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مقدمـــــة: .1
من خالل أي ومفردًا، مجمًال التراث السودني وعلمي إلحیاء عملي منھج الختطاط الورقة تسعى ھذه
الثقافي التعدد تناقضات  تطرحھ ما الدراسة ضمن ضرورة ھذه وتأتي حدة. حالة على كّل  دراسة
بھا السودان یختّص ال مشاكل وھي واقتصادیة، وسیاسیة اجتماعیة مشاكل من في السودان واإلثني
خاّصًة واللغوي والعرقي الثقافي بالتعدد تعرف فأفریقیا مجمًال. أفریقیا بھا ُتعرف الواقع في وحده، بل
األفریقیة، للشعوب قومیًا بالنسبة والتعدد ثراءًا التباین یمثل ھذا ما 1970]. وبقدر قرینبیرق: [راجع:
من مواجھتھا في یتبع قد وما الثقافیة، بالھوّیات المتعلقة المشاكل من العدید المسألة تطرح ما  بقدر
أو مجموعة ـ ثقافیة مجموعات وبھا إال من دولة أفریقیة، فما الثقافي. عملیات االستتباع واالستیعاب
لغة، من ثقافتھا آلیات  وتطویر نفسھا، عن للتعبیر بعضھا أو منھا كٌل تسعى ـ األقل  على واحدة

وإرثھا الحضاري. ھویتھا على الحفاظ بغیة وذلك الخ، ... شفاھي فولكلور، تاریخ
الحروبات األھلیة. وأقرب مثال عنھ تنجم التعّدد قد إدارة ھذا في الفشل أن المسألة في خطورة وتكمن
في دارفور یجري ما ثّم الماضي، القرن تسعینات في وبورندي برواندا جرى ما الذھن  یتبادر إلى

اآلن.
حالًة النوبي التراث من سنّتخذ المحلي التراث وأجناس وأنماط الثقافات تطویر لظاھرة معالجتنا في
الورقة ھذه قراءة إعادة ففنیًا یمكن النوبي، التراث على الدراسة انكفاء ھذه یعني ال وھذا دراسیة.

القصید. بیت وھذا ھو أخرى. أو أفریقیة ـ لغة سودانیة ـ أو وأي ثقافة یتوافق بما

النوبي: التراث إلحیاء الفلسفي اإلطار .2
سیادة، ذاتي دولتین النوبیین بین انقسام ھو أولھ إشكاالت، عدة النوبي التراث إحیاء مسألة تطرح
Nubian السودان داخل النوبي الشتات ھو ثانیھما .[1975 دفع اهللا، [حسن والسودان مصر ھما
[عشاري وسطھا البرقد 1994]، وفي [فیرنر، دارفور شمال في مثًال المیدوب نجد حیث ،diaspora
نوبیي جنوبھا في لنجد ،[1973 [ھیرمان بیل، كردفان في شمال الحرازة ثم ،[1974 محمود،  أحمد
االنقسنا جبال على لیشتملوا الثقافیة امتداداتھم في شرقًا ینساحون الذین [1984 [ستیفنسون، الجبال
فنجد الشمال أما في .[1973 1972؛ سبولدینق [سبولدینق، قول باعتبار األزرق النیل أعالي في
فھناك شرقًا أما .[1984 [آدامز، مجموعات  عدة  إلى  ینقسمون  بدورھم  الذین النیلیین النوبیین
.[1975 دفع اهللا، [حسن كما أطلق علیھا الجدیدة حلفا أو الجدید بخشم القربة، في مھجرھم النوبیون
الرزق بحثًا عن وھجرًة، نزوحًا األرض ریفًا ومدنًا، أصقاع في تفرقوا النوبیین الذین عن فضًال ھذا

السوداني: التراث إلحیاء منھج نحو
دراسیة* كحالة النوبیة الثقافة

ھاشم** أحمد جالل محمد
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كبیر. حٍد إلى – النوبي النوبي اإلحساس باالنتماء تالحم من الشتات ھذا فكك وخارجھ. السودان داخل
ثالث أما واختالفھ. ائتالفھ حیث من النوبي التراث النوبي ـ ومقارنة دراسة مناص من ال أنھ وجلي
الصحراویة، النیلیة حتى أو النوبیة، المجموعات على وقفًا لیس السودان أن حقیقة اإلشكاالت، فھو
ینھض أال یجب النوبي التراث إحیاء إن للسودان. االنتماء بأصالة كذلك تتمتع وقومیات ھناك أقوام بل
سودانیًا، وبوصفھ مفردًة تراثًا بوصفھ النوبي التراث نحیي أن ینبغي آخر، فراغ قومي. بمعنًى في

السودانیة. الثقافة مفردات مجموع من

االنتماء: وجدلیة الثقافي التعدد .1.2
تالقحت، ثم  ومن  األزمان،  مدار على البعض بعضھا مع تفاعلت التي الثقافات ھذه ھو السودان
وتالقح ھو ناتج تفاعل اإلنسان ھذا إذن، السوداني. باإلنسان یسمى الذي المركب الكل ھذا لتعطینا
الجدلیة الطبیعة إن وشرقھ. غربھ جنوبھ، شمالھ، السودان، بامتداد المنتشرة الصغرى الثقافات ھذه
یكون بھذا السودانیة. بالھویة نسمیھ ما كبرى ھي إلى ثقافة بنا تفضي الصغرى، الثقافات ھذه لتالقح
تنأى بغیضة شوفینیة الكبرى، یسمح باالعتزاز بالھویة ال بما فیھا واالنكفاء الصغرى االھتمام بالثقافة
ألوان كل اختزال محاولة إن المركبة. السودانیة الھویة في والحضارة األصالة استكناه باإلنسان عن
جمالي. كعمٍل علیھا وتقضي اللوحة جمالیات تمحق أن شأنھا من واحد، لون في اللوحة التشكیلیة
اعتزازنا ینبع من أن ینبغي في اللوحة، بھ الخاص باللون منا كل واحد ـ اعتزاز ثم ومن اھتمام ـ بینما

1999ب]. ھاشم، أنظر: جالل التفصیل من مجملھا [لمزید باللوحة في
المركبة. السودانیة بالثقافة محصلة االھتمام بھذا المنظورـ یصب في ـ المحلیة بالثقافات االھتمام إن
المتعددة/ األلوان مفردات تكامل ھي السودانیة القومیة علیھ، ھذا. نتاج إال السودانیة القومیة وما
من غیره أو ـ النوبي التراث إحیاء لعملیة فینبغي  إذن، متكاملة.  جمالیة لوحة لنا لتخلق المتباینة،
Cultural Integration الثقافي التكامل على قائم قومي فضاء في تتم أن ـ السوداني التراث أجناس

.[1973 ذلك: فرانسیس دینق، في [أنظر

الھدف: جمالیة .2.2
كل مع تمامًا یتعارض إحیائھ، على  العمل ثم  ومن السوداني،  التراث  أجناس على المحافظة إن
إال مدخالتھا وما مدخالتھا. ناتج إال ھي ما السودانیة فالقومیة واالستیعاب الثقافي. عملیات االستتباع
بھا یتحدث التي السودانیة ما أمحت اللغات إذا شیئًا ولن یكسب السودان والعرقي. الثقافي ھذا التعدد
أنماط من الكثیر أمحت قد بذلك تكون اللغات علیھ، إذا أمحت لغاتھم، عبر الناس یفكر الواقع في  أبناؤه.
فیریسبتشكا، 1984؛ كوفي، بریتانیكا؛ موسوعة في والتفكیر" "اللغة راجع ھذا [في التفكیر وقوالب
حضاریة حفاظ وترقیة بموروثات االھتمام بالثقافات السودانیة لھو أن إلى نخلص علیھ، .[1986

المستقبل. نحو منطلقنا الذي ھو المتین، األساس فتصبح البعید، الماضي في أصولنا إلى تشدنا
أوصال تماسكت السودانیین. فقد لكل أصیًال عمقًا حضاریًا یمثل النوبي، فھو التراث عن تخصیصًاـ  ـ أما
المسیحیة لیتجلى النوبیة الممالك خالل من والشمالیة الجنوبیة الشرقیة، والغربیة، أطرافھ في الوطن
لوسط السكاني النسیج النوبیین تكون لنا مع الوافدة العربیة الطالئع تمازج وعبر ولغویًا. كما، ثقافیًا ذلك
إن الحضارة النوبیة [یوسف فضل، 1873]. استعربوا عنھم أنھم نوبیون القول جاز السودان، حتى
على وقفًا یكون أال یجب وترقیتھا بھا االھتمام فإن بھذا أصالة. السودانیین ولجمیع لإلنسانیة جمعًا، ملك
في الثالث. ونوبیًا الثاني، سودانیًا في ثم األول، المقام في إنسانیًا ھمًا یكون أن ینبغي بل فحسب، النوبیین
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النوبیون: ھم من .3
ـ بالنسبة المصریة (أو السودانیة بھویتھم إحساسھم في نوبیًا وعیًا یحملون الذین أولئك النوبیون ھم
حارمًا النیلي، الشریط بنوبیي واكتفاًء انكفاًء النوبي الثقافي العمل واقع شھد لقد المصریین).  للنوبیین
لكل ملك النوبیة بالھویة اإلحساس إن األخرى. النوبیة المجموعات باقي مشاركة من بذلك نفسھ
من الكثیر ینكر خالفھ. أو للون  اعتبار دونما الجغرافیة ومرجعیاتھم مشاربھم  بمختلف النوبیین 
(دون النوبة جبال مناطق النوبیة تشمل أن الھویة ـ حقیقة المتعلمین وأغلبھم من ـ النیلیین  النوبیین
ستیفنسن، في راجع ذلك فقط؛ اللغویة الداّلة على استنادًا السّتة بالجبال تعریفنا للمنطقة نحصر  أن
من تبرؤا أسف، بكل ھذا، نكرانھم ویجيء (دارفور). والبرقد والمیدوب (كردفان) الحرازة ،(1984 
انقضت الذي الوقت في ھذا أكثرھم). لي ذكر كما العبید (أو سوداء مجموعات أي إلى معرة االنتماء
المكابرون القوم لھا یأبھ أو دون العالقة ھذه أمر في العلمیة الكتابات توالت  منذ أن وعقود عقود
1927؛ 1919؛ 1918؛ ماكمایكل، كّلھ: العشرین القرن تغّطي والتي التالیة المراجع أنظر ذلك [في
1977؛ آدامز، 1975؛ بیل، ھیرمان 1937؛ كیروان، 1937؛ ھیندرسون، 1930؛  ھیلیلسون،
تاریخ من العصیبة الفترة ھذه في أنھ ھو النوبیین عاتق على الملقي الواجب إن .[1982  ثیلوال،
العدید حتى یئست واالستیعاب الثقافیة واالستتباع القھر عملیات جراء وحدتھ، تتھدد حیث السودان
على ذلك كان ـ االنفصالیة نحو بالتالي فنزعت الوحدة، دعوى جدوى من من الھویات الصغرى
السودان غد استشراف عن تمامًا انصرفت أن وكان ـ خالفھ أو أو الدین أو اللون، األساس اإلثني،
وھذه الفترة الظرف ھذا في ھویاتھا الصغرى؛ على االنغالق نحو یدفعھا كاد أن الذي األمر الجدید،
متجاوزین یبرزوا، أن النوبیین یزعمونھ. على الذي رصیدھم الحضاري عن یكشفوا أن النوبیین على
التنوع. في الوحدة شعار تحقیق على لیعملوا والدینیة، اإلثنیة الجغرافیة، ومرجعیاتھم لتباین سحناتھم
نھتم أن یمكن أنھ مؤكدین المثال ھذا یقدموا أن الحضاري ـ إرثھم بكل مسنودین ـ بالنوبیین لحقیق  إنھ
ودون القومي، والتكامل الوطنیة بالوحدة الوعي حساب على ذلك یكون أن دون المحلیة بالثقافات
ارتفاع عن ذاتھ حد في لھو بالثقافات االھتمام إن الضیقة. العرقیة الشوفینیة على قائمًا ذلك یكون أن

الحضارة. درجات نحو العرقیة دركات
لبعضھم البعض ویأتي انتمائھم حقیقة النوبیون یستوعب لم ما إذا یتحقق أن یمكن ال الدرس ھذا إن
التحقیق وجھ النوبیین، على بعض یركب والوھم الزائف بالعلو الذي العرقیة إشارة للعنجھیة ھذا  قولنا

األخرى. النوبیة الجماعات أو اآلخرین النوبیین أشقائھا مع تعاملھا في النوبیة، الجماعات بعض

الثقافي: اإلحیاء .4
جانب منھا على ینكفئ ال أن الثقافة، جوانب جمیع یشمل أن النوبیة للثقافة إحیائي ألي برنامج ینبغي
لمشروع بالطبع یمكن طبیعتھ. في ـ كّلي الدینامیكیة مجتمع أي ـ فالمجتمع األخرى. الجوانب دون

