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ــ ح اب ـــــي رحـــف                         قيبةــ

 الفن                             

   )أغنية أم درمان(                      

    

 

 ست الكم ورا وست الزمام قدام   يا عبد هللا اخوي مالك مدنقر هام       

 

 الدكتور/ عمر محمد العماس                                          
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 إهـــــــــــداء                               

 

 عزيزي القارئ...  ستطالع في طيات هذا الكتاب

 ... بعضاً من القراءات المتفرقة

 التي وردت،

 (، حقيبة الفن..)ما يعرف ب أضابير  فيي

   (...أغنية أم درمان..)بلديكم أو ما هو معروف 

 ،وتصورات لبعض من كتابنا ،تم جمعها من شتات أفكار

 ... ادوا مجال الكتابة في هذا المنحىالذين ارت

 .التراثي السوداني الخالص

 

 ... مواقف عشتها بنفسيأيضاً تتضمن النصوص 

 ، التي استطعت تقديمها ،بعض المحاضرات من خالل تقديم

 ، في محافل مختلفة ... ج السودانخار

 ... وقد رأيت أن أنقلها لك عزيزي القارئ

 ،تنا التراثية الوسيطةبلغ

 ... أو اللغة السودانية الدارجة

 ، التي اتخذها شعراء الحقيبةتلك 

 ... مواقفهم ومؤلفاتهم الشعرية أداة قيمة لتقديم

 ، للفهم لدى كافة بباعتبارها األقر
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 ،السودانيةأفراد األمة 

 ... أينما كانوا

 ... وأينما حلوا 

 ... في ساحات الوطن الوريفة

 ه. أطراف، أو عند في الوسط

 

 ، في أن تجد هذه القراءات ...أملي كبير 

 ... والوقع الطيب ،الصدى

 .في نفوسكم وأذهانكم

 

 وهللا ولي التوفيق.                                        
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 المقدمة                               

 

تراثاً قومياً راسخاً    (... حقيبة الفن..)ر وأغنيات ما يعرف باتعتبر أشع   

  ، ووجدانيات  ،وذلك بما حملته في جوفها من معاني  ... السودانوطننا  في  

مجتمعية متفردو  ،سادت  ...وسلوكيات  معظمبتأصيل  دواخل  في  أفراد    ، 

 ... السودانيةاألمة 

كباراً    ،لدى كل األفرادالواسع  لقبول  ا  ...وجدت هذه األشعار واألغاني   

عوصغارً  ممن  أسالفهم    ، نشأتهاوقت  اصروا  ...  من  تلقوها  ممن  أو 

الحديثة  ...مباشرة النقل واالتصال  الراديو، مثل   ، أو عن طريق وسائط   :  

التلفزيون المقروءةأ  ، أو  وأو    ،والصحافة  المنشدين  الذين  عبر  المغنين 

الساحات  امتألت أولئكبهم  اآلذان  ...هم  يشنفون  خالل    ، الذين  من 

في المرافق  ومشاركاتهم  أو من خالل ولوجهم    ،مناسبات األفراح األسرية

 ... المسارح والساحات الشعبية أو دور السينما :العامة مثل

المأثورات      تلك  نقل  في  الفضل  لهم  كان  الذين  ترحالهم  وهم  عبر   ،

أنح في  البالدوتنقلهم  العيش  ...اء  للقمة  من    ،تكسباً  غرض  ألي  أو 

ذلك عليهم  تحتم  التي  يتناقلونها    وعبرهم  ... األغراض  الناس  أصبح 

 ...وينشرونها بتلقائية

أولئك      أهم    ، جئينوالال،  والمهاجرين  ،والجنود  (، السواقين)ومن 

مكان آلخر  ... وغيرهم  ،والسواح التنقل من  الحياة  عليهم  تقرض    . ممن 

وجدت القبول الكبير    ،نجد أّن هذه األشعار وهذه األغنيات  :ومجمل القول

 . أصيلة لديهمفردية/اجتماعية  وأصبحت ممارسة  ...من جل السكان

السودانية،    اإلذاعة  كانت  معلومات  من  لنا  ذكر  إنشائها  وكما    ،عند 

الغناء مجال  يلج  أن  أراد  من  لكل  معبراً  األغاني  تلك  من  حيث  تجعل   ...

القي كشرط أساسي في    ،ام بأداء إحدى أغنيات الحقيبةيطلب من المتقدم 

 . إجازة صوته
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تضم بعضاً من شعراء الحقيبة    ،ت تلك اللجان المختصة بالمعايناتنكا    

ل بتلك اللجان أن تحدد  بل وصل الحا  ...من أمثال الشاعر إبراهيم العبادي

بعينها   حمامة)كأغنية  أغنية  يا  يوسف  (أذكريني  الحميد  عبد    ، للفنان 

 . ومن خالل أدائه يتم تقييمه ...ليؤديها المطرب الممتحن

فنحن ال    ،الذي رافقها حتى اليوم ...  هكذا شاء هللا لهذه الحقيبة الخلود   

 ، ن الفنانين الشبابن بعض مآلنزال نطرب ألغنية الحقيبة التي يؤديها ا 

األغنية نشأة  وبين  بينهم  ما  في  الزمان  باعد  من    ،الذين  قرن  حوالى 

 الزمان... 

المتاحة أن       لقد توجب علينا عزيزي القارئ...الحفاظ وبكل اإلمكانات 

ض الصلبة التي  إذ أنه المنطلق واألر  ... نحفظ ونحافظ على تراثنا القومي 

 ... الرتياد مجاالت أوسع في الحياة ،الموفقتمكنا من االنطالق 

الفن      حقيبة  بحقبة  باهتمامنا  قدنحن  نكون  الكامل    ،  االنتماء  ما رسنا 

 وحفظ حقوقه من الضياع...  ،لهذا الوطن

المستمر    اطالعك  يكون  أن  معلومة  ...اتمنى  من  خفي  عما   ،وبحثك 

ك هو ديدن وجود  ...كتراث قومي هام  ،وترسيخ مضامين صدقها وحفظها

   حياً بين ربوع هذا الوطن الغالي.

 

 

 المؤلف                                                          
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 ما بين األعمدة                           

 

 يقول المثل السوداني:           

 "ما بين العود والعود إمكن الرب إجود"                

باإلعدام عليهو  حكموا  واحد  في  المحاوالات  قالوا  كل  وفشلت   ...

الحكمواالستئناف تخفيف  في  واثتاده    ...ات  الحكم  تنفيذ  يوم  وجاء 

في   هو  وبينما  المشنقة  إلى  الثقيلة  بالسالسل  مكبل  وهو  السجانون 

رأى عمودا عن بعد فتساءل عن  ريباً منها  وعندما أصبح قالطريق إليها  

ة فقال لهم )أشنقوني هناك( فتعجب السجانون  ماهيته فأخبروه إنه مشنق

وأخبروه بأنه مشنوق مشنوق في كال الحالين فلم هذا االختيار فقال قولته  

 التي أصبحت مثالً:  

 )ما بين العود والعود إمكن الرب إجود(             

لم يكن    ...وقد حدثفاستجابوا لطلبه  لم يكن  ما  الحسبان وما  ً في    متوقعا

جراء ما ينتابه االحباط    نحو حتفهبينما هو يمشي متثاقالً  على اإلطالق و

 النفسي إذا بمناد يادي ويقول:  

 )أرجعوه...أرجعوه!! فقد جاء األمر بإيقاف تنفيذ حكم االعدام(...

 ى... من كان يصدق ذلك؟ ولكن... لكل من الناس أجل مسم

لي ذلك األجل     أعمدة راسخة    ففي   المسمى...   لقد كان  بين  تجوالي ما 

واالجتماعي   الثقافي  وزنها  لها  اإلنجاز  كان  من  لها  أصبح  رموز 

سوداننا   في  القافية  الحركة  ونهضة  تكوين  في  الفاعلة  والمشاركات 

الوجدان   خاطبت  والتي  المميزة  التراثية  الحقب  من  حقبة  في  الحبيب 

ال الرقي االعتباري و  بأجمل  السلوك االجتماعي لمتاهات  تعبيرات وقادت 

أفرزت من الثقافات المتجددة الكثير المثير في وقت كان المجال الشعري  

 الغنائي المطروق جينذاك يحبو متطلعاً نحو إثبات الذات... 
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الجزء األعمدة   في هذا  تلك  من  بعضاً  أتسلق  أن  لي  اسمحوا  المقال  من 

أل  استطاعتي  ظلت بقدر  غبقريات  من  تحتويه  وبما  تكويناتها  في  نقب 

عشوائياً   التسلق  سيكون  الخالد...  الشعري  االبداع  آفاق  كل  في  تتحكر 

  بقدر ما تتيحه إلى الفرص المتاحة لذلك... 

 ق... لتعالوا معي وال تجهدوا أنفسكم بالتس

 

 كتب فرح خليل فرح  

 بالعامية:( شاعر سوداني 1932  - 1892خليل فرح )

قرية        في  فرح  خليل  القديمة  (دبروسة)ولد    ، م1892في    ...بـحلفا 

تلقى الخليل تعليمه بخلوة الفكي    ... محسي من عبري،والده فرح بدري

ولكن عمره كان أكبر    ،وتقدم لاللتحاق بالمدرسة الوسطى  ... احمد هاشم

المقرر العمر  بكلية  ... من  الصنائع  بمدرسة  صنعة  ليدرس    فاختير 

وهناك التقى بالطلبة المثقفين الذين يعشقون الشعر وينظمونه    ...غردون

 وينشرونه. 

الفصيح    العربي  الشعر  يكتب  ان  شبابه  مطلع  في  كان   ... حاول  ولكن 

العامية  باللغة  النظم  له  فحبب  عثمان،  علي  محمد  أقربائه  أحد  بجانبه 

 السودانية. 

أم    فدخل كلية غردون   ...أبيهدرمان حيث أسرة    هاجر خليل فرح إلى 

فوجد صفوة من الطليعة القادمين من   ... التذكارية قسم البرادة الميكانيكية 

المختلفة   ، األقاليم بالكليات  التحقوا  على    ... الذين  وتعرف  بهم  فاختلط 

 ثقافاتهم فكانت له إضافات جديدة.

مصر أمثال  ووعى إبداعات أدباء  ،واصل خليل إطالعه في األدب الجاهلى

  ، وقرأ مجالتهم وصحفهم ...حسن أحمد الزيات طه حسين و العقاد و 

ومما لفت نظره قصيدة عمر بن    ...وحفظ من عيون الشعر العربى الكثير

التى لحنها وسجلها مع قصيدة )عزة في    ...أبى ربيعه ) أعبدة ما ينسى (
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في ذلك  اً بصوته فكان حدثا هام ،في أواخر أيامه  ...هواك ( في مصر

فأدخل اللحن المميز   ... الذى كانت األغانى فيه ممجوجة ،الوقت

وال أبالغ لو   ...)عزة (أغنية والموسيقى والمقدمة التى نسمعها اآلن في 

فترة الثالثينيات حتى في الدول   ،قلت أنها كانت قليلة في تلك الفترة

 العربية المجاورة. 

 ،درمان  ء أم فعلم به شعرا ...أشتهر خليل فرح داخل الكلية بعمل الشعر

وسلطان  ،مما حدا بحضور الشاعر محمد على عثمان بدرى إبن عمه

ا خليل  وليختبر  ...)مركز ( المبتدئومعهم   ،العاشقين يوسف حسب هللا

 فرح في هذا المجال. 

بدأ ببيت شعر فرد عليه  ...والحكمان يراقبان الموقف (مركز)بدأ المبتدئ  

فأوقفا   ،ثم كانت الثانية والثالثة والرابعة حتى أقتنع الحكمان  ...خليل فرح

 واعترفا له بالشاعرية ومنحاه الشهادة بذلك . ...المعركة

نسبة للميدان المنجل نمرة   ...ومنذ ذلك الوقت سمى بشاعر الحديقة

وصار خليل فرح   ..الذى يقع في الجزء الشرقى من الجامعة.  ...واحد

 يواصلهم ويجتمع بهم حتى استفاد منهم الكثير. 

ارتياد   وتمكن من ...توسع خليل فرح في عالقاته مع األدباء والشعراء

ثم  ،ومنتدى الموردة ،ومنتدى الهاشماب،وف  المنتديات ، كمنتدى أبر

  وأغانيه الوطنية منها تباعا... ... لتخرج جل أناشيدهمنتدى )دارفور( 

التى تكونت لجنتها من دار خليل   ،ن ثم جمعية إتحاد األدباءوجاءت م

 فرح بالخرطوم . 

 ،والتحم الشعب بهم  ...فى بداية العشرينات اشتد ساعد المناضلين

 وظهرت األناشيد تغنى في كل موقع. 

ومن ثم جاءت جمعية اللواء األبيض  ،ثم كانت المظاهرات العنيفة

ومؤسسها وصانع إسمها الباشمهندس   ...بكوادرها المدنية والعسكرية

 محى الدين جمال أبو سيف وصحبه. 



  ذ

8 

 

تبعها  ... م وخرجت الكلية الحربية بمظاهرة قوية1924قامت ثورة    

حمد سر الختم الملقب ) بالصائغ (  الثوار بقيادة المناضل الباشمهندس م

 وهو أول ثائر يدخل السجن .  ... من اوالد حلفاوهو 

وعلى رأسهم خليل فرح الذى    ...طالبت الجماهير بوحدة وادى النيل   

 : تغنى وقال

   ،من تبينا قمـنــا ربينــا

 ... ما اتفاسلنا قط في قليل

   ،دا ود عمى ودا ضريب دمى 

 . إنت شنو طفيلى دخيل

 وقد واجه خليل المستعمر والقصيدة طويلة :  

 ...))نحن ونحن الشرف البازخ((

 ب.. وأردفها  

 (ماك غلطان دا هوى األوطان)

لون فبثوا عيونهم  ... وانزعج له المسئوثم انفرط زمام األمن  

 . بالجواسيس خلف خليل فرح 

التسع    تزيد عن  ال  وجيزة  فترة  فرح  خليل  سنة  ةعاش  منذ  عشرة   ...

