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 أغنية الحقيبة.الفصل الثالث
– األمثال السودانية
ونظائرها من األمثال العربية.
الخاتمة.
المراجع.

اإلهداء

إلى:

أساتذتي األجالء...
في المرحلة الوسطي...
بالنيل األبيض الوسطى.
( 1959م 1963 -م)
وإلى:
جميع أقراني في فترة دراستي،
في المرحلة الوسطى...
بالنيل األبيض الوسطى.
و إلى:
كل من ضمته بخت الرضا ...في ذلك الميقات...
من تلك النفوس الصافية...الفاضلة.

في مجمع المعرفة ...والتراث ،الغني بالخير...
(بخت الرضا)...
تلك التي قال فيها أستاذنا الروائي البارع المغفور له...

(عبد الغفار محمد الحوري)...
الذي كان يتحاور ...ويتناجى ،مع نجوم السماء ...بحثا ّ عن محبوبته
المشتهاة (بخت الرضا) ويقول:

بخت الرضا نجم عالي فتي...
مين يجهال،
هل تجهليها يا نجوم أنت؟
(من مسرحية  -بخت الرضا ...التي قدمت على مسرح بخت الرضا ...في اليوبيل الفضي لبخت
الرضا 1959م).

كان الزمان عام تسعة وخمسين وتسعمائة وألف ...من الميالد،
ولثالثة أعوام تلت ...هي فترة المرحلة الوسطى آنذاك.

(أساتذتي)  ...هم ثلة من ساللة نقية ،صافية ...أودعها هللا ما
أودعها ،من سامي الخلق ...وغزارة العلم ...وجالل القدوة الحسنة...
صفات أصبحت كلها من مكونات نفوسهم ،ومن صميم ميزات سلوكهم،
ومن تكوين نهجهم الحياتي العام.

رحم هللا بهم صبية ،خلقوا من طينة صافية ...ومن عجينة مباركة،
طوعوها ...فأتت أكلها دافقا ...ونافعا ،متمثال في:

نجوم تلك الدفعة ،من الصبية ...الذين تناثروا كالآللئ الزاهية في فجاج
وطننا الرحيبة ...وأصبحوا شموسا ساطعة ...تهدي الحياة ...حياة

سرمدية يانعة ،تنضح ببهاء نورها ،ودفئ شعاعها ...تطيب الروح بها،
وتسمو إلى العلياء دوما.

لكم جميعا( ...عشيرتي) ،أساتذة وأقرانا  ...أهدي هذه (القطرات
التراثية) ،التي أسهمتم فيها ،أنتم ،من خالل ثروة (المختارات) تلك التي
أصبحت مرجعا ّ تراثيا ...مضيئا وشامخا ّ ،على مر الدهور ،والتي سيأتي
ذكرها ال حقا.

المؤلف

الشكر والتقدير

الشكر الوافر ...موصول لألخ ...الصديق ...الوفي ...الدكتور /خلف
هللا محمد أحمد قراش ...من خيرة زمالئي في الدفعة المباركة ،التي أعتز
بها كثيرا ،إذ أهداني نسخة من مسودة (المختارات) التي سلف ذكرها...
تلك التي أعتبرها ،عصارة أدبية ...جاد بها المعين األدبي ،واللغوي...
األستاذ( /سعد أمير طه)...
(ناظر المدرسة)

والتي بثها في عقولنا ...ونثرها بين أيدينا ...دعما ً منه لمقرر اللغة
العربية ...المعتمد رسميا ً في ذلك الوقت ،من شعبة اللغة العربية في معهد
(بخت الرضا)...الصف الثالث.

شملت (المختارات) ...العديد من الجوانب اللغوية ،والتي كانت تمثل
كشكولً متجانساً ...ضم:

الشعر ،والمسرحيات ،واألمثال العربية ،والنثر القصصي ،إلى جانب
العديد من اإلشراقات ...التي لم تكن واردة أصالً ...في المقررات
الدراسية آنذاك.

استعرت العديد من األمثال العربية  ...التي ضمنتها كتابي هذا ،من هذه
(المختارات) ،التي أتاحت لي فرصة المقارنة ما بين األمثال السودانية،

واألمثال العربية ...مما أثبت لي تماماً ،أنّ األمة السودانية تتميز بتراث
موحّ د مع تراث األشقاء العرب.

أكرر شكري لكم...
أخي...
خلف هللا.
مع أمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.

المؤلف

المقدمة
نتناول في هذا المجال التراثي السوداني ،بعضا ً من القضايا التي تعلقت
ول زالت ،بنشاطات األمة السودانية ...على اختالف أنماطها ،وموروثاتها
المتداعية ...من حقبة ألخرى ،ومن جيل آلخر ،علّنا نستطيع أن نربط ما
بين ماضيها ...وحاضرها ...ومستقبلها ،في سبيل إثراء الساحة الثقافية،
التي تعتبر مقود األمة ،نحو النجاح والتطور المتنامي.

عزيزي القارئ ....
ستجد في متن حديثنا معك ...أبوابا ً مشرعة ،ستلج من خاللها إلى
واحات ...زاخرة بالتراث المحبب ...الذي ستجني منه الكثير ...من
المعارف ،ومن الممارسات التراثية ،التي ستحلق بك في ماض ثر...
ّ
أخاذ ...وخالد ...وحافل باإلبداع ،وبكل ما هو معتق وراسخ المعاني.

عزيزي القارئ....
ينضح محتوى هذا الكتاب ...بكثير مما يتعلق بالمدائح النبوية ،ذات
الجذور السودانية ...في نظمها وفي معانيها ،وفي أوصافها ،وفي ألحانها،
مدعمة بذكر أشهر شعراء (المديح) في وطننا السودان...
يشتمل الكتاب أيضا ً على ما دار في ساحات الغناء ...منذ بداية التطريب
في السودان ،متوجا ً بأغاني ما يعرف ب(...أغاني الحقيبة) ،التي تعتبر
أحد أعلى ...وأغنى ،القمم التراثية الغنائية في السودان ،والتي تطرقنا من

خالل توصيفنا لها ...لكثير من شعرائها ...مع عرض بعض القصائد
الشهيرة ...التي جادت بها قرائحهم...
كما ضم الكتاب بين دفتيه ...بعضا ً من األمثال السودانية ،التراثية
الشهيرة ...التي شملها الوصف ،والشرح ،لبعض من معانيها ...وما ترمز
إليه ولما تضرب من أجله ،مع اإلشارة بمقارنتها ،بما يتطابق معها من
األمثال العربية ...مما يؤكد عروبة أهل السودان منذ القدم.

عزيزي القارئ.....
نأمل أن تجد من خالل هذه السطور ...ما قد يعود لكم بالفائدة التي
ترجونها ،كما نأمل أن يساعد هذا الكتاب في حفظ تراثنا ،ونشره ...ليعم
خيره كل أفراد وجماعات األمة السودانية ...وغيرهم من الباحثين ،أو ممن
لهم اهتمام بالتراث ...بوجه عام.

نتمنى عزيزي القارئ ...أن ينال ما جاء فيه ،وفيما جاء في الجزء
األول من هذه القطرات ...الحظ في بناء ...وتكوين ،نواة لصفحة تراثية
جديدة ...تلج أبواب المناهج الدراسية ...في مختلف المراحل التعليمية في
بالدنا ،لتنهض بالمواطن السوداني ...وتساعد في تكوينه أألممي المتطلع.

وهللا ولي التوفيق،،،،

المؤلف

الفصل األول
المدائح النبوية

يقصد بالمدائح النبوية ...ذلك النسيج الشعري ،الذي تم نسجه باللغة
العربية الفصحى أو اللغة العامية السودانية ،والتي نطلق عليها في كثير
من األحيان (اللغة الدارجة) أو كما نسميها (الدارجية) ،وهي لغة أهل
السودان قاطبة ،وهي تلك اللغة المنحدرة أساسا ً ،من مفردات اللغة العربية.

تتضمن قصائد المديح النبوي ،جل ما جاء في السيرة الذاتية للرسول
الكريم ...بتفاصيل دقيقة ،بعضها ورد في القرآن الكريم ،أو ما هو وارد
في األحاديث النبوية الشريفة ،أو ما قد جاء في كتب السيرة النبوية
المتعددة ...التي قام بتأليفها نفر طيب من علماء المسلمين ،أمثال العالم
بن هشام ...والعالم محمد بن عبد الوهاب ...والعالم خالد محمد خالد ...أو
ما قد نقل من المأثورات الشفهية ...عبر القصص المتداول ،وعبر
المعجزات المتناقلة ،بين جيل وآخر.
اتخذت المدائح النبوية موقعا ً هاماً ...ورائداً ...في تعليم الناس
(المسلمين) ،ونشر التعاليم اإلسالمية بينهم ،مع فهمها لديهم ،وتطبيقها،
والستدلل بها ،عند كافتهم من المتعلمين ،ومن األميين على حد سواء،
وذلك بما تميزت به من سهولة في الصياغة ...وفي اختيار الكلمات،
النابعة من صميم ثقافة المجتمعات ،التي ل يواجهها أي نوع من المعاناة
في فهمها.

تبث المدائح النبوية عبر ما يعرف ب(...المداح) وهم المادحين من
الرجال والنساء ،أولئك الذين يتميزون بأصوات جميلة جاذبة للمستمع،
الذي يستمتع كثيراً عند سماعها ،بذكر أوصاف الرسول عليه صالة هللا
وسالمه.
قد ينشد (المداح) تلك القصائد إنشاداً منغماً ،بطريقة وبكفاءة وإتقان
الشيخ /السماني أحمد عالم ،يتغلغل عبر األسماع ...في داخل النفوس،
المتأهبة لتلقي هذا النوع من العطاء ،كما قد يستخدمون بعض أنواع من
الدفوف ك(..الطار) مثالً ،أو (الشتم) ...محدثين بذلك إيقاعا ّ مرتبا ً ...يثير
الستطابة في النفوس ،فتتمايل األجسام وتترنح ...طربا ً ،في خفة...
متضمخة باإلحساس الديني ،الذي يتشح باللطافة ...والنسجام.

يغمر هؤلء المادحين بالعطايا ،التي يجود بها أفراد من الحاضرين في
مجمع السماع للمديح ،في القرى والبوادي ...كل يجود بما يستطيعه من
تقديم حفنة نقود ،تتفاوت في قيمتها ،من فرد آلخر...
غالبا ً ما تح ّسن في مثل هذه المناسبات ،الموائد بالعزيز والغالي ...من
األطعمة المتاحة والميسرة( ،خاصة وأن المداح يفضلون أكل الدجاج
دائما) ،وذلك حسب الحال الجتماعية آنذاك ،والظروف القتصادية ،لتلك
الجهة المستضيفة للمداح.

تعتبر الليالي التي تقام فيها حلقات المديح ،خاصة في األرياف ،كما
ذكرنا ،ليالي استسقاء وارتواء ...من فيض ما يتناولونه من أوصاف
وسيرة طيبة للرسول الكريم...صلى هللا عليه وسلم ،كما أنها تمثل في ذات
الوقت ...ساعات استمتاع وترويح عن النفوس ...من خالل ما يتردد على
مسامعهم من تلك األلحان والنغمات ،التي تصاحب النقر على (الطار) أو

ضرب العصي بعضها ببعض ...أو التصفيق باأليدي ...في إيقاع مميز،
وهو بالتقريب نفس النمط اإليقاعي ،الذي استمدت منه األغاني السودانية،
ذلك اإلبداع النغمي...مع األداء الصوتي والحركي المميز.
أما في الحضر ...داخل المدن ،فتنظيم ليالي المديح ...يختلف اختالفا ً
كبيراّ ...عن ذلك الذي يخطط لقيامه ،في األرياف ،ففيه:

تضرب الخيام ...وتنصب السرادق ...وتضاء يشتى أنواع الزينات
والثريات ...وتعد المنصات المزدانة لذلك ،حيث يعتليها المادحون ،الذين
يطلون من فوقها على الحضور من المدعوين ،مستخدمين مكبرات
الصوت بأنواعها .وقد تستخدم اآللت الموسيقية ،عوضا ً عن الدفوف،
وتعد الوجبات الفخمة لذلك ،وغالبا ً ما يقوم صاحب الدعوة ،فرداً كان أم
جماعة ،بتقديم الهدايا النقدية الالزمة (للمداح) غير المتطوعين.

