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 استخدام الوسائط في الغناء السوداني                

 الدكتور/ عمر محمد العماس                         

 

 

 يسهل االستخدام..  ..وتمر النسائم  ..هنا حيث تأتي الطيور            
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 داءــــــــــــــإه                                  

 

 إلى كل معلم...

 ومتعلم...

 

 وإلى أهل الثقافة...

 في بالدي... 

 

 وإلى كل من يرجو التراث... 

 منطلقاً...

 لتطلعات أمة،

 المستقبل.

 

 ... لكم التحية.              
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 المقدمة                          

 

 ... والتقاليد السودانية ...نسبة لسطوة العادات    

 ... في حقبة من حقب القرن الفائت

 .. نسبة لعدم توافر وسائط التكنولوجيا الحديثةو

  ...وانتشارها بين الناس

 ...فقد ابتكر شعراء األغنية السودانية 

 ..وسائط أخرى أكثر وفرة

 فقط،  فتراضيةولو أنها كانت ا

 .وليس لها من الواقعية نصيب

 

تف    الشاعر...  فهي عبارة عن  خيال  يمليه  ما  بين  ما  اعل 

 ... فرضية إنفاذه على أرض الواقعما بين و

 ... بنفس الطريقة االفتراضية التي أشرنا إليها

 ، في هذا المنحى لجأ الشعراءف

 ... والطيور ،إلى استخدام النسيم

 ...بأنواعها وأشكالها المختلفة

ً لتمثل وسائط  ،لنقل الرسائل ا
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 ...أي جهة أخرى أو إلى ن..حبون يإلى م

 ً ً ، أو اقد تمثل رمزاً وطنيا  ... أو غير ذلك ، جتماعيا

 

 ،نسبة لتوافر مثل هذه الوسائط    

 ً ً  ،التي ال تكلف جهداً بدنيا  ...أو ماليا

 ...بين الناس تتناقل الرسائل فقد ظلت 

 ، الذين استقبلوها بالترحاب

 ،والغوص في معانيها

 ...وما ترمي إليه من أغراض شتى

 ، وقد دعم ذلك كثيراً 

 ،مجموعة المطربين 

 ...وأدائهم المميز ،لحانهممن أ  الذين خلقوا

 ...أرضية طيبة لرسائل الشعراء آنذاك

 

 ...لنتابع عزيزي القارئ    

 ... بعضا من تلك الرسائل المغناة

 ... كمثال ونموذج 
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 ...لما تطرقنا إليه في سردنا السابق

 ... أتمنى لك عزيزي لقارئ

 متابعة طيبة... 

 

 

   المؤلف                                      
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                                 (١) 

 عرج يا نسيم:

في توصيل الرسائل    ،دور هام وحيوي  ...ن لوسائط االتصالأصبح اآل     

د يكون إنسانا... أو آلة في  نعني بذلك  المرسل الذي قمن مصادرها... و

أ وتصميماتها...شتى  او   نواعها  الرسالة  ونوع  تتالءم  لمطلوب  التي 

م أحد مكونات الطبيعة  أ  ..أم آلة  .. ن كان بشراً رسالها للمتلقي.... سوى أإ

مثال...  الحية كالبان  شجر  النباتات  من  أنواع  من  ذلك  وغير   ...

 لى غير ذلك من الرموز. ما إو  و مبني... كان أم حجراً أ  وأزهارها...

إي      قدرته  تم  في  موثوق  وسيط  عبر  معلوم،  هو  وكما  الرسالة،  رسال 

أالتكوين  الخلقية...  أو  هللا...  ية...  خلق  من  غيره  عن  تميزه  لصفات  و 

فائقة من حيث السرعة بقدرات  التوصيل...   ،واألمانة  ،يتمتع    والدقة في 

راجعة تغذية  الرسائل  هذه  مثل  تتطلب  ما  قناة  وغالبا  نفس  عبر   ...

ل  و غيرها، مما يسهل اتخاذه كوسيلة ناجعة في التوصيلك... أالتوصيل ت

 لى ساعة وصوله... المبتغى... الذي يتلهف المرسل إ

استخدام     السبق في   كان  األ  لقد  الوسائط، لشعرائنا شعراء  غنية  تلك 

تتميز  كلفة،  أقل  لوسائط  باستخدامهم  وذلك  ظهورها،  منذ    السودانية... 

األ تبعات  وتحمل  األسرار  وحفظ  محتواها...بالسرعة  وتنفيذ  ويتم    مانة 

.. لما تمليه العادات والتقاليد  ذلك لصعوبة الوصال واالتصال ببن العشاق.

 نذاك...  آ

و  هذه الوسائط ال تحتاج لخبراء أو لمصممين أو لصناع في تدبيرها أ   

برمجتها... او  هو  فهي وسائط من خلق هللا...    صيانتها  ما  بكل  مجهزة 

ليها... ال كلل يصيبها وال ملل...  لوب... وهي طوع اليد عند الحاجة إمط

تلكؤ...  الطيبة..  وال عناد وال  الصفات  كثيراً .  وبهذه  راقت  لشعراء  فقد    

السودانيةاأل كثيرا...   ... غنية  ذالك  لهم  وطاب  استخدامها...  الى    فعمدوا 

 وانتهجوا نظام التواصل عن بعد... 
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لبعضلن    ونتطرق  هنا  األ  ذكر  ولبعض  استخدمت  منها...  التي  غنيات 

 فيها فمثال: 

 النسيم:

النسيم أل الشعراء  يثير    نه هين ورقيق... فهواستخدم  يقلق مناما وال  ال 

بمغضبا...   يبعث  الرياح  وال  تفعله  بمثلما  مألوف...  غير  هو  ا 

)مرسال(... واأل كوسيط  الشعراء  من  كثير  فاختاره  تالمس   لي  عاصير... 

متوخياً  المحبوب...  بساحات  مهيب...   وسكون  جم...  السلوك  وبأدب   

بمثل ما جاء    ...نجاز أمر الشاعر محمد البشير عتيق الحميد... وتلبية وإ

 في النص:

 )عرج يا نسيم وبلغو اشتياقي... 

 ... قي واعتالوحبي 

 

 لو...  روح يا نسيم استقبل هال

 في غرفو وظاللو... 

 وداللو... في ترفو  

 بين اهلو والو... 

 بى حكمة وروية... 

 اتأمل شوية... 

 واغريهو التحية... 

 

 ولو سألك علي... 

 قول ليهو نومو قال... 



8 

 

 اصلو شكايتو علة... 

 والحب ليس اال ... 

 

 ومهما طال غيابي... 

 او عز التالقي... 

 انا على عهدي باقي(... 

 

)الوسيط(.    النسيم  وهو  المرسال  تحميل  هنا  األمانة...    ..نجد  كل 

 المترعة بالوصايا والمحاذير عند لقاء الحبيب... 

 ال يبدو ذلك ممكنا...  لكن يا ترى هل يحصل الشاعر على تغذية راجعة...

  ********************** 

  

                                        (٢ ) 

 وض:يا نسيم الر

النسيم صديقا حميما... استطاع ان     الذي جعل من  البنا  وهذا هو عمر 

يشفي   ما  الراجعة  التغذية  من  يتلقى  وان  للمحبوب...  رسائله  يحمله 

من   عنده  النسيم  اصبح  فقد  الوطن،  ارض  خارج  كان  انه  غليله...رغم 

من   وعاد  رسالته...  بنود  واكمل  امانته  تحمل  حيث  القارات...  عابرات 

نفسه    العباسية في  استقر  الذي  بالمفيد،  عنجة...  ابو  درمان...خور  بام 

 بردا وسالما... 

وتناغم      العباسية...  ازقة  بين  خلسة  الدروبات  النسيم  استرق  لقد 

المطارق...   الشلوخ  ذات  الحسناء  تلك  )اسيا(...  مع  رسالته  بمضمون  
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وكما   والجمال االسر... الذي يرتع في صفار لونها الهاديء... و )اسيا(

الجمال   مواضع  في  بكلياتها  تتربع  كانت  الستينات...  عرفتها...منذ 

االمدرماني المتفرد...فهي كم كانت ذائعة الصيت... وكم تمناها من يتمنى 

وصالها المحصن...تضاءلت  امامها كل االرادات واسلحة العشق والهيام  

منا  الوسائل  شتى  من  واتخذت  مرغمة...  تقهقرت  التي  فذا  الفتاكة... 

للوصول اليها...فاستطاع البنا ان يسخر النسيم... وسيلة فاعلة... نال ما  

حديثه...   صفوة  في  وتمخضت  اعطى..  ما  واعطى  طريقها...  عن  نال  

هذي االنشودة المبرحة  التي استطاع نسيمه حملها جيئة وذهابا...ما بين  

 لبنان والعباسية ام درم ان. 

 تقول القصيدة:

 رني في الماسية... )يا نسيم الروض زو 

 وجيب لي الطيب من جنابن اسيا... 

 وانعش روحي من الم البين... 

 

 نسيم الروض نسماتك بادية... 

 غمرت ارجاء الحضر والبادية... 

 اظنك مريت في ساعة هادية...

 وعانقت غصين الزهرة النادية... 

 

 جاتني النسمات بطيبك سارية... 

 وجدت عيني دموعن جارية.. 

 محبوبتك دارية...  قالت يا عشوق
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 بى حالك وليك دايما طارية... 

 

 شكرا يا نسيم اخبارك وافية... 

 لكن رياك لى شفاي ما كافية... 

 ما اظني اطيب واشوف العافية... 

 غير ما انظر الجميلة ووافية...(... 

لنا  كيف تغلب شعراء االغنية السودانية... على كثير من     وهكذا يبدو 

الوصول   استطاعوا  وكيف  للحريات....  المحددة  والتقاليد  العادات  سطوة 

 الى فيحاء معشوقاتهم.... باستخدام وسائط الوصال عن بعد، باقل كلفة. 

 )يتبع(... 

  

                                    (٣ ) 

 فؤادي:الشاغلين 

ال زلنا نتفاعل والنسائم... وال زلنا ننغمس في متاهات الراحة والجمال،  

المشتتة بين الكلمات والمعاني الشيقة... التي تندفع نحو دواخلنا... جراء  

تداخلها   النفوس... وقت  التي تحمل في طياتها ما يطيب  النسائم،  مرور 

 وتمازجها مع النغم الخماسي الثر... 

كي هنا  السوداني  لنطالع  االمي  الشاعر  المساح...  علي  استخدم  ف 

على  وانطوائه  خجله  خلفه سمات  يواري  كان  حيث  النسيم...  الخالص، 

عبر   يبثه  بما  مكتفيا  الحبيب....  عين  عن  متواريا  وتأدبا  نفسه...حياء 

النسيم من شعور نبيل يليق كثيرا بمكانة من يحب ....مشتمال  على بعض 

تميزه   التي  بالرد  من خصاله،  اليه  النسيم  يعود  ان  راجيا  عن  غيره... 



11 

 

النسيم   يحملها  راجعة...  تغذية  نعتبره  والذي  حبيبه،  من  المشتهى... 

 حامل االمانة، )محتوى رسالته(... 

 يقول المساح: 

 )النسيم عاودني بقوم من نومي تاب... 

 مشغول فكري حاير مشطوب انشطاب... 

 يا نسيم بالالهي جيب رد الخطاب... 

 الجاهلة نية ما بتحمل عتاب...(.   اصلو

 وفي قصيدة اخرى قال:

 )حليل القدرو سامي فوق الجيل فريد... 

 حليل روحي بقت ليهو طوق في الوريد... 

 بكتب ليهو خطابي وعذري ليهو عذر مريد..

 يا نسيم بالالهي طبق ليهو البريد.(... 

تتأذى ان    لننظر الى مدى الرقة والعفة في توصيف الحبيبة... التي قد   

الشاعر  ان  امامها...اظن  وقوفه  عند  يستطاب...  ال  ما  النسيم  من  بدا 

 تعامل مع النسيم وكأنه كائن حي. 