شاملة. رؤیة یكون ضمن أن البد المشروع ھذا حتى لكن جانبًا بعینھ، یستھدف بعینھ أن
"الجوانب" مجّرد إن ھذه في أقسام بعینھا، إذ من الصعب حصرھا الثقافة نفسھا فنجد عن جوانب أما
ھذا فیما منظور آخر. في عنھا قد تختلف معین، فلسفي في منظور "الجوانب" فمثًال إجرائیة. كلمة
حسب ھو األولویات ویحصرھا، "الجوانب" ھذه یحدد ما أقوى إن نفسھ. النوبي بالتراث  یختص
تلعب أن یمكن التي األطر بعض بتحدید بدورنا سنقوم وھنا یختطھا. الذي ووفقًا للمنظور اندراجھا،

لدى اختطاط األولویات. دورًا
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التاریخ: .1.4
نشیر إلى المجال في ھذا الحدیث. السودان لتاریخ األساسي المصدر عمومًا الرسمیة السجالت تمثل
لإللتفات المؤرخین الوطنیین بلفیف مھیبًا الخطأ، ھذا لتالفي األخیرة مؤلفاتھ في دعا شبیكة مكي أن
من الكثیر تعرض كما .[5-1 ص.ص. شبیكة، 1977، السودان [مكي لتاریخ الشفاھیة المصادر  إلى
إبراھیم، علي عبداهللا [أنظر: السودان لتاریخ الشفاھیة المصادر إغفال لمسألة السودانیین األكادیمیین
لتاریخ الدولة تصدى [1970] إذ سلیم أبو إبراھیم محمد االّتجاه ھذا منھم فراد ،[117-130 :1985
الرسمیة، الوثائق على االنكفاء ھذا ألقى ضخمًا. بنیانًا ذلك من فأرسى الشفاھیة، مصادره المھدیة في
إن نقول أن ونستطیع نفسھ. القدیم السودان تاریخ استقراء على بظاللھ تحیز، من عنھا ما یعرف بكل
فضل، 1978]. [یوسف إطار محدود في إال یتم لم للتاریخ، أساسي كمصدر الشفھیة الروایات اعتماد
إلیھ الدعوة السودان والتي بدأت تاریخ كتابة إلعادة الدعوى اآلن تنشط أخرى، ھذا، وألسباب لكل
رئیس أصدر ،1995 سنة وفي ورؤاه. بدوافعھ  كّل االتجاھات من العدید قبل من الثمانینات في
ولعّل آخرین. وعضویة فضل حسن رئاستھا لیوسف أسند بھذا الصدد بتكوین لجنة قرارًا  الجمھوریة
تنھض لم إذا جّیدة بطریقة تتم أن یمكن ال السودان تاریخ إعادة كتابة أن إلى اإلشارة القول من نافلة

قدیمًا وحدیثًا. النوبي التاریخ قراءة إعادة أسسھا على في
ھذا دون النوبي، تتعلق بالتاریخ التي الشفاھیة اإلفادات لجمع وتسجیل الجھود توظف أن ینبغي لھذا
على تجیب أن شأنھا من النوبي التاریخ قراءة إعادة إن األثریة. والكشوف والمستندات، للوثائق إغفال
من والدیموغرافي الثقافي كیف تم التحول أین؟ إلى أوًال ھاجر من مثل: النوبیة والمعمیات األسئلة
الممالك عن ماذا العرب؟ دولتھم على ید سقوط بعد سوبا شعب إلى أین تشتت اإلسالم؟ المسیحیة إلى
وكوّكا أرقو مملكو مثل التركیة سقوط دنقال وحتى التي أعقبت الوسیطة الفترة المشیخیة في النوبیة

.[1982 عثمان، علي [أنظر: إلخ ... والكّشاف

العامة: والصحة البیئة وحمایة التنمیة .2.4
وال تراث بال إنسان. ال ثقافة إذ النوبي، اإلنسان عن بمعزل النوبي بالتراث یأتي االھتمام أن ال یجوز
النوبي الثقافي التداعي إن نفسھ. النوبي إال ارتقاء باإلنسان ھو النوبیة، ما بالثقافة االرتقاء فإن لھذا،
النوبي التداعي مع طردیًا ارتباطًا واللغة، یرتبط والفولكلور والتقالید التراث بنیان تفكك في متمثًال
أي عطل الذي األمر لسكانھا، طاردة أصبحت عدیدة لعوامل النوبیین فمواطن وصحیًا. وبیئیًا تنمویًا
اللواذ إن و(نفسیًا). واجتماعیًا اقتصادیًا التنموي للفقر بالتالي وكرس الطبیعیة، للموارد استغالل
أحمد ذلك: في [أنظر ولغة فولكلورًا التراث من فرارًا داخلھ في یستبطن التنموي، الفقر من  والفرار

.[1990 بخیت، عزالدین حریز، 1986؛ سّید حامد 1980؛ نصر، الرحیم عبد
مثیالتھا في مع تتساوق عندما والصحیة البیئیة التنمویة، والخطط والمشاریع البرامج فإن ھذا، لكل
إحیاء التراث في وفاعلیة جدوى أكثر تكون أن یمكن المردودات فإن والفولكلور، مجاالت الثقافة
إستراتیجي كھدف جبل عوینات) ـ دنقال ـ (حلفا النوبي مثلث الحوض تنمیة تأتي بمجملھ. ھنا النوبي

1999ج]. ھاشم، جالل [راجع:

الفولكلور: .3.4
أن یعتقدون عندما الكثیرون ویخطئ أھمیتھ. تنبع ھنا ومن الشعوب حكمة مستودع ھو الفولكلور
الصلة وذات السن، في بالطاعنین المرتبطة أي زمانًا، عنا البعیدة الممارسات مجمل ھو  الفولكلور
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كلما النائیة، بمعنى أنك واألطراف القریة في تمارس التي أي مكانًا، البعیدة عنا وكذلك بالماضي،
یوجد 4]. إذ ال :1985 مدني، حسن [یوسف الفولكلور وجود وضعف قل كلما اقتربت من المدینة،

.[79-32 :1972 [دورسون، خرافاتھا وكذلك فولكلورھا، لھا المدینة وحتى بال فولكلور، شعب
التاریخ األغاني، األلغاز، النكتة، الحكایة، Genres، مثل األجناس من العدید من یتكون الفولكلور
على یحافظ أن شأنھ من الفولكلوریة األجناس وتحلیل ھذه دراسة ثم ومن وتوثیق، ... الخ. إن جمع
متمیزین ما تجعلھم بقدر غیرھم، مع التفاعل للنوبیین تتیح متعینة ثقافیة حدود النوبیة ضمن  الھویة

سودانیة. قومیة رؤیا ضمن ـ الثقافیة التشكیلیة اللوحة داخل الخاص لونھم في

النوبي: الفولكلور تحریك .1.3.4
نعني وال .[32-20 دندیز، 1980: [راجع: بعینھا سیاقاٍت عبر بل في فراغ یتحّرك ال الفولكلور
كان جدیدة. سیاقات عبر تحریكھ ذلك من أكثر نعني بل فحسب تنشیطھ النوبي الفولكلور  بتحریك
حیث النوم قبیل المثال، سبیل الحبوبة، على حضرة في جلوس الصغار ھو زال وما التقلیدي  السیاق
آخر إن ھنالك سیاقًا كما بدورھا. حبوبتھا عن توارثتھا التي واأللغاز والحكایات القصص علیھم تسرد

ونساًء. رجاًال بینھم فیما الكبار تسامر جلسات ھو
في تدوینھ كذلك كاسیت مثًال؛ أشرطة في الفولكلور أجناس تسجیل ھي التي نعنیھا الجدیدة السیاقات
القرائیة بین القدرة تعم ریثما أن یقرأھا الكبار للصغار یمكن أطفال قصص شكل في  كتب وإخراجھ
علیھ یشدد لمحذور وننبھ ھذا، نقول الفولكلوریة. للمادة الدرامي اإلخراج عن فضًال الصغار. ھذا
فولكلوریتھا. من تجریدھا دون یتم أن یجب الفولكلوریة الحكایات إنتاج إعادة أن وھو الفولكلوریون

النوبیة: اللغة .4.4
الجبال، أو الشمال، في یتحدثھا النوبة تلك التي متفرعات أسرتھا، نعني جمیع النوبیة اللغة عن بحدیثنا
وطویلة. المدى قصیرة عملیة خطوات بإتباع یتم أن یمكن النوبیة اللغة بعث إن إلخ. ... دارفور في  أو
في مجال بدعة لیس لالندثار اللغات اآلئلة بعض وأن مدروسة، خاصة وخطط برامج من البد علیھ،
في تكون أن  كادت لغة إحیاء  عملیة یعكس وھو آخر مثال ھنالك اللغة. اللسانیات وسوسیولوجیا 
وكوسیلة محلیة، إحیاؤھا وتطویرھا كلغة تم فقد العبریة. اللغة إال وھي فقط، المكتوبة اللغات عداد
361-388؛ قولد، 1989: ذلك: في [أنظر في دولة إسرائیل والعلم والسیاسة للتعلیم واألدب والثقافة
إلى إضعاف ذلك یؤّدي أن المثقفین السودانیین من یخشى الكثیر .[86-59 :1991  قیلنر وشیلھاف،
التجارب ترویھ فیما العكس یمكن أن یحدث إذ إسقاط، مجّرد رأینا أن ھذا وفي العربیة، اللغة  موقف
القومیة اللغات من العدید إحیاء باالتحاد السوفیتي تّم یعرف كان فمثًال، فیما المجال. ھذا في األخرى
بل الروسیة، وضع اللغة إضعاف إلى العملیة ھذه تؤد لم ھذا ومع وأدب. لغات تعلیم إلى  وتطویرھا

.[195-189 :1989 بیل، ھیرمان [أنظر: ترسیخھا إلى أدى
لیست ھي وعلیھ الكیفیة، ھذه التالیة لتبیان المراحل اّتباعھا نقترح یمكن التي الخطوات مجال في

حصریًة.

العالي: المستوى أو الوسیطة اللغة .1.4.4
القدماء النوبیون بھا تحدث التي وتلك محكیًا بھا المتحدث بین وسط لغة إیجاد نعني الوسیطة باللغة
تجربة الشبھ مع من عوامل الكثیر فیھا النوبیة اللغة تجربة أن إلى نشیر في ھذا اللغة القدیمة. أي
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درج التي الیونانیة القدیمة، واألخرى المحكیة اللغة بین كبیر ھناك فرق فمثًال كان الیونانیة. اللغة
وفي القدیمة. اللغة فھم لقرون خلت، حتى صعب على عامة متعلمیھم بھا التحدث على الیونانیون
"تنقیة" حرفیًا وتعني ،Katharevousa ما عرف باسم: الماضي القرن قبل ظھر بینھما الربط سبیل
اإلغریقیة القدیمة، في الكلمات كلّیًا على جذور Katharevousa اعتمدت الـ "النقیة". اللغة أو اللغة،
الكالسیكیة. بھذا واألخرى (Demotic) العامة لغة من الوسط إلى وصرفھا نحوھا في مالت بینما
اللغة ھذه أصبحت وھكذا القدماء. اإلغریق وكتابات بتراث واإللمام اإلطالع من الیونانیون تمكن
"اللغة اإلغریقیة" [راجع مادة: العشرین القرن سبعینات حّتى األولى فوق التعلیم لغة ھي الوسیطة

الثامن: 398-392]. المجّلد الموسوعة البریطانیة، في
العشرین القرن في أخریات النوبیین الدارسین بعض انتبھ عندما األمر بدأ النوبیة اللغة  مجال  في
ھاشم جالل [راجع حالیًا بھا  المتحّدث  واللغة القدیمة النوبیة اللغة بین  حدثت  التي اإلزاحة إلى 
المستویین للتقریب بین بمحاولة [2001 ھاشم [1999؛ جالل ذلك قام 1995]. بعد ھاشم، والھادي
التجربة تلك على ُیطلق أن بیل إلى ھیرمان النوبیات بعالم دفع الذي األمر والحالي، القدیم اللغویین،
استندت التي والدراسات البحوث توالت بعد 1998]. فیما بیل، [ھیرمان النوبیة" مسّمى "الفصحى
ھذا عند .[b2004 ھاشم، [جالل وإنكلترا بالسودان النوبیة للغة التجریبیة الدروس من على العدید
كتاب إعادة صیاغة في تمّثلت علمیة بحتة زاویة من مقاربة المسألة لكیفیة صورة واضحة تبلورت
.(Katharevousa) العالیة النوبیة باللغة مطالعة لكتاب كنموذج تاریخ] [بدون بدر متوّلي محمد
صیغة الدارسین بعض فاقترح الكلمة، ھذه تنویب إمكانیة ُطرحت حلقات التدریس من بعٍض وفي

.(Katrabousa) َكْتَرُبوسا
القدیمة متاحًا النصوص فھم تجعل أن ـ لماضیھم النوبیین تشّد أن عن ـ فضًال التجربة ھذه من ُقصد
ھاشم [جالل  النوبیین عند  الكتابة تجربة فیھا انقطعت التي الزمنیة الفترة وصل  یتم وبھذا لھم.