ل تخلو كثير من المناسبات الجتماعية ...من مشاركات (المداح) فيها،
سواء أن كانت أفراحا ً أو أتراحاً ،ففي المناسبات السارة ...يشاركون بما
ينشر المسرة ،والفرح ،بين الناس ...بإيقاعات (الطار) المر ّنة ،تلك التي
يتمازج فيها إيقاع الشتم ...والتصفيق باأليدي ،مع (الطار) ،مما يؤدي إلى
خلق أنغام متمازجة ...تعمل على تحريك الوجدان ،وروح الطرب...

على ضوئها يتقافز الكبار ،والصغار ،بما يرفعون من عصي ...بشتى
أنواعها ،وغير ذلك مما يحملون في أيديهم كالمطارق (جمع مطرق وهي
العصا الصغيرة المقطوعة من أفرع الشجيرات) ،والسياط ،أو حتى
بإشارات أكفهم ،أمام المداح ،يعبرون عن فرحتهم ،وتأييدهم غير
المنقطع ...لصفات الرسول عليه الصالة والسالم ...التي تشتمل عليها
القصيدة.

تختلف األوضاع في كثير من الحالت ،لدى (المداح) ،فتارة يكونون
جلوسا ً ...وتارة وقوفا ً ،وبالذات حينما يفيض بهم الحماس ،الذي يلحظونه
من الحاضرين ،وبذلك يدفعون بحماس فائض ...نتاج تحركاتهم ،وتماوج
أجسادهم السلس ...الذي يوحي بالطرب والنسجام...مع توزيع ابتساماتهم،
وتقليب أنظارهم ،وتشتيتها بين الجميع ...وهو ذاته ما يدفع بأولئك األفراد
من الحاضرين  ...في داخل الحلبة ،ألن يجودوا بما يستطيعون من
مال.....

مما اعتاد عليه الناس في الماضي ...أن يقوم أحد أفرادهم ،بتحضير
صحن صيني كبير يعرف ب(...الباشري) ،الذي يوضع في مكان ظاهر
داخل الحلبة ...وأمام نظر (المداح) ،حيث يسكب فيه بعض من الماء،
ليساعد في امتصاص األصوات الرنانة ...التي تحدثها النقود المعدنية،
عندما يقوم بعض الحاضرين بإسقاطها داخل الصحن (وذلك وقتما كان
استخدام العملة الورقية نادراً ...إما لعدم وفرته أولرتفاع قيمته).

يعرف هذا التقافز أمام (المداح) ب(...النقيز) أو (النقزي) أو
(العرضة) أو (البشير) أو (التبشير) أو (الهز) ...والذي يحتاج إلى
مهارات ،وخبرات ،تساعد في أدائه على الوجه األكمل ...ومما قد يالحظه
البعض ،أثناء هذا األداء ،تراجع (المداح) القهقرى ،بخطوات مموسقة ...
وهم يستقبلون من يعرض أمامهم ،داخل الحلبة ،لمسافات تتفاوت ما بين
شخص وآخر ...و ما بين مجموعة وأخرى ...مما قد يزيد في تجانس
الجميع ،بتجويد عطائهم الحركي ،تحت األنغام واإليقاعات ...التي تتردد
في عذوبة ...من غير انقطاع ...مما قد يؤدي إلى تكرار مقاطع القصيدة
(المدحة) إن طالت مدة ذلك التناغم الحركي.

يختلف أداء (المداح) قليالً ...في مناسبات األتراح ،وذلك خالل ما
يعرف بأيام الفراش على الميت ،ويختلف كذلك في المناسبات الرسمية،
التي قد يؤمها الحكام ...أو علية القوم ،فتتالشى سمات الفرح الزائد ،وغالبا ً
ما يعم (المداح) الهدوء ،فتقل تحركاتهم الجسدية ،وتتجانس أصواتهم،
ويصبح جل اهتمامهم ينصب في نصوص القصائد وكلماتها ،من ناحية
الوضوح في النطق ...والتعبير اللغوي الصحيح.

أصبحت قصائد المديح النبوي ...تبث في وقتنا الحاضر ...عبر أجهزة
الراديو ،والتلفاز ،مما يتيح فرصة أكبر،لنتشارها بين المجتمعات .وهذا
مما ساعد كثيراً ،في أن تصبح تراثا ً ،متوارثا ً ،متغلغالً في نفوس أفراد
األمة السودانية متعددة الثقافات .كما أنّ بث ...ونشر ...وحفظ القصائد
النبوية (المدائح) ،عبر وسائط التقنية الحديثة ،مثل:
الحاسب اآللى ...والهاتف النقال ...واستخدام الشبكة العنكبوتية في ذلك،
ولّد التعاطي الفعال ،واسع النتشار...مع تراث (المديح) النبوي في
السودان.

يشكل (المداح) مجاميع متجانسة( ...ثالثة أو أربعة) ،من ناحية تشابه
أصواتهم ومدى انسجامها ...أو بنية أجسامهم ...أو توحيد هندامهم .فقد
تتكون مجموعة (المداح) من األقارب ...أو األخوان ...أو األشقاء من
األخوان ...أو األصدقاء ،وقد يكون (المادح) فرداً واحدا ...يمدح وينشد
مستخدما ً الطار أو الشتم أو غيره من األدوات الالزمة.

من شعراء (المديح) النبوي المعروفين لدينا في السودان ،والمؤدين
لقصائده ،من المؤلفين له  ...وغيرهم من أولئك الذين حفظوا المدائح من
مصادرها ،بعض المشاهير أمثال الشيخ /أحمد أبشريعة ...والشيخ /حاج
الماحي ...والشيخ /أحمد بن سليمان ...والشيخ /ود سعد...والشيخ/

يوسف الهندي...وغيرهم الكثير ،وهم مميزون بصياغة سليمة ،للقصائد
التي تحمل ذلك السهل الممتنع من النظم ،والتي سلبت ألباب الناس كافة،
حتى أنها أصبحت تراثا متوارثا ...تناوله كثير من المادحين من بعدهم،
صدحوا بها في أنحاء كثيرة من السودان ،بل في خارجه ،فوجدت
الستحسان الكامل والقبول الحسن.

هناك الكثير من رواة المديح النبوي في السودان نذكر من بينهم:
الشيخ عبد الرحيم محمد وقيع هللا المشهور ب(...البرعي) ،والشيخ
قريب هللا أبا صالح ...والشيخ الفاتح قريب هللا ...والشيخ برير ود
الحسين (تور شبشة) ،وجموع كبيرة ،من الشعراء ،ومن شيوخ ورجالت
الصوفية ،المنتشرين في أرض السودان ،والذين شكلوا هذا التراث ...من
المدائح النبوية ،الذي يميز أهل السودان عن غيرهم من األمم.

تتميز قصائد المديح ...بأنها من الشعر المنظوم المقفى ،إن كان ذلك
باللغة العربية الفصحى...أو باللغة الدارجة (العامية) ،فهي تتناول أغراض
شعرية متعددة ...من افتتاحيتها وحتى خاتمتها فهي تبدأ بالمقدمة ،بذكر هللا
وحمده ثم (التثنية) والتي غالبا ً ما يبدؤها الشاعر بكلمة (ثنيت) ...وهي
تعني الترتيب الثاني ،حيث يذكر النبي الكريم صلوات هللا وسالمه عليه ،ثم
يأتي دور األوصاف النبوية ،والحكم ،والمأثورات ،ومن بعد ذلك تأتي
الخاتمة ...التي تحتوي على الصالة على النبي األمين ،بصياغات مختلفة
مثل:

ثم الصالة على النبي محمد...
شمس الكمال المصطفى المزمل،
واآلل واألصحاب ما هب...
النسيم على الربا المتمايل.

ومثل:

الصالة والسالم عدد الخلوق واكتر،
مقبولة الثواب ما بتنقطع بالمر.
ومثل:
الصالة والسالم كل يوم تزيد مليون،
عدا الجامدات و الفيه روح وعيون.
ومثل:

الصالة وافرة وسريعة،
تغشى الذات الوريعة.
وفي نهاية القصيدة ...يشير الشاعر إلى ذكر اسمه ،مقرونا ً بالدعاء
والبتهال ،إلى هللا سبحانه وتعالى.
مثل:

تفتح في الخير زريعة،
للسامعين وابشريعة.
ومثل:
ما قاله أحمد بن سليمان:

الصالة والسالم مني إليك دوام...
توصل لى ضريح الخير تقوله سالم.

ومثل:
ما قاله (ود العماس):

صالة وتسليم بغير قياس
تخش في الحجرة بي إخالص
يكون راويها معفي

خالص

يســلم يوم جمــوع

النـاس

فيما يلي نورد بعضا ً من القصائد ،التي شدا بها (المداح) األوائل،
المتعلقة بمدح الرسول الكريم ،عليه الصالة والسالم .تاركين للقارئ التدبر
والتمعن ،في كلماتها ...ومدلوالتها التراثية ،ويالحظ فيها اختالف بعض
مسميات األشياء ،حسب طبيعة بيئة (المادح) وثقافته المجتمعية ...التي
تتنوع حسب المواقع الجغرافية في السودان ،وحسب التجانس...
والحتكاك ،بالبيئات األخرى المجاورة:

()1
الشاعر :الشيخ حاج الماحي (1214هـ – 1287هـ)
(1788م – 1871م)
 ولد في قرية الكاسنجر ،بالقرب من مدينة كريمة.من أشعاره:

شوقي لى نور الحقيقة

النبي الجــاب الطريقة

يـا مفرج كل ضيقا

غــايث األمـــة وشفيـقة

ثبت القلب المحــيقة

صوبنو صفو من الدقيقة.

ومن مدائحه الشهيرة:

شوقي عليك يا أحمد عظيم الشان.
(أداء أولد حاج الماحي)

وا شوقي عليك يا أحمد عظيم الشان
قنديل المدينــة الهاشمي العدنــان
بسم هللا يا ذو الفضل واإلحسان
نسألك الرضا والعافية واإلحسان
جيب لى دعانا جود وارحمنا يا رحمان
واختم ليــنا عــند الموت باإليمــان
أثني القول عليك يا خاتم النبيان
قنديل المدينة الهاشمي العدنان
محبوب اإلله أحمد عظيم الشان
سيد الناس جميع العجمي والعربان

من وضع الرسول في زينة البلدان
غاض النهر غاب واتك ّسر األيوان
خ ّمدت نار فارس مدة ليها زمان
عم الطيب نشق مال ساير األكوان
خر من حينو ساجد قال يا سبحان
ّ
مختون أب عالمة مف ّلج األسنان
األمالك تطوف ومع ّمري الديوان
للممدوح في توراة موسى والفرقان
صاح نادى المنادي فقد محمد بان
أمــر هللا مــالك غ ّلق النيران
طرب العرش فرحتبو التمانية جنان
والحور ز غردن لى درة األكوان
طوبى ونعمة دوبة لى آمنه في النسوان
جــابت طــاهـــرا ال دم وال شبــهــان

قالت الشفة بق النور عمود وعيان
ضو الكون وشفنا الدنيا ال كنعان
ّ
هب من فارس جلب سلمان
ريحك ّ
جاب لصهيب مهاجر وآيس الغرقان
أسعـــــد لـــبالل الذاكـــــر اآلذان
عامر بى مريتو وبنتو جوك ضيفان
إتأ ّسس جا دين الماحي لألديان
واتخربت عبادة الآلت واألوثان
طابتلو النفوس زال النحوس لآلن
جــيت ألمتك والــخالفك ندمــان
من درفون طفيال في المهد قنعان
ترضع ما يليك يا ناير األوجان
آياتك كتار ال عد وال حصران
أخبر ناس أخيك بقصة الرهبان

إلى أن يختم ويقول:

الصالة والسالم عدد اليكون والكان
الصالة والسالم عدد اإلنس والجان
بى عدد الماليكة وكافة الحيوان
لى سيد البصيري مع اللبيب ح ّسان
عزيزي القاريء....
لك أن تتدبر معاني الكلمات والجمل التراثية اآلتية (التي وردت في متن
ما عرضنا من القصيدة):

قنديل  ،زينة البلدان  ،األيوان ،أب عالمة ،
توراة موسى والفرقان  ،دوبة ،
الشفة  ،كنعان  ،سلمان  ،صهيب ،
جيت  ،درفون  ،ترضع ما يليك.