  

  

                                     (٤ ) 

 أسمعني نشيدك: 

موقع  من  الرسائل...  توصيل  في  البارز  دوره  الزاجل  للحمام  كان 

الخر ...بحسب ما يتمتع به من  صفات... كذكائه.. وسرعته.. وامانته..  
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متطورة...   وسيلة  يعتبر  االوان  ذلك  في  التوصيل...وهو  مهمة  واتقان 

الوقت   تأخذ من  قد  التي  التقليدية...  بالطريقة  الخطابات  بتوصيل  مقارنة 

انتهاء  الكث بعد  المعني  للطرف  وصولها  يتأخر  ربما  والتي  ير... 

 المناسبة... التي ارسل من أجلها... 

حام الحمام الزاجل محلقا كثيرا في سماوات العاشقين... الذين دأبوا على  

ثم حمل االخبار السارة منهن  تكليفه بحمل رسائلهم لمحبوباتهم... ومن 

 للحبيب مرسل الرسالة..

الزاجل بكلمة واحدة هي:  اصبح   الحمام  يخاطبون  الشعراء...  الكثير من 

مثال...او   االيك(  )حمام  فتصبح  ملحقة  كلمة  اليها  تضاف  )الحمام(...وقد 

من  نوع  ذلك  ان  وهكذا...ويبدو  الدوح(...  )حمام  الروض(..او  )حمام 

 انواع التخصيص للحمام..

 ونقله نقال لطيفا مستطابا من التعميم...  

طاع الشاعر محمد علي عبد هللا االمي... الذي يجيد امر تفصيل  لقد است

وتجاربه   بسجيته  الغزلي...  الشعر  تفصيل  فن  اجاد  كما  الملبوسات... 

اصبح   التعلم...لكنه  مجاالت  وخارج  الدراسة  نطاق  خارج  فقط... 

في   كوسيط  الحمام  باستخدام  بعد...  عن  الوصال  فن  يجيد  وبالممارسة 

بعيدا عن مجلسه في مدينة  توصيل مشاعره للمحب وب... الذي قد يكون 

االبيض..عروس الرمال...ولنسمعه يتناغم ورسالته عبر وسيطه... الذي  

 وثق فيه وحمله امانة التوصيل.. 

 وامانة التغذية الراجعة... فدعونا نقتحم جزءا من نص الرسالة: 

 

 )اسمعني نشيدك... 

 وريني كمان في الفن تجديدك، 

 يا حمام الدوح. 
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 اسألني افيدك... 

 عن حالي البي... 

 واحسبني شهيدك.. 

 

 ولهي ما بفيدك.. 

 ابقالي رسول او خذني في ايدك... 

 

 اترك تهديدك... 

 اسمعني درر وواصل ترديدك... 

 

 

 وين القى نديدك...يا جالي الهم... 

 زيد شجوي وازيدك...

 

 وصل ليهو بريدك... 

 والبس روحي يا حمام في وريدك... 

 

 رك... ال تخشى هجي 

 سافر يا حمام موالي يجيرك... 
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 سارع في سيرك... 

 لو لي جناح انا كنت وزيرك... 

 

 رحماك في صعيدك... 

 اندب حظي..وادني لي بعيدك.. 

 

 يوم عيدي وعيدك... 

 يوم االيام لى دياري تعيدك.(.

 

الطيبة...   بالوصايا  ومليئة  واالمنيات...  والوله  بالشجن  مليئة  رسالة 

انتظار   وافرة..  ويظل  الثقة  وتظل  باقي..  العهد  المبتغى...ويظل  الرد هو 

 في حامل الرسالة الوديع )حمام الدوح(. 

  

                                       (٥ ) 

 يا طير يا طاير:

كوسيط..    الحمام  استخدام  في  رأينا  الشاعر   كما  اخبار ومشاعر  لنقل   .

سماعيل حسن الطير... بصفة  الشاعر إ( للمحبوب... فقد استخدم  مي)األ

اسماعيل   الحمام...فرؤية  الطير   بين  ومن  رسائله...  حمل  في  عامة.. 

حسن تبدو مختلفة... اذ انه يرى ان الطير اجماال كائن وديع.. ورقيق..  

 ومطيع.. ووفي...وعليه فقد اودعه سره وامانته...  
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ارح والكواسر منه...  لنا أن نتخير من الطير ما نشاء... ما عدا الجو    

 ليكون هو طير اسماعيل حسن...اضافة للحمام الذي أشار اليه..

بالشجون...   ومشحونة  مليئة  سنجدها  الشاعر  رسالة  تفحصنا  ما  فاذا 

وعلى   التحمل...  على  بالقدرة  يتميز  طيرا  تتطلب  التي  وبالوصايا... 

تحليق من  فهو طير يجيد ال   ٠٠٠الصبر... في اجتياز المسافات المترامية  

بعبد فوق الغمام... مثله ومثل تلك الطيور المهاجرة... التي تتمتع بالقوة  

في   يدانيه  ما  او  الحمام...  يكون هو  ان  نستبعد  هنا ال  فنحن  الخارقة... 

 صفاته... 

أفاض الشاعر في ذكر محاسن محبوبه... وفي صفاته النبيلة... وأبدع     

ي تزينه...ومن المالحظ أنه أسهب  في تشبيهاته.. البراز اوجه الجمال الت

في الحديث كثيرا في ذلك... مما يدلل على انشغاله به... وهو يصور بعد  

المسافة بينهما... والتي استعصى عليه قطعها... فرمي بها على اجنحة  

الورود...   وحتى  المشاعر...  كل  يحمل  ان  استطاع  الوفي...الذي  طائره 

 باخالص متفرد وادب جم.... 

الصورة تبدو واضحة.. ان تجولنا بين السطور... وتناولنا الكلمات لعل    

والمعاني العطرة... التي تسوقنا لصدق الشاعر ... ومدى تعلقه بالحبيب 

 الغائب:

 

 )يا طير يا طاير... 

 من بعيد فوق الغمام.. 

 من ربوعي أحمل الشوق يا حمام... 

 

 ان شاهلل تمشي..وتمشي... 

 يا طير لي تعود... 
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 الحبيب تحمل الحب والورود... لى 

 أحكي عني...  وقولو يا طير... 

 هل يعود؟... 

 من فؤادي ليهو وليك الفين سالم... 

 

 ياطير يا طاير... 

 خوفي بس تنسى الكالم... 

 يوم تشوفو هالي زي بدر التمام... 

 في جبينو نور يشع يضوي الظالم... 

 في عيونو يرقد الشوق والغرام... 

 رف  انو في صمتك كالم.... حبي عارف..عارف..عا

 

 يا طير يا طاير...لي حبيب زي اليمام... 

 هادي  طبعو زي صغير قبل الفطام... 

 ديمة ضاحك ثغرو يعلوه ابتسام... 

 من فؤادي .. من فؤادي... ليهو وليك الفين سالم..

 

 يا طير يا طاير من بعيد فوق الغمام... 

 من ربوعي أحمل الشوق يا حمام... 

 



17 

 

 شي..وتمشي ياطير لي تعود.. ان شاهلل تم

 لى حبيبي تحمل الشوق والورود... 

 أحكي عني وقولو يا طير هل يعود... 

 من فؤادي..من فؤادي.. 

 ليهو وليك الفين سالم..(. 

 

     

                                      (٦ ) 

 طيور السالام:يا  

مهامه      يؤدي  وهو  الطير  نتتبع  نزال  نشر  اإلرساليةال    التواد...فقد 

حياة   زان  ما  ووفائه...  اخالصه  استقينا من  فكم  في ربوعنا...  والمحبة 

شعرائنا... واثرى حناجر مغنيينا... بحلو النغم... عبر ما كان  يقوم به..  

 كوسيط مخلص... 

فكل      لهم...  طاب  ما  الطيور  انواع  من  يتخيروا  ان  شعراؤنا  استطاع 

يرى في الرسول الذي اختاره وسيط حلمه... وموضع ثقته... بما يعرفه  

بكامل   اليه...  الموكلة  المهمة  أداء  تمكنه من  عنه من خصال وطبائع... 

 مواصفاتها ومضامينها... 

)الفيتوري      الكبير   السوداني  رسوله  ولعل شاعرنا  اختيار  أحسن   ...)

رسالته...   يحمل  الذي  الوسيط  يكون  ان  فعمد  ملهم...  وادراك  بروية 

مجموعة من الطيور... فهي بحق رسالة تتطلب ذلك... فقد يصعب على 

فرد من الطير القيام بها... ألنها رسالة تخص امة كاملة... رسالة تحمل  

رسالة تنضح بالكثير من   كل معاني الفرح والغبطة... رسالة ثائرة بقوة... 

تضوع   الفيافي...  عابرة  وهناك...  هنا  تطوف  فستظل  والعبر...  المعاني 

عطرا نافذا  وشذى طيبا... تتقافز وال تستقر على حال... من شدة الفرح  
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الغريد...   والسرور... فلك ان تهنأي ياطيور... ولك ان تصدحي بصوتك 

وم تتنادى...  مشرعة  الببض...  اجنحتك  نفوس  ناشرة  بداخل  يجوس  ا 

توجها   متوثبا...  للحرية  تطلع  شعب  والقهر...  االستبداد  غادره  شعب 

الجمهوري   القصر  وحدته...  رمز  سارية  على  بالده  علم  برفع 

الفرحة   وللطيور  له  المجيد...فهنيئا  استقالله  اعالن  يوم  بالخرطوم... 

فوق والتحلق...  التغريد  تملكها  التي  السالم(   )طيور  تلك    المنتشيه 

حين   راغبة...  راضية  تنصاع  فضائها...  في  وهي  المشرئبة...  السارية 

 يخالط سمعها صوت الشاعر الثائر  وهو يقول: 

 )رفرفي..رفرفي..يا طيور السالم... 

 وارقصي واهتفي في روابينا... 

 راح عهد الظالم عن اراضينا... 

 

 نحن اشعلنا صباح الشرق من احداقنا... 

 ماء... حتى أضاء فجره ملئ الس

 وسقينا زهرة االمال من أشواقنا... 

 فتعالي اليوم شاركينا في أعيادنا... 

 انا ظماء ياطيور للغناء... 

 

 ومشينا ننفض الظلمة عن أمجادنا... 

 في كبرياء واباء... 

 فتعالي شاركينا اليوم انا... 

 ظماء للغناء..
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 لن تعود الليالي ليالي الغاصبين... 

 نحن حطمنا القيود... 

 ضنا كاالسود... وانتف

 اقسمت تحمي العرين... 

 فكتبنا في الخلود... 

 قصة الشعب االمين.(.

  

                                         (٧ ) 

        أنا يا طير بشوفك:   

الرحمن...في      المجود عبيد عبد  الحقيبة  يفوتنا ان ندخل دار شاعر  ال 

وهو    -ناقل السائل    -استخدم الوسيط  حي العرب بام درمان...لنطالع كيف  

قابع في داره...فقد اتخذ هو االخر الطير وسيطا حمله رسائله المحمومة 

وصول   على  يطمئن  حتى  دقيقة  متابعة  متابعته  الغائب...مع  للحبيب 

عمياء...ومن   ثقة  اختاره  الذي  طيره  في  يثق  كان  انه  رغم  الرسالة... 

الحبيب.. تمنى ان تكون له اجنحة    شدة لهفه وحشوقه وولهه الزائد للقيا

كطيره... حتى يستطيع ان يصل حبيبه الذي هجره... ويحلق معه ما بين   

الوسيط...يبدو   التي يتمتع بها  االشجار وتحت  ظاللها... بمطلق الحرية 

طيره...فقد   المؤذي...تجاه  غير  اللطيف  الحسد  روح  مألته  الشاعر  ان 

 رأ بالدعاء عليه حتى يؤذيه... تمنى ان يكون مثله فقط... ولم يتج

والخيال      السامية...  بالمعاني  محشوة  فهي  القصيدة...  كلمات  لنطالع 

 المريح: 

 أنا يا طير.. 
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 أنا ياطير بشوفك 

 أنا يا طير.. 

