع يتعرف

 

 ،ومناداتهم من األماكن البعيدة لتجميع األفراد ،ما يستخدم النحاسعادة     

وذلك في عصور ما قبل اكتشاف  ...بكاملها المجموعةهاما  يخص  حدثا  ليشهدوا 

ووسائط  ...التلفونوالوسائل الحديثة مثل  ...التي تلت تلك الحقب وسائل االتصال

 . بحارها اليومخضم االتصال التي نعوم في 

 

 :ومن الطبول المستخدمة أيضا  

 : الدلوكة



 

 

، صغيرة الحجمقاعدتها فخارية وهي  إال  أن   ،شكال  وصناعة النحاسو تتشابه    

أثناء ترديد أغاني  ،في النفوس تبعث بالنشوةتتميز بإيقاعات  ...حملهايسهل 

حظا  الذين ال ينالون  ...!(الرجال)من  بعضيقوم بالنقر عليها  ،الحماسة والشكر

حيث  ...النساء فهن   ،هذه المهمةالقيام بيتميز بمن الحاضرين، إنما  من رضاء

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

خن قا  )متقطعا  يجعل صوتها   (...م 

 

وهم يلوحون  ،الرجال طربا   ترنحي حيث ،ذلك عندما يبلغ الحماس ذروته يتم    

 يتقافزونوهم ، أو بأيديهم فقط ..سكاكينهمبأو  ..سيوفهمبأو  ..بعصيهم

 .الكامل الرجوليفي نوع من األداء  ،ويتمايلون

 

من كل  ...جباه المغنياتعلى  ،تتناثر ورقات العملة ...الدلوكة (تتخنق) عندما    

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

 .المقصود بفعل المسكرات من الخلل ...أصاب الرؤوسأو بفعل ما قد  ...ربالط

 

التي تتماشى  ،بنفس اإليقاعات أنحاء السودانفي جميع  الدلوكة تستخدم      

 .مجهولينالمن شعرائها معظم ...كلماتبينها ردد من تت ...ونغمات

 

 :الدلوكة (تخنيق)جاء في  ومما

 :اسمتحمل  ...سودانية ...تراثية ...فلكلورية... شعبيةمن أغنية  بعض   

 :التي مطلعها (الوافر ضراعو) 

 ...الوافر ضراعو

 ...أمنتو الرسول

 .مامون الوداعة

 

 



 

 

 :ومنها

 ...غني ..يا مبروكةياهلل 

ي   ...القول ...جر 

 الدلوكة، (قيخن  )و

 .برد دار أبوي

 

------------------------- 

 (أغنية الوافر ضراعو)

------------------------- 

 

 

معا ،  الكفينأو ب ،الواحدة بالكفأو يضرب  ينقرما هنالك  ،جانب ما ذكرنا إلى     

 :مثللدى السامعين  الشجونويثير  ...يالعب المشاعر ...في تبادل إيقاعي متميز

 

 .وكلها مصنوعة من الجلد ...والرق ...والطبل ...البنقز           

 

 بالعزف، أو الضرب ب ،ما يستخدم في مثل هذه المناسبات هناك ،ومن غير الطبول

 :مثلعليه 

 

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

  

التي تعمل  ،الموروثاتتفضي بالكثير من هي والفرح، مراسم حلقات  تتتابع      

ت لتثبي ،الصالحات بالدعوات تتوجه هللو، الزوجينعن ...والحسد ،العينعلى كف 



 

 

األوالد من  ،الذرية الصالحةفيه، مع كثرة  رخاء العيشبسط و ...بيت الزوجية

 :مثلفهناك دعوات  والبنات

 

 

 .والعافية تمال الليد... بالوليد تبكر

 و

 .بيت مال وعيال (إن شاء هللا) شاهلل إن

 و

 .لبالعياوتغلبك ...لبالماتغلبا 

 

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

كثيرا  عن التي تنأى ....الطرفيةفي األرياف كما هو ) ،لدوابيكون على ظهور ا

وتتفاوت  ...التي تختلف ،بأنواعها لسياراتباستخدام ا، وقد يتم ذلك (مواقع المدن

 ،واالقتصادي ...حسب الوضع األسري، موديالتها وفي أشكالها،وفي  أعدادها،في 

 .أو أسرته (لعريس..)ل

 

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

إلى جانب ما تجود به بعض النساء من ....المزامير والطبول ،وأنغام ،بأصوات

المتناثر من بين أفواه  ،بالفرح والسرور األصوات التي تنبئمن و ،(الزغاريد)

 (.لعريس..)المسيرين ل

   

 ...تحدثه المرأة ،منغمصوت وهي  ...(زغرودة)جمع فهي  (الزغاريد) أما    

 ...شقتيها المتباعدتينعلى  ،بعد ضمهما سويا   ،سبابتها وإبهامهاوهي واضعة 

 :يقولمحدثة بذلك صوتا  متقطعا  متهدجا  

 

 ...(يوووووووي...يويو...يويو)         



 

 

 

ألبعد المسافات، وذلك  مد الواومع ...الياء الثانيةوتسكين  ،األولى الياء بضم

 فرحهالمدى  تأكيدا  ، من مد لصوتها (المزغردة)حسب ما تستطيعه المرأة ب

من بشاشة ... ، ما قد تثيرهالرجال تلك، في( الزغاريد)نغمات  تثيروسرورها، و 

 . في متاهات الرجولةوفرحة، تسمو بهم بعيدا  

------------------------------------------- 

  (زغرودة متكررة)          

 .توجد  مسجلة  المرافقين إن لممن 

 

خصال في مضمونها، التي تتناول دوما ، وهي هي الغالبة ....السيرةأغاني  لكن      

 ،المنغمة...الكالمية...المباركةوأدوات ....التفاؤلوكلمات ....الطيبة...(العريس)

اإليقاع   أحد أدوات ،(ةالحل  )أو  (الدلوكة)قد تكون  ،جاذبةو  ،متناسقة بإيقاعات

 :تلك األغانيأمثلة ، ومن المستخدمة

 

 ...لى  العديلة ... غنن يا بنات

 .السيرة جاتقالوا و 

 

 

 ....لكنك    غنن

 .كنعم  ود  لى  

 (شرح)           .لكنض    ةرشد

 

 ...جاب الصندلية

 ...دي    قال الريحة 



 

 

 ... يا عجب عيني  

 (شرح)        .على   تشمت وما

 

 ...غنن بى مهل

 (شرح)      ...لالقدللولد  

  .والعز باألهل 

                 -------------------------- 

 أغنية غنن يا بنات                   

                ------------------------- 

 

التي جاء في التراثية  ،(الشيخ سيرو)أشهر أغاني السيرة المتداولة أغنية  من   

 : أبياتهامن بعض 

 

 ....سيروالشيخ 

 ل حديدو،يالمتدا 

 (شرح)     .أنا يا ناس بريدو....البريد الشيخ 

  

 ،ر صندليةقدوتالتة 

  ،ه قدور محلبيةتالت

 ،ةسرتي تالتة قدور

 ....نسيبتو قالت شوية

 .على   يدخلنحرمان ما 

 (الشرح)                             



 

 

بما يتميز  ،ساحات الفرحيغطي كان الذي  ،التراثيالنهج أن يتبين هذا  للقارئ    

في يترقبنها، النساء ال تفتأ التي  ،من الصفات والمميزات....رالعريس المسي  به 

 :تلك الصفات ومن بين ،المستقبل أزواج

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

  ....األزواجوغير ذلك مما هو متوقع من  ،الزواجمتطلبات إكمال مراسم على 

 .المستقبل رجال

 

 ،اإلشارات التراثية، والتي تحمل الكثير من أيضا   الشهيرة السيرةأغاني  ومن    

غرائز فيضا  من تثير فيهم والتي  ،التي ال زالت موطن إعزاز لألجيال الحاضرة

، والنسائية الرجولية القيمو وكل الصفات  ....العزة و ....الشهامة و ....النشوة

  :تراث األمة كامال  والتي يتمثل فيها  ،المرجوة

 

 ....ياعشانا الليلة سار

 ...ىالعديلة ل

 .للجدايا سارأو  الشويم 

 

 ،التالته الحيشان سيد

 ....ةمشاطة للالميدفع 

 

  ،السباتفرشو ليهو ا

 ....رقصت ليهو وأ

 .احجباتهمسك   

 (الشرح)                          

 



 

 

 ....مؤلفونال يعرف لكلماتها ، التي أن  هناك الكثير والعديد من األغاني غير   

 ،األداء الغنائي أثناء ....أو إضافتها ....كلماتهامن بعض  صياغةوالتي قد تتم 

عن تراث سوداني  وهي تتحدث ....الغواني المغنياتمن أفواه  ،ال زالت ت رددفهي 

 ،أخرى من العالم ناطقيدور في م، مع ذلك الذي على اإلطالق ،ال يتشابه ،أصيل

 .من تراثها قد يظهر في بعض الشكليات العامة إال ما

                  --------------------------- 

 أغنية الليلة سار                 

            ------------------- 

 

 (وصول العريس لبيت العروسةيتم )

 

 ،ما بين العريس، والعروسة، والحضور من الرجال ومن النساءوقتها  تتم     

وأدوات ... وعروض متعددة ...طقوس متتابعةومن األطفال،  ،كبارا  وصغارا  

 :مثلوأشياء رهن االستخدام، 

 

 ،والضريرة...الحريرة و  لوالهال...اليسرحة سب

  ،والسوط...والسعفة...والسيف 

 ...والتمائم ...(الحجبات) باوالحج

 ،زبالخر والعقد المفصل ...لوالحج ...والسوار ...والزمام 

 .والسوميت...ةوالقش ..والشف ..ةوالتيل 

 

 ...الرحطو  ..القرمصيص  وفركة 

 ...والفدوة ...والخاتم 

 ...والمرواد ...والمكحلة 



 

 

 ...ةوالحن ..والح ق 

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

 .عوالشم...والودك...روالكركا

 

 ...والدلكة...إلى جانب الجرتق 

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

 ...وحمل العريس على األكتاف 

 .وفتح الخشم...والقيدومة ...والقيلة 

 .من وقت آلخر لةوالمعد   ...لةالمؤص   التراثيات من الكثير وغير ذلك 

  

 :(الحناء) الحنة (خت)

، قدميهوعلى باطن  ،(العريس)كفي على  ...(الحنة)وضع فيها تم ي ...مراسم    

 .من فترة الزواج ،األيام األولىخالل 

 

 ...األهلواألقارب و ...األصدقاءمن  لصفوةاالعريس في مجلسه ب يحاط      

عطر باستخدام  ،ةالحن( خت)ممن يجدن وضع  ...ومجموعة من الحسناوات

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

 ،(متمدد)العنان  رجليهمطلقا  ل ،(البرش األحمر..)ب ،في معظم الحاالت ...نتزي  

تتناول كل ... ،عندهاأو غير ذلك ...أو بنبر ...على منضدة صغيرةمسنودتان 

 .وتنغمس في أداء عملها، رجال  ( ختاته)

 

يسمى  ...الصينيفي صحن مصنوع من  ...المعجونة (ةالحن) رحض  ت      

 ...شمعة مضيئة (الحنة) من فوق، بعض األحيان، تغرسوقد  ،(الباشري)

 



 

 

في مضامينه يتعلق ... جمصخب غنائي  ،أثناء هذه المراسم ،المكان يسود    

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

 .بال استثناء، الحاضرين

 

 

         -------------------------------------  

 السيرة حسين شندي                       

       -------------------------------------- 

 

 

وهو يتجاذب  ،على وسادة ...متكئا  أو  ...جالسا  بعد ذلك،  ،(العريس) يظل    

ورقة حديث ...غامرةفي فرحة  ،من الذكور واإلناث ،أصفيائهأطراف الحديث مع 

بل هو  ...والناهي وهو اآلمر ،في هذه الجلسة ،سيد الموقففهو  ...متناهية

 .صاحب القرار

 

يتحرر بذلك و ،تزال عن موضعهاعندما تنشف، ف(....خت الحنة)مراسم  تنتهي    

 .أصحاب الخصوصية ،إال  من القالئل ...ينفض السامرو... العريس من قيوده تلك

 

 :الجرتق

تعد له العدة منذ وقت  ،جزء هام في عملية إكمال مراسم الزواج السليمة هو   

 :لمثاألدوات الالزمة له بتحضير  ،كافي

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

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

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

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

 .ووزيرة العروسة ،العريس



 

 

 ومزيج من الهرج والمرج  ،لكل ذلك وبين مزيج من األنغام إضافة

 ...والمداخالت الطريفة ....والملح ....(القفشات)الذي تتخلله  ،المحبب

 ،في ذلك الهجيع بعد أن يستعد الليل للمغادرة ،من معظم الحاضرين

 ،عالمنو   البخورواشتعال نار  ،انبالج أسارير الصباح الباكروقرب 

 (ترش)تنثر والتي كثيرا  ما  ،والعطور التي تفوح من كل صوب

 .على أجساد الحاضرين بعشوائية 

 

التي  ،(الضريرة.).ب رأس العريسحيث يغمر  ...خطوات المراسم تلك تتتابع    

 ...بالمنديل هعلى جبهت...قمعلال الهالل الذهبيذلك ... عن وجهه هايفصل

... التي تهدى لألحباب ...وهو ذات الحرير الذي تنسج منه المناديل) الحريربو

 ...(رمزا  للود والتصافي

 

تعلق كما ، والتمائم ،الخرزوكثير من  ،سبحة اليسرصدر العريس على  تعلق    

 ،ختمالو ،خرزالو ،سورةوتحلى في ذات الوقت باأل...العروسة القالئدعلى عنق 

وما يتبع ذلك  ،والحرير ،بحبات الذهب ...المفرق بينه ...والسوميت ،إضافة للشف

 ...بمختلف أنواعها ،من أدوات الزينة

 

وهي نوع خاص ...لمعطرةا( القرمصيص فركة..)ما يعرف بب لعروسانا يغطى    

هذه تمثل و...الذي يستخدم في مثل هذه المناسبات فقط... من الكساء الحريري

 .المستقبلي الزوجيةعش ل ...األمثلالنموذج ، (الفركة..)التغطية ب

 

 ،ابث أثناء القيام بهت   ،وأشعار ...وأقاويل ...وحكايات ...مما ذكرنا مراسم لكل    

 السامع ومشاعر شبع ي   ...في تنغيم آسر (المدلكة)تترنم  (..الدلكة)عملية ففي 

وذلك أثناء  ،أمنيات مستقبلية للعريسبو  ...بحنان دافقج وزمم ،يستهويه

ا من كل م جسده العاريعلى  ،(الدلكة)إمرار مخلوط وهو عملية  ،(الجبيد)

عبارة عن خلطة من عدة عطور  (الدلكة) وفقط،  ما قد يستر العورةمإال   ...لبسي

 .مع عجين الذرة ،(ناشفة) و (لينة)

 



 

 

ومن  ،تنضج ىحت ...معينةحرارة إلى درجات مكوناتها  بتعريض (الدلكة) عدت     

يمكن أن تحفظ لمدد  ...كرات صغيرةعلى شكل ها، ليتشكأي يتم  (دردمت  )ثم 

 .مستقبال   بل بالماء عندما يراد  استخدامهات   ...طويلة

 

وبمزيج  ...براحة تامةيشعرون  ،أقرانه المقربينأو  العريس أو وزيره يشعر   

أو  ...حسناواتفتيات من قبل  ،(الدلكة..)ب (وندجب  ي  ) ، وهممن السعادة والغبطة

وغالبا  ما يتم اختيارهن من  ،من ذوات الخبرة في عملية التدليك نساءقبل من 

 .للعريس ذوات القربى

 

 :كةبعض ما تترنم به المدل   من

  ...والزين ةالليلة العديل

 .الليلة العديلة يا عديلة هللا

 

 ،شريفية نضيف طاهرة و أمكحكر 

 ...يا رب يا كريم تتملى النية

 .يتني بى بنية و يبكر بالوليد

 

 ...الولد الوسيم الوسيع بالو

 .بالجود والكرم جابدنو أخوالو

 

 والزين  ةالليلة العديل

 .والليلة العديلة يا رسول هللا

 

  ...والزين ةالليلة العديل



 

 

 ...والليلة العديلة تقدمو وتبرا

 .تسير إلى جانبه: تعني( تبرا)وكلمة 

 (الشرح)                                                         

 

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

في اللغة ( A.. )حر ف الفينطق كما ينطق  ،وأما حرف األلف الملوية ...الهاء

 .اإلنجليزية

 

بمراسم قد تكون  ،ختان األوالد ...يمكن أن تقدم في مناسبات (العديلة)أن   كما   

علما  بأن الناس  .مناسبات الزواجفي  ...من تلك التى تؤدى للعرسان ،أقل اهتماما  

تفاؤال  وتطلعا   ،أيضا   (عريس)مصطلح  ،(المختون)يطلقون على في السودان، 

 .لمستقبل مشرق يتوج بالزواج

            --------------------- 

 أغنية العديل والزين            

            -------------------- 

 

 ،الزواجأفراح إقامة مراسم تستخدم في  ،كثيرة جانب طبول أخرىإلى  هذا    

  :مثل مناسبات األفراح العامةو

 

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

 .الدفوف األخرى

وتتمازج مع بعض من الرقصات  ...تلك العمليات اإليقاعية والغنائية تكتمل     

على اختالف ...يالسودان في أطراف الوطن ،لها الجميع التي يستلذ... المختلفة

 .اتهم المتباينةووسبل حي... ولهجاتهم، وعلى اختالف مواقعهم ،أعراقهم



 

 

  

 :نذكر، في المجتمع السوداني فالشائعةالرقصات هنا بعضا  من تلك  نعدد    

 

 :(الرقبة)رقصة 

كما هو شائع لدى إخوتنا المصريين،  ،رقصة الحمامةعليها البعض  يطلق     

أيضا ، للخلف  ثني الظهرمع  ...الخلفرمي الفتيات رؤوسهن إلى كيفية وتتم ب

حيث  ،ما بين فتاة وأخرىفي مداه تفاوت ، يللرقبة ...مستمر ...تحريك دائريو

وبروز  ،شعورهنوطول  ،ليونة ظهورهنإظهار ...منبذلك الفتيات تتمكن 

، جسدها بعيدا  عن ،ديهاترمي الفتاة بكامل يوما بين هذا وذاك،  ،صدورهن

تحاكي  ...بركة هادئة ماءأو كأنما تعوم في  ...تسبح في الفضاء كجناحي حمامة

 ...وإلى الخلف ...قدميها إلى األمام ةكتتابع حرمع  ،العائمة لطيورحال ابذلك، 

قتضيه حسب ما ت...متناهية رشاقة أو في  ...وداعة تامةفي  ،جيئة وذهابا  

  .المالزمة للغناء اتاإليقاع

 

 :الصقرية

 ،(النقيز أو النقزي..) بيعرف  ...الرجاليقوم به  الرقص أنواعنوع من  يه    

يلوحون بما وهم  ،انحناءة لألمامتالزمه  ،حالة قفز إلى األعلىإذ أنهم يظلون في 

مما  ذلك  أو غير (سكاكين)أو  (أسواط)أو  (عكاكيز)من أو  (عصي)من  هيحملون

 .من أشياء يسهل حمله

 (الشرح)                                                          

 

واالبتسامات  ...عالمات الحبور الراقصين من الرجال، وجوه وسرائر تمأل     

 :تقولوتتعالى وأصوات  ة،العريص

 تضرب األرض وأقدام ...ترتفع وترتخيحواجب تصاحبها  (أبشر...أبشر...أبشر) 

 ،(الشبال)تلك األفعال قد يتبع  ،والتحديالرجولة تدلل على عالمات ...وعنف بقوة

لقيام ويتم ذلك با...داخل الحلبة (...الراقصات)من  (ينراقصال)الذي يتلقاه بعض 

 ،منكبيهاأحد إلى جانب ورأسه  الفتاةقرب ، الراقصالرجل مقصودة، من  ةحناءبان



 

 

تحمل  ...إليه تحية منها وهدية ،عليه برمي شعرهاتقوم الفتاة على أثر ذلك، 

من عض في ب ...والتبادل العاطفي ...وربما التمازج ،سمات االحترام والتقدير

وتقدير،  ...بما ناله من تبجيل، فخورا  و  مبتسما  عنها  يخطو بعيدا  ثم ومن . األحيان

 (قصة عباس الدونكي)        .نشوة غامرةتكسوه 

 

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

التراث تقع في خضم  ،ورقصات كثيرة ...(السيف والدرقة) ورقصة  ...(الطمبور)

 .في مقام آخرربما تناولناها مستقبال  ...السوداني

 

 المهـــــــــــــــــــــــيرة       

      ------------------------- 

   

 

 

 

  

 :األتراح

أو  ...ومقاطع شعرية ...وهي أهازيج ،المناحاتكما هو في  ...األتراحفي  أما     

وهن يضربن بالعصي الصغيرة على  ،بها بعض النسوة (تدندن) حزينة، ..سجعية

 ...داخل أواني واسعة المسكوب... العائمة على الماء ،(كاسات القرع)ظهور 

يتواكب  ،إيقاعا  حزينا  فيحدث ذلك الضرب  ،(الطشت..)مثلما هو معروف ب

 .وعملية الرثاء تلك

 

فلها وقع خاص في  ،على الميتالبكاء في  ،النسائية األصواتاستخدام  أما     

 ...(السكلي) و ...والعويل ...النويحالمدى ما بين  تتراوحوهي الحزينة،  النفوس



 

 

المتبقية من صيحات  ...التنهدات الهينة و ،(من شهيق وزفيريتبعهم  وما)

  .(التنه ف) وخلجات العويل

 

 (العويل)صرخات  أثناء إطالق ،الميتصفات تناول بعض  ...إلى ذلك أضف     

بعد رحيل  ،من ذوي القربىمن األهل وأو توصيف لحال األحياء  ...المتقطعة

على  إهالتهن التراب، قد يتخلل ذلك كان كبيرا  أو صغيرا  إن  ،الفقيد

 .على الفقيدالعميق رمزا  للحزن ...رؤوسهن

 

سرعان ما وهي  ،مثل التي ذكرنا مسبقا   ،بتأليف وقتي لبعض المقاطعذلك يتم      

وهي الفترة الوقتية التي  ،(العزاء أيام)..ما يعرف بانقضاء بعد  ،النسيان يطالها

ذوي الصلة باألسرة الذين هم من والتي تتيح لمعظم  ...العزاءمراسم حدد إلقامة ت  

 .وهو دار الفقيد ،من التواجد في حيز واحد ،(المكلومة)

 

بهدف  ،أمام دار الفقيد وأداخل  ،والمعارف ،والجيران ،يتجمع األهلما عادة     

 ،ولقراءة القرآن ،ألفراد أسرة الفقيد ...وتخفيف آثار الحزن ...المواساةتقديم 

حسن ل و ...لرحمةل و ....طلبا  للغفران ،إلى هللا تعالى ...ورفع األكف بالدعوات

 .لديه قبول الميت

 

بالمال أو بالمساعدات  ،واالجتماعية ،المشاركة الماديةتفعيل ذلك  يتبع      

والذي يعني انقضاء  ،(الفراش رفع)..ومن ثم يعلن ما يعرف ب ،العينية األخرى

وتعلو األصوات ...وفيه تقدم األطعمة ويقرأ القرآن المجزأ...الفترة المحددة للعزاء

يتبقى منه إال  وال ... وبعدها ينفض جمع الحاضرين...في طلب الرحمة للفقيد

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

 

التي ال ...المتعارف عليها في السودان المناحات والمرثياتالكثير من  هناك   

   :مثل إال  القليل منها، ...يعرف لها شعراء

 



 

 

 ،يا حليل موسى ...حليل موسى

 .(ةخوس)اللى الرجال ...حليل موسى 

 و

 .فرقك علينا صعيب ...يا عمدة كلي

 و

 .الفوتك مو دحينيا  ...دود األربعين قرقرال

 

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

فالكل  ،االجتماعية مكوناتهمو...وانتماءاتهم العرقية ...مقبائلهبمختلف  ...السودان

مراسم  مما يعني أن   ..ويكسوه األسى ..يسوده الحزن ،يتناولها في قالب مأساوي

 .المجتمعات السودانيةكل  دىتتشابه ل ،العزاء والمآتم

 

بكسر الحاء ...(الحد..)بما يعرف ب ...قيام بعض النساء ...التراثيات من     

ع م... األسود التوبأو  ،الثوب األبيضوتسكين النون، وهو يتمثل في لبس 

إال   ...يشير إلى ذلكإلى ما قد أو  ،استخدام أدواته وأ ...التزينعن  ،بتعاد الكلياال

وقد تصل إلى سنة كاملة  أياما  كانت أم شهورا   ،المعروفة انقضاء فترتهبعد من 

 ...حسب عمق الصلة به ...فقيد وآخرتتفاوت ما بين عند بعضهن، وهي 

 . وبأسرته

 

أو ... أن تذهب إحداهن ألسرة الفقيد ...لدى النساءقديما ،  ،ا هو ممارسمم    

أنها وتطلعها على ... لها عن شعرهاوتكشف  ،حد ذوات الصلة معهاألالفقيدة أو 

فهي لم ... وفتح الفاء المشددة.. بفتح الحاء (شايلة الحفة)وأنها (...حد)حالة في 

وتطلب منها أن تسمح لها ...بمجيئهاالتي انتهت  ،(الحد)تدهن شعرها طيلة مدة 

ويعتبر هذا  ،كلسمح لها بذافي   ...بيعيةأي تمارس حياتها الط !(تفك الحد)بأن 

 . المرأة على زوجها (حداد)ما عدا  ...من األمور المحرمة دينيا  الفعل 

 



 

 

كالعيدين  ،المواسمفي بعض  ...الفقيد قبركزيارة  ...األفعالذلك الكثير من  يتبع   

وهم يحملون أنواعا  من  ،أو غير ذلك ...من كل أسبوع يوم الجمعةأو في  ...مثال  

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

                   

  ( التحدث عن زيارة األضرحة)                     

 

 

 (شندي كالم   حسينبجر )                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة الرابعة            

 

 

 .ةتراثي لعابا          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنا سوداني                  

 :األلعاب التر اثية

، حيث الرياضية والترفيهيةحول الممارسات ....نيينسلوك السودا يتجمع     

سواء أن  ،الترويح عن النفس والتسلية من مجاالت ...الجميع جزءا  هاما   هاعتبري

 ....الصغارأو لدى الكبار كان ذلك لدى 

 

، ثم مذ القدمنبدأت ممارستها ، إذ أن  ا  هام ا  تراثي رافدا  ... هذه النشاطات تعد     

بالقدر محتواها،  لت فيوعد   ...هايلإفأضافت  ،جيال  بعد جيل ...توارثتها األجيال

 ،ن ثقافيكمكو   ،وسيادتها ...وانتشارها ...وكينونتها ...بقي لها جوهرهاي   الذي

 .يحمل تراث أمة كاملة

 

الممارسات مسمى التي تنضوي تحت  ...لبعض األلعاب :فيما يلي نتطرق    

بل وتعدتها لتمارس وبنفس  ...المنتشرة في كل أصقاع البالد ...التراثية الرياضية

 :طقوسها في بلدان أخرى

 



 

 

 (ممارسات ريفية) :لعبة التيوة -1

ال تصلح وهي  ،غالبا   ،بين فريقين من الصبيةتمارس  ...لعبة جماعيةهي     

 .، بل لؤلئك من هم دون سن الشبابللكباركثيرا  

 

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

 :ال يتعدىمن أدوات  (التيوة)لعبة  في

 

  :كرة

 ،كبيرةالليمونة اللتصبح في حجم  ،تلف مع بعضها ...(الدالقين)القماش من     

لفة )داخل صغيرا   حجرا   ،الخبثاء من الصبيةيضع بعض ...أحيان قليلةوفي 

 .وثقلها ...وصالبتها ...ليزيد من ثباتها، (الدالقين

 