()2
الشاعر :الشيخ أحمد أبشريعة (1269هـ 1340 -هـ)
 ولد في سيال ولد فاطر الشكري – ضواحي رفاعة.من أشعاره:

ال متين للرسول أسري،
يا موالي حل أسري.
أيا من قلت والعصر،
إنّ اإلنسان لفي خسر.
أرحم واجبرن كسري،
وامحق دعوة العسر.
ومن مدائحه الشهيرة:

صالة هللا المنان على ود مرة وعدنان.
(أداها مداح متعددون)

صالة هللا المنان على ولد مرة وعدنان
ثبات إيماني وطمئناني وذنبا ثقله أضناني
ويمحى بجاه العدناني هواي ال يلوى بعناني
وفي إعالني واكناني مدحت الفرعه ركناني

صاحب الود هناني بليمه جــد يا حــ ّنان
نبينـا الجــاه أغــناني وقــربني وأدنانــي
بميالد النبي األسرى أتانا اليمن واليسر
جــبر ألمته الكسر يغوث ويعوق ونسرا
هدت واللعين كسرا وفــارس ماتوا بالحسرة
جبريل في الثوب ضماه مشاع والنور عماه
مشيرا ذلك إياه لــذات الــحسن أسمــاه
ويسن طـــه سمــاه إمـام للرسل أمـــاه
محمد كاشف الكرب محمد صاحب القرب
فشا اإلسالم بالضرب قايد الــخيل للحرب
خيار العجم والعرب وملة فخرت به الترب
عين األعين الباصرة عن كنهه الفهوم قاصرة
ذاته ال للكمال حاصرة ومن القدرة ناصرة
سحائب برده متعاصرة تهون بدعوته العاسرة
إلى أن يختم ويقول:
بعد مــا سمعت أذنان ومــا رمقته عينان
وملء السبعة االثنان ومهما قال ذو جنان

صالة هللا المنان على ود مــرة وعدنان.
عزيزي القاريء.....
لك أيضا ً أن تتدبر معاني الكلمات والجمل التراثية اآلتية (التي وردت
في متن ما عرضنا من القصيدة):
(أسري وحل أسري)  ،بليمه ،
ذات الحسن  ،متعاصرة  ،فشا ،
العاسرة  ،الباصرة  ،الفهوم.

()3
الشاعر أحمد بن سليمان (1845م – 1919م)
ولد في الخرطوم – الالماب.
من أشعاره:

شوقك شاويني طه
يا الساكن ام صيني
موالي اهديني،
واهدي قريني،
سعدك يا معيني،
تقواك أعطيني.
شمر في ديني
بــــر السنيني،
جمله اليجيني،
ينجى في الحيني.
فوق الخزيني،
بمدح بي ليني،
في يوم الديني،
جاهو مغطيني.
مــيالد نور عينــي،

في يــوم اثنيني،
االمالك في الحيني،
وطافوا بو الكونيني.
ومن مدائحه الشهيرة:

صالة هللا الباعثنا...
على محمد ريسنا.
(أداها مداح كثيرون)
كريم يا بارى خلصنا

من ابليس اليدنسنا
من الخير ال يفلسنا
عليه بالتقوى فرسنا
بقهرن فوقوا درسنا
حتى ال يبقى خالسنا.
تكون التقوى مارسنا
يريم الخير يجالسنا
يطيع من كان عايزنا
وتحمل ليهو مجالسنا
تكون حرزن تؤسسنا
وتارث مـن يوارثنا.
وقوم يازيدي حسسنا

واقعد بينــا جــلسنا
بـقوال حالــي انسنا
بفتح الماهو حـارسنا
كريما بيهو خصصنا
نظـام السبق فرزنا.
على مصباحنا ريسنا
خطابا ليهو خصصنا
اذا مــا الدر ميسنا
وكل احبابى تارسنا
نهيم ونقاهى هجسنا
طرابا وبيهو عرسنا.
محـمد زاد الحـــسنى
وطابت بيهو انفسـنا
شفيعنا وبـاقى ريسنا
فى يوم البعث مهندسنا
وفى الـجنات مورثـنا
من النيران مخلصنـا
رسولنا الجاهو أسسنا
علــى األقوام فــرزنا
وطاف بى مسو أورثنا
بقــــول هللا حـــدثنــا

حلفنا يمين الما حنسنا
رسوال غيرو ما كسنا.
عظيمه اخــالقه الحسنى
له الباري كــريم اثنا
بمدحــو تهنـا غوصنا
عـــشرناهو وسدسنـا
ربــعنــاهو و خمسنـا
عشرنا شالو ما قسنا.
فــالح البرق هارسنــا
غرامـو وحــبوا دارسنا
عبيرو و روحو غارسنا
كـريم يــا بارى ثلثنــا
بزورة سوحو خصصنا
كساهو وقبرو مسسنا.
وقيـع يـا قابنا وريسنا
بشير مــحبوبنا يجالسنا
مــقاما عــالى يــأنسنـــــا
التــاج والحلة لــبسنـا
معاك فى الروضة أجلسنا
خـــطابا بيهــو أريثنا.
عــدد مـــا صاح دارسنا

ومـــا نــطقت أحـــاديثنا
س ونــام نــاعسنا
وحــ ّ
ابن سليمـــان تؤسسنـا
صــالة هللا البــاعــثنــا
علـــى محمــد ريــسنـا.
عزيزي القاريء.....
لك أيضا ً أن تتدبر معاني الكلمات والجمل التراثية اآلتية (التي وردت
في متن ما عرضنا من القصيدة):
وحس ،لبسنا ،يأنسنا،
ريسنا،
ّ
وقيع ،سوحو ،هارسنا،
ما كسنا ،الماهو ،عايزنا.

()4
الشاعر :الشيخ عبد الرحيم البر عي (1923م – 2005م)
ولد في الزريبة – شمال كردفان.
من أشعاره:

المصطفى مني ليك سالم.

المصطفى مني ليك سالم

يا طب القلوب يا شفا األجسام
يا رب األنام صحي قلبي نام
يلقى االغتنام لو كان في المنام
ثنيت يا بنون بي من حاجبه نون
الممدوح في نون ذاك بحر الفنون
خير المرسلين بيك مــتوسلين
للمخــلوق يلين للخير واصلين
النبي المطاع عون الما استطاع
للرحمن أطاع ليه الـكون طاع

مطروح الجبين شاف ذات المبين
شافع المذنبين يوم العيب يبين
مشروح الصدر وجهه كــالبدر
جوهر قوله در ليه الشاة بتدر
الناهـــي وأمــر خر له القمـــر
المزن استمر دورين وانهمــر
يــا خير األنــام النافــي المـالم
خاطبه الـغالم حـياه بــالسالم
برقا الح من جيهة األمن
عاشقه صار أمن للوصول ضمن
صل يا عليم لمبري األليم
برعي يكون سليم من داء أليم.
ومن قصائده الشهيرة:
الروضة المقدسه.

(أداها أولد البرعي)

عرف الصبا ليال يهب نسيما
فرحـــا تبسم برقـــه تبسيما
هطلت سحــائب غيثه هتانه
فأخضر ما قد كان ثم هشيما
والسيل شق بكل وادا ارضه
ريا فاصبح

جنه

ونعيمــا

خفت بنخل ذات أكمام بدت
بجذوعها والطلع كان هضيما
مـــاشاقنى بتب تفتق نــوره
باللون مختلف الزهور نظيما
بل قد ولعت بروضة قدسية
نالت مقاما بالرسول كـــريما
والخلد تغبطها وتهوى قربها
ممن حــوى اإلجالل والتعظيما
قد جاء نورا والبرية فى عمى

تجتاز ليل المنكرات بهيمــا
يدعون مـن ال يسمعون دعاءهم
يذرون من يحى العظام رميما
فأقام بالدين الـحنيف أمورهم
وأزال نكرا يفعلون ذميما
وبحجة يهدى الورى لمـحجة
بهرت قريشا جرهما وتميما
بيضاء يشرق ليلها كنهارها
التقبل ا إلجحــاف والتأميمــا
مـــواله أدبه فأحسن متقنا
أدبا على خلق وكان عظيما
أغناه من بعد الهدى لطريقه
آواه بين المرضعات يتيمـا
دعـى األمين لحفظه ألمــانة
ظهرت عليه عـــالمة كالسيما

هو بشرى عيسى وهو دعوة
جـده أبعث رسوال ربنا ومقيما
وبـه تـــوسل آدم فأجــــابه
وعليه تاب لمستعان قديمـــا
وبه لقد خرج المسبح ويونس
من بطن حوته بالعراء سليمـا
رجـع الكليم به ألمه سالمــا
ورقــا وكلم ربـه تكليمــــا
حفظ المهيمن دينه وكتـابه
فهدى به بعد الضالل أثيما
صلــــى

ثــــم قـــال لــخلقه

صلـــوا عــليه وسلـــموا تسليما
ناداه فخرا بالنبى مناديـــا...
باإلسم مـوسى ثم إبراهيم...
ناهيك عن آدابه ( ال تبخلوا ) بل

عظموا خــير الورى تعظيمــا
وبقـــوله ال ترفـــعوا أصواتكـــم
أدبــــا

يعلمنا

بـــه

تعليمـــا

وألجله خلق الجنـــان هدية
موهوبـة

لجنــابه تكريمــــــا

والنـــار سلطها على أعدائه
يسقون فيــها علقما وحميمـا
ال دين إال للــذين يحـــكمون
المصطفى فى أمرهم تحكيمـا
من حيث ال يجدون حرجا عندهم
مما قضى ويسلموا تسليمـــا
وهو الشفيع غداة ينكشف الغطا
ال يسأل الخل الحميم حميمـــا
والكوثر المورود ذلك حوضه...
أكوابه تروى العطاش الهميم...

يامن لنا وهب البنين وغيرهم
فضال ويجعل من يشاء عقيما
هب لى ومن لى من لدنك بصيرة
نــورا وقلبا خــاشعا وسليمـــا
يارب صلـى علــى النبى وآله
من حطمــوا ركن العدا تحطيما
مــهما شدا عبدالرحيم بمدحه
عرف الصبا ليال يهب نسيما

عزيزي القاريء.....
لك أيضا أن تتدبر معاني الكلمات والجمل التراثية اآلتية (التي
وردت في متن ما عرضنا من القصيدة):
لمبري ،جيهة ،دورين ،بتدر ،ض ّمن.

()5
الشاعر الشيخ  /محمد ود العماس (1910م – 2010م).
 ولد في كوستي ونشأ وترعرع في شبشة  -النيل األبيض.من أشعاره:

ياهلل يا سواق طوالي
نمشي للحبيب الغالي.