 محل ما تطير بشوفك 

 فرحان وبتغني 

 وحبيبك معاك

 وحبيبي غاب عني 

 أنا ياطير موله 

 محزون ألني 

 وحيد حبيبي غايب 

 و آه يا طير 

 و تاني علي مصايب 

 من ادهى الغرايب 

 لي أقرب حبايب 

 صدوا .. وراحو مني 

 لآلالم تركني 

 وبدلل علي  

 وبالهجران هلكني 

 زعالن مني صد ا 

 وبرايه استبد 

 اتناسى المودة
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 واعتاد التجني 

 ياريت يا ريت يا ريت 

 يا ريت كنت زيك 

 لو يجدي التمني 

 حبيبي يكون معاي 

 وفي االشجار نقيل 

 األغصان نميل وفي  

 بخفة جناحك 

 وحرية سراحك 

 في االفنان 

 نغني 

 انا يا طير.. 

 انا يا طير بشوفك 

 أنا يا طير.. 

 محل ما تطير بشوفك 

 

                                (8 ) 

                                        الطير المهاجر:

في    مستخدمة  الوسائط  ظلت  الحقيبة...  فترة  بعد  ما  شعراء  لدى  حتى 

اشعارهم... وكأنها ميراث قديم.. لم يحكم عليه بالزوال... بل اصبح تراثا  
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يغشاه التجديد ما بين الفينة واالخرى... حيث تجددت احداثه.. ومواقفه..  

أوصاف   الوقت  نفس  في  ويشمل  ومحتواها..  رسائلة  ونوعية 

.ان كانت غرامية.. ونشاطاته الحياتية.. والكثير مما يميزه عن المحبوب.

غيره من السلف..     تشتمل الرسالة على نمط لغوي جديد... بحسب ما 

يشمله من كلمات وتعبيرات.. مواكبة للعصر او الوقت الذي ارسلت فبه 

الرمانسيات..  تعدت  نجدها  اذ  الرسائل..  أغراض  تعددت  الرسالة...كما 

 الوطنيات.. واالجتماعيات...والموروثات الثقافية المختلفة... وتناولت 

فقد      الرسالة..  الشاعر صاحب  وثقافة  قدرة  جليا.. مدى  لنا  يظهر  هنا 

القدرات.. وتخطت شعراء السجية.. والقريحة.. فقد جمعت معهم  تعددت 

أنهم   ولو  أبدعوا  الذين  النير...  الفكر  واصحاب  والمثقفين..  المتعلمين.. 

روا نفس الوسائط التقليدية القديمة... فقد أثاروا ضجة ثقافية طيبة...  تخي

استخدام   كيفية  مع  استخداماتها..  وبمستوى  القصيدة..  بمستوى  ارتقت 

 الوسيط... 

العربية..       شاعر  شاعرنا  قاد  الحقيبة...  بعد  ما  زمن  وفي  هنا.. 

يم...وسيطه..  والدارجية السودانية..المجود.. االستاذ / صالح أحمد ابراه

البحار   تعبر  أن  تستطيع  التي  المهاجرة..  الطيور  أنواع  من  نوع  وهو 

الواسعة... بال كلل او ملل... وحتى وان داهمها االعياء.. فمن فحوى وله  

بزيادة   ويطالبه  يشجعه  رسالته...فهو  بايصال  واهتمامه  الشاعر.. 

 سرعته... النه يحمل أمانة.. ذات أهداف سامية..  

للمحبوب أوالها:   وثانيها:  وسمائه..  وأوديته..  بنيله  للوطن...  رسالة 

الذي طال فراقه... وهو ال يزال  يتوشح برداء الوطنية السابل..  يمارس  

 ما اولته له وطنيته.. من هم وواجب ... 

اننا  ان تتبعنا ابيات قصيدة )الطير المهاجر(... سندرك معاني الغربة..    

ق بل  الثورة..  والبعاد عن االوطان..  الوطنية.. وسمات  د نستشف معاني 

التي مألت كيان الشاعر... وجعلته يخط  رمزيته الصادقة.. التي صادفت  

موقعا.. وزمانا.. كان نصيب السودان فيه من القهر والتسلط.. ما يوازي  

 نصيب األسد.. 
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فيما يلي دعنا أيها القارئ الكريم... نخوض بتمعن.. في نواحي القصيدة 

 ة(.. التي تحدثنا عنها: )الرسال

 غريب .. 

 وحيد في غربتو 

 حيران .. 

 يكفكف دمعتو 

 حزنان.. 

 يغالب لوعتو

 ويتمنى 

 بس لي أوبتو 

 طال بيه الحنين 

 فاض بيه الشجن 

 واقف يردد .. 

 من زمن

 باهلل ياالطير المهاجر للوطن

 زمن الخريف 

 تطير باسراع 

 أوعك تقيف 

 وتواصل 

 الليلة
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 للصباح

 تحت المطر 

 الرياح وسط 

 وكان تعب منك جناح 

 في السرعة زيد

 في بالدنا ترتاح 

 ضل الدليب أريح سكن

 فوت بالد وسيب بالد

 وإن جيت بالد

 وتلقى فيها النيل 

 بيلمع في الظالم 

 زي سيف مجوهر 

 بالنجوم من غير نظام 

 تنزل هناك وتحيي 

 ياطير باحترام 

 وتقول سالم

 وتعيد سالم

 على .. 

 نيل بالدنا 

 بالدناوشباب 
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 ونخيل بالدنا 

 

 

 قبل ما تشرب 

 تمر على بيت صغير 

 من بابه ومن شباكه

 بلمع الف نور 

 وتلقى الحبيبة بتشتغل

 منديل حرير 

 لحبيب بعيد 

 تقيف لديها

 وتبوس إيديها

 وانقل إليها 

 وفاي ليها

 وحبي األكيد

 وان جيت بالد تلقى فيها النيل بلمع فى الظالم

 غير نظامزى سيف مجوهر بالنجوم من 

 تنزل هناك وتحى يا طير باحترام 

 تقول سالم وتعيد سالم

 على نيل بالدنا سالم 
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 وشباب بالدنا

 ونخيل بالدنا 

 

                                     (9 ) 

 يا نسيم أرجوك:

خوفا   او  خجال  الشعراء...  خلفها  من  يندس  التي  الوسائط...  كثرة  رغم 

من العواقب... التي قد تنتج من سخط أوقساوة العادات والتقاليد... التي  

تسيدت المواقف والمواقع في المجتمعات السودانية... اال أن النسيم ظل  

في خليال...  الليل  من  يتخذ  وقد  وأصيال...  غدوة  الديار  في  دنو  يجوس 

باب  من  فيدخل  الرسالة..  به  تنتهي  حيث  الهامسة...الى  الوئيدة  بخطاه 

كل   والحاقدين...  العزال  أعين  متخفيا عن  ليخرج عبر شبابيكها...  الدار 

رسالة  يحمل  فهو  الشعراء...  من  ارسلوه  من  حياة  على  محافظة  ذلك 

هو  هامة.. شفافة..وراقية.. وجب الحفاظ عليها بكل االمانة والصدق... ف

من  ارسله  بمن  دفعت  التي  الظروف  ويقدر  وساحاته..  الوفاء  يقدر 

 الشعراء في خفية.. وسرية.. ال تقبل المجاهرة...  

الرقيق.. الحساس.. العوض احمد      هنا في موقفنا هذا... دلف الشاعر 

صافية...   شرقية  طينة  من  تشرب  الذي  الوديع..  الشرق  بن  الحسين.. 

ك تقبع  حيث  التاكا..  الطيب..  بأرض  واريجها  عنفوانها..  بكل  سال... 

حيث  تحته...  ومن  فوقه  من  مرويا  اخضرارا  تدانى...  ال  التي  وبزينتها 

تتصارع عندها نغمات السواقي... تبعث بأنينها األخاذ.. الذي طالما سلب  

عقوال.. واستبد بعواطف الشعراء والعشاق.. على مختلف سجاياها.. في  

ير معايير تراعى...هنا نبتت قصيدة.. تفاعلت..  انهمارها وتدفقها... من غ

األليفة..   توتيل  أرض  نسيم  النسيم...  مع  وتمازجت..  وتصاحبت.. 

الراضية.           برجاء خاص من الشاعر الوله.. مسكوبا من خالل  

خوفه على محبوبته.. التي خالها دائما تغط في نوم عميق... تحت شرفة  

سالل خاللها.. بكل سهولة.. ليتواصل مع واسعة.. تمكن نسيمه.. من االن
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بذلك..   الشاعر  اوصاه  ما  أدب وهدوء.. ورحمة.. حسب  في  المحبوبة.. 

 الذي قال في مخاطبته له:

 ... يا نسيم أرجوك 

 عود لها وحييها، 

 ، بى الغرام البي

 ها. والشجون أحكي

 

 ... يا نسيم أرجوك 

 ، روح لها و حييها

 ، بالغرام البي

 . أحكيهاو الشجون 

 

 ... إن تصادف و كانت

 ، نايمة ال تصحيها

 ، كون كتوب من عفة

 . و بي حنان غطيها

 

 ... إن أبت أو صدت

 ، دعها تتبع تيها

 ،و هي جاهلة وديعة
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 . رقيقة راقية نبيهة 

 

 ... حذرال تحاول ا 

 ، يا نسيم تؤذيها

 ، و هي بضة ندية

 . الحرير يدميها

 

 ... عالية جدا هايلة

 ،مدهشات خديها

 ،حورية نايمة و عايمة

 . في وداد والديها

 

 هي نايمة و حالمة... 

 ،روحي ساهرة عليهاو

 ،عيني باكية و ساهدةو

 . المنام جافيهاو

 

 ... كيف يكون لو حست

 ، شافت الحاميهاو

 ، المحب في لوعةو
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 . و بي حنان راجيها

 

 ... خفُت أن تتعلم

 . أو يشاغبوا عليها 

 للقصيدة قصة وحكاية...فيحكى ان الشاعر.. وبحسب عالقات أهل الريف  

التي تسود المجتمعات كافة.. نمت   النفوس الصافية..  الطيبة.. وبحسب 

التي   المنطقة..  شباب  وأحد  الشاعر  بين  وصداقة  تواصل  عالقة 

 يسكنونها... تطورت العالقة الى زيارات بين االصدقاء وأسرهم... 

في ذات يوم زار الشاعر صديقه الحميم في منزله... ومن العادة ان       

يستقبل الزائر في ما يعرف ب..)المضيفة او الديوان(... وقد كان ذلك ... 

رائعة   فتاة  المضيفة  في  وجد  المنزل..  الزائر  الصديق  دخل  فعندما 

أمام  بعمق..  نائمة  الحسن في كل جانب... وجدها    الجمال... يطفح منها 

تلك   ومن  أخذ...  ما  الشاعر  من  الموقف  أخذ  متسعة...  كبيرة  نافذة 

بعضها   تشد  ظلت  التي  االسر...  حبائل  في  الضيف   وقع  النظرة... 

 بعضا... حتى اوقعته تماما...  

اسيرا        ظل  قلبه  أن  اال  الدار...  الشاعر  وغادر  الزيارة...  انتهت 

... انشغل الشاعر كثيرا  بداخلها... وعلى ذات السرير المطل على النافذة

نافذة  اال  المنافذ...  كل  عليه  وأغلق  جانب..  كل  الذي طوقه من  بحبه... 

واحدة.. هي نافذة الديوان... التي ظل الشاعر يحوم حولها... كلما سنحت  

له الفرصة... ليلقي نظرة.. ولو خاطفة.. على محبوبته...    عندما كثرت 

شعر ص النافذة...  عند  الشاعر  اغالق  خطوات  الى  فاضطر  بذلك...  ديقه 

اخرى...   مرة  رؤيتها  الشاعر  على  استحال  وبهذا  تماما...  النافذة 

فانصرف يشكو حاله للنسيم.. الذي أصبح له رسوال.. يستطيع ان ينسل  

من خالل الفتحات الضيقة..في منفذ الديوان... التي يمكن أن يصل عبرها  

 برفق وهدوء منقطع النظير.   للمنام االمن.. حيث يمكن ايداع الرسالة..



30 

 

 

 

 

                                      (10 ) 

 زاجل:آه يا حمام يا 

للطيور   استخدامهم  في  السوداني...  الغناء  ابداعات شعراء  تتوالى  هكذا 

كرسل سالم... يحملون األشواق والوصايا الطيبة... التي يتوالى ارسالها 

الفراق   قسوة  من  بها  وتنأى  النفوس...  تطيب  علها  المحبين...  بين 

 وتداعياده المؤلمة...  