 :مضرب

وسكون ..وتخفيف نطق القاف ..بفتح الضاد مع تشديدها) ،(قلالض  ) يسمى      

تستخدم في قذف الكرة إلى المسافات  ،صغيرة اعصوهو عبارة عن  ،(الالم

إلى ...جريا  من الذهاب  ...تلك صاحب الضربة ...ن أصحاب الفريقلتمك   ...البعيدة

 ...اتالضرببداية وهو مكان  ،(الميس)العودة إلى من ثم و الورودما يعرف بنقطة 

أي من غير أن يضربه الخصم  ...(بضم الياء وفتح الدال) ،(ي كد)من غير أن 

 بثالثوبذلك يتمتع  ...قيادة اللعبةيخسر وبذلك  ،(مكدودا  )فيصبح  ،(التيوة)بالكرة 

أي أن ضربة  ،(عيارب  )إذا ما كان قد ورد ضربات،  أربعةأو  ،ضربات جديدة

 .(رودوال)واحدة تبقت له من ضرباته القديمة عند 

 

 (:حومرت) ثل قانونم ،قوانين تحكمها ...تلك (يوةالت) للعبة    

ويرجعه إلى خصم  ...في اللعب حقه لقيادةصاحب ا يفقدالقرار الذي  هو     

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

 :المذكور القانونفيها  يطبق



 

 

 

 .باليد (يوةالت)مسك  -

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

 .نفس الوقت

 .الوارد لالعب ضربةأكثر من  ،تبقيمع م   (الورود)لنقطة  لذهابا -

 . الكد المباشر -

 

وإشارات  ،وجلبة ،تسمع صياحا   ...حدوث أي من هذه الحاالت عند

 :من الفريق الخصم تتصدرها كلمة ،باأليدي

 

 (حومرت)          

 (إشارة المرور)                                                  

 

 (...حومرت...حومرت...حومرت)   ...يرددونها..الخصميظل أعضاء الفريق التي 

الخاسر رابحا  والرابح فيصبح  ...كفةالوتنقلب  ...تماما   يتوقف اللعبأن إلى 

 .خاسرا  

 

 

 ...الجريوما بين  (...لتيوة)يستمر اللعب ما بين ضرب  ذاهك     

 ،الذي يحدث هرجا   ...تطبيق القوانينمن أثر و ،(الكد)من  ،والهروب

من  ،حكماءالالتي قد تستدعي تدخل بعض  ...عند تأكيد المخالفة ،ومرجا  

 .المشاهدين كبار 

 

هطول  حيث يتسبب ،الخريففي موسم  (التيوة)ما تمارس لعبة  لبا  اغ   

يستثمرون فهم  ...ممارساتهم الزراعيةعن  الصبية بيتغي في...األمطار

 .(التيوة)في لعب  ،أوقات فراغهم تلك

 

 :لعبة السيجة -2

في شكل  ،ترسم على األرضتلك التي  ،أشهرها ...أنواع كثيرةللسيجة     

 شخصانيقوم بلعبها  ،متساوية ...صغيرة حفرة( 22)يحتوي على  ،عمرب

 الذين ال يسمح لهم ...المتفرجينيعتبرون من فالحاضرين  ةبقيأما  ...فقط



 

 

سير لحظات نهاية  ونينتظرفجميعهم  ...أو فعلية ،كالميةإبداء أي مداخلة ب

 جلبةفتسمع ساعتها  ،اإلثنين المتنافسين بين حيث ي حدد الفائز مناللعب، 

 :مثلكلمات أثناء ذلك وتتداخل  ...الضحكاتبو ،بالتعليقاتمشبعة 

 

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

 .ومن بعد ذلك تبدأ منافسة أخرى 

 

لكالب  شكلهمخالفا  في  ،كلبا   (12)امتالك الحق في الواحد  للمتنافس    

 :منالكلب قطعا  صغيرة  قد يمثل ...المتنافس اآلخر

 

 بلأللوثمار امن أو  ...البلحأنوية من أو  ...الفحممن أو  ...الحجارة 

وفي المتناول مما هو متاح  ،غير ذلكمن أو  لنبقمن ثمار اأو  ...(الكود)

 .مما تجود به البيئة

 

 ...في حفرتين ،كلبينبوضع وذلك  ...أحد المتنافسيناللعب  يبدأ    

في  ،كلبين من كالبه المتنافس اآلخر ليضعيعقبه  ،يختارهما بإرادته

وهكذا تتتالى عملية وضع ...لمسار اللعبحسب رؤيته  ...فارغتينحفرتين 

ما عدا تلك الحفرة التي تتحيز نقطة  ،جميعا   ...(24..)الالكالب في الحفر 

االتجاهات من والتي تمتد منها حفرتين في كل اتجاه ، الوسط

 .أن تتحرككلها وهي الحفرة التي تسمح لكالب السيجة ...األربعة

 

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

وبالتالي ... كلبين من كالب الخصم اآلخر، أحد الخصمينكلب عندما يتوسط 

يؤول  ...كلبا  مأكوال  ويصبح  ،اللعبأو من حلبة يبعد ذلك الكلب من منطقة 

 .مقتنيات الخصم الذي قام بأكلهل

 

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

أكل اآلخر، ويتم ذلك عن طريق  المنافسعلى  ،ينتصر أحد المتنافسين

 .حيث تتعذر عليه متابعة اللعب ،أو جلها ...كالبه كلها

 

 ...العقلعمال إلو ...تدعو للتفكر ،لعبة تعليمية ...السيجةلعبة  تعتبر    

كما أنها تساعد في التخطيط  ...خطة اللعب ،أو تنفيذ ،قبل البدء في وضع



 

 

عن  الترويحومن ثم  ...لحظات النصروكيفية بلوغ  ،القتاليةللعمليات 

 .بما يتبع ذلك من نشوة االنتصار ،النفس

 

 :ضالةلعبة  -3

لكن ... يشهدها أكثر من العب، ويمارسها العبان فقط... جماعيةلعبة     

تستخدم فيها أربعة وعشرون المشاركة الوثابة، هي ديدن الجميع، روح 

نصفها يحمل لون  المساويك،و  تتشابهمن األعواد الصغيرة، التي ... عودا  

إن ها . ، ليصبح أبيضا  قشرتهوالنصف اآلخر تزال ... قشرة األعواد األصلية

وفي طريقة ... أنها تختلف قليال  في أحكامهاإال  (...السيجة) األقرب للعبة

 (. أكل الكالب)

 

 :طاباللعبة  -4

ليصبحا أربعة  ،طوليا   ،ينتا على اثنمكل منه قش   ...يستخدم فيها عودان          

وباطن لونه  ي،بلون العود األصل ...التي يصبح لكل منها ظهرو(...شقف)أنصاف 

وعندما تسقط على األرض  ...تقذف األعواد إلى األعلى من أحد الالعبين... أبيض

يستطيع بها  ...ستة نقاطتحسب لالعب ...كلها على ظهرها ، فإن سقطتتفحص

والتي  ،(السيجة)كحفر  ...حفر صغيرةستة داخل الموجودة في ه تحريك كالب

وأما  ،في حفرة ما منفردا  إن وجد  ،كالب الخصمأي من  (يأكل)بموجبها يمكن أن 

ألربعة نقاط ( الكالب)ة حرك تمفت ...على باطنهاسقطت قد أعواد إذا كانت األربعة 

سم ألي وضع آخر لألعواد التي تعرف با ،للكالبكما أنه ال توجد أي حركة  ،فقط

 .، وهو اسم اللعبة ذاتها(الطاب)

 :الكارلعبة   -2

الذي يعرف  ...الجمال (بعر)أو  (األلوب)باستخدام ثمار ...الفتياتتمارسها 

بضم الصاد  ،(الصنقحار..)باإلضافة إلى حجر صغير يعرف ب ،(الطور..)ب

من  ، الفتيات فيهاتمضي  ...وهي لعبة مسلية أوقات طويلة وضم القاف،

 .وغالبا  ما تمارس خالل ساعات النهار...غير كلل أو ملل

------------------------- 

 ليلة بنسىأغنية ما      

------------------------ 



 

 

 

أماكن في تي تمارس ال ...فيما يلي نذكر بعضا  من األلعاب التراثية   

  :ن السودانم مختلفة

 

 

 لعبة القرقور -6

 لعبة تعولية -7

 لعبة أهل الصعيد انقرضوا -8

 لعبة كديس من قاسك -9

 لعبة الزمة وحراسا -11

 عبة شليلل -11

 لعبة شدت -12

 العيتنوبةلعبة  -13

 لعبة سابعة -14

 لعبة القردة -12

 لعبة الفاس -16

 جلسة الغلوتيات -17

 األحاجي القصيرة -18

 يا لبلب -19

 أم العروس -21

 ----------------------- 

 الحياة لحنأغنية         

 ------------------------- 

 

 

 

 



 

 

 المحاضرة الخامسة       

 

 

 .نماذج تراثية -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشيد صه يا كنار             

 

 ....المكرمعزيزي 

القديم التي تتعلق ب ...المصنوعات التراثيةبعضا  من  ،في هذا الفصل سنتناول     

كان لها دورها األساسي في حياة  ...والتي تحكي عن حقب بعينها ،منها والحديث

تسهيل في  ...وهي التي كانت تستخدم ،على السواء ،الجماعاتحياة و ...األفراد

 ،ومشرب ،مأكلمن ...تتعلق بنشاطات حياتهمالتي  ...المختلفة مهامبال القيام

 ...الحياتية المتعددةالكثير من الجوانب في  ...وغير ذلك، وملبس

 

 ،في حينها فرةاوتالم ،المحليةمن المواد  ،صناعة هذه التراثيات تتم     

 ،المحاكاةعن طريق  ،ومضمونها ...وتحسين شكلها ...تم تطويرهاالتي و



 

 

كما تباين  ،وألوانها ...وأنماطها ...أحجامهافتباينت بذلك  .والتكرار العملي

 ...كالزخرف ،ومحسنات ...جمالياتمن  بع عليهاط  ما فيها، 

وغير ذلك من جماليات  ،(ككس  س  )و أ ...وما علق بها من خرز...والنقوش

  :مثل ،صد منهاتوضح ما ق  

 

 ،لتبادل السلعيباما هو خاص أو  ...التدوين التاريخيأو  ...الموروثات حفظ    

استطاع  ...أو أي مقصد أخر .في بعض الحقب السابقة ،كنوع من أنواع التجارة

مما عمل على  ،رموزه ...وتفسير ...تفكيكمن  ،واآلثار ،الحفريات ختصاصيوا

أن  ،من وقت آلخر ،وحسب بيئاتهم المتجددة ،األجيال المتالحقة ةساعدم

فيما يختص  ...صناعتها ،وتجويد ،وتصميم ،في أشكال... اويحسنو ...يطوروا

 .الستخدام اآلنياتالؤمها مع مدى و ،والتقنية ،مواد الصنعنوعية ب

 

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

، ثاروتحالها المبقيت على  ،المسمياتومما نالحظه أن  لكن  ،ومواصفاته الكثيرة

 .ا  محفوظوهو ما أدى ألن يكون تراثا  

 

 

 ......مكرمعزيزي ال

رغم تعاقب  ...وهو ما ظل محفوظا   ،مما أسلفنا ذكره التراثيات منبعضا   إليك    

تلك الحفريات التي تمت في  ،وكما أشرنا مسبقا   ،ومما يدلل على ذلك ،الحقب

 :داخل السودانالمعروفة في األماكن التاريخية أوقات سالفة، 

 

 :فخاريةتراثيات 

من  ...يوضع بداخلهتعمل عل أن يكون حافظا  لما  ...ميزات كثيرة للفخار    

في أو  ، رائحتهافي أو  ،في طعمها ...عليها تغييرمن غير أن يطرأ  ،سوائل

 :ما يليالمميزات تلك من أهم و ...لونها

 .ال يصدأ -1



 

 

 .ال يتآكل -2

 .ال يتفاعل مع المواد بداخله -3

 .ما يحفظ فيه يغير في مكوناتال  -4

 .نكهة طيبة ياتهيضفي على محتو -2

 

 :الزير - أ

يستخدم في حفظ ماء الشرب  ...الشكل أسطوانيإناء فخاري  هو    

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

حسب لون  لونهويختلف  ،الزير الصغيرأو  ...أو الزير المتوسط ...الكبير

التي  وقوة الحريق ،عجين التربة الطينية ، وهيالمواد التي صنع منها

 .، واألكسجينتعرض إليها

 

 ...فهو كخيط المغزل ،أعاله وأسفلهومسلوب عند  ...في وسطه منتفخ    

تحيط بفتحة  ،ذات نهاية مدببة ،(رقبة الزير..)ما يعرف ب همثل أعالي

بفتح  (غرف)التي تستخدم في تناول  ...األواني الصغيرةتسمح بإدخال 

 :مثل ...اطنهالماء من ب الغين وتسكين الراء،

 

 .والكورية ...والكأس ...الكوز       

 

الماء من  عن طريق عملية تبخر ...على تبريد الماء بداخلهالزير  يعمل    

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

EVAPORATION) وذلك عبر المسامات التي تغطي كل مساحة سطحه. 

 

 ،أو من القماش ،أو من الحديد ،غطاء من الخشبلتلك الفتحة  يصن ع    

 ...واآلفات ...الحشراتذلك لوقاية الماء بداخله من شر تساقط و

أو أي آنية  (...الكوز)وغالبا  ما يوضع  ،عليه ...واألتربة ...والشوائب

 ..على ذلك الغطاء ،(الغرف)في  أخرى مستخدمة

 (شرح مع نكتة غطاء الزير والكوز) 

 

إن لم يكن الزير موضوعا  على  ...آخر إناءوضع أسفل الزير ي كما    

وذلك الستقبال الماء  ،(الحمالة)..بل موضوعا  على ما يعرف ب ،األرض

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



 

 

وتعرف  ...تتجمع في ذلك اإلناء ،على شكل نقاطوعادة ما ينزل ... النبات

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

 .الشوائب

على شربه  ، الذين يفضلونلمعظم الشاربين ...كثيرا  يروق ماء الزير       

وتعني كلمة  ،العطشان (رويب) :كما يقولونوألنه  ...الماء المثلج شرب

  .(الظمأ إنه يذهب) (رويب)

 

 

 :البرمة - ب

أصغر حجما  وهي  ،في حفظ ماء الشرب وتبريدهستخدم فخارية، ت حاوية         

غالبا   ،واسعة في أعالهادائرية ذات فتحة  ،قصيرة (رقبة )تتميز بعنق  ،من الزير

لزيادة وقد صممت هكذا  ،منتفخة عند وسطها ،على األرض (البرمة)توضع ما 

  :مثلل األخرى السوائمن أو  ،الماءمن  سعتهاومن ثم  ...حجمها

 :المريسة -1

م لدى المسلمين،  ،كحولي مسكر مشروب         يحضر من حبوب الذرة، محر 

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

 (الزريعة)هذه  (ت غمل)ى و من العادة تغط  بضم الزاي وتشديد الراء،  ،الزراع

وتعمل  ،تنمو الخميرةالتي بموجبها  ...الغازاتبتبادل يسمح  ،بغطاء من القماش

فقدان ) كرالس  الذي يقود إلى  ...التخميروهو ناتج  ،الكحول اإلثيلىعلى إنتاج 

 .في خاتمة المطاف ...(العقل

 

حيث ، ه في معلقا   عجينا  كي تصبح  ،ويضاف إليها الماء (الزريعة) تطحن    

مما علق بها من ، تصنع من القماش الرهيف النسج (الصفاية.. )بي تصف  

 صاج)عندما يحرك في  ،روهو العجين المخم   ،(شكالم  )وبقايا  ،جزيئآت العجين

ك أو قد يحر   ،(الحكاكة..)التي تعرف أيضا  ب ...(اسةالعو  )عن طريق  ،(العواسة

من الحديد ( الصاج)و هذا  ،(الك نش..)تعرف ب ،كبيرة خشب (مفراكة)طريق  عن

أيضا   (المشك)يعرف و ،(الطانجي..)يعرف بفي بعض المسميات  المقعر،

 .ى العجين المخمروهو مرحلة ما قبل إضافة الماء إل ،(السورج..)ب

 



 

 

 :ةالعسلي   -2

م ،رسككحولي م مشروب       فهو  ،(المريسة)من  نقاء  أكثر لدى المسلمين،  محر 

بعد  ،(الدخن)حبوب وغيرها من الحبوب األخرى ك، الذرةر من حبوب يحض  

عن طريق  ...أو يصفى ...عينق   ،(المريسةصنع ما يتم في بمثل ) ،تخميرها

إال أن   (...المريسة)تحضير كما هو الحال في سيأتي ذكرها الحقا ،  ،(الصفاية)

  . فيها زيادة نسبة الكحولبالعمل على وذلك  ،يعد من الدرجة األولى ...تخميرها

 

 :الشربوت -3

من البلح الذي يوضع في الماء أي  ر، يصن عمسكيشك البعض في أنه  مشروب    

 :لعدة أيام مع إضافة بعض المواد إليه مثل ،(ي بل)

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

، المبارك األضحى أيام عيد، يكثر احتساؤه في لذيذ المذاقوهو مشروب مستثاق، 

بزعم أن ه يساعد في  ،(لضحيةلحم ا) حيث أن  الشاربين له، يقرنون بينه وبين

 . هضم اللحوم

 

 :الصفاية -4

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

في  لمعلقا ....المكون من عجين الذرة المخمرة(....المريسة)بداخله مخلوط 

بطريقة  ،، من الخارجعلى الكيس بالضغط (المريسة)وعندها تقوم صانعة  ،الماء

مسامات عبر ...بمحتوياته الدقيقة من المخلوطتساعد في تسرب الماء  ....هالمية

أو  (البرمة)أو  ،مثال   (الجردل..)ك ،في إناء معد لذلكوالتي تسكب  ،(الصفاية)

والتي  ،غير ذلك من األواني المتاحةأو (... الصفيحة)أو (....قل  الد  )أو  (الكنتوش)

 .تصبح بذلك جاهزة للشرب

  

 :الكنتوش - ج

يسهل  ،(البرمة..)مقارنة ب ،الحجم صغيرة....عن حاوية فخارية عبارة     

في يستخدم  ع يريده من يستخدمه،، ووضعه في أي موضويمكن تحريكه ....حمله



 

 

 ،(الكاسات)على  يوزع ومن ثم...من اإلناء الكبير (العسلية)و (المريسة)تناول 

 ،هتخميركثيرا  في  يساعدالذي  ،(المش..)كما يستخدم في حفظ ما يعرف ب

 .(الرايب اللبن)أنواع نوع من  (المش)و

 

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

 :النساء مثل

 .(لألنثى) أم كنتوش و (للرجل) كنتوش 

 

 :ةل  الق   -د

 إال أنها تتميز بقاعدة ،(الزير)تشابه  ....فخارية صغيرة الحجم حاوية   

 ....يسهل حملها ،على السطح المقصود ،قائمةتساعد في بقائها ... مستديرة

لما تتميز  ،الماء في وقت وجيز حفظ وتبريدتستخدم في  ،وتحريكها باليد الواحدة

ذات فتحة  ،مقارنة بحجمها ،طويل (رقبة)عنق ذات  ،في سطحهابه من مسامات 

وتساعد في  ....البرودةتعمل على االحتفاظ ب ،الداخليةعند قاعدتها  مثقبة عليا

أو عند صبه في أي  ،لها مباشرة فم المستخدمداخل  ،في شكل جرعات صب الماء

 .يستخدم في شرب الماء ....إناء آخر

 :الدحلوب - ه

 ،(الروب)حفظ ستخدم في وي ،(الكنتوش)تشابه وي ....فخارية صغيرة حاوية      

مقارنة  ،سميك جدارهإال  أن  ...واالستخدام ...من حيث الشكل( الكنتوش..)أشبه ب

 .(الكنتوش..)ب

 

 :الجر - و

كما أنه أكبر حجما   منه، حجما   أصغرإال أنه  ،(الزير)فخارية تشابه  حاوية      

عجين )وتخمير ويستخدم في حفظ  ،(ارةم  الخ  ..)ويعرف أيضا  ب ،(القلة)من 

سيأتي ذكرهما (...العصيدة)أو  (...الكسرة)في عملية إعداده لتصنيع  ،(الذرة

 .(الع واسة)..في عملية تعرف   ب الحقا ،

 



 

 

 ،غير مثقبةإال  أنها  ....ذو فتحة دائرية في أعاله  ،طويل( رقبة) عنق للجر     

ة بسهول يد اإلنسان ...سمح بدخول وخروجفهي ت ،(القلة)كما هو الحال في 

هو و  ،بالداخل (العجين) تقليبإلى عندما يعمدن .... النساءأيادي خاصة  ،ويسر

ر،يعني ( فاير)  (.المغرافة)استخدامه عن طريق عند أو  متخم 

 : لمغرافةا -ز

أي معدن من أو  ،مصنعة من ثمار نبات القرعغالبا  ما تكون  ،آنية خشبية هي   

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

 .(حسب ما هو مطلوب)ومحددة،  ...بمقادير قليلة

 

 :الركوة - ح

وأملس ...الجدرانإناء فخاري سميك وهو  ،(إبريق الطين..)الركوة ب تعرف     

 ،دائريتين ،ينتهيان بفتحتين ،في أعاله من الجانبين انبروزله  ،من ظاهره

وله  ....عند صبه ....تسمحان بخروج الماء منهو (... الصبابة)تمثالن  ،صغيرتين

ع المصن   ،العادي (اإلبريق..)تساعد في حمله واستخدامه ك ،يد من أحد الجانبين

، الوضوءالشخص د عندما يري ،(التوتيا..)من المواد ك أو غيره ،من الصفيح

  :مثل المتعددة،مياه إلى استخدام موارد الوذلك من فبل أن يلجأ المسلمون، 

والمواسير  ...واألنهار ...والبرك ...والترع ...روالحفائ... الجداول     

 .وغير ذلك من الموارد ،(الحنفيات)

 

 

 :الجبنة - ط

له فتحة في  ....يتناسب وحجمه ،طويل( رقبة)ذو عنق ....صغير إناء      

وهو جمع  (الفناجين..)في ما يعرف ب ،تساعد في صب محتوياته ...أعاله

 .(سالكأ) ..وتعرف لغويا  ب ،(كباية)وهي جمع  ،(الكبابي)أو في  (فنجان)

 



 

 

لمحتوى يمثل حاوية للمزيج أو ل... خ كالكرةجزء منتف (....الجبنة)عنق  يلي     

وهي  ،لصينيامن أو  الصفيحمن أو  (الطين)الفخار صنع من قد ت، (الجبنة)داخل 

 (.الجبنات)المواد األكثر شيوعا  في صناعة 

 ،(المسحونة)المطحونة  ...المغلية (البن)القهوة  في حفظ (الجبنات)تستخدم     

 .، ذكر ذلككما أسلفنا ،(الفناجين)التي توزع للحاضرين في 

 

 ألياف السعفالتي تصنع من  ،(الليفة..)بما يعرف ب (الجبنة)فوهة  تغطى      

هي تعمل علي تصفية ف.... الفوهة حشر من خاللر وت  كو  التي ت   ،الرقيقة ،الصغيرة

يعلوه سواد  ،سكب صافيا  رقيق القواممن الرواسب في   ،المزيج من القهوة والماء

 .في كثافته... ومتدرج ...متفاوت

 الشوائب،السماح لدخول بعدم  ،(الجبنة)على محتويات  تحافظ (الليفة)أن  كما   

 . ألتربة، والحشرات، وغيرها من اآلفاتوا

 

 :الجبنة نشربتعالوا            

 

 ورغبة حسب مزاج  ،(الجبنة) للشاربين باستخدامالقهوة  تقدم

الذي تمثله  ،الخفيفو  (البكري)الثقيل فهي متدرجة ما بين  ،الشاربين

تتميزان بالثقل فالمرحلة األولى والثانية   ،(التلتاوي) المرحلة الثالثة

 .والمتفاوت في تركيزه ،المتدرج أيضا   ،(المقلي التركيز العالي للبن)

 

وتقليبه في  ،(قليه)أثناء  ...البن دخان( شم) ،يتعمد كثير من الشاربين     

التي تستخدم ... الحديدية (الطوة)الخشبي، أو في أثناء ...البن عليها (يالقال  )

(. الملعقة)إن لم تتوافر  لها، مثيل أي محركأو  (...القلي)في تقليب  (الملعقة)

 أنوفالتي تقع بردا  وسالما  على  ،(القلية) بشمهذه  ( الشم)تعرف عملية 

 .لديهم يصل حد اإلدمانالشاربين ورئاتهم الذي قد 

 

 



 

 

 :الوقاية - ي

لها تمثل التي و ،(الجبنة)وهي تلك التي توضع عليها  ....ف القافبتخفي تنطق    

كإطار  ،دائرية في شكلهاوهي  ،من أي انزالق مرتقب تكفيها ،مهولة قاعدة

وقد تكون  ،المزين بالخرز أو بالحرير أحيانا   ،من القماش ةعمصن   ،السيارة

أو قد يكون ثقبا  دائريا  على  ،عند صناعتها ،(الجبنة..)جزءا  ملحقا  ب، (الوقاية)

 .القالتأرجح واالندويحفظها من  ،(الجبنة)يتسع لحمل  ،سطح منضدة صغيرة

 

 :المبخر - ك

 ،وقمع أخر منكفئ في أسفله ....في أعاله قمع دائريله  ،رفخاري مخص   إناء     

عليه البخور المعطر  ، ويفرغفي الجزء األعلى يوضع جمر البخور ،يمثل قاعدة له

الذي يحترق وينتج وهو  ،أحيانا  أخرى ...(المعسل)أو  ...(الملبك)و أ (...قالمفر  )

ينتشر في مكان أو موقع  ،خفيفا  قد يكون أو  ،كثيفا  قد يكون  ....عنه دخان

 (المبخر)قد يكون فينتشر بينهم ليعطرهم جميعا ،  ....الحتساء القهوة ،الجالسين

 ،حملهيسهل  خفيف فهو ....وفي كل الحاالت ،أو غير ذلك ،مزركشا  أو  ،ملونا  

 .ويتفاوت حجمه ما بين الصغير والكبير حسب الطلب ،وتحريكه

 

 :يالقال   - ل

تنطق بتخفيف  ،(قليها)عند تنضيجها  حبوب البناإلناء الذي توضع عليه  هو     

وهو ما  ،أو من الحديد ...الخشب أو من ...من الفخار (القالي)يصنع  القاف،

من أي مصدر  ،على النار ،بمحتواه من البن (القالي)يعر ض  ،(الطوة..)يعرف ب

  :مثلمن المصادر، 

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

 .(القالي)

 

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

 .التي أشرنا إليها سابقا  ...الموروثة

 



 

 

 ،(دق البن)أهمها تبدأ المراحل التي تلي ذلك ومن  ،ثم وبعد نضج البن من    

سنعرض ) ...بالخشمن  وهو ينحت ...(الفندك..)ويستخدم في ذلك ما يعرف ب

 .(موقع آخرفي ( المدق)أو  (حديدة الفندك..)حديدته التي تعرف بإلى وإليه 

 

           ----------------------------------- 

 أيامنا أغنية                  

          --------------------------------- 

 

 :من السعفتراثيات 

أ إلى أوراق رقيقة عند ...هو أوراق شجر النخيل الشائكة عفسال     ما التي ت جز 

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

 :ما يليفينعرض بعضا  منها ... كثير من المصنوعات التراثية

 

 :شوالبر -1

 ،واأللوان ...واألشكال ...عبارة عن بساط متفاوت المساحات البرش    

ويتكون  ،القمح أحيانا  من أوراق و ،(أوراق شجر النخيل)يصنع من السعف 

طوليا   ...(الضفاير)الطرقات يتم صنعه بإخاطة عدد من ، (طرقات)من عدة 

 ....مبللة بالماء ،السعف نفسهباستخدام سيور رقيقة من جنبا  إلى جنب، 

 ،من غير أن تنكسر ،ض إليهاالتي ستتعر ،لتصبح هينة تتحمل االنثناءات

عند خياطة  (المسلة)، وتستخدم  تمثل الخيوطفهي هنا   ،ليسهل استخدامها

 .  وربطها مع بعضها البعض ،الطرقاتتلك 

 