ربــــي عالــم الحـــال
سهل للسفر في الحالي
ال عائق وال مضراري
ال نشال وال محـــتال

ومن مدائحه الشهيرة:
قصيدة :يا مربي الروح.
(أداء محمد ود العماس وآخرين)

يا مربي الروح قول لي
روح أمشي الــمدينـة

حي يا سبوح يا خالق
الــروح سهل مشينــا
أبكــــي وانوح قــلبي
المجروح في حب نبينا
قامـــــوا

الرجـــــال

ركبوا الطيار متوكلينا
ربــــــــــــــطوا

اإلزار

ليك واألخيار متوجهينا
بعد الوصول بلينا حمول
فــــي سوح نبينــــــا
بالبان نجول فرحــــــا
وسرور لشفيعنا جينا
جـــوه الدخول طفنـا
بالسور ورأت عينينــا

قبر الـــــرسول ذابت
العقول حــبا بكينـــــا
بعد الركعات في الروضة
ثبات

قلبا

ودينــــــا

من

اآلفـــــات

نبي

الخيرات مشترينا

قمنا

بـــى

مـــارقين

بــــى

باب جبريل متخرجينا
زرنا التابعين الـــحفظوا
الدين واحيوه لينـــــــا
قمنـــا الـــجميع زرنـا
البقيع

رافعين

عــــاصي

إدينــا

ومــــــطيع

ندعو السميع مترجيينا
إلى أن يقول:

نحمـــد مــوالي يــقبل
دعــاي فيمــا دعينـــــا
قـد تم مــناي

يصبح

ملجاي وكتابي

يمينــا

حـــياة بــغير قـــــياس
ترضي النبراس طه األمينا
الخالص

يــا بن

تجد

العماس وتنضم

لينـــا.

عزيزي القاريء.....
لك أيضا أن تتدبر معاني الكلمات والجمل التراثية اآلتية (التي
وردت في متن ما عرضنا من القصيدة):
تنضم ،مترجيينا ،متخرجينا،
بلينا ،روح ،مضراري ،نشال.

الفصل الثاني

التراث الغنائي السوداني
حقيبة الفن

تمددت مسيرة الغناء في التراث السوداني ...عبر حقب كثيرة...
وطويلة ...متعاقبة ومتتالية ،وقد تخللت تلك المسيرة ،انتقالت عدة ،من
نمط غنائي آلخر ...بحسب ما كانت تقتضيه الحال الجتماعية ،والموارد
الثقافية المتجددة ،والتي أتت باإلضافة المرغوبة ،لتلك الثقافة الكائنة في
حقبة معينة ،أو خالل فترة من الفترات القصيرة منها أو الطويلة ،والتي في
أثنائها ...تشبعت المجتمعات السودانية ،المتداخلة ،بالقدر الذي وحّ د روح
النتماء الثقافي ،للمجتمع السوداني ...ذي الطابع المميز له سعتئذ ،فأصبح
يندرج في صعيد ثقافي واحد.
إنّ التوحد الثقافي الذي ذكرنا ...ساعد كثيراً في احتواء ،ونشر ،األغنية
السودانية ،التي سادت خالل حقبة معينة ...في أي منطقة من مناطق البالد
المترامية األطراف ...والتي أصبح تداولها سهالً ،ومستطاباً ،لدى معظم
أفراد ...وجماعات ،تلك المجتمعات ،إن لم تكن كلها ،والتي تبنتها...
وأدخلتها ضمن محتويات موروثها الثقافي ،وبذلك أصبحت أغنية لجميع
أولئك المنضوين تحت قبة الوطن الواحد....والتي أصبحت نوعا ً مميزاً من
التراث السوداني.

طافت األغنية السودانية ،وتشبعت ...بالكثير من المؤثرات السائدة في
المجتمعات ،والبيئات الطبيعية ،والثقافات المتفاوتة ،في تراكيبها و وفي

كينونتها ...وفي روافدها ،ومعانيها ،واستدللتها ،وفي أنواع حرياتها...
وقيودها الجتماعية ،والفردية.

ذلك إلى جانب ما تداخل وتوطن فيها من تقاليد ...وعادات...
وديانات ...ولغات ...ولهجات ...وتضاريس أرضية ،وأمطار ،ورياح...
بما قد احتوته وأنتجته من مراعي ...وموارد للمياه ،ومناخ فريد في
تنوعه ...يتميز بدرجات الحرارة العالية ،والوسيطة والدنيا ...إلى غير ذلك
من التباين الملموس.

تلك هي ذات البيئات ...التي حددت السلوك المهني وأنماطه ...وبينت،
وحددت ،التنوع الحرفي للسكان ...بشتى مقوماته ومآلته ...عالوة على
النشاطات المختلفة ...كالزراعة ،والصناعة ،والصيد ،والتجارة ،وغير
ذلك ...مما تتمتع به المجتمعات من الزخم النشاطي ،المتنوع...المترع
والمتاح.

هناك الكثير من المتاهات ...والمواقف الحياتية ،التي ساعدت في
التخطيط ،لبلورة نمط ثقافي متفرد ...يتعلق بحياة أمة ،جمعتها تلك
المسببات الثقافية التراكمية.

مما هو غير بعيد من ذلك ...فاألغنية السودانية التراثية ،التي ووريت
بذرتها ...تحت تراب هذا الخليط من النسيج السوداني البحت ،وجدت
ضالتها المنشودة فيه ...فاستوطنت ،ونبتت ،واستقام عودها ...و تكاثرت
أوراقها ،وأزهرت وتباينت ألوانها وأشكالها ،حتى أصبحت ...تعجب
الزراع و تنال جميل استحسانهم.

بما أن أغنية الحقيبة التراثية ،هي المستهدفة من وراء حديثنا هذا...
فلنا أن نبدأ من الوراء قليال ،حيث لم تكن هناك أغنية يشار إلى
خصوصيتها ،كأغنية بمعيار ما نحن عليه اليوم...

فقد بدأ الغناء كما جاء في األثر ب(...الكرير) ،وهو عبارة عن تلك
األصوات ،التي تأتي خارجة من داخل الصدور ،منغمة ،في ترددات لحنية
جاذبة ،غالبا ّ ما تجود بها صدور ،وحناجر ،رجال أقوياء ...يستطيعون
تطويع أنفاسهم لتخرج ...متضمخة بالنغم الرجولي المحبب ،للنفوس ،وهو
ل يتعدى أن يكون ناتج حركات التنفس العادي ،مما يعرف بالشهيق
والزفير .هذا وقد تطرقنا لذلك ...في الجزء األول ،من هذه القطرات
التراثية.

إننا ل نستغرب أو نتعجب ،من ذلك النهج من الطرب ...الذي تؤزه
الصدور أزاً ...فقد بدأ أجدادنا األوائل ...وهم في طريقهم للتواصل
الجتماعي ،عن طريق الهمهمة ،التي تخرج من غير معني ...من
الصدور عبر حناجرهم وأفواههم ،وذلك في خطوة متقدمة نحو الكالم،
الذي لم تتهيأ مراكزه الجسدية والعصبية بعد ...لتحديد نمط لغوي محدد،
يكوّ ن نواة للتخاطب ...ولحمل المعاني ...وبثها ،ما بين األفراد ،متنقلة من
طرف آلخر ،فتصبح واحدة من الروابط الجتماعية ،التي سهّلت...
ورتبت ،حياة األمم .وهو ما نمارسه اليوم فيما بيننا.

تعرف تلك الحقبة في مسيرة األغنية السودانية التراثية بحقبة
(الطمبور) ،والتي تبعتها حقبة المؤلفات الكالمية ...في مقاطع قصيرة،
عرفت ب(...الدوبيت) ،والذي تناولناه أيضا ً في الجزء األول من كتاب
قطرات من التراث السوداني.

أغنية الحقيبة:
هي األغنية التراثية السودانية ،التي سادت الساحة الفنية ،في الفترة من:
منتصف عشرينات القرن المنصرم وحتى منتصف أربعيناته ،وهي التي
تميزت عما سبقها من مقاطع غنائية مثل :ما جاء في (الدوبيت) والذي
أشرنا إليه مسبقاً ...فتناولت هذه األغنية ،ضروبا ً متعددة من الشعر ،كما
كان سائداً في أشعار العرب ...في فترة الشعر الجاهلي ،والفترات التي
تعاقبت ...في مسيرة الشعر العربي ،وصولً إلى الشعر الحديث.

وكان مما تناولته من فنون الشعر ...ما يعرف ب(...الغزل ،والمدح،
والوصف ،والهجاء ،واإلخوانيات ،والطبيعة ،والشجاعة ،والكرم ).وغير
ذلك ...مما يتناوله الشعراء في قصائدهم ،إلّ أنّ لقصيدة الغزل كان السبق
و الريادة ،فهي كثيرة التعلق بحياة المجتمعات آنذاك ،حيث كانت تعبر
تعبيراً واضحاً ...وأصيالً ،لكل ما كان يدور في أوساطها ،وخاصة في
مناسبات األفراح ،بأنواعها المختلفة ،ل سيما أفراح الزواج.

ألغنية الحقيبة شعراء مميزون ومتميزون ...أجادوا ،وأبدعوا أيما
إبداع في صياغتها الشعرية المتفردة ،والتي استطاعت نقل الحدث
الجتماعي ،كما تصوره لدينا اليوم كاميرات التصوير الحديثة ،فهي
تمتعت برصانة كلماتها ،وسهولة معانيها ،التي تماشت كثيراً مع لغة
الشارع اليومية .فأصبحت في متناول فهم الجميع ...كما أن أشعارها
تتميز بدقة الوصف ،وسالسة األسلوب ،والبعد عن الخوض في
الخصوصيات األسرية ،وبعيداً عن الزج في الحرج ،وما قد يثير
المساءلة ...في مثل تلك المجتمعات الكريمة ،المنغلقة على خصوصياتها،
والتي تمثل قاعدة لالحترام ...وحسن السيرة ...والتميز األخالقي...

عليه فقد أبتكرت اللغة الرقمية ...التي تنأى بعيدا عن المسميات
الصريحة ،التي تشير إشارة واضحة السم الحبيبة ،أو الفتاة المقصودة،
في متن القصيدة .فقد كان يستعار السم آمنه مثال :بالرقم ( ،)41وزينب
بالرقم ( ،)7وبنونة بالرقم ( ،)2وهكذا ...حسب ترتيب األبجدية بكيفية:
(أ ب ج د ه و ز ح ط ى )....والتي يقابل كل حرف منها رقما من
األرقام ،متدرجاهكذا).... 987654321( ...

بذلك يتم الحفاظ على خصوصيات األسر ،سوى أن كانت أسر
دينية ....أو سياسية ...أو أسر رجال األعمال ،أو الموظفين ...إلى غير
تكون المجتمع في ذلك الوقت.
ذلك من القطاعات المتعددة ،التي ّ

تعتبر مجموعة شعراء أغنية الحقيبة ...نتاج طبقة اجتماعية واحدة،
وثقافة متماثلة ...ما عدا الختالفات الصغيرة التي تتعلق باألشخاص
أنفسهم ،وظروفهم من فقر ...وغنى ...ومن تعليم  ...وبعض صغائر
األمور ،فمن الشعراء من أكمل تعليمه في الخلوة ،بأن حفظ القرآن الكريم،
ومنهم ما دون ذلك .ومنهم من لم يطرق باب التعليم قط ،ومنهم خريجو
كلية غوردون ،التي تعتبر قمة التعليم آنذاك.

أما المطربون فقد كانوا قلة ...من المتمرسين ،الذين التف حولهم
الكثير من المطربين ،فيما تال ذلك من حقب فنية .فكان المطربون األوائل،
هم الذين يقومون بوضع األلحان ...ومن ثم الغناء ،بمساعدة ما يعرف
بالشيالين ،الذين أصبح جلهم مطربين فيما بعد.

نسبة لسالمة التعبير الذي لزم أغنية الحقيبة ،طيلة فترة ازدهارها،
ورصانة الكلمات ...وحسن اختيارها ،وسالمة النظم الشعري ...ومجاراته

للمناسبات الواقعية ...التي ترمز إليها القصيدة ،إلى جانب بعد القصيدة عن
التطرق لشؤون الغير ...أو اللجوء إلى مبتذل الكالم.