م الزاجل الريادة في حمل  لعله وكما ذكرنا، في مواقف سلفت، فللحما    

واالجتماعية..   والوطنية..  السياسية..  مضامينها،  بكل  الرسائل... 

العشاق   رأى  فقد  الخاصية...  لهذه  ونسبة  وغيرها.    واالقتصادية.. 

رسائلهم   بتوصيل  الحمام  هذا  يستغلوا  أن  عشقهم...  في  المتيمون 

والتي أصبحت لهم    المعنوية... التي تكتنفها الرغبات والوجدانيات الثائرة

ال   لكونها  نسبة  تأديتها...  في  وسهلة  مستحسنة...  وعادة  ممارسة... 

تحمل ثقال قد يؤذي الحمام... أو يعمل على اسكات حركته... وهو سابح  

في أجوائه...   فالرسائل، وكما سلف ذكر  ذلك، رسائل معنوية... وهي  

التي يمكن انغاذها عن ب عد... بين الحبيب  تقع في محيط االفتراضيات... 

وجها   المواجهة  بطريقة  المحسوس  االتصال  لتعذر  والمحبوب... 

من   له  الزاجل...  الحمام  أن  الرومانسيون  الشعراء  لوجه...اعتبر 

كما   وذهابا...  جيئة  الرسائل  تلك  لحمل  يؤهله  ما  والصفات  االمكانات 

ستاذ / يرسم لهم خيالهم...    وعند ذات التوقعات انشأ شاعرنا الكبير  األ

وعشقا   ولطفا..  حنينا..  مألها  )رسائل(...التي  قصيدة  حسن  اسماعيل 

ما   بكل  االمانة...  لتحمل  انبرى  الذي  الزاجل...  لصديقه  حمله  ملهوفا.. 

بعد   من  يرتجى  ما  وبقدر  ورجاءات..  وارادات..  وصايا..  من  تحمل 

ورغبات  شيقة...  وعواطف  وجداني...  وتمازج  تخالط  من  ايصالها... 
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البعض فيا يعتبرها  والتي  الغائب...  للحبيب  لهف،   في  تتسابق  صة... 

في   ودسها  باستقبالها..  المرسل  يتلذذ  سوف  وافادة..  راجعة..  تغذية 

رسالة  تحوي  كانت  ماذا  ترى  فيا  وسالما...  بردا  لتسكن  دواخله.. 

والتي   الخير...  منى  العبقرية  الغرام،  اسطورة  أنشدتها  التي  اسماعيل... 

لحن لننظر االن ونطالع فحوى  صاغها   ... أحمد  / خليل  الملحن  ا االستاذ 

 هذه  الرسالة.. البسيطة في كلماتها.. العميقة في معانيها:  

 

 اه يا حمام يا زاجل.. 

 أنا عندي ليه رسائل..

 أنا عندي ليه. 

 

 رمز السالم يا شادي..

 رمز السالم يا شادي... 

 أنا لي حبيب في الوادي.. 

 أنا لي حبيب.. 

 

 ادي وين ..وين..وين الوادي وين؟ الو

 الوادي وين..وين وين..وين.. الوادي وين؟..

 بعيد بعيد...ما باين. 

 

 اديني مرة جناحك... 

 اديني مرة جناحك.. 
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 وحياة حياتي جناحك..

 وحياة حياتي... 

 تطيري وين..وين..وين..  

 تطيري وين؟ 

 تطيري وين..وين..وين..

 تطيري وين؟ 

 الحارة..بمشي وبدور  

 

 يا ريتني مثلك شادية... 

 يا ريتني مثلك شادية... 

 جنب الزهور النادية...

 اغني رايحة وغادية... 

 تغني ايه..ايه..ايه.. 

 تقولي ايه؟ 

 تغني ايه..ايه..ايه.. 

 تقولي ايه؟ 

 أقول خالف ميعاده.

 

 بحبه ما بنساه... 

 بحبه ما بنساه... 



33 

 

 رغم العذاب بطراه... 

 قلبي الحزين بهواه... 

 بهوى االالم لى رضاه... 

 علشان أشوف محياه... 

 تلقيه وين..وين..وين.. 

 تلقيه وين؟ 

 تلقيه وين..وين..وين.. 

 تلقيه وين؟ 

 ال بد يعود لى وداده. 

 

 اه يا حمام يا زاجل... 

 انا عندي ليه رسائل..

 انا عندي ليه. 

 

 اه يا حمام يا زاجل... 

 انا عندي ليه رسائل..

 انا عندي ليه. 
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                                      (١١ ) 

 الطير الخداري:

الرسائل        فحوى  أن  اال  كوسائط...  المستخدمة  الطيور  انواع  تعددت 

وأغراضها، ال زالت هي..  هي.. وكأنها متوارثة من جيل الخر... فهي  

تظل تحمل في طياتها كل الشجون.. واالم الفراق.. والتباعد.. كما تحمل  

لها كل االمال.. والتطلعات المتفرقة.. ما بين بث الشوق لألحبة..  في داخ

والرسوم..   للديار..  حتى  أو  عامة،  بصفة  لألهل،  أو  لألوطان..  أو 

 واألطالل.. او لتلك الشجيرات، دائمة الخضرة.. )المتشتتة(  في الحمى...  

حسن       يتوقعون  التي  طيورهم..  أنواع  يتخيرون  الشعراء...  يزال  ال 

التي  أد الطيور...  من  األنواع  تلك  يتخيرون  أنهم  كما  وقوتها..  ائها.. 

يروق للمرسل اليه رؤيتها.. والتعلق بمنظرها الجاذب... مما يميزها  من  

لون.. وريش سابل.. ومنقار مدبب يوحى بالرضاء والغبطة...   يتلمس  

الشعراء كل تلك الصفات... لعلها تتكامل والصفات الخاصة لدى طائرهم  

واألدب..   والرقة..  الوداعة..  بينها:  من  بصفات  التمتع  مثل:  المختار... 

 وفوق كل ذلك األمانة.. واالخالص في اداء المهام الموكلة اليه...  

اذا ما دققنا في اختار الشاعر االستاذ / اسحق الحلنقي، شاعر الغناء      

لونه   أن  نجد  الخداري(...  )الطير  أسماه  الذي  لطائره  المبدع...  الحديث 

األخضر فقط... يوحي بجماله.. وبجاذبيته.. فضال عن خواصه األخرى...  

استشاريا..  التي يتوخاها الشاعر فيه...فنجد أن الشاعر اعتبره رسوال.. و

اختها...   فوق   والمشورة  السؤال...  خلف  السؤال  له  يردف  جعله  مما 

عليه  قلبت  ما  الشكوى  ومن  صدره...  به  ضاق  ما  الوجد  من  له  ويبث 

أراد   التي  الوصايا...  من  أرتاال  له  أردف  ذلك  كل  بعد  ومن  المواجع... 

وهو  كسال...  تاركا  المسافر  الكسالوي...  الشرقي  لمحبوبه     ايصالها 

يترجى كثيرا في أن تصله رسائله... قبل موعد تحرك قطاره الي وجهة  

 البعاد... حتى وان دعا الحال... لتأخير مواعيد ذلك التحرك المؤلم...  
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كيف       ونتأمل  الوارفة...  القصيدة  كلمات  ظالل  بين  قليال  لنسترح 

 تتداعى ذكريات الشعراء الغنائيين في ديارنا:

---- 

 ر الخداري... قول ليه يا الطي

 قول لى وحياة حبنا.. 

 وين رسايلك يا حليال... 

 وين عيونك مننا. 

 

 نحنا ناس بنعيش حياتنا الغالية بى النية السليمة...

 كل زول دايرين سعادتو بتشهد األيام عليمة..  

 يا حليل كسال الوريفة... 

 الشاربة من الطيبة ديمة...

 وكم أسر فنان جماال... 

 عليها غيمة... وخلى قلبو 

 

 ساب ديارنا وفاتنا يا طير... 

 مالو ساب أهلو وديارو... 

 والفراق بتقول عيونو قسمة... 

 ما كان بى اختيارو... 
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 يا هللا لى توتيل نزورا... 

 والجبل نعسان خدارو... 

 وحتى السواقي بكت معاي... 

 وشاركت في وداع قطارو... 

 

 فارق أرض القاش وروح... 

 ة... خلى أرض القاش حزين

 وقدر ما حاولنا نكتم جرحنا... 

 ونسكت بكينا... 

 

 تاني ضحكتو يا حليال البتملى بيتنا... 

 زهور وزينة.... 

 ويا حبايب الريد قطارو... 

 أخروه شوية لينا. 

  

                                   (١٢ ) 

 عروس الروض: 

يختار   ان  في  فرحات..  الياس  المعتق...  اللبناني  الشاعر  يتردد  لم 

تجعل   والتي  فيه...  يرجوها  كان  التي  السمات  فيه  وجد  الذي  وسيطه... 

منه وسيلة... تتصف بكل كماليات حاملى الرسائل... وموصليها، ما بين  

 طرفي العشق المتوثب بينهما...  
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الحما    هو  هذا...  وسيطه  او  رسوله  تليق  وكان  بكنية  خصها  التي  مة 

المعاني   من  تحمالن  الروض(...كلمتان  )عروس  وهي  بمقامها... 

 المؤثرة.. والدالة على ما يتواكب.. ودواخل الشاعر المتيم...  

تسر      وجميلة  مزانة..  العمر..  مقتبل  في  قوية...  فتية  حمامة  انها 

حياة تلمس  في  لها  حيلة  ال  فهى  عروسة..  بكونها  التالل    الناظرين... 

القوية...   االعاصير  تحت  او  المجدبة...  الشاهقة  الجبال  او  الموحشة... 

االخضرار   ذات  الرياض..  ربيبة  هي  بل  الحارقة...  الطاعنة  بسمومها 

ومروج   اشجار  بين  وتلقائية...  دعة  في  المنسابة  المياه  ورغد  الفاتن.. 

ت ان  تستطيع  التي  هي  الحمامة...  هذه  الزاهية...ومثل  حمل  الرياض 

االشواق وخلجات نفوس المحبين... وان تمثل وسيطا الئقا.. يستطيع ان  

قد  الشاعر  نجد  وروية...لذا  سهولة  بكل  اليه...  الموكلة  مهامه  ينجز 

حملها...كل ما نظن انه فوق طاقتها... حملها جملة تقيلة من الوصايا...  

حيث   والمقيل...  باالستراحة  لها  فاذن  منهكة...  انها  يدرك  تتوافر  وهو 

بعض   في  الرسالة  لذلك...احتوت  تدعو  التي  والمواقع...  االمكانات 

بنودها... بعضا من العظات التي ربما قد تفوت على الحبيبة...تلك  التي  

قد يقصر خيالها من ان يدركها أو يتوقع حدوثها... كما أدرج في بعض  

أيضا..   فيها  وصاغ  المتلهف...  عشقه  وخواص،  سمات،  طياتها...  من 

 بعضا من كلمات تتساءل عن: )هل من تالقي؟( ... 

الخيال..      شملت  ذلك...  على  الدالة  بالكلمات  مليئه  تراثية..  القصيدة 

وشملت  االرشاد..  وشملت  السلوكيات..  وشملت  الجغرافيا..  وشملت 

او في محيط السالب...     تقع في متاها الموجب  التي  بنوعيها..  التوقعات 

السودان المطربون  فيها  هام  وجدوا  التي  القصيدة..  هذه  بكلمات  يون... 

واداء   لحنا..  بكلياتهم..  عليها  فاقبلوا  السوداني...  بالتراث  تشابها 

موسيقيا.. وغناء... فظهرت انجازاتهم جلية وواضحة... كم ترنح عندها  

النغم   مع  تخالط  من  منهم  وكم  وغيرهم،  العالي..  الطرب  اصحاب 

ح به الكيل ان يهمس ويشهق.. عند سماع والكلمات... فزاد طربه.. وطف

بعض الكلمات.. التي تنسل من بين طيات اللحن.. هينة وادعة.. ال ترجو  

 غير داخل القلوب لها موضعا... 
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 تغنى بها من المطربين والفنانيين السودانيين:

عبد العزيز محمد داؤود.. صالح محمد عيسى.. صالح بن البادية.. كمال  

انسه. وغيرهم  ترباس..مجذوب  الجامعة  سيف  الفاضل..  الدين  صالح   .