 :(السعف)من مميزات    

 .لونه هادئ ومقبول لدى الناظرين -1

 .يتحمل الرطوبة -2

 .خفيف يسهل حمله من موقع آلخر -3



 

 

 .يسهل تصنيعه -4

 .يدخل في مجموعة كبيرة من التراثيات السودانية المستخدمة -2

 .ال يبلى وال يتلف بسهولة -6

 

 :ما يلي (البروش)من أنواع تخيرنا لك عزيزي القارئ       

 :البرش األبيض الكبير - أ

تتواكب  ....بطريق خاصةها ، يتم ضفرمن عدة طرقات عريضة يتكون     

تخاط مع بعضها طوليا  بالطريقة  ،(البروش)مع مثل هذه األنواع من 

ى خمسة لقد يصل طول البرش الواحد إ ،التي أشرنا إليها مسبقا   ،المعتادة

أما عرضه  ،استخدامهما هو مراد من حسب  ....وقد يقل ،أمتار أو أكثر

 .فقد يصل إلى المترين أو يقل

 

أو ما يتم  ،استخدامها في الصالة الجماعية األنواع التي يتم هناك    

، وغيرهم، يجلس علية الحاضرون من الضيوف ....استخدامه كبساط

، واألبالة ،من البقارة ،وهناك ما يستخدم لتغطية سقوف منازل الرحل

 .لتشييد المنازل الثابتة ...ال يستطيعون تحمل نفقات عاليةوغيرهم ممن 

 

 

 :األبيض الصغيرالبرش   - ب

يتراوح  ،إال أنه يصغره مساحة واتساعا   ،بالبرش األبيض الكبير شبيه    

 .أما عرضه فقد يزيد عن المتر، طوله المترين أو أكثر قليال  

 

الذي سنعرض )أو يفرش على العنقريب ...على األرض كبساط  يفرش    

يمكن حمله  ،الحملخفيف . (اللحفات)أو  (المراتب)بدال  عن  ،(له الحقا  

 ،على بعضه( طيه)بعد عملية لفه آلخر، وذلك  من موقع ،بسهولةوتحريكه 

وفي كل  ،مثل البرش األبيض الكبيروومثله  ة،سطوانليصبح في شكل اال

 .الحقا   أنواع البروش التي سنتناولها بالحديث



 

 

 

 :البرش األحمر  - ج

لونه فقط، فالبرش الذي يخالفه في  ،البرش األبيض الصغير يماثل   

مما يجعل جل ، الذي يميزه كثيرا   ،صبغه باللون األحمراألحمر يتم 

 ،كالزواج وختان األوالد ،في مناسبات األفراح يستخدمونه السودانيين 

فهو يفرش على  ،للعرسان (الجرتق)مراسم في ويشيع استخدامه كثيرا  

حاالت مثل  ،وال يفرش على األرض إال نادرا   ،بشتى أنواعه (العنقريب)

 .(قطع الرحط)أو  (رقيص العروس)عليه  (العروسات)رقص 

 

 :المصالية - د

 ئهعند أدا ،ص واحدختتسع لش ،قليال  من البرش األبيض الصغير أقصر          

وفي ، في المساجد كثيرا  ما توضع لمن يؤم المصلين في صالة الجماعة .صلواته

  .يعد ألداء الصالةآخر أو أي مكان  ،في البيوتو ،الخالوى

 

يشمل عدة طرقات يطلق عليه  ،بوجود بروز عند منتصفها من األمام تتميز     

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

 (.سادة)أو أبيضا  ، مزركشا  

 

 :التبروقة - ه

، وهي غالبا  ما (الرقبة)إال أنها ال تتمتع بوجود ، المصالية و تتشابه    

وذات طرقات عريضة ومسطحة، تستخدم كما  ها،شكلفي تكون بيضاوية 

 .تماما   (المصالية)تستخدم 

 

 النطع - و

به فتحة  الشكل، و إال  أنه دائري...(روقةبالت) يتشابه والسعف، يصنع من     

في  ...تسمح بمرور الدخان الناتج عن حريق حطب الطلح ...دائرية في وسطه

داخل  ...المتدخنةحيث توجد المرأة إلى ( حفرة الدخان..)ما يعرف بداخل 

 (.الشملة)

 



 

 

 

 :التبابة - ي

وتخاط مع أطراف  ...ت طبق طوليا   ....عبارة عن طرقة واحدةهي    

و حفاظا  لها  ...منعا  لبعثرته ،على الطرقات الجانبية ،بأنواعها (البروش)

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

، تتواكب مع ألوان السعف المصنوعة منه ...من األحوال تصبغ بألوان

 ...التي يتعارف عليها الجميع الصبغات،باستخدام أنواع معينة من وذلك 

وتسكين الفاء األولى  بكسر التاء (التفتة..)إسمب ...وفي كثير من األحوال

 .الثانية التاء وفتح 

 

 :القفة -2

مصنوعة من السعف، تختلف سعتها تبعا  للغرض الذي صنعت حاوية  هي  

أي  ...(اإلضنين..)من أجله، لها حامالن في أعلى الجانبين منها يعرفان ب

من قد تحمل أو  ،بلون السعف التي صن عت منهالقفة األذنين، قد تكون 

عن غيرها من الحاويات السعفية األخرى، كما يمكن أن  ،يميزهااأللوان ما 

كبيرة الحجم ( القفة)ومنها ...(تبابة)أو تصمم من غير  (تبابة..)تحاك ب

 .أيضا  

 

 :تستخدم القفة في 

تختص  ...الخضار بأنواعه بكميات قليلة: حمل األغراض مثل - أ

باالستهالك األسري اليومي، وما يتعلق بها من اللحوم وغيرها من 

 .، وغالبا  ما تحمل بيد واحدةاألغراض

حمل الخضار بأنواعه تجاريا  من مواقع اإلنتاج إلى األسواق أو أماكن   - ب

 .التوزيع المختلفة كالمطاعم

 :حمل األغراض الكبيرة أو األغراض كثيرة العدد، مثل -ج

، واألواني المنزلية ("الريكة"بدال  عن استخدام )الذرة  (نابلس) ليقناد

  .وغير ذلك مما يتشابه معها،

 .تحريك بعض المقتنيات من موقع آلخر -د        

  تخزين بعض المقتنيان بعيدا  عن تأثيرات الرطوبة ودرجات الحرارة -ه       

 .العالية



 

 

 

 

 

 

 :الطبق -3

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

لف قوي وسميك، ي  فهو  ،الذي يحيط بها من الجانبين، الواحدة (السعفة)

تتدرج في و ...عند قاعدة الطبق تصغر، بعد بله بالماء في شكل دوائر (الحنقوق)

بسيور من  ...وتخاط مع بعضها البعضكلما تباعدنا عن القاعدة،  ،محيطهاكبر 

 ...عادة ما تغطى به األطعمةو ،الطاقية للرأس :لتصبح غطاء مثل ،الرقيق السعف

 .مثال   (لصينية..)ك ،الموضوعة في األواني

 

 ...الكسرة :واألشياء الصغيرة مثل ،في حمل األمتعةالطبق أيضا   يستخدم    

من  ،والحبوب األخرى ...في تنقية الذرةالطبق أيضا  كما يستخدم  ،والخضار

 ...، وهي تعني تحريك المحتويات بداخلة(الجلولة..)بعملية تعرف ب ،الشوائب

  .، تتجمع الشوائب على إثرها على السطحومن أسفل إلى أعلى ،للجانبين

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

 ...تبرز جمالياته ،ومصبوغا  بأصباغ متنوعة ،مزركشا   ...الطبق المستخدم كغطاء

، ومن أشهر المخاط بالسيور الملونة ا تفعله األشكال الناتجة عن نسيجه،بمثل م

نسبة لمدينة (...الطبق الفاشري..)األطباق المستعملة في السودان ما يعرف ب

 .الفاشر الشهيرة بغرب السودان

 

 

 :الهبابة -4

أو  ...ن شكال  دائريا  صغيرا  لتكو   تخاط مع بعضها ...عن طرقة من السعف عبارة   

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

، باستخدام لتحريك الهواء الساكن (...الهبابة)تستخدم  ،وفي كال الحالين ...صغير



 

 

طراف أو أي طرف من أ ...أمام وجههإلزاحة الهواء من  ...واحدةليد الشخص 

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

 .بفتح الهاء وسكون الباء

 

حيث ترتفع درجات  ،في أوقات الصيف ،عندنا في السودان (الهبابة)تستخدم     

فر اوبالذات في المواطن التي ال تتو ...وبذلك يصبح استخدامها ضرورة ...الحرارة

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

 .على حالها بلون السعف

 

 :المقشاشة -2

تخلو من تربط مع بعضها بطريقة ال ... (الحنقوقية)من السيور  مجموعة     

الذي قد  ،والطويل ...والمتوسط ...ير جدا  ما بين القصيتفاوت طولها  ...الفنيات

ليوفر على  ...ومنها ما يربط على حامل ،ونيف ألوقات إلى مترفي بعض ايصل 

 .المستخدم عملية االنحناء

 

نظافة األمكنة بضم الميم وسكون القاف المخففة، في ( المقشاشة)تستخدم     

 .وغيرها من األماكن ...والشوارع ...والفناء ...بدأ  من داخل الغرف ،المختلفة

 

فمنها ما يتالءم مع  ،حسب نوع التربة التي تستخدم فيه (المقشاشة)تصمم     

وكذلك ما يتماشى  ...ومنها ما يتناسب مع نظافة التربة الطينية ...التربة الرملية

 .ذلك من أنواع األرضيات غير وأ ...البالطمع أو  ...مع نظافة التربة الحجرية

 

 :المندولة -6

الذي يحاك فوق  (...الحنقوق)يستخدم في تصميمه  ...مصن ع من السعف إناء    

ن إناء  لتكو   ...في محيطاتها ،ومتساوية ،في دوائر متراصة ...بعضه البعض

في حجمها  (المندولة)وتتفاوت  ،غير السائلة ...متسعا  لحمل األغراض الصغيرة



 

 

 ...حسب الحاجة لذلك ،من موقع آلخر ،يسهل حملها وتحريكها ...سعتهافي و

 .من أجل تجميلها ...با  ما تصبغ باأللوان لزاهيةغال

 

 

 

 :كابدلوال -7

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

تغطى  قصيرة،( رقبة)له  ...يستخدم في حمل األغراض وفي حفظها الصغير،

بغطاء مصنوع من السعف أيضا ، يستخدم  ،وهي المنفذ الوحيد ،فتحتها العليا

قد يحمل بعض  ،لنساءاليد لدى ا( حقيبة)كما تستخدم شنطة  ...النوع الصغير منه

وقد يكون عاديا  بلون  ....جراء استخدام سيور السعف المصبوغة الزركشات،

 .السعف من غير زركشة

 

 :حقائب اليد  -8

المتفاوتة  ...اليد النسائية (شنط)السعف في صنع حقائب  يستخدم    

وغير الملونة، ذات ... ، الملونة بإضافة األصباغ إليهاتاألحجام والسعا

هي قديمة في وجودها . التي تجذب وتأسر الناظر إليها ...األشكال المتعددة

 ،من حقبة ألخرىفي صنعها، ...والتحسين...إال  أن  روح اإلبداع ،الحضاري

 .ومزاولة استخدامها ...مما عمل على تخليدها، وزهاء   ،أضفت عليها جماال  

 

 :المشلعيب -9

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

تتحد تلك  ،في شكل إطار ،ترتكز على قاعدة من السعف ...مفتولة كالحبال ،السعف

ربطا  متينا  أيضا ، وتربط بسيور أخرى من السعف  ...السيور المفتولة في أعالها

أو ما  ،(الراكوبة)إلى أحد أعواد سقف  ...(المتحد)يعلق طرفها األعلى ومحكما ، 

، (المشلعيب)بداخل  تعلق ،(الكشاشة..)يعرف في بعض المواقع السودانية ب

 : األطعمة المحفوظة في األواني مثل



 

 

وما إلى ذلك  ...عةأو القر ...أو الكنتوش ...أو الكورية ...أو الصحن ...الحلة    

 .حفظ األطعمة، في من األواني المستعملة

 

 :من فوائد المشلعيب 

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

 .الفطري وأليقلل من تعرضها للتعفن البكتيري  ...التيارات الباردة

 .من هجمة الكالب والقطط ...الحفاظ على المحفوظات من األطعمة  - ب

  :الحفاظ على األطعمة من اآلفات األخرى مثل -ج

 .الحشرات بأنواعها والشوائب واألتربة        

 .حفظ األطعمة بعيدا  عن متناول األطفال -د

 .المساعدة في استقرار الحالة االقتصادية لألسرة -ه

 

 :طواقي السعف -11

المخاطة من  ،يتشابه والطواقي العاديةمنها ما ... في أشكال مختلف تصن ع     

منها ما يحاكي البرنيطة . الجلودالمدعمة بأو  ،الحريرالمنسوجة بأو  ،القماش

من كل هذه األنواع في وقاية الرأس، تستخدم ، المتفاوتة األحجام ،االفرنجية

 .كاألتربة وغيرها ...ومن بعض العوالق الجوية ...درجات الحرارة المرتفعة

 

 :العنقريب -11

 ،و يستخدم في النوم عليه، وفي طوله وعرضه ،السرير في شكله يشابه  

ال تتآكل عن  ،في بنيتهاوصلبة قوية  ...يصن ع  من خشب أشجار معينة

أو  ...وال تتأثر بالرطوبةأو اآلفات األخرى،  ،أو األرضة طريق السوس

 .، مما يكفل لها ديمومة أطولبدرجات الحرارة العالية

 

التي  ،(أرجل العنقريب..)تعرف ب ...قوائمعلى أربعة ( العنقريب) يقوم   

أو  ،(القدوم)وذلك باستخدام آلة  ،بالطريقة العادية( منجورة)قد تكون 

تبدو من ف ...التي تعمل على تشكيلها (...المخرطة)تصمم عن طريق آلة 



 

 

التي يتم  (العناقريب)، وهي وأكثر متانة ...أكثر جماال  وجاذبية ،بعدها

، (العرسان..)والمجالس الخاصة ب ،(الجرتق..)في األفراح ك ،استعمالها

 .ةوجية الرئيسأحد أثاثات عش الز، بأنها (العناقريب)وقديما  عرفت 

 

أو من حبال  ...(السعف)الحبال المصنعة من ب (العناقريب) تنسج    

التي يكثر تواجدها عند شواطئ  ،وهو أحد األعشاب الليفية (...الديس)

 العناقريب)الذي يستعمل في نسج  ،النوع من النسيجذلك وهو  ...األنهار

 .(الهبابة

 

تنسج عن طريق ما يعرف  (...العناقريب)بعض من  هناك     

 (العناقريب)وهناك  ،ايصعب قطعه ،ةقوي ةليفيوهي خبوط  ،(الدبارة..)ب

حسب ما هو  ،أو الرفيعةالتي يتم نسجها بواسطة حبال البالستيك الغليظة 

التي تنسج من  ،الكبيرة (العناقريب)كما أن  هنالك بعض من ... مطلوب

ع الذي يقط  أو الجمال، وهو في الغالب من جلد األبقار  ،بكسر القاف ،(القد)

تظهر  ...فنيةيتم نسجها بطريقة  ،تصبح كالحبال ...على شكل سيور طويلة

، (العنقريب)مما يجعل  ،في التهويةلها دورها ... النسيج في شكل مربعات

 .هاستخدامأكثر راحة عند 

 

بعضا  من مجموعات النجوم بأشياء  ،ديما  ، قبعض من التراثيين هشب      

 و (العقرب)مثل  ...تتشابه وتلك النجوم ، على األرض،يعايشونها

نصيب  ...(لعنقريبا..)لمن بينها فكان بكسر العين، جمع عصا، ، (العصي)

التي تستوطن ناحية ...األربعةنجوم الفأصبحت تلك  ،من ذلك التشبيه

الذي ال يتحول ... الشمال، والتي كان عن طريقها، يحدد موقع النجم القطبي

موضعه، عن اتجاه الشمال الجغرافي، وهو ذات النجم الذي كان يستدل 

البحار أو في به أجدادنا القدماء، أوقات السرى، في الصحارى أو  ويهتدي

 .أوفي السهول األوديةفي 

 

والتي تتبعها ثالث نجوم ، (العنقريب...)ب، تعرف تلك النجوم كانت   

 ،قال فيهن الشاعر التراثي، اللواتي (بنات نعش..)تعرف ب ،أخرى

 :المجهول

 

 ...الليلة البنات أمات قرينا           



 

 

  ،بالخمر مرشوش 

 ...لنال قب   

  .وال لحقن المنعوش 

 

 : بالبناتيقصد    

 .(العنقريب)أما المنعوش فهو  (بنات نعش)         

 

التي تقف شاهدا  على و ،التراثية المميزة (العناقريب)أميز من        

والذي يزين متحف  ،(القد)المنسوج من  (العنقريب)ذلك  ،تاريخنا التراثي

 .(السلطان علي ديار عنقريب)هو ، ذلك الخليفة بأم درمان

 

 :في ثالثة أنواع متعارف عليها (...العنقريب)ف أن نصن   نايمكن عليه      

 : العنقريب الهباب - أ

 ...ال تستخدم فيه المفارش إال  نادرا   ...يسع شخصا  واحدا   خفيف     

فناء وغالبا  ما يوضع في  ،من موضع آلخر ،سهل الحمل والتحريك

 ومن ثم الظفر  ... األكثر عرضة للتيارات الهوائية الدار، وهو الموقع

 .(العنقريب الهباب)ولذا أطلق عليه  ،التهوية المطلوبةب

 

  :العنقريب المتوسط العادي  - ب

وهو بين كل أفراد األمة السودانية،  ،شائع االستخدامالعنقريب  هو    

الذي يمكن أن تفرش هو و ،(العنقريب الهباب)أكبر حجما  ومساحة من 

غالبا  ما يوضع داخل ... ، كما أنهكما أسلفنا ،عليه المفارش بأنواعها

مرورا   ،المتعارف عليهاالغرف من تلك  ابتداء ،الغرف بشتى أنواعها

مما  ...وغيرها (الكرانك) و (الرواكيب) و (الدرادر) و ،(القطاطي..)ب

 .التراث السودانيمنافذ ضمن لدينا هو وارد 

 

 

 

   :العنقريب الكبير -ج

الذي يتشابه معه شكال  ، (العنقريب المتوسط)أكبر حجما  من  إن ه       

 ،(القد) وأ (الدبار)ينسج بواسطة  ،إال أنه وفي الغالب ...ونسيجا  



 

 

في ريفنا  ،واألماكن الخاصة (...العرسان)ويوضع أيضا  في داخل غرف 

 .السوداني الحبيب

 

 :البنبر -12

خشبية أو ( أرجل)أنًّ له أربعة قوائم  :في ،(العنقريب) و يتشابه    

يتم نسجه من نفس المواد التي ذكرت في نسج  ،قصيرةحديدية 

يتفاوت طول ضلعه من  ...مربع ...ه صغير الحجمإال  أن   ،(العنقريب)

حجما ، قد تكون قاعدته  (البنابر)في أكبر  ،نصف المتر إلى المتر

 ،في كل األماكن ...يستخدم في الجلوس عليه ة،أو دائري ،مربعة

أو  ،(واسةالع  )في مواقع طهي األطعمة و  ...وخاصة داخل المنازل

 . األخرىالساخنة والمشروبات  ،أماكن إعداد القهوة

 

------------------------- 

 نغيم فاهك         

------------------------ 

 :تراثيات جلدية

 ، من سمات التراثمسبقا   ،بالتفصيل ...جانب ما تعرضنا إليه إلى      

إلى بعض أو  ،سنعرض فيما يلي ،(الدلوكة) و (النحاس) :مثل ،الجلدية

 :الجلدية بشيء من التفصيل  هذه التراثياتمن  ،جزء

  

 

 : السعن -1

والماعز  ...شكل كيس من جلد األغنام تصن ع في...جلدية حاوية      

ستخدم في حمل ، ي(المدبوغ بالقرض)،(الحمالن والسخالن) الصغيرة

وغيرهم من ...والمزارعين...لدى الرعاة ،للمسافات القصيرة...الماء

، يشابه ماء القربة كثيرا   ...، حيث يوفر لهم ماء  باردا  العمال الخلويين

تربط بعد (... التيس)أو  (الحمل)ن له فتحة عليا وهي منطقة الرأس م

وهو بفتح الواو وتشديد الكاف، ، (الوكاي..)بما يعرف ب ،ملئه بالماء

، وقد أشرنا (طري)أو سير جلدي رفيع  (... دبارة)أو ... خيط مفتول

  .(القربة)( خشم)أو لذلك في ربط  فتحة  

 



 

 

تحريكه أي ...)هوفي هز  ( الروب)السعن أيضا  في حفظ  يستخدم    

التي ( الفرصة...)إلنتاج الزبدة ،(وتقليبه عن طريق االهتزاز المتكرر

 .البلدي (السمن)ع منها يصن  

 

 (:الخرج)الس قا  -2

ويتكون  ،غالبا  ( العجول)تصن ع من جلد  ...ةحاوية جلدية كبير هو    

الذي  ...تتدليان على جانبي الحمار ،(يشابهان الرئتين)من غرفتين 

كان أم ...للشربماء  سواء أن كان  ،وهو مليء بالماء ...سخر لحمله

، وهو يستخدم في نقل الماء، لمواطن السكن، أو لالستعماالت األخرى

 .مواقع العمل، التي تبعد كثيرا  عن مصادر المياه

 

أو  ،(المبرومة)بالخيوط القوية المفتولة  ...تماما  ( السقا) يخاط    

تتوسط الغرفتين  ،له فتحة كبيرة. بواسطة السيور الجلدية القوية أيضا  

 ،ي ربما يكون بئرا  ذال ...صب من خاللها الماء من الموردي   ...في أعاله

في  كالماسورةآخر أي مصدر مائي أو  ،أو ميعة ،أو نهرا   ،أو حفيرا  

 .مثال   (الدونكي)

 

ماسورة أربع )سفلية صغيرة بحجم فتحة ...من الغرفتينغرفة  لكل      

حيث يصب  ،بسهولة ويسر (السقا)تمكن من خروج الماء من  ،(بوصة

ساهم في إغالقها وفتحها ت، (الصفيحة) :مثل ،في اإلناء المتاح لذلك

ببعض الخرق  ...ةملفوف( طرورة)أو ( عود خشبي)قطعة من الخشب 

 .البالية من القماش

 

 

 (:الضبية)الجراب  -3

الدباغة ..)إال  أنها أكثر صقال  وذلك ب ،(السعن..)ب شبيهة      

تستخدم في حفظ األغراض  ...، فهي ملساء لها لمعان خاص(المحكمة

كالحلي، وأدوات الزينة، ...وخاصة أغراض العروسات ،النسائية

المعروفة  (مالالش  )تعلق على جدران المبنى المؤقت من . والعطور

، أو غير ذلك من المواد غير الثابتة ،(شالبرو)من أو ( الش قاق..)ب

من  وأ...أو من اآلفات كالحشرات... للحفاظ عليها من التلفذلك و

 .ورمزا  جماليا  ...عتبر زينةاألتربة، وهي في نفس الوقت ت

 



 

 

 ،من مكان آلخر ،في حاالت السفر والتنقل...الجراب أيضا   يستخدم     

 .مع اختالف األغراض التي يحتويها ،للرجال وللنساء

 

 :المركوب -4

 ...الرجالية السودانية، شكله واحد... الجلدية من أنواع األحذية نوع   

مهما اختلفت أنواع جلود الحيوانات التي يصن ع منها، تستخدم في 

 : تصنيعه جلود كل من

ظور صيده إال  النمر، وهو أرفعها ثمنا  وأعالها مقاما ، فالنمر مح

عالوة على األهمية، ( مركوب النمر)ما أضفى على بتصريح مسبق، م

ومنها )وهناك ما يصن ع من جلود الفهد، وجلود األبقار، ...قوته ومتانته

وهو من أجود أنواع " نةقطع الجني"المركوب الذي يطلق عليه 

وجلود الماعز، وجلود ، (أكثرها جماال  وأكثرها ديمومةالمراكيب، ومن 

 (.أفعى سامة)د األصلة الضان وجلو

 

  :من مميزات المركوب

 .هين على القدمين - أ

 .يحتفظ بالرطوبة النسبية - ب

 .  المحافظة على القدمين من اإلعاقة واإلصابات -ج           

 .يعيش طويال   - د

 .سهل الصيانة -ه         

    .خفيف -و          

      

 :السرج -2

ليوفر  ،ذلك المقعد الذي يوضع على ظهر الحصان أو الحمار هو     

الذي توفر لصنعه الخشب،  من (السرج)ا  للراكب، يصن ع جلوسا  مريح

 ...تجعل من الجلد ضرورة ملحة في استخدامه ،مواد جلدية كثيرة

 



 

 

 (اللبدة)التي تشمل  ،التربيط بالسيور الجلديةأو ...الفرش لعمليات     

من  ،لحماية ظهر الحصان أو الحمار ،وسادة من الصوف المبطن)

ما يبطن السرج من ) (البديد) و ،(خشب السرجالتأثير السالب ل

 و ،(لحماية ظهر تلك الدابة من اإلعاقة  ،من الصوف المبطن ...األسفل

، (ابالضن  ) و ،(الحزام الذي يشد به السرج إلى ظهر الدابة) (البطان)

السرج لينزل من تحت ذيل  فيشد من خل) تشديد النون،بفتح الضاد و

 ،آمن للراكب بقاءومن ثم توفير  ،لتثبيت السرج ،الحصان أو الحمار

وسادة من  ،عادة ما توضع على السرج حيث الراكب. (على ظهر الدابة

، لتأمين أكثر لراحة الراكب ،القطن المبطن بالجلدمن أو  ...الصوف

 .(البردعة..)تعرف ب

 

 

 

 :الحوية -6

إال  أنها مصممة لالستخدام على ظهر  ...لحد كبير (السرج) و تتشابه    

في معظم أجزائها،  ،مبطنة بالجلد المصقول ...فهي خشبية ،الجمال

 (.المخلوفة)تعرف بعض أنواعها باسم 

 

يردف  ،في كثير من األحيان، من أن  الراكب (المخلوفة)اسم  جاء   

خلفة )..وتسمى مثل هذه الحركة ب ...فوق األخرىإحدى رجليه 

  .(الكراع

 

يوليان  ،في نفس الوقت ،راكبين عليهامن تواجد  (الحوية) نتمك     

، (لسرج)، مما يدلل على أنها أوسع من ظهريهما لبعضهما البعض

  .أو الناقة ومتماشية مع حجم الجمل

 

 

 :الرسن -7

 ،عبارة عن مجموعة من السيور الجلدية ...الجلد الخالص من    

أو الناقة فك الجمل إلى  ،أطولها هو ما يربط  طرفاه ...األطوال ةمتفاوت

 ،في غالب األمر ،يديه بكلتا ...ويمسك الراكب بالجزء الدائري ،األسفل



 

 

 ،من خاللها يمكن تحويل مسار الجمل أو الناقة ...ليمثل له عجلة قيادة

 .تجاه المطلوباال يف

 

التي تمنحه والودع،  ...الرسن بالكثير من المزينات الجلدية يزان   

 ،يوحي للمتأمل فيهة، كما قياداليحبب الراكب في  ،جماال  ورونقا  

 .بالرضاء الممزوج بتلك اللطافة المستطابة

 

يتميز الجمل أو الناقة عن غيرهما من األقران  (الرسن) بهذا   

الناظرين يسكبون عليهما بعض ، فيظل الكثير من اآلخرين

... التي توحي بتبجيلها وتعظيمها، وبعضا  من الصفات المحببة...النعوت

 .على مسامع أصحابها... التي تقع الموقع الحسن

 

 

 