نتيجة لكل ذلك ،ولكل ما لم نذكر من اإليجابيات الشعرية ،فقد قدر
ألغنية الحقيبة الخلود ...الذي ل زال يالزمها ...فهي ل تزال على لسان
كل سوداني ،في المغارب أو في المشارق ،وهي كلمات منغمة ...ل زالت
ترضي طموح سامعيها ،حتى وبعد أن انتقلت من التطريب .باستخدام
(الرق) ،إلى استخدام هذا الزخم الموسيقي المدروس ...من خالل آلت
موسيقية متنوعة ...لدى الكبار ،ولدى الشباب ،في آن واحد.
في ما يلي نتناول ،ومن غير إسهاب ،بعضا ً من شعراء أغنية الحقيبة،
وبعضا ً من أغنياتهم ،وبعضا ً من المطربين ،مع شيء من التعليق
الخفيف ...الذي يسوق إلى توضيح المعنى التراثي فقط:

( )1
الشاعر :خليل فرح بدري (م1932 – 1894م)
-

ولد في قرية دبروسة – ضواحي حلفا القديمة.
حفظ القرآن في الخلوة.
أكمل الدراسة بالمدرسة األولية في دنقال.
أكمل الدراسة بقسم البرادين في مدرسة الصنائع -كلية غردون.
عمل فني ميكانيكي بقسم التلغراف.

من أشعاره:

عزة ما سليت وطن الجمال
وال ابتغيت بديل غير الكمال

وقلبي لسه ما عرف المالل
أظنه ود قبيل وكريم الخصال.
ومن أغنياته الشهيرة:
أغنية :ما هو عارف.
(المطرب :إبراهيم عبد الجليل).

ما هو عارف قدمه المفارق،
يــا محط آمــالي الــسالم.
في سموم الصيف الح له بارق...
لـــم يــزل يرتـــاد المــشارق،
كان مع األحباب نجمه شارق...
ماله و األفــالك فـــي ظــالم.
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،
قول لي كيف أمسيت دمت رايق...
ودام بهاك مشمــول بــالنظام.
في يمين النيل حــيث ســابق...
كــنا فـوق أعــراف الــسوابــق،
الــضريح الفـاح طيبــه عابق...
الــسالم يــا المــهدي اإلمـــام.

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 أمّ رازق،
مــن شعاره دخول المآزق،
يتفانـــا وشرفـــــك تمــــام.

ومن قصائده:
 الشرف الباذخ (.وهي قصيدة وطنية).ويقول في بعض أبياتها متفاخراً:
نحن ...ونحن الشرف الباذخ
دابي الكر شباب النــــــيل
نحن حمايتك ونحنا فدايتك
نحن نموت ويحيا الــــنيل
نحن الطينة ومطـر العينة
نحن اليوم بشاير الجـــيل.
ع
مــن تبيــنا قمــنا ربــــينا
مــا اتفاسلنا قط في قليل.
ومن قصائده:
 في الضواحي( .في الطبيعة والوصف)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:
فوق جناين الشاطئ( .وصفية غزلية)
من جناين الشاطئ
وبين قصور الروم
حــي زهرة روما
وابكي يا مـحروم
درة ســـالبة عقولنا

لبــسوها طـــــقوم

ملكة باسطة قلوبنا

تبيت عليها تقوم

مرت
الطريق إن ّ

بالخــلوق مزحــــوم

الهل

الناس عليها تـحوم

كالــــهالل

في القوام مــربوعة
شوفها عالية مـنار

موضة آخر موضة
هيــفا غــير زنـــار
شوف عناقيد ديسها

تقول عنب في كروم

القــــوام الــــالد ن

والحشا الــمبروم

الطامح

زي خليج الروم

والصدير

روضة داخل روضة
غنى فــــيها كنــــار
خلــي جا ت متبوعة
الصــــافية كــالدينار
شـــوف جبينا الــهل
ضــ ّو فـــوقه فنــــار
منه هـــل ّ الشـــارع
مــــنه ّ
بق ونــــار
طلعة ما بتتقابل

زي لهيب النار

تحرق البتهابل

والبعيد في نار.

( )2
الشاعر محمد ود الرضي1884( :م – 1982م)
 ولد بالعيلفون ...حفظ القران الكريم في الخلوة. هو أكبر شعراء الحقيبة سناً. عمل في تجارة القرع بسوق الخرطوم.من أشعاره( :ذات المضامين الدينية).
(المطرب محمد 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
يوم ًا سموم ًا يوم ًا غمام
كلــما النسمات عطروني
مطروني

فاجأوني دموع

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

بي تحـكو وشمتوا لنـهونـي
وبرضي هايم وخاضع لهوني
ال أقول مستنكف دهونـي
عن كثير عن قيس نبهوني
عن حقيقة الحب غين ولم
في التفكر أصبح وأمسي
أيضا التذكار نجوى همسي

وحياتــي أشـــبه بــرمسي
أشكو يومي واسترحم أمسي
مــا عهدتك يا ليل تمسي
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:
أغنية :متى مزاري.
(المطرب محمد أحمد سرور).

متى مزاري أوفي نذاري

واجــف هـذا البلــد المصيف

مـا أقــوال أمتى المــزار

إ ّال تجري دموعي الغــزار

زارني ناسم شاقني المزار

لو يزورني الطيف يبقى كيف؟

يا خصيب السوح أمتى طوفك

تستريح الروح في قطوفك

يا حبيبي إن شاء هللا أشوفك

في نعيمــك وظلك وريف

أشهـى واآلمــال يفرحــوني

مالي إ ّال سجعي و لحوني

صرت أبغض من ينصحوني

هل تجامل ترسل لي طيف

يــا محـجب صــاين جمــالك

يـا مهفهف بعضك أمـالك

دمعي كـف وكفى انهمــالك

إنّ بعد الصيف الــــخريف

يــا رشيقــا حــسنك نمــالك

قو لى طيفك هاجرني مالك

دام زهــاك ودايــم كمــالك

يــا وحــيد الــقدر المنيف

امتداحــك بقــى لــي قراية

ولى تملي القرطاس مراية

الــوحــايح فصمــن عرايــا

وهاجزا من يعشق ظــريف

يــا لــهيبي الــزاد اشتــعاال

لــى جــمر القضــا انتقاال

يــا نسيم المــحبوب تعالــى

مــن أريجك أرحـــم بهيف

يا أماني من كل واغــب

مالو طيفك لي ما هو راغب

هل في طرق األحالم مراقب

أم يحــاذر أمــرا مـــخيف.

ومن قصائده:
ليالي الخير (حلم أصبح واقعاّ).
ليالي الخير جادن
من المحبوب...
نسايم الليل عادن
من المحبوب...
شفت في األحالم ظبى يتهادن
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
هيهات يعود الكان ولى.

()3

الشاعر:
صالح عبد السيد (أبو صالح)(1891م – 1963م)
 ولد في أمدرمان – حي الموردة. التحق كغيره من أبناء جيله بالخلوة ،ثم باإلرسالية األمريكية ،ثمبمدرسة الوابورات -قسم النجارة.
 -عمل نجاراً.

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
فــوق للبدر يزيد

نفيلة

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:
أغنية :يا ليل أبقالي شاهد.
المطرب (كرومة)

يا ليل أبقــالي شاهــد

على نار شوقي وجنوني

يا ليل صار ليك معاهد

طرفي اللى منامي زاهد

دنا لي سهرك واشاهد

ظنوني

فوق لى نجمك

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

اللي فارد
يا حبيبي
ّ

ضيـــعونــي

أشــواقك

حسنك لى عقلي فاقد

بعدك في جوفي واقد

قلبك على ظلمي عاقد

شوفتك راحتي ومنوني.

()4
الشاعر :
ابراهيم العبادي (1894م – 1981م )
 ولد في أم درمان. التحق بالخلوة ،ثم مدرسة أم درمان األولية ،ثم المدرسة الوسطى. -عمل محاسبا ً في سوق أم درمان (زريبة العيش).

من أشعاره:
سايق الفيات
(المطرب محمد 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 :
أغنية :عزة الفراق بي طال.
المطرب (محمد أحمد سرور).

يا عــــزة الفراق

بي

طال

وسال

سيل

الدمع

هــطال

أرض

آمالي

فـــــي

إمحال

من الهم
بعدك عــزة

بقيت

في وحال

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
أفرحوا
أيــــه

بالعلى
وناس

والعـــــــــذال
مـــــا زال
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.

()5
الشاعر :علي المساح (1900م – 1966م).
 ولد في أم درمان. أمي ،لم يطرق باب التعليم. عمل ترزي في ودمدني.من أشعاره:
نغيم فاهك يا امزين
(المطرب :مطربون متعددون آخرهم محمد حسنين)

نغيم فاهك يا امزين دواي
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
يميل خصرك منه العليل
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

أنا الكاتم السر مــا حكا
أنا الحاضن البال ما اشتكا
أنا الحجة بحل مـتشبكا
أنا المساح دمـع الــبكا.

ومن أغنياته الشهيرة:
أغنية :الشاغلين فؤادي.
المطرب( :الطيب اإلنجليزي) ثم (إبراهيم الكاشف).

الـشاغلين فؤادي تايهين فايتين
يحكي البي ذارف دمع المايقين
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
هم سايقين داللن تايهين ما دروا
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
يـا نــسيم باهلل جــيب رد الــخطاب
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
وين تلقي المنام يا عيوني غاب إنسانك
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
اتعكر صفاي وبياضي أصبح حــــالك
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
يا ذات الجمال فرضا علي إجاللك
لو شوفتك مباح دمي العزيز ما غاللك

عدت وعاد هناي يا بهجة هل هاللك
()6
الشاعر :عبد المطلب حدباي (1911م – 1984م).
 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
الشاعر أحمد عبد الرحيم العمري( .م1943 – 1903م)
 ولد في أم درمان. درس في الخلوة. عمل ترزياً.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.

ومن أغنباته الشهيرة:
أغنية :الشويدن روض الجنان.
(المطرب :ابراهيم عبد الجليل).

يالشويدن روض الجنان...
بى هواك ازداد الجنان.
يا امنغيما صافي الشنان...
فر برقو وانفرد السنان،
لى نان،
قتلو حاسب قال ّ
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
الشاعر :أحمد محمد حسين العمرابي( .م1991 -1904م).
 ولد في قرية المطمر بين شندي والدامر. عمل ترزيا ً في السوق العربي – الخرطوم.من أشعاره:

القماري الغردن...
لى نومي شالن شردن،
يا حليل غصينلت اللدن...
في قلبي ساكنات خ ّلدن.
ومن أغنياته الشهيرة:
أغنية :أندب حظي أم آمالي.
(المطرب :عبد هللا الماحي)

أندب حظي أم آمالي...
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 حنّ لي رقا لي،
سهران والدموع راشقالي،
وحياة حبي ليك يا غالي.
ومن أشعاره:

خمرة هواك يا مي.
(المطرب محمد أحمد سرور ...ومن بعده ميرغني المامون وأحمد
حسن جمعة)

خمرة هواكي يا مي صافية وجلية
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
أنا لـــم أزل لهـفان وانت األبية
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
أسباب هواي لحظات فاترا ت وهية
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
ما قال محب وعلى محـبوبه حيا
وتقر عــــيونك يـــا نـــور المحيا.

()9
الشاعر  :مصطفى بطران1904( .م – 1936م).
 ولد في الخرطوم بحري. أكمل دراسة المرحلة المتوسطة. عمل كاتباً.من أشعاره:

أطرد األحالم يا جميل أصحى...
قوم نقضي الليل في ضفاف النيل،
ننشد الفسحة.
شوف جمال الليل...
ياجميل أصحى ،
واسمع البلبل ولهجته الفصحى.

ومن أغنياته الشهيرة:
أغنية :دمعة الشوق
(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،
الفي نواحي سهيل.
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،
برضي شايفه ليك قليل.
ومن أشعاره:

عزة عز وصالك
(المطرب محمد 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
قلت أترك حبك وعن سواك أخــــتصر
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
كيف أعيش دون قلبي عزة أين أسير
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
كــــان سميتك قبلك جننتيه كثير
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
يا الملكت فؤادي وليك أصبح دير
ليته لي ياعزة جناح أحاكي الطير
كنت أقصد حيك لــى رباك أطير
أجلي ظلمة ليلي يومي يبقى مطير
تحيا بيك آمالي وجوي يبقى عطير.