       ...م1932/يونيو 30... إلى وفاته في م من الكلية1913تخرجه عام 

ال يملك في هذه الدنيا اال شبرا واحدا فقط في    ... عاش عيشة الكفاف   

وهو من   ، الوفيولكنه وجد الكثير من هذا الشعب    ... مقابر أحمد شرفى

كرموا الذين  الخريجين  ...األوائل  بنادى  تأبين  حفل  له  أقاموا    ... حينما 

 ،أسهم إسماعيل األزهرىوعلى ر ... والمستعمر قابع بكل قوته وجبروته

كتيبا       بدرى  عثمان  حسن   / األستاذ  عمه  ابن  كل    ... طبع  فيه  جمع 

وما زال التكريم    ألشعار التى قيلت في تلك الليلة...الكلمات والمقاالت وا
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الخرطوم  مستمرا... جامعة  تكريم  جاء  القاهرة  ،وقد  جامعة  في   ،وطلبة 

نميرى  الرئيس  الذهبى  ...عهد  العلم  بنيشان  ثوار    وأيضا  ...كرم  مع 

 : وقد كرم نفسه بنفسه حين قال ...م1924

 

 من فتيح للخور للمغالق  

 ومن عاليل ابروف للمزالق 

 قدلة يا موالى حافى حالق

 في الطريق الشاقى الترام 

بها في كثير من   فتغنى ...درمان يدل داللة واضحة على حبه ألموهذا 

 المواقع الشعرية. 

  ،وال يتحدث اال نادرا ...كان خليل فرح يعشق أماكن منتديات األدب   

، وكان ولم يكن منزعجا ...وكان صبورا وهو يعانى من مرض الدرن

 الصبر: ... وقال عن الجلد وعن  ن وفاته قريبة جدا على يقين أ

 

 ...جّن ليلى وشاب رأسى

 ،كلت ركابى وهمتى للصعود فما 

 ...أنا والدهر توأمان

 كما أشكو يشكو تجلدى وصمودى.

المك    على  البروفيسور  بتحقيق  فرح  لخليل  ديوان  جهد    ... خرج  بعد 

مصادر  ،جهيد وجود  الشعراء    ...لعدم  أفواه  من  األشعار  فأخذنا 

للوجود  ،والحادبين أدبه  نحاول    ... إلخراج  زلنا  ما  نحن  ذلك  كل  ورغم 

القادمه للطبعه  ما ضاع  على   ...جمع  اترحم  أن  العجاله  هذه  في  بد  وال 
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المك يسكنه فسيح جناته  ... البروفيسور على  لما    ، وهللا  فلوال مجهوداته 

 ، بأنه طبع بعد وفاة الشاعر بكثير ماعل ... رأى ديوان خليل فرح النور 

هنا    اوضح  أن  أود  الذاتية    ...كما  السيرة  لكتابة  دعتنى  التى  األسباب 

فرح المعجبين  ، لخليل  معظم  بأن  شعورى  عن    ،وهى  يستفسرون 

للفصاحهكيفي ومعرفته  وبالغته  المقدرة  ... نبوغه  من  بهذه  اآلتى  وهو   ،

أنهم سوف يدركون المعنى بعد ويقينى    ... ، من بالد العجمشمال السودان

  ثم اتصاله بشعراء أم   ،حيث دخل كلية غردون  ...ما عرفوا مراحل حياته

المنتديات وأدباء  أمثال  ...درمان  المتأدبين  السياسيين  الهائل من    : والكم 

وكل ذلك إضافة ال ختالطه    ،ومحمد أحمد محجوب  ،يوسف مصطفى التنى 

والعلماء اآلثار  ،باألدباء  بالبوابة    ... ومكتشفى  متواجدا  كان  حينما 

 حين قدوم الوفود تباعا لداخل السودان من مصر..  ...الشمالية بحلفا

مرموقا      الخليل  مهيباوكان  وكان    محترما  السوداني،  المجتمع  في 

من  رؤساؤ إال  وعنايه  عطفا  يجد  لم  متمرد،  كموظف  اليه  ينظرون  ه 

 الخرطوم الملكي. األطباء الذين رحبوا به نزيال بمستشفى  

  

ارتياد   من  وتمكن  والشعراء  األدباء  مع  عالقاته  في  فرح  خليل  توسع 

ثم  الموردة  ومنتدى  الهاشماب  ومنتدى  روف  أبر  كمنتدى   ، المنتديات 

  ، تباعا  منها  الوطنية  وأغانيه  أناشيدة  جل  لتخرج  )دارفور(  منتدى 

ر خليل فرح  وجاءت من ثم جمعية إتحاد األدباء التى تكونت لجنتها من دا

 بالخرطوم . 

المناضلين ساعد  اشتد  العشرينات  بداية  بهم  ... وفى  الشعب    ،والتحم 

 وظهرت األناشيد تغنى في كل موقع. 

العنيفة    المظاهرات  كانت  األبيض    ... ثم  اللواء  جمعية  جاءت  ثم  ومن 

والعسكرية المدنية  ابكوادرها  وصانع  ومؤسسها  الباشمهندس ...  سمها 

 بو سيف وصحبه. محى الدين جمال أ
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فرح      خليل  القامة  من   األستاذ  قدم  الذي  المجود  بدري...الشاعر 

 ويقول:  ينعي نفسه  )دبروسة( في شمالنا الزاهي، منبت الحضارات...

 ... (المفارق ... يا محط آمالي السالمماهو عارف قدمو )  

حيث كان    ... (، مع داء الصدر )السلأبيات تحكي عن مأساة خليل فرح 

 المريض   فيه زيارةيمنع  ...  في المجتمع السوداني  ،مخيف   وقتها المرض

 . أو حتى القرب من داره... خوفاً من العدوى

المرض     الحبايب    اللعين...  عندما أصيب خليل فرح بهذا  بنفور  أحس 

 ..  واألصدقاء منه

 ( .. يق .. بيني بينهم قطعوا العاليق الحبايب لفتوا الخال ) 

موالهالخليل  انتقل      رحمة  أيام    ،الى  أبيات  بعد  كتابة  من  كان    قالئل 

عبر   بالتجوال  فيها  النفس  المحببة  شوارع  يمني   ...أمدرمانمدينته 

 ... لدرجة انه شبه أمدرمان بالكعبه المشرفة في تقديسه لشوارعها

 بالطريق الشاقي الترام ( .. ) قدلة يا موالي حافي حالق ..  

 نسأل هللا له الرحمة والمغفرة . 

 

 : فرح قال خليل

 ماهو عارف قدمه المفارق 

 يا محط آمالي السالم

 ******* 

 في سموم الصيف الح له بارق 

 لم يزل يرتاد المشارق

 كان مع األحباب نجمه شارق
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 ماله واألفالك في الظالم

 ******* 

 يا دهر أهوالك تسارق

 كم شابت مفارقمنها كم  

 ما علينا الفات كله فارق

 رقنا وال نعيد المالم 

 ******* 

 من حطامك أنا غصني وارق 

 في شن أبقيت للطوارق

 غير قليبا في همومه غارق 

 ولسانا برده الكالم 

 ******* 

 ويح قلبي الما انفك خافق

 فارق ام درمان باكي شافق

 يا أم قبايل ما فيك منافق

 الغمام سقي أرضك صوب 

 ******* 

 يا بالدي كم فيك حاذق

 غير الهك ما أم رازق
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 من شعاره دخول المأزق

 يتفاني وشرفك تمام 

 ******* 

 مسرح الغزالن في الحدايق 

 والشوارع الغر والمضايق

 قول لي كيف أمسيت دمت رايق 

 دام بهاك مشمول بالنظام 

-------- 

 مجلس اللذات في النمارق 

 والترف ال زال وصفه خارق 

 اري حسك فاح جانا مارق ض

 وله قاطعو الريح ما هو الم 

 ******* 

 في يمين النيل حيث سابق

 كنا فوق أعراف السوابق

 الضريح الفاح طيبه عابق 

 السالم يا المهدي االمام

 ******* 

 أين مني الودعته شاهق
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 باكي ناهد لسه  ومراهق

 عيني ما بتشوف اال شاهق

 أين وجه البدر التمام

 ******* 

 أين مني الفي زهوه باسق

 في شبابه نقي من مفاسق

 بين ثيابه البيض المناسق

 حولك اشبه رتل الحمام 

 ******* 

 يا بريد الجو فوقي حالق

 ميل علي الروح ليها خالق 

 عدت سالم قول وأنت عالق 

 مقرن النيلين كيلو كام

 ******* 

 الحبايب لفتوا الخاليق

 بيني وبينهم قطعوا العاليق 

 دالل ان تيه كله ال يق ان 

 نحن ما ملينا الخصام

 ******* 
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 يا جميل يا نور الشقايق

 أمأل كأسك واصبر دقايق

 مجلسك مفهوم شوفه رايق 

 عده ناقص زول وال تام 

 ******* 

 من فتيح للخور للمغالق

 من عاليل ابروف للمزالق 

 قدله يا موالي خافي حالق 

 بالطريق الشاقى الترام

 ******* 

 خير عوده سايقما يئسنا ال 

 الحي يعود ان أتي دونه عايق 

 الي يوم اللقا وانت رايق 

 ... السالم السالم يا وطني

 

 بدري بن أخ الخليل في رسالة:محمد علي قال لي األستاذ جعفر  

بدار  م...  1928العامبدأ الخليل كتابتها فى    )األنشودة(...  هذه األغنية)   

وعاد من مصر ليرقد فى مستشفى ،  كملها فى مصر... وأفوز بالمسالمة

بالخرطوم  مأ النهر  مستشفى  فى  ثم  يونيو    ...درمان  فى  وفاته  حتى 

 م..1939
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بع    يمت  لم  فهو  كتابتهاإذن  من  أيام  سنوات...  ، د  بعد  تفسير    بل  أما 

الخاليق للتواصل...  )الحبايب...  لمقطع  رأيىالتفسير  حسب  تفسير    :( 

جدا أخرى    ،ساذج  أبعاد  لها  بكثير.فالمسألة  ذلك  من  وهى     ..أعمق 

مصر مع  السياسية  بالعالقة  معها   ،مرتبطة  الوحدة  دعاة  احد  كان  التى 

الوعد   عن  ونكوصه  المصرى  الجيش  تخاذل  إلى  هنا  اإلشارة  ولعل 

 م،  1924 بانضمامه لطلبة الكلية الحربية فى أحداث ثورة 

قصيدة  في  عند قوله    ...ينيوهو تقريبا نفس العتاب الذى تقدم به للمصر

 ) طير الودى ( حيث يقول : 

 ناس األم حنان وان منى منعوا الرايدة 

 ما حسبولى انا وما ظنوا فى الفايدة 

 زينت وشينتى عاد إياها فوقنا عايدة 

 وااليام ظروف صايرة وتكون ما صايدة

 . حسب ما يلقبونها إلى اليوم ،مصر ام الدنيا ...والمقصود بناس األم

 ... أال يكون مخال مع خالص تحياتى وشكرى أرجو ... وهذا باختصار

 (جعفر بدرى)                                                            

   (...األوصفوك)وهنا  

 ...يبرق سناكحيث  

 . في غيهب الليل الحلوك

  

 ... من روائع المغني السوداني

 ، ومن اشهي ثمار بستان الغناء
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 ... وعذوبة اللحن وروعة األداء المحتشد بحلو النغم 

 ... ومنظومة بعشق  ...مكتوبة بحب

 ... من قبل شاعر الحب الشفيف ) محمد بشير عتيق (

 ... توأم ) هل تدري يا نعسان (وهي 

 ... و ) مابنسي ليلة كنّا تايهين في سمر ( 

 ... و ) في غفلة رقيبي (

 ...وأخريات رقيقات  

 ... أصوات شاهقة  ،بكل العنفوانوصدحت بها  

 :هامن

 ... خضر بشير

 ... ابن البادية صالح و

 ... (الحوتومحمود عبد العزيز )

 ... ، هنا وهناك عبر المدىوال يزال صداها يتردد

 تيها  العجب                                    

 (... صالح  ابو) السيد عبد صالح                                                       

  

 ...تيها  العجب ليل يا

 ... حرتيها كابي دروعا في 
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  … سحرتيها الروح

 ،حرتيها فيكي وأفكاري

 

 ا...قهرتيه الغي بي

 ، أرتيها روحي (تمانيه) يا و 

 

 ...صدرى  فى  شوقى 

 ،بتدرى ما جاهله تايهه وبى 

 

 ...الخدر ظبية

 ،بدرى والجبين ديسا الضالم 

 

 ...هيافا نازي

 ، سيافا صاحى ناعسه العيون 

 

 … قيافه صدرها

 ،يافا  برتكان ونهيداتا

 

 ...البانه ترنع
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 ، لبانه امضغا غيك ونار 

 

 ...طربانه مايعه

 ، كاتبانا يبقى شلخك حكم 

 

   … الساحل أريل

 ...وسطو يميل

 ،راحل والردف 

 

 ...ناحل الخصر

 …  حاجبو غزير

 . كاحل والطريف

  

   غزال الروض 

 ... فيك رايح بالى

 ، تفداك الروح

 ... اظهر ال تبالى

 . يا غزال الروض
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 ... فى دجاك ياليل الطيب هبا لى

 ،ده الجنن قيس وكثير قبالى

 ... هل نومى يعود والطيف يصبا لى

 ،ده يرد الروح فى الجسم البالى

  

 ... يا الفاطرك نور فاهك عسالى

 ، ضيعت ألوف عشاق امثالى

 ...فى حبك أذوب في هواك ما سالى

 ،بس اخشى عليك ياجميل تنسالى

  

 ... طيفك فى النوم لو كان يوحالى

 ،أتغزل فيه وينظر حالى

 ... متى منو يفيق عقلى ويصحا لى

 ،ده رحيق مختوم فى لهيجو الحالى

  

 ... ياحبيبى هواك طربا هزا لى

 ، بى سهر الليل شوقك يازالى

 ... أسمع فيك اقوال عزالى ال

 ، أسمع واطيع أمرك يا غزالى
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 ... دأبى لي جزاى من جنس أفعالى

 ،أرعى االنجم ياليل أرعا لى

 ...و كيف تسعى لىأ  ليك كيف أسعى  إ

 ، يا أخا الفرقد يا النجم العالى

  

 ... يا أنيس الصيد الحاجبو هاللى

 ،فاطرك لماع وخديدك ياللى

 ...وزاللىفي نغمك راح سكرى 

 ،فيك طبى حرام وهواك يحاللى

  