 :النوبة -8

 ...من جانبيه ا  إال  أنها تمثل طبال  مفتوح...(النحاس..)أشبه ب هي    

ما بينهما  يتركمما  ،(الرهيف)غير السميك  ...يغطيان بالجلد اللذان

يسمح للذبذبات مع توافر فتحات على جسم الطبل،  ،فراغا  خاويا  

عند النقر على ذلك  ،ةلمسافات بعيد ،بالتنقل عبر األسير ...الصوتية

تعرف ، (الدالقين..)بعند رأسها بعصا صغيرة ملفوفة  ،يالكساء الجلد

 .(دقاق النوبة..)ب

 

في  ،بمجموعة من السيور الجلدية ...ذلك الغطاء الجلدييثبت     

مكونة  ...تتالقى وتفترق فيما بينها ،الخالص (القد)وهي من  ،الغالب

 .أشكاال  هندسية رائعة

 

إقامة أثناء  ...والمشايخ النوبة لدى رجاالت الصوفية تستخدم    

النقرات على تتفاوت و ،أو في األعياد الدينية ،حلقات الذكر الليلية

حسب ما يقتضيه حال  ...النوبة ما بين اإليقاع البطيء واإليقاع الخفيف

 .الذاكرين

 

 



 

 

 :الطار -9

 ،بعرض عشرة سنتيمترات تقريبا   ...ن إطار خشبي دائري عبارة   

إال  أن  ،(النوبة)كما تغطي  ...تماما   يغطى أحد جانبي ذلك اإلطار بالجلد

من سماكة الجلد المستخدم في سمكا ، أقل  ...الطارالمستخدم في جلد ال

 .(النوبة)تجليد 

 

ينقر عليه نقرات ذات الذي  ،ادالمادح أو القص  الطار بواسطة  ستخدمي     

أما في  .اضرينلحأو عند ا ...لمشاركينعند ا ،مستلطفو ،إيقاع مميز

يتماشى إيقاعه وإيقاع ف ،الذكرحلقات في  ،استخدامه بجانب النوبة

خلق وحدة لحنية كثيرا ، مما يؤدي إلى  متطابقةالنوبة بصورة 

 .متماسكة

 

 

 

 

 :الشتم -11

شكال  واستخداما ، إال  أن  إطاره  ذو دائرة صغيرة، ... طار أيضا   هو      

كما أنه يستخدم في إيقاع مخالف إليقاع مقارنة بإطار الطار الكبير، 

لكنهما متجانسان لحد إذ أنه يسير على وتيرة واحدة، الطار الكبير، 

أكثر سالسة ... وهو في ذات الوقت، يجعل من اللحن اإليقاعي... بعيد

 .وعذوبة

---------------------------- 

 انت بدر السما      

-------------------------- 

 

 

 (:الصوف)تراثيات من الشعر 

 ....عزيزي القارئ   



 

 

في كثير من الصناعات  ،والحيوانات الثدية األليفة ...صوف األنعام يستخدم    

وفيما يلي نذكر  ،تبادلت استخدامه األمة جيال  بعد جيل ،التي أصبحت تراثا  سودانيا  

 :تلك االستخداماتبعضا  من 

 :(الشقاق) بيوت الشعر -1

الذي صمم  ،التي تغطى هياكلها بالشعر أو الصوف ...البيوت المؤقتة هي   

 ...الرقيقة ...وغالبا  ما تنشأ هذه الهياكل من األعواد الخشبية ،خصيصا  لذلك

 ...تتميز بقوتها ،أو شجيرات معينة ...التي تقطع من فروع أشجار ...المتينة

أو ... األرضة :مثل ،بفعل بعض اآلفات الحشرية ،ومقاومتها للتلف ...وصالبتها

تعمل على إتالف تلك  ...ه التربة من عوامل أخرىبما تحتوي بفعل التآكل األرضي،

 . األعواد الميتة

 

ما  اومنه ،(ضهر التور..)منها ما يعرف ب ...تأخذ تلك الهياكل أشكاال  عدة قد    

وتتميز كل تلك  ،(خيمة)أو في شكل  ،(كالكرن)أو  (...الجملون)يكون في شكل 

وفي نفس  ،بمرور التيارات الهوائية بسهولة ،األنماط بتوفير التهوية الالزمة

 ...حرارة الشمس :مثل ،من عوامل الطبيعة القاسية ...تمثل حماية كاملة ،الوقت

 .وبرد الشتاء... والسوافي

 

بواسطة  ...(جزه)بعد قصه  ،التي ذكرنا ،غزل أصواف تلك الحيوانات يتم    

بطريقة الضرب عليه بالعصي الرقيقة  ،(نفشه)وتفتيته أو فرده أو ... مختصين

ويتم لف ذلك  ،قابال  للغزل ...في أدق أجزائهيصبح و أليجز   ،(الخبت بالمطارق)

وهي  (...الشملة..)تستخدم في نسيج ما يعرف ب ،في شكل كرات صغيرة ،الغزل

وهي التي  ...قد تكون كبيرة أو صغيرة ،البيضاء (البروش)في مستوى مساحة 

وعند اكتمال تلك مسبقا ، التي تطرقنا إليها  ،تستخدم في غطاء الهياكل البنائية

جاهزا   ...(الغرفة)يصبح البيت  ،أو حبال السعف...التغطية باستعمال خيوط الشعر

 ،وهو ذلك النمط الذي يستخدمه الرحل ،(بيت الشعر..)بويعرف حينها للسكن، 

 .أو تفكيكه ،هرعة تشييدوس ...نسبة لقلة وزن مكوناته

 

 :الدخان شملة -2



 

 

إال أنها وفي غالب  ،السابقة (الشملة)وتنسج كما هو الحال في  تصمم    

وتستخدمها النساء دائما  في  ،سودالصوف األ ،األحيان يستخدم في نسجها

التي تستخدم فيها أعواد بعض  ،(الدخان..)العملية التي تعرف ب

 ...وغيرها من األشجار (الطلح)مثل أشجار  ،التي تعتبر صحية ...األشجار

 .التي تتشابه معها في مكوناتها

 

 : مخالية الشعر -3

 ...تنسج من الصوف األسود ...قةبها عال   ،صغيرة الحجمصوفية حاوية    

بعد تعليقها على  (...الحمار)ويدس فيها رأس  ...وضع بداخلها الذرةت

دون مشاركته في ذلك من  ...تمكنه من تناول ما وضع فيها من ذرة ،عنقه

نسبة  ومن غير أن تسبب له اختناقا  ...الدجاج :مثل ،الحيوانات األخرى

 .لوفرة مسافاتها البينية

 

كما  ،في وضع ال يمكنه من التحرك كثيرا   ،(الحمار)حفظ  ...غاياتها من   

قد يستخدم الشخص  ،البذور ،وتشتيت ،يحافظ ذلك الوضع على عدم تفتيت

أثناء تنقله  ...بعض األشياء الصغيرة ،وفي حفظ ،في حمل(...المخالية)تلك 

 .من مكان آلخر

 

  :(خ رج الشعر) رجالخ   -4

، في شكل غرفتين صغيرتين، تنسج من الصوف...صوفية حاوية    

أو على ظهر  (الحمار)عندما توضعان على ظهر ...ن في أعالهمامفتوحتي

 ،(الحوية)أو  (السرج) يانبجفتصبح كل غرفة في جانب من (... الجمل)

وتمثل كل منهما حافظة  ،اليمنى و اليسرى( عين الخرج..)بان تعرف

 . الذي يتوسطهما في حالة ركوبه على ظهر تلك الدابة ...لمتعلقات الراكب

 

 :السلبة -2

حبل صوفي عبارة عن هي و ،فتح الالمبو ...بفتح السين تنطق     

وبعناية مفتول بقوة  ،أمتار أو أكثرقد يصل طوله إلى خمسة  ...طويل

وربط  ...وتستخدم في حزم ،بسهولة (السلبة)تلك ال يسهل قطع فائقة، 

كما تستخدم في  ،مع بعضها البعض ،أو المنزلية ةالشخصي ...المتعلقات

 ...أو األعواد ...سوق األشجار إلى... أو الدواب األخرى (الحمير)ربط 

وهو عود صغير في  ،(الوتد..)ب ، التي تسمىالمغروسة على األرض



 

 

قد  أو ،يغرس بكامله في األرض، ال يتجاوز طوله نصف المتر ...حجمه
 (.السلبة..)بعليه في ربط الدواب  (البربندي)يستخدم 

 

عند رأسه  ،وقوية ،له حلقة حديدية صلبة ...حديدي (وتد)البربندي     

 ...األرضغرس في داخل ي   ،يق الطرق عليه بقوةروعن ط ،األعلى

التي تصن ع من الحديد (... العتلة)حفارة ال أو ،باستخدام مطرقة قوية

لغرس األعواد  ...أو العميقة ،في تحضير الحفر الصغيرة ، وتستخدمالصلب

على ( الدق)الطرق  ةعمليل ، وقد يستخدمفي األرض ...بمختلف أحجامها

حديدة ..)والذي يعرف عند الكثيرين ب (المدق) (...البربندي)رأس 

 .(الفندك

 

 ،في المناطق المعشبة ...كبرالتحرك في مساحة أ ،للدابة (السلبة)تتيح     

الذي قد يجهد أصحابها في  ...رعى كما تساعد في حفظها من االنفالتلل

 .التوصل إلى مواقعها

 

 :الصناعات -6

في  ،في بعض الصناعات الصوفية ...الصوف بصفة عامة يستخدم   

  :مثل ...كالمقتنيات الواقية من البرد ،السودان

 

وخاصة في  ،التي تستخدم في الغطاءو ...(مفردها بطانية)البطاطين 

 :مثل ،وقد يستخدم أيضا  في الملبوسات الصوفية ...المواسم الباردة

 

بأيد سودانية  ،ودانسفي أرض ال ...التي تنسج محليا   (الفنائل)    

أو  ،(العمل اليدوي..)عن طريق ما يعرف بذلك سواء أن كان  ...خالصة

حسب ما هو  ،مختلفة ومتعددة منها ا  التي تنتج أنواع ...المصانع الصغيرة

 . ومرغوب فيه       مطلوب

      

أو  (الجوارب) و ،الواقية من البرد ،(الطواقي)أيضا  صناعة  هنالك    

الرجالية منها ..والكبيرة ..والشاالت الصغيرة ...الصوفية (الشرابات)

 .والنسائية

 

التي  ...التراثية الصوفية الصغيرة ت،إلى جانب الكثير من الصناعا ذلك     

ستخدم ما أو قد ي... وهي إبرة كبيرة ،(جمع مسلة)تستخدم فيها المسالت 



 

 

تستعمل في أعمال النسيج  ،وهي إبرة خاصة ...(إبرة الكروشى..)يعرف ب

 .والحياكة

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة السادسة      

            

 

 .من بالدينباتية منوعات تراثية    

 



 

 

 

 أنا سوداني    

 

 :من بالديمنوعات   

 :أوال  

 منتجات نباتية

حتى  ،إلى جيل جيليتمدد ويتكاثر من  ...تراثياتما تتميز به بالد السودان من  إن  

يؤكد هذا مما و ...على أي باحث تراثي ،أصبحت عملية حصره من المهام الصعبة

 ...القول

 ...جد أنفسنا، نألي حقبة من الحقب ،المحتويات التراثيةدققنا في لو  انأن     

أو تجدنا نجوس خالل متاهات وأصقاع  ...في خضم واسع عميق ،هونتو ،نغوص

نتخير غيضا  من  ،للتراث السوداني ،لكنا في هذا التناول الضيق ...ال حدود لها

أضحى تراثا  الذي و ،فنشير إلى بعض مما قد شاع خالل حقب متعددة ...فيض

عزيزي  ، فلكالبلدان دون غيرها من ...تتفرد به بالد السودان... متعارفا  عليه

 :التراثمن هذا البعض  القارئ

 :بيالعر مغالص -1

 ،(كردفان)المنتشرة في أودية  (...الهشاب)عن عصارة شجرة  عبارة   

 ...بعد جرح ساقها ،منها (الصمغ)يستخرج  ...غابية ...وهي شجرة شائكة

في عملية تعرف بعملية  ،(الفرار)باستخدام  ،غير غائر ،جرحا  خفيفا  

تنطق  يالت...بتشديد الطاء المفتوحة وسكون القافوتنطق  ،(الطق)

في شكل الحجر  ،عند مكان الجرح عصارة الشجرة تنكمش مخففة،

يتفاوت في  ...ذهبيذو لون  وهو ،(الكعكول..)ويعرف محليا  ب ،الصغير

 ال طعم ،(لين)وهو  يحلو أكله...حجمه ما بين الكبير والمتوسط والصغير

 ...له مميز

 

محبب  ،رقيق القوام ،نوعا  من الصمغ (اللعوت)شجيرات بعض  تنتج    

 .(غيورام أم)ويعرف باسم  ،أكله لدى الكثير من الناس

 



 

 

فيصبح سهال   ،أو بعد معالجته بالغليان...طازجا  الصمغ  كليؤ   

 عصرفي  (المحار الصغير) :يؤخذ بالملعقة وما شابهها مثل...(المديدة..)ك

 . ما قبل الملعقة

 

 ...الورقوصناعة  ...الزجاجفي صناعة الصمغ العربي  يدخل     

، المبانيوفي تشييد  ،العقاقير الطبيةوصناعة ... لحلوياتوصناعة ا

لتهابات واال  الكلى، والتهابات قرحة المعدةومحليا  يستخدم في عالج 

 .بصفة عامة المعوية

 

  :قلنبا -2

ق البعض على الواحدة منها لفظ ، ويطلالشائكة (السدر)ثمرة شجرة  هو    

 ،عند نضجها ،صغيرة كرات حمراءعبارة عن النبق ثمار و ،(السدرة)

وي بداخله تيح ...الطعم غالف لذيذ، للثمرة قبل نضجهااللون خضراء و

 ،الف الخارجييؤكل الغ. خشبية سميكةتغلفه طبقة الذي  ،الجنينعلى 

مثل  األمراضالج كثير من عفي  (النبق)يستخدم  ...وترمى األجنة

 .اإلسهال

 

 :وباألل -3

تعمر مناطق  ،الدائمة الخضرة ...الشائكة (الهجليج)ثمرة شجرة  هو   

عبارة  ،(اللعلوب)ينطقه البعض  (الأللوب) .في السودان( الفقيرة السافنا)

لونها  ...تغلفها قشرة خارجية رفيعة ...الشكل بيضاويةصغيرة  مرةثعن 

 ...وي الجنين بداخلهاحت ، وأخضر في طور تكوينها،أصفر بعد نضجها

يؤكل ما  ،(النبق)كما هو الحال في ثمار  ...قشرة خشبية قويةوالذي تغلفه 

 .(البذور انتقال)...وحافظته ويرمى الجنين ،بداخل القشرة

 

في بعض  ،(الك ودة)عرف باسم التي ت ،الجنينحافظة يستفاد من  قد   

التي  ...(األلفية)ومن بينها السبحة المعروفة باسم  ...مسابحالصناعات كال

في  ،(خرمت)فهي تثقب  ،لناشفةا( الأللوب)، من حبات ألف حبةتتكون من 

 لنظموهو ا ،(النضم..)ويعرف ذلك ب ...دخل عبرها الخيطوي   ،رأسيهااتجاه 

تصبح  ،(النضم)اكتمال وبعد  ...وعندها ،ع تلك الحبوب بانتظامأو وض

بعض  عالجفي  ،أيضا   (الأللوب)ثمار ستخدم وت ،(منضومة)السبحة 

 (.طنع البوج)و  كاإلمساك و السكري ،األمراض



 

 

 

 :انيالسودول الف -4

 لبلحةيتميز بثمار في حجم ا ...السودانبقاع نباته في كثير من يزرع    

، (من الوسط خصرةم) ،(لسليولوزا)خارجية من تغلفه قشرة  ...الصغيرة

، نيئا  أو ناضجا  وهو الجزء الذي يؤكل  ...ابداخله حفظ الجنينتعمل على 

ودرجات  النارتكون  ...طريق معالجات مختلفةعن  ناضجة، راالثمصبح ت

 (القلي)ومن ضمن هذه المعالجات  ،فيها اناألساسي نهما العامال ،الحرارة

 (قليها)أو  ، بتعريضها لمصدر النار مباشرة،لثمار الفول غير المقشور

لتصبح فوال  ناضجا   ...على الصاج بالرمالبعد خلطها ، نطق القافبتخفيف 

على و. الثمار في الماء وغير ذلك من الطرق تغلىوقد  ،(المدم س)يسمى 

مثل نباتات في ذلك  امثله داخل التربةتنمو الثمار  ...عكس ما هو مألوف

 : منهاأخرى 

 

 .والكورمات بصفة عامة ...والبصل ...والبامبي ...البطاطس        

 

ومن أهمها الزيت المشهور لزيوت إنتاج افي ثمار الفول  ستخدمت     

 ..الحيوانيةألعالف ، إلى جانب إنتاج ا(زيت الفول..)ب

 

 

 :يمالقض -2

حبة التسالي في حجم  ،صغيرة ...حمراء اللونعبارة عن ثمار  هو   

الثمرة واحدة بداخلها، لجنين وتحتوي على ا ...قويةو ...صلبة ،المتوسطة

كما هو  ...الذي تتميز به الخصرنتيجة ذلك  ،متالصقتين ككرتين لكنها تبدو

 .نا آنفا  رالذي ذك ،السوداني قشرة الفوليبدو ظاهرا  في 

 

التي تنمو  ...من بعض الشجيرات الصغيرة (القضيم)ثمار  تجمع    

وتستخدم  ...طازجة الثمرةتؤكل  ،في المناطق الرملية ،(بروس)عشوائية 

أهلنا في السودان يقها تسفي تحضير بعض األطعمة التي يس

 .(المدبدة)كالعصائر و...كثيرا  

 

 (سالقنقلي) لديالتب -6

التي تتميز بضخامة  ...الشهيرة أو التبلدية، (التبلدي)شجرة  تنتجه   

وبعضا  من  (كردفان) اطقتتواجد بكثرة في من .فروعهاكثرة و ،جزعها



 

 

تستصلح ال و ...تزرع الفهي أشجار  ،السودان غربفي  ،(دارفور) اطقمن

في  ،المعروفة الغابيةالعشوائية جلها ينمو بالطريقة  ...إنما ،لها األراضي

 .النباتات الغابية

 

، يتدلى من األفرع ...الشكل جراب بيضاوي داخل ،(التبلدي)ثمار  توجد   

الجراب  يحتويبفعل فاعل،  ...من ذات النبات بسيورعليها ربط قد وكأنه 

فهي ذات مذاق  ،تؤكل ...بطبقة هشةالتي تغلف  ،األجنةبداخله علي 

 الذي تضمه طبقة خشبية قوية ،الجنينوهو  ،تحمي ما بداخلها ،مستطاب

 .صلبة

 

كما يستخدم في  ...أمراض البطنفي عالج كثير من  (التبلدي) يستخدم    

المشروبات )اسم والتي يطلق عليه  ،المشروبات الباردةبعض تحضير 

  (.البلدية

 

 

 :يبالعرد -7

تسمى  ،ظليلة شائكةو ،متفرعةو ،كبيرةأشجار  (...العرديب) أشجار   

على و ...قرىوكثيرا  ما يطلق اسمها على ال (عرديبة)الواحدة منها 

 .وغيرها من المواقع ...األودية

 

، الجنين يحتوي ،(سليولوزي)بغالف  ...المغلفة(...العرديب)ثمرة  تنتج    

 .يعمل على حفظه ...وقوي ،صلب ،سميك ...غلفه غالف آخرالذي ي

 

، التي تجعله الحموضةلكنه ال يخلو من  ...الثمرة حلو المذاق طعم    

 ،المحلية الباردةتستخدم الثمار في تحضير المشروبات . للجميع مستساغا  

يستخدم في عالج بعض األمراض مثل  .في ذلك (لقنقليسا)مثل ومثلها 

 .(المالريا)مرض 

 

 :ومالد  -8

 الدومتنتج من أشجار  (...دومة)فردها مو (الدوم)الدوم أو  ثمرة   

لون ثمار  .وفي طولها ...في شكلها العام ...تشابه النخيلالشاهقة التي 

ويستفاد  ...قشرتها الخارجية تؤكل ،قويةو ..صلبة ،(طوبي)أحمر  الدوم



 

 

وفي  ...األمراضعالج بعض  وفي ..,.المأكوالت المحليةمنها في صنع 

 .(.لناموسا..)طرد الهوام والحشرات ك

 

 :ضالقر -9

 (السنط)وهو  ثمار متدلية من فروع أشجار بتخفيف القاف،  ينطق   

 ...الغرفتمثل الثمرة مجموعة من . في نفس الوقت ،المتفرعة والشائكة

ال يطاق ... وطعمها مر ...لونها رمادي ،متالصقة مع بعضها البعضال

 ...نسانلإل

 

 ،البرد نزالتوفي  ...أمراض البطنفي عالج بعض القرض  يدخل     

ستخدم أيضا  في الماء، كما ي بل الثمرةأو شربا  لعصارته، وذلك بعد مضغا  

 .الجلدية الصناعاتير من التي تدخل في الكث ،الحيوانات دباغة جلودفي 

 

 :ركديالك -11

تم استصالحه وزراعته بطريقة  ،وقصيرة ...شجيرات صغيرة تنتجه        

لونها أحمر  ...كثيرة أوراق زهريةيتميز بوجود  .ى السكاندل ،معتمدة

 .(وردي)

 

لمشروبات وخاصة في ا ،في كثير من الصناعاتاألوراق  تستخدم    

األمراض له تأثير مباشر في تخفيف حدة  ...الساخنة ردة والبا ...المحلية

 .وغيرها البردمثل نزالت  ،الصدرية

 

 :مسمالس -11

 و (كردفان)يزرع بكميات كبيرة في مناطق  ...موسمي نبات      

ويستخرج منه ما ة لزيتيفي شرق السودان بذوره من البذور ا ،(القضارف)

 .الذي يمثل دخال  قوميا  كبيرا   ،(زيت السمسم..)يعرف ب

 

في طعامهم  ...صحي( زيت..)أهل السودان جميعا  ك يستخدمه     

في أو  ...في الفطور ،المصري المعروفة لفولوجبة ا :لالمطبوخ وغيره مث

سنتطرق لذلك  ،السودانية العطوركما يستعمل في تحضير بعض  ،العشاء

وهو  ،في السودان ،(المسوح..)ويستخدم أيضا  فيما يعرف ب ،فيما بعد

اإلعياء يزيل  ...نهعتقاد بأ، بالزيت، وذلك لالأو جزئيا  ... دهن الجسم كامال

 .عميقا   هادئا   نوما  ويمنح الشخص  ،الجسم( يطرئ) و



 

 

-------------------------------- 

 نار ام بادر          

------------------------------- 

 

 :ةعن  مصية تراثت أكوالم

 :سرةالك -1

 نوع الذرةحسب  ...جودتهاوتتفاوت في  ،من الذرة بأنواعهاتصنع      

يوضع العجين مجزأ   .بإضافة الماء إليه ...والتي يعجن دقيقها ،المستخدمة

الموضوع على نار المسط ح،  (اسةوالع  اج ص)على  ،(المغرافة)باستخدام ، 

على الموضوع أو  ، سيأتي ذكرها ...(اللدايات)التي تستخدم فيها  ،الحطب

 .حديثا   زالغاأو على نار  (نالكواني)في  (الجمر)الفحم نار 

 

بفتح السين وسكون  ،(السنسن..)التي تعرف ب ،الكسرة (عواسة) تتم    

من ...صغيرة الحجمأداة وهي  ،(القرقريبة..)النون، باستخدام ما يعرف ب

صاج وتمديد العجين، على ... يتم عن طريقها تحريك... غالبا   السعف

ق طب  ت   ،رقيقة...بفتح الطاء والراء (طرقات)في شكل ، الساخن( العواسة)

 (اإلدام)المالح بعد إضافة  ...ألكلوتكون بذلك جاهزة ل... فور نضجها

 .منها ةسوداني، ال تخلو دار مائة بالمائة ،وجبة سودانية تراثيةوهي  ،إليها

 

 

 

 

 :يدةالعص -2

 (صاج عواسة)ر باستخدام لكنها تحض   ،من نفس عجين الكسرة ت عد    

يستخدم حسب  ،وفي حجمه ...سعتهمتفاوت في  ...مقعرفهو  ...خاص

         .(الطانجي)يعرف أيضا  باسم ، وهو كمية العجين المراد استعمالها

 

من الحجارة الكبيرة  بفتح الالم، (لداياتال)على ، (صاج العواسة) يوضع   

عن نار الحطب قليال ، تعمل على رفعه  ،(في حجم كرة القدم) ...نسبيا  

 .المضرمة أسفله



 

 

 

حتى يتم  ...في الصاج المذكور العجين تقليبفي  ،(العواسة) تستخدم   

عواسة )في  ،(الحلة)أو  ،(الدورية)كما أنه يمكن استعمال  ،نضجه

مثل  ،في األواني المعدة لذلك ...(العصيدة) (تقطع)ومن ثم  ،(العصيدة

 :التي تستخدم في تقديم العصائر الرمضانية مثل ،(الكورة أم قعر)

 

إضافة إلى  ...والنشا ...والكركدى ...واآلبرى األبيض... اآلبرى األحمر    

 . والبليلة ...المبلول البلح

 

 (الطلس)معدن قد تكون مصنعة من أخرى، والتي  (كورة)أي استعمال أو 

كقوالب تجعل  (...الكوريات)تعمل هذه  .(الصيني)أو من  (األلمنيوم)أو من 

 ي،الخشب (حالقد)عندما تفرغ رأسا  على عقب في ، (العصيدة)من منظر 

أو  (الطلس)مصن عا  من سواء أن كان  (الصحن)أو في ( القدح أب خرس)

المتاح  ،غيره من المعادنأو  ،(الصيني)أو من  (األلمنيوم)من 

 . في حقبة معينة ...استخدامها

 

 (العصيدة)تؤكل و ،عند أكل الكسرة ،كما هو الحال (المالح) يضاف    

  .المالعقبأو  ساخنةمباشرة وهي  باأليدي

 

 

 (:حاتالمل) الحالمواع أن

أو  ...(الكسرة..)الذي يضاف لهو و ...(اإلدام..)هو ما يعرف ب المالح     

كما يضفي عليها، في ... ويسر تؤكل بسهولةمما يجعلها  ،(العصيدة..)يضاف ل

لألكل، ويساعد كثيرا  في  فتح الشهيةيساعد كثيرا  في ... مذاقا  طيبا  نفس الوقت، 

... مواد، وذلك بما يحتويه من الهضم، كما يساعد أيضا  في عمليات البلععملية 

فيما يلي للمكونات األساسية، أو المكونات لكل  سنتعرض... في ذلك كثيرا   تفيد

 .، على حدة(إدام)مالح 

وهي ... في داخل المنزل التي سنوردها، محليا ،... (المالح)كل أنواع  تصن ع     

حسب ما تمليه ... ، وتتفاوت في مذاقها فقطمناطق السودانكثيرا  في كل  تتشابه

 .في وضع النسب المناسبة لمكوناتها وفي طريقة اإلعداد... الخبرة

 



 

 

 :ليةالح التقم  -1

 :المواد اآلتية التي تندرج في تكوينه يشمل   

 ...حم المفروملوال ...والويكة الناشفة ...والصلصة ...والزيت ...البصل  

 .زائدا  البهارات الالزمة  ...أو الشرموط

 

 

 

 :ميةالح النعيم -2

أو  (الروب)إال أنه تضاف إليه نسبة معينة من  ،التقلية (مالح)يماثل  هو  

 .األحمرواللون األبيض اللون بين ما طا  مما يجعل لونه خلي (...الزبادي)

 

 :رموطالح الشم -3

ويسمى في  ،الصلصةتضاف إليه ويمكن أن ... نوع من أنواع التقلية هو   

فيعرف  ،أما إذا لم تضف الصلصة إليه (...مالح شرموط أحمر)هذه الحال 

 .(الشرموط األخضرمالح )..ب

 