.[b2004 بیل، وھیرمان

األبجدیة: إشكالیة .2.4.4
لتلك امتداد أنھم باعتبار أنفسھم إلي والنظر النیل وادي حضارة بتاریخ بالتعّلق النوبیون ُعرف
أنھا وخالفھا على ھیروغلیفیة من القدیمة الكتابة أشكال إلى برومانسیة نظروا ھذا وفي الحضارة.
فیھ یخرج لیوم یتشوقون النوبیین عامة ظّل ولھذا اآلن. التي یتكّلمون بھا لغاتھم كتابة مراحل تمّثل
"فبركة" إلى ظرفائھم ببعض ھذا أجدادھم، حتى دفع التي كان یكتبھا بلغتھم واللغات اآلثار علماء
جدیرة بحماسة النوبیین ناشئة علیھا أقبل أن فكان والرومانیة، العربیة الحروف من مستوحاة  أبجدیة
ھذه الموضة. سبیل على مالبسھم على حتى وبعضھم منازلھم، جدران فخطوا بھا على باإلعجاب،
انتشرت وقد بالنوبة المصریة، السبعینات أواخر في طھ عمر سمیر شخص یدعي بھا قام  الفبركة
المفبركة ھو ھذه األبجدیة انتشار سبب إن الھشیم. في النار انتشار النوبیین المتعلمین من أنصاف بین
شریف محمد الدین نجم السوداني اآلثار عالم اكتشفت من قبل أنھا فحواھا معلومة كاذبة عبر تقدیمھا
النوبة ببالد ألمھ مصر من ابن أرسلھ خطاب عن عبارة "الُمفبرك" والموضوع حفریاتھ. إحدى في
عن التاریخیة، فضًال األغالط من مجموعة على "المفبركة" الرسالة وتحفل المیالد. قبل ما فترة في
ویكشف السنین. بمئات المیالد قبل قد كتبت تكون أن رسالة ینبغي ضمن العربیة األلفاظ بعض إیراد
اآلثار علماء فیھ یطلع علیھم لیوٍم الجامح الشوق ھذا لغتھم، بتاریخ جھلھم علیھا، بجانب إقبال النوبیین

أجدادھم. یكتبھا كان التي بلغتھم القدیمة واللغات
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نقاش یحتد حولھا التي أعوص اإلشكاالت أحد النوبیة، اللغة المناسبة لكتابة األبجدیة اختیار یمثل
الذین إال أن الرومانیة، األبجدیة معھ یرشحون حدًا الذرائعیة لدیھم تبلغ من فمنھم النوبیین. الباحثین
ألفا فیرنر، رونالد المثال: سبیل على منھم ونذكر الغربیون، األكادیمیون ھم المنحي  بھذا  عرفوا
كتیبات إخراج في النوبیین الباحثین مع بعض عندما تعاونوا ھؤالء أثر وظھر وآخرون. ھویلر لي
وفي .[1996 وھویلر، 1995؛ الھادي ھاشم شریف، الدین النوبیة [راجع: محیي باللغة  المطالعة

الالتینیة. بالحروف كان النوبیة باللغات ُكتب ما أغلب فإن الحقیقة
حروف مشاكل كل  مع العربیة األبجدیة واقترحوا النوبیین الباحثین بعض ذھب آخر جانب من
اللغات النوبیة بكتابة نادوا أشھر الذین ومن .[b2004 جالل ھاشم، [راجع (التشكیل) فیھا التصویت
منھجًا لھ اختّط حتى جدَّ  الذي دیشاب میرغني  الشاعر  األستاذ  العربیة اللغة حروف مستخدمین 
كتبنا بأن للتجربة المنھج ھذا إخضاع في شاركناه وقد العربیة. بالحروف النوبیة اللغة كتابة في
لیقرأ للقصیدة كالنا عدنا كامل عام  وبعد العربیة، بالحروف ثم النوبیة،  بالحروف إحدى قصائده
ذریعًا فشًال النتیجة كانت  النوبیة. بالحروف القصیدة بقراءة الكاتب وأقوم العربیة،  بالحروف ھو
بدیشاب دفع ما وھذا القصیدة من تألیفھ. بأن علمًا الكاتب، ظاھر من جانب نجاح یوازیھ جانبھ، من
ینبغي ما بقدر العربیة اللغة على ُیحسب أن ال ینبغي ھذا بید أن جدواه. بعدم إیمانًا منھجھ عن للتخلي
النوبیة اللغات لكتابة مناھج وضعوا نوبیون باحثون فھناك دیشاب. اّتبعھ الذي المنھج على ُیحسب  أن
1998؛ الحافظ، عبد سوكارنو تجربة أحمد التوفیق [راجع وافقھا بعض العربیة الحروف  باستخدام

فقیر، 2000]. وتجربة منیب
العربیة الحروف استعمال على درجوا الذین النوبیین  والمغنین  الشعراء من الكثیر ھنالك أن كما
مكي الفنان منھم نذكر والعاجز. المقل جھد قبیل من ھذا بأن منھم إقرار مع النوبیة، قصائدھم لكتابة
شاعر الملحمیات أشھرھم ھو ولكن المثال، سبیل على عابدون مختار إدریس والشاعر محمد علي
إكمالھ بعد  علیھا یحسد بحماسة النوبیة الحروف  إلى إدریس  علي مكي تحول وقد عبده. إبراھیم 
قطعیة بدارھا بالكالكلة الفنیة فرقتھا ألعضاء نوباتیا" "جمعیة الذي نظمتھ النوبیة األبجدیة لكورس

فیھا. الكورس بتدریس السطور ھذه والذي قام كاتب 1996م أغسطس شھر خالل (الخرطوم)
باألبجدیة یطالبون حالمة  رومانسیة في المشتطین  من آخر تّیار  قام العروبي االشتطاط  ھذا  إزاء
في الغرابة. و/أو القرابة من حیث اآلن حتى تحسم لم اللغتین بین العالقة أن رغمًا عن المرویة،
القدیمة. للنوبیة عنھا عدل ثم السبعینات، بدایة في ھاشم أحمد حسن الھادي بھا بدأ الدعوة ھذه  الحقیقة
تكتنف التي والتاریخیة اللغویة باإلشكاالت الملمین غیر من الیوم االتجاه دعاة ھذا أغلب وعمومًا،
یجھلون أنھم نالحظ  كما المرویة. طالسم حل  مشكلة  عن  فضًال  ببعضھما، اللغتین عالقة مسألة

تامًا. جھًال القدیمة النوبیة األبجدیة
التي النوبیة القدیمة باألبجدیة اللغات النوبیة كتابة جدید یقترح اّتجاه برز التیارات ھذه مواجھة في
بدایات تسعینات في أمرھا أّول الدعوة انطلقت ھذه الممالك النبویة. إبان اللغة كتابة  استخدمت في
في بدأت إذ ظبي. وأبو الخرطوم، القاھرة ھي تنسیق ودونما أماكن متباعدة ثالثة من العشرین القرن
أوائل السبعینات، بیل ھیرمان على ید القدیمة النوبیة درس ھاشم الذي حسن الھادي من قبل  الخرطوم
نفس في الدعوة ھذه بدأت القاھرة السطور؛ في ھذه حسنین وكاتب عثمان منال صّبار،  عبدالحلیم
شریف، الدین محي المرحوم كّبارة، خلیل مختار المرحوم منھم نذكر النوبیین من عدد بریادة  الفترة
النوبیة الحروف الستخدام الدعوة بدأت  ظبي أبو في القادر؛ عبد  ومحمد جّدوكاب سلیمان محمد
(Fāy) باسم جمعیة لھم أّسسوا وذلك عندما عبده وإبراھیم شلبي، عبداهللا صّبار القادر من عبد القدیمة
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استعداده األخیر أبدى كّبارة حیث بالمرحوم شلبي القادر عبد التقى ذلك بالنوبیة. بعد "إقرأ" بمعنى
القادر عبد قطع عندھا الحدیثة. النوبیة القدیمة لكتابة اللغة األبجدیة استخدام كیفیة كتاب عن لوضع
كبیوترّیًا. استخدامھا القدیمة ُیتیح للنوبیة أبجدي برنامج إنجاز یسعى إلى بأن نفسھ على عھدا شلبي
المراحل حول ھذه التفاصیل من [لمزید أیضًا وعد  منجزًا ما القادر عبد فلحقھ كّبارة وعده أنجز
النوبیة المثقفة الطبقة قطاعات یدور بین الحوار ھذا b2004]. كان ھاشم، جالل مراجعة: یرجى
قام 2003م ـ األعوام 1999م بین ومدنھا. قراھا في النوبیة والجماھیر القواعد إلى یتنّزل دون أن
الخرطوم. األثري بجامعة المسح فریق ضمن المحس لمنطقة لغوي مسح بإجراء ھذه السطور كاتب
بوسط مدارس أربع في النھائي والطالبات بالصف الطلبة استبیان بین بإجراء قام 2003م عام في
نتائج االختیار. أظھرت علیھا یقع ینبغي أن األبجدیات أّي حول والترعة) (فّریق، دلقو المحس منطقة
الموضوع أن الحقیقة طالما وفي القدیمة. النوبیة الحروف یریدون النوبیین أن غالبیة االستبیان ذلك
علیھ، یبدو األفضل، المستقبل إلى استشراقًا الحاضر إلى الماضي شد یعني مما بعث تراث، برمتھ
بھذا الحاضر. في تبعث ینبغي أن الماضي في النوبیة الكتابة تاریخ مرحلة من آخر أن المنطقي من
األبجدیة حول خالف أي ھناك أن یبدو ال واآلن یختاروا، أن للنوبیین ینبغي أّي األبجدیات ُحسم أمر

ومنیب. سوكارنو موقفي القدیمة باستثناء

النوبیة: اللغة تدریس .3.4.4
المھتمین على وقفًا البدایة في أن تكون على النوبیة، لتدریس اللغة فصول بإقامة المرحلة ھذه تبدأ
انخراطھا بحكم أنھا ھو الفئة ھذه على وسبب وقف التعلیم النوبي. التراث إحیاء مجال في  والعاملین
اآلخرین. في تعلیم التزامًا األكثر وبالتالي التعلم، مشاق تحمل على مقدرة األكثر تعتبر المجال ھذا في
وقد 1996م، عام في السطور ھذه كاتب بھا قام النوبیة اللغة لتدریس تجربة أّول أن إلى ھنا  ونشیر
والقراءة الكتابة النوبیین أبجدیات المغّنین والفّنانین الشعراء القصیر تدریس الكورس ذلك  استھدف
النیلیین النوبیین الفنانین أشھر من عددًا الفصل بذلك الدارسین ضمن وكان القدیمة. النوبیة  بالحروف
ھذا یقوم وال وآخرین). ختام عاصم أباظة، عماد عجاج، حسن ولولي، وھبة إدریس، على (مكي
Readings كافیة، قراءات تألیف من البد علیھ أساسھ. في على أدبھا بل اللغة، فقھ على التدریس
سیاسیة اقتصادیة، اجتماعیة، الحدیثة من المواضیع بجانب مصدرًا لھا، یكون أن للفولكلور  یمكن
أما والرائج. الوافر النوبي الشعر ھو الیوم المتاح النوبي الساعة. فاألدب قضایا عن فضًال وتاریخیة
یعتمد في فھو ومتمیزًا. رائدًا ھاشم حسن أحمد الھادي فیأتي إسھام النوبیة، األدبیة مجال القراءات في
قریمز اإلخوة بھ ما قام ُتشبھ بطرقة الشعبیة حكایاتھ وموظفًا لھ، جامعًا الفولوكلور النوبي على ذلك

تاریخ]. بدون وقریم، األلماني [راجع: قریم القومي األدب في

الجامعات: تدریس طلبة .1.3.4.4
فھؤالء النوبیین. من العلیا والمعاھد النوبیة لطلبة الجامعات اللغة لتدریس فصول إقامة یمكن ھذا بعد
جمعیاتھم عبر أنشطة وذلك النوبي، التراث إحیاء مجال في النشطاء من ما یكونون عادة الطالب
یلعبوا أن یمكن أنھم في الطالب، تدریس ھؤالء في الكبرى اإلقلیمیة. وتكمن الفائدة وروابطھم الثقافیة