 ... جمالىحبك يمزج أعضاى إ

 ،لو كنت يمين يهواك شمالى

 ... يا بديع ليه فيك راحت امالى

 كان مالو هواك يامدلل ومالى 

   (صالح عبدالسيد ابو صالح)                                   

     الحقيبه روائع من    ...عبدالكريم الكابلي                             

 

 :  وليق المكي هللا فضل محمد الكاتب كتب
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 في الحياة نواحي من كثير   في  تأثيرهم لهم... األقباط أهلنا أن شك ال    

 أود المساحة هذه وفي ، جتماعيةواال  قتصاديةواال السياسية ، السودان

 ...السودان  في الِغناء فن تاريخ من محددة بفترة يتعلق جانب في الخوض

 من الضرب ذلك شعراء وجدان في حضورا   القبطية الفتاة فيها شكلت

 ، الشعراء من هام من بهن هام فقد ، بالحقيبة عليه اصُطلح الذي الغناء

 العديد به تغنى ، وجميال   رصينا   شعرا   فيهن ونظموا

 يفقـد لم ، هذا يومنا حتى األجيال تداوله وظلت ، الحقبة تلك مغنيي من

غني واللحن للكلمة امتد الذي الحداثة  فيروس رغم وجماله عذوبته  ! والمُّ

 

 ذاك حبهم وصول ن  أ يدركون كانوا ، الِقبط ببنات هاموا الذين الشعراء    

 فاكتفوا ،  لهم معروفة لموانع ، المستحيل  من ضرب المنطقية لنهايتِهِ 

 في المغنيين  حناجر  تناقله ظلت رقيقا   شعرا   ومشاعرهم أحاسيسهم بعكس

 . المختلفة والمناسبات واألعراس الحفالت

 من بالعديد الحقيبة رفد الذي ، المرهف الشاعر ذلك ، عبدالرحمن عبيد    

 القصائد 

 أول دخل فعندما ، المعاني وجمال ، السبك بحسن شعره تميز وقد ، الرائعة

 تجاربه 

 الحبيبة كانت فقد (،مغرور وديع جاِهل) الرائعة  بقصيدته تحفناأ  ، العاطفية

 : بكرا   زال ما شاعرنا وقلب ، الحب على صغيرة

 

 مغرور  وديع جاِهل

 ِصباهو  أحالم في

 ومسرور  خلي نايم

   الهوى  ِعرف ما
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 ُحسن   ذات كانت ، المسالمة حي في لبهِ  مصرع كان فقد ، الثانية المرة أما  

 ،  وجمال

 في الفأس تقع أن قبل األمر تداركوا أهلها ولكن ، حقيقي حب بينهما وكان

 ،  الرأس

 عالقة على شاعرنا كان ولما . أقربائها أحد على قرانها بعقد فسارعوا

 بأهلها  طيبة

 حفل لحضور دعوة بطاقة له أُرِسلت فقد ، أصدقائه من العديد وبينهم

 في  اإلكليل

 . الكنيسة

 بن ادم وخالد ، العزيز  عبد سيد ، أصدقائه من ومعه الدعوة شاعرنا لبى   

 : يردد كان الحفل غادر وعندما …حبه مصرع يشهد وهو فوقف  الخياط،

 

ر  واتأمـَّل  فيهو أفك ِ

 واتجمـَّل اتجلى أراهو

 واتكمـَّل  الهلَّ  هاللي

 

 والمجمل  قولي تفاصيل

 اعمل  إيه ياخي سأصبِر

 اتحمـَّل الفتى قلب إذا

 المو وا الدهرِ  ُمصايب

 اجمل  الجميل الصبر أرى
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 يتسلسل ودمعي حديثي

 تتمثل  روايه في فصول

 استبسل مواقف في أقيف

 حاال   الحبيب رؤيا وعن

 اتوسل مواقف في أبين

 

 اتخلل  جسمي في هواك

 اتحلل إذا الدم مجاري

 اتذلل  لرضاهو وقيع

 سيدي  يا هماهو وما

 بتدلل  اصلو واِحد دا

 

 تتضلل افكاري ترك

 اتعلل  البيهو وُعذرو

 حلل الهوى شرع أما

 ...نهــار لقــــانا

 أليل  إذا بالليل وال
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 خول هواك  قانون صريح

 اتحول ما وقلبي هالكي

 تتأول  ليس و حقيقه

 لحظك سيوف لحظات صريع

 تتهول ُشفتو ان وحالي

 

 األول  عهدنا تذكر

 بتتدول  األيام صحي

 طول ما داك يوم قريب

 حليله ويا  مأيا مضت

 وتتأول  احالم بِقت

 

 الشخصية ذات وهي ، تماما   عبيد شاعرنا من تمكن قد الحب ان يبدوا

 ،  أيضا   قصائده روائع من بواحدة فأردفها ، السابقة القصيدة الهمته التي

 : فيها قال التي وهي

 

 نوايب  من بي وما زماني جور من آه

 غايب  بدرِ  حارس ،  طايل ليلي سهران
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 راسب آمالي ومن ، سابِح آمالي في

 حاِسب الحاسي وماك الهي الساهي إنت

 

 محاسب الحاِذر يا  ، تجامل يمكن هل

 المناِسـب  بالقدر ، صدودك بي ترحم

 

 متاِعب  عانيت وكم ، شدايد قاسيت كم

 المصاِعب لصراع ، حبك عزمي شدَّد

 

 راِعب  ليَّ  راِهب نفورك، غير الشي

 الِعـب  إنت مـا يا ، متجاِهل قاتِل

 

 غايب عقلي الساِرح المسالمة ظبي يا

 دايب قلبي وسايب عيوني نوم ساِلب

 

 آيب  أترابو وبين ، للدراسة ذاِهب

 ذوائب  من ليلين ساِدل بدرو سافِر
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 فيهُ  أفكر)   لقصيدة سابقة   (زماني جور من آه)   قصيدة إن يقولون    

 (،  واتأمل

 تشير والتي ، األولى القصيدة في التي الشطرة من معرفته يمكن وذلك

 : المدرسة في طالبة زالت ما المحبوبة أن إلى

 ... آيب أترابو  بين , للدراسة ذاِهب

 

 ويبدو ، عروسا   المحبوبة أصبحت فقد   (واتأمل فيهُ  افكر  (قصيدة في أما

 .منطقيا   ذلك

 احدى وهذه ،  الرحمن  عبد عبيد المرهف  محطة في …واقفا   زلت ما    

 التي  روائعه

 شعره تجعل التي ، مفرداته وجمال ، الشعرية ملكته أصالة عن تحكي التي

 العزيز  عبد سيد صديقه عبيد سمع فقد ،  لها مثيل ال …مبدعة بصورة يأتي

 يدندن

 :مطلعها بقصيدة

  .. رالدُّ  والليالي الدنيا في الِجنان  

     ُدر ام شموس بين وجمعت ليلة دي أم

 ما فيها يعكس ،  الحقيبة تاريخ في القصائد أروع من بواحدة عبيد فجاراها

 يوم حبه مصرع على عام مرَّ  قد انه ويبدوا ، الظبية لتلك حبه من عانى

 : اإلكليل

 

 نحول  واعتراني صاحي يا ازاي زاد

 مكحول  بالسهاد وصاحي داِمع طرفي
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 الحول،  عليَّ  حال

 تحول  حبيبي وبين  بيني والموانِع

 بحول  ما قال قلبي

 

 ، صاحي يا ضاع صبري

 ممحول صـار وخصبي

 ،  بزول ما العلي

 مبذول  والحنين بدري يا واألنين

 

 مهزول،  الِجِسم

 زول  عيون في ونومي وآماليى ُمنيتي

 طول،  ال قُُصر ال

 يطول شرحو وصفو وُحسنو قامتو ربعه

 

 مسطول، دالل من

 ممطول  والمَطل ويَْمُطل يواِعد كم

 معدول،  القوام

 مســدول  واألثيث الدمية في والوريد
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 مهدول،  الِكتيف

 مجدول  حرير تقول بعضو في نام بعضو

 مقبول، شيء كل

 مجبول  ِرضاك في ترحم او تجور نإ

 

 مسبول،  هواك بي

 طبول ِلي ضرب لو الالئم في عليْ  وما

 ُعقول، بي حار ُحسنو

 معقول  غير ياخي للبدرِ  والوصول 

 

 مرسول، نسيم يا

 ســول واِجد ِمنو لعلك حبيبي لي

 مثول،  ليهو أجثو

 المعسول واقب ِل ُحسنو انظر عني

 

 وشوف كمان صديقه الشاعر سيد عبد العزيز وشعره:

 للحدائق  الناس  خرج وقد    (،النسيم شم)  الكرسماس أعياد من عيد في      

 حدائق  إلى عبدالعزيز سيد شاعرنا ذهب . أوتمييز   تفرقة دون يحتفلون

 كانت ، الجمال من آية وهي المقوقس  حفيدات  إحدى فرأى   المقرنبالخرطوم 

 الفواح عطرها  وانتشر …وجماال   ألقا   ازدادت بزهرة ينتهي بغصن   تمسك
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 مشدودا   عبدالعزيز سيد وقف ، بالغصن تمسك كانت التي باألنامل احتفاء  

    باسم ُعرفت التي  القصيدة مولد فكان ، أمامه التي اللوحة  تلك في  متأمال  

       (...                    الصليب عيد)

 !والمشهد شاَهدَ  من بين مناجاة القصيدة

 

 الرطيب  الغصن مداِعب يا

 الزهور  ازدهت بنانك في

 وطيب  ونضار جمال زادت

 

 يطيب  للعين المنظرك يا

ل  بنور  الظلمات تبد ِ

 يطيب  المرضان شافك ان

 

 العجيب  والشي تعجبني

 نفور  وماك وأليف هادي

 السفور ُصنت ِعفَّتك بي

 النجيب  واألصل والُحسن

 وطيب  ونضار جمال زادت

 

 خصيب موقِع في الروضه
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 النهور  واتالقو حضنوها

 الزهور انواع فيها ترى

 نصيب أخذت لون كل من

 طيب  ونص ثمارها يانِع

 

 الخدور  بربات أشبه

جن  حضور يوم في اتبرَّ

 وطيب  ونضار جمال زادن

 

 حبيب  يا الروض في وانت أنا

 لمرور ل وِحلى النسيم راق

 السرور ساعة من أحلى بِقى

 اللبيب فهم من وأدقَّ 

 

 العندليب  غنى الروضة في

 الطيور أهازيج وردد

 الحبور أناشيد ترتيل

 الصليب  عيد يوم فتياتنا

 



  ذ

32 

 

 قريب بِقت الثُريا دنت

 دور تاني في السلوك بين

 بدور  سطعت كم ثانيه في

 غريب  نوُعن كان وأِهلَّه

 

 األديب  في الروح يُنِعش شي

 الشعور َمْيت روح ويَحي

 .وطيب ونضار جمال زادت

 

 وكمان شوف ودالرضي بوّصف وبقول في شنو!!! 

 شالو حلوقن أدوهن قصيبات رقن.. 

 ورود إتسقن.. وشالو خدودن أدوهن   

 

 بدل عينيهن أدوهن  كهارب بقن.. 

 وأنا ما أدونى من الريدة غير أتيقن.. 

 

 جن واردات وفجن قلبى شيشن شقن..

 أنا جنيت وكت نسام عطورن طقن.. 
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 شافن حالى ضحكن قرر وقعدن نقن.. 

 أرمى الدمعة فوق الدمعة وهن إتلقن.. 

 

 وين الطرفو  ناعس وطرفى ليه محقن.. 

 فى شان خاطرو أموت واتلقن.. وين الفاطرو 

 

 الناس همها العيشة وطعام ودلقن.. 

 وأنا مكتول هوى المن الجنان إتنقن .. 

  

 تاني نشوف أبوصالح بقول في شنّو.... وتعالوا  

 خلي العيش حرام غنيةأ                     

 : أبو صالح قصة هذه األغنية التي نظمها الشاعر

كان  عندما  رآها  فتاة  في  زيارة ألح  هي  أصدقائهفي  أم    في مستشفى  د 

يتداول اي احد  ...() اإلسبتاليه  درما   الفتاة ، ومن بعضسم  ا  ولم   هذه 

قتبس هذا   الشاعر قد ا نّ واظن أ  ...ليلى  :المعلومات أنها فتاة يقال عنها

ً   ...من شخصية ليلى العامرية اإلسم  .بالجمال  ضربا

فراش    فقعدت في  ،أنحل جسمها  ...مرض غريب  تعاني منالفتاة  كانت    

مرض  ...الموت أنه  وقد   واألغلب   ، السرطان  أو  المالريا  أو    الطاعون 

العمر من  العشرينيات  بنات  من  تحسد    ... كانت  ال  حالة  في  كانت  وقد 

ال يملكون سوى    وكان أهلها جالسين بجوارها  ...جميلة جدا  عليها وهي

 الدعاء.
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وقع نظره على    ،زيارة صديقه  من   ...أبو صالح بالمغادرة  عندما هم    

 : قالف كالمطر جعلت دموعه تذرف من عينيه ، الفتاة هذه

 

 يا خلي العيش حرام ما دام أرى الموت

 يحل 

 . ما بين الرميش فوق للطريف الكحيل

 

 يعنى ال فائدة من هذه الحياة والعيش )

 ما دام الموت يحل بهذه ...فيها حرام

 (االعين الكحيلة الجميلة

قصيدة من وصف  غير أني أشك في صحة هذه الرواية... لما تضمنته ال

و  يتالءم  واضح...  جسدي  األمراض...غزلي  من  سليمة  ال  فهو  فتاة 

 إذا استثنينا مطلع القصيدة من ذلك.   ...يتماشى وحالة هذه الفتاة المريصة

 خلي العيش حرام 

 مادام اري الموت يحل

 مابين الرميش فوق 

 لي الطريف الكحـيل 

 

 هـزا صـــدرو ميل 

 لفـادع الخصــرالنــحيـ

 بالرجـاج يقـالــع شـبــه 
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 المهــر الوحيـــل 

 

 النـوم مـني فـّر وقـلبـي 

 نــاوي الرحيـــل 

 مـن غير المنام طيف 

 الخيال مستـحـــيل 

 

 واالني اشتياقي وقـلبي 

 اصــبـح وجـيــل 

 تتمـلك محاسنك روحـي

 جيل بعد جـيــل 

 