 :روكةالح المفم -4

 :باستعمال يعد     

أو  (البامية)مع خضار  ،من غير صلصة ،والبصل ...والزيت ...اللحم 

التي تساعد  ،أو الكربونات ،(العطرون)مع إضافة القليل من  ...الملوخية

 .إلى أجزائها الدقيقة (الملوخية)في تكسير 

 

 :يقةرقم الح أم -2

 :بإضافة يعد   

اللحم المسلوق، وسمي ( بةالشور)إلى مرق  ،الويكة الناشفة المسحونة 

 .رقيق القوامسم ألنه بهذا اال

 

 :ونيةالكمالح م -6

 ...باستخدام البصل ،واألبقار ...األنعام ألحشاءمن اللحوم المكونة  يعد  

 (.دمعةال)..ويعرف ب... والبهارات ...والصلصة ...والزيت

 



 

 

 

 

 

 :اجقالجقالح م -7

إال  أنه يضاف إليه ... وفي طريقة إعداده... في محتوياته الكمونية ماثلي   

 .والشحوم اللحوم األخرى القلوب وبعض ملح

 

 :كابالح الويم -8

 :باستعمال المواد اآلتية يعد   

مناطق ) .وويكة ناشفة قليلة ...وحجر الويكاب ...والبصل ...اللبن   

 (.الجزيرة

 

 

 :قب  قب   مالح أم -9

 ...بدال  عن اللحم (الشرموط)إال أنه يستخدم  (المفروكةمالح ) و يتقارب  

 .على اإلطالق ...ال يستعمل الزيتوقد 

 

 

 

 :يفةشع مالح أم -11

، لحومأو  (شرموط)غير والبصل، من ... الويكة الناشفةباستخدام  يعد        

 (.العصيدة)تؤكل به وغالبا  ما 

 

 (:ومرالحل) مراألح ريباآل-3

في  التي تعرفو ،بعد تعريض حبوبه لإلنبات ،عجين الذرةمن  ي عد      

بعد تخمير العجين  .وقد تعرضنا لذلك مسبقا   ،(الزريعة..)هذا الطور ب

 :تضاف إليه المواد التالية

 

والعرديب، إضافة إلى قليل من ، القرفة، (الهبهان)الغرنجال، الحبهان 

األحيان يضاف العصير ، والحلبة، وعصير البلح، وفي بعض الكسبرة

 .، الذي سيأتي ذكره الحقا  (الكركدي)المحضر من 



 

 

 

 (عاست  )بمثل ما  ...بواسطة نساء خبيرات (...العواسة)عملية  تتم    

 (هشر  )وذلك بنشره  ،للتنشيف ،(األحمر اآلبرى)ض طرقات تعر   ،الكسرة

وبعض األغطية المعدة  ،(البروش)مستخدمين في ذلك  ...في الهواء الطلق

ومن ثم يصبح  ،الذي يسمح بمرور التيارات الهوائية ،القماش الخفيفمن 

 ...ليصبح عصيرا   ،في الماء (بل ه)عن طريق وذلك  ،جاهزا  لالستعمال

طعمه مستطاب  .حسب رغبة الشاربين ،بكميات محددة السكريضاف إليه 

 .ساعات اإلفطاررمضان وخاصة في شهر  ...لدى الكثيرين

 

 :يضاألب رىاآلب -4

( ت عاس)ما ثل كم (عاسي  ) و ،بعد تخميره (المقشور)الذرة من عجين  ريحض       

 ،رتضاف إلى العجين المخم   ...وبيضاء ...رهيفة (طرقات)في شكل  ...الكسرة

 :بعض المواد مثل

 ...لكمون األسودا        

 ...والحلبة       

 ...والجنزبيل       

كما هو  ...ال يصفىوهو  ،الماءداخل  (هبل  )بعد  ...التي تجعل طعمه مستطابا   

فهو عصير يمثل  ...إنما يشرب بالكامل ،(اآلبرى األحمر)الحال في تحضير عصير 

 .مرتقبة وجبة طعاملمكمال   جزءا  

 

-------------------------------- 

 في الضواحي           

------------------------------ 

 :تراثيات منوعة

 :دعالو -1



 

 

في حجم  ...تتفاوت حباته من الكبير إلى الصغير ...حريةبالدفية صال اتمنتجمن ال 

وقد يكون بعضه  ،وناصع ،صافي أبيضلونه العادية، أو أصغر من ذلك، ( البلحة)

 :في كثير من النشاطات مثل يستخدم الودع ...مشوبا  بالحمرة

 ...أو أسورة باأليدي ،في الشعر( جدالت)أو  ،كقالئد ...لنساءاعند الزينة  -1

 .أو األرجل

األدوات  وأالرسن  وأ ...البخسة وأ ...الجراب :مثل في زينة المقتنيات -2

 .إلى غير ذلك من االستخدامات...  المنزلية

الذي تقوم به نساء يعرفن  ...الودع( رمي)أو  الودع (خت) -3

وقلما يقوم الرجال ...المتنبئاتمن من قارئات البخت و ...(الوداعيات..)ب

 .بذلك

   

 

 

 :رعالق -2

النباتات التي تزحف على  وهي، الجاريةذات السوق  (المدادة)النباتات  من  

التي تنتشر بكثرة في و ،وغيرها ،األشجار أو األبنية تتسلقأو تلك التي ... األرض

 :هما يعرف السكان القرع بنوعين ...السودان

المعروف لدى وهو المستخدم في تحضير األطعمة ... القرع الذي يؤكل -1

 .الجميع

 ،(كروي الشكل)أي  ...وهو ذلك النوع المكور... ال يؤكلالقرع الذي  -2

هو الذي يستخدمه الناس في نشاطات  ،وتغطى ثمرته بغالف قوي صلب

 .حياتهم المختلفة

    

 .الغالف داخلب متراصةبذور على  (القرعية)ما تحتوي هذه الكرة عادة     

 ...أو باستخدام النار في ذلك ،بآلة حادة ...تثقب الكرة أو تقطع نصفين

كرة داخلية  فيتستخرج البذور المغروسة . متعارف عليها ،بطريقة فنية

عادة ما و ،(الدقجة..)تعرف محليا  في السودان ب ...ينتتشابه والفل   ،هشة

 :اآلتيصناعة المشطور أو المثقوب في  ،يستخدم الجزء الخارجي

 

 

 :  خسةالب - أ



 

 

الصغيرة  حفظ المقتنياتتستخدم في  ...مثقوبة (قرعة) هي    

 ،غالبا  ما تزين بالسيور الجلدية ...شكلها جميل أملس. والقيمة

 .الصغيرة (الودع)حبات بو

 

 :  رعةالق  - ب

 ،عندما تكون كبيرة الحجم(...القرعة الكروية) نصفيأحد  هي   

 .الماء والثمار وغيرها :ء مثلاألشيا حفظفي أو  ،نقلوتستخدم في 

 

 :اسالك  -ج            

ويستخدم  ،صغيرة الحجم (...القرعة الكروية)أحد نصفي  وه                    

 ...والمشروبات البلدية (...الروب) و ...الماء :السوائل مثلفي تناول الكأس 

 .والعسلية المريسة :والخمور البلدية مثل

 :زينةلل .د

الزينة : في مواضع مختلف مثل ،القرع كآنية فلكلورية يستخدم                

لتقديم الحلوى  ...(شياالتال)صحون الو (...األبجورات..)كوالمصنوعات التراثية، 

     .وغيرها ...(القنقليس) و (...الأللوب) و (...النبق): أو المنتجات التراثية مثل

 (.طقت خور قصة)

 

 :ريشال -3

غيرها من  يميزها عن...ر من غطاء خلقيالطيوهو ما يكسو أجسام   

 .أنواع الكائنات الحية

 

وبعض أدواتها الصغيرة  لزينةفي ا... ريش الطيور بصفة عامة يستخدم    

الذي يعتبر أكثر نعومة وليونة  ريش النعامأما بخصوصية فالمستخدم هو 

 :فاستخدامه منتشر كثيرا  في أغراض عدة نذكر منها

 .صناعة الطنافس والوسائد - أ

 .الهبابات  - ب

 .الزينة - ج

 .طاردات الحشرات -د 



 

 

 .األقالم -ه   

 .إلى غير ذلك من االستخدامات

  -------------------------- 

 الملهمة            

 -------------------------- 

 

 ونشره لتراثاحفظ 

 :مسميات

 ...عزيزي المكرم

... أن يستطيع أي باحث ...ه ومن االستحالةأن   ،شك أنك تدرك تماما   ال    

ومهما ...ولن يستطيع ،في صفحات كتاب محدودة ...راث أمة ماتحصر 

التي  ،ه أو المضامينأن يقف عند كل األوج بذل من جهد وأتاح من وقت،

 ،في عمق أصالة تلك األمة ، فالتراث أمر ذو جذور راسخةتقود إلى ذلك

 .ومتجددة باستمرار ...ومتشعبة ...متوطنةو ...أبعاده غائرةف

 

وما أحاطت بها من  ،الباحثون كثيرا  في سبر أغوار تلك الجذور يجتهد    

أو ما بين جيل  ،ما بين حقبة وأخرى ...أخذت موقعا  في خارطتها ،أحداث

فأصبح  ،وارتبط ...تمازج بعضها ببعض فهي أحداث متداخلة،... وجيل

 ...لك الكيانبتناميها ذو ،ت بجهدهاخط   ،ةيمثل أمة واحد ...كيانا  واحدا  

التي ستظل معلقة  ،ويحمل آمالها ...يحمل أصلها ،الذي أصبح تراثا  لها

 .جيال  بعد جيل ،بأعناق أجيالها المتعاقبة

 

التي ترتكز على  ،ودافعة المسيرة ،حاملة الراية ...ذاتها األجيال هي     

وبناء  ...وتأمين الحاضر ...الماضي للحفاظ ،الموروثة ...قواعدها الصلبة

وعندها  ،ما بين جيل وآخر ...وهنا يصبح اإلرث أمرا  حتميا   ،المستقبل

سلسلة متماسكة والمجدد، ... والمعاش ...يصبح تراث األمة المتوارث

 .تحدث عن ثروة أمة كاملة ،الحلقات

 

 ...المكرم  عزيزي



 

 

وهي  ،التراثية السودانيةبعضا  من المسميات  المجالفي هذا  سنورد   

 ،بالد السودان الذي تتمتع به... التراثي الكمذلك محيط  تمثل قطرة من

لمكونات ، ولفي عمليات التنقيب للمعاني ...والذي يجعل الكالم فيه يطول

 .التي تتعلق به ...لممارساتول...

 

فيتطلب ثورة علمية  ...هذا الجسم العمالقلو ...التوثيق لهذا الكيان أما   

 ،خباياهفي الغوص داخل و ،في هذا الخضم ...تقحم بكل أبناء األمة ،تراثية

في استجالب ما غاب  ...األمل المفقود ،التي ستجعل من ثمرات هذا الجهد

والفكرية  ،لسيادة العلميةول... رمزا  للتطورأضحت  ...من موروثات

وهي ذاتها التي تجعل لألمة مقعدا   ...هاوغير ،واالجتماعية ،واالقتصادية،

 .تتربع عليه بين األمم ...أماميا  

 

 ....عزيزي المكرم

 ...توصيف، من غير التي سيأتي ذكرها المسمياتلع على أن تط   ...لك    

   ...إذا شاء هللا في لقاء آخر والتي ربما نتطرق لها ،أو تبويب ...ترتيبأو 

 

إللمام بما ، للمعرفة ولأن تتخذها لك مقودا   ...الكريمعزيزي  نأمل     

ونشر  ...في دعم ،تكون بذلك قد أسهمتو... من معاٍن تراثية ،تحويه

 ،ي مساعدة الباحثينفقد أسهمت  ...وتكون بذلك أيضا   ،التراث السوداني

من المعارف والثقافات ...ذواتهم  في إشباع  ،والمهتمين بالتراث

 ...التراثية

 

 ....كما يلي وهي

 

 ...الفركة  (...القرباب) القرقاب ...البراد ...الكفتيرة

 ...السديري  ...الجال بية ...العراقي...  الرحط 

 ...البالد ...الكاجريب ...الترس (...أبتكة)السروال   

 

 ...نشالك   ...ارةالسح   ...النقعة ...الفود... اللقد 

 ...الكرنق ...الكشاشة ...الراكوبة (...الكنش)ة المفراك 

 ...التقدة...الحشاشة ...السلوكة...المحويت...الدردر 

 

 ...االشفا ...الكربول... المحفار ...ابالسك   ...الفرار ...الحكاكة



 

 

 ...المطرق ...القنقباية ...السفروق ...المسلة ...المخرز 

 ...الحوية ...المكحلة ...المرواد ...البسطونة ...القرجة 

 

 ...الخالسوق ...الجراي ...المرق ...األمينة ...دقاقة السرير ...العنقور 

 ...الطورية ...الشكابة ...المترة ...الجدعة ...المدماك ...الطوف 

 ...العرش...التبسة...الروس...البتاب...الجرن ...المسرة 

 

  ...المضراية...العل يف ...التقاة ...الزريبة ...الشونة ...العتلة

 ...سالمخم   ...التبن ...القلوبية ...الكوريك ...المطمورة ...الكديك

 النط ارة...البخسة ...القرمة ...الكوكاب ...التركاش ...الصريف 

 ...القرعة ...النبرو ...المنقد ...الفندك ...البرجوبة ...الدواية 

 ...الحشاشة ...الملود ...مرةالع   ...سالكبرو ...المترار ...الكاس 

  .القرفة ...الزمبارة... المحجم...كراع الشرموط ...القرقريبة ...التملة 

 

 سرج...الك ض م...حليبينمأ...أمشعيفة...بنيكربو...البريدة

   ...الودع...تعولية...الكنكشة...الشلوفة...القليبة...العصي

في الختام إليك عزيزي الكريم كيفية ووسائل حفظ التراث من االنقراض   

 .أو النسيان

 :ونشره راثالت فظح ياتآل

 

 ....الكريمعزيزي 

الحفاظ على )أو جملة  ...(حفظ التراث)جملة : ورد كثيرا  ذكر  لقد                   

  :تعنيان، فهما (التراث

 ،للمحافظة على الموروث ،استخدام شتى الوسائل المتاحة"            

 ."فيهإلى جانب المستحدث  ،من التراث                      

لما  ،الرؤية المستقبليةإضافة إلى  ،مما هو وارد في ما يميز األمة عن غيرها 

وعلى التغيير  ،بصفة عامة ،ثير على السلوكمن تأ ...سيؤول إليه ذلك التراث

 .من زخم تراثي موروث ...ة لما هو اآلن بين يديهاامجار ،المتوقع في كيان األمة



 

 

تلك  في سبيل تأمين ،وجب إتباعها ...هناك عدة أوجه ،على التراث للمحافظة    

 ...للمجتمعات اآلنية ،ونيل فائدتها ...والعمل على ديمومتها ...الخصائص

 :نذكر منها ما يلي ،والمجتمعات الالحقة

 :تاحفالم -1

، أحد تلك األوجه الداعمة للحفاظ على التراث ...االهتمام بالمتاحف يعد     

 :والذي يشمل ،أو الملموس... المحسوس

 ...إلى جانب ذلكويشمل ، من مواد مختلفة ،المصنوعات المختلف 

في  ...التي تتحدث عن النشاطات الممارسة ،والرسومات ،المخطوطات

التي سادت  ،واالجتهادات ،والتي تظهر معاني العبقريات ،الحقب المتعددة

 . للتطوير وللترقي ...والتي يمكن أن تكون منطلقا  جديدا   ...فيها

 

تاح ، بما هو ملحفظ التراث ،واألنسب ...المتاحف المكان اآلمن تعتبر      

 ،ومفتوح ...منظم ...وعرض مستمر ،وأمن محكم ،من خصوصية ...لها

ومن  ،وغيرهم من ذوي االهتمامات بالتراث ،من الباحثين ...أمام كل راغب

 ،من طالب الجامعات ...والدارسين ...والمؤرخين ...علماء اآلثار

 .والتعليمية المختلفة... والمؤسسات العلمية

 

 :في السودان ،من المتاحف التي تؤدي ذلك الدور    

 ...والمتحف الطبيعي...ومتحف الخليفة...المتحف القومي        

 .والمتحف العسكري        

 

 

 

 :تراثيةال قرىال -2

... ره للزوارافواجب تو هو تشمل كل ما ،عبارة عن منشآت متكاملة هي   

 :مثلمن مختلف المواقع  وللمسئولين... لعاملين فيهاول

 

 : مثل ،الخدماتومواقع ...السباحةأحواض ...والفنادق...العرضصاالت   

وتوفير  ...وغير التراثية ...والمطاعم التراثية ...والمقاهي...لكافتيرياتا

والطرق  ،والترحيل اآلمن...والمواصالت ،أجهزة وأدوات االتصال الالزمة

وبرمجة الزيارات  ،الترفيهيةوالساحات ق والحدائ ،ودور العبادة ،المعبدة



 

 

مع  ،وغيرها من أنواع التحركات الميدانية ،العلمية والترفيهية ،والرحالت

 .توفير األمن الكامل لكل فرد داخل القرية

  

التي  ة،بتوفير التراثيات المختلف ئولون في هذه القرى،المسيقوم    

 ...جمعتهم ثقافة واحدة ،كل ما يتعلق بحياة أناس...يستشف منها الزائر 

 . وتكوين مشترك

 

 ،الكثير من المعاناة ،توفر هذه القرى ...هذا التجمع التراثيمن  انطالقا    

في سبيل  ،تكبد مشاق السفر...على اختالف هوياتهم...للمهتمين بالتراث

المرشدين  هذه القرى كما توفر  ،لوصول لكل موقع تراثي مستهدفا

 ،في الوقت المحدد ،تقديم المعلومة الالزمةيقومون بالذين ... المختصين

الذي يتبدد ذلك المال من كما توفر لهم . من غير نصب أو مشقةللزوار، 

مما يضاعف  ،لتحركاتهم ،نفقات رئيسة أو مصاحبةفي أو  ...في التحركات

 . عبئا  ماليا  زائدا  

 

مما  ،ناسبا  لهمقتناء بعض ما يرونه ممن ا... تمكن أولئك المهتمين كما   

ال مثيل  ،والذي يعد ثروة إعالمية للوطن...يعرض في معارض تلك القرى

فالقرى  ،إلى جانب كل الذي ذكرنا. وثروة مالية في نفس الوقت ،لها

في نفس و... الذي ربما كان ذاهبا  هدرا   ...التراثية توفر الكثير من الوقت

  .على تلك الفئات سلبا  يعد محسوبا  الوقت 

 

 :من أمثلة القرى التراثية تحت اإلنشاء بالسودان

 .القرية التراثية بمدينة سواكن - أ

للجذور والتراث  ي يتبناها مركز العودةتال ،القرية التراثية بالخرطوم  - ب

 .الثقافي

 

 

 

 :فلكلوريةوال تراثيةال معارضال -3

الجمعيات من لبعض من التراثيات، تقام لعرض أنواع مختلفة مواقع  هي   

أو تلك التي تعرض  ،التي تنتمي لقوميات مختلفة ،المؤسسات التراثيةأو 

تهتم بالتراث  ،مما يدعنا نصفها بأنها مؤسسات قومية ...التراث بكلياته

 .السوداني ككل



 

 

 

داخل  تم جمعها أو تصنيعا...هذه الجهات أنواعا  تراثية متعددة توفر    

 ،لعرض الفلكلوريذلك إضافة ل، تساعد كثيرا  في إثراء التراث...المؤسسات

وقد  ...ةأو القوميات الصغير ،لبعض المواطن ...الذي يحمل بعض السمات

  :مثل ،تشمل تلك المعارض المحسوس من التراث

 

 ...توالمجال ...والكتب ،والمخطوطات التراثية ...المصنوعات        

  ......أيضا  هنالك ...الفلكلورب بالتراث أو ،التي تتعلق محتوياتها        

 .  يالمسرحالعرض و ...العرض الغنائي التراثي          

 

 

 

 :من المعارض التي تقام في البالد بصفة دورية    

لعرض  ...الذي كثيرا  ما يتيح الفرص...الخرطوم الدولي معرض    

تقام في  ...كثيرةمعارض أيضا  هنالك  ،والفلكلور السوداني ،التراثيات

أو في بعض الصاالت المعدة أو في المدارس،  ،الكليات الجامعية المختلفة

  .لذلك

 

 :وثائقوال صويرالت -4

... الذي ربما يكون عرضة للضياع... الصور على حفظ التراث تعمل    

أو ، التخريبيةوالتظاهرات ... عن طريق الفوضى، أوعن طريق الحروب

، أو قد يكون فقدان التراث المنظمة أو غير المنظمة السرقاتعن طريق 

 ...كاألمطار ،أو بفعل العوامل الطبيعية ...عن طريق التلف بفعل الزمن

قد كما ...وقد يكون عن طريق الحرائق ،ودرجات الحرارة العالية ،حاوالري

 .أو الحيوانات كالطيور مثال   ،يكون التلف عن طريق اآلفات الحشرية

 

األهمية الكبيرة في حفظ التراث وحمايته مما  ...ذلك يجعل للتصوير كل    

 .قد يتعرض إليه من أضرار

 



 

 

كما ...فيعتبران من أدوات الحفظ الالزمة للتراث ...التوثيق والتدوين أما   

كالنوع  ...في حفظ المعلومات الخاصة بكل وحدة تراثية ،يتمثل دور الوثائق

 .  وغير ذلك من المعلومات الهامة ...صدروالم ...والمكان ...والتاريخ

  :سويقالت -2

أو من المصادر  ،من المعارض...ذلك عن طريق البيع والشراء يتم    

فعمليات  ،من مصنوعات وغيرها ،التي تقوم بإنتاج التراثيات...األساسية

وقد تعمل تلك  ،في رقعة أوسع...تعمل على نشر التراث...التسويق تلك

على حفظ تلك المقتنيات في تلك التراثيات، قتناء با الجهات التي تقوم

 ،التي يرتادها زوارهم ،أو غير ذلك من المواقع...مكاتبهمفي أو  ...دورهم

 .بتمليك المعلومات وبالمشاهدة سويا   ...فيتم نشر التراث أيضا  

  

 :هداياال -6

وذلك تعبيرا  عن  ،من تراثيات...أو للجماعات...ما يهدى لألفراد هي  

 ، في المهاداة والتواصل االجتماعي،موقف يستدعي استخدام التراثيات

ومن جهة لجهة  ،من موقع آلخر ،تعني الهدايا توزيع ونشر تلك التراثيات

تدفق في و ،هاوفي نشر ،عليهاظ اوهي قد تساعد كثيرا  في الحف ،أخرى

 .أكثر من مستقبل واحدلجهات متعددة تتخطى ... لهاالتعريفية  اتالمعلوم

 

 :دويةاليصناعات ال -7

كل  ،من الجنسين ،يقوم بها أناس مختصون...عمليات فنية متقنة هي    

من هذه المقتنيات ، نورد وقدراته ...يتماشى مع خبراتهيتفاعل مع ما 

 :، ما يليالصناعية والتراثية في نفس الوقت

 

والصناعات ...(الفخارية)والصناعات الخزفية ...الصناعات الجلدية   

إلى جانب تلك التي تتم  ...والصناعات الخشبية...(من السعف)السعفية 

 ...هنالك أيضا  الرسومات .مختلفةأخرى صناعتها من مواد 

 ،التي يقوم بتصميمها...والمخطوطات التراثية المتنوعة...والصور

 . ودونأو هواة مج...أو دارسون متميزون...فنانون مختصون ،وتجهيزها

 

المقتنيات  ...نشرعلى و ...على حفظ ،الصناعات واألعمال اليدوية تعمل   

تستهوي  ...اذةفهي جاذبة أخ   ،فاعلهوبصورة ...بصورة مميزة ،التراثية



 

 

غاية الحفاظ عليها ومن ثم تأتي  ،قتنائهاال...والمهتمين بالتراث ،الشارين

 .ونشرها في مجاالت أوسع

  :شعبيال دباأل -8

ن في كما تدو   ،سيرة التراثيات كثيرا  على أفواه األدباء والشعراء ترد    

يرد فيها الكثير من ، التي وفي أشعارهم...منشوراتهم األدبيةفي و ...كتبهم

وفي ...في استخداماتها ،اإلشارة البائنة، إلى جانب التمجيدمن و...اإلطراء

 .والدينية ،واالجتماعية ،فوائدها الصحية

 

 :قال أحدهموفي الدعوة القتنائها والحفاظ عليها 

 

 (ة مبنيةـقب..)يا سيدي الحسن يا اب  

 .لى كرعي ة يديامن  (حجاب)تكتب لي  

 

و ... دينيا   ،المتعارف عليها ,أحد أدوات الحرزهو  (الحجاب)    

  ...جتماعيا  ا

    

 :أو كالذي قال

 ...يا بلدي يا حبوب    

  ،(توب)و (جالبية)أبو     

  (.مركوب)و (سروال)و     

  (...سديري)و (عمة)و     

 (.سكين)و (سيف)و     

 

التي  ،فهو من التراثيات ...يمثل تراثا  سودانيا  متفردا   ...ذكر إن  كل ما

 .كل هندام الفرد السوداني المتميزتش

 

التي تتحدث  ،األدب الشعبي بالكثير من الصور التراثية السودانية ينضح    

، وقد المتمثل في تراثه الموحد عميق الجذور ،بقوة عن الوطن السوداني

  ..تعرضنا لذلك مسبقا  

 

 

 

 :مناسباتال يف تخداماتاالس -9



 

 

كل منها حسب ما  ،ةفي المجتمعات السوداني ،التراثيات كثيرا   تستخدم    

 إال  أن   ،وفي تفاصيلها الجمالية...في أحجامها ، بتفاوتيقتضيه الحال

يختلف استخدام  ،ففي مناسبات األفراح بأنواعها ،مدلوالتها واحدة

 .وقد أشرنا لذلك مسبقا   ،ما هو مستخدم في مناسبات األتراح، عالتراثيات

 

باقتناء  ، متمسكا  جعلت معظم جمهور األمة ...االستخدامات هذة    

وهي تقدم  ،و منهاأن تجد دارا  تخل فقل   ،بشكل مطلق، المنازلالتراثيات في 

مثل البرش  ،(عند الحوبة)في الوقت الالزم و ،ألولئك الذين ال يقتنونها

أو الصواني  ،(يزانالق)أو الحلة الكبيرة  ...أو عنقريب الجنازة ...األحمر

وغير ذلك من المقتنيات التراثية السائدة في مجتمعاتنا  ،(الصفرة)الكبيرة 

 .السودانية

 

... والنشر... العديد من المجاالت، التي يتم عن طريقها الحفاظ هنالك   

للتراث السوداني، والتي سنتطرق لبعض منها، في الجزء الثاني من هذا 

   .الكتاب، بمشيئة هللا

 

 ....الكريمعزيزي

 رالذي نفض الغبار عن كثيذلك  ...ما سردناه مسبقا  أنك قد تابعت  ...ال شك       

أو توارت  ،بصفة عامة ...ذهان الناسأيبت عن التي غابت أو غ   ،من التراثيات

كما أننا نعلم علم اليقين  ،بصفة خاصة ...عن أعين المهتمين بالتراث السوداني

لم تندرج  ،أو معلومات ...من مسميات تراثية ،أن  ما جاء في هذه المحاضرات...

الذين لم  ،عظم شباب اليوملم ،أو العلمية ،تحت الحصيلة المعرفية ،على اإلطالق...