الصیفیة. برامجھم عبر أھلھم وسط األبجدیة األمیة إزالة في كبیرًا دورًا
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الشتات: نوبیي تدریس .2.3.4.4
بعیدًا تربَّوا الذین أو ُولدوا أو نزحوا الذین النوبیین أولئك باألحرى أو المھاجر تقصد بأبناء الشتات
والحبوبة، الجد أو الوالدان، یتحدث بینما العربیة، اللغة یتحدثون وھم فنشأوا النوبیة مواطنھم  عن
اعتیاد آذانھم تقدیر، أقل على أو بھا، التحدث دون للنوبیة فھمھم عنھ نجم الذي األمر النوبیة، باللغة
أصبحت النوبیین ذكرنا أن مواطن بھا. ومن قبل قد تقل وتزید النوبیة، مع معرفة، تصویتات  على
بعض ربط وقد المدینة. إلى الریف من الھجرة موجة ھو عام إطار في وذلك لسكانھا،  طاردة
سیلتزم ال أحد أن یبدو شرط وھذا القریة؛ النوبي والعودة إلى التراث على المحافظة بین اإلحیائیین
فھذا النوبیة، لغتھم وخارجھ ـ السودان داخل ـ المھاجر أبناء تعلیم في نجحنا المقابل، إذا في بینما،  بھ.
لن النوبیة الدیموغرافي للمجتمعات أن الحراك االندثار، طالما من اللغة ھذه على خوف أّال یعني

ونسیانھا. اللغة عن التخلي إلى بالضرورة یؤدي

كلغة تعلیم: النوبیة 4.4.4. اللغة
بمختلف المدارس في التعلیم لغة ھي  النوبیة اللغة فیھ تصبح الذي بالیوم  النوبیین من الكثیر یحلم
مشروع، شيء فھذا الحلم، تقویم بصدد ھنا ولسنا النوبیة). (الجامعة الجامعة في حتى وربما  المراحل،

الحلم یتحقق. تجعل ھذا شأنھا أن من التي العلمیة األولیة الجوانب عن سنتكلم ولكننا

الثقافي/االجتماعي: المناخ .1.4.4.4
كھذه. لنقلة واالجتماعیة الثقافیة تفاعالتھا حیث من النوبیة، للمجتمعات النفسي القبول مدى نقصد بھذا
قرارًا اتخذنا مثًال أّنا المستھدفة. فلو المجموعات على جھة أي أن تفرضھا یمكن ال الحجم بھذا فخطوة
األسباب، من لعدٍد الفكرة ترفض النوبیة الجماعات ببعض فوجئنا لربما بلغتھم، النوبیین أبناء بتعلیم

اقتناعھا بجدواھا. المثال، عدم على سبیل منھا
لعملیات تعرضوا قد السودانیة، لألطراف المجموعات اإلثنیة باقي كمثل ذلك مثلھم في فالنوبیون،
عما فضًال ھذا سنار. إنسان ونموذج الفونج بمملكة توجت التي اإلنتاج وإعادة االستیعاب مستمرة من
تسیطر الذي السودان وسط إنسان ذلك محصلة وكانت عرقي. واضطھاد ثقافي قھر من ذلك  صاحب
الكثیرون بھا یتحول التي اآللیة اإلستعراب بمیكانیزم ونعني اإلسالموعروبیة. األیدیولوجیا علیھ
الثقافة لمعاییر وفقًا یستعربون ثم ومن ولغاتھم، ثقافاتھم عن السودانوأفریقیة األطراف أبناء من
أن یمكن فیما العملیة، ھذه في حاسمًا المراكز الحضریة دورًا وتلعب السودان. بوسط اإلسالموعربیة
یمكن المفھوم حول تجلیاتھا [للمزید كإحدى السیاسیة المركزیة تأتي الثقافیة والتي بالمركزیة  نسمیھ
واآلن 1999أ]. ھاشم، جالل محمد 1992؛ ومیلر، منقة أبو 1989؛ إبراھیم، علي عبداهللا مراجعة:
بھویتھا الجماعات ھذه استعصام ھذه. إن التحول عملیة شفا النوبیة على المجموعات من الكثیر  نجد
یقبلون یجعلھم أن من شأنھ الذي األمر لدیھم، الھویة أیدلوجیا میكانیزمات تحریك أوًال یستلزم النوبیة،

باللغة النوبیة. یتعلم أبناؤھم أن في مستوى بنقلة

دراسي: كمقرر النوبیة اللغة .2.4.4.4
المدارس في التالمیذ على مقررة دراسیة كمادة النوبیة اللغة بإدخال تكون أن یمكن البدایة نقطة
مثًال، كالخرطوم الكبرى، الحضریة المراكز  حالة وفي  النوبیةـ بالمواطن  التي تلك أي ـ النوبیة
الحاج الكالكالت، مثل النوبیین أبناء من العالیة بنسبتھا المعروفة باألحیاء توجد التي في المدارس
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األخیرة. الحالة في اختیاریة، أن تكون على إلخ، ... السالم دار یوسف،
أقل على یغطي ـ زمني مدى على للتجربة إلخضاعھا نحتاج قد مثمرًا، تقویمًا المرحلة ھذه لتقویم
تتضاعف. أن احتمال مع خمسة سنوات، تقل عن لن األحوال مدة بكل وھي األولیة، المرحلة تقدیرـ

ضارًا. یكن لم إن یفید، ربما ال االستعجال فإن علیھ،

األولیة: للمرحلة تعلیم كلغة النوبیة اللغة .3.4.4.4
د یجوِّ أن شأنھ من ذلك أن  في األم باللغة األولیة المراحل في التالمیذ  تعلیم  یتم أن  جدوى تكمن 
وقد .[54-51 :1990 بوث، [جوزیف یتلقونھ الذي العمل وعاء ھي اللغة ألن العلمي، تحصیلھم
العالمیة المستویات على والثقافة التعلیم حقل في العاملة والمنظمات المؤسسات من الكثیر  تنادت
المسئولین تنبیھ للیونیسكو بغیة ال ُتنازع بریادة العمل وورشات المؤتمرات إلقامة والمحلیة، واإلقلیمیة
بوث، [جوزیف خاصة األولیة المرحلة في تعلیم كلغات الوطنیة اللغات بضرورة اتخاذ الرسمیین
غلبة أیدیولوجیا الھیمنة حیث من علیھ ُتحسد بثبات اللغویة السیاسات السودان اّتصفت  1988]. في
الناطقین على غیر العربیة اللغة فرض غیر ال ھّم لھا أن یبدو التي الدولة بمؤسسة مدعومة علیھا
العدید من كان ھذا، في التعلیم. إلى تدھور ذلك أدى حتى لو [1977 الحي، عبد محمد بھا [راجع:
من الراشدة؛ غیر سیاساتھا لھا ومزّینین الدولة مشّجعین الخطیر المسعى ھذا خلف من یقفون  المثقفین
نفسھ" التعلیم توقف لو حتى ضرورة قولھ: "تطبیق التعریب الطیب لسان عبداهللا على جاء ذلك ما
تّتبع سیاسة التعریب أن نفسھا الدولة على آلت الحقیقة، 1994/8/31]. في  [صحیفة أخبار الیوم،
ذلك كان إذا عّما النظر بصرف ،[244-203 :1990 السید، ناصر [راجع: اآلن وإلى االستقالل منذ

الخلف. إلى أم األمام إلى سیدفع بمستوى التعلیم
مجال في اللغة من عامل طویًال یعانون ظّلوا العربیة غیر الھوامش أبناء من وغیرھم فالنوبیون
لشيء ال تربوي فاقد إلى لیتحولوا أذكیائھم من بالكثیرین دفع الذي األمر خاصة، منھ األولي التعلیم،
تشیر إلى بالسودان إلحصائیات الدخول للجامعات سریعة فنظرة علیھم. العربیة اللغة الستعصاء إال
وكذلك 1960-1995م: األوائل العشرین راجع ترتیب الطالب ھم الغالبیة، السودان وسط أبناء أن
مكتب إحصائیات (المصدر: المساقات جمیع في وذلك 1978-1995م، للفترة األولى المدارس

السودان). امتحانات
بھا یطالب  عارمة رغبة أو سیاسي قرار  مجّرد لیس تعلیمیًا وسیطًا  المحلیة اللغات جعل ولكن 
المقررات وضع النجاح في شيء على كل التجربة قبل نجاح ھذه إذ یعتمد بھذه اللغات.  المتكّلمون
عما فضًال التألیف التربوي/التعلیمي، مجال إلى جھٍد كبیر في یحتاج ھذا بدوره النوبیة. باللغة جمیعھا
أكثر. نجاح التجربة یتكرس آخر بتمامھ عامل ھناك یبقى ھذا، إذا تم ضخمة. من إمكانات ذلك  یستلزم
محٍك شفاھي، إلى النوبیة) من لغة اللغة حالتنا (في اللغات ھذه ضرورة أن تتطور  ھذا العامل ھو
وتكتب تقرأ وھي النوبیة اللغة على سنین عدة مرت قد تكون أن البد بمعنى آخر، قرائي. محٍك لغة
بمردود یأتي أن شأنھ من األمر عامة النوبیین. فھذا یكن بین لم األقل، إن على المثقفین النوبیین بین

األبناء. تعلم من ن یحسِّ الوالدین فتعلم للمدرسة، حمید Feedback

النوبي: واإلبداع الفن .5.4
تعتبر آثارًا النوبیة الحضارة خلفت إذ والجمال. بالفن مكتنفًا النوبي اإلنسان ینشأ ما عادًة الواقع وفي
المعادن والذھب عن أعمال فضًال والمنحوتات، الجداریة الرسومات فھناك والجمال. الفن في آیة
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[راجع: خاصة ذا لونیة فنًا متصًال النوبیة العمارة تعتبر المعمار، مجال  وفي الكریمة. واألحجار
منھ یستلھم جمالي Motif بمثابة موتیف ھذا یومنا حتى وال تزال ،[1988 حاكم، 1972؛ وینزیل،
كموتیف Arch إدخال القوس على المعماریین من كثیر درج نماذجھم. اآلن المحدثون المعماریون
أشھرھم یعتبر عبداهللا صبار النوبي المعماري المھندس أن إال المعماریة، تصامیمھم في أساسي
أغاخان اإلسالمیة الدولیة منظمة بالتقویم في الخاصة اللجنة عضوًا في اختیر ھذا. وقد في ورائدھم
بدئھ ظل منذ أنھ بھ شخصي لقاء في لي ذكر وقد معماري إسالمي. إسھام أنھ على فیھ لما رأتھ
األمر، كان وكیفما بحتة. نوبیة معماریة ممارسة باعتباره التقویس لموتیف ینظر المعمار بممارسة
والجمالیات الفنون ترعي بھیئة خاصة لجنة في عضوًا صبار یكون أن من منع الذي ما نسأل: أن لنا

النوبیة؟
بمختلف واإلبداع الفن مناحي إلحیاء التراث النوبي على برنامج أي یشتمل أن أحرى باب علیھ، فمن

حصر. دون لذلك أمثلة نضرب أن على ھنا وسنعمل ألوانھ.

المادیة: الثقافیة جمالیات .1.5.4
المنازل، جدران على الرسومات المالبس، المدن، تخطیط العمران، نقصد الجانبي العنوان بھذا
فیھا، یبني التي المناخیة البیئیة الظروف مع توافقھ حیث من بمثالیتھ یمتاز النوبي فالبیت واألجسام.
الذي اإلبداع العمراني عن فضًال بالجودة، فیھا لھ یشھد الحرارة، والتسقیف وعزل التھویة فنظام
بأنماط استبدالھ ویتم یختفي، النوبي المنزل أصبح مرجع سابق]. اآلن وینزیل، [راجع بھ یعرف
منزًال یبني وتراثیًا عندما یخسر جمالیًا النوبي إن البیئي. حیث التواؤم من كفاءتھ كثیرًا عن سكنیة تقل

النوبي. الموتیف من خالیًا
من الكثیر ھذا الموتیف وقد واجھ .[1972 فاریس، [راجع: بفن الرسومات الجسمانیة النوبیون یتمیز
الممارسات تصنیف مجال نخوض في أن نرید ال إننا بالعرى. الرتباطھ المحاربة، خاصة التیارات
العادات بمحاربة ُیسّمى ما  من حمالت الكثیر بأن (علمًا خالفھ أو ضارة كعادة ومحاكمتھا الفنیة
الجسمانیة الزخرفة أن فن نعتقد أننا إال نفسھا). الضاّرة العادات دائرة ضمن تصنیفھا یمكن الضاّرة
الصغار بھا یقوم كممارسة جمالیة أخرى اجتماعیة بیئات في لیتمدد بیئتھ المحلیة، عن یستقل أن  یمكن
واألصالة اإلستقاللیة مفھوم [عن ومعاصرتھ أصالتھ  بذلك محّققًا  مثًال المھرجانات  في والكبار،

1999ب]. ھاشم، جالل راجع: والمعاصرة،

الشعبي: والقصص الشعر 4-5-2
كرامات مثل المسیحیین، والرسل األولیاء كرامات قصص من العدید النوبیة الحضارة لنا خلفت
اهللا ود ضیف طبقات جاءت 1989]، والتي في براون، [راجع ذلك النوبیة القدیمة باللغة القدیس مینا
خاصة لألولى امتدادًا باعتبارھا إلیھا النظر یمكن الذي نحوھا األمر ونحت [1971 فضل، [یوسف
الدینیة األشعار بعض ھناك إن كما القصصیة، البنیة ثم والخوارق، بالكرامة االعتقاد حیث من
باللغة والفخر الحماسة في السابق] وأخرى [براون، المرجع كترنیمة الصلیب القدیمة باللغة النوبیة