()11
الشاعر  :سيد عبد العزيز (1905م – 1976م)
-

ولد في أم درمان
درس بالخلوة.
درس بقسم ميكانيكا السيارات في سودان ماركنتايل.
عمل ميكانيكي.

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:

أغنية :بت ملوك النيل.

(المطرب :كرومة)

يا بت ملوك النيل ...يا أخت البدر...
مين لى عالك ينيل،
في البدو والحضور.
الجبرة فيك بتخيل...
محمية الحمى...الماحام حداها دخيل،
ما كان أبوك بخيل ...بت عز الرجال...
أهل الدروع والخيل،
والهنا والسرور.
يا السامية ست الجيل...
طرفك من حيا...في عصر السفور خجيل،
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.
()11
الشاعر ::عبيد عبد الرحمن (1905م – 1986م).
-

ولد في أم درمان.
درس بالخلوة.
أكمل الدراسة بالمدرسة األولية.
عمل ترزيا ً ثم وسائقاً.

من أشعاره:

أفكر فيه واتأمل...
أراه اتجلى واتج ّمل،
هاللي الهلة واتكمل.
تفاصيل قولي والمجمل...
سأصبر ياخي أيه أعمل،
إذا قلب الفتى اتحمل...
مصايب الدهر واالمه،
أرى الصبر الجميل أجمل.
ومن أغنياته الشهيرة:

أغنية :ألفني في البرهة القليلة.
(المطرب :محمد أحمد سرور ،وبعده المطرب إبراهيم عبد الجليل).

ألفني في البرهة القليلة...
وفارقني ما بين يوم وليلة.
صادفني في داخل خميلة...
هتن الطل سقاها،
بى عيونه الهميلة.
واألوراق تداعب...
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،
لي...
هل من شوفه ّ
أم هي مستحيلة.
()12
الشاعر :محمد علي عبد هللا – األمي – (1908م – 1981مم).
 ولد في أم درمان. درس في الخلوة. عمل ترزياً.من أشعاره:

أسمعني نشيدك...
وريني كمان في الفن تجديدك،
يا حمام الدوح.
(المطرب محمد أحمد سرور)

أسألني أفيدك
عن حالي البي واحسبني شهيدك
ولهي ما بفيدك
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:
أغنية :عيون الصيد.

(المطرب :كرومة).

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.
()13
الشاعر :محمد البشير عتيق (1909م – 1992م)
-

ولد في أم درمان – حي أبروف.
أكمل المدرسة األولية بالدويم.
أكمل الدراسة بالمدرسة الصناعية – قسم البرادة.
عمل براداً بالسكة حديد.

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،
في مغازلة بانشراح،
القمر بى ضياه آلق...
والنسيم يهدينا أرواح الزهور.
الرياض مبتهجة ضاحك أقحوانا...
والزهور فرحانة تستقبل أوانا،
رايقة ..يانعة ..وزاهية ..في ثوب أرجوانا.
النهر لينا اقترب والطيور تنسج طرب،
عامله موسيقة قرب،
ونحن صار مجلسنا عامر،
في مسرح نشوة في غبطة وسرور.
كنا في داخل روضة ما فيش حد سوانا،
غير أن القمري يهتف بى هوانا،
من أغاريد فنه يسمعنا اسطوانة.
أما أرواحنا الخفاف ..رافلة في أثواب عفاف،

زي عرايس يوم زفاف،
والنجوم بى عيون تسارق في اشتياق،
تنظرنا من خلف الستور.
يا أمير الحسن يا سامي المكانة،
في عواطفك حبي لو فاقد مكانة،
أهدي لي تفاحة بس أو برتكانة.
فهي غير شك مرضية ..منها اقتبس الضيا،
بل أذوق طعم الحياة،
إنت ملهمني األغاني،
إنت مصدر فني ..واحساسي ..وشعوري.
ومن أغنياته الشهيرة:
أغنية :هل تدري يا نعسان.
المطرب( :حسن عطية).

هل تدري يا نعسان أنا طرفي ساهر،
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،
أنا برضي آمل...
تعطف تجامل...
بمس األنامل...
تشفي الجروح والروح،
لى لقاي تبادر.

()14
الشاعر :عبد الرحمن الريح (1918م – 1991م)
 ولد في أم درمان. درس في الخلوة. عمل في المنوعات الجلدية (المفاحض).من أشعاره:

يا زهرة حياتنا وحياة زهرنا...
من أهداب عيونك أسياف نصرنا،
قسما بى جمالك لو طرفك رنا،
يهلك ألف فارس في رجال عصرنا.

ومن أغنياته الشهيرة:
أغنية :جاني طيفه طايف.
(المطرب :كرومة).

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.
حبيبي دمعي ذارف...
غرقني سيله جارف،

لماذا عني صارف،
هالكني وانت عارف.
تعتبر أغنية حقيبة الفن ...أغنية تراثية بالمعنى ،فهي أصبحت مرجعية
المتطلعين والباحثين ،لحقبة من حقب التراث السوداني ،إلى جانب أنها
احتوت على معاني ...وكلمات ...ورموز ،تعتبر من صميم التراث
السوداني ،فمثال:

الرمز (عزة) ...الذي أخذ طابع النتماء الوطني ،لدى كل
السودانيين ،فهو يعني (الوطن) أو (السودان) في المفهوم التراثي ...وقد
ورد ذلك الرمز ،في قصائد كثيرة لدى شعراء الحقيبة مثل :ما ذكره خليل
فرح (عز في هواك) أو ماذكره العبادي( ...عزة الفراق بي طال) أو ما
ذكره مصطفى بطران (عزة وصالك) وذلك في فترات ما قبل الستقالل ،و
في أشعار ...أو مقولت لحقة ،متداولة ،في عصرنا الحالي .وبلغ الحد
لتسمية بعض المؤسسات ،أو المنظمات ،باسم (عزة) ،ذلك إلى جانب
إطالقه على كثير من النساء السودانيات.

أما التعبير التراثي (في سموم الصيف) ...فهو تركيبة لفظية ،ذات
معنى مناخي ...كثيراً ما يتداوله أهل السودان ...إلى جانب (البارق)
ويعني البرق ،وهو استشعار نزول المطر ...وحلول موسم الخريف ،الذي
كثيراً ما يشير له شعراء الحقيبة ،في قصائدهم ،حيث يتوقعون حلول أيام
الصفاء والخير ...كأن يقول ود الرضي (إنّ بعد الصيف الخريف).
لقد ذكر النيل كثيراً في شعر الحقيبة ...ومن بين ذلك:

(في يمين النيل) و (أنا وانت والنيل والقمر) و (في ضفاف النيل
ننشد الفسحة) و (أنا الطابية المقابلة النيل) و (أهوى القمر والنيل) و
(يا بت ملوك النيل) و (عيون النيل حاكن عيوني) وغير ذلك الكثير مما
ذكر في شعر الحقيبة الذي يشير لهذا الرمز التراثي التليد.

أما (الضريح) فهو إرث سوداني ...يذكر متى ما ذكر أولياء هللا
الصالحين ...ومشايخ الصوفية ...وعظماء القوم فمثال:
(الضريح الفاح طيبه عابق) ...هذا العبق ناتج إحراق البخور ...ونشر
الطيب ...من حول (الضريح) ،له طعم ومردود خاص ،لدى السودانيين،
وهو من الممارسات التي لم تزل تأخذ موقعها ،حقبة بعد حقبة...وجيالً بعد
جيل.

إن الرتباط بالقيم الدينية لدى المسلمين ...أمر مسلم به ،وعندنا في
السودان ملزم ل يقبل الجدل( ...غير إلهك ما أ ّم رازق) ...أي ل معبود
سواه ول مجال لذلك.

هناك من الكلمات أو التعابير التراثية ...التي تزينت بها أغنية الحقيبة،
والتي سنوردها هنا ،ونترك للقاريء الكريم البحث عن معانيها ،وذلك من
منطلق رؤية التعلم الذاتي ،مثل:

 (الوحايح):حين يقول ود الرضي (الوحايح فصمن عرايا).
 (نان):حين يقول العمري (قتلو حاسب قال لي نان).
( -شيش):

حين يقول األمي (على األكفان شيش أدرجوني).
 (الخنتيل):حين يقول سيد عبد العزيز (الهيفا يالخنتيل).
 (الراقد قفا):حين يقول العمري (يا الملول الراقد قفا).
 (درجوني):حين يقول األمي (غلبني أسير هيا درجوني).

 (متخبي):حين يقول مصطفى بطران (أنا مساهر ونومي متخبي).
 (أتراخى):حين يقول حدباي (واتراخى في الساحة أم سماح).
 (مشطوب):حين يقول علي المساح (مشطوب إنشطاب).
 (الفويطر):حين يقول إبراهيم العبادي (طريت برق الفويطر الشال).
 (أتلطفيلها):حين يقول أبو صالح (روحي معاك أتلطفيلها).
هناك الكثير من مثل هذه الكلمات ...والتعابير ،التي تحكي عن
التراث السوداني ...المكون ألغنية الحقيبة ،وكثير أيضا ً من المعاني
البديعية ...ومن لزوم ما ل يلزم ...ومن الحكم ...والتشبيهات...
والقتباسات ...من القرآن الكريم ،ومن مدلولته ...ومن أقوال العرب
القدماء.

نأمل أن يدقق القارئ الكريم وبعين فاحصة في ذلك ...إذ أننا في
هذه األسطر ،تطرقنا فقط لما يتعلق بالتراث السوداني ،الوارد في شعر
الحقيبة وحسب.

الفصل الثالث
األمثال السودانية
ونظائرها
من األمثال العربية
فيما يلي نورد بعضا ً من األمثال السودانية ،واألمثال العربية ،التي
أصبحت تراثا ً  ...وأثراً بارزاً ،وهاما ً ،من اآلثار الثقافية ...كما أصبحت
من المقولت التي يستدل بها أثناء الحديث ....سواء أن كان ذلك فيما بين
الجماعات ،أو فيما بين األفراد.
كما أنها أضحت كالحقيقة العلمية ...ومرجعا ً ،عن طريقه يحدد سلوك
األشخاص ...ويتخلل نشاطاتهم ،وتعمل كالكابح ...من شر الوقوع في
األخطاء ،التي ترفضها الجماعات ...والتي تعتبرها معوقا ً أساسيا ً ،يتخلل
مسيرتها الثقافية أو المجتمعية.

يصاغ المثل السوداني باللغة العامية (الدارجة) ،وهو فكرة صغيرة،
تحوي بعضا ً قليالً من الكلمات ،التي تحمل في طياتها ،معنى كبيراً أو
مجموعة من المعاني ...تمثل أثراً واضحا ً ،عند معظم أفراد المجتمع،
المنضوين تحت لواء ثقافة واحدة.
يدعو المثل غالبا ً للتقيد بما جاء فيه من المعنى المقصود ،هادفا ً بذلك
لإلصالح السلوكي ...وتوخي الحذر ...وتحقيق الرغبات ،والتطلعات،
الفردية منها والجتماعية.

ل يعرف لألمثال السودانية مؤلف ...أو مصمم ...أو مصدر محدد،
شارك في صياغتها ...أو في تركيبها ،كما ل يعرف لها تأريخ معين ،تم
فيه إخراجها وبثها ...في المجتمعات ،غير أنها خضعت لممارسات
مجتمعية ،تم تعهدها باإلصالح ،والتغيير ،والتبديل ،حتى أصبحت
مفرداتها متفاوتة ...من مجتمع آلخر ...ومن فرد لغيره ،ينتمون لذات
الصبغة الثقافية و التراثية الواحدة ،غير أننا نلحظ ثبات المعنى والهدف
المنشود.