 واالك الجمــال يرفـع

 لـي قــــدرك يجـــل 

 يتمني الهالل ينصاغ

 لي قـديمك حـجـل 

 

 بنخــــوض الرمــاح

 لو كـان تـزيد او تقـــل
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 ونخاف مـن ضـمير 

 االهيـــــف المنفـقـل 

 

 بنقـابـــــــل المــدافـــع

 بالثـبات والعـقـل 

 ونهاب سيف عيونو

 اللمعــو يبرق صقـيل

 

 يالمنـّك معـار تكحيل

 شويدن الخـميــــل 

 علمت الغصـون مع 

 النسيـم كيف تمـيل 

 

 مخـتارك يحـاكي 

 الشولة دمعو الهميــل

 والتـختارو لي الشـك

 جـميــل ياجميـــل 

 

 عمر البنا: الشاعر/ ونشوف كمان 
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 حينما راجت اغنية )في الطيف او في الصحيان( للشاعر )عمر البنا( 

 :وقف احد دراويش الطريق يردد

 ان اراك عيان(  )هل تسمح لي صحوا 

غير بعيده من مسجد سيدي الشيخ   ... وهي قريبهثم ذهب لدار عمر البنا

 : وسأله ياعمر البنا  ،قريب هللا

 ؟ هذه القصيده كتبتها لينا وال ليكم 

وادرك حالة  ...وفهم مغزي سؤاله ... نظر عمر البنا للدرويش طويال 

 : شواق التي يكابدها فقال للدرويش األ

 )الخمر هي الخمر وإن اختلفت الكؤوس(  

 . بكى الدرويش حتى اشفق عليه الماره في الطريق

عري عابر )هل تسمح  لعمرك تلك اذواق قلوب تتنسم معان بعيده لمعنى ش

 لي صحوا اراك عيان(

 

 :)حسب رغبة كرومة( بمحمد البشير عنيق حيث يقول  مرورا و 

 :كلمات اغنيه يا حبيبي انا عيانبعضاً من 

 

 صحيان زوروني ال طيف او في الفي 

 ياحبيبي انا عيان 

 

 في بعض االحيان لو مالو 

 تسمح لي صحوا اراك عيان 
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 تاخد ياحبيب عن حالي بيان 

 عسى تبقى قلوبنا في الغرام سيان 

 انا عيان  يا جبيبي

  

 ديمه اساهر لي صيحة االذان 

 ناجي خيال اشعاري والنجم واالوزان ا

 

 تاحد يا حبيبي عن حالي بيان 

 عسى تبقى قلوبنا في الغرام سيان 

 انت وين يال بي وكنا مزان 

 حزان األ  إمت تظهر وتشرح عني 

 

 وبهجة ام درمان  ك حسنالفريد في يا 

 لي من شوفتك يا حبيبي زمان 

 نوم عيني حرمان ديمة مساهر و 

 في نعيم وامان  وانت بين اترابك

 

 تنظم وصفك يا حبيبي لسان

 والبان اتعلم من قامتك الميسان 
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 حسنك مارايت انسا زي

 .... في يوم من األيام

عتيق شال   بشير  محمد  لالسبتالية  شاعرنا  ومشي  ولحسن   ...اورنيك 

سمحة دكتورة  لقي  االورنيك    ...الحظ  في  االسم  قرت  المن  والدكتورة 

عتيق   بشير  محمد  مكتوب  م.وجدت  غناء ..قالت  بتاع  عتيق  بشير  حمد 

 الحقيبة؟ 

 أخونا الشاعر قال ايواااا .. 

 :قالت الدكتوره

برة - بتطلع  ما  زمان  المرأة  داك  ... لكن  الزمن  في  كتبتو    ... وانتو 

   وهس الزمن اتغير.. 

 :اخونا الشاعر رد عليها

داك - الزمن  من  بنكتب  كنا  برة   ... نعم  طلعت  المرأة  هسع  لكن 

 ونحن كمان برضو انطلقنا وراها .. ... وانطلقت

أيام تالتة  راحة  ليهو  كتبت  النهاية  في  بدأ    ...المهم  البيت  رجع  والمن 

 : الي دكتورةالحديث اللي دار بينهم وبدأ يكتبيعيش في ذكريات 

 

 تك مريض سياد

 وطايع إرادتك 

 وقاصد عيادتك 

 من نظرة خاطفة 

 وأقل عاطفة  

 آالمي تشفي
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 تشفي  وحرارتي 

 

 مرضان سيادتك 

 الزم عيادتك 

 أصبح اسيرك

 وصار مستجيرك  

 وماليهو غيرك  

 وماذا يضيرك 

 بي روح والفة. ... 

 لي روحه تلفه 

 ..زبس حبة )سلفة( 

 ولوفيها كلفة 

 

 افيك المحاسن سطعت شموسه

 رشاقة والطف انوثة أجمل 

 

 واذا سفرت وفي الروض خطرت 

 ليك االزاهر تعزف مزاهر 

 والناس تظاهر 
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 فى كل غرفة و كل شرفة 

 

 أياك طبيبي وانت المداوي

 وإياك حبيبي الخليتني راوي 

 لي فكري توحي 

 أدبي وطموحي  

 وباهلل روحي 

 أطلق صراحا 

 واضمد جراحا 

 واديها راحة 

 ..ز وقول فيها )وصفة(

 تصفي  دنياه  مع ابتسامتك 

 

سمعت بانو الشاعر محمد عتيق كتب عنها القصيدة دي     الدكتورة لما

 قالت:

 )لو كنت عارفا كدا... كان كتبت ليهو راحة شهرين( 
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 قصة أغنية                            

 )مرضان باكي فاقد(                       

يسكب فيها دموعه حزنا على  هي اغنية حقيبة واقعية جعلت الشاعر        

لحن    وعذوبة  كلمة  القلوب  يدمي  شعرا   فيها  فانشد  محبوبته  فراق 

 .هوالشاعر محمد علي عثمان بدري من ابناء امدرمان بيت المال

قيل انه كانت تسكن    ... وهوابن عم الفنان الكبير الراحل خليل فرح بدري 

 . بجوارهم اسرة من األقباط

ا فتاة غاية في  الشاعر تعلق كبير  ...لجمالكانت لديهم    ... وقد تعلق بها 

 . واصبح يخرج كل صباح ومساء لرؤيتها امام باب الدار

 االيام وسافر شاعرنا في مهمة عملويجد في ذلك متعة حقيقية ، مرت  

 .الى احد اقاليم السودان

شهوراً  هناك  ام  ومكث  الى  عودته  وعند  الفتاة  ...  صورة  كانت  درمان 

 ... وجوانحه تشتاق لرؤيتها تراود مخيلته كثيراً 

درمان تسابقت خطاه الى  ... وعندما وصل ام  يفكر فيها طوال الرحلة  فظل

 بيت المال لرؤية الحبيبة . . . 

بيته اهل  على  التحية  منزل    ... القى  صوب  وتوجه  حقائبه  ووضع 

 النفس بالرؤية بعد طول الغياب .  يمني  ... الجيران

الدار  باب  الب  ...طرق  فُتح  تفاجأ برجل يشاهده الول مرة في  وعندما  اب 

 الحي وساله اين اسرة فالن ؟؟؟

شهور منذ  رحلوا  لقد  له  وقال  الرجل  المنزل    ...ضحك  استاجرت  وانا 

 بعدهم .

الرجل   اين رحلوا ؟؟ فاجاب  الى  الشاعر  لم وهللا فقط  ) ليس لي عساله 

 اعرف انهم رحلوا .  

 وهو يلتفت الى دار المحبوبة   ...عاد الشاعر الى البيت والحزن يعتريه
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 : وكانه يناجيها

 () قالوا ترك سكونك يادار وين حبيبي ؟؟   

فانشدها  ، وجدران الدار ...لم يتبقى له من اخبار محبوبته سوى الذكريات

 .هذه الرائعة

 واصبح يناجيها ويستجديها

) يادار من بقاياك فوحي وجيبي طيبي او عاتق شميم النرجس من 

 ( . رطيبي  

 : .فكانت كلمات الشعر العزبة واللحن الحزائني الجميل

 

 مرضان باكي فاقد . . . . . . فيكى عالج طبيبي 

 قالوا ترك سكونك . . . . . يادار وين حبيبك 

 يادار من بقاياك . . . فوحي وجيبي طيبي

 أو عاتق شميم . . . . . . النرجس من رطيبي 

 حبيبي ماردت سؤالي . . . . . . . وأجابت دار 

 سدت حلقي عبره . . . . . نفسي متين تطيبي 

 أنا لي مدة طالت . . . . . . . ما شاهدت قمري

 ما شاهدت غصن . . . . . اليانع فيه ثمري

 أنا ماشفت محبوبى . . . . . . . البفيداه عمري

 اسكر من عيونه . . . . هي كأسات فيها خمري 

 حبي الغير خافي . . . . . يااالنت بتخبرى
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 ألي منه قلبك . . . . . . ومن نيراني تبرى اس

 مروا على ناسك . . . . وليك شالوه خبري

 هل عرفوني حائر . . . . . وهل ادوك خبرى

 كيف طغى لي حبك . . . . دائي متين تزولي 

 لوالك ما نزلت . . . . . عن مقدار نزولي

 ليك بنثر جواهري . . . . . . وبلغيها زولي 

 . . . . صديقي الما عزول قالت كترت عليه . . 

 فاكهه جميلة يانعه . . . . . شتاها طاف بدري

 دره يتيمة انسه . . . . . ظبيه حواها خدري

 حوره فى نعيمه . . . . . . طواها جبينها بدرى

 انا فى ناره ساهر . . . . باكى أريتها تدرى

 لو كلمتي طيفك . . . . . . . قلت يزور ضريحي 

 . . . . . علل عاشقي وجريحي أو قلتيلو داوى . .  

 ال باس من عذابي . . . . . وبكاء جفني القريحى 

 ما دام انت نائمه . . . . . . . وهادئه وتستريحي 

 أنا غافل غرامك . . . . . . . دون اعلم شحني

 دمعي إذا طريتك . . . . بين الناس فضحنى 

 أنا شاعر فؤادك . . . . في الحب امتحنى

 . . . لي متين تحنى برضك جافيه نافره .
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 .... أغنية في غفلة رقيبيوهذه هي  

 شير عتيق:بلامد مح

  ... م تعود شاعرنا ان يزور إحدى السيدات في منزلها1970سنة  في     

ذلك له  حان  الظروف   ،كلما  إليها وسمحت  ذهب  المرات  إحدى  وفي   ...

  ... ( )اإلنفلونزا وبسد ووجدها تلزم سريرها تشكو من االنفلونزا  لمعتاكا

 :  وهيوعندما همَّ بالرحيل قالت ل ...فقال ليها وقالت ليه

 مافي قصيدة؟... 

ديو القصيدة  جات  طول  وبينها   ...على  بينه  برئ  حوار  مجرد  ...  وهي 

الشاعر في ديوانه... كما    ،وهذه هي القصة الحقيقة لألغنية  كما وصفه 

 : ذكرت في ديوان

 ( أيام صفانا) 

 . تقديم البروفوسير علي المك ...بشير عتيق للشاعر محمد 

 

 لقيتهُ شوية حاسي      ُرحت أزور حبيبي  في غفلة رقيبي 

                            *** 

 بين طيات حريرهُ  ضاجع في سريره   متوسد وثيره   

 في ِسحُره أنغمستَ  وجلْسَت   من ُحسنُه إختلسَت     َحييتُه

 وأحذر إلتماسي   قالى نوري ماسي   بحديث ) دبلوماسي(

  

    ؟سحروك وله مالك    قلتلُه في جمالك
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 فاتر زي عيونك   صار ياحبيب لونك  

 وبىَّ صداع آلمَّ   قال لي عندي ُحمه

 ولي يومين أقاسي من أثر إنتكاسي   أتعذر نعاسي   

  

 كفارة وسالمتك    وحالوة إبتسامتك قلتلُه في وسامتك . 

 يالحافظ كرامتك    كرامتك والف عزيز 

 داد حماسي مهما ُكنَت قاسي   او لى عهدي ناسي   ليك يز

  

 وانا في روحي شاغل   ومافي لزوم تشاغل     قال لي انت عاقل

 قلتلُه انت روحي 

 وانت سبب جروحي

 وانت لشعري ُموحي

 

 يالنسيتني ناسي   جناسي   ياُحبي األساسي    ياروعة

  

 

 قال:أما محمد ود الرضي 

 (تلفان من األجفان)
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 طير يامنام 

 فلق الطفل وماح في الكفل بدرا تام 

 لي شفوفو رفل كم ليه نفل خلتو منام 

 

 أدعج وأكحل وجميع منحل تيها دام 

 لي جسمي نحل بعيد يازحل ومافي مرام

 

 وضيبو ينز فضح للوز زوزى وعام 

 ياعنتر هز اشجع التفز غاره تمام 

 

 واألحور صاد جيد الجام والع الفصاد 

 قبل  صاد  للبيهن  صاد  قلبا  هام 

 

 طبق األكتاف على األرداف غريد ونام 

 وقاف فوقسورة األحقاف والبقرة 

 جدي رام

 

 النضار لجلي النضار غور يالحام  اقالو

 قال للفنيار أنا نور وانت نار غور 
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 يالحام 

 

 تمام  المات أحيا وفنى األحيا هيبة

 ومافي  الهلكت يحيا هادي المحيا 

 كالم

 

 اتناعس نام من غير منام عال يا أنام 

   ميمين ياء الم الخاتيه مالم لألقدام

 

مع    ساعلنجمّ   ... ي اتعالوا  منذ  ل  الحقيبة  ساحات  في  لقائنا   هاميالدات 

ثمارها  قطف  في    ،وحتى  السودانية  وجدانوإيداعها  األمة    ... أفراد 

أي حقبة قادمة من حقب التراث    ،لن تتخطاه أو تتجاهله  ،كموروث أصيل

وسيظل على مدى الدهور منارة وشامة على جبين    ...القومي السوداني

 ... الغناء السوداني

 ... (الحركي الغنا... )ب الغنا عندنا في السودانيعرف       

كانت محدودة شديد  الكلمات  الطويلة    ...يعني  القصائد  يفنها  الشاما زي 

  ، على اختالف أنواعها  ... تبث خالل األجهزة، الباليومين ديل في األغاني

لكين استخدموا معاها األيدي   ...صغيرة  ..طع صغيرةاقفكانت عبارة عن م

يعرف    ...واألرجل )فيما  على    (،الطمبوربغناء  دايماً    حنجرة البعتمد 

الرجالي. األداء  في  القوية  الجماعية  بالطريقة  المغنين  أو    .. المغني 

الصفيق... مع  متواكبة  الحناجر  من  بتطلع  األرجل  مع  و  فالنغمة  ضرب 

األرض تلقى  على  الوكت  نفس    ... يرقصواوالنسوان  البنات  ...وفي 

يبشروا الرجالي    .. والهزيز  ..والبطان  ...والرجال  أو  النقيز)والرقص   )
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)البشير(    )النقزي(  أو  )العرضة(  بس  أو  واحدة  حاجة  كلها  طبعاً  دي 

والغبار يكون    هايصة... لحكاية  في طرب وايعني طرب  بتختلف األسماء... 