 ...حدا بناالذي  ووه ،على امتداد حقبها ،لمعارف التراثيةاشحذ هممهم التعليمية بت  

التي سوف تمد  ،في مناهجنا التعليمية ...أن نطالب بإدراج الدراسات التراثية

ما قد ، فيوتصارع ،تضاهي ...الذي سيجعل منهم قوة ...المعرفيفيض طالبنا بال

 . والمنطلقة من أرض تراثية عامرة ...ركب األمم المتطلعة لمستقبلهافاتها من 

 ....عزيزي الكريم

أمال  في  ،من هذه القطرات التراثية السودانية ،بالقدر الذي تطرقنا إليه نكتفي    

أن  الذي نأمل... بحث آخر في مجال التراث السودانيمن خالل معك التواصل 

 .ما تطرقنا إليه من حديثن ثمار تكون قد جنيت الكثير م



 

 

 القطار المر                

    ------------------------------ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

               

                                                                  

  

 المحاضرة السابعة            

 

 

 العربية األمثالمن  نظائرهاالسودانية و األمثال



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنا سوداني        

-------------------------  

 

التي أصبحت السودانية، واألمثال العربية،  ألمثالفيما يلي نورد بعضا  من ا    

التي  المقوالتكما أصبحت من ... وأثرا  بارزا ، وهاما ، من اآلثار الثقافية...  تراثا  

سواء أن كان ذلك فيما بين الجماعات، أو فيما بين .... يستدل بها أثناء الحديث

 .األفراد

 

، عن طريقه يحدد سلوك ومرجعا  ... العلمية كالحقيقةكما أنها أضحت     

 األخطاء،من شر الوقوع في  ...كالكابحويتخلل نشاطاتهم، وتعمل ... األشخاص

تعتبرها معوقا  أساسيا ،  يتخلل مسيرتها الثقافية والتي ... التي ترفضها الجماعات

 .أو المجتمعية

 

، وهو فكرة صغيرة، تحوي (الدارجة) يصاغ المثل السوداني باللغة العامية   

من أو مجموعة  كبيرا  ، التي تحمل في طياتها، معنى قليال  من الكلماتبعضا  

، المنضوين تحت لواء تمثل أثرا  واضحا ، عند معظم أفراد المجتمع ...المعاني

 .ثقافة واحدة

 



 

 

لإلصالح غالبا  للتقيد بما جاء فيه من المعنى المقصود، هادفا  بذلك  يدعو المثل   

وتحقيق الرغبات، والتطلعات، الفردية منها ... الحذروتوخي  ...السلوكي

 .واالجتماعية

أو مصدر محدد، شارك في ...أو مصمم  ...ال ي عرف لألمثال السودانية مؤلف    

، تم فيه إخراجها تأريخ معين يعرف لهاأو في تركيبها، كما ال ... صياغتها

خضعت لممارسات مجتمعية، تم تعهدها في المجتمعات، غير أنها ... وبثها

 مجتمعمن  ...متفاوتةحتى أصبحت مفرداتها  باإلصالح، والتغيير، والتبديل،

ره، ينتمون لذات الصبغة الثقافية و التراثية الواحدة، غير ومن فرد لغي... آلخر

 .أننا نلحظ ثبات المعنى والهدف المنشود

 

، في نصوص المثل، نورد المثل التالي، في صيغتين كمثال لمثل هذا التغيير   

 :المعنى تحمالن نفس

 

 ..."الماعندو كبير يسوي ليه  كبير"

 و                 

 ..."تري ليه  كبيرالماعندو كبير يش"

  

ومنه ... المحزنومنه ... فمنه المفرح لكل مثل سوداني مقام يطلق فيه،    

في موقعه،  المثلقد يكفي إطالق . ، وغير ذلك من المعانيالمادحومنه ... لمهينا

قد يشغل وقتا  ليس بالقصير، ... محاضرة، أو درسأو  بقصة كاملة،عن اإلتيان 

ويستدل به ... ، يلجأ إليهما يصبح رفيقا  لشخصوقد ... هوقد يعدل سلوكا  في حين

ال محالة ... الذي يحسن استخدامه، من كارثة ينقذ المثل الفردعند الحاجة، وقد 

 .حينما يساء استخدامه... إلى العكسواقعة، وقد يقود 

 

ال ينفصل بأية حال  تراثا  ، وأصبحت خلدت األمثال السودانية، في وجدان األمة    

ويحمل مأثورات الثقافة كما أصبح، أيضا ، يمثل . األحوال، عن تكوينها األزلي من



 

 

التي تميز المجتمع السوداني، عن غيره من المجتمعات القريبة أو ... الواحدة

 .البعيدة

، بكون أن الثقافة العربية العامة معطيات ال ينفصل كثيرا ، عنإال  أن  ذلك التراث  

... عميقة، ومتشعبة، في الثقافة العربية جذورذات ... األمة السودانية أمة عربية

بما تحويه من ... و مآالتها... والتي لم تنخرط عنها بعيدا ، في جميع روافدها

 .، ووجدانياتتطلعات، وآمال

 

الثقافة السودانية ، وإلى الروابط المتينة، بين إلى العالقة القوية... يقودنا ذلك    

من خالل األمثال السودانية، ... وقد وجدنا لبعض من ذلك منفذا   ...العربية والثقافة

واالستخدامات المتقاربة  المعاني، واألهداف،واألمثال العربية، بما توافر فيهما من 

 .والمتطابقة أحيانا ، فيما ورد ضمن الكثير من مفرداتها

 

، المتشابهات من األمثال السودانيةبعض ... سنورد فيما يلي من صفحات   

في المعاني، وفي األهداف، ... ، والتي توحي بالكثير من التطابقواألمثال العربية

 .وغير ذلك من أنماط السلوك السوداني والعربي

 

 ....المكرمعزيزي   

، سنعرض لك المثل كي يسهل تعاطيك لألمثال السودانية والعربية معا      

أو ما قد يتطابق معه، من األمثال العربية، مع قليل من ... ونظيرهالسوداني 

لفطنة القارئ الكريم، لما قد يضيفه من ... الشرح، وسنترك ما تبقى من معاني

 .معلومة، أو معرفة، قد تساعدان كثيرا  في إثراء ما نحن بصدد عرضه لك

   ....فإليك هي عزيزي 

             ------------------------- 

 القيتو باسم               

           ------------------------- 

(1) 



 

 

       

 :المثل السوداني

 

م القي عريان"                "البالقيك محز 

 .أي من يلقاك أو يواجهك: البالقيك            

،هو ذاك الذي (بفتح الميم األولى وتشديد الزاي المفتوحة) :المحزم          

 .بنية الشر والتحفز للقتال يشمر عن ثيابه

أي من غير مالبس تستر ( بكسر القاف المخففة: )القي عريان         

 .الجسد

 

 :كما ورد المثل في صيغة أخرى      

 "تجيني متشمر تلقاني عريان"          

 (بكسر الميم األولى والثانية المشددة)           

 

 .شرح المثل العربيوالمعنى كما ورد في مضمون 

    

 :المثل العربي

 

 "إن كنت ريحا  فقد القيت إعصارا  "         

 

وتثير الغبار والماء ... اإلعصار ريح تهب ما بين السماء واألرض        

كالعمود، وهو قوي يجرف كل ما تحته أو معظمه، فهو يضاهي الريح 

 :العاتية، وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى

وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليالي "     

 "وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية

( 7،6الحاقة آية )                                                                  

 



 

 

لطائي، المعروف بكرمه، وورد ذكر الريح العاتية فيما نسب إلى حاتم ا      

وهو من قبيلة طي، في شمال المملكة العربية السعودية، منطقة حائل، 

 :مقولة

 

أوقد النار فإن جلبت ضيفا  ... والريح ريح صر ...يا غالم الليل ليل قر "     

 ".فإنك حر

 

        

إذا القى من هو أدهى منه ... المعتز بها... يضرب المثل للمفتخر بنفسه    

 .وأشد

  

(2) 

 

 :المثل السوداني 

 

 "الراجل بمسكو من لسانو"               

 

ه به الرجل        .كناية عن األخذ بما يتفو 

 .يضرب لألمانة والصدق في القول      

 

 :المثل العربي

 

 "إن  الرائد ال يكذب أهله"             

 

الرائد هو الذي يتقدم القوم، لطلب الماء أو الكأل حين ينتجع البدو، فإن كذبهم      

 .أفسد أمرهم وأمر نفسه معهم

 .يضرب ألمانة القائد وصدقه في قومه    

 



 

 

 

(3 ) 

 

 :المثل السوداني

 

 "الحوار الغلب شيخو"            

 

الشيخ، وينفذ والمعروف أن الحوار يقتدي ب. أي ضاهاه وتفوق عليه      

 . أوامره في طاعة تامة

 .مثل ما جاء في شرح المثل العربي... المعنى واضح  

 

 

 

 :المثل العربي 

 

 "فلما اشتد ساعده رماني"           

 

 .يضرب لمن يسيء إليك وقد أحسنت إليه     

 :وهو الشطر الثاني من البيت القائل

 كل يوم   الرماية وعلمه      

 .فلما اشتد ساعده رماني     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(4) 

 

 :المثل السوداني 

 

 "الميته ما بنسمع كوراكا"             

 

 .الكائن الذي فقد حياته ومات :الميته      

 .، ال يسمع(بكسر الباء وتسكين النون) :ما بنسمع      

 .والكوراك هو الصياح بصوت عالٍ ... صياحها :كوراكا      

 .والمعنى كما هو وارد في المثل العربي      

 :وجاء المثل في صيغة أخرى      

 "الرمة ما بتحس بالفاس"              

ة       .، هي الميتة من الحيوانات(بكسر الراء وفتح الميم المشددة) :الرم 

 .معول حاد يستخدم في التقطيع والتكسير :الفاس     

 

 :المثل العربي

 

 "لقد أسمعت لو ناديت حيا  "              

 

 :وهو صدر البيت الشهير     

 لقد أسمعت لو ناديت حيا   

 .ولكن ال حياة لمن تنادي

 .من يحتاج إليها ال يتبع النصيحةويتمثل به حين 

 

 

 

 

 

 

(2) 



 

 

 

 :المثل السوداني

 "راح من كد وجد ومن استراح"              

 .عمل بتفانٍ  :كد     

 .خلد للراحة :استراح     

 .فشل وضاع :راح     

 (حسين بركة............) .المعنى واضح

 :المثل العربي

 

 "سيدركها إذا شاب الغراب"                

 

 :وهو عجز البيت     

 ومن طلب العال في غير كٍد     

 الغراب  إذا شاب  سيدركها    

 .دائما  ولن يشيب أبدا   سيبقى أسودالمعنى واضح ألن الغراب    

 

 

 

 

 

 

(6) 



 

 

 

 :المثل السوداني

 

 "عينيك الكالم ليك يا المنط ر"              

الجاحظ الذي يباعد ما بين جفني ( بكسر الميم وكسر الطاء المشددة) :المنط ر  

 .عينه بقدر كبير

 .لشخص ما الكالم غير المباشريعني توجيه   

 

 :المثل العربي

 

 "إي اك أعني واسمعي يا جارة"                  

 (.الكاف إي اك بكسر)   

 

 .شخصا  آخر ويعني بهإلى شخص  يوجه كالما  يضرب لمن 

 

 

 

 

(7) 

 

 :المثل السوداني

 

ام"                          "ما تبقى لو 

 



 

 

 .صيغة المبالغة في المالمة، حتى وإن لم يدرك للشخص المالم عذرا   :اللوام   

 .بمثل ما جاء في المثل العربييضرب المثل 

 

 :المثل العربي

 "لعل له عذرا  وأنت تلوم"                     

 :وهو عجز بيت صدره

 ...تأن  وال تعجل بلومك صاحبا  

ال يعلمه الال ئم، وهو ال يعطي الملوم فرصة  يلوم من له عذروهو يضرب لمن 

 .يبين فيها وجهة نظره

 

(8   ) 

 

 :المثل السوداني 

 

 "شغل هردبيس"                         

 

 .غير تخطيطعشوائي من  :هردبيس  

 :او المثل الذي يقول 

 "قعرليهو ال ليهو راس وال "           

 .يضرب كما ورد في المثل العربي

 

 :المثل العربي

 



 

 

 ."يخبط خبط عشواء"              

 

، (مذكرها أعشى)الضعيفة البصر، وهي التي ال ترى ليال   الناقةهي  العشواء   

 .فهي تطأ كل شيء

والمثل مشتق من . ، أو على غير أساسيتصرف دون تفكيريضرب مثال  لمن 

 :البيت الشهير

 رأيت المنايا خبط عشواء من تصب

 فيهرم  يعمر  تخطئ  نــوم  تمته 

 

 

 

 

 

(9) 

 

 :المثل السوداني

 

 ."كفوف المعروف عشرةجزا "           

 

 .اإلحسان :المعروف

 .صفعات على الخد :كفوف

 .المعنى واضح

 .للرد على اإلحسان باإلساءةيضرب المثل 

 



 

 

 

 

 

 

 :المثل العربي

 

 "ما القى مجير أم عامر"                

 

وأم عامر ، أي جعله جارا  وكناية عن الحماية، جارأاسم الفاعل من الفعل مجير   

، وفي ذلك فأكلتهولكنها عدت عليه  ...ثم أطعمها، أجارها بعض مطارديها، الضبع

 :قيل البيت

 ومن يصنع المعروف في غير أهله

 .مجير أم عامر القى   الذي  يالقي 

 

 .ويضرب المثل لمثل ما جاء في المثل السوداني

 

 :وهناك بيت الشعر

 ومن يفعل المعروف في غير أهله

 عليــه  ويندميكن  حمــده  ذمــا   

 

 

(1 1) 

 



 

 

 :المثل السوداني 

 

 "دا حار ودا ما بنكوي بيه"                

 

، بعد أن تتعرص اإلنسان العليلالتي يكوى بها جسم ... محاور الكيالمقصود 

 .الطب البلديكما هو في ... لدرجة عالية من الحرارة

 .لرفض األمر رفضا  قاطعا  يضرب 

 

 

 :المثل العربي

 

 "أمران أحالهما مر"               

 

 .نفس المعنى في نص المثل السوداني

 

(11) 

 

 :المثل السوداني

 

ام"                    "الفي البر عو 

 

 صيغة مبالغة....... وهو  .يجيد فن العوم :عوام

 .ال يقاسي مصاعب الشيءيضرب لمن       



 

 

 

 :المثل العربي

 

 "على النظارةما أهون الحرب "             

 

، والنظارة هم الذين يتخذون (من الفعل نظر صيغة المبالغة)جمع نظ ار  :النظارة   

 .يشتركونوال  ينظرون منها إلى القتالشرفا  من األرض، 

 .يضرب في مثلما جاء بالمثل السوداني   

 

 

(12) 

 

 :المثل السوداني

 

 (.حداث مو)أو " السواي ما حداث"          

 

 .شيئا   ال ينجزومن يتحدث كثيرا     

 .يضرب المثل مثلما جاء في المثل العربي

 

 :المثل العربي

 

 ".أسمع جعجعة وال أرى طحنا"            

 



 

 

 .الدقيق، والطحن هو صوت الرحاالجعجعة هي    

 .وليس وراء ذلك شيء... يكثر الحديث بالفخريضرب لمن   

 

 

(13) 

 

 :المثل السوداني 

 

 "الحس طالع والحمار ضالع"        

 

 .الصيت :الحس

 .واضح :طالع

 .معاق أو أعرج..ظالع :ضالع

 .للحركةويرمز الحمار ... الحس للشهرةيرمز   

 .يضرب  لمثل ما جاء في المثل العربي

 :أو المثل الذي يقول

 " أسمع بيك وال أراك"                

 

 أو 

 "وال أراك أسمعبك"                 

 .الكعوبية.......(بفتح الباء وسكون الكاف :بك)   

 



 

 

 :المثل العربي

 

 "أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه"      

، مشقة المعيدي، وكان يسمع خيرا  عن المنذر بن ماء السماءأول من قاله    

 .قال المثل كريه المنظرفيعجبه ما يسمع عنه، فلما رآه وكان 

 .فيه يخي ب ظن الناسخير من منظره، ثم أصبح يضرب لمن  خلقهيضرب لمن 

 

 

 

(14) 

 

 :المثل السوداني 

 

 "الكبش البحت سكينو"                   

 

 .الخروف :الكبش  

 .أخرجها من األرض :البحت سكينو  

 .يضرب المثل لمثل ما جاء في المثل العربي  

 

 :المثل العربي

 

 "براقشوعلى نفسها جنت "            

 



 

 

أ غير عليهم فهربوا ومعهم براقش، فتتبعهم . كلبة لقوم من العرب :براقش   

ق تلت التي دلت عليهم، فكان أن براقش وكادوا أن يخطئوهم لوال نباح ... أعداؤهم

 .وأصحابها

 .عليه يعود ضررهعمال   يعمليضرب المثل لمن   

-----------------------------------  

 الذكريات               

----------------------------------- 

 

(12) 

 

 :المثل السوداني

 

 "مجبورة خادم الفكي على الصالة"     

 

من الراعي ألمور دينه، فكل ... الشيخ الورعكما هو معروف  :الفكي    

... ببعض من صفاته يجب أن يتحلىمن األصحاب، واألتباع،  يدور في فلكه

 .وأن ال ينصرف عن نهجه حتى ولو كان مجبرا  

 .حتى ولو كان كارها  ... لشخص ما وجبت عليه الطاعةيضرب لمن    

 

 :المثل العربي

 

 "مجبر أخاك ال بطل"             

 

 .يحمل نفس معنى المثل السوداني ويضرب لمثل ذاك الغرض   

     

 

 

 



 

 

(16) 

 

 :المثل السوداني

 "التسوي كريت في القرض تلقا في جلدها" 

 

 .الذي تعمله (.بكسر الواو المشددة) :التسوي 

 .الجلد المعروف (.بكسر الجيم وفتح الدال) :جلدها 

 .هو ثمر أشجار السنط :القرض

 .تجده :بمعنىتلقاه،  :تلقا

 .المعزة :كريت

 .يضرب المثل كما هو في المثل العربي

 

 :المثل العربي

 

 "وعلى الباغي تدور الدوائر"        

 

أن  الشر يعود على ومعناه . ظلمأي  بغيهو اسم الفاعل من  :الباغي   

 .ولمثل هؤالء يضرب المثل. الظالمين

 

    

(17) 

 

 :المثل السوداني 

 

 "شبهينا واتالقينا"              

 

 .يضرب حينما يلتقي الشبيهان     



 

 

 :هناك نص آخر     

 

 "وخايب الرجاالتعيس "      

 

 :المثل العربي

    

 "وافق شن طبقه"             

 

 .أو للرجل يجد من يماثله... للشيئين يتفقانيضرب    

 .فوافقهأي غطاء  طبق، جعل له قد تشن ن أي تقبضوعاء األدم،  :الشن

 

 

(18) 

 

 :المثل السوداني

 "هي عايرة وادوها سوط"              

 

 .ما شرد من األنعام مسرعا   :العايرة   

 .الذي يستخدم في الجلد :السوط   

 .في اإلفالت عندما يراد عكس ذلك زيادة السرعةكناية عن    

 .يضرب بمثل ما جاء في المثل العربي   

 :أو المثل

 

 "هي مطينة وتديها موية ؟" 

 .بكسر الهاء وإهمال الياء :هي   

التي أصبحت  أي التربة المبتلةبكسر الميم وكسر الياء المشددة،  :مطينة   

 .طينا  

     

 



 

 

 :المثل العربي

 

 "أحشفا  وسوء كيلة"             

 

 هو أردأ التمر :الحشف

 .هي الكيل :الكيلة

 أي أنك تبيعني أردأ التمر وتغشني في الكيل؟ 

 .ومتناقضتين خصلتين مكروهتينيضرب لمن يجمع 

 

(19) 

 

 :المثل السوداني

 

 "شدة وتزول"                     

 .المصيبة :الشدة 

 .يضرب المثل لمثل ما جاء في المثل العربي

 

 

 :المثل العربي

 "سحابة صيف عن قريب تقش ع"          

 

 .بمعنى تنكشف وتزول تنقشع أي.( بفتح التاء والقاف والشين المشددة) :تقشع

 .، في سرعة، فال يمكث وال يلبثظر زوالهلألمر السيئ ينتيضرب مثال  

  



 

 

 

(21) 

 

 :انيالمثل السود

 

 "خيرا  تفعل شرا  تلقا"               

 

 .الخير بالشر يكافأ فاعلالمعنى أن 

 .يضرب لمثلما جاء في المثل العربي

 

 

 

 :المثل العربي

 

 "جزاه جزاء سنمار"                 

 

في  ،(الخورنق...)قصره المعروف  بلنعمان ابنى للملك ... الرومسنمار رجل من 

 .ميتا  لغيره، فسقط  يبني مثلهلئال ... من أعاله ألقاه ، فلما فرغ منهالكوفةظاهر 

 .باإلساءة للمحسن يكافأيضرب 

 

(21) 

 

 :المثل السوداني



 

 

 

 "الع شر قام ليه شوك"             

 .من األشواك شجيري خالينبات  :العشر

 .نبت :قام

 .كما جاء في المثل العربييضرب 

 

 :المثل العربي

 

 "كان كراعا  فصار ذراعا  "               

 

 .صار غنيا  وللفقير  للضعيف صار قويا ،يضرب 

 .من مقدم الساقالركبة ما دون  والكراع

 .عن الرجل والكراع.....                                           

(22) 

 :المثل السوداني

 

 "جا حاني ق صتو"                   

 .منك س :حاني

 .ناصيته :قصتو

 .المطلب الخيبة في تحقيقداللة عن 

 .يضرب المثل مثلما جاء في المثل العربي

 



 

 

 :المثل العربي

 

 "رضيت من الغنيمة باإلياب"             

 

 .الرجوع :اإلياب 

 فلم ينله،لمن سعى إلى شيء  ...القناعة بالسالمةوعند ... الخيبةمثل يضرب في 

 .كله يبذل جهدهغير أنه لم 

 .بالخالصفي طلب الحاجة حتى يرضى  يشقى أو لمن 

(23) 

 

 :المثل السوداني

 

 "كسر القحف "                 

 

رأي . فعل ماضي، بفتح السين :كسر  .دم 

من وعاء  (شقفة)جزء مكسور (: بكسر القاف المخففة وكسر الحاء) :القحف

 .فخاري

 .الخصومةوكسر القحف كناية عن 

 .يضرب المثل بمثل ما جاء في المثل العربي

 

 

 

 :المثل العربي



 

 

 

 "قلب له ظهر المجن"                

 

 .وال يقلب إال  للعدو المحارب .الترسهو ( بكسر الميم وفتح الجيم) :المجن

 .عاداهثم انقلب عليه و على مودة،يضرب مثال  لمن كان مع صاحبه 

 

(24) 

 

 :المثل السوداني

 

 "الفيك بدربو"                    

 .، ما تتميز به دون غيرك من صفات منكرة(بكسر الفاء) :الفيك

 .أسبق به القولأي ( بفتح الباء وكسر الدال المشددة وسكون الراء) :بدربو

 .يضرب المثل بمثل ما جاء في المثل العربي

 

 :العربيالمثل 

 

 "رمتني بدائها وانسل ت"               

 

 .اتهمه به :رماه بالداء

 .الخروج من المجموعة :االنسالل 

 .يعي ر صاحبه بعيب فيه هويضرب لمن 



 

 

 

 

(22) 

 

 :المثل السوداني

 

 "أجاويدك التسوي بى إيدك يغلب"          

 

 .ما تفعله طائعا  ( بفتح التاء وكسر الواو المشددة) :التسوي

 .الوسطاء :األجاويد

 .يضرب المثل لمثل ما جاء في المثل العربي

 

 

 

 :المثل العربي

 

 "الصيف ضيعت اللبن"               

 .، من الفعل ضاع(بفتح الياء المشددة وكسر التاء) :ضيعت

شيخا  ، وكان لعمر بن ع دسكانت زوجة  (لقيط)بنت  (دحتنوس)أصله أن  

 . فتى جميال  فقيرا  وطلقته، وتزوجت ... فكرهته

 .فقال المثل (بقرة حلوب)حلوبة السنة فأرسلت إلى عمرو تطلب  وأجدبت    

 . وإضاعة فرصته فوتهيضرب لمن يطلب شيئا  بعد 

 



 

 

 

 

 

(26) 

 :المثل السوداني

 

 "تشوف القبة تقول تحتا فكي"              

 

 .بناء يغطي الضريح :القبة

 .أي تحتها أو بداخلها( بكسر التاء والحاء) :تحتا

 .شيخ ورع :فكي

 .يضرب لمثل ما جاء في المثل العربي

 

 :المثل العربي

 

 "إنما هو كبرق خل ب"               

 .خادع :خل ب

 .ال غيث معهالبرق الخلب هو البرق الذي 

 .يعد وال ينجزيضرب لمن 

 

 

 



 

 

 

(27) 

 

 :السودانيالمثل 

 

 "جبانة وهاصت"                  

 

 .سوق :جبانة

 .ال نظام يسود فيها :هاصت

 .، كما هو الحال في المثل العربيالنفالت النظاميضرب المثل 

 

 

 :المثل العربي

 

 "اختلط الحابل بالنابل"                 

، فإذا النبلل ، والثاني يستعمالحبالولكن األول يستعمل ... الصائدينكالهما من 

 .، إنما يصاد في االنفراديصاد شيءاختلطوا ال 

 .حتى ال يعرفوا وجهه اختالط األمر على القوميضرب مثال  في 

 

(28) 

 

 :المثل السوداني

 



 

 

 "يبيع الموية في حارة السقايين"            

 

 .الماء :الموية

 .هم الذين يبيعون الماء :السقايين

 .في المثل العربييضرب المثل بمثل ما يضرب 

 

 :المثل العربي

 

 "عريسة األسدكمبتغي الصيد في "           

 

 .مأوى األسد :العريسة

حيث يغلب عليها، أو لمن يطلب ... موضعها الحاجة في غيريضرب للرجل يطلب 

 .محاال  

 

(29) 

 

 :المثل السوداني

 

 "طواقيناجينا لى مكة تغنينا قلعت "           

 .إلى :لى

 .أخذت :قلعت

 .جمع طاقية وهي معروفة :طواقينا

 .منهاسوأ أ مصيبة إلى أخرىيضرب مثال  لمن لجأ من 



 

 

 .وهو كما جاء في معنى المثل العربي

 

 

 

 :المثل العربي

 

 "بالناركالمستجير من الرمضاء "            

 

 .هي األرض الحارة الساخنة :الرمضاء

 . طلب جواره أي حمايته وعونه بمعنى... اسم الفاعل من استجار :والمستجير 

 

 :مأخوذ من قول الشاعر المثل

 هكربت  بعمرو عند  المستجير

 كالمستجير من الرمضاء بالنار 

 .يضرب المثل لمثل ما ورد في المثل السوداني

 

(31) 

 

 :المثل السوداني

 

 "الكالم بجيب الكالم"                 

 



 

 

حتى أن الحديث يصبح ... ، فكرة جديدةفكرةتول د كل بين المجتمعين،  أثناء الكالم

 .ومتشعبا  متشابكا  

 .والمعنى واضح في المثل العربي

 

 :المثل العربي

 

 "الحديث ذو شجون"                

 

والشعبة من كل  الغصن الملتف المشتبك،، وهو شجنوشجون جمع . أي ذو طرق

بطرف فال تلبث أن ، تأخذ منه متشعبة ذو فنونأي ... فالحديث ذو شجون. شيء

 .تقصده ، ويعرض لك منه ما لم تكنفي آخر تكون

 

 

 (31) 

 

 :المثل السوداني

 

 "حمدو في بطنو"                  

 .ما يدل عليه :حمدو

 .داخل بطنه أي م تست ر عليه :في بطنو

                 .وال يبوح به لغيره حقيقة األمر ويكتمهمن يعرف 

 .الغتيت......                        