كمثال لمثل هذا التغيير ،في نصوص المثل ،نورد المثل التالي ،في
صيغتين تحمالن نفس المعنى:

"الماعندو كبير يسوي ليه كبير"...
و
"الماعندو كبير يشتري ليه كبير"...

لكل مثل سوداني مقام يطلق فيه ،فمنه المفرح ...ومنه المحزن ...ومنه
المهين ...ومنه المادح ،وغير ذلك من المعاني .قد يكفي إطالق المثل في
موقعه ،عن اإلتيان بقصة كاملة ،أو محاضرة ،أو درس ...قد يشغل وقتا ً
ليس بالقصير ،وقد يعدل سلوكا ً في حينه ...وقد يصبح رفيقا ً لشخص ما،
يلجأ إليه ...ويستدل به عند الحاجة ،وقد ينقذ المثل الفرد الذي يحسن
استخدامه ،من كارثة ...ل محالة واقعة ،وقد يقود إلى العكس ...حينما
يساء استخدامه.
خلدت األمثال السودانية ،في وجدان األمة ،وأصبحت تراثا ً ل ينفصل
بأية حال من األحوال ،عن تكوينها األزلي .كما أصبح ،أيضا ً ،يمثل

ويحمل مأثورات الثقافة الواحدة ...التي تميز المجتمع السوداني ،عن غيره
من المجتمعات القريبة أو البعيدة.
إلّ أنّ ذلك التراث ل ينفصل كثيراً ،عن معطيات الثقافة العربية العامة،
بكون أن األمة السودانية أمة عربية ...ذات جذور عميقة ،ومتشعبة ،في
الثقافة العربية ...والتي لم تنخرط عنها بعيداً ،في جميع روافدها ...و
مآلتها ...بما تحويه من تطلعات ،وآمال ،ووجدانيات.

يقودنا ذلك ...إلى العالقة القوية ،وإلى الروابط المتينة ،بين الثقافة
السودانية والثقافة العربية ...وقد وجدنا لبعض من ذلك منفذاً ...من خالل
األمثال السودانية ،واألمثال العربية ،بما توافر فيهما من المعاني،
واألهداف ،والستخدامات المتقاربة والمتطابقة أحيانا ً ،فيما ورد ضمن
الكثير من مفرداتها.

سنورد فيما يلي من صفحات ...بعض المتشابهات من األمثال
السودانية ،واألمثال العربية ،والتي توحي بالكثير من التطابق ...في
المعاني ،وفي األهداف ،وغير ذلك من أنماط السلوك السوداني والعربي.

عزيزي القارئ....
كي يسهل تعاطيك لألمثال السودانية والعربية معا ً ،سنعرض لك المثل
السوداني ونظيره ...أو ما قد يتطابق معه ،من األمثال العربية ،مع قليل
من الشرح ،وسنترك ما تبقى من معاني ...لفطنة القارئ الكريم ،لما قد
يضيفه من معلومة ،أو معرفة ،قد تساعدان كثيراً في إثراء ما نحن بصدد
عرضه لك.
فإليك هي عزيزي القارئ:

()1

المثل السوداني:

ّ
محزم القي عريان"
" البالقيك
البالقيك :أي من يلقاك أو يواجهك.
المحزم( :بفتح الميم األولى وتشديد الزاي المفتوحة)،هو
ذاك الذي يشمر عن ثيابه بنية الشر والتحفز للقتال.
لقي عريان( :بكسر القاف المخففة) أي من غير مالبس
تستر الجسد.
كما ورد المثل في صيغة أخرى:
" تجيني متشمر تلقاني عريان"
(بكسر الميم األولى والثانية المشددة)
والمعنى كما ورد في مضمون شرح المثل العربي.

المثل العربي:

"إن كنت ريحا فقد القيت إعصارا"
اإلعصار ريح تهب ما بين السماء واألرض ...وتثير الغبار
والماء 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"
(الحاقة آية )7،6

وورد ذكر الريح العاتية فيما نسب إلى حاتم الطائي ،المعروف
بكرمه ،وهو من قبيلة طي ،في شمال المملكة العربية السعودية،
منطقة حائل ،مقولة:
" يا غالم الليل ليل قر ...والريح ريح صر  ...أوقد النار فإن
جلبت ضيفا فإنك حر".

يضرب المثل للمفتخر بنفسه ...المعتز بها ...إذا لقى من هو
أدهى منه وأشد.
()2

المثل السوداني:
" الراجل بمسكو من لسانو"
كناية عن األخذ بما يتفوّ ه به الرجل.
يضرب لألمانة والصدق في القول.
المثل العربي:

" إنّ 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"
أي ضاهاه وتفوق عليه .والمعروف أن الحوار يقتدي بالشيخ،
وينفذ أوامره في طاعة تامة.
المعنى واضح ...مثل ما جاء في شرح المثل العربي.

المثل العربي:
" فلما اشتد ساعده رماني"
يضرب لمن يسيء إليك وقد أحسنت إليه.
وهو الشطر الثاني من البيت القائل:
فلما اشتد ساعده رماني.
وعلمه الرماية كل يوم

()4
المثل السوداني:
" الميته ما بنسمع كوراكا"
الميته :الكائن الذي فقد حياته ومات.
ما بنسمع( :بكسر الباء وتسكين النون) ،ل يسمع.
كوراكا :صياحها ...والكوراك هو الصياح بصوت عال.
والمعنى كما هو وارد في المثل العربي.
وجاء المثل في صيغة أخرى:
" الرمة ما بتحس بالفاس"
الر ّمة( :بكسر الراء وفتح الميم المشددة) ،هي الميتة من
الحيوانات.
الفاس :معول حاد يستخدم في التقطيع والتكسير.
المثل العربي:
" لقد أسمعت لو ناديت حيا"
وهو صدر البيت الشهير:
لقد أسمعت لو ناديت حيا ً
ولكن ل حياة لمن تنادي.
ويتمثل به حين ل يتبع النصيحة من يحتاج إليها.

()5

المثل السوداني:
" من كد وجد ومن استراح راح"
كد :عمل بتفان.
استراح :خلد للراحة.
راح :فشل وضاع.
المعنى واضح.

المثل العربي:
" سيدركها إذا شاب الغراب"
وهو عجز البيت:
ومن طلب العال في غير كد

سيدركها إذا شاب الغراب

المعنى واضح ألن الغراب سيبقى أسود دائما ً ولن يشيب أبداً.

()6

المثل السوداني:
ّ
المنطر عينيك"
" الكالم ليك يا
ّ
المنطر( :بكسر الميم وكسر الطاء المشددة) الجاحظ الذي يباعد ما بين
جفني عينه بقدر كبير.
يعني توجيه الكالم غير المباشر لشخص ما.

المثل العربي:

" إ ّياك أعني واسمعي يا جارة"
(إيّاك بفتح الكاف).
يضرب لمن يوجه كالما ً إلى شخص ويعني به شخصا ً آخر.

()7

المثل السوداني:

" ما تبقى ّلوام"

اللوام :صيغة المبالغة في المالمة ،حتى وإن لم يدرك للشخص المالم
عذراً.
يضرب المثل بمثل ما جاء في المثل العربي.

المثل العربي:
"لعل له عذرا وأنت تلوم"
وهو عجز بيت صدره:

تأنّ وال تعجل بلومك صاحبا...
وهو يضرب لمن يلوم من له عذر ل يعلمه الالّئم ،وهو ل يعطي الملوم
فرصة يبين فيها وجهة نظره.

()8

المثل السوداني:

" شغل هردبيس"
هردبيس :عشوائي من غير تخطيط.
او المثل الذي يقول:
" ال ليهو راس وال قعر"
يضرب كما ورد في المثل العربي.

المثل العربي:

"يخبط خبط عشواء".
العشواء هي الناقة الضعيفة البصر ،وهي التي ل ترى ليالً (مذكرها
أعشى) ،فهي تطأ كل شيء.
يضرب مثالً لمن يتصرف دون تفكير ،أو على غير أساس .والمثل مشتق
من البيت الشهير:

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب

تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم

()9

المثل السوداني:

"جزا المعروف عشرة كفوف".
المعروف :اإلحسان.
كفوف :صفعات على الخد.
المعنى واضح.
يضرب المثل للرد على اإلحسان باإلساءة.

المثل العربي:

" ما القى مجير أم عامر"
مجير اسم الفاعل من الفعل جار ،أي جعله جاراً وكناية عن الحماية ،وأم
عامر الضبع ،أجارها بعض مطارديها ،ثم أطعمها ...ولكنها عدت عليه
فأكلته ،وفي ذلك قيل البيت:

ومن يصنع المعروف في غير أهله

يالقي الذي القى مجير أم عامر.

ويضرب المثل لمثل ما جاء في المثل السوداني.

()1 1

المثل السوداني:

" دا حار ودا ما بنكوي بيه"
المقصود محاور الكي ...التي يكوى بها جسم اإلنسان العليل ،بعد أن
تتعرص لدرجة عالية من الحرارة ...كما هو في الطب البلدي.
يضرب لرفض األمر رفضا ً قاطعاً.

المثل العربي:

" أمران أحالهما مر"
نفس المعنى في نص المثل السوداني.

()11

المثل السوداني:

عوام"
" الفي البر ّ
عوام :يجيد فن العوم.
يضرب لمن ل يقاسي مصاعب الشيء.

المثل العربي:

" ما أهون الحرب على النظارة"
النظارة جمع ّ
نظار (صيغة المبالغة من الفعل نظر) ،والنظارة هم الذين
يتخذون شرفا ً من األرض ،ينظرون منها إلى القتال ول يشتركون.
يضرب في مثلما جاء بالمثل السوداني.

()12

المثل السوداني:

" السواي ما حداث" أو (مو حداث).
من يتحدث كثيراً ل ينجز شيئاً.
يضرب المثل مثلما جاء في المثل العربي.

المثل العربي:

" أسمع جعجعة وال أرى طحنا".
الجعجعة هي صوت الرحا ،والطحن هو الدقيق.
يضرب لمن يكثر الحديث بالفخر ...وليس وراء ذلك شيء.

()13

المثل السوداني:

" الحس طالع والحمار ضالع"
الحس :الصيت.
طالع :واضح.

ضالع :معاق أو أعرج.
يرمز الحس للشهرة ...ويرمز الحمار للحركة.
يضرب لمثل ما جاء في المثل العربي.
أو المثل الذي يقول:
" أسمع بيك وال أراك"
أو
" أسمعبك وال أراك"
( بك :بفتح الباء وسكون الكاف).

المثل العربي:

" أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه"
أول من قاله المنذر بن ماء السماء ،وكان يسمع خيراً عن مشقة
المعيدي ،فيعجبه ما يسمع عنه ،فلما رآه وكان كريه المنظر قال المثل.
يضرب لمن خلقه خير من منظره ،ثم أصبح يضرب لمن يخيّب ظن الناس
فيه.

()14

المثل السوداني:

" الكبش البحت سكينو"
الكبش :الخروف.
البحت سكينو :أخرجها من األرض.
يضرب المثل لمثل ما جاء في المثل العربي.

المثل العربي:

" وعلى نفسها جنت براقش"
براقش كلبة لقوم من العرب .أغير عليهم فهربوا ومعهم براقش،
فتتبعهم أعداؤهم ...وكادوا أن يخطئوهم لول نباح براقش التي دلت عليهم،
فكان أن قتلت وأصحابها.
يضرب المثل لمن يعمل عمالً يعود ضرره عليه.

()15

المثل السوداني:
" مجبورة خادم الفكي على الصالة"
الفكي كما هو معروف الشيخ الورع ...الراعي ألمور دينه ،فكل
من يدور في فلكه من األصحاب ،واألتباع ،يجب أن يتحلى ببعض
من صفاته ...وأن ل ينصرف عن نهجه حتى ولو كان مجبراً.
يضرب لمن وجبت عليه الطاعة لشخص ما ...حتى ولو كان
كارهاً.