 راجل على مرة...   ،يغطي الناس كلها ..السما  ، حدوقاجي

انتهت    ما  موجودة  لسه  دي  شوية   ...الحاجات  مشت  قدام  لى  لكين 

شمال السودان في  بدت  دي  الشعر  حكاية  وبالذات    ... لى شعرواتطورت  

   يعني جات منها لى وسط السودان وانتشرت بعد داك...  (...الشمالية)

النيل      الفكي)  بالذات... كان في واحد اسموفي منطقة نهر     ( محمد ود 

 : وزي ما بتقول السجالت

  ( الحقيبة  دخل الغنا الحديث المعروف اآلن... وهو )غناكان هو أول من   

ما في حاجة    ،السودانلكن زي ما نحنا عارفين في    ... لمنطقة أم درمان

الغنايين... جوا ودخلوا  من  ... ربما يكون في بعض المهمشين  إسمها أول

  ... وهم من النوع الما دخل مجال الغنا ذكرهم التاريخ نفس الغنا دا وما   

 ... بجدية ورغبة

الفكي)على  اتفقوا  الباحثين    لكين      ود  المعاً   (،محمد  كان  كشخص 

دا    ...ومعروفاً  المؤرخونوحسب  الزول  ذكره  زول    ، ما  هو  حاجة  أول 

العراقي    ... قصير أصفراني   مع  رهيف  توب  أبتكة  سروال  الوبلبس 

طير  ...طويلال درب  جداً    ... مشلخ  مع   ... قيافةوجميل  عمة  بلبس 

الجديدالطاقية... القطع  من  ليك  قال  درجة   ...مركوبه  لى  أنيق 

الطريقة  كان  أبوه  المبالغة... شيوخ  من  نهر    المشاهيرشيخ  في  هناك 

 ...وغناي ،طلع طمباريولده   ورغم ذلك  ...وعنده خلوة  ...النيل 

لى نهر    لشمالية كلهافي ا  )محمد ود الفكي(.. جاب األغاني المعروفة   

في    النيل...  ؟    ... وشوفهناكأهله  ه  منطقوغناها  شنو  بى  بغنيها  كان 

بتاعته   بالموسيقى  يخت  ...العصيى  كانت  طويلة  عصاية  وها  يجيبوا 

عصي  بى  يمسكوا  و  ...بتاعنههو والشيالين    متعارضة على األرض قدامه

كإيقاع الكبيرة  العصاية  على  بيها  يدقو  تتطلبه    ،صغيرة  ما  حسب 

ناس شغالين  ...األغنية في  دي  ولى هسي  ال  ...بالطريقة  كل  ناطق  مفي 

وصلته القصادين  ...الحديثةالموسيقى    االما  وحتى    ،والمداحين   ،من 
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بيستعملوا   كمان    ...ديالطريقة  الغنايين  الكبريت  ويستعملوا  ويستعملو 

 ... الكوزالفاضية، و  العلبة

الفكي)       ود  خال    (..محمد  هللا)هو  الماحيعبد  الحقيبة    (  فنان 

قالوا ليه الناس هناك دايرين النوع  وجاء لى أم درمان ألنو    ...المعروف

الما موجود عندهم...  الغنا  تجف  دا من  الودتهم  أي حاجات  الناس  أو  ارة 

 لى هناك...  (ود الفكيتانية هم الشالوا خبر )

لى       الفكي  ود  سنة    سافر  درمان  من   ...م1900أم  قدامه  ولقى 

العبادي ناس  صالح  .. الشعراء  أبو  ود    .. وناس  ن  م  الرضي.. وناس 

  ... المكني ب )سلطان العاشقين(  الرعيل األول..و ناس يوسف حسب هللا 

قاستمر ود    ما دخلوا دنيا الحقيبة    ... مشوا ا يسمعوا ويبجوكلهم  ديل كان  

براه الوحيد  الفكي  ويسوي  ...الفنان  البنات  سنة    ،الحفالت  يرقص  من 

سنة    1900 وحتى  دخل  ... م1920م  حتى  داك  أغنية    بعد  شعراء 

 ..وود الرضي وغيرهم... وأبو صالح .. ابراهيم العباديناس   ..الحقيبة

  

 لحقيبة تتميز باآلتي: اوكانت أغنية  

طويلة حاجة  متعددة...أول  وكوبليهات  أبيات  ذات  اتنين    ...يعني  ونمرة 

...  يبكاملها من صميم التراث اللغوي السودان  وهي  ...أصيلة في كلماتها

هما   ... ومن يتغنون بها في المقام األول مجوداللحن بتاعها    ونمرة تالتة

الال  ...سرور وكرومة ذاتو  ...حقينوغيرهم من  كان شيال مع   وكرومة 

بتاعة  ...سرور الزريبة  في  شغال  كان  والعبادي    ... المواشي  وسرور 

 ... شي شغال كاتب في زريبة الموا

خلوةي  العباد    خريج  كمان  ... زول  خلوتين  خلوتين  ،بل  قرا    ... يعني 

األولية المدرسة  مشى  ال    ،ولما  ليه  قال  للقراية...  أبوهو  داعي  في  ما 

... والعبادي  مسألة معايشالمسألة طبعاً    ... في الزريبةمعاي  تجي تشتغل  

العبابدة  أصلو جزء  ... من  جاي    وهم  علينا  الرحلوا  المصريين  في  من 

 ... طبعوا باللسان السودانيإ  لكينهمالسودان...
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السودان    برة  من  أسرته  جات  ذاتو  صالح  الذين   ...أبو  من  وكثيرين 

مسلك   الشمال    لفن اسلكوا  جهة  من  و فيهجونا  أتراك..    .. مصريينم 

 معانا خلطة سودانية... وعملوا   .. وأغاريق .. وشوام

شاعر        الحقيبةمميز...العبادي  في  شعر  قال  من  أغنية    ، وأول  وأول 

وكان شغال في    ،سرور أصغر من العبادي  ... .الروح؟ غنوها ليهو كانت..

سنة     ...المواشي  زريبة في  وهو  دايماً  وكان    ...م  1920وهومولود 

الزريبة  ماشي   أن صوته جميل    ...بنونيداخل  العبادي  وممكن  فاكتشف 

ايغني عليهو  فأطلق  أحمد سرور ...  محمد  إسمه  أصلو  وهو  سم سرور 

بى  ... يقوم  قصائد  يديه  وتلحينها  وبدا  كرومة    ... ويغنيهاحفظها  وكان 

سرور    بشيل براهو...  مع  ويلحن  يغني  بقى  فترة  بقى    ... وبعد  يعني 

 ...الحوار الغلب شيخو

وحصلت بعض المشاكل   ... بعد فترة غنا الحقيبة مشى لى قدام شوية     

الشعراء   الفنانينبين  الفنانين  وبين  الكورس...كان  طريق  عن    ...بغنوا 

وبعد داك يدخل    ...والكورس كان ببدا الشيل ويمشي بى األغنية لى قدام

األغنية في  لي  ... الفنان  قال  داي سرور  ما  الطريقة دي  أنا  داير  ...ها  رهم 

  ى حت  ...يبدا يغنيبعدها  و  ( مثالً...الطابق البوخة)  زيأخش أنا بى رمية  

وكان إضراب مشهور    ...أضربوا   و... قام الشيالينيجوا هم يشيلوا وراه

إضرابو  ...جداً  داكهم  بى  الوكت  في  الحقيبة  فنانين  قسمين    ، انقسم  لى 

لى   تابع  العباديقسم  صالح   ...ابراهيم  أبو  لى  تابع  أبو    ... وقسم  ناس 

منهم كان  و   ... العبادي اتبنوا سرور ابراهيم  وناس    ...صالح اتبنوا كرومة

أبو صالح و    ، أما ناس كرومة كانواوعبيد عبد الرحمن  ، سيد عبد العزيز

 . بقى في فرقتين لى أغاني الحقيبةف  ...البنا وعتيق

حكاية الداير  ال خلوها في بالكم    ... حاجة واحدة بسأنا داير اتكلم عن       

موجوده   الكاميرات هسي    (...كاميرا الحقيبة)هي  ها  أقولها دي واتكلم عن 

بتصور  ..عندنا كان  زمان    ...والموبايالت    ... الشاعرهو  المصور 

الصياعو بسموهم  كان  الفنانين  مع  ديل  بيوت    ...الشعراء  بجوا  كان 

بى   ويصوروا  داك  و  بس...   عيونهماألعراس  القصيدةبعد    ...يكتبوا 

 اتفي كلم  ،إذا مسكنا أبوصالح مثالً    ... يعنيتطلع في الكلماتبفالصورة  
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مثيلها المافي  تاجوج  جمال  الخنتيلة  كلمة    ...وصف  نمسك  خلينا 

 :تشملفالخنتيلة ذات معاني   ...بس (الخنتيلة)

الجميلة  الالدن  ..البت  المحببة ..والصفات  والقوام  المشية ..فاألنثوية 

 : زي ما قال الشاعر توفيق صالح جبريل ... تتنىبتاعتها راقية 

 وفتاة تخنال تختار كرماً 

 تتثنى في القييد واإلطالق

 

   :ريب هللاوزي ما قال الناصر ق 

 اة لقيتها ثم تجنيوفت

 ثمر السنط في انفراد الغزال 

 

 تمنح الغصن أسفلي قدميها  

 ويداها في صدر آخر عالي 

 

 فيظل النهدان في خفقان الموج  

   والكشح مفرطاً في الهزال 

 

 طبعاً كاميرا تمام وبدون شك... دي 

   :ومثالً  

 كان قعدت معاهن حديثها ما بقلبنو 
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 وكان مرقت فاتتن طاريها ما بفكنو   

 كان دخلت رقيص ما هن  بعرفنو  

 ن كل مفصالً بى فنو  تمشي القيد حر

  

 زي البقول:و

 ّ  مشيتها من بيت جارتها   نّ كأ

 مر السحابة ال ريث وال عجل 

 

 : والبقول

 تمشي كما يمشي الوجي الوحل  

 

 أبي ربيعة قال:وعمر بن 

 وكان مجني دون ما كنت أتقي 

 ثالث شخوص كاعبان ومعصر 

 

 فلما أجزنا ساحة الحي قلن لي  

 والليل مقمر أما تتقي األعداء 

 

 إذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا  
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 لكي يحسبوا أّن الهوى حيث تنظر 

 ... دا نوع من إبداع الكاميرا

  

 وامرؤ القيس قال:

 فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى

   بنا بطن خبت  ذي حقاف عقنقل 

 

 يغنوها كيف ؟ حا شوف عقنقل دي ذاتها 

 مبرمة.. ال العقديعني زي   ...والعقنقل هو الرمال المكسرة

 هصرت بفودي رأسها فتمايلت عليّ 

 يعني هصرها برفق من جانبي رأسها.. 

   هضيم الكشح ريا المخلخل

 يعني خصرها نحيل وساقينها مليانة  

   ... التصوير  األنا    (...فهيخنتيلة)وكلمة  يعني شوف  الكالم  كل  تحوي 

كلو... دا  أحول  قلتو  راجل  أبو صالح  معروف...كان  هو  قاعد كما  وكان 

درمان بأم  القلعة  حي  في  حفلة  في  بدور    ...ليهو  يا  أغنية  ليه  وغنوا 

وقالت دايرة   ... وبدور كانت قاعدة في بيت المناسبة  ... القلعة وجوهرها

صالح   أبو  لي تشوف  الزماندا    هاالبغني  قالت    ...لى  شافتو  جات  ولما 

شكله  يعني ما عجبها    ...عدم االهتمامنوع من  طريقة فيها  ى  ب  ؟ دا  وهاأي

شوية  .. شين  كيفكان  ديل  الشعراء  هي...فشوف  نظرها  كانوا    في 

عيونهم دي كانت تلقط كل ما تقع عليه من ...ومصوراتية تمام  تكاميرا

 محاسن...وفي نفس الوكت كانوا مثقفين وشعراء جد جد... 
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أغنية      دي  األغنية  نسمع  دايرين  الفيات)أسي  سايق  صوت    (يا  بي 

ابراهيمالفنان   تأليف    اللحو...  علي  العباديالشاعر  وهي من    ... ابراهيم 

  وهو   (... سرورالفنان )وكان معاه  إلى سنجة  من مدني  وكان في رحلة  

ار ومن سن  ...ومعاه الشيال علي الشايقي  (...الفياتالعربية ) سايق  الكان  

معاه )  مصاحبه   مركب  اإلداري  نابرىالرجل  وهوأمين  الناس    (  من 

القُ  سنجة  ... داماإلداريين  لى  سوا  العابدين    ...ومشوا  زين  فيها  وكان 

 ..! شوف بقى الصياعة الجد جد هناك...المأمورنايب كوكو وهو  

المواقف اللى حا تذكر في    ... قابلتهممن سنجة لى سنار  ينراجع  وهم  

دي أن    ...األغنية  أتمنى  وأنا  كاملةنقرأ  الفيات  سايق  أغنية    ...نسمع 

وصف   فيها  كاميراعشان  مش  الرحلة  كاميرا...   لى  يعني  كامرا    ساكت 

كاميرا   عندنا  لو  دا،  أسي  وقتنا  وصورتفي  والشرح  التفسير    ،مشت 

صعبذاتو  الصورتو...بتاعها   وصفها    ...ببقى  العبادي  ال  الكين  بشكل 

 شوفو يقوليك:   ،يعقل

    (يعني شبه الطريق وكأنو كائن حي.)شقا حشا الطريق ..