 



 

 

 :المثل العربي

 

 "وعند جهينة الخبر اليقين"               

 

هينة صاحب رجال  يقال له . حقيقة األمريضرب لمن يعرف   الحصينوأصله أن  ج 

، فقتله، وبعد الغارة عدا جهينة على الحصين فاتكين غادرينفي الغارة، وكانا 

من : )، فقال لهاتنشد الحصينوإذا امرأة  من قيسبقوم فمر . وسلبه وانصرف

 :فمضى عنها وهو يقول(. امرأة الحصين صخرةأنا : )فقالت (أنت؟

 تسائل عن حصين كل ركب     

 .الخبر اليقين  جهينة وعند     

 

--------------------------------------   

 الملهمــــــــــــة            

 

 

 

 

  المحاضرة الثامنة                  

 

 التراث الغنائي السوداني                    

 حقيبة الفن                      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 يا قماري            

 

... وطويلة... عبر حقب كثيرة... الغناء في التراث السوداني تمددت مسيرة    

... نمط غنائي آلخرمتعاقبة ومتتالية، وقد تخللت تلك المسيرة، انتقاالت عدة، من 

بحسب ما كانت تقتضيه الحال االجتماعية، والموارد الثقافية المتجددة، والتي أتت 

معينة، أو خالل فترة من الفترات  في حقبةلتلك الثقافة الكائنة باإلضافة المرغوبة، 

تشبعت  المجتمعات السودانية، ... القصيرة منها أو الطويلة، والتي في أثنائها

د روح  ذي ... للمجتمع السوداني االنتماء الثقافي،المتداخلة، بالقدر الذي وح 

 .الطابع المميز له سعتئذ، فأصبح يندرج في صعيد ثقافي واحد

 

احتواء، ونشر، األغنية ساعد كثيرا  في ... الذي ذكرنا يالتوحد الثقافإن      

في أي منطقة من مناطق البالد ... التي سادت خالل حقبة معينة السودانية،

... والتي أصبح تداولها سهال ، ومستطابا ، لدى معظم أفراد... المترامية األطراف

ضمن  خلتهاوأد... تبنتهاوجماعات، تلك المجتمعات، إن لم تكن كلها، والتي 

أولئك المنضوين تحت  أغنية لجميعمحتويات موروثها الثقافي، وبذلك أصبحت 

  .التراث السودانيمن  مميزا  والتي أصبحت نوعا  ....قبة الوطن الواحد

 

في  المؤثرات السائدةبالكثير من ... طافت األغنية السودانية، وتشبعت  

، في تراكيبها و وفي فاوتةلطبيعية، والثقافات المتالمجتمعات، والبيئات ا

وقيودها ... وفي روافدها، ومعانيها، واستدالالتها، وفي أنواع حرياتها... كينونتها

 .االجتماعية، والفردية

 



 

 

... وديانات... وعادات... تقاليدذلك إلى جانب ما تداخل وتوطن فيها من     

حتوته وأنتجته بما قد ا ...ورياح وتضاريس أرضية، وأمطار،... ولهجات... ولغات

بدرجات الحرارة يتميز ... وموارد للمياه، ومناخ فريد في تنوعه ...مراعيمن 

 .التباين الملموسإلى غير ذلك من  ...العالية، والوسيطة والدنيا

 

وبينت، ... المهني وأنماطهالتي حددت السلوك  ...ذات البيئاتتلك هي      

عالوة على ... اته ومآالتهبشتى مقوم... الحرفي للسكان وحددت، التنوع

مما ... ، وغير ذلكوالصناعة، والصيد، والتجارةكالزراعة،  ...النشاطات المختلفة

 .المترع  والمتاح...م النشاطي، المتنوعكتتمتع به المجتمعات من ال

 

والمواقف الحياتية، التي ساعدت في التخطيط، ... هناك الكثير من المتاهات     

يتعلق بحياة أمة، جمعتها تلك المسببات الثقافية  ...تفردنمط ثقافي ملبلورة 

 .التراكمية

 

فاألغنية السودانية التراثية، التي ووريت ... مما هو غير بعيد من ذلك    

البحت، وجدت ضالتها  الخليط من النسيج السودانيتحت تراب هذا ... بذرتها

تكاثرت أوراقها، و ... فاستوطنت، ونبتت، واستقام عودها... المنشودة فيه

تعجب الزراع و تنال جميل ... وأزهرت وتباينت ألوانها وأشكالها، حتى أصبحت

 .استحسانهم

 

فلنا أن ... ، هي المستهدفة من وراء حديثنا هذاأغنية الحقيبة التراثيةبما أن    

يشار إلى خصوصيتها، كأغنية  تكن هناك أغنية لمنبدأ من الوراء قليال ، حيث 

 ...نحن عليه اليومبمعيار ما 

 

وهو عبارة عن تلك األصوات،  ،(الكرير...)فقد بدأ الغناء كما جاء في األثر ب     

، غالبا  ما لحنية جاذبة، منغمة، في ترددات داخل الصدورالتي تأتي خارجة من 

... لتخرج أنفاسهميستطيعون تطويع  ...رجال أقوياءتجود بها صدور، وحناجر، 

ولي المحبب، للنفوس، وهو ال يتعدى أن يكون ناتج حركات متضمخة بالنغم الرج



 

 

في الجزء ... هذا وقد تطرقنا لذلك. بالشهيق والزفيرالتنفس العادي، مما يعرف 

 .األول، من هذه القطرات التراثية

 

تؤزه الصدور الذي ... إننا ال نستغرب أو نتعجب، من ذلك النهج من الطرب     

وهم في طريقهم للتواصل االجتماعي، عن طريق ... فقد بدأ أجدادنا األوائل ...أزا  

عبر حناجرهم وأفواههم، الصدور من ... التي تخرج من غير معني الهمهمة،

، الذي لم تتهيأ مراكزه الجسدية والعصبية نحو الكالموذلك في خطوة متقدمة 

ن نواة  للتخاطب نمط لغوي محدد،لتحديد ... بعد ، وبثها... ولحمل المعاني ...يكو 

ما بين األفراد، متنقلة من طرف آلخر، فتصبح واحدة من الروابط االجتماعية، 

 .بيننا نمارسه اليوم فيماوهو ما . ورتبت، حياة األمم... التي سه لت

 

 ،(الطمبور)ت عرف تلك الحقبة في مسيرة األغنية السودانية التراثية بحقبة     

في مقاطع ... والتي تبعتها حقبة المؤلفات الكالمية ،(األزيز ، بل أغانياآللة ليس)

والذي تناولناه أيضا  في الجزء األول من كتاب  ،(الدوبيت...)قصيرة، عرفت ب

 .قطرات من التراث السوداني

 

 :أغنية الحقيبة

: هي األغنية التراثية السودانية، التي سادت الساحة الفنية، في الفترة من   

وهي التي تميزت  أربعيناته، عشرينات القرن المنصرم وحتى منتصفمنتصف 

والذي أشرنا إليه ( الدوبيت)ما جاء في : عما سبقها من مقاطع غنائية مثل

، كما كان سائدا  في ضروبا  متعددة من الشعرفتناولت هذه األغنية، ... مسبقا  

في مسيرة ... بتوالفترات التي تعاق الجاهلي،في فترة الشعر  ...أشعار العرب

 . الشعر الحديثالشعر العربي، وصوال  إلى 

 

الغزل، والمدح، ...)ما يعرف ب... وكان مما تناولته من فنون الشعر    

... وغير ذلك.( والكرم، والوصف، والهجاء، واإلخوانيات، والطبيعة، والشجاعة

و الريادة،  كان السبق لقصيدة الغزلمما يتناوله الشعراء في قصائدهم، إال  أن  

... واضحا   تعبر تعبيرا  فهي كثيرة التعلق بحياة المجتمعات آنذاك، حيث كانت 



 

 

بأنواعها  األفراح،وأصيال ، لكل ما كان يدور في أوساطها، وخاصة في مناسبات 

 .المختلفة، ال سيما أفراح الزواج

 

داع في أجادوا، وأبدعوا أيما إب... ومتميزون شعراء مميزونألغنية الحقيبة     

نقل الحدث االجتماعي، كما تصوره صياغتها الشعرية المتفردة، والتي استطاعت 

برصانة كلماتها، وسهولة  لدينا اليوم كاميرات التصوير الحديثة، فهي تمتعت

فأصبحت في متناول فهم .  لغة الشارع اليوميةمعانيها، التي تماشت كثيرا  مع 

وسالسة األسلوب، والبعد عن  الوصف،بدقة كما أن أشعارها تتميز ... الجميع

الخوض في الخصوصيات األسرية، وبعيدا  عن الزج في الحرج، وما قد يثير 

والتي  المنغلقة على خصوصياتها،في مثل تلك المجتمعات الكريمة، ... المساءلة

 ... والتميز األخالقي... وحسن السيرة... تمثل قاعدة لالحترام

 

التي تنأى بعيدا  عن المسميات الصريحة، ... ة الرقميةاللغعليه فقد أ بتكرت     

. التي تشير إشارة واضحة السم الحبيبة، أو الفتاة المقصودة، في متن القصيدة

، وبنونة بالرقم (7) وزينب بالرقم، (41)بالرقم : آمنه مثال  فقد كان يستعار السم 

والتي ....( أ ب ج د ه و ز ح ط ى: )بكيفية األبجديةحسب ترتيب ... ، وهكذا(2)

 ....( 987624321... )يقابل كل حرف منها رقما  من األرقام، متدرجا هكذا

 

أو .... أسر دينيةبذلك يتم الحفاظ على خصوصيات األسر، سوى أن كانت     

إلى غير ذلك من القطاعات ... أو أسر رجال األعمال، أو الموظفين... سياسية

ن المجتمع في ذلك الوقتالمتعددة  .، التي تكو 

 

طبقة اجتماعية واحدة، وثقافة نتاج ... مجموعة شعراء أغنية الحقيبة تعتبر    

ما عدا االختالفات الصغيرة التي تتعلق باألشخاص أنفسهم، وظروفهم ... متماثلة

فمن الشعراء من أكمل  صغائر األمور،وبعض ...  تعليمومن ... وغنى ...فقرمن 

لم ومنهم من . ما دون ذلك، بأن حفظ القرآن الكريم، ومنهم الخلوة يمه فيتعل

، التي تعتبر قمة التعليم كلية غوردونومنهم خريجو   يطرق باب التعليم قط،

 .آنذاك



 

 

 

من المتمرسين، الذين التف حولهم الكثير من ... أما المطربون  فقد كانوا قلة    

هم الذين يقومون  المطربون األوائل،فكان . المطربين، فيما تال ذلك من حقب فنية

بالشيالين، الذين أصبح جلهم ومن ثم الغناء، بمساعدة ما يعرف ... بوضع األلحان

 .فيما بعد مطربين

 

الذي الزم أغنية الحقيبة، طيلة فترة ازدهارها، ورصانة  لسالمة التعبيرنسبة    

ومجاراته للمناسبات  ...الشعريالنظم ، وسالمة وحسن اختيارها... الكلمات

التي ترمز إليها القصيدة، إلى جانب بعد القصيدة عن التطرق لشؤون ... الواقعية

 .مبتذل الكالمأو اللجوء إلى ... الغير

 

، ولكل ما لم نذكر من اإليجابيات الشعرية، فقد قدر ألغنية نتيجة لكل ذلك    

على لسان كل سوداني، في ل فهي ال تزا... الذي ال زال يالزمها... الخلودالحقيبة 

ال زالت ترضي طموح سامعيها، ... وهي كلمات منغمة المشارق، المغارب أو في

 الوهجإلى استخدام هذا  ،(الرق)باستخدام . حتى وبعد أن انتقلت من التطريب

لدى الكبار، ولدى ... آالت موسيقية متنوعةمن خالل ... الموسيقي المدروس

 .الشباب، في آن واحد

 

، وبعضا  شعراء أغنية الحقيبةفي ما يلي نتناول، ومن غير إسهاب، بعضا  من     

الذي يسوق ... من أغنياتهم، وبعضا  من المطربين، مع شيء من التعليق الخفيف

 :إلى توضيح المعنى التراثي فقط

 

(1) 

 (م1932 – 1894م)خليل فرح بدري : الشاعر

 .ضواحي حلفا القديمة –ولد في قرية دبروسة  -

 .حفظ القرآن في الخلوة -

 .أكمل الدراسة بالمدرسة األولية في دنقال -



 

 

 .كلية غردون -في مدرسة الصنائع البرادينأكمل الدراسة بقسم  -

 .بقسم التلغراف فني ميكانيكيعمل  -

 :من أشعاره

 عزة  ما سليت  وطن  الجمال

 وال ابتغيت  بديل  غير الكمال

 وقلبي  لسه  ما عرف  المالل

 .وكريم الخصال أظنه ود قبيل

 

 :ومن أغنياته الشهيرة

 .ما هو عارف: أغنية

 (.إبراهيم عبد الجليل: المطرب)

 ما هو عارف قدمه المفارق، 

 .يــا  محط  آمــالي  الــسالم

 

 ... في سموم الصيف الح له بارق

 لـــم  يــزل  يرتـــاد  المــشارق،

 ...كان  مع  األحباب نجمه شارق

 .فـــي  ظــالم ماله  و األفــالك 

 

 ...يـــا  دهـــر  أهوالك  تــسارق

 فيها  كم  كـم  شابت  مــفارق،

 ... ما  علينا  الفات  كلـه  فـارق

 .رقــنــا  وال  نـــعيـد  المـــالم



 

 

 

 :إلى أن يقول

 ...  مــسرح الغــزالن  فــي  الحدائق

 والــشوارع   الــغر   والمضايق،

 ...رايققول لي  كيف أمسيت دمت 

 .ودام  بهاك  مشمــول  بــالنظام 

 

 ... في  يمين  النيل  حــيث  ســابق

 كــنا  فـوق أعــراف الــسوابــق،

 ...الــضريح  الفـاح  طيبــه  عابق

 .يــا  المــهدي اإلمـــام  الــسالم

 

 

 :وإلى أن يقول

 ...من  فتيــح  للخور  للمـــغالق

 ،من  عاليل  ابروف  للمــزالق

 ... قدلة  يا  موالي  حافي  حالق

 .في  الطريق  الشاقي  الــترام

 

 ...يا  بـالدي  كــم  فيك  حـاذق

 غــير  إلــهك  مــا  أم   رازق،

 مــن  شعاره  دخول  المآزق، 



 

 

 .يتفانـــا  وشرفـــــك  تمــــام

 

 :ومن قصائده

 (.وهي قصيدة وطنية.) الشرف الباذخ -

 :متفاخرا   ويقول في بعض أبياتها

 

 ونحن الشرف الباذخ... نحن

 دابي  الكر  شباب  النــــــيل

 

 نحن  حمايتك  ونحنا  فدايتك

 نحن  نموت  ويحيا  الــــنيل

 

 نحن  الطينة  ومطـر  العينة

 .نحن  اليوم  بشاير  الجـــيل

 

 مــن  تبيــنا  قمــنا  ربــــينا

 .مــا  اتفاسلنا  قط  في  قليل

 

 :ومن قصائده

 (في الطبيعة والوصف. )في الضواحي -

 :ويقول فيها

 في الضواحي وطرف  المداين

 يال  ننظر  شــفق  الصـــــباح

 

 قوموا خلو الضيق في الجناين       

 شوفو عز الصيد  في العساين

 

 يال  نقنص  نطـــرد   نــــعاين



 

 

 النهـــــار  إن  حــر   الكماين

 

 كلبي يا جمجوم  أصله  خاين

 شوفوا  كيفن  يبرى المالين 

 .هب  شاال  وكشح  الـــمراح

 

 :ومن قصائده

 (وصفية غزلية. )فوق جناين الشاطئ

 من  جناين  الشاطئ

 وبين  قصور  الروم       

 حــي   زهرة  روما 

 وابكي  يا  مـحروم 

 

 درة ســـالبة عقولنا 

 لبــسوها  طـــــقوم 

 ملكة باسطة  قلوبنا

 تبيت  عليها   تقوم 

 

ت   الطريق  إن  مر 

 بالخــلوق  مزحــــوم 

 كالــــهالل    الهل

 الناس  عليها  تـحوم 



 

 

 

 في  القوام  مــربوعة

 شوفها  عالية  مـنار 

 موضة  آخر  موضة 

 هيــفا  غــير  زنـــار

 

 شوف عناقيد ديسها 

 تقول عنب في كروم  

 القــــوام  الــــالد ن 

 والحشا   الــمبروم 

 والصدير    الطامح  

 زي   خليج   الروم  

 

 روضة  داخل   روضة

 غنى   فــــيها   كنــــار

 خلــي  جا ت  متبوعة

 الصــــافية   كــالدينار

  

 شـــوف  جبينا  الــهل

 ضــو   فـــوقه  فنــــار

 منه  هـــل   الشـــارع

 مــــنه   بق    ونــــار



 

 

 تتقابل     زي لهيب النارطلعة ما ب

 .تحرق  البتهابل      والبعيد في نار

 عزة في هواك

 

 

 

(2) 

 (م1982 –م 1884: )دمحم ود الرضيالشاعر 

 .حفظ القران الكريم في الخلوة... ولد بالعيلفون -

 .هو أكبر شعراء الحقيبة سنا   -

 .عمل في تجارة القرع بسوق الخرطوم -

 (.الدينيةذات المضامين : )من أشعاره

 (المطرب دمحم أحمد سرور)

 أحرموني   وال   تحرمـوني 

 .سنة   اإلســالم   الــسالم  

 

 عطفكــم يــا  من  ألمـوني 

 كاألشعة  األسهم   رموني 

 الشـجون  بالليل  نادموني 

 األنين    والنوح   ألموني 

 لو معنعن  قــول  كلمـوني 

 حبي طاهر  لم   تظلموني 

 برضي قابل الظلم احترام                



 

 

 يا النفوني  كفى أعرفوني   

 ساهي سادر ساحات جفوني

 في هواكم  يــا  من  جفوني  

 ال  أنوم  إن  لم   تنصفوني 

 انعكاس  األحوال  كــــفوني  

 أيضا   األيـــــام   عرفونـــي

 يوما  سموما  يوما  غمام                  

 كلــما  النسمات  عطروني  

 فاجأوني دموع    مطروني

 ربي  أغــفر   للـعكـــروني

 في وداعة الباري العروني

 رب  وقـــتا   يتذكـــــــروني 

 أو يقـــول   القايل   دروني

 أو يحدث عني المنام                 

 الدهاة   بالسلو  مـا   دهوني  

 عن  تجاهكم  ما    وجهونـي

 حـكو وشمتوا   لنـهونـي  بي ت

 وبرضي هايم وخاضع لهوني

 ال  أقول  مستنكف   دهونـي

 عن  كثير  عن قيس  نبهوني

 عن حقيقة الحب غين والم              

 في   التفكر   أصبح   وأمسي 



 

 

 أيضا   التذكار  نجوى   همسي

 وحياتــي   أشـــبه   بــرمسي

 أشكو يومي  واسترحم  أمسي

 ك   يا ليل   تمسي مــا  عهدت

 طلت وامتى  إشراق   شمسي

 إنت وين يا بدر التمام               

 قلت   ليك   األيــــــام   يندن 

 تبقى النت  وسحابها   دندن

 بى  لماك  النيران  يخـــمدن  

 ليك   روحي  واجزيك  حمدا  

 قال لي كيف تستوجب لي حمدا  

 من  تعاطى  المكروه  عمدا  

 غير شك يتعاطى الحرام              

 

 :ومن أغنياته الشهيرة

 .متى مزاري: أغنية

 (.المطرب دمحم أحمد سرور) 

 متى مزاري  أوفي  نذاري       واجــف هـذا البلــد  المصيف

  

 مـا  أقــوال  أمتى  المــزار       إال   تجري  دموعي   الغــزار

 يزورني الطيف يبقى كيف؟ زارني ناسم شاقني المزار       لو

 



 

 

 يا خصيب السوح أمتى  طوفك        تستريح الروح في قطوفك

 يا حبيبي إن شاء  هللا  أشوفك       في نعيمــك  وظلك   وريف

 

 أشهـى  واآلمــال  يفرحــوني         مالي  إال   سجعي  و لحوني

 صرت أبغض  من  ينصحوني        هل تجامل ترسل  لي  طيف

 

 ـا محـجب  صــاين  جمــالك         يـا مهفهف  بعضك  أمـالكيـ

 دمعي  كـف  وكفى  انهمــالك         إن  بعد  الصيف  الــــخريف

 

 يــا  رشيقــا   حــسنك  نمــالك         قو لى  طيفك هاجرني  مالك

 دام  زهــاك  ودايــم  كمــالك         يــا  وحــيد  الــقدر  المنيف

 

 متداحــك  بقــى  لــي  قراية        ولى  تملي  القرطاس  مرايةا

 الــوحــايح  فصمــن  عرايــا         وهاجزا من  يعشق  ظــريف

 

 يــا لــهيبي  الــزاد  اشتــعاال         لــى  جــمر  القضــا  انتقاال

 يفيــا نسيم  المــحبوب تعالــى         مــن  أريجك  أرحـــم  به

 

 يا  أماني  من  كل  واغــب          مالو  طيفك لي ما هو راغب 

 .هل في طرق األحالم مراقب         أم  يحــاذر  أمــرا   مـــخيف

 

 



 

 

 

 :ومن قصائده

 (.حلم أصبح واقعا  )ليالي الخير 

 

 ليالي  الخير  جادن

 ...من المحبوب

 نسايم الليل عادن

 ...من المحبوب 

 

 ظبى يتهادنشفت في األحالم 

 برخيم  نغمات  خلي  اتنادن 

 عبرات الشوق  بي  ازدادن

 تلكم   أحالم   ليت   اتمادن

 

 شفت  الحسن الحافل رافل

 في ثياب العز والعز  كافل

 رايع  واحــل  تايه  غافل

 الدن  هادل  ضامر  كافل

 

 هادي  وساكن  آمن قادل

 بهجة  هيبة  حاكم  عادل

 الفح  فرح  طارح  سادل



 

 

 ليال  عسعس كاسي الهادل

 

 بوبح جيده وأبصر   واقل

 ظن مراقب صدق   العاقل

 قلب المخضوب فوق الفاقل

 تل   اليمنى  ومشى  متاقل

 

 رنا   متـــخاوف  بارق   لج

 بعضه في بعضه من غير لجة

 صحيت  ندمان   نومي  انقل

 ترخرخ  جسمي  وقواي  كل  

 أتناوم  غش   لكــــــن   كال

 .يعود  الكان  ولىهيهات   

 

 أحرموني     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(3) 

 :الشاعر

 (م1963 –م 1891()أبو صالح) صالح عبد السيد

 .حي الموردة –ولد في أمدرمان  -

التحق كغيره من أبناء جيله بالخلوة، ثم باإلرسالية األمريكية، ثم بمدرسة  -

 .قسم النجارة -الوابورات

 .عمل نجارا   -

 

 

 :من أشعاره

 يا جوهر  صدر المحافل 

 .روحي  معاك اتلطفيلها 

 (المطرب عمر البنا ومن بعده كرومة)

 مـا  النور  الفي  حليه  رافل  

 في  حق  نهده  قلوبنا  قــافل

 كالظبي  الفي  مقيله  غــــافل  

 تارة  يميل  والتانية   جـــافل

 وجـــهه   ينور   والبدر  آفل 

 نفيلةفــوق   للبدر   يزيد    

 

 ليك جوز عين نعسان وكاحل

 وخصره يميل وصديره راحل



 

 

 لي وجدي اللى جسمي  ناحل

 بحر  الشوق  ما ليه  ساحل 

 بيني  وبين  النوم  مـــراحل

 .وين  للطيف  أنا  ألقى حيلة

 

 :إلى أن يقول

 المرفـــوع  لى   كتفه  هادل

 في دروعه  لمعاصمه  جادل

 أنا   ساهـــر  والليل   سادل

 شرط  الحاكم   يبقى   عادل

 ال  أقبل   بهواك   مــــــقابل

 .كيف أعشق وأرضى البديلة

 

 :ومن أغنياته الشهيرة

 .يا ليل أبقالي شاهد: أغنية

 (كرومة)المطرب 

 يا ليل  أبقــالي  شاهــد   

 على نار شوقي وجنوني 

 

 يا ليل صار ليك معاهد   

 طرفي اللى منامي  زاهد  

 اشاهد   دنا لي سهرك و



 

 

 فوق لى نجمك    ظنوني  

 

 ال تكون بالنظرة جاحد   

 بحلمك في  المية  واحد 

 منك  لى  قلبي  شاحد  

 بين  إيديك   يا   حنونـي 

 

 براق  سنك  يساعــد   

 للــغيم  المــزنه   راعــد 

 ساكن  قلبي  ومباعد    

 تشتاق   شوفتك  عيوني  

 

 حبك في الجوف يطارد   

 ما  بين   صادر   ووارد 

 يا  حبيبي  اللي    فارد   

 أشــواقك    ضيـــعونــي 

 

 حسنك لى  عقلي  فاقد    

 بعدك  في  جوفي  واقد 

 قلبك على ظلمي  عاقد   

 .شوفتك راحتي ومنوني 

 



 

 

 يا ليل أبقالي شاهد     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 

 : الشاعر 

 (م 1981 –م 1894) ابراهيم العبادي

 .أم درمانولد في  -

 .التحق بالخلوة، ثم مدرسة أم درمان األولية، ثم المدرسة الوسطى -

 (.زريبة العيش)عمل محاسبا  في سوق أم درمان  -

 

 : من أشعاره

 سايق الفيات

 (المطرب دمحم أحمد سرور)

 شوف النهر مار  بى  خشوع

 تقول هجسان،

 أو مر المنام بى مقلة النعسان



 

 

 جلت قدرته ما أكفر  اإلنسان

 كم ينسى الجميل،

 .كم يمجد اإلحسان

 

 ما نفرن  تقول  سابق  الكالم  إلفة

 عطشان قلت ليهن  وصحت  البلفة

 ما فيش كاس قريب قالن بدون كلفة

 .تشرب  بــى  كفوفنا  لمـــا  تتكفـى

 

 :ومن أغنياته الشهيرة 

 .عزة الفراق بي طال: أغنية

 (.دمحم أحمد سرور)المطرب 

 راق    بي    طال  يا   عــــزة   الف

 وسال     سيل    الدمع    هــطال 

 

 أرض    آمالي    فـــــي    إمحال  

 من   الهم    بقيت    في   وحال 

 

 بعدك   عــزة    ساء   الحـــــــــال

 فقد نومي وصبري أضحىت محال 

 

 طــــريت  بـــرق  الفويطر  الشال



 

 

 وسال   دمعي   البـكــب   وشال 

 فــــقـد  صبري  ومنامـي  انشال

 لبس  من   ناري  عمة   وشال 

 

 أنا  والهم   دوام   فـــــي   نزال

 نحل  جسمي  وصبح  في هزال 

 يـــا   شماتــي    والعـــــــــذال

 أفرحوا    بالعلى    مـــــا زال 

 

 أيــــه    وناس     وونــــــاسة 

 طريت  أم در  طــريت  نـــاسا 

 

 كيف    أســــالها   واتـــــناسا

 مفتون   بـــى   ظبـــا  كـــناسا

 

 ولع   قلبي   جمـــــــر   الــحي 

 مــا    بتطفــيه    آه    واحــي 

 يـا   زينة   ربـــــــوع   الحــي  

 .لى  دياركــم   يعــود   الحــي 

 السايق الفيات             

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(2) 

 (.م1966 –م 1911) المساحعلي : الشاعر

 .ولد في أم درمان -

 .أمي، لم يطرق باب التعليم -

 .عمل ترزي في ودمدني -

 :من أشعاره

 زين نغيم فاهك يا ام

 (مطربون متعددون آخرهم دمحم حسنين: المطرب)

 زين دواي نغيم فاهك يا ام

 شفاي  البجبر  قـــــــواي

 

 يا  ام  حبا   ردف   تواي

 كمل صبري وزود هواي

 رقي رقي جودي  بدواي

 ظماي بعدك وقربك رواي

 

 أقيم ليلي واحسب سهاي

 يغيب عقلي وافقد  نهاي



 

 

 وفي جسمي ظاهر وهاي

 أسعفيني  دنــــا  إنتهاي

 

 ذكرت البين ليه يــا غراب

 صباحك يا فراق لي خراب

 ديار  أمزين  كانت  قراب

 غبن  بانن  تحت السراب

 

 البدر محيك وشعرك كليل

 منه  العليليميل خصرك 

 تقل  ردفك ألعضاك فليل

 قتيل حبك ودمعي الدليل

 

 رقى جسمي وصابه انتحال

 علي  حبك  حمل  الرحـال

 ومن  بعدك  أنا حالي حال

 يا  القمرة  وصالك  محال

 

 أنا أعيد  الحب من  جداد

 أنا  الحـافظ  حـق  الوداد

 أنا  الهائم  والناس شداد

 أنا  الالبس  توب الحداد



 