 الكثير... وكلهم ابدعوا واجادوا... 

لحن          داخل  وننغمس  الكلمات...  بين  سويا،  نجوس  معي  تعالوا 

 االغنية الصافي: 

 

 يا عروس الروض يا ذات الجناح... 

 يا حمامة.

 سافري مصحوبة عند الصباح... 

 بالسالمة. 

 واحملي شوق محب ذا جراح... 

 هيامه.و

 

 سافري من قبل  يشتد الهجير بالنزوح... 

 واسبحي ما بين امواج  االثير مثل روحي... 

 فاذا ما الح لك الروض النضير ... 

 فاستريحي. 

 

 خبريها ان قلبي المستهام ذاب وجدا... 

 واسأليها كيف ذياك الغرام صار صدا... 
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 فهيامي لم يعد بعد هيام بل تعدى.... 

 

 والتصابي...  ذكريها سويعات اللقاء

 يوم كنا كل صبح ومساء في اقتراب... 

 عل في التذكار لي بعض الشفاء... 

 من عذابي.  

 

 فاذا ما اظهرت عطفا ولينا واشتياقا... 

 فاجعلي ما بيننا عهدا وثيقا واتفاقا... 

 وسليها رأيها في اي حين نتالقى... 

 

 فاتركيها فأنها في ذا الوجود ستكافا... 

 فتريد وتجافا... سوف يأتيها زمان 

 

 فاذا ما اقبل الفصل المخيف... 

 بالرعود.

 ما الذي يبقى من الغصن الوريف... 

 غير عود. 

 ان للفصل خريف وربيع... 

 في الوجود. 
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                                  (١٣ ) 

 يا قماري:

نفسها...      الوسائط  استخدام  اخر من  نوع  الى  هنا...  الحديث  سيقودنا 

هنا   فاالستخدام  الفائتة...  الحلقات  في  قبل...  من  تناولناها  التي  تلك 

يتخطى ابتعاث الرسائل.. ونقلها.. وانتظار الردود.. كتغذية راجعة.. وهي  

واالش بالعواطف..  كثيرا  تتعلق  افتراضية..  بطريقة  تتم  واق..  مسارات 

وترقب   والبعاد..  الفراق..  واالم  الشكوى..  وبث  العشقية..  واالبتالءات 

اللقاء.. وكثير غير ذلك.. مما تضمنته تلك الرسائل.. لدى شعراء الغناء  

 السوداني والمغنين... 

في مستوى اخر من االستخدام... رأى شاعرنا الكبير عبد المنعم عبد    

م ويتناجى..  يتفاعل..  أن  يحملها مشقة الحي...  ان  غير  طيوره.. من  ع 

تكون   قد  اجواء  وفي  بعيدة..  تكون  قد  التي  المسافات..  وقطع  السفر... 

أو   رياح..  أو  برد..  أو  حر..  من  يعمها  بما  المناخي...  المزاج  متقلبة 

خلف   بالسؤال  عليها  يرمي  أن  الشاعر  فعمد   ... أعاصير  أو  سوافي.. 

االستفس بعد  من  واالستفسار  منها..  السؤال...  يتعلم  ان  ينشد  ار... 

الذي   المثال  فيها  يرى  التي  الحياتية...  ممارساتها  كيفية  على  تبصيره 

حتى   يحب..  من  تجاه  العاطفية...  ممارساته  في  مقودا  فيتخذه  يحتذى.. 

قلبه.. ورضاه.. فهو يرى كل ذلك كما يخيل له.. وبأم   يتمكن من حيازة 

فهو يتساءل ويستفسر عن تشييد عينيه.. يراه حاصال في دنيا الطيور...  

الذي   الغناء...  اسرار  عن  ويتساءل  لديه..  العش  يمثله  الذي  المأوي... 

دنيا  عن  يتساءل  انه  كما  همهمتها...  في  او  هديلها  في  متمثال  يراه 

 الحب.. واللقاء.. وفراق الحبيب لديها...  

في       ووضعه  ومضامينه..  عشقه..  أسباب  كل  الشاعر...  تناول  لقد 

بين  ق أو  وصديق..  صديق  بين  تتداعى  وكأنها  الصافيه...  المناجاة  الب 
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صفي واخر ... أو بينه وبين مستودع اسراره...   فنحن ال نشك أبدا في  

عليه  يمليه  ما  بحسب  عليه...  يحصل  ان  ينبغي  ما  لكل  توصل  أنه.. 

 خياله... 

الحي  من شاعر... صقلته غربته.. واصل    المنعم عبد  يا عبد  حه  يالك 

الذهني   الصفاء  من  متاهات  في  خياله..  به  وسار  الوطن..  عن  غيابه 

الرقيق.. والرهيف.. حيث استطعت أن تتواءم.. وتتناجى.. مع القماري..  

وأخالها قد وعيت ما انت تصبو اليه... فاستجابت للنجوى.. وأنشدت كما 

العاطفي   بالحس  مفعمة...  نغمات  اذانها  داعبت  وقد   انت...  انشدت 

عليه  الع خليفة  سيد  الصوت..  شجي  الفنان  به  اثرانا  الذي  ميق... 

تركتمونا   واحدة...فقد  دفعة  والقماري..  وأنت..  نحن..  كلنا..  الرحمة... 

 أنتم.. والقماري.. وسيد.. نهمهم ونصور.. ونحاكي.. ما دلفتم اليه.... 

  هاك عزيزي القارئ هذه الكلمات... ولحنها.. فلعلها تتعلق.. بوتر من     

 أوتاركم المحببة لديكم:

 أبني عشك يا قماري 

 قشة .. قشة 

 وعلمينا كيف على الحب

 دارنا ينشا 

 رغم العواصف .. برضو واقف 

 ماليهو رعشه

 علمينا يا قماري سر المحنة 

 وكيف بتبني ياقماري 

 من قشة جنه

 وكيف تخلي الحب دوام فوق المظنة
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 وكيف نهلنا على مهلنا

 حبنا الما فيهو غشه

 علمينا يا قماري سر األغاني 

 أهي نجوى أم دعاء أم أماني 

 أم نداء لي أليف ليس داني 

 أم صالة مستجابة 

 أم تزيلي بيها وحشه

 يا قماري هل طال يوما

 بيك سهادك

 ً  وحبيبك هل غاب يوما

 عن ميعادك 

 هل قضيتي الليل ساهرة

 ودموع خديك ظاهره

 وضياء عينيك أعشى

          

                                    (١٤ ) 

 ينوحن لي حماماتن:

االطراف      بين  الرسائل  نقل  في  كوسيط...  الطيور  عالم  الى  اللجوء 

حتى   بينهم...  كثيرا  شاع  السوداني...  الغناء  شعراء  لدى  المتحابة... 

الغنائية...   فيما بين اشعارهم  تتنقل  أصبح فعال مكررا... بل أصبح عادة 

تحول   االمر  أن  نجد  أخرى....  مواقف  في  سابقا  رأيناه  وبمثلما 
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لاللفة..  لالستر مصدرا  بحسبها  الطيور...  من  النصح  والسداء  شاد.. 

 والوداعة.. واتقان المهام.. والصدق في ادائها.. واللطف في تناولها..  

اال أننا لو رجعنا لشعرائنا الرواد... امثال محمد ود الرضي وجيله من      

انتهجوا نهجا   أنهم   القرن المنصرم... لوجدنا  الشعراء... في عشرينات 

جديدا... اذ أنهم وصلوا الى أن شبهوا محبوباتهم بالطيور ،في بعض من 

يقول   كأن  المشية  في  أو  والجاذبية..   الشكل..  مثل:  الواحد    صفاتها، 

 منهم:

 )القديم قديم الحمام(..     

الهديل..       مثل:  نغماتهم...   عنه  تفصح  بما  شبهوهم  أنهم  كما 

الزائدة.. كما تطرق   بالحنية  يتحرك مشبعا  الذي  والنويح   و)المقوقاة(.. 

لذلك ود الرضي في قصيدته التي مألها نويحا.. ومقوقاة.. قادته الى ذكر 

األحبة الغائبين... وهو تذكار ال يزال معشعشا    محاسن الحبيب الغائب أو

في خياله... وهنا نجده خالط فيما بين صفات الحمامات... وما يبدو من 

لبه..  سلب  طالما  الذي  الطيب...الشيق...  الحديث  منثور  من  المحبوب 

صفات  بذكر  ونفسه...  يتناجى  فأصبح  والهيام...  العشق  موارد  وأورده 

من خصال.. مع التعرض لحاله المقيد بعيدا عن من يحب.. وما يتمتع به  

 مأوى الوصال... 

قصيدة ود الرضي تنقلنا الى طيف جديد... ولو أنه كان سابقا لكل أغاني  

الخيال والمناجاة... اال أن ود الرضي كان يتمتع بالخيال األوسع... حتى  

أن بعض قصائده كانت نتاج أحالم ليلية... مثل: )ليالي الخير جادن من 

 المحبوب ليالي الخير عادن (..

كل ذلك عالوة على ذكر النسيم.. وتواصله معه كصديق أو رسول.. كما  

 كان يجري في ذلك الوقت.. 

لي      )ينوحن  قصيدة  كلمات  القارئ...  عزيزي  نطالع  دعنا  هنا 

 حماماتن(..
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.. والتي   الجليل  ابراهيم عبد  القامة..  الفنان  المبدع  قراءة.. ولحنا.. من 

 لحنها فنان العهد الذهبي للغناء السوداني كرومة: صاغ 

 

 ينوحن لي حماماتن...

 همن عيني غماماتن..

 بريدن... 

 شوقي لى لماتن. 

 

 هياب رعاب جمال فاتن..

 وال شيء في األدب فاتن... 

 تتوق الروح لشوفاتن.. 

 وأرجف حين موافاتن.. 

 

 نسيم قول لي هن ياتن..

 يا نسيم قول لي هن ياتن .. 

 قول لي هنياتن. يا نسيم

 مهاة رامة وظبياتن...

 نسيم قول لي هن ياتن..

 يا نسيم قول لي هنياتن..

 مهاة رامة وظبياتن...
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 نسيم جيب لي تحياتن.. 

 وخصص بيها نباتن.. 

 

 ما بين الشادي والشادن..

 يا خي بين الشادي والشادن.. 

 ما بين الشادي والشادن..

 تحير فكرو نشادن... 

 ورادن...خدودن جلى 

 جميع الشاهدن رادن... 

 بريدن..شوقي لى لماتن

 

 وجن توب الحيا لباسن..

 نزل نور القمر باسن..

 اهين وارضى حباسن.. 

 يفر قلبي ويخاف باسن..

 عسف بندن حف جالدن..

 وضيبن هدهد الالدن..

 عفافن عف تيالدن..

 بسوي القوق على بالدن..
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 تطيق الروح لحباتن  

 باسن..يحن قلبي ويخاف 

 بريدن شوقي للماتن... 

 

 سكينة تجلي فصادن..  

 سكينة تجلي فصادن..

 قلوب األدباء مرصادن..

 قنابل ترمي قصادن... 

 فهن صادنو ما صادن.. 

 

 لبينة وريا وسعادن..

 لبينة وريا وسعادن..

 يكون سعد السعود عادن..

 نديم قول لي هن ياتن.. 

 يا نديم قول لي هن ياتن.. 

 وظبياتن.. مهاة رامة 

 

 ينوحن ينوحن لي حماماتن همن عيني غمامات..

 شوقي لى بالدن... 
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 يلوح النور بسيماتن... 

 يضوي العتمة بسماتن..

 بسوي القوق على بالدن..

 القوق ..القوق.. 

 بسوي القوق...على بالدن.