 شقا حشا الطريق واتيامن الحالل 

 سكنو الكالب ما القن إالّ عالل 

كدىغبار   لوري  أي  معاي  تقيل...  جايي    ... أتخيل  في  اللوري  جاري 

ترابي...   ساكاتنو  طريق  الكالب  بلقن    ...يهوهونوبتلقى  إالّ  شي  وما 

لقو البنات واردات لى البحر    نماشي   الدخل عيونن... وأثناء ما همالغبار  

 : فيهن  فغشوهن وقال

 ... وراد النهر أردوني دون أردا

 داير أرد لى الموية لكن جابني هن( أنا ما )

 ، القدراأنزل يا صديق وشوف يد 

 ، وشوف حسن البداوة الما لمس بدرا 
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 . كاتلني الصفار أم نضرة الخدرا ال

 )وكمان عشان يجود الصورة... طلب منهن يشرب(

 وشوف هذه الصورة: 

 ... ما نفرن تقول سابق الكالم إلفه

 ، عطشان قلت ليهن وصحة البلفه

   ، ما فيش كاس قريب قالن بدون كلفه

   ... تشرب بى كفوفنا لما تتكفى

للفياتوكمان      بقول فيها  فيها وصفات  إنك أسرع من خيالنا  بوصف   :

 ...ات ماشي بى سرعة شديدة  (ريعني يا )سرو

العزيز  في القارئ  أيها  دايرك  أنا  وعينيك    ... الحقيقة  لألغنية  تستمع  أن 

الكاميرا وتصويرها  ...مغمضة الوكت مواقع  شوف  ... ووفتش في نفس 

 . هل في صورة ملوسة وال ما في

أنا بأكد لكن    ...دا  ويا طلعت أنا كضاب وال صادق في الكالم القلت  غايتو

أو صورة مصورة   ...كوبلبه بتلقى فيه صورة  ... فكل ما تسمعفي صورة

 ... عديل كدا

 : أول حاجة لما هم جو للنهر دا قالف

بعيد  منك  يزح  الزول  يعني    ... من النفورجاية  ي  ( وهما نفرن وما نفرن) 

 ... يصد أو يبتعد أو ...أو يجفل

 )ما نفرن تقول سابق الكالم إلفه( 

موقع   أي  في  السودانيين  طبع  بتشعر  كان...ودا  ...  الغربةى  بعندهم  ما 

 ... بتلقى الترحاب والكرم قدامك وعلى العكس

 في كالم الشاعر :وشوف 
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   )قالن بدون كلفه... 

   .(تشرب بى كفوفنا لما تتكفى

 في معنى حديثه:   الباحث في شئوت الحقيبة قال  ...أخونا االستاذ الجقر   

مما ممكن يقول كالم    ، لعباديا  ، زي الشاعر والعظيم هللا ،إنو راجل عظيم

صغ  ...داي  ز سودانيات  سلوك  دي اويقبل  بالطريقة  ذلك   ... ر  كان  إنما 

 ... ضرباً من الخيال الشعري لدى الشاعر 

نحنا منقول    ناس بحترفو الحرف الليكانوا    شعراء الحقيبة ديل كلهم   

حرف  عليها   النجارة  ...هامشيةزمان    ، والبرادة  ،والحدادة  ،زي 

  ...وغيرهاوالخياطة، وفنون المصنوعات الجلدية والخزفية    ،والميكانيكا

كعمالة   الموجودة  الحرف  بمارسوها  لكن  يدوية...يعني  بذكاء  كانوا 

 ... مميز

 يعني أضرب ليكم مثل:

المساح الشاعر   فعلي  ر...  يكتبا هو  وال  يقرأ  ال  أمي  كان    ... جل  وهو 

الهيئة جالبيته    ...زرئ  أن  دايماً  وزرايرو  وسخانة  ودايماً  واحدة  يقال 

ومغبر  ...تلقاهمفككة مقطوع  شبشب  مدني عاش    ... يلبس  وسموه    ،في 

قصاد   هناك لى غاية، ويمشي  كان يقوم من محله في السوقالمساح ألنو  

حنتوب راجع  ... مشرع  الحكاية    ،ويجي  طوالي... ويكرر  زول  دي  فأي 

مرة عشرين  أو  عشرة  البوم  في  يشوفو  سمو  ...هناك  كدا   عشان 

شغال بخيط العراوي للزراير  كان    ...وكان شغال مش ترزي   (...المساح)

الترزية أحد  شغله  ...بجوار  دا  شغله    ،كان  من  ينتهي  الجالبية  يدوهو 

أبداً   ، فيها يتحدث  ال  صمت  شعراً   ... وفي  كان  حديثه  هذا    ... إنما  شوف 

 أسمع كالمه لما يتكلم ويقول: أنا أقول ليك    ...الرجل عمل شنو

 ... تالي القبلة شايف لي برقاً لمع 

   ،والصيد في الخمايل يا ناس اجتمع 

   ،قوموا يا أحبة نسترق السمع
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   .بطيق القعدة والمايك دمع ما 

القبلة جهة  من  الببرق  القبلي   ،والبرق  عجيل  ...بسموه  مربط  ...أو  أو 

العبادي...  جاية  البرق  جاية  دايماً  وتدبرها    ،ومطرته  الصورة  فتخيل 

  ؟ هو ذاتو سرقها من وين  (،نسترق السمع)وكمان بقول    ... قارئي العزيز

 وكمان أسمعه لما يقول : 

 ين دواي  نغيم فاهك يا ام ز

 ... شفاي البجبر قواي

 وفيها بقول: 

 ،أنا الحامل البال ما اشتكا

 ... وأنا الكاتم السر ما حكا

 مشبكا أنا الحجة بفك 

 .أنا المساح دمع البكا

ا القارئ  عزيزي  والمساح)سم  شوف  الشاعر...  وهو  كمان  (  شوف 

العربية عديل  (...دا شغل غريب شديد، بودينا لى اللغة  مساح دمع البكا)

   كدا...

سأل أحد    ، النحوي الشهير  ،عليه رحمة هللا  ،أستاذنا بدوي طيب األسماء

الطالب قال ليهو جيب لي بيت شعر فيه تورية فقال الطالب: أنا المساح  

 . قال أديتها ليهو صاح ...دمع البكا

أستغرب   وين  (المساح )أنا  من  دي  الحاجات  كثير  جاب  كان  إنو  يقال  ؟ 

 المجالسة مع المثقفين... 

عشان يبيع    ء... الزول دا لما ضاقت بيهو الحال في مدني مشى جبل أوليا

ومشى عشان    وعراريق  ...شالليهو  االترزي الشغال معاه خيط  ...عراريق
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بعد داك    ...ويقال أنه تعلم خياطة العراريق في ذاك الوقت  ...يبيعها هناك

 . وود الرضي ورجع مدنيوالقى ناس العبادي وأبو صالح  ،جا أم درمان

أيضاً  مو الشعراء  والفنان  ن  فرح  الشاعر  من  بدري...  خليل  جاء  لما 

أعجمي    ...وكانللخرطوم  ةالشمالي البعض...شبه  يقول  اللغة  كما  يعني 

المكسر النوع  الشمال  ...بتاعتو من  ناس  أهلنا  ما هو مالحظ عند    ، زي 

قاموا الشعراء    ... أول ما جاء خليل فرح وقال أنا شاعر  ،الشمال خالص

صالح   وأبو  والعبادي  العاشقين(  )سلطان  هللا  حسب  يوسف  ناس 

 البقول:  يوالعمراب 

 ... أندب حظي أم آمالي

 . دهري قصدني مالو ومالي

وغيرهم  معاهم  و الساحةتلودي  في  الشعراء  يشوفوا      ... من  قالوا 

أقول  ومن المفارقات    ...ح فيهوج ون  ،اختبار  وفعملو ليهكيف...شاعريتو  

 ... ليكم حاجة غريبة جداً 

 :يقول الخليل لما كان  

 ، عزة في هواك 

 ... عز نحنا النبال 

 ،ولى البخوض صفاك 

 . جبالل عز نحنا ا 

 ويفول: 

 ،عز ما بنوم الليل محال 

 .خذيني باليمين أنا راقد شمال 
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تتخيل    القارئ... فقد  أنثىعزيزي  دي  عزة  يعني   ، إنو  بخاطبها    ،مرة 

، ولو   أبداً ما كان بقصد كدا ...قول ليها خذيني بى اليمين أنا راقد شمال وي

 في قصيدة تانية نلقاه بقول:  نافش

   ،في يمين النيل حيث سابق 

   ...كنا فوق أعراف السوابق

 ، الضريح الفاح طيبه عابق

 .اإلمام السالم يا المهدي

  ، يمين النيلمعنى  لتوضيح  و  ،وكتلوا غردون  ...لما مشوا األنصاركان  دا  

األبيض النيل  كبري  ببدا من  النيل هو  أن  نعرف  الحديد  ،الزم  في    ،بتاع 

شمال وبيتجه  ناحيةالمقرن  الكبري  قبل  ما  الجزء  أما  هو    الجنوب،   ... 

األبيض النيل  ...النيل  بيمين  يعرف  ما  الذي،  وهو  الجزء  إلى    أما  يقع 

ناحية المنبع  الش فهو النيل    أرض الحبشة،  فيرف من المقرن ثم جنوباً 

 . األزرق

األبيض  النيل  قطعوا  أشرنا  ...فهم  كما  النيل  يمين  مع   ،وهو  بالمراكب 

  :عزةأنشودة فالخليل بقول في    ،فهم بقوا بى يمين النيل  ...خيولهم

 (... خذيني بى اليمين)

الفرسان   أولئك  مع  النيل  يمين  إلى  أنقليني  أجدادييعني  فالشغل    ...من 

يعني شوف الوطن دا الناس    ...بل في لبها  ،هنا ال يبعد كثيراً عن الوطنية

 ؟  هو كيفليغنو

البتتشابه مع   ،أغنية في الضواحي  ...خليل فرح   وكانت من أوائل قصايد

للشاعر ود   ...(من األسكلة وحالأغنية )و   للعبادي..  ( سايق الفيات)أغنية  

الحقيبة  ..الرضي أغاني  نفس  فيها    ...وهي  الشعراء  استخدم  اللي 

 . كاميراال
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القارئ...فلك   الضواحي)أغنبة  عزيزي  المقارنة    (في  ليك  نسهل  عشان 

 مع األغنيات الذكرناها:

 في الضواحي وطرف المداين 

 ياهلل ننظر شفق الصباح 

 

 قوموا خلوا الضيق في الجناين 

 شوفوا عز الصيد في العساين 

 ياهلل نقنص نطرد نعاين 

 النهار إن حر الكماين

 كلبي يا جمجوم أصلو خاين 

 شوفو كيفن يبرا المالين 

 وكشح المراح  هاهب شال

 

 خف راسنولى القنيص الخيل الخيل 

 نحنا ما بنخاف من مراسن  أو

 المكارم غرقنا ساسن 

 والمجاهل مين غيرنا ساسن 

 إن عطشنا نمز مر وآسن

 وإن عشقنا بنعشق محاسن
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 في المحاسن كفى يومنا راح 

 

 يا الطبيعة الواديك ساكن

 مافي متلك قط في األماكن 

 يا جمال النال في ثراكن

 يا حالة البرعن أراكن

 قفاهن تور قرنه ماكن  في 

 ال غشن ال شافن مساكن

 في الخزام والشيح والبراح 

 

 شوف صباح الوادي وجماله 

 شوف خداره وعاين رماله 

 شوف يمينه وعاين شماله

 شوف نسيم الليل صاحي ماله 

 شوف فريع النال مين أماله 

 والبدر خجالن من كماله 

 والصباح الح بهل الوشاح

 

 يا ام لساناً لسع معجن
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 كلمة كلمة وحروفها ضجن

 ديل خدودك غير داعي وجن 

 ديل عيونك من نظرة شجن

 دا دالل أيه دا دالل معجن 

 محن األمات يا رداح

عتيق       البشير  محمد  الشعراء  من  مثالً  أحدث    ... ونمسك  هو  وطبعاً 

جديدة ذات  ...شغالنية  شعره  بطريقةيعني  مشطر  شطرات    و  بتشبه  ما 

ها في البيت  يتبع يقول شطرة يى قافية  ...من حيث القافية  الشعر المألوف 

مختلفةذاتو   قافية  بى  التانية  الشطرة  قافية  ...في  بى  تتشابه    والتالته 

سبقتها التي  قافية  ...والقافية  بى  الشطرة    واألخيرة  قافية  مع  تتشابه 

 : في يعني مثالً يقول ليك  ...األولى

 وتذرف عيوني بحور

 قيام واقضي الليالي 

 ما بين شوق وهيام 

 أرعى النجوم في سحور 

 

 وفؤادي آه مسحور

 مقتول بغير سالح 

 وأقول بكل صراح  

 سببي العيون الحور
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 أهيف رقيق متبور 

 دالل  يتهادى فيهو  

 ما بين غرف وظالل

 وحبور نعمة وترف 

 

 سهمك علي مهبور 

 أيه ذنبي غير هواك 

 أنا يا جميل بهواك  

 من قلبي ما مجبور 

 

 الكمال محصورفيك 

 أكرمت كل حسود 

 يسود فضاهحسنك 

 على كل جيل بعطور

 

 وطرفك لحاظه تريع

 أسداً شجاع وخبور 

 فيك نفرة الغزالن  

 مع جبرة اإلنسان 
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 في هيبة المنصور 

 

 أنا لي زمن مأسور 

 هجراني ما هماك 

 يا اللي زاكي لماك 

 ورمن طول لقاك محس

 

 غار منك البلور 

 أنا شعري ما بوفيكو

 يك أبالغ فمهما 

 منظومي والمنثور 

 لبنا البقول:  ا  وكمان زي  

وأنا أخيراً عرفت أنو الزول دا بهاجر بمشي وين    (...أنا لى حيك بهاجر)

 : والشطر دا من قصيدة؟ 

 ، نسيم الروض زرني في الماسية

 ،وجيب لي الطيب من جناين آسيا

 . وانعش روحي

جنب    للعباسية  بهاجر  إنو  عنجة  ...لخور اعرفت  أبو  دي    ،خور  وأسيا 

هناك ساكنة  شخصية  ...كانت  معرفة  بعرفها  وجهت  إني  حتى    ،أنا 

الحسن  /االستاذ مستشفى   ...الجقر   محمد  نزيلة  دي  آسيا  ليهة  وقلت 

تزورها  ... فضيل ليهو الزم  للتوثيق  ،وقلت  وهي من    ... ودي مجال حي 
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القد البنا  ليها  ...يماتمحبوبات  بغني  للجقر    ... الكان  دا  الكالم  قلت  وانا 