.[240 :1880 لیبسیوس، [راجع: المحسیة
إلرث إبداعي ضارب امتداد فالمسألة إذن، اإلبداعیة. األجناس بكل ھذه الحالي النوبي الواقع ویشھد
بغیة والمنافسات المھرجانات وإقامة  لھ الدراسة حلقات وعقد المجال، بھذا  االھتمام إن القدم. في

إحیاء التراث النوبي. أولویات من أولى تشجیعھ لھو
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والمسرح: والغناء الموسیقى .3.5.4
أفارقة، بوصفھم والنوبیون، والغناء. والموسیقى باإلیقاعات تضج قارة بأنھا أفریقیا عن القول یمكن
ولحنًا كلمًة بإدخال األغنیة النوبة، قامت بالد إلى المسیحیة دخلت وعندما ھذا. في یختلفون البتة ال
خاصًة، النیل وادي وحضارات عامة، أفریقیا في الدینیة فالطقوس التعبدیة. تراتیلھا ضمن  وموسیقى
الجنوب، قبائل (قوام الصحراویون ـ النیلیون قام الیوم، سودان وفي والموسیقى. الغناء على  تشتمل
الحدیثة، الغنائیة التجربة تشكیل في كبیٍر بدوٍر بالشرق) األنقسنا إلى شماًال والنیل كردفان دارفور،

وإثرائھا.
في غیر العربیة الھامش إبداعات باقي كمثل مثُلھا في ذلك النوبیة والموسیقى األغنیة تواجھ الیوم
السوداني، اإلبداع مساحة من ضیق جانٍب في إیداعھا أولھا المھددات، من العدید الغناء مجال
العملیة فھذه الضیق. التصنیف ھذا جدران داخل سجنھا ثم ومن فولكلوریة، شعبیة كأغنیة  بتصنیفھا
الواقع، وانفتاح. وفي تطور أي استشراف من بحرمانھا وذلك النوبیة، األغنیة تضعف أن شأنھا من

السودانوأفریقي. الھامش إبداع إزاء علیھ اإلسالموعروبي الوسط ثقافة دأبت ما ھذا
العلم بین ما ویصالح یزاوج منظور النوبیة األغنیة إلى إمكانات تطویر یّتجھ االھتمام أن ینبغي لذا
ینفصل أن دون النوبي التراث فیخدم المعني المجتمع ھوّیة مع مّتسقًا الناتج یأتي أن على  والفولكلور
وتقني. ثراء إبداعي من یتیحھ أن یمكن وما الموسیقى، علم أساس على التطویر سینھض ھذا إذن  عنھ.
النقارة الطار، مثل اآلالت النوبیة التخلي عن بالضرورة یعني ال التطویر إلى أن أن ُننبِّھ وحريٌّ بنا
من عناصرھا عنصٍر أي إفقادھا دونما إثراءھا، یعني النوبیة، األغنیة تطویر إن وخالفھ. والطنبور
ھم النوبیون بعینھا ثقافیة جماعة التعرف على یتم التي بھا خصائصھا تفقد أن دون أي األساسیة.
عند المجموعة كأداة لتعریف الفولكلوریة األغنیة مفھوم [راجع حدة على منھم وكٍل مجموعھم، في
حیث من وذلك النوبي، ـ النوبي باالنفتاح التطویر مراحل أولى 15]. وتبدأ :1983 الضو، علي 
وذلك نوبیتھا، تكریس ومسألة األغنیة، نلتفت إلى یمكن أن ھذا والرقص. بعد واآلالت، اإلیقاعات،

كلماتھا. بمراجعة
أحد لتكریم ُیخّصص كّل عامین، النوبیة" باسم "مھرجان األغنیة مھرجان یقام یمكن أن مثًال، فاآلن
أغنیة منھّن، أو الواحد منھم، فیغّني ونجوعھا النوبیة القرى من الشباب یأتي المغّنون أن على  الفّنانین
في واالتحادات الجمعیات تساھم أن یمكن التكالیف ولتقلیل بھ/بھا. خاّصة أغنیة ثّم بھ المحتفى للفّنان

االحتفاالت. في ھذه المشاركین االحتفال ألبنائھم بمكان السكن الترحیل والمواصالت ثّم تكلفة
الوسیط النوبیة اللغة بجعل وذلك نوبٍي، ثقافٍي منظوٍر من تحریكھ من أقل فال المسرح،  عن  أما
من ما تحكم بكل النوبیة المجتمعات داخل المعاشة الیومیة الحكایات باعتماد ثم  المعتمد لنصوصھ،
الدراما أن إلى ُنشیر ھذا وفي تعقیدًا. األكثر للمواضیع یمكن االنتقال دراما وفكاھة وإنسانیة. بعد ذلك
مجرد في رأینا وھذا والتھریج. بالبھلوانیة نفسھا وصمت قد ومعاصرتھا، حداثتھا  السودانیة، على
قمتھ وعلى السودان، في الثقافي الصراع أن من فبالرغم فیھا التواطؤ األیدیولوجي. إنصرافیة أوقعھم
البھلواني، اإلسفاف غارقة في السائدة الدرامیة  األعمال أن إال بالدراما، مشحون األھلیة، الحرب
مجتمعات قضایا في انحصارھا عن فضًال التمثیل، سیئة اإلخراج، التألیف، سیئة سیئة القتل وجرائم
السودان. بوسط اإلسالموعروبي الریف انفتاحھا، قضایا حال  في أو، اقتصادیًا، المیسورة الطبقة 

یتجلى التواطؤ األیدیولوجي. وھنا
 



-١٣-
www.sudan-foral l .org وقضایا التعدد الثقافي اإلنسان حقوق لثقافة السودانیة المجلة احترام، 

٢٠٠٦ مارس  لثاني- ا لعدد  ا

الثقافیة: المھرجانات .4.5.4
أن إلى یعزى یمكن أن ھذا ومرد المھرجاني/االحتفالي بالطابع النوبیة األنشطة  تصطبغ ما كثیرًا
القدیمة الدینیة بالطقوس  یرتبط النوبي، التراث أجناس من كجنس إلیھا النظر یمكن   المھرجانیة
على الثقافیة، فالمواسم كما سیرد أدناه. أخرى، أسباب رّبما تكون ھناك لكن النیل؛ وادي  لحضارات
من العدید تشكیُلھا لتشمل یمكن العالي، التعلیم بمؤسسات النوبیة الروابط الطالبیة بھ تقوم ما غرار
ویكرس اإلعجاب، على یبعث مھرجاني قالب في والریاضیة، وذلك  واإلبداعیة التراثیة  األنشطة
ببعضھم بعضًا، یعترفوا للنوبیین أن أنھ ینبغي إلى مرة أخرى، ننبھ، بتراثھم. وھنا  اھتمام النوبیین

السودان. ھي منھا أكبر بھویة تستظل واحدة ھویة إلى وبانتمائھم
من جعلت النوبي، التراث  مجال في  اإلحیائیة األنشطة أن وھو لھ، ننبھ أن البد محذور ھنالك 
للغایة، فني موضوع حول یتفاكروا أرادوا أن فإذا إحیائي. لكل منشط محورًا والمھرجانیة االحتفالیة
حماسة. مھرجان إلى بدئھ یتحول بمجرد عام اجتماع إلى قد دعوا تراھم دراسي، منھج وضع  مثل
ویمكن .(glamour and clamour) والضوضاء باألضواء عامرة األنشطة ھذه جعل األمر ھذا
طحنًا. ترى وال جعجعًة تسمع لھا التي تلك الجوفاء، كالحماسة شيء بالعمل النوبي أضّر القول إنھ ما
(Nubian المنزلیة الواجبات أداء في  النجاح على ینھض ما  أول ینھض النوبي التراث  فإحیاء
وراء االنجراف یحذروا أن للنوبیین ینبغي  علیھ،  اآلن.  حّتى ُتنجز لم والتي  Homework)
أن المقابل، في علیھم، كما والشوفینیة. للمباجحة األبواب تفتح أوسع ما عادة التي المھرجانیة الجوفاء
عن بعیدًا أي ھدوء، في تؤدى إال أن یمكن ال الحال بطبیعة والتي المنزلیة، واجباتھم یجّودوا من أداء

الھادفة. واالحتفاالت المھرجانات ینظموا أن یمكنھم ھذا بعد ثم والضوضاء، األضواء

الثقافي: اإلحیاء مؤسسات .5
المرسومة. قد یكون غایاتھ بلوغ لھ یضمن بما یعمل خاللھ إلى إطار تنظیمي إنساني نشاط أي یحتاج
التنظیم إذا كان الثاني إلى األول یؤدي ال فقد ھذا ومع المنال، سھلة وتكون الغایات وافرًا جمًا النشاط
یبلغ اإلحیائي النشاط یجعل أن من شأنھ لمسألة التنظیم المؤسس الذي بالتعرض ھنا سنقوم قاصرًا.

المنشودة. غایاتھ

االجتماعیة: واألندیة الجمعیات .1.5
متى ما وذلك الریفیة والحضریة، بمواطنھم االرتقاء سبیل الدؤوب في نشاطھم عن النوبیین عرف
النشاط والتنظیم، وكان من حیث عدیدة سبًال ذلك في طرقوا وقد خارجھ. أو السودان داخل عنھا بعدوا
المدینة أو القریة، أساس على الجمعیات ھذه تقوم االجتماعیة. األندیة والجمعیات عنھم أثر ما أكثر
لیتّم 1866م عام أھلیة بصورة تأسست والتي بالقاھرة الخیریة" صاي "جمعیة مثًال فتجد المنطقة.
كما 1999ج]. ھاشم، الیوم [جالل حتى وال تزال تعمل 1918م، سنة في رسمیة بصورة تسجیلھا
خلیل عبداهللا السید صادق عندما بعد االستقالل لما تاریخھ والذي یعود بالخرطوم النوبي" "النادي نجد
الذي النوبي للنادي رسمي الحالیة كمقر األرض قطعة تخصیص على للسودان) وزراء (أول رئیس
وعضویتھ وتأسیس ھیكلیتھ بناؤه یكتمل  ولم  ألخرى، منطقة من ینتقل وظل 1931م، سنة تأسس
الخیریة ألبناء "الجمعیة بأمدرمان كما نجد .[7-5 إركي، 1996: مجلة [راجع: 1986م في سنة إال
عن فضًال ھذا التشیید. تحت دارھا  تزال  وال مؤخرًا، تأسست والتي مبدة بأم  مقرھا المیدوب"،
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أینما النوبیین بانتشار وتنتشر قلیٍل منھا، جزٍء ذكر عن یضیق المجال التي العدیدة واألندیة الجمعیات
من العدید والریاض) (جدة السعودیة في المملكة العربیة نجد فمثًال خارجھ. أو السودان في كانوا
في القاھرة النوبیین حال كان كما المنطقة و/ أو أساس القریة على القائمة النوبیة واألندیة الجمعیات

القرنین الماضیین. طیلة
بعضھم النوبیین بشد االجتماعي للتواصل أرضیة إتاحة بغرض أساسًا الجمعیات واألندیة تنھض ھذه
لتستوعب صدرھا یتسع وقد واحدة، منطقة أبناء من ما لجمعیٍة المنتمون یكون ما وعادة  ببعض.
أبناء جھود توحید إمكانیة في التواصل ھذا من الھدف ویأتي األخرى. المناطق  أبناء  من  العدید
الجمعیات بالعدید ھذه تضطلع وقد ھذا ما. األم مشكلة منطقتھم ما واجھت متى واستنفارھم المنطقة

األم. بالمنطقة تنمویة وتمویل وتنفیذ مشاریع خدمیة، و/أو تخطیط في المھام من
واالحتفاالت الثقافیة الدوریة، غیر األنشطة الثقافیة من الكثیر واالّتحادات الجمعیات ھذه وتشھد دور
األنشطة في مباشر وضلوع التزام أي واألندیة الجمعیات لھذه ال ُیعرف ھذا من بالرغم ولكن عامة.
تنھض أنھا طالما ذلك في نلومھا أن یمكن ال بالطبع المدى. وطویلة اإلعداد البرامج جیدة ذات الثقافیة
الخدمیة/التنمویة، الجوانب عادًة تستھدف أنھا بما لكن، حقھا. وتوفیھا بعینھا، عملیة ألغراض أساسًا
المؤتمرات كعقد  علمیة، ومداخل أكثر أسالیب بإتباع وذلك المنحى، ھذا  تجوید یتم إذن أن  فیمكن
للحاضر بالرؤیة العلمیة/الواقعیة یزودھا أن شأنھ من فھذا فنیة. عمل من ورشات یستتبعھا وما  العلمیة
طارئة ومشاكل بأزمات الخدمیة/التنمویة برامجھا ترتبط ما فكثیرًا عملیًا. المستقبل استشراف  وكیفیة
یعدو أن ال فإنھ كان ظرفیًا، ما متى واالستنفار عامًا. استنفارًا یستلزم الذي األمر األم، المنطقة في