 

                                      (١٥   ) 

 طير الرهو:

ال يخفى عليك ايها القارئ الكريم... أن طائر )الرهو(.. هو من الطيور     

المهاجرة الشهيرة... هو وطائر )السمبر(... فهما من الطيور التي تهاجر  

حياتها   دورة  )الخريف(...لتكمل  األمطار  مواسم  في  بالدنا  الى 

الوقت   هذا  مثل  في  المناخي  الوسط  يكون  ما  فغالبا  التزاوجية... 

تقوم  )الخ الذي  بيضها..  تضع  كي  لها  مالئما  السودان...  في  ريف(.... 

بحضنه في داخل أعشاشها...ومن ثم ترعى صغارها حتى تشب وتكبر...  

التدريب  بعد  وذلك  الطويل...  السفر  وعثاء  تحمل  على  قادرة  وتصبح 

 المتواصل... والهيمنة اللصيقة من قبل الوالدين... 

بحت في جاهزية تامة للهجرة المعاكسة... وهنا يمكننا القول أنها أص     

وذلك عندما تتحول ظروف السودان المناخية... الى أجواء ال يمكن لمثل 

 هذه الطيور أن تعيش فيها... 

وصبر      خارقة...  بقوة  يتمتع  طائر  انه  )الرهو(...  عن   نعرفه  ما  ان 

. اثناء  ومثابرة... وتفاني في األداء... ويسبق كل ذلك النظام.. والبرمجة.

الذي   )القائد(...  الدليل  اوامر  واتباع  الجماعي... واالصطفاف..  الطيران 

يعتبر   )الرهو(...  أن  كما  اليه...  تنظر  حينما  تماما...  المثلث  يمثل رأس 

تجنب   في  كثيرا  يساعدها  الذي  الثاقب...  النظر  ذات  الذكية  الطيور  من 
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اخر   جانب  ومن  االمنة...  االماكن  وتخير  صديق  المهالك...  فهو   ..

منها   الطبيعية  البيئية...  الموارد  يتقاسمان  انهما  اذ  كبير،  لحد  لالنسان، 

والزراعية.. والمأوى.. ومعروف أن بيوت الرهو )أعشاشها(...تبنى في  

أو   أنهارا..  كانت  أن  سوى  المياه...  لموارد  المقاربة  األشجار  أعالي 

فيها   الطيور  تحصل  أخرى..  مائية  مجمعات  أو  األمن بركا..  على 

 واالستقرار  الالزم... 

الفحل      الشاعر  لجأ  )لرهو(...  لطائر  المميزة  الطيبة..  الصفات  لهذه 

اسماعيل حسن... ليدنو ويتقارب من الطائر ... ويخالطه، كصديق، يبث  

اليه شكواه.. ومواجعه.. وأثقال حياته.. يردد عليه الوصفة تلو االخرى..  

الصاد الحديث  تناوله  في  القسم  ويشدد  بكلمات  يتبعه  والذي  معه...  ق 

كثيرا...   قسمه  في  يشدد  فنجده  وتاخيه...  وده  يكسب  المتكررة...لعله 

 بترديد اسم الجاللة )هللا(... حتى ال يدع مجاال للشك فيما يقول...  

لئن تابعت شكوى الشاعر قارئي الكريم... ستجده قد أفضى للطائر بكل     

وذلك   ويشقيه...   وتوسم  شيء...يوجعه  واالطمئنان..  الثقة..  لتوافر 

 الخير..  

عبر كل هذا...  استطاع الشاعر أن يوصل ما يغلي ويفور بدواخله...       

ويخطو خطوات  كثيرا...  البث... سيفيق  هذا  وبعد  أنه  في  أبدا  أشك  وال 

وسطوة   المكابدة..  عن  والتباعد  والسكينة...  الراحة...  هوامش  نحو 

 االالم.... 

ث البعض عن زمزية القصيدة عبر  استدالالتهم الخاصة... اال  لقد تحد   

الرسالة..   تلقيه  عند  الوسيط..  مهمة  هو  السرد...  هذا  في  يعنينا  ما  أن 

اليه بنجاح....ووصول   التي أوكلت  التكليف.. وأداء المهمة  وقدرته على 

 الساعر الى مبتغاه. 

الرسالة.. ونرى م    نتصفح  القارئ...  اذا كان يرمي  تعال معي عزيزي 

 الشاعر... من تسليمها لمن اختاره ووثق فيه:

 طير الرهو: 
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----- 

 وهللا وهللا يا طير الرهو

 قسماً عديل ما فيهو لو

 دمع الحبايب زي دموع السارية في وادي البعيد وتسوي شو... 

 وهللا يا طير الرهو 

 ما كت مصدق إني بلقاك يا رهو... 

 أشكو ليك من جور زماني.. 

 رماني.. كيف 

 شوف وراك.. شوف الزمن كيفن بسو... 

 

 حتى باقي الزاد كمل والليل طويل.. 

 طوالً غريب.. 

 ما فيهو ضو... 

 

 والريح تنوح فوق الدروب.. 

 وا خوفي من صوت الرياح.. 

 وكتين تنوح.. 

 وتسوي هو... 

 

 زيك غريب والغربة طالت..
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 يا مسيكين.. 

 مثلي يا طير الرهو... 

 

 . وأريتني زيك.. التراب ملينا عيشتو.  

 كل يوم.. 

 يحضني جو... 

 

 في بحور الريد نسافر.. والمراكب كاسحة.. 

 ما دام ريحنا نو... 

 

 يا سالم لمن نسالم..

 نبقى شوق.. 

 طائر معربد.. 

 يستحيل شالل عواطف.. 

 في قليب عاشق مغرد.. 

 

 زي تميراً في الشمال.. 

 لمن يفيض النيل.. 

 يفرهد... 

 وتزعرد..  والنسيمة الحلوة..تنتشي الدنيا 
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 تسبقنا.. 

 وتنقر بابنا كو... 

 يا سالم يا سالم. 

  

                                  (١٦ ) 

 يا حمامة مع السالمة:

ذلك       الحمام...  مع  نحوم  زلنا  وال  الطيور...  دنيا  في  نجوس  زلنا  ال 

ال اللطيف..  الشاعر  قادنا  الحمام..  وبصحبة  األليف...  مجدد..  الطائر 

الملحن.. والمغني في ذات الوقت...عبد الرحمن الريح...طيب هللا ثراه...  

عباراته   يكرر  ظل  التي  حمامته..  مع  الرحبة..  االفاق  في  لنستريح 

الوداعية لها... وهي محملة بما يجيش بخاطره... ويتالعب بمشاعره... 

تند كي  الصعاب...  كل  لها  مذلال  يهوى..  من  نحو  دافق..  شغف  فع  من 

به  قام  عما  كثيرا...  يبتعد  ال  اذن  فهو  الغائمة...  االجواء  عبر  طائرة 

اخوته الشعراء مع طيورهم.. التي اختاروها كرسل... أو مواطن استيداع  

الطيبة..   ودعواته  الولهة..  أشواقه  عبرها  ارسل  قد   فهو  ألسرارهم... 

الملي  المتشعبة..  تساؤالته  مع  للحبيب....  الخالصة..  وجدا..  وتمنياته  ئة 

 وشوقا.. وتفاؤال... 

م عندما زارت الممثلة الفنانة  ١٩٥٣يقال أن القصيدة كتبت في العام     

كبير   احتشد جمهور  وداعها  ...وعند  السودان  )فاتن حمامة(   المصرية 

الوداع...وتفاعل   تبكي من حرقة  كانت  بالمطار..  وقد  الساعة  تلك   في 

يج أن  الشاعر  استطاع  معها...  فائقة  الجمهور  برمزية  مشاعره  سد 

الحسن... في القصيدة التي تحتوي بعض شطراتها اسم )فاتن( ... ومن  

يومها أصبحت االغنية أنشودة في افواه المغنين السودانيين... فقد كانوا  

المحتفلون..   يتفرق  بعدها  من  والتي  الغنائية...  حفالتهم  بها  يختتمون 

األ بيوت  في  ذلك  كان  أن  سوى  أو  والحاضرون..  المسارح..  أو  فراح.. 
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األغاني   قامة  تعتلي  هذا...  يومنا  حتى  األغنية  وظلت  الحدائق.. 

)فاتن   المبدعة  المصرية  الفنانة  بذكرى  مرتبطة  السودانية... 

 حمامة(...عليها رحمة هللا. 

 وهذه هي الكلمات:   

 يا حمامة مع السالمة ظللت جوك الغمامة  

 

 سيري في جوك المعطر 

 شعرك المسطر وانشدي 

 قولي لي الشادن المبطرل 

 زد دالالً وزيد وسامة

 ياحمامة مع السالمة ظللت جوك الغمامة 

 

 انشدي الشعر بين دوروا 

 علو يذكرني في خدوروا 

 اوعا يلعب عليكي دوروا 

 

 يسكنك عاد في المدامة

 

 أساليهو عن المحبة 

 عن فؤادي الذي احبه 

 ياحمامة ليتو يسال عن االحبة مرة في عمرو  
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 ياحمامة مع السالمة ظللت جوك الغمامة 

 

 الغرام ناس فيهو ساكن

 فيهو خاطرت بي حياتي 

 اين حبي وذكرياتي اصبحت روحي مستهانة

 ياحمامة مع السالمة ظللت جوك الغمامة 

 كلميني عن المودة كيف ضاعت وكيف صدا

 

 بعد ذلك إستبدا قابل الجبرة بإبتسامة

 الجمال ياحمامة فاتن

 وع من المفاتن فيه ار 

 كل من يعشق المحاسن قل أن يوجد السالمة

 ياحمامة مع السالمة ظللت جوك الغمامة 

 

                                     (17 ) 

 عزة وصالك 

 ليتو لي...  

 

 ليتو لي... 

 ليتو لي ... 
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 ليتو لي... 

 ليتو لي...  

 يا ليتو.. ليتو.. لي... 

 ياليتو ...  

 

 ... ليتو لي يا عازة 

 جناح أحاكي الطير.. 

 كنت أقصد حيك ... 

 ولى رباك أطير... 

 عزة وصالك.

الشاعر   به  أتي  فيما  ونتمعن  هنا...  من  نبدأ  القارئ  عزبزي  دعنا 

المقتدر... المثقف.. موظف البريد.. مصطفى بطران...فهو في اختياره..  

شعراء  من  أقرانه...  انتهجه  عما  قليال  ابتعد  للوسيط...  استخدامه    وفي 

الحقيبة... اذ نجده قد وظف نفسه كوسيط... رغم أنه تناجى مع الطير...  

الذي   بنفس  المحبوبة...  ديار  الى  بنفسه..  يصل  أن  الشاعر  رأى  فقد 

من   الى  العاشقين..  رسائل  حمله  عند  )الوسيط(...  الطائر  به  سيقوم 

 يحبون...اال أن الشاعر.. وكما نعلم.. 

من اداء تلك المهمة... فلجأ لألماني..    ال يمتلك الخواص الالزمة لتمكنه 

من   تمكنه  طائرا...  منه  تشكل  أن  تستطيع  التي  المستحيلة..  وللتمنيات 

بشهادته...   أمامها  يبثها شوقه... ويدلي  المحبوبة... كي  لديار  الوصول 

عن حسنها.. ونضارتها.. وابداء كل الصفات الحسنة.. التي تتمتع بها..  

   عن غيرها من الغواني... 
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قاتل... هو مرض     يعاني من مرض عضال  ... كان  الشاعر  بأن  علما 

في   وهو  داهمه  والذي  حينها...  شائعا  كان  )السل(..الذي  الصدر  ذات 

في   يتمرغ   الطاهرة... وهو  فاضت روحه  ريعان شبابه... والزمه حتى 

غمرة أمانيه التواقة...في سبيل  الوصول.. للحي الذي يضم دار محبوبته  

 .. )عزة(.

لقد أجاد الفنان المبدع  الشهير ..  ذو الصوت المليء بالشجن.. والنغم  

االستاذ/    مماته...  وقت  حتى   نبراته...  تتغير  لم  والذي  المستطاب.. 

 الفنان عثمان الشفيع... 

