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رمضان في السنغال.. شهر املؤمترات الدينية

معجزات

8
اسماعيل عليه السالم.. بئر زمزم 

العظيم والكبش 

هشام املنشاوي
يشكل شهر رم��ض��ان ال��ك��رمي مناسبة مالئمة 
لتكريس واستدامة قيم التضامن والتقاسم التي 
ظلت منذ أمد بعيد تسود السنغال، هذا البلد غرب 

األفريقي البالغة نسبة املسلمني فيه 95 باملئة.
ففي ب��الد التيرانغا )الضيافة بلغة الولوف 
احمللية(، يشكل رمضان جتسيدا بليغا لقيم التسامح 
والتعاون التي متيز الشعب السنغالي، حيث جتتهد 
اجلمعيات اخليرية في تنظيم وحتضير وجبات 
“اندوغو” اإلفطار التضامنية في مختلف أرجاء 
العاصمة دكار لفائدة األشخاص املعوزين، أو لفائدة 
السائقني الذين صادف موعد اإلفطار وجودهم في 

الشارع.
وهكذا، تتجسد روح التقاسم والتسامح التي تبلغ 
ذروتها خالل هذا الشهر الفضيل، في تكريس تقاليد 

الكرم واجلود والعيش املشترك التي متيز هذا البلد.
وفي هذا الصدد، يبرز تقليد “سكر كور” )سكر 
رمضان(، الذي يشكل عادة سنغالية بامتياز، والذي 
يقوم على تقدمي هدايا للمقربني من أجل التعبير عن 

الود خالل هذا الشهر الكرمي.
ومع م��رور الزمن، أضحى تقليد “سكرو كور” 
مبثابة واج��ب على النساء املتزوجات. فمن أجل 
إث��ب��ات تشبثهن ب��أس��رة ال����زوج، ت��ص��رف بعض 
السنغاليات مئات اآلالف من الفرنكات من أجل اقتناء 
هذه الهدية، فيما تعتبر كثيرات منهن أن هذا التقليد 
صعب وفيه الكثير من اإلس��راف. ومن جهة أخرى، 
وإذا كانت أزق��ة العاصمة تعرف نشاطا أقل قبيل 
وبعد فترة اإلفطار، فإن املساجد تعرف إقباال مكثفا 
للمؤمنني الذين يؤمونها ألداء الصالة وتالوة القرآن.
كما تعرف يوميات سكان دكار خالل شهر رمضان 
انخفاضا في الوتيرة، حيث تقل ممارسة الرياضة 

على ط��ول الكورنيش ال��ذي ع��ادة ما يكون غاصا 
مبمارسيها قبل شهر الصيام. أما األسواق واحملالت 
الكبرى، فتعرف خ��الل ه��ذا الشهر إق��ب��اال منقطع 
النظير من طرف السنغاليني، ما يؤكد أنهم يصرفون 
ميزانية مهمة خالله، وذلك على الرغم من انخفاض 
عدد الوجبات اليومية. وعلى ذكر الوجبات، فإن 
النساء السنغاليات يجتهدن في حتضير أكالت 

محلية غنية بالسعرات احلرارية.
وتتزين موائد إفطار السنغاليني باحلليب والتمر 
والعصائر احمللية )ال��ب��وي، ب��ي��س��اب..(، وقهوة 
“توبا”، وغيرها من املشروبات التي تعد عناصر 

أساسية خالل وجبة اإلفطار.
وف��ي وج��ب��ة ال��ع��ش��اء، ت��ق��دم األط��ب��اق احملضرة 
أساسا مبادة األرز التي عادة ما تكون وجبة الغداء 
الرئيسية في باقي شهور السنة. وهكذا يتم إعداد 
وج��ب��ات م��ن قبيل “تييبودجني” )األرز بالسمك 

واخلضر(، أو “ياسا” )األرز بالدجاج أو اللحوم 
احلمراء(، و”مافي” وغيرها.

السنغال تعتبر معقل الصوفّية في أفريقيا تتميز 
بكثرة وتنوع التقاليد املرتبطة بالشهر الكرمي 
خصوصاً العادات الصوفّية التي انتشرت في غرب 
أفريقيا من خالل أتباع الطرق فوصلت إلى مالي 

وموريتانيا وساحل العاج وغامبيا وغينيا .
ما إن يهّل شهر رمضان حتى يتبارى السنغاليون 
ف��ي إق��ام��ة س��ه��رات دينية وأم��س��ي��ات رمضانية 
مخصصة لفن اإلن��ش��اد وحلقات الذكر ، ويحشد 
القائمون على الطرق الصوفية كالتجانية واملريدية 
أتباعهم للمشاركة بكثافة في تلك احللقات التي 
جتري بشكل جماعي وتتخللها ابتهاالت وتضرعات 
للتزود بالنفحات اإلمي��ان��ي��ة ، فاملساجد تتزين 
باألنوار وال تغلق أبوابها في الليالي الرمضانية بل 
متتلئ باملصلني وقراءة القرآن الكرمي ، ويكون اغلب 

روادها من املفتني والعلماء الذين ينظمون الدروس 
الدينية فيها ، حيث يقاطع الشباب في السنغال 
السمر الليلي واالستماع إلى األغاني احتراماً لقدسية 
هذا الشهر ، فتجدهم يستمعون إلى األناشيد الدينية 
، ومنهم من يتدرب على غناء املوشحات الدينية 
ورف��ع األذان وف��ق الطريقة األفريقية املميزة في 

السنغال .
عند ثبوت رؤي��ة الهالل يسارع املسلمون هناك 
بالدعاء بعضهم لبعض باخلير والصالح والفالح ، 
وأهل السنغال بصفة عامة يحترمون شهر رمضان 
، حتى إن أهل الفسوق والفجور والعصيان ينتهون 
عما يقترفونه من سيئات ومنكرات خالل هذا الشهر 
احتراما له ، وفي حال ظهر من أهل املعاصي ما يخل 
بحرمة هذا الشهر من معصية الله أنكر عليه اجلميع 
، وغير املسلمني في تلك البالد هم قلة ال يتدخلون من 

قريب أو بعيد بأمر املسلمني .
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