صابون. عن رغوة عبارة الحماس ھذا مثل حماسًة واندفاعًا. یكون
فبما أن األساسیة؛ االجتماعیة خصائصھا األندیة ھذه تفقد أن دون لھا أن نضیفھ یمكن آخر شيء
إحیائیة رؤیة وفق تتم أن البرامج یمكن لھذه إذن البرامج الثقافیة، من العدید تشھد ما عادة  دورھا
ببرنامج إلتزامھا تعلن بأن نطالُبھا ال لھا. ونحن ھنا برسمھا والمھتمون المختصون یقوم واضحة
لمسألة إحیاء وممنھجة كلیة رؤیة إطار في قام ـ ما متى النشاط ـ یكون بأن ُنطالب لكّنا بعینھ،  نشاطي

النوبي. التراث

التعاونیة: واالتحادات الجمعیات .2.5 
من حظھ وللسودان المعمورة، أقطار كل في ینتشر اقتصادي ـ اجتماعي منشط التعاونیة الجمعیات
في تنشط التي التعاونیة واالتحادات الجمعیات من العدید النوبیة في المجتمعات توجد االنتشار. ھذا
على أساس الجمعیات ھذه تقوم ما وزراعة المحاصیل النقدیة. وعادة االستھالكیة السلع توفیر مجال
السبعینات عقد في باھرة  نجاحات الجمعیات ھذه أصابت وقد واإلقلیم. المنطقة، المدینة، القریة،
القرن تسعینات بعد فیما االحتضار دور وتدخل الثمانینات، في دورھا لینكمش مان، 1978]، [راجع:

بعد. فما العشرین
انعدام مثًال فھناك األسباب. من العدید إلى واضمحاللھا التعاونیة المؤسسات دور انكماش یعزى 
باألسواق. مواقع اإلنتاج بربط الكفیلة النقل ووسائل والكباري الطرق مثل لإلنتاج التحتیة البنیات
التصعیب. زیادة التضخم في عما لعبھ فضًال اإلنتاج، مدخالت إیصال صعوبة إلى أدى بدوره ھذا
كل ومواطنھم. ألراضیھم النوبیین وھجران المدینة، إلى الریف من النزوح وتیرة أیضًا اشتداد وھناك
بالریف للنھوض كخطة التعاوني االقتصاد إزاء الدولة سیاسات في إطار إدراجھا یمكن العوامل ھذه
ما ثم الفساد، عن فضًال واألداء، والتقنین النظر في قصور السیاسات ھذه شاب عامة. فقد السوداني
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تأسست والعمل التعاون فوزارة وزارتھ. بإلغاء وتحجیمھ التعاوني تام لالقتصاد تنكب من ذلك تبع
لیتم ،(51 -47 السابق: (المرجع والتموین التجارة وزارة مع 1977م سنة ودمجت ،1965 سنة في

1981م. في سنة إلغاؤھا
نجاح إلى  دورھا وانحصار تعاونیاتھم أثر اضمحالل أن یحولوا النوبیین بمقدور كان  ھذا، ومع
والھویة الثقافة مشاكل وبین واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة بین تربط العالقة التي فطنوا إلى ما إذا
الذي النوبي فالشاب الثقافي. البیئي التدھور مع طردیة عالقة ذو التنموي فالتدھور البیئي والتراث.
االقتصادیة األسباب من العدید ذلك في تحّركھ العاصمة باتجاه موطنھ من الھجرة في الرغبة تسكنھ
فھذا الملموسة. المادیة األسباب على النكفائھم الناس إلیھ ینتبھ قلما بینھا سببًا من إّال أن للعیان، البادیة
أو فن، عادات، لغة، ثقافتھ وھویتھ من مجمل التبرؤ ـ من وربما خفیة للھروب ـ تدفعھ رغبة الشاب
تتیح بل فحسب، مغریة عمالة فرص تتیح للوسط ال باعتبارھا مركزًا فالخرطوم ...الخ زي، وأشواق
ھي فإن والمدنیة. الحضارة ألشواق أنھ زائف ـ على البعض قد ینظر إلیھ ـ وإشباعًا بدیلة، أیضًا ثقافة
على ھذا یمكننا أن قیاسًا لمنطقتھ. التعاونیة الجمعیة قبل من الشاب ھذا مقاربة إال أشھر، وقد تصعب

التعاونیات. یحجب عن الذي والمعنوي الدعم المادي حجم نتصور
تتبنى أن ال یعنى ھذا التنمویة. مشاریعھا ضمن الثقافیة المسألة تضع أن للتعاونیات ھذا، ینبغي لكل
الخدمیة/ وبرامجھا مشاریعھا وتتكامل تتساوق أن یمكن لكن، مؤسساتھا؛ لھا فھذه الثقافة، مسائل
لإلمكانات الھائلة وعامة مثّقفین النوبیین التفات بدء مع ھذا قولنا ویأتي الثقافیة. المشاریع التنمویة مع
[راجع: جالل عوینات) جبل ـ دنقال ـ (حلفا النوبي الحوض مثلث تنمیة خّطة علیھا التي تنطوي

1999ج]. ھاشم،

الطالبیة: والروابط االتحادات .3.5
السودانیین للطلبة العلیا والمعاھد الجامعات في اإلقلیمیة التجمعات عن والروابط ھذه االتحادات تنبثق
المعینة. المنطقة یخدم الصیفیة بما األنشطة تنظیم ھو منھا الغرض ویكون السودان. وخارج داخل
ھذه تسیرھا التي المنشطیة القوافل من العدید العالي التعلیم لمؤسسات الصیفیة تشھد العطالت لھذا

وخدمیة...إلخ. تنمویة، صحیة، ثقافیة، من الشعارات مختلف تحت الروابط
كل تشمل ال أنھا إال التنظیمیة، والتجمعات الروابط من العدید ھناك النوبیین للطلبة  بالنسبة
جانب، من النیلیة المجموعات بین تمامًا موجود غیر التنسیق أن عن فضًال ھذا النوبیة. المجموعات
(الجبال كردفان بمجموعات یختص آخر. وفیما جانب ودارفور) من (كردفان األخرى والمجموعات
وشیجة فكرة مجّرد بل فحسب معدومًا لیس التنسیق أن نجد والبرقد) (المیدوب ودارفور  والحرازة)
یكون معدومًا رّبما نفسھ التنظیم أن  إلى باإلضافة أیضًا. فعًال غائبة ربّما والثقافیة اللغویة القرابة

مثًال).  (الحرازة

النیلیة: الطالبیة الروابط 5-3-1 
والسكوت حلفا ألبناء فھناك رابطة نشاطًا. وأوفر تنظیمًا أكثر الروابط النیلیین نجد بالنسبة للنوبیین
وھو النوبیة). الروابط (تجمع في الروابط ھذه تنضوي كل دنقال. وأخیرة ألبناء المحس ألبناء وأخرى
أي على أنھ، إال الروابط. تجمع التي المناسبات وفي الضرورة لدى نشاطھ ویستعید قوي، غیر جسم

التنسیق. طیبة تشیر إلى سمة حال،
بالمشاریع الخدمیة. العامرة الصیفیة بالقوافل قیامھا والفوائد المحاسن میزان في لھذه الروابط یحسب
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أن یمكن كما بعینھا. ألطفال منطقة تحصین برنامج ما على یشتمل أن یمكن الصحة مجال فمثًال في
مجال وفي زراعي. لمشروع ترعة حفر مدرسة، أو تنموي كبناء خدمي مشروع على القافلة  تشتمل
ویشھد إلخ). مسرح... تثقیفیة، (ندوات الثقافیة األنشطة من العدید عن فضًال ھناك التعلیمیة، الخدمات
االتحادات تتداعى المنطقة، حیث تضرب التي والكوارث الملمات في بالفضل الكثیر الروابط لھذه

الفیضانیة). واإلغاثة (حاالت الكوارث النجدة قوافل إرسال ویتم والروابط
والشمول. للتراث تتصف بالعمق إحیائیة رؤیة ألي فقدانھا الروابط ھذه على یؤخذ ھذا، مع كل ولكن،
glamour والضوضاء أي األضواء واالحتفالیة، المھرجانیة طابع لتأخذ دفع بأنشطتھم ما ھذا ولعل
والمعاھد الجامعات طلبة من كلھم الروابط ھذه تحت المنضوین أن من فبالرغم .and clamour
من وبالرغم األشیاء علمیًا، مقاربة على والمقدرة العلمیة، بالمناھج تسلحھم یعنى الذي األمر العلیا،
إحیاء التراث اھتمامھم والتزاماتھم إزاء عكس سبیل في یحدثونھا االحتفالیة والمھرجانیة التي الجلبة
لغة علم النوبیولوجیا، من تاریخ، بأبجدیات شائنًا جھًال لك قد یعكس بعضھم مع حدیث أي فإن النوبي،
للمجموعات النوبیة منھم الكثیرین تحامي في تتمثل بغیضة وشوفینیة عنجھیة عن فضًال إلخ. ھذا ...

العرقي. التمییز حد قد تصل أحیانًا ودارفور)، (كردفان األخرى

بالجبال: الطالبیة الروابط .2.3.5
األفریقیة والنوبیة جھة من العربیة الثقافتین النوبة بین جبال منطقة في األیدیولوجي االستقطاب یشتد
والنوبة في المنطقة (الحوازمة قواعد راسخة قد أرسى والتالقح الثقافي التفاعل أن مع جھة أخرى من
بالّتدخل تعّمقت المشكلة أن إّال أن ُتذیب إحداھا األخرى. الثقافیة دون المجموعات تتكامل مثًال) بحیث
االستقالل بعد ما حكومات نجد مثًال ذلك من االستعراب. لتكریس سعیھا حیث من للدولة المتحّیز
الثقافیة المرجعیة ذي النوبة) (جبال اسم من بدًال للمنطقة تسمیتھا في  الجغرافیة المرجعیة تتبني

كردفان). (جنوب ھو اسم المنطقة أصبح وھكذا والتاریخیةـ
لدینا العلیا فأصبح والمعاھد الجامعات المنطقة في ألبناء الطالبیة اإلقلیمیة التجمعات درجت علي ھذا
تلعب لم الروابط إن ھذه القول غنى عن كردفان). جنوب (رابطة أبناء معھد عالي أو جامعة كل  في
الثقافیة الصراعات أشكال إلیھا فقد انتقلت التذویب عن طریق التوحید حیث من فیھا المأمول  الدور
الكوادر من العدید نفور إلى أدى الوضع ھذا السیاسیة. المذھبیة االستقطابات عن  واإلثنیة فضال
خارج صغیرة ثقافیة ُأطر في والعمل االبتعاد فآثرت الثقافي بالخطاب  أساسًا والمھمومة  النشطة

الثقافیة. المسألة في فعالیة أكثر دور أداء عن الطالبیة بالروابط قعد األمر الذي الطالبي اإلطار
إلى أطل فقد نوبیة. جبالیة بمرجعیة طالبیة بتكوین روابط الحال ویسمح یتغیر المستقبل القریب قد في
ما الشاملة أو السالم إتفاقیة توقیع بعد خاصة بالجبال للقومیات الثقافیة الحقوق الحدیث عن السطح
الضلوع سیعزز المنطقة في نوبیة بمرجعیات طالبیة روابط فبروز 2005م. عام ُتعرف بمشاكوس

الثقافي النوبي. اإلحیاء مسائل في المباشر
عملیات إحیاء وبین النوبة جبال في إقلیم والسالم الحرب حالة بین حقیقة العالقة الطردیة إلى وُنشیر
أنھ إّال البندقیة عنھ سكتت وإن اللغوي أساسًا. فالوضع حالّیًا بالجبال الوضع في ممّثًال التراث النوبي
فمثًال لحظة. أّي في االنفجار باحتماالت ینذر بالخطر وینبي الذي من الحذر بالكثیر مشوبًا یزال ال
تتلّقى كانت التي العربیة المجموعات من نظرت العدید 1997م، عام السالم إّتفاق توقیع أعقاب في
النسیان التي طواھا االّتفاقیة تلك إلى عنھا بالوكالة تحارب كانت باعتبارھا الحكومة من مباشرًا دعمًا
النظام تساند كانت التي المسیریة رأت مجموعات المتمّردة. فتحدیدًا للمجموعات مكافأة لو كانت كما
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للحكومة، مساندتھا جراء ظھرھا في ذلك اإلتفاق طعنًة في النوبیین المتمردین ضد األھلیة حربھ في
أنھا مكافأة على قصور اكتنفھا من بما المّیتة االتفاقیة تلك بنود قرأت سمنار. فقد بجزاء ووصفتھ
الشعبي. بقوات الدفاع یعرف ما ضمن التمرد وجھ في وقف عمن وتخّلي السالح، یحمل لمن مجزیة
فقاموا النوبیة. التمرد قوات مع اتفاقھا الحكومة أمضت ما إذا ھددت بدورھا بحمل السالح علیھ، فقد
جرت أرسلتھا جھات مختلفة وكأنما تبدو أنھا من بالرغم واحدة فحوي ذات برفع أربع مذكرات  حینھا

التالي: النحو على
توقیعًا بدأت 14 وحملت 1977م". أبریل السالم  اتفاقیتي حول المسیریة أبناء "مذكرة برأي (أ):

المحامي. نمر بابو نمر باألستاذ وانتھت بابو نمر مھدي (م)  بالفریق
الحكومة بین المبرمة اإلتفاقیة كردفان وأثر وغرب في جنوب األمنیة المسألة حول "مذكرة (ب)
"أبناء باسم ممھورة أنھا إال توقیعات، بدون ھذه وجاءت المنطقة". على النوبة  جبال  وقطاع 
بمحافظ وانتھاًء الجمھوریة بدءًا برئیس الحكومیین المسئولین العدید من إلى عنونت وقد المسیریة".