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"
(التسوي بكسر الواو المشددة).
(جلدها بكسر الجيم وفتح الدال).
القرض :هو ثمر أشجار السنط.
تلقا :تلقاه ،بمعنى :تجده.
كريت :المعزة.
يضرب المثل كما هو في المثل العربي.
المثل العربي:
" وعلى الباغي تدور الدوائر"
الباغي هو اسم الفاعل من بغي أي ظلم .ومعناه أنّ الشر يعود
على الظالمين .ولمثل هؤلء يضرب المثل.

()17

المثل السوداني:
" شبهينا واتالقينا"
يضرب حينما يلتقي الشبيهان.
هناك نص آخر:
" التعيس وخايب الرجا"
المثل العربي:
" وافق شن طبقه"
يضرب للشيئين يتفقان ...أو للرجل يجد من يماثله.
الشن :وعاء األدم ،قد تش ّنن أي تقبض ،جعل له طبق أي غطاء
فوافقه.

()18

المثل السوداني:
" هي عايرة وادوها سوط"
العايرة :ما شرد من األنعام مسرعاً.
السوط :الذي يستخدم في الجلد.
كناية عن زيادة السرعة في اإلفالت عندما يراد عكس ذلك.
يضرب بمثل ما جاء في المثل العربي.

أو المثل:
" هي مطينة وتديها موية ؟"
هي :بكسر الهاء وإهمال الياء.
مطينة :بكسر الميم وكسر الياء المشددة ،أي التربة المبتلة التي
أصبحت طيناً.

المثل العربي:
" أحشفا وسوء كيلة"
الحشف :هو أردأ التمر
الكيلة :هي الكيل.
أي أنك تبيعني أردأ التمر وتغشني في الكيل؟
يضرب لمن يجمع خصلتين مكروهتين ومتناقضتين.

()19

المثل السوداني:

" شدة وتزول"
الشدة :المصيبة.
يضرب المثل لمثل ما جاء في المثل العربي.

المثل العربي:
" سحابة صيف عن قريب تق ّ
شع"
تقشع( :بفتح التاء والقاف والشين المشددة ).أي تنقشع بمعنى تنكشف
وتزول.
يضرب مثالً لألمر السيئ ينتظر زواله ،في سرعة ،فال يمكث ول يلبث.

()21

المثل السوداني:
" خيرا تفعل شرا تلقا"
المعنى أن يكافأ فاعل الخير بالشر.
يضرب لمثلما جاء في المثل العربي.

المثل العربي:
" جزاه جزاء سنمار"
سنمار رجل من الروم ...بنى للملك النعمان قصره المعروف
ب(...الخورنق) ،في ظاهر الكوفة ،فلما فرغ منه ألقاه من أعاله ...لئال
يبني مثله لغيره ،فسقط ميتا ً.
يضرب للمحسن يكافأ باإلساءة.

()21

المثل السوداني:
" العشر قام ليه شوك"
العشر :نبات شجيري خالي من األشواك.
قام :نبت.
يضرب كما جاء في المثل العربي.

المثل العربي:
" كان كراعا فصار ذراعا"
يضرب للضعيف صار قوياً ،وللفقير صار غنياً.
والكراع ما دون الركبة من مقدم الساق.

()22

المثل السوداني:
" جا حاني قصتو"
حاني :من ّكس.
قصتو :ناصيته.

دللة عن الخيبة في تحقيق المطلب.
يضرب المثل مثلما جاء في المثل العربي.

المثل العربي:
" رضيت من الغنيمة باإلياب"
اإلياب :الرجوع.
مثل يضرب في الخيبة ...وعند القناعة بالسالمة ...لمن سعى إلى شيء فلم
ينله ،غير أنه لم يبذل جهده كله.
أو لمن يشقى في طلب الحاجة حتى يرضى بالخالص.

()23

المثل السوداني:
"كسر القحف "
كسر :فعل ماضي ،بفتح السين .أي دمّر.
القحف (بكسر القاف المخففة وكسر الحاء) :جزء مكسور (شقفة) من
وعاء فخاري.
وكسر القحف كناية عن الخصومة.
يضرب المثل بمثل ما جاء في المثل العربي.

المثل العربي:
" قلب له ظهر المجن"
المجن( :بكسر الميم وفتح الجيم) هو الترس .ول يقلب إلّ للعدو المحارب.
يضرب مثالً لمن كان مع صاحبه على مودة ،ثم انقلب عليه وعاداه.

()24

المثل السوداني:
" الفيك بدربو"
الفيك( :بكسر الفاء) ،ما تتميز به دون غيرك من صفات منكرة.
بدربو( :بفتح الباء وكسر الدال المشددة وسكون الراء) أي أسبق به القول.
يضرب المثل بمثل ما جاء في المثل العربي.

المثل العربي:
" رمتني بدائها وانسلّت"
رماه بالداء :اتهمه به.
االنسالل  :الخروج من المجموعة.
يضرب لمن يعيّر صاحبه بعيب فيه هو.

()25

المثل السوداني:
" التسوي بى إيدك يغلب
أجاويدك"
التسوي( :بفتح التاء وكسر الواو المشددة) ما تفعله طائعاً.
األجاويد :الوسطاء.
يضرب المثل لمثل ما جاء في المثل العربي.

المثل العربي:
" الصيف ضيعت اللبن"
ضيعت( :بفتح الياء المشددة وكسر التاء) ،من الفعل ضاع.
أصله أنّ (دحتنوس) بنت (لقيط) كانت زوجة لعمر بن عدس ،وكان شيخا ً
فكرهته ...وطلقته ،وتزوجت فتى جميالً فقيراً.
وأجدبت السنة فأرسلت إلى عمرو تطلب حلوبة (بقرة حلوب) فقال
المثل.
يضرب لمن يطلب شيئا ً بعد فوته وإضاعة فرصته.

()26
المثل السوداني:
" تشوف القبة تقول تحتا فكي"

القبة :بناء يغطي الضريح.
تحتا( :بكسر التاء والحاء) أي تحتها أو بداخلها.
فكي :شيخ ورع.
يضرب لمثل ما جاء في المثل العربي.

المثل العربي:
" إنما هو كبرق خلّب"
خلّب :خادع.
البرق الخلب هو البرق الذي ل غيث معه.
يضرب لمن يعد ول ينجز.

()27

المثل السوداني:
" جبانة وهاصت"
جبانة :سوق.
هاصت :ل نظام يسود فيها.
يضرب المثل لنفالت النظام ،كما هو الحال في المثل العربي.

المثل العربي:
" اختلط الحابل بالنابل"
كالهما من الصائدين ...ولكن األول يستعمل الحبال ،والثاني يستعمل
النبل ،فإذا اختلطوا ل يصاد شيء ،إنما يصاد في النفراد.
يضرب مثالً في اختالط األمر على القوم حتى ل يعرفوا وجهه.

()28

المثل السوداني:
" يبيع الموية في حارة السقايين"
الموية :الماء.
السقايين :هم الذين يبيعون الماء.
يضرب المثل بمثل ما يضرب في المثل العربي.

المثل العربي:
" كمبتغي الصيد في
عريسة األسد"
العريسة :مأوى األسد.
يضرب للرجل يطلب الحاجة في غير موضعها ...حيث يغلب عليها ،أو
لمن يطلب محالً.

()29

المثل السوداني:
" جينا لى مكة تغنينا قلعت
طواقينا"
لى :إلى.
قلعت :أخذت.
طواقينا :جمع طاقية وهي معروفة.
يضرب مثالً لمن لجأ من مصيبة إلى أخرى أسوأ منها.
وهو كما جاء في معنى المثل العربي.

المثل العربي:
" كالمستجير من الرمضاء
بالنار"
الرمضاء :هي األرض الحارة الساخنة.
والمستجير :اسم الفاعل من استجار ...بمعنى طلب جواره أي حمايته
وعونه.
المثل مأخوذ من قول الشاعر:

المستجير بعمرو عند كربته

كالمستجير من الرمضاء بالنار

يضرب المثل لمثل ما ورد في المثل السوداني.

()31

المثل السوداني:
"الكالم بجيب الكالم"
أثناء الكالم بين المجتمعين ،تولّد كل فكرة ،فكرة جديدة ...حتى أن الحديث
يصبح متشابكا ً ومتشعباً.
والمعنى واضح في المثل العربي.

المثل العربي:
" الحديث ذو شجون"
أي ذو طرق .وشجون جمع شجن ،وهو الغصن الملتف المشتبك ،والشعبة
من كل شيء .فالحديث ذو شجون ...أي ذو فنون متشعبة ،تأخذ منه
بطرف فال تلبث أن تكون في آخر ،ويعرض لك منه ما لم تكن تقصده.

()31

المثل السوداني:
" حمدو في بطنو"
حمدو :ما يدل عليه.
في بطنو :داخل بطنه أي متس ّتر عليه.
من يعرف حقيقة األمر ويكتمه ول يبوح به لغيره.

المثل العربي:
" وعند جهينة الخبر اليقين"
يضرب لمن يعرف حقيقة األمر .وأصله أنّ جهينة صاحب رجالً يقال له
الحصين في الغارة ،وكانا فاتكين غادرين ،وبعد الغارة عدا جهينة على
الحصين فقتله ،وسلبه وانصرف .فمر بقوم من قيس وإذا امرأة تنشد
الحصين ،فقال لها( :من أنت؟) فقالت( :أنا صخرة امرأة الحصين).
فمضى عنها وهو يقول:

تسائل عن حصين كل ركب

وعند جهينة الخبر اليقين.

الخاتمة

عزيزي القارئ.....
هكذا نكون قد أوفينا بوعدنا لكم ...بإصدار الجزء الثاني ،من كتاب
(قطرات من التراث السوداني) ...والذي أوجزنا فيه ،ما قد يشفي الغليل،
ويرضي النفوس.

ذلك ...بتناولنا ألمور ...جلها يتعلق بالوجدانيات ،التي ربما تثير المسرة،
وتشرح الصدور منكم ،كما تناولنا فيها ...ما قد يثري العقول ،ببعض من
المعارف التراثية ...والممارسات ،لدى آباء ...وأجداد لنا ...سلفوا ،همنا
في ذلك:
"أن نجعل مما تركوا لنا ...أساسا ،ونقطة انطالق صلبة ،تدعم مسيرة
حياتنا ...وحياة أجيالنا القادمة".

لك عزيزي القارئ...
الشكر أجزله ،لحسن متابعتكم الكريمة ،لما صغناه من معاني...
ومعارف ،قد تجد لها بين ظهرانيكم ...موقعا ً ...وموطئا ً أليفا ً ...وحانياً.

المؤلف

المراجع:
 – 1ديوان أحمد أبشريعة.
 – 2ديوان أحمد بن سليمان.
 – 3ديوان حاج الماحي.
 – 4ديوان ود العماس.
 – 5محمد الحسن الجقر ،القصص الحبيبة في أغاني الحقيبة.
 – 6سعد أمير طه ،المختارات.
 – 7نادر أحمد الشريف ،ملوك أم در.

صدر للمؤلف:
-

التعليم عن بعد والتعليم التقليدي في الميزان.
التوجيه التربوي ما بين الربح والخسارة.
الخروج من النفق.
التعليم عن بعد في تنمية تفكير المتعلمين.
تقنية المعلومات في دعم التعليم المفتوح في السودان.
محاور في تكنولوجيا التعليم.
معهد المعلمين العالي ذلك الصرح.
نبض الكهوف.
النزول إلى األعلى.
قطرات من التراث السوداني (الجزء األول).
قطرات من التراث السوداني (الجزء الثاني).
مركز العودة للجذور والتراث الثقافي.
كلية التربية جامعة الخرطوم الماضي والحاضر والمستقبل.
الدروب الملتوية.
من بين سرابيل الضباب.
ديوان ود العماس (الجزء األول).
ديوان ود العماس (الجزء الثاني).
ما بين النظرية والتطبيق.