 

 

 

 الكاتم  السر  مــا حكا أنا 

 أنا الحاضن البال ما اشتكا

 أنا  الحجة  بحل  مـتشبكا

 .أنا  المساح  دمـع  الــبكا

 

 

 :ومن أغنياته الشهيرة

 .الشاغلين فؤادي: أغنية

 (.إبراهيم الكاشف)ثم ( الطيب اإلنجليزي: )المطرب

 الـشاغلين  فؤادي  تايهين  فايتين

 المايقينيحكي  البي  ذارف  دمع  

 

 تالي  القبلة  شايف  لــي  برقا  لمع

 والصيد في الخمايل يا ناس اجتمع 

 قومــوا  يا  أحــبه  نسترق  السمع

 مــا  بطيق  القعدة  والمايق  دمــع

 

 حب  أحبابي  لــي  مــوالي  قدروا

 انسلبت  لحومي  واعضاي  خدروا

 الموني  العوازل  بى حالي ازدروا



 

 

 لن  تايهين  ما درواهم  سايقين  دال

 

 سامــرت  الــكواكب  لمـا  الفجر   الح 

 منادي الفجر نادى وقال يا أهل  الفالح

 صلوا الفجر حاضر قاموا أهل الصالح

 و أنا  الليل  قايمه  ال  خيال  لـي  الح

 

 النسيم  عاودني  بقوم  من  نومي  تاب

 مشغول فكري حاير  مشطوب إنشطاب

 جــيب  رد  الــخطاب  يـا  نــسيم  باهلل

 .أصله  الجاهلة  نية  ما  بتحمل  عتاب

 

 :ومن أشعاره

 زمانك والهوى أعانك

 (المطرب عوض الجاك)

 زمانك والهوى أعانك

 أحكمي فينا هذا أوانك

 

 حمامة الغصون صداحة  فوق  أغصانك

 ذكري لي حبيب يا حمامة موالي  صانك

 هاجت عبرتي ويا دموعي كيف حبسانك

 تلقي المنام يا عيوني غاب  إنسانكوين 



 

 

 

 مدنف  وجدي  بيك  لكن  فقدت  حنانك

 روحي وهيبة ليك هي هدية طوع بنانك

 هاروت سحره مأخوذ من سحر عينانك

 ظلموك  لو  يقولوا الدر شبيه  أسنانك

 

 في صبحي ومساي نازالت دموع ساحالك

 وأنا كايس  رضاك  ورضاك أظنه  محالك

 أصبح   حــــالك  اتعكر  صفاي  وبياضي

 والحال  العلي  يا  ريته  لو  كان   حالك

 

 حسنك  ما  في  ال  عجمان وال عربانك

 لو  هب  النسيم  الزاكي  ميل  بــــــانك

 أدبك  خدرك  الضاراك  علي  ما  بانك

 ما ضر  لو  أكون  أنا  من أحد حبانك

 

 قلـــبي  أمين  هواك  يالجميلة  خاللك

 ل  فرضا   علي  إجاللكيا  ذات  الجما

 لو شوفتك مباح دمي العزيز ما غاللك

 عدت  وعاد هناي يا بهجة هل هاللك

 

 



 

 

 الشاغلين فؤادي     

 

 

(6) 

 (.م1984 –م 1911)عبد المطلب حدباي : الشاعر

 .ولد في أم درمان -

 .درس بالخلوة -

 :من أشعاره

 ...الليلة كيف أمسيتوا

 يا ملوك أم در، 

 ...يبقى لينا نسيتوا

 .المنام أبى لي

 ...بالسقام لجسمي

 الهزيل أكسيتوا،

 ...مالو لو بي

 .طيف المنام آسيتوا

 

 

 :ومن أغنياته الشهيرة

 زهر الرياض بغصونه ماح،

 .واتراخى في الساحة ام سماح

 

 ...شايقني من طبعه الجماح



 

 

 هاك مني أقواال  صحاح، 

 .ال كلفة ال خوف ال لحاح

 

 ...خانتني عيني الشحاح

 بالدمعة ما سقن البطاح،

 .اتجمعن والشادي صاح

 

 :إلى أن يقول

 ...من قالوا أو قلنا سيب

 أسمعني من حالي النسيب، 

 .ذكرني آرام الكثيب

 ...ما بنسى أصوات الهديل

 الراسي أب ديسا  جديل، 

 .والحشمة أب غصنا  عديل

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

(7) 

 (م1943 – 1913م) .أحمد عبد الرحيم العمريالشاعر 

 .ولد في أم درمان -

 .درس في الخلوة -

 .عمل ترزيا   -

 :من أشعاره

 ...يا غزال التيه والرهود

 مهجتي التبريح أرجفا،

 كيف سلينا وأين العهود،

 .صار جزاي الجور والجفا

 

 ...فيك جماح المهر العنود

 والغزال حين قبل غفا،

 في وريدك زينة البنود،

 .يا الملول الراقد قفا

 

 :الشهيرةومن أغنباته 

 .روض الجنانالشويدن : أغنية

 (.ابراهيم عبد الجليل: المطرب)



 

 

 ...يالشويدن روض الجنان

 .بى هواك ازداد الجنان

 

 ...يا امنغيما  صافي الشنان

 فر برقو وانفرد السنان،

 قتلو حاسب قال لى  نان،

 .كيف أكون ذو جبرة وحنان

 

 ...يا خفيف الروح يا رزان

 فرعك المصقول خيزران،

 بيك نشابو البانيبقى زان،

 .إنت كالميزان يا المزان

 :إلى أن يقول

 ...ما مشيت المهر الوحيل

 ما السحاب والظل في الرحيل،

 أصلو غير يتني النخيل،

 .يمشي خطوة إتنين مستحيل

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

(8) 

 (.م1991 -1914م. )أحمد دمحم حسين العمرابي: الشاعر

 .  ولد في قرية المطمر بين شندي والدامر -

 .الخرطوم –عمل ترزيا  في السوق العربي  -

 :من أشعاره

 ...القماري الغردن

 لى نومي شالن شردن،

 ...ت اللدنيا حليل غصينا

 .في قلبي ساكنات خل دن

 

 :ومن أغنياته الشهيرة

 .أندب حظي أم آمالي: أغنية

 (عبد هللا الماحي: المطرب)

 ...آمالي أندب حظي أم

 .دهري قصدني مالو ومالي

 

 ...شوف الخيرة يا رمالي

 أظن كاتبني عن عمالي،

 ..عارض يعترض أعمالي

 .أبني وأملي ما تمالي

 

 ؟..ال تقول ضعت من إهمالي

 أنا عامل الحزم راس مالي،

 ...بين الناس حميدة فعالي

 .أصلي من الجناب العالي

 :إلى أن يقول

 ...حبك كاتمو زاد إنحالي



 

 

 من فرط الدموع فاضحالي،

 الشاقني ومغير حالي،

 .حسنك واللهيج الحالي

 

 ...هاك شكواي لو تصغا لي

 العدو حن  لي رقا لي،

 سهران والدموع راشقالي،

 .وحياة حبي ليك يا غالي

 

 :ومن أشعاره

 .خمرة هواك يا مي

 (ومن بعده ميرغني المامون وأحمد حسن جمعة... المطرب دمحم أحمد سرور)

 هواكي يا مي صافية وجلية خمرة

 هي  الالعبة  باأللباب  ال  البابلية

 

 كم ليل أنوح سهران والناس خلية

 عيني  سهاد  ودموع  أمست ملية

 

 شاهدي اضطراب ونحول زايد علي

 راضي  وبشوف هجرك  أكبر  بلية

 

 مي   الفؤاد   يـهواك   فاقد   شلية

 لو  طال  جفاك  يضيع  باقي  التلي

 

 لـــم  أزل  لهـفان  وانت  األبيةأنا  

 سنيني  إن  تحيا  دايــــما   خبـــــية

 

 لو   في  النسا  رسول  كنت  النبية

 مــــا  بسلى  ريدك  ال   وحياة  أبيا

 الروح  تتوق  للـقاك  دايـــما   شهية

 رافض النصح من خل رافض النهية

 

 كلت  قواي  زفرات  وجدي وهــــية



 

 

 ظات  فاترا ت وهيةأسباب هواي لح

 

 هــاك  مني  باخالص  الماسة  ديـة

 دررا   تنافس  الدر  وازهار  ندـــية 

 

 وهلم  روحي  ليك  يا  مـي  هديـــة

 كان  النبي  المعصوم  قبل  الهديــة

 

 ليك  مني  ألف  سالم  والفين  تحية

 تصباك  مع  النسام  بى  روح سجية

 

 حياما  قال  محب  وعلى  محـبوبه  

 .وتقر  عــــيونك  يـــا  نـــور  المحيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 

 (.م1936 –م 1914. )مصطفى بطران: الشاعر 

 .  ولد في الخرطوم بحري -



 

 

 .أكمل دراسة المرحلة المتوسطة -

 .عمل كاتبا   -

 :من أشعاره

 ...أطرد األحالم يا جميل أصحى

 قوم نقضي الليل في ضفاف النيل،

 .ننشد الفسحة

 

 ...جمال الليلشوف 

 ياجميل أصحى ،

 .واسمع البلبل ولهجته الفصحى

 

 

 :ومن أغنياته الشهيرة

 دمعة الشوق : أغنية

 (.المطرب كرومة)

 ...دمعة الشوق كبي

 .حكم حبي أرعى نجم الليل

 

 ...نسمة األسحار

 ليلي طال هبي،

 .أنا مساهر ونومي متخبي

 

 ...انتحل جسمي والمحال طبي



 

 

 مصدري الزهرة، 

 .نواحي سهيل الفي

 

 ...انشغال فكري وانفقاد لبي

 وشحوب لوني،

 .دا كله من حبي 

 

 ...انشغل بالي

 انتزع قلبي،

 .أما آمالي طوحت بالميل

 

 :إلى أن يقول

 ...عهدي بيك يا جميل

 دأبك الحلمي ،

 وأرى هجرك لي ،

 .نير الظلم

 

 ...إنت عارف نوع حبي

 ليك سلمي ،

 شوقي مهما ازداد،

 .قليل برضي شايفه ليك

 



 

 

 :ومن أشعاره

 عزة عز وصالك

 (المطرب دمحم أحمد سرور ومن بعده المطرب عثمان الشفيع)

 عــــــزة   وصالك   مـــا   لقيتله   نــــصير

 يا  اللطيفة   خصالك   كيف  يكون  المصير

 

 درت  أحاربه  غرامك  وافني عمره  قصير

 جاني   جيش  أشواقي  حاز  علي  النصير

 

 ك  حبك  وعن  سواك  أخــــتصرقلت  أتر

 شفت  عقلي  التائه  فـي  هــواك  منحصر

 

 مهما  اقول  أسالك  ألقـــــى  قلبي  مصر

 فكري حار في رجوعه وحار معاه البصير

 

 بيك  أصبح  جوفي جروحه  فائقة الحصر

 ما  بفيدني  طبيب لو  كان يجي من مصر

 

 في  فيافي  غرامك  قلبي  جـاري  السيل

 أعيش  دون  قلبي  عزة أين أسير  كيف

 

 قلت  أرسل  طرفـــي  لو  يـــراك   يسير



 

 

 جاني  دامع  طرفي  وعا د إلــي  حسير

 

 قلت  اناجي  خيالك  صار  علي   عسير

 ليه  ألنه  مقــــــيد  في  هــــواك  أسير

 

 العلي  يــــا  عزه  لــــو  قليل  أو  كثير

 ننتيه   كثيركــــان   سميتك   قبلك   ج

 

 يا  ساللة  العفة  الغانية  عــن  تشهير

 يا  مثال  الناعس  طرفي  بيك  سهير

 يا  بدايع  طرفه  يا  مـــــــعاني  زهير

 

 عزة  بهجة  حسنك  حايزة  كل  تقدير

 زي  شعاع  الشمس الطل  فوق الغدير

 لوال طال بي هجرك برضي بيه جدير

 ديريا الملكت  فؤادي  وليك  أصبح 

 

 ليته  لي ياعزة  جناح  أحاكي الطير

 كنت  أقصد  حيك  لــى  رباك  أطير

 

 أجلي  ظلمة ليلي يومي يبقى مطير

 .تحيا بيك آمالي وجوي يبقى عطير



 

 

 

 

 دمعة الشوق      

 

 

 

 

 

 

 

(11) 

 (م1976 –م 1912)سيد عبد العزيز : الشاعر 

 ولد في أم درمان -

 .درس بالخلوة -

 .السيارات في سودان ماركنتايلدرس بقسم ميكانيكا  -

 .ميكانيكيعمل  -

 :من أشعاره

 ...يا قائد األسطول

 تخضع لك الفرسان،

 ...يا ذو الفخار والطول

 أرحم بني اإلنسان،

 ...مين لى سماك يطول

 ما بطولك اللمسان،



 

 

 ...معناك شرحه يطول

 .وهللا يا إنسان

 

 :ومن أغنياته الشهيرة

 .بت ملوك النيل: أغنية

 (كرومة :المطرب)

 ...يا أخت البدر... يا بت ملوك النيل

 مين لى عالك ينيل،

 .في البدو والحضور

 

 ...الجبرة فيك بتخيل

 الماحام حداها دخيل،...محمية الحمى

 ...بت عز الرجال... ما كان أبوك بخيل

 أهل الدروع والخيل،

 .والهنا والسرور

 

 ...يا السامية ست الجيل

 ر خجيل،في عصر السفو...طرفك من حيا

 ...حسنك وضع تسجيل

 في صحف الدهور،

 يتلوه جيل عن جيل،

 .لى يوم النشور



 

 

 

 :إلى أن يقول

 ...فقت اللي كانوا قبيل

 ماخدات في الجمال جائزة نوبيل،

 ...حيرتي كل نبيل

 

 ...عيناك سحرهن

 يسحر سحر بابيل،

 .يخترق الصدور

 

 ...الهيفا يا الخنتيل

 حروف آيات محاسنك،

 إرتلن ترتيل،

 

 ...يعجبني فيك تمثيل

 أخالق المالك،

 في سطوة القتيل،

 .الفارس الجسور

 

 ...الزلت ليك أميل

 يا رمز السعادة،

 ألما توجد له زميل،



 

 

 

 ...يا صاحبة اإلكليل

 يا مراية الجمال،

 الفيك كله جميل،

 .ريحانة العصور

 

 قائد األسطول     

 

 

 

 

 

 

(11) 

 (.م1986 –م 1912) عبيد عبد الرحمن:: الشاعر

 .ولد في أم درمان -

 .درس بالخلوة -

 .أكمل الدراسة بالمدرسة األولية -

 .ثم وسائقا   ترزيا   عمل -

 :من أشعاره

 ...أفكر فيه واتأمل

 أراه اتجلى واتجم ل،

 .هاللي الهلة واتكمل



 

 

 

 ...تفاصيل قولي والمجمل

 سأصبر ياخي أيه أعمل،

 ...إذا قلب الفتى اتحمل

 مصايب الدهر واالمه،

 .لصبر الجميل أجملأرى ا

 

 :ومن أغنياته الشهيرة

 .القليلة في البرهةألفني : أغنية

 (.دمحم أحمد سرور، وبعده المطرب إبراهيم عبد الجليل: المطرب)

 ...ألفني في البرهة القليلة

 .وفارقني ما بين يوم وليلة

 

 ...صادفني في داخل خميلة

 هتن الطل سقاها،

 .بى عيونه الهميلة

 ...تداعبواألوراق 

 أغصانها وتميلها، 

 ...وثغر الفجر ضاحك

 ...والزهرة الجميلة

 تختال لي أنا،

 .الزال أخيلة



 

 

 :إلى أن يقول

 ...مشهد كان يمثل

 قبس يوم القى ليلى ،

 ...بالحب المؤكد

 .والعاطفة النبيلة 

 

 ...يا خدوده الندية

 ويا عيونه الكحيلة،

 ...هل من شوفه لي  

 .أم هي مستحيلة

 ه واتأملأفكر في

(12) 

 (.مم1981 –م 1918) – األمي –دمحم علي عبد هللا : الشاعر

 .ولد في أم درمان -

 .درس في الخلوة -

 .ترزيا  عمل  -

 :من أشعاره

 ...أسمعني نشيدك

 وريني كمان في الفن تجديدك،

 .يا حمام الدوح

 (المطرب دمحم أحمد سرور)

 أسألني أفيدك

 عن حالي البي واحسبني شهيدك



 

 

 

 بفيدكولهي ما 

 أبقالي رسول أو خذني في إيدك

 

 أترك تهديدك

 أسمعني درر وواظب تردبدك

 

 وين ألقى نديدك

 يا جالي الهم زيد شجوي وأزيدك

 

 واصل ليه بريدك

 وألبس روحي يا حمام في وريدك

 

 ال تخشى هجيرك

 سافر يا حمام موالي يجيرك

 

 سارع في سيرك

 لو لي جناح أنا كنت وزيرك

 

 رحماك في صعيدك

 أندب حظي وأدني لي بعيدك

 



 

 

 يوم عيدي وعيدك

 .يوم  األيام  لدياري  تعيدك

 

 :ومن أغنياته الشهيرة

 .عيون الصيد: أغنية

 (.كرومة: المطرب)

 ...عيون الصيد الناعسات عيوني

 .عيون النيل حاكن عيوني

 

 ...نسيت قلبي وروحي ونسوني

 وفقدت الكانوا يآنسوني،

 ...ليالي هناي جد عاكسوني

 .واخاصم النوم كيف درسوني

 

 ...قفدت صحاي ال تنصحوني

 خطاب وعتاب كفى بارحوني،

 ...عيون الصيد الجرحوني

 .سروري يتم لو يلمحوني

 

 ...مع اآلالم هاجت شجوني

 وأطبا الكون ما عالجوني،

 جفوا وبى نفورهم هيجوني،



 

 

 .متين في الطيف يصبوا ويجوني

 

 :إلى أن يقول

 ...غلبني أسير هيا درجوني

 على األطالل ليل عرجوني،

 ...هواي شريف ال تحرجوني

 .وعلى األكفان ال تدرجوني

 

 أسمعني نشيدك

 

(13) 

 (م1992 –م 1919)دمحم البشير عتيق : الشاعر

 .حي أبروف –ولد في أم درمان  -

 .أكمل المدرسة األولية بالدويم -

 .قسم البرادة –أكمل الدراسة بالمدرسة الصناعية  -

 .بالسكة حديد برادا  عمل  -

 :من أشعاره

 أذكري أيام صفانا

 (المطرب كرومة)

 

 ...  أذكري أيام  صفانا

 واذكري عهد اللقا،    

 .والليالي الفي حبور



 

 

 

 أذكري أيام صفانا،   

 ... والليالي الفيها متبادلين وفانا

 اصطفينا ظروفنا،

 .والحظ اصطفانا

 

 ...جينا بى كل اقتراح

 من حديث يشفي الجراح،

 مغازلة بانشراح، في

 ...القمر بى ضياه آلق

 .والنسيم يهدينا أرواح الزهور

 

 ...الرياض مبتهجة ضاحك أقحوانا

 والزهور فرحانة تستقبل أوانا،

 .في ثوب أرجوانا.. وزاهية.. يانعة.. رايقة

 

 النهر لينا اقترب والطيور تنسج طرب،

 عامله موسيقة قرب،

 ونحن صار مجلسنا عامر،

 .في غبطة وسرور في مسرح نشوة

 

 كنا في داخل روضة ما فيش حد سوانا،



 

 

 غير أن القمري يهتف بى هوانا،

 .من أغاريد فنه يسمعنا اسطوانة

 

 رافلة في أثواب عفاف،.. أما أرواحنا الخفاف

 زي عرايس يوم زفاف،

 والنجوم بى عيون تسارق في اشتياق،

 .تنظرنا من خلف الستور

 

 ة،يا أمير الحسن يا سامي المكان

 في عواطفك حبي لو فاقد مكانة،

 .أهدي لي تفاحة بس أو برتكانة

 

 منها اقتبس الضيا،.. فهي غير شك مرضية

 بل أذوق طعم الحياة،

 إنت ملهمني األغاني،

 .وشعوري.. واحساسي.. إنت مصدر فني

 

 :ومن أغنياته الشهيرة

 .هل تدري يا نعسان: أغنية

 (.حسن عطية: )المطرب

 أنا طرفي ساهر،هل تدري يا نعسان 

 .جسمي اضمحل بغرامك وانت زاهر



 

 

 

 ...أنا حالي ظاهر

 عاشق نبيل يا جميل

 ليك حبي طاهر،

 شاعر مجيد لغناك

 فنان وماهر،

 

 بسحر داللك،

 وكرم خاللك،

 وعشان جمالك،

 ... أهوى القمر والنيل

 .واهوى األزاهر

 

 ليلي ونهاري

 أنا لى حبك بهاجر،

 آخذني نورك يا ساحر المحاجر،

 ال أصغى لوم في هواك

 ما بخشى زاجر،

 ...مهما أالقي

 ...من طول فراقي

 ...وفرط اشتياقي

 حافظ عهودك،



 

 

 وحياة خدودك،

 .ياللي هاجر

 

 حسنك بديع يا وديع 

 في عصره نادر،

 حكم صفاك

 موالي ذو حكمة قادر،

 

 منشور هواك 

 لى ضناي يا حبيبي صادر،

 ماكر شفاي وأراك

 على طبي قادر،

 

 ...آملأنا برضي 

 ...تعطف تجامل

 ...بمس األنامل

 تشفي الجروح والروح،

 .لى لقاي تبادر

 

 

 نا عس األكفانيا 
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 (م1991 –م 1918) عبد الرحمن الريح: الشاعر

 .ولد في أم درمان -

 .درس في الخلوة -

 (.المفاحض)عمل في المنوعات الجلدية  -

 :من أشعاره

 ...يا زهرة حياتنا وحياة زهرنا

 أهداب عيونك أسياف نصرنا،من 

 قسما  بى جمالك لو طرفك رنا،

 .يهلك ألف فارس في رجال عصرنا

 

 :ومن أغنياته الشهيرة

 .طايف جاني طيفه: أغنية

 (.كرومة: المطرب)

 ...جاني طيفه طايف

 لحاظه كالقذائف،

 .وانا من عيونه خايف

 

 ...لحاظه جاني طايف



 

 

 في توب من الطرائف،

 خدوده كالقطائف،

 .وليه العنب شفايف

 

 ...حبيبي أنا حالف

 لعواذلي فيك أخالف،

 قلبي ليك محالف،

 .ومتى يا غزال توالف

 

 ...تلى في هواى صحائف

 لقى حبي غير زائف،

 قال لي أراك خائف،

 .ودون تشرح أنا خائف

 

 ...يا ملهب العواطف

 ومهدل المعاطف،

 متى يا جميل تالطف،

 .وتكون علينا عاطف

 ...ذارفحبيبي دمعي 

 غرقني سيله جارف،

 لماذا عني صارف،

 .هالكني وانت عارف



 

 

 يا جميل يا مدلل

 

أغنية تراثية بالمعنى، فهي أصبحت مرجعية ... تعتبر أغنية حقيبة الفن    

المتطلعين والباحثين، لحقبة من حقب التراث السوداني، إلى جانب أنها احتوت 

 : ميم التراث السوداني، فمثال  ورموز، تعتبر من ص... وكلمات... على معاني

 

الذي أخذ طابع االنتماء الوطني، لدى كل السودانيين، فهو (... عزة)الرمز         

وقد ورد ذلك الرمز، في ...في المفهوم التراثي ( السودان)أو ( الوطن)يعني 

أو ( عز في هواك)ما ذكره خليل فرح : قصائد كثيرة لدى شعراء الحقيبة مثل

عزة )أو ما ذكره مصطفى بطران ( عزة الفراق بي طال... )باديماذكره الع

أو مقوالت الحقة، ... وذلك في فترات ما قبل االستقالل، و في أشعار( وصالك

وبلغ الحد لتسمية بعض المؤسسات، أو المنظمات، . متداولة، في عصرنا الحالي

 .ت، ذلك إلى جانب إطالقه على كثير من النساء السودانيا(عزة)باسم 

 

فهو تركيبة لفظية، ذات معنى (... في سموم الصيف)أما التعبير التراثي    

ويعني البرق، وهو ( البارق)إلى جانب ... كثيرا  ما يتداوله أهل السودان... مناخي

وحلول موسم الخريف، الذي كثيرا  ما يشير له شعراء ... استشعار نزول المطر

كأن يقول ود ... ل أيام الصفاء والخيرالحقيبة، في قصائدهم، حيث يتوقعون حلو

 (.إن  بعد الصيف الخريف)الرضي 

 

 :ومن بين ذلك... لقد ذكر النيل كثيرا  في شعر الحقيبة    

في ضفاف النيل ننشد )و ( أنا وانت والنيل والقمر)و ( في يمين النيل)      

يا بت )و ( أهوى القمر والنيل)و   (أنا الطابية المقابلة النيل)و ( الفسحة

وغير ذلك الكثير مما ذكر في شعر ( عيون النيل حاكن عيوني)و ( ملوك النيل

 .الحقيبة الذي يشير لهذا الرمز التراثي التليد

 



 

 

... يذكر متى ما ذكر أولياء هللا الصالحين... فهو إرث سوداني( الضريح)أما     

 :ال  وعظماء القوم فمث... ومشايخ الصوفية

... ونشر الطيب... هذا العبق ناتج إحراق البخور(... الضريح الفاح طيبه عابق)

، له طعم ومردود خاص، لدى السودانيين، وهو من (الضريح)من حول 

 .وجيال  بعد جيل...الممارسات التي لم تزل تأخذ موقعها، حقبة بعد حقبة

 

مسلم به، وعندنا في السودان أمر ... إن االرتباط بالقيم الدينية لدى المسلمين    

أي ال معبود سواه وال مجال (... غير إلهك ما أم  رازق... )ملزم ال يقبل الجدل

 .لذلك

 

التي تزينت بها أغنية الحقيبة، والتي  ...التعابير التراثيةهناك من الكلمات أو    

الكريم البحث عن معانيها، وذلك من منطلق رؤية  متلقيسنوردها هنا، ونترك لل

 :مثلالتعلم الذاتي، 

 

 (: الوحايح) -

 (.الوحايح فصمن عرايا)حين يقول ود الرضي               

 (:نان) -

 (.قتلو حاسب قال لي نان)حين يقول العمري               

 (:شيش) -

 (.على األكفان شيش أدرجوني)حين يقول  األمي               

 (:الخنتيل) -

 (.الهيفا يالخنتيل)حين يقول سيد عبد العزيز               

 (:الراقد قفا) -

 (.يا الملول الراقد قفا)حين يقول  العمري               

 

 (:درجوني) -

 (.غلبني أسير هيا درجوني)حين يقول  األمي               

 

 



 

 

 (:متخبي) -

 (.ساهر ونومي متخبيأنا م)حين يقول مصطفى بطران               

 (:أتراخى) -

 (.واتراخى في الساحة أم سماح)حين يقول  حدباي               

 (:مشطوب) -

 (.مشطوب إنشطاب)حين يقول علي المساح               

 (:الفويطر) -

 (.طريت برق الفويطر الشال)حين يقول إبراهيم العبادي              

 (:أتلطفيلها) -

 (.روحي معاك أتلطفيلها)حين يقول أبو صالح              

 

التراث والتعابير، التي تحكي عن ... هناك الكثير من مثل هذه الكلمات   

ومن ... المكون ألغنية الحقيبة، وكثير أيضا  من المعاني البديعية... السوداني

من القرآن . ..واالقتباسات... والتشبيهات... ومن الحكم... لزوم ما ال يلزم

 .ومن أقوال العرب القدماء... ومن مدلوالته الكريم،

 

إذ أننا في هذه ... الكريم وبعين فاحصة في ذلك لمتلقينأمل أن يدقق ا    

األسطر، تطرقنا فقط لما يتعلق بالتراث السوداني، الوارد في شعر الحقيبة 

 .وحسب

                                         

 ،،،وهللا ولي التوفيق،                                       

 

 حنتوب الجميلة    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