أبیي.
ممھورة وجاءت السالم" اتفاقیة حول الجنوبیة  الوالیات  مع التماس مناطق نواب "مذكرة  (ج)
وانتھت ریاس، محمد عبداهللا باسم بدأت لھذه المناطق حیث الوطني المجلس نواب 47 من بأسماء

المكي. النعیم الخیر باسم
الحكومة بین المبرمة االتفاقیة وأثر كردفان  وغرب في جنوب األمنیة المسألة حول "مذكرة (د)
كونھا في أعاله المذكرة (د) عن ھذه وتختلف 1997م". مایو ـ المنطقة النوبة على وقطاع جبال
كردفان جنوب وغرب والیتي باسم "أبناء ممھورة جاءت عن كونھا فضًال إصدارھا، أوردت تاریخ
ذلك [في المجلس الوطني في أعاله علیھا النقاط المختلف حول حادة مناقشات دارت وقد بالخرطوم".
1997م]. مایو 13 ،244 1997م؛ مایو 3 ،234 1997م؛ 13أبریل ،219 ألوان، صحیفة  راجع:

نظرھا وجھة ذات على القوى ھذه نفس تزال السالم الموّقعة في مشاكوس، ال اّتفاقیة ظّل اآلن وفي
ظّل من وتعییر معاقبة ثّم ومن السالم، حمل من لمكافأة باطًال مدخًال سالم اّتفاق أي في ترى  التي

وجھة نظرھا. حسب ـ والشعب الدولة لمؤسسات وحمایًة التمّرد ضد البالد عن ُیدافع

والكنوز: البرقد المیدوب الحرازة .3.3.5
إن ـ فالحرازة بذاتھا قائمة طالبیة اجتماعیة  تنظیمات أي  النوبیة المجموعات لھذه یعرف ال 
أبناء روابط والبرقد فیندرجون ضمن المیدوب أما كردفان؛ طالب شمال ضمن یندرجون وجدوا ـ
دونما بھا یعیشون التي الجغرافیة  األطر ضمن یندرجون إذ الكنوز لدى الحال ھو  وھذا دارفور.
تبدو بدارفور والبرقد المیدوب بخصوص منھم. قلة باستثناء النوبي الثقافي العمل إزاء التزام أّي
السالح لحمل  المجموعاتان  فیھا اضطّرت التي الحرب دائرة باندیاح لیس قتامًة، أكثر  الصورة 
األمر باإلقلیم.  العربیة غیر المجموعات الدولة ضد  من  المنّظمة  االستھداف بعملیات بل فحسب،
رفاھیة واللغة التراث عن الكالم یبدو قد كھذا وضٍع ظّل في اإلبادة الجماعیة. إلى حد وصل الذي
الوعي كوامن اإلبادة المنّظمة عملیات حّركت عكس ذلك؛ إذ أن األمر بید بھا. للعامة ال قبل مثّقفین
العمل أن قادة الجّید من ولعّلھ خاّصة. المجموعتین وھاتین دارفور مجموعات األیدیولوجي لعموم
اھتمام. من تستحّقھ القضّیة ما ھذه أولوا قد المدنیة أو جبھات النضال العسكریة في بدارفور العام
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النوبي: التراث تجاه الممنھج وااللتزام 4.3.5. الطالب
وعالقة المجموعات التاریخ النوبي تدارس حیث من العمریة الفئات داخل أكفأ الجامعي الطالب یقع
الطالب الجامعي بھذا یدخل القضایا. ھذه مثل ُتدّرس إنما الجامعة ذلك ألن بعضھا ببعض، النوبیة
في شقیقاتھا مع ومقارنتھا إلیھا ینتمي التي النوبیة اللغة دراسة حیث من الفئات أكفأ ضمن  أیضا
الطالب یحتّل أعاله ھذه الكفاءات بكل مسنودًا ... إلخ). دارفوریة (نیلیة كردفانیة اللغات النوبیة أسرة

النوبیة. اللغة في تدریس وأنشطھا أقدر الفئات ضمن موقعًا متقّدمًا النوبي الجامعي
المجموعات وتاریخ عامة النوبي التاریخ دراسة النوبیة الطالبیة الروابط لدى التأھیل مجاالت وتشمل
تدریس جعل خاصة؛ ثم رابطة كل لھا النوبیة عامة واللغة التي تنتمي اللغات دراسة خاصة؛ ثّم  النوبیة

الصیفي. العمل لبرامج أساسیًا منشطا النوبیة اللغة
أغلب ألن ذلك الشفاھي من دراسة التاریخ مناص والخاص ال العام النوبي التاریخ سبیل دراسة في
الذي األمر التراث الشفاھي ھذا جمع أوًال تستدعي الدراسات ھذه شفاھیًا. مثل یزال ال التاریخ النوبي
مع التنسیق یمكن الشأن ھذا في الصیفي. العمل برامج ضمن الفلكلوري الحقلي العمل إدراج  یتطلب
الفلكلور ومركز واآلسیویة، األفریقیة الدراسات بمعھد الفلكلور شعبة مثل المتخصصة، الجھات 

بجامعة دنقال. التراث والتاریخ وكّلیة الثقافة (سابقا) التابع لمصلحة
النوبیة. اللغة  في مع المتخصصین التنسیق بعد الدراسیة عقد الفصول فتتطلب اللغات، دراسة  أما
أن یقوم الطالب على الصیفى، العمل من برامج العطالت كجزء في تتم أن الكورسات لھذه ویمكن

قادمة. في عطالت بتدریسھا
من مقبولة درجة تحقیق تستدعى اللغات، ھذه بین المقارنات عقد عملیة أن القول نافلة من ونذكر
كردفان، دارفور) (النیل، إقلیمیًا المختلفة النوبیة المجموعات روابط بین باآلخر واالعتراف التنسیق

أدنى. كحد
بعد األساسیات، لتدریس الفصول الدراسیة عبر یتم أن یمكن للغة فإنھ الطالب تدریس ھوالء عن أما
وكتابة النوبیة، باللغة حائطیة ومجالت وغناء من مسرح الثقافیة األنشطة بقیة علي یعتمد أن علیھ ذلك

سابقا. أشرنا كما النوبي تحریك الفلكلور وذلك بغیة الشعبیة، واألساطیر الحكایات

اإلحیائیة: الثقافیة الجمعیات .4.5
یكون أن ُیفترض فیھ بأسلوب المنزلى النوبى، إنجاز الواجب تستھدف وھى الجمعیات نشأت ھذه
لدى استھدوا قد النوبیین المثقفین أن ویبدو لعملھا. المنظمة ولوائحھا دساتیرھا ذلك علي تدل كما  علمیًا
الدراسات جمعیة عاملیة ومتخّصصة في وھي النوبیة، لھذه الجمعیات بجمعیة الدراسات تأسیسھم
النوبیة المثقفة  الطبقة  بین وتعددت الجمعیات ھذه انتشرت بألمانیا. ھایدلبیرق في ومقّرھا   النوبیة 
الجمعیات ھذه بین الفارقة العالمة ولكن أعّم. بوجھ والسودان بمصر والنوبیین عموما  والمتعلمة
بالموقف األولى  إلتزام ھو العالم أنحاء مختلف في األكادیمیة العلمیة بالجمعیات مقارنًة النوبیة
كمساق بدراستھ تكتفي الثانیة بینما دراستھ بعد النوبي التراث إحیاء في المتمثل الواضح األیدیولوجي

ال. أم التراث النوبي إحیاء أّدى ذلك إلى ما إذا غیر آبھة بحت علمي
من والسودان بمصر النیلیین النوبیین بانحصارھا علي األعّم  في غالبھا النوبیة الجمعیات تمیزت
المجموعتین، بین تنسیق أّي غیاب جانبًا عن ھذا، عن آخر. ونجم جانب من النوبة بجبال ثم  جانب
لجمعیات كمنظمین حتي أو  الجمعیات ھذه في كأعضاء األخرى النوبیة المجموعات باقى غیاب

موازیة. أخرى



-١٩-
www.sudan-foral l .org وقضایا التعدد الثقافي اإلنسان حقوق لثقافة السودانیة المجلة احترام، 

٢٠٠٦ مارس  لثاني- ا لعدد  ا

والخطابة. وقد اإلحتفالیة نقل لم إن واالندفاع الحماسة مظاھر من الكثیر الجمعیات ھذه قیام واكب
فیما یعرف الماضیین القرنین في أوربا رّواد الحركات القومیة في علیھ كان ما ھذا في  أشبھ النوبیون
النوبیین إلتفات عدم في جوھرى یكمن فارق مع Romantic Nationalism القومیة   بالرومانسیة
ویلسون، راجع:  القومیة الرومانسیة [عن بأھمیتھ جھل عن أدائھ عدم وبالتالى المنزلى  لواجبھم 
تدریس یتم أن بضرورة والمتعنتة المتشددة المطالبة نجد النوبیة الحالة في فمثال .[819-835 :1972
ما تحتاج أّول تحتاج المسألة ھذه أن إلى ینتبھ الناس دون أن النوبیة بلغتھم المدارس فى  أبناء النوبیین
المناھج وضع وھو المطلب، المتعلق بھذا المنزلى الواجب ألداء ھؤالء من یتصّدى واحٌد أن إلى

قبل المطالبة بتدریسھا. نفسھا،
من فالمتعلمون النوبیة. بالحساسیات المشحونة الذاتیة المواقف تفشت كھذا، ذاتي عاطفي فضاء في
التي المنطقة یخص شیئًا باعتبارھا النوبیة للمسألة ونظروا ذاتیا، تحوصلوا وكأنھم یبدو منطقة كل
ومن عداھم األصالء، النوبیون ھم الدناقلة أن دنقال، وجدت  متعلمي إلى جئت فإذا ینتمون إلیھا.
أو السكوت ما جئت إلى إذا الحال ھو وھذا عكس ذلك، فستكتشف حلفا، إلى آخر، أما إذا جئت فشيء
أمیبیًا انقسامًا زادت طردیًا إنكماشھا زاد كلما أنھا في تكمن ھذه التحوصل الذاتي مشكلة إن المحس.
أصالة، األكثر وأنھم النوبیین، قلب حلفا، ھم أھل أو السكوت، بأن أھل لھم سلمنا إذا فمثًال نفسھا. على
ھم أنھم أنفسھم على ینظرون إلى حلفا النوبي. فالحلفاویون شمال االختزال جدیدة لھذا مشكلة تولدت
باقي في دوالیك وھكذا حلفا. مثًال، الحلفاویون جنوب یعتقده، ما عكس وھكذا األكثر أصالًة نوبیًا،
ھذا النوبیة. للھویة القاصرة النظرة بھذه أو بأخرى بدرجة مصابة أیضًا ھي والتي النوبیة المناطق

العرقیة والعنصریة. في فیقعون شوفینیتھم في یشتطون الذین عن نذكر شیئًا أن دون
وال العلة، ھذه من عانت قد النیلیة خاّصًة الجمعیات النوبیة أن ُیشیر إلى أن علیھ لزامًا المرُء ویجد
والسمنارات الندوات في مغیظ باستنكار النیلییین النوبیین متعلمة من الكثیر واجھني فكم تعاني.  تزال
لیست النوبیة الھویة  أن على وتركیزي إشارتي عند وذلك النوبیین، أصل حول تقام التي   العلمیة
ودارفور بكردفان إخوتنا للنوبیین اشتمال تعریفي مناط استنكارھم وكان النیلیین. النوبیین على وقفًا
فتصور! كردفان ودارفور ... بھم نوبیي ویقصدون بھم، العبید (كذا) مغبة إلصاق لي من محّذرین

والعملیة لكیفیة العلمیة الرؤیة تفتقر وھي تنشأ أن الجمعیات لھذه الطبیعي من كان واقع كھذا، من
من خالیًا ـ قصرت أم طالت حیاتھا ـ سنّي مجملھ في جاء نشاطھا فقد وبالفعل النوبي. التراث  إحیاء
حاالت إال أللھم الحقلیة، العلمیة ـ ورش العمل، الرحالت السمنارات، قبیل من عملیة أي مقاربات
على غیر دوري ـ أو دوریًا كان ـ نشاطھا انصب بینما ھذا اإلستثناء. حكم في إدراجھا یمكن نادرة
وھي النوبي، بالتراث والمباھاة بالخطابة المشحونة الغنائیة، والحفالت العامة، الثقافیة الندوات إقامة

األحیان حد المباجحة. من كثیر في تصل  مباھاة
تجنبھ، وھو مجال الجمعیات الثقافیة في في الناشطین معظم المثقفین النوبیین آخر فشل ھناك محذور
العدید في ذلك كمثل مثُلھا النوبیة فالمجتمعات السیاسي. والخطاب الثقافي، التمییز بین الخطاب  عدم
ینحو ھذا في والثروة. للسلطة الظالم التقسیم علیھا ینطبق السودانوأفریقیة الھامش مجموعات  من
عن إّما والثقافیة الخیریة الجمعیات الفتة خلف من المعارضة لممارسة النوبیین المثقفین الكثیر من
لتحقیق المدنیة المجتمع مؤسسات حول العام االلتفاف تجییر بغیة وذلك انتھازیة، عن أو رؤیة قصور
واآلخر الخلط الثقافي ھذا من الجمعیات النوبیة الخیریة والثقافیة تأّذت شخصیة. وبالفعل طموحات
وذلك وشجاعة، ذكاًء یتطلب المقابل، ولكن، في ضدین، خیارًا بین یتطلب ال الموقف فھذا السیاسي.