لندخل عزيزي القاريء في كلمات هذه االنشودة الغنائية... ونترحم من     

االستط هذي   اورثونا  لمن  مصطفى...  خاللها..  المريحة...الشاعر  ابة 

 والمغني عثمان...رحمكما هللا...  

----- 

 ما لقيت له مثيل يا النفيسة خصالك 

ة عز  وصالك...   كيف يكون المصير عاز 

 درت أحاربو غرامك... وأفني عمره قصير..

 جاني جيش أشواقك.. وحاز علي  النصير. 

 

 درت اناجي خيالك... 

 صار علي  عسير... 

 ألنه مقيد... ليه 

 في هواك أسير. 
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 قلت أترك حبك... 

 وعن سواك أختصر.. 

 ُشفت عقلي التايه... 

 في هواك ُمنحصر. 

 

ة حت ى جمالك...   عز 

 زي غرامي شهير.. 

 يابدائع طرفة... 

 ويامعاني ُزَهير. 

 

 عز  بهجة ُحسنك... 

 حايزة كل تقدير... 

 زي ُشعاع الش مٍس... 

 الطل فوق الغًدير.  

 

 ة... ليتو لي يا عاز  

 جناح أحاكي الطير... 

 كنت أقُصد حي ك... 

 ولى ُرباِك أطير. 

ة عز  وصالك.   يا عاز 
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                                      (١٨ ) 

 غنى القمري:

المحسن     الحقيقي هو )عبد  العزيز... واسمه  الشاعر سيد عبد  ها هو 

في   العزيز(...المولود  درمان...  ١٩٠٥عبد  بام  المسالمة  حي  م...في 

أغاني   حقبة  السوداني...هما  الغناء  من  هامتين  حقبتين  عايش  والذي 

وحقبة   الماضي...  القرن  عشرينات  في  موقعها  اخذت  التي  الحقيبة... 

ال الفائت  األغاني  القرن  اربعينات  قبل  فترة ما  التي أعقبتها في  وترية... 

 بقليل...  

يعتبر الشاعر سيد عبد العزيز... من الشعراء األكثر ثقافة...وأجود لغة     

شعرية... علما بأنه من خريجي الخالوي... اشتغل في زريبة المحاصيل  

لصناعات..  مع والده )المصري الجنسية( في ام درمان... وبعدها عمل با

 واخيرا في النقل الميكانيكي... 

ومما      الذكاء...  متقد  فحال  شاعرا  وكان  مبكرا..  الشعرية  مسيرته  بدأ 

يخصنا هنا في مجالنا هذا... هو استخدامه للوسيط في شعره الغنائي...  

فاذا ما خضنا في بحر احدى قصائده... نجد استخدامه يختلف كثيرا عن  

الشعرا من  غيره  وأنغامها  استخدام  الطيور..  انشاد  استعار  فقد   ... ء 

بأحبابه...   تذكره  ظلت  غنائية..  ألحان  وكأنها  واستخدمها  السحرية.. 

فدلف الى ذكر محاسنهم الجمالية.. الصورية المجسدة.. أو الصوتية.. أو  

الى   الوسيط  ارسال  ذلك  كفاه  وقد   ... ذلك  في  فأخلص  التشبيهية.. 

كل الشاعر  فأحباب  يحمل  المحبوب...  لرسول  يحتاج  ال  درمان...  بام  هم 

متعددة   الجوار..  في  وبالذات  المدينة..  في  فالوسائط  اليهم...  رسائله 

 وسهلة التوصيل... 

الوصف      في  أخلص  الغصون(..نجده  القمري على  )غنى  قصيدته  ففي 

من   وأكثر  المحاسن..  من  المدفون  كل  وأبرز  الغائب...  للحبيب  الدقيق 

والتمجي الذي  االطراء..  والمستحق..  المحبب  والتشبيه  للمحبوب..  د 
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اخرجه من غير قيود... أو خوف... والزم ذلك االبداع الوصفي الحسن...  

ألحانة   مستمعي  أو  أشعاره..  قراء  ولدى  الحبيب...  لدى  والمقبول 

 االسرة... 

الكريم      عبد  المبدع  السودان  كروان  األغنية  هذه  بتلحين  قام 

زيزي القارئ هنا... بصوت الفنانة القديرة عابدة  كرومة...ونقدمها لك ع

في   الحقيبة  أغاني  أحقية  واثبات  االجيال...  لتواصل  كدليل  الشيخ... 

 الوجود...فالنستمع سويا:

  

 غنى القمري على الغصون... 

 ذكرني الدر المصون..

 فريد عصره المامثله شئ... 

 

 قمرنا الليك متربصون.. يالغصن البزري الغصون.. 

 محروس.. مالك 

 داخل الحصون... 

 شمس الكون تشبه وشي... 

 فريد عصره  الما متله شي... 

 

 قاسي سماع لهجه الحنون... 

 عظيم كالمال حلو كالبنون... 

 بى ريقه يداوى الجنون.. شعاع محيه العين تختشي... 

 فريد عثره الما متله شي... 
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 جميل مثلك ما أظن يكون... 

 وسكون... حياء.. وعفة.. ورقة.. 

 يا البدر الليه قلبي كون.. في حسن الكون ماخل شي... 

 فريد عصره الما متله شي.... 

 

 جميل خلقه ومتجلي لون... 

 تخافوا يذوب من تيه ولون... 

 معاطفه دالل يتمايلون.. عوم الوز تقليد مشي... 

 فريد عصره الما متله شي... 

 

 ... ليك عالي العالم يهون... يالرشا يا اللدن المهون

 مناظرك فيك يتنزهون... يالروض الباسم وشي... 

 فريد عصره الما متله شي... 

 

 هواي في هواك ذات العيون... 

 الساحرة الالفتة العيون...  

 عين سحرك تسبي العيون... 

 يالبطران مما نشي... 
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                                         (١٩ ) 

 غني يا قمري:

شاعرنا هنا... من أولئك الذين يطلقون على أصوات القماري غناء...     

أو أناشيدا... فلكم طربت الشاعر من هذه األصوات... التي خالها تطرب  

المحبوب في ذات الوقت... فعكف على تحميله رسوله )القمري(.. أمانة  

وصف   في  أبدع  الذي  الحبيب...  يقيم  حيث  بها  مسافرا  رسائله...  حمل 

أوكل  جم الفائقة.. المرهفة.. فنجده  السمات... وابراز محاسنه  اله متعدد 

ليهو(..   )قول  كلمة  في  ذلك  أوضح  ولقد  عنه...  نيابة  التحدث  للقمري 

ففيها   المنغم...  الغنائي  زيها  في  الرسالة...  نقل  معنى  تحمل  التي  وهي 

والشوق   الوجداني...  االعتالق  ومعاني  واالطمئنان...  الراحة  معاني 

 لمتزايد... لمعرفة ما يجري هناك في أرض الحبيب...  ا

ال        واقعي...  تطريب  اللحن  وفي   . سليم.  لفظي  ابداع  القصيدة  في 

التي   المفرحة...  والنسمات  الطيبة...  األجواء  الشاعر   ذكر  فقد  يمل... 

تقتصر   وال  الدنيا...  كل  تسود  قد  والتي   ... القمري  غناء  مع  تتواءم 

 تلقي الرسالة )عند الحبيب( وحسب... فقط... على مكان 

دارس      المبدع...  االستاذ/  من  االدائي...  واالبداع  اللحن  في  نلمس 

تداعي   مع   ... لنا  التامة  الراحة  حسن...  محمد  العاقب   .... الموسيقى 

الزمن  شواهد  مع  سويا  حولها...  تحوم  كانت  التي  واالمال...  الذكريات 

التي ما برحت تجوس بد اذاننا  الجميل...  واخلنا... هينة ودافئة... وتظل 

استاذنا/   الرائع...  من  متدفقا  وعذبا...  صافيا  النغم...  بالتقاط  تمتعنا... 

 العاقب عليه رحمة هللا... 

 لنتابع الكلمات عزيزي القارئ... 

 فسنجد فيها الكثير مما لم نتعرض اليه:   

---- 

 غني يا قمري غني واسمعني... 
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 في حبيب عمري.. 

 وصفك المغري. 

 

 غني يا قمري وأشدو بالنجوى... 

 غني للدنيا للغرام غنوه.. 

 غني قول لينا.. 

 عن أمانينا... 

 كل أغانينا... 

 والنغم يسري. 

 

 طير مع النسمة وامشي ناجيهو... 

 غني للبسمة والجمال فيهو... 

 قول لي ياروحي.. 

 أنت في روحي... 

 أضحك اديني لونك الخمري.. 

 

 وأشدو بالنجوى... غني يا قمري 

 غني للدنيا في الغرام نشوي... 

 

 قلبي يا قمري زاد في اشو اقو... 
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 امشي يا قمري قول لعشاقو... 

 امتى بتزورو... 

 تنعشو زهورو. 

 تلقى مرنونو يوم اللقاء السحري. 

  

                                      (٢٠ ) 

 بالبل الدوح:

الحقيبة      شاعر  مع  البالبل...  دنيا  في  القارئ...  عزيزي  االن  لنسرح 

براهيم العبادي.... الذي اتخذ من نواح البالبل... منطلقا  إ  الرائد االستاذ /

واألوصاف   الجمالية...  التشبيهات  من  فيها  سكب  التي  لقصيدته... 

لتمجي عمد  الذي  الحبيب...  وحال  حاله...  شملت  التي  ده...  الواقعية... 

والتشبب به... ونعته بكل ما هو طيب من الصفات... كما أنه اختار من  

بعذوبتها...   المياه  حيث  الحدائق...  في  تعيش  التى  تلك  البالبل...  بين 

أغصانها   بين  العيش...  يطيب  حيث  ساحاتها...  في  المتمدد  واالخضرار 

 وأعشابها اللينة...  

قد خالها الشاعر... وكأنها تنوح..  غير أنها... بالبل تشكو الشتات... ف     

يكابد   الذي  الحال...  نفس  وهو  أحبتها...  فراق  االم   وتكابد..  وتتألم.. 

مرارته الشاعر... فنراه في هذه الحال... وكأنه حملها مسؤولية شتاته...  

دنيا   في  بها...  رمت  التي  مشاعرها...  نفس  وشاركها  أيصا...  هو 

والمكابدة..   والغلب..  صديقين  النواح..  بل  شببهين..  أصبحا  حتى 

 حميمين.. وجعال يرددان في دواخلهما مقولة:

 )ان المصائب يجمعن المصابين( ...  

كلمات     نقتفي  أن  القارئ...  السرد...عزيزي  هذا  بعد  لنا  يحق 

 القصيدة... حتى ندرك معنى هذا النواح المزدوج... في صورة: 
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والشا المياسة...  البان  غصون  على  الخصب  البالبل  خياله  في  عر 

 المتوثب... 

 والفنان القدير ... صافي االحساس..  مصطفى سيد احمد... 

-----   

 بالبل الدوح ناحت على االغصان...  

 طرب وسرور مالت.. فروع البان... 

 

 مرة بيعطف ومرة يقارن... 

 ومرات يشبك حاجبو القارن... 

 ومرة يمثل المهر الحارن... 

 .. وافكاري تايهه وهو الحارن.

 بالبل الدوح ناحت... 

 

 لحظي عقد مآقاي غرقن... 

 بنار الشوق أحشاي حرقن... 

 أصبح يشبه ديسو الزرقن... 

 يا شموس أفراحي متى تشرقن... 

 بالبل الوح ناحن... 

 

 يمثل لي محبوبي عيان... 
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 حاولت أقطف وردو النديان... 

 يمثل الورع التقيان... 

 يخفف لي أملي المليان... 

  

                                       (٢١ ) 

 ضاءت ليالينا:  

دواخل     يشعل  نفسيا..  مغذيا  تعتبر  تسجع...  وحينما  األفنان  بالبل  ان 

الشاعر  فيفصحون ساعتها... عما يجيش بخواطرهم.. ولعل  الشعراء... 

محمد الطاهر... كان من ضمن  هؤالء... فقد لوح بكلماته... التي تلقفها  

 ير ون من فناني السودان... أمثال: الكث

البعيو...   ترباس... وعبد  هللا  وكمال  الدبيبة...  وأوالد  حمد...  خلف هللا 

الزنجي   مادوت...  شول  لها  ينبري  هنا  هو  وها  بولو...  بلو  وحنان 

 السوداني العبقري... 