 . ألنو نسيب آل البنا ...بالذات

القارئ    عزيزي  ليك  أقول  فيهم    ...وبعدين  ديل  الحقيبة  شعراء  أنو 

جداً  ا  ... ميزات جميلة  أن  تقول عليهم صعاليكرغم    .. وسكرجية  ..لناس 

وما عندهم أخالق بالمعنى التراثي    ،هم والفنانين بتاعنهم  ...ؤدبينوما م

بيتشابه كثيراً مع شعر    المعروف لدى الجميع... لكن شعرهم    السوداني 

الجاهلية المعلقات  ...شعراء  إسمها    ،شعراء  لما تعجبهم واحدة مثالً  ديل 

ب إسمها  لى  برمزوا  ارقم ى  زينب  بذكروا  وما  المعروف...  وذلك    ،سمها 

الفيها زينبات  احتراماً  لألسر  حتى ما يحصل حرج أو مشاكل   ...وتقديراً 

األسر  تلك  مع  المغني  أو  الشاعر  درمان  واألسر    ... بين  أم  كانت في 

  ، في الحي نفسه  ...فقد تكون زينب دي بت دا أو دا أو داك   ... محصورة

أن   العادة  لفجرت  إسمها حسب   االسمى  يرمزوا  األول من  الحرف  برقم 

ويمثل    (...الزاي)فأول حرف في إسم زينب هو    ...موقعه في )أبجد هوز(

سبعة يأ  ...الرقم  بوهنا  كلو  االسم  فيبدل  الشاعر  دور  سبعة  تي  الرقم 

درا( من  وال  شاف  من  )ال  قالب  في  الحكاية  تبدأ    ... وتصبح  دا  وبعد 

ال تكون أو زينب بت علي أو    فقد تكون زينب محمد أحمد أو   ،التأويالت

الشاعر   ...غيرها فمثالً  الحرج   عن  الجميع  يبعد  الحدود  هذه  وعند 

 مصطفى بطران بقول:

 ، عقلي انشغل بى هواك

 والحكمة عيني 

   . (أربعيني)دايماً مجافية النوم يا 

 . وهو يعني آمنة  (...40) فأربعيني دي ترمز للرقم أربعين

وهو أكبر شاعر  نمسك ود الرضي  ... مبدعينفبدون شك الناس ديل كانوا  

القرآن وعمرو تالت سنوات  ... حقيبة سناً  إنو حفظ  بيسكن    ... يقال  كان 

  ( أم ضبان)قريبة من  ال  (،أم تكالي)إسمها  في قرية    ( أم ضبان)في منطقة  
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بدر ود  العبيد  الشيخ  ناس    ...بلد  على  أخيراً  ضيان)ورحل  وقعد    (،أم 

 :زي أغنية  ، بتاعو بقى غنالم فدا شاعر الح ...معاهم

 ... ليالي الخير جادن من المحبوب 

 ، نسايم الليل عادن من المحبوب

 

 شفت في األحالم ظبى يتهادن 

 برخيم نغمات خلى اتنادن... 

أصبحت    حلمة  كانت  الواقع  دي  في  وملحنة قصيدة  غايتو    ...محفوظة 

 ... كانت إبداعات غريبة

 وهو محمد عبد هللا األمي البقول:  (األمي)وتعال نشوف    

 ... إنت حكمة وال آية 

 ، وال إنسان 

 ... إنت صاحي وال نايم 

 . وال طرفك من طبعه نعسان 

دي    دا؟  شنودا  بقصدهادا  األنا  الكاميرات  الناس   ...ما  أحسن  وبقول 

 ... يتفكروا فيها

يعني    ...فالحقيبة دي بحر ما عندو سواحل  ...الكالم عن الحقيبة كتير   

داك    ،أما ما خفي  ...بى البعرفو بس  ...الواحد يمكن يتكلم فيها لى بكرة

 ... كالمو براهو

الشعراء        بين  عالقة  الفنانين  والشعراء...في  بين  وعالقة 

والفنانين...والفنانين الشعراء  بين  ما  عالقة  مشاكل    ...وفي  وفي 

وئامبيناتهم... لطافة  ، وفي  وأدوفي    ...وفي  أغنيتك  أغنيتيأديني    ...يك 
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لشعراء والفنانين  وفي األحياء تلقى ا  ...نسوي شنو   ة الفالنيةوفي الحفل

كو مثالً  العرب  حي  في  أبروف    ... م الموجودين  في  برضو  والموجودين 

العباسية  ...  كوم في  كوم  ،والموجودين  عنجة  أبو    براهو...   ومنطقة 

 . درمانية وهكذا مشتتين في األحياء األم

للشاعر ود    قصيدة من األسكلة وحال  ... معاي عزيزي لقارئكدى أقرأ    

كيف... الرضي اشتغلت  الكاميرا  وشوف  القراية  ...  قبال  أحسن    ،لكن 

                   أوريك قصتا من بعض الروايات الكثيرة عنها:

 كتب صالح الباشا :  

السعودية      بالعاصمة  أعمل  وقتها  كنت  وقد  طويلة...  سنوات  )قبل 

سمعت من احد األصدقاء األقرباء، قصة أغنية الحقيبة األكثر    ...الرياض

كتب   والذي  الرضي...  ود  محمد  المعروف  الشاعر  كتبها  والتي  شهرة، 

 أشعارا كثيرة يتغني بها فنانو الزمن الماضي )الحقيبة( . 

 األسكال وحال(، لها قصة واقعية . إّن أغنيته ) من  

الجمع، ومصورة علي  تلك األغنية يتغني بها بعض    ...ثم دار بي الزمان

 زرق، وربما في جزيرة توتي . ضفاف النيل األ

فكتبت لي السيدة االستاذة إيمان يعقوب كبيدة... التي تعمل في العالقات  

 عرفة إعالمية بها  م ،ولنا صلة مالعامة بمفوضية االتحاد األوربي بالخرطو 

واسمها         ... ألمها  جدتها  االغنية، هي  تلك  فيها  كتبت  التي  الفتاة  إّن 

كلقب هو )ملين( او )مليم( .. غير ان اسمها الحقيقي هو ) فاطمة محمد 

وهي   علي(...  محمد  علي  )دولة  السيدة  هي  ايمان  والدة  وأّن  عمر(... 

ي  خت إيمان، وه . والد األ بالجيش )يعقوب كبيدة(..أرملة الشهيد الضابط  

بعد فشل انقالب مجموعة علي    ، عدام فيهابنته الوحيدة، وقد نفذ حكم اإل

 م وهم :١٩٥٩حامد، ضد نظام الحكم العسكري االول في العام 

ويعقوب    ..)علي حامد .. الصادق محمد الحسن .. عبدالبديع علي كرار 

 كبيدة(.
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(... وتعود  ٣اهلها في )الخرطوم  كانت ) ملين( صاحبة األغنية تسكن مع  

 جذورهم الي مصر. 

 

 (1) 

 ... شاللبا  -الرواية األولى 

ا احد  ودالرضي من  أ) سمع  بان  كانوا شبابا،  بنات  صدقائه... وقد  جمل 

الذي يعمل بجنوب   تم تزويجها، وسوف ترحل مع عريسها  الخرطوم قد 

 السودان بمنطقة الرجاف، بالقرب من جوبا . 

كان السفر للجنوب يتم عن طريق البواخر النيلية...    وفي ماضي الزمان

التي تتبع لمصلحة النقل النهري... وأّن ميناء البواخر يقع جنوب كبري  

ام درمان بقليل، ويسمي )األسكال( وهو مرسي البواخر .. ومن عادة أهل 

السودان في الزمان الماضي... أّن اهل العروسة وجيرانها يخرجون مع 

ها عند )الرحول(... فذهبت األفواج الي مرسي )األسكال( العروسة لوداع

 لوداعها . 

عن  الركبان  يتحدث  التي  العروسة...  لرؤية  الرضي  ود  الشاعر  ذهب 

انه  طلب من  .. غير  بجمالها  فعال  انبهر  وقد  لصديقه  كمجاملة  جمالها 

قائد الباخرة أن يعدد له المحطات النهرية التي تتوقف عندها الباخرة...  

 ل الركاب في الطريق الي الجنوب ... فعددها له : لحم

)جبل اولياء .. القطينة .. الدويم .. الكوة .. كوستي .. الجبلين ..  الي   

 ان تصل الي الرجاف(.

ويتداول الفنانون    ، حتي اليوم  فكتب االغنية وتم تلحينها... وهي منتشرة

 ها جيال بعد جيل.غناء

وهي في    ... يعقوب كبيدة صورة جدتها )ملين(اهدتني األستاذة إيمان     

هذه    ٦٨سن   مع  لنرفقها  وذلك    . السبعين  سن  في  توفيت  وقد  سنة، 

 الحكاية التوثيقية. 
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 كما نرفق ايضا االغنية مرة اخري وشكرا. 

 م... ١٩٢٦تم زواج )مليم( وتاليف القصيدة في العام   -

 م...١٩٧٦توفيت مليم في العام   -

 النقل النهري ايضا. زوجها كان مصري يعمل في   -

 

(2) 

 ... الرواية الثانية

مع     جالساً  كان  الذي  الرضي...  ود  إلى  أحمد سرور  الفنان محمد  جاء 

)العمرابي( المجود  الحقيبة  العيلفون،    ... شاعر  قهوة  جوار  دكانه  في 

بالسوق العربي في الخرطوم...أخبره بأّن )ملين( ستسافر اليوم بالباخرة  

.. وطلب منه قصيدة يغنيها في مناسبة وداعها...  إلى الرجاف مع زوجها.

فطلب ود الرضي من سرور الذهاب للنقل النهري، ومده بالمحطات لتي  

تلحينها   وتم  القصيدة  فنظمت  ذلك  له  كان  وقد  الباخرة...  بها  تمر 

وغناؤها... يبدو لي أّن هذه الرواية الثانية هي األقرب  للحقيقة بالرجوع  

 لبعض الحقائق: 

ود الرضي كثير التواجد مع )العمرابي( بغية لقاء زمالئه من كان  -

 الشعراء. 

من المؤكد أن يكون ود الرضي قد سمع بملين وسيرة جمالها من  -

 قبل، مما ال يدفعه للذهاب للباخرة لرؤيتها. 

  ،ذو مكانة كبيرة في مجتمعه القرويود الرضي إنسان متدين و -

 األسكلة.  الذي ال يتيح له الذهاب مع المتفرجين في

من الصعوبة بمكان أن يستدعي ود الرضي ربان الباخرة إلمداده   -

 بالمعلومات. 

محاسن  - ذكر  أو  للغزل،  الرضي  ود  يتعرض  لم  القصيدة  كل  في 

 )ملين( الجمالية... بل اهتم بالرحلة وخط سيرها.

األسكلة - في  الرضي حضوراً  ود  كان  الغزل    ،إن  النخرط في مجال 

 مة ألغاني الحقيبة.  الحسي الذي كان سمة مالز
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)ملين( امرأة متزوجة... فال يمكن لود الرضي أن يتشبب بها... لما  -

المجتمع   به  يذهب  آنذاك  يتمسك  ال  أن  به  حدا  التقاليد...مما  من 

 لألسكلة. 

 

(3) 

 التالتة بالدارجي:  الرواية 

منديل(...     )ملين  جدا   كانت  درمانو  ،الجميلة  أم  ناس  كل   ،البعرفوها 

راجلها   مع  الجنوب  مسافرة  الجنسيةكانت  الفنان    ... المصري  وكان 

المف من  بيهاتسرور  والمعجبين  السفر  ... تنين  خبر  سمع  ركب    ،ولما 

الترزي  العمرابي  دكان  لى  العيلفون  قهوة  ومشى  القريب  عجلته   ،

 ... اللى أسي قاعدة دي  ،السوق العربيمنها...في منطقة  

  فكلم   س مع العمرابي في دكانو... ما بجلوكان الشاعر ود الرضي داي     

 : ود الرضي وقال ليهو سرور

مسافرة   ملين  بالباخرة  الليلة  قصيدها   ...الجنوب  لي  تكتب  ودايرك 

لكين طلب من سرور يمشي إدارة النقل    ،وافق ود الرضي  ...أودعها بيها

 ... ويجيب منهم أسماء المحطات البتمر بيها الباخرة ... النهري 

بالمطلوبمشى   وجاء  كتابة    ...سرور  في  للتو  الرضي  ود  وشرع 

  سفر... ومشا غناها في نفس يوم  لحنها في وكتها   ، وقام سرور القصيدة

القارئ   )ملين(...  عزيزي  صافي، شوف  العقل  كان  كيف  والقلوب    ... 

 نضيفة وبريئة .. 

 من األسكلة وحال  

 م من البلد وال اوق

 دمعي اللى الثياب بلة

 

 اب حال بي دابو العذ
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 وبى تذكارو بتسلى

 قلبي السابها واختلى 

 وين بدري الزمان هال

 

 صفر ودع البابور 

 حدي قمرة إتنين دور

 بابور مرضى بى المجرور 

 يا الظبي السكونو قصور

 

 جبل أولي حبيبي غشا 

 وحصل في القطينة عشا

 قلبي الطفش وفشا  آه

 الما ليتو ينكغشا 

 

 حل زي الصقر خوى 

 الدويم ضوىمن بدري 

 الحول ال قوة عاد 

 حبيبي الليلة في الكوة
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 صباح الخير على ام نفلين 

 أهني البيكي محتفلين

 ... 