لألوراق. خلط أي ودون بوضوح بینھما  بالجمع
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یصاحبھا عما تقّل ال بأضواء الوجود تظھر إلي الجمعیات النوبیة ظلت والعوامل األسباب ھذه لكل
من ما أمكنھا مسعاھا ذلك في جامعًة النوبي، التراث بإحیاء للناس وعدھا من ضوضاء، مسرفًة في
الجمعیة تبدأ حتى أشھر، یكن لم إن سنوات، إال ھي فإن ملكوا. ما النوبیین بھ أسخیاء یجود مال
بمثابة ـ القلیل إال ـ الجمعیات أصبحت وھكذا النسیان. یلّفھا ثم واالضمحالل، التساقط  في إیاھا
الجمعیات ھذه عن حدیُثنا یجيء وھنا إنطفأت. ثم أضاءت النوبیین المثقفین سماء في ونیازك شھب
فأغلب بائسًا. عطاؤھا فقیرًا جاء في ھذا الناس. بھ مّنت نفسھا، وما بھ ما وعدت مستوى في إجماًال
والمدارس التراث، وعلم علم اللسانیات بمناھج العلمیة تعوذھم المعرفة أناٌس رادھا الجمعیات ھذه
والتعامل الفكلوریة، المادة جمع وتكنیكات الحقلي، والعمل البحث، وطرائق الفولكور، المذھبیة لعلوم
المسائل ھذه لتأھیل األعضاء في إنما لكن، البائس. أدائھا في السبب كان ھذا رّبما كل اإلخباریین. من

أصًال. الجمعیات ھذه تنشأ أن ینبغي  كان
النوبي، التراث إلحیاء دفعًا كبیرًا یمثل أن یمكن وكثرتھا، الجمعیات، وتعددھا إن ھذه القول، صفوة
العلمي التأھیل في تتمثل آن واحد. الرؤیة العلمیة علمیة وعملیة في رؤیة على نھضت ما إذا  وذلك
ستجعل التي ھي فھذه األھلیة العلمیة وتاریخھ. أجناسھ التراث النوبي، ماھیة حیث من ألعضائھا
أما تقدیر. أقل على أدائھ تنظیم أو النوبي، المنزلي الواجب أداء على قادرین المعنیة الجمعیة  أعضاء
عملیتین. قدمین على یقف لم إذا لھ فائدة ال العلمي التأھیل إن القول العملي، فغنيٌّ عن الجانب عن
التعلیم عضو أولي تأھیل أكادیمیًا. فمثًال منحًى الجمعیة داخل التأھیل العلمي أن ینحو بالضرورة لیس
المادة من  قدر أكبر الستخراج وكفاءة بذكاء  ومحاورتھا السن  في طاعنة لحبوبة تسجیل  إلجراء
الفطنة والذكاء، توفرت ما إذا جھد لكبیر یحتاج ال وخالفھ، التاریخ الفولكلور، مجاالت في الشفاھیة
الطبقة داخل الجمعیات ھذه تنحصر أّال ھذا بالضرورة ویعنى العضو. ھذا والمثابرة في الصبر ثم
عنھا موقفھا یعرف اإلستعمار من عانت التي المجتمعات في المثقفة فالطبقات فقط. والمتعلمة المثقفة
الكثیر داخلھا تعتمل في ،alienated اغترابًا تجدھا أكثر ولھذا لمجتمعاتھا، التراث الثقافي النافر من
المثقفة الطبقة مفھوم [راجع الحضاري االنفصام وحاالت الثقافیة االجتماعیة واألدواء  العلل من
الطابع األكادیمي األنشطة ذات مشكلة ھناك بالطبع .[1987 الكد، خالد 1988؛ حریز، في: واألفندیة
عملیة نعرف أن لكننا قبل العامة. من مقاربتھا یستحیل، بل قد تصعب، قضایا  التخصصي، وھي
على academic exclusively أنشطة محصورة أكادیمیًا تقوم على مجملھا في الثقافي اإلحیاء
بھ خاصة یتطلب ھیكلیة المنشطي ھذا التبادل .popular عامیة شعبیة مناشط ترجمتھا إلى أن تتم

بھذا التكامل. تسمح

األكادیمیة: المؤسسات .5.5 
أھلیة نقل لم إن راسخة، علمیة لمكانة ما، لمجموعة  واللغوي  الثقافي التراث إحیاء عملیة تحتاج
سببًا كانت واللغة مجاالت الفولكلور في العلمي التمكن وعدم القصور أن كیف أوضحنا أكادیمیة. وقد
مؤسسة فقیام إذن واألفراد. الجمعیات بھا قامت التي والممارسات األنشطة من بالعدید القعود  في

ویلقى القبول النظري. مناسبًا، یعد النوبیولوجیا علم مجال أكادیمیة متخصصة في
بأنھم ُینبي الذي األمر عامًا،  نوبیًا قبوًال ھذا اقتراحنا  یجد أن المتوقع فمن العلمي، الصعید  على
النوبیون ظل فقط بھم. العھد ھو كما صرح كھذا إلقامة جھودھم فیستنفروا بالعمل، سیتبعون القول
فتحدث ذلك، التمني ألكثر من بھم التعلیم، وجمح وسیلة اللغة النوبیة فیھ الذي ستصبح بالیوم یحلمون

النوبیة". "الجامعة عن بعضھم
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عن فضًال آسیا، أمریكا، أوروبا، في األكادیمیة المؤسسات الكثیر من باھتمام النوبیولوجیا تحظى
تتغیر بدأت قد االھتمام  طبیعة أن بید فقط. بحثیة أكادیمیة زوایا من االھتمام ھذا ویجئ أفریقیا. 
االھتمام أن إلي  األنظار للفت الیونسكو بذلتھا  التي الجھود  بفضل وذلك األخیرة، السنوات في
.[1988 [الیونسكو، نفسھ الشعب عن ما یجب إال تنفصل شعب بتاریخ وتراث والمباحثة، والمدارسة
مماثل اھتمام مع تتساوق النوبیة، ینبغي أن المجموعات تاریخ وتراث ولغة دراسة إن آخر، بمعنى
منشطًا تكون أن ینبغي ال مثًال، النوبیة، اللغة دراسة إن أكثر، عملیة بطریقة بالمجموعات نفسھا.
الجھود ھذه من النوبیة المجموعات تستفید ما كي الطریق وتمھد تساعد أن ینبغي بل بحتًا، أكادیمیًا
المؤسسات مساعدة نتوقع فیمكننا أن إذن، الیومیة. اللغویة ممارستھا ثمارھا في وتجني األكادیمیة،

. العالم أنحاء مختلف في البحتة األكادیمیة
(وزارات، من مؤسسات یتبع وما ( حدة كل واحدة على أو الحكومة (سودانیة/مصریة، صعید على
من ألن حرمان الشعوب حسن الظن. ذلك باب من حّتى لو الدعم أن نتوقع كل لنا إلخ)، جامعات...
[الیونسكو، بالحكومات لمراعاة ھذا الیونسكو وقد أھابت الثقافي، القھر في دائرة بھویتھا یدخل  التمتع
من أنھم جزء بحكم للنوبیین أصیل ثقافي حق ھو بل تكرمًا، لیس ھذا أن عن السابق]، فضًال المرجع
قطاعات باقي مع إنتاجًا وتنمیًة لبالدھم العاملین ومن األساسي للحكومة)، (المورد الضرائب دافعي
نشر من أكثر قامت، لن تفعل ما إذا ھذه المؤسسة العلمیة أن عن شیئًا دون أن نذكر ھذا  المجتمع.
إذن، ھو إفراد مؤسسة المطلوب كل بالبلدین. الدولة جامعات بعض، أو العدید،  معرفة متاحة من قبل
بالبلدین حّق عن النوبیون یسوقھا التي الّتھم بالنا عن غائبًا ولیس ھذا قوُلنا یأتي وبالطبع لھا.  خاصة
النیلیة النوبیة أن المجموعة أن نتذّكر علینا إذ الثقافي واإلثني. االستھداف أنواع عن أبشع والتي تحكي
الكثیر وھناك أسوان. إلى جنوبًا نزوًال من سّنار وكوستي تمتّد الوحیدة التي األفریقیة المجموعة ھي
مستعربة النوبیة وإحالل مجموعات من المجموعة ھذه المنطقة إفراغ أن ُتشیر إلى التي الدالئل من

والسوداني. المصري النظامین قبل من مدروسة خّطة یمّثل النوبیین عن بدًال بھا
استقاللیة ذات متخصصة، مؤسسة علمیة اقتراح في الجاد التفكیر یمنعنا من ما ھناك لیس أيٍّ على
اسم تحت تندرج التي المختلفة األكادیمیة المساقات وتدریس بدراسة  تعنى وإداریة، علمیة

إلخ. ... وآنثروبولوجیا لغة، فولكلور، آثار، فن، تاریخ، من (النوبیولوجیا)

النوبیة: الدراسات معھد .1.5.5
األكادیمیة أو (أو المعھد ومبنًى. ھذا اسمًا االقتراح ھذا یتمّخض عنھ أن یمكن تقریبیة لما صورة ھذه
علم النوبیولوجیا. مجاالت في فوق الجامعیة متخصصة للدراسات أكادیمیة مؤسسة عبارة المركز)

في اآلتي: أولیًا حصرًا العلم لھذا المطلوبة األقسام حصر ویمكن
النوبیة. اللغات 1- 

والفولكلور. اآلنثربولوجیا 2-
واآلثار. التاریخ 3-

والخدمیة. التنمویة الدراسات 4- 
المساقات في والدكتوراه الدبلوم)، بعد (لعامین الماجستیر واحد)، (لعام الدبلوم شھادات المعھد یمنح
ثم أمناء، ھرمھ مجلس قمة في استقاللیة، ذات علمیة مؤسسة المعھد ھذا ویكون الموضحة أعاله.
جامعة نظام على غرار وذلك فرؤساء ُشعب ثم مدیر، أكادیمیة استشاریة، ثم لجنة أساتذة،  مجلس

م. تقویم 1985 في الخرطوم الوارد
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والمجتمعیة. العلمیة المعھد ویتمم رسالة یخدم بما الطالبیة األنشطة ینظم للطلبة إّتحاد للمعھد یكون كما
العلم إتاحة بغیة Extra Murals وذلك اإلضافیة بالدراسات قسم خاص المعھد أیضًا ویكون لھذا
عامة تأھیل في دورًا كبیرًا تلعب أن الوحدة لھذه ویمكن السّلمي. األكادیمي بركبھ اللحاق فاتھم لمن
رسم في المقدور سیكون إذ والتنموي. الثقافي الصعیدین على ومناطقھم بالدھم بما یخدم النوبیین

والطلب. الحاجة حسب صغیرة كورسات

خاتمــــة: .6
السوداني التراث لمیكانیزمات إحیاء العملیة األبعاد رسم إلي ذلك وسعنا ما سعینا الورقة ھذه في
إلنفاذ عملیة خطوات ذي علمي منھج رسم إلى فقد عمدنا دراسیة. حالًة النوبیة الثقافة من مّتخذین
علیھ، المجال. في ھذا نوعھا من األولى ضمن المحاوالت تقع رّبما المحاولة ھذه اإلحیائي. المشروع
للباحثین قد تكشف وفاحصة، متأنیة قراءة من الكمال. فأي قریبة حتى أو كاملة، أبدًا أنھا نزعم ال
لمقاربة الباحثین وھو تحفیز البحث، لھذا نریده ما عین وھذا القصور والنقص. جوانب من  الكثیر
القصور بكشف مناحي نفسھا الورقة ھذه تجاوز عبر ممنھجة بطریقة النوبي التراث السوداني  مسألة

نرجوه منھم. ما فیھا. وھذا
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