ليالينا(...لحنها خلف هللا حمد... واخذت        تحمل اسم )ضاءت  الكلمات 

 عد ذلك في قمم االغاني السودانية االصيلة... موضعها ب

بالشاعر     خطا  الذي  الوسيط  هي  االفنان...  بالبل  اسلفنا  وكما  كانت 

واألبعاد  العواطف  كامل  فيها  أفرغ  التي  الوصفيه...  الرمزية  خطواته 

الوجدانية... التي تملكته... وأفضت به للعشق والهيام... الذي عبر عنه  

 تأتي الحقا... في كلماته... التي س

ينسى      ولم  وواديه...  النيل  يتجاهل  ولم  الربوع...  الشاعر  يغفل  لم 

نهج   وهذا  وطنه...  تراب  في  مغموس  أنه  نحس  لذلك  صفائه...  أوقات 

 ملموس... عند كل شعراء األغنية السودانية  الوطنيين..  

لندعك عزيزي القارئ ... مع كلمات األغنيه... ومع الصوت الطرب..     

 مصقول.. الزنجي السوداني الطروب.. صوت الفنان شول مادوت...ال
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---- 

 )ضاءت ليالينا(:

 

 عمت بشائرنا... 

 ودام الفرح لينا.. 

 ضاءت ليالينا... 

 

 الدنيا ابتهجت وتجلت وبدرينا... 

 ومين يابالبل الدوح.. الليل مسامرنا.. 

 ضاءت ليالينا... 

 

 أذكر محبتنا وأوقات مسرتنا... 

 الحب ولذيذ اغانينا... نذكرمحاسن امدر نهضت امانينا... نطرب بلحن 

 ونهني وادي النيل... 

 بعظيم تهانيا...  

 ضاءت ليالينا... 

 

 بعد التهاني هناك تهبطت مراسينا... 

 بين النجوم 

 كانت موضع تراسينا... أصبحنا في فرحه... ونفوسنا منشرها... 
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 وقلوبنا بالبهجه... 

 تزداد تحسينا... 

 وبالبل األفراح سجعت تنادينا...  

 

                                                          (22 ) 

 زيدني في هجراني: 

عمر   الفذ...  والمغني  والملحن..  الشاعر..  أن  نجد  االغنية...  هذه  في 

النسيم..   هما  الرسائل...  نقل  وسائط  من  وسيطين  استخدم  قد  البنا... 

 استخدامه لهما... كان كشاهدين على حاله... والطير... اال أن  

الطير... وأشار الى أن نويحه.. أثار فيه من الحراك..   البلبل من  فاختار 

ما جعله ينشد.. ويتألم... فقد أخذ من نويحه.. ما قد خاله وصية بلبلية..  

تدعوه الى النويح مثله... وكأنه تنبأ من خالل نويح بلبله.. أن ما يتمتع  

المحب المعاناة والعذاب... فتقع تحت  به  وب من جمال أمرا واقعا... وأما 

 طائلة ما اختص به الشاعر من نصيب... 

العشق      ليالي  الهيام...  ليالي  في  زاره  فقد  بالنسيم...  يتعلق  وفيما 

الممض... وكال عليه الكثير من العذابات... وذلك باثارة ذكرى الحبيب...  

 اده... فأقلق منامه... وأطال ليلي سه

بالطيور..      كثيرا  تأثر  الشاعر  أن  المواقف...  هذه  بين  من  نستل 

أمرهم...   على  المغلوبين  الزمان...  ذاك  شعراء  من  كغيره  وبالنسائم.. 

نسبة لصعوبة التواصل مع من يمدحون... من الفتيات او النساء بصفة 

 عامة...

القصيد    سطور  بين  نتسلل  القارئ...  عزيزي  وأنت  أنا  علنا  دعنا  ة... 

رصد   من  نتمكن  علنا  علينا..   خفي  قد  يكون  قد  مما  الكثير...  نستنبط 

 الكثير عن حال شاعرنا النائح المتيم: 
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 زيدني في هجراني 

 وفي هواك يا جميل 

 العذاب سراني 

 على عفافك دوم

 

 سيبني في نيراني 

 لى متين تطراني 

 أنظرك في النوم  

 جوز نواعسك راني 

 

 طرفي قصدو يراك  

 وما قصدت تراني 

 ما بسيب حبك 

 وهللا لو ضراني  

 

 يا نعيم أزماني  

 يا حياة روحي  

 يا بهجة أم درماني 

 في الحياة غيرك  
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 ما في زول هماني 

 في بعادك ازاي 

 وفي وصالك أماني 

 

 بلبل االغصان غنى بى ذكراك

 وبى النويح أوصاني 

 الجمال خصاك

 والعذاب خصاني 

 والدالل أوصاك  

 علي دوام تعصاني 

 

 يا درر ألحاني 

 يا أزاي ودواي 

 يا راحي يا ريحاني 

 انت نايم وأنا  

 الم البعاد صحاني 

 حن علي بغرامك

 وهللا كان يمحاني 

 

 مال فريعك باني 
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 فيه بدروظلمة 

 وفيه ردفا باني 

 حين نسيم الليل 

 بى روايحك أتاني 

 زاد علي الشوق 

  

(٢٣) 

 صه يا كنار : 

من   طائر  شعرائنا  الكنار  من  الكثير  ذكره  الذي  المغردة...  الطيور 

السودانيين... في أشعارهم، اعجابا بما يخرجه من أنغام اسرة... تتالعب  

دواخلهم   امتألت  الذين  اولئك  مع  سيما  ال  والوجدانيات...  بالمشاعر 

 باحساس الحب... والتعلق بمن يحب... بكلياته.

بكر....     ابو  محمود  الصاغ  شاعرنا  استخدم    لكن    ... الثائر  الوطني 

طائر الكنار... في موقع اخر ... غير الموقع المألوف في استخدامه عند 

صديقه   االستاذ  على  )الكنار(  كنية  أو  اسم  أطلق  قد  فهو   ... الشعراء 

احس   لما  مضى....  وقت  في  السودانيين...  المحامين  نقيب  المحامي... 

و المزاح  يكسوها  لطيفة...  بتغريدات  غير  منه  في  به  تسير  التالعب... 

نحو   الصادق....  الوطني  االنتماء  وهو   ... هو  يرجوه  الذي  المنحى 

الحرب   في  السودانيبن...  الشباب  من  غيره  مع  واالنخراط  التطوع 

هي   وعدت  التي  البريطانية...   القوات  ضمن  الثانية...  العالمية 

ض معها...  وتحارب  معها  ستقف  التي  الشعوب  كل  هتلر  وحلفاؤها...  د 

 وحلفائه.... بأن تمنحها  االستقالل التام... 

الشعر      بيت  له  أرسل  الشاعر...   بنوايا  علم  لما  عقيل  المحامي  لكن 

 االتي: 
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 يا )نسر( دع عنك اوهاما تجيء بها... 

 فانها محض اغراء وتكذيب...   

 ويعني بذلك... أن االنجليز يخادعون وال عهد لهم... 

 هنا... أن الشاعر محمود... كان يكنى بالنسر(...)تجدر االشارة 

الذي  الدرب  في  سار  الوطنية...  الثورة  تتملكه  الذي  الثائر  لكن شاعرنا 

رمزا   أصبحت  التي  كنار(...  يا  )صه  بقصيدة  لنا   ورمى  ارتضاه... 

 وطنيا... وشرارة في مسيرة االستقالل... 

... استخدم الطيور    ومما يجدر ذكره هنا... أن الشاعر محمود ابوبكر   

نيل   نحو  للعمل  السوداني...  الشباب  لتحريك  كمنطلق  رسالته...  في 

 استقالل وطنه... عبر مخاطبته لصديقه المحامي عقيل أحمد عقيل... 

القصيدة   هذه  دهاليز  في  معي  تفتش  أن  ةلكربم...  قارئ  االن  لك 

واست قراءة   الثائرة....  الوطنية  االشارات  عن  بحثا  ماعا...  العصماء... 

للنغمة الكنارية... التي أثرى بها وجداننا... االستاذ/  الوطني الخالص...  

 الفنان والموسيقار المبدع... اسماعيل عبد المعين.:

---- 

 َصْه يا كناُر وضْع يمينَك في يـدي.. 

 ودعِ المزاَح لذي الطالقـِة والدِد... 

 

 صه غيَر مأمـوٍر وهـاِت هـواتناً... 

 تهش  علـى ِديَماً 

 أَِصـيد األغـيد... 

 فإذا صغـرَت فكـْن وضـيئاً نَي راً... 
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 مثَل اليراعـِة في الظـالم األسود... 

 

 فإذا وجـدَت من الفكـاك بوادراً... 

 فابذْل حياتَـَك غـيَر مغلـوِل اليد... 

 فإذا اد خـرَت إلى الصباح بسالـةً... 

 فاعلْم بأن اليومَ 

 أنسُب من غـد... 

 

 َك للقيـود فـإنني... واسـبْق رفاقَ 

 آمـنُت أْن ال حـرَّ غيُر ُمقيَّد... 

 وأمـأْل فـؤاَدَك بالـرجاء فإنها... 

 » بلقيُس « جاء بها ذهـاُب الهدهـد...

 

 فإذا تبد د شـمُل قومَك فاْجَمعْن... 

 فإذا أبَْوا فاضرْب بعزمـة ُمفـَرد... 

 فالبندقيـةُ في بـداِد بيوتـهـا... 

 متبـد د... طلعـْت بمجـٍد ليس بال 

 

 صه يا كناُر فما فـؤادي في يدي... 

 طـوراً أضـلُّ وتارةً قد أهتدي... 
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 وأرى العواذَل حين يملكني الظما... 

 فأمـوت من ظـمٍأ أماَم المـورد... 

 

 وأرود أرجـاءَ البـياِن دواجـياً... 

د...  فأضـيق مـن آنائـه بالشُّرَّ

 أنا يا كناُر مع الكواكـِب ساهٌد...

 أسـري بخفـق وميضها المتعد د... 

 

 وعرفُت أخالَق النجـوِم، فكوكٌب... 

 يهُب البياَن وكوكٌب ال يهتدي... 

 وكويكٌب جمُّ الحياءِ وكوكـٌب... 

د...   يعصـي الصـباَح بضوئه المتمر 

 

 إن كنَت تستهدي النجوَم فتهتدي... 

 فانشْد رضاَي كما نشدَت وَجِد د...

 ٍم... أو كنَت لسَت تطيق لومـةَ الئ

 فأنا الملـوُم على عـتاب الفرقد... 

 

 صه يا كناُر، وبعُض صمتَِك موِجٌع... 

 قـلبي وُمـورِدَي الردى ومخل دي... 
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 أرأيَت لوال أْن شـدوَت لما سرْت...

 بي سارياتَُك والسُّرى لم يُحَمد... 

 

ٌب...  َب للكمـاة ُمـثَِو   حـتى يُثِو 

 ليذيَب تاموري ويحصب موقدي... 

 أخاف مـن المنون وريبِها... أنا ال  

دي...   مـا دام عزمي يا كناُر ُمهنّـَ

 

 سـأذود عن وطني 

 وأهلك دونَهُ... 

 في الهالكـين فيا مالئكةُ اشهدي. 

 معلومة: 

 )للقصيدة روايات مختلفة(. 

 الى اللقاء في مسلسل اخر... 
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 المالحق والصور                            

 

 شعراء الوسائط:

 محمد البشير عتيق  -

 عمر البنا  -

 علي المساح  -

 محمد علي عبد هللا األمي  -

 عبيد عبد الرحمن  -

 إسماعيل حسن  -

 محمد رجب الفيتوري  -

 صالح أحمد إبراهيم -

 وض أحمد الحسينالع -

 اسحق الحلنقي  -

 عبد المنعم عبد الحي -

 محمد ود الرضي  -

 محمد الطاهر  -

 الغاقب محمد حسن  -

 سيد عبد العزيز  -
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 مصطفى بطران  -

 الياس فرحات  -
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