  شرف كوستي والجبلين 

 ويا قلبي البقيت رجاف 

 دا البدر الخفى األنجاف

 اليوم شرف الرجاف 

 

 هاكهنيئاً حان وقت ز

 .احتفل بى بهاك أزرق
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 خاطرة                            

 

 ،أو أغنية أم درمان ... بحقيبة الفن ال شك أّن حقبة ما يعرف    

المثير  بالكثير  مليئة  الباحثون    ...حقبة  اجتهد  السودان،  الذي  أبناء  من 

بعثه   من    للمتلقي...في  الطابع  هذا  نشأة  بعد  تالحقت  التي  الفترات  في 

 ... الغناء السوداني

للطابع الغنائي الذي    ي بأنه بعث تجديدي وتطوير  ،الذي يعتبره الكثيرون

وذلك  سبقه السودانية  ...  باألغنية  سارت  التي  الجديدة  للنوعية  بإحداثه 

وسريعة متعاقية  الغناء  ... خطوات  مواكبة  للغنو  ،نحو  خاصة  اء بصفة 

 . العربي

تخالطها بعض الثقافات   ...عربية لحد كبير  الحقيبةشعراء  ثقافة    حيث أنّ 

عدة  ،اإلفريقية جوانب  عدا    ...في  بما  يتعلق  باعتبارها   اللغةما  العربية 

 اللغة األم. 

قد عمد الشعراء على صياغة قصائدهم بحسب النهج المتبع في القصائد  ل

  ، مع االهتمام بالتطوير والتشطير  ، هليامنذ ما قبل العصر الج  ...العربية

االحتكاك والتواصل    ...ناتج بحسب ما تتطلبه الظروف البيئية واالجتماعية

اليوم عالم  في  الثقافية  التيارات  خالل    ... مع  من  للسودان  عبرت  والتي 

 . ومن خالل الهجرة ،واإلذاعات ،الصحف 

كانوا    ...أّن معظم شعراء شعر الحقيبةفي هذا المنحى نرجو أن نشير إلى 

وغيرهم السودانيين  من  المثقفين  والشوام    يجالسون  )األغاريق  من 

التي كانت    ،واألتراك والمصريين... وبعض األجناس والقوميات األخرى 

بالكثير تعج  السودان  اللغوي    مما  ... منهم(   ينأرض  تأثرهم  إلى  أدى 

 ...  بهم والثقافي

أ في  رأينا  ما  الحقيبةكثيراً  والمجاراة    ...شعار  للتعديل  خضعت  أنها 

إ والتشطير بين الشعراء العبادي  ... وخير مثال لذلك قيام الشاعر  براهيم 
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قصيدة   تحرموني)بتشطير  وال  ود   (أحرموني  محمد  الشاعر  لصديقه 

كثيرا من نهج  تشطير بطريقة تجعل القصيدة تدنو  ويتم ذلك ال  ... الرضي

الفصيح العربي  الشعر  في  المتبعة  أوزانه  ...ب البحورالشعرية  حسب 

 . وأحكامه الشعرية المعروفة

أن في    يجب  سادت  بعينها  أحداث  إبراز  في  القومي  التداخل  ننسى  ال 

العربية المجاورة الثقافي الذي يتمتع به    ...المجتمعات  داللة على العمق 

  ...بير بين هذه الشعوبومدى التالصق االجتماعي الك  ...شعراء الحقيبة

لذلك   الريح في قصيدةفقد  وكمثال  الرحمن  الشاعر عبد  فيها    ذكري  ،قال 

ظهورها  بعد    )فاتن حمامة(...  الفنانة المصرية الممثلة السينمائية الرائعة

... وقد أهدى هذه القصيدة  في أحد األفالم المصرية وهو فيلم )يوم سعيد(

إذ توقي    ،ابة آخر أغنية لهوكانت بمث  (... كرومةالحقيبة المعروف )لفنان  

 وبوفاته أسدل الستار على ما يعرف بحقيبة الفن.  ... م1947كرومة في 

 

 (... يا حماة مع السالمة)

 والتي أورد فيها اسمها ظاهراً: 

 ... الجمال يا حمامة فاتن 

 فيه ألوان المفاتن. 

تطرق فيها لفتاة سورية   ...ةأما الشاعر سيد عبد العزيز فقال في قصيد

ملهمته هي  الشعر    ...كانت  مستوى  إلى  القصيدة  هذه  في  ارتفع  فقد 

 : المهجري الرومانسي إذ قال

 

 ، سورية في السودان

 ... بى حبي ليك أبوح

 ، يا عنب جناين النيل
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 ... أتمنى منه صبوح 

 

 ، وانشد فؤادي الضال

 ...بين الرياض مذبوح

 ،وأرى الهالل في ظالل

 ... الخميلة ينوح تلك 

 

 ، أنا بهدي ليك الحب

 ... حب من فؤاد مجروح 

 ،حب الشحيح للمال

 . حب الجبان للروح

 

السابقة    األسطر  في  ورد  مما  جلياً  لنا  الحقيبة    ... يتضح  شعراء  أّن 

السمو واالرتقاء   ... ليةاعالثقافة  ال  يذومن  كانو    ،وفنانيها إلى  مما أدى 

 .مضموناً ولحناً وأداءً  ، الزمان لقرن من ...بهذه األغنية وخلودها

المنطلق    اليوم  ...من هنا ومن هذا  أجيال  على  و  ،يتوجب علينا وعلى 

القادمة القيم  ...األجيال  التراث  هذا  مثل  حفظ  على  وتناول    ...العمل 

المتعمقةبالد  مضامينه توطيد    ...راسات  في  كثيراً  سيساعد  أنه  شك  فال 

 لدى أفراد األمة جميعاً .  ،والرؤى االجتماعية ،مقامات الثقافة
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  شعر مختارات من                   

 الرواد                        

    

 الشاعر صالح عبد السيد -

 (أبوصالح)            

(1 ) 

 . أجسامنا ليه جسمينقصيدة: 

       جـسـمـيـن لـيـه  ـسـامـنـاأج

 قسمين  اتقسمت وليه   واحـدة روحـنا

  ياسمين  فريع يا غرامك  في عجيب شئ

      امين هواك علي تجدني  ياحـبيبي  انـا

 التخمين في افكاري يحجزوعن  وفؤادي

       تضمين لحسنكم نظري تحسد وحواسي

 يمين جلست اذا  الغيرة تاخدو شمالي و

      سالبين  المنام اللي اثنين  حبيبي  يا فيك

 تاعبين   للضمير و عيني   نوم شـالو هم

      يبين ساعة يجهرني   الكوكب وجهك بي

 العبين الصدير الفي  اليايات قامتك  وبي
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      ستين من  ستة ال و معاي ما  المنام من 

 التلتين  وعندك عقلي من  التلت عـندي

       متين عقيدو در فاهك بسمة شـايقاني

 التين  و  الزالل في صالح  مالي  لـوالها

       وين صداقتك زي  ظرفك فـي  يـالفريد

 التكوين في  قبل بدعت وال  تكون مااظن

       تدوين تـدونت قـلبي صـحيفة عـلي

 التلوين  يقبل  ال حـق  محـمد   ديـن و

       اليدين في  ملكتو فؤادي  اسرت يامـن

 الخدين  يـاناير االنـظار  يـامـلفـت

        متحدين قلوبنا مادمنا  الجميع نـحـن

 . الودين  نكسب و قرابة الصداقة تـبقي

    

(2 ) 

 أضيع في هواك قصيدة: 

 خـالف عـندك  ومـاذنبي         حرام يامـهفهف هـواك  فـي ـيعأض

 الغرام 

  ذكركم  لي  دمـعي يسـيل         انــضرام  الفـؤاد زاد  قـلبي حـبيب

 باحترام 
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  شئون من المحـب  وقـرب        ُمرام  مـالي يـاِخـلّي قـربكم  وغـير

 الكرام 

  شـعاعك من   تقيد          عـلم زي الخلوق في شـهير  بـنورك

 الظلم  كواكـب

  يابديع  هـواك  في اضـيع        كـالم عـزولك لـي  اصـطنت مـحال

 والسالم

 في  النسيم يجاذبو         الغـمام  عليه  سـادل خصـرو  جمـيل

 كالزمام  المرور

 فوق يرك  ان  يكـاد        واالمـام  والجـنـوب بـالشـمال يمـيل

 الحمام  غصنو

  نورعقيد يبُـق         سهام روحي  لي  لحظو   يصـطحب جـميل

 االبتسام في فاطرو

  العيون وسـيف       سام جروحي   لي لحـظو  عـيون مسـلح

 الحسام من امضي

  خـديـدك  ورؤيـة        عام دموعي  في صدري  خاض شوقي هجد

 الـنعـم  الـذّ 

 عام الف من خير  لـقاك وليــلة        نـعـم  يـامـدلل اضـيـع  لبـعـدك

 دقـيق جـمـالك محـّكم        بكم  في العزول  لـسان اسـمـك عـن

 الِحـكم 

  وانـت  خصـيمي  فـأنت         كم  ياخلّي شـكوي ليـك ابـدي وكـم

 الحـكم 
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(3 ) 

 البديع قصيدة: 

 يامكـّمل  البــدرِ  أخـا   يـا     سـبـاني الهـواك ديع

 تحـّمل  الغـرام مـن   قلـبو     تأّمل  فيك طرفو  َمـن ُكـل  

 الُمزّمل  خصـرك بـي  مزوي    ُمهّمل  هـواك  في عـقل كم

 الُمجّمل  الصـفا  بـدر عـاله     باني  فـريعـو المضـمـّر

 تمثّل  ليك ُحبّـي  ايـديك بين    تسلسل طال  هجري ياجميل 

 يُرسل  سناكَ  الِمـن  برقــك    َسلْ  هواك قتيل عن يارشيق

 المعّسل فاطرك بي  الضـاوي     الُجماني ُدّرك  عقيـد نـور

 ترحل فؤادي عن  ومستحيل      محل اليري قلبي سواك لي

 ينحل جسمي منو  والسهم      حل  هواك  شرط عن  ومايجد

 أعدل  القـامة والّ  الوريـد و     مجّدل حـرير  ام  ايديك ديل

 مسّدل  ليل والّ  االســيس  دا     تبّدل  محيّ  من  صـباح هل

 مهّدل  الـدروع  ارائـك فـي     تاني ضميرو  لي الكتـيف

 تبذل  رضاك لـي والنفـوس     تزلزل هواك   من ليه  ُركني

 ُمنزل  عـالك  مـن  يامـالك       مهّزل  الحشـاك يالـرشيق

 تغّزل  فيك  طرفو لـو   يحـيا     يُعاني  الهالك  في المريـض

 قلل  منامي  زاد  شوقي      مدلل سماك في ياقمر

 تعلل  رضاك بي  قلب لي      تذلل  للغرام  الملك
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   مكلل بالدرر  تاج  البسة       تهاني  لي اضحي  يالهواك

 يعقل  اظنو   ما المحال دا       ينقل فؤادي عن  هواك كيف

 المصقل  طرفك سيف  يضوي     المفقل الحشا يارقيق

 قلقل  الرواسي للجبال   هندواني لحظو سيف سحب لو

   يذهل عقلي  ِمنّو كاد شوقي و     تأهل  حبّـكم  بـي قلـبي

 تُـبهل  عيوني  ِمـن  الدموع     تجـهل بالعـليَّ   اظـن ما

 اسهل  وصالك من  والنجـوم      تراني لـو احيـا   بالخيـال

     

    (4) 

 الطريف الشايلقصيدة:       

 الفاطر در خــافي      جـّراح رمـش سيف الشـايل طريفال 

 والراح  والمسك

  وجدي زايد اصبح شوقي      راح  منامك وين سـاهر  مالك طرفـي

 براح  مالو

  وزهرة قــلبي يـاريحانة      سراح اطـلقيلو هجرك مسجون  حظـي

 االفراح

  وزّود  مسكية  روح لي  جيب       رنّـاح للغصـون المسـكر النســيم

 االمناح 

  تعيرني  لو  متشكر اصير ليك       النـاح ويالهـزار طيـبة يابلـيـبـل 

 جناح 



  ذ

82 

 

  الملّتو  اشواقي  جمر هـبّ        فـاح البـالروائح  المـروي النســيم

 االصفاح

  وطبي  عنّـابة اذاي  اصل      لفّاح القـلوب  في ودّور  صبري جـلّي

 التفاح  في

  من واطلب  ليـه صدّ         ماح مـرورك  المـن الغصن يالنسـيم

 سماح  تنـيه

  االندفق دمعي  امـطر حـلل        لّمـاح والبـريـق  يقـدح  الفـويطـر

 طّماح 

  في داخل يالمـنور        الواح جزائر في يالساكن طيف زورني

 سّواح  القـلوب

ً   زيدني       باأللواح   الريـدة مكتـوبة  الجـبين  في   يمـازج فيك  حـبا

 . االرواح

 

(5 ) 

 الكواكب احتفلوا بالقمر قصيدة:    

 الثَـمر  ُدّريـة روضـة دي ام      بالقـمر احــتفلو  لــكـواكب

 الُخـمر وّزع  للــدرع ديـسا     الضـمر االهـيف بهـجة  دي ام

 ماأمر  تقـضي سيوف للعيون      العَـمر ُرشُرشـو شبك والطريف

 انتـبر  قلّـع بـرز والصـدير      الخــبـر  وّصـل للقـدم ديـسا

 ماصبر عنه  طار  هـجّ  قلـبي       ماجـبر  لّسـع ُرخـس والـنهيد 

 عتّر كم فيـها  القـدم زاحـم       سـتـر للـدرع نـزل الشـعـر



  ذ

83 

 

 خطر   في حالتو تِعب  والضمير       نـتـر والـردف قلـع والصـدر

 َهجر  المنام لـذيذ لي طرفـي      مانزجر دمعي سال قـلّ  صبـري

 الُكـجر  الضـارب يالمـحّجب      الُحـجـر  ياربــرب يالمــزانة 

 وحر  لهيب من العليَّ  ماطفـي     البحـر شـابه  فـاض مالو  دمعي

 السحر نجمة بالعـليَّ  تـدري      مانسحر قلـبي مانـفـقد عقـلي

 النفر االريل ومـا مالغـصون     سفر لـو الـبدر ومـا مالبـروق

 كفر  او  ضـلّ  مـن  تسلميـبو      غفر رمـش للسيف ناعسة كاحلة

 الصدر امرك تطـيع والقـلوب      قـدر والغـرام نصـيب العُـُشق

 مانتر فيـنا والنفـس  ِطعـنا      مافـتر شوقـنا مـانطفـت نارنا

 اشتهر  نورو خـتام باحـتفال      ظهر  النجم وفـي  السعـود خاتم

 .الدهر مـدة نـعيم فـي  دمت       الزهـر يانـع فـرص  انـتـهـز

 

(6 ) 

 بلغ األقوال قصيدة:    

 انـقال  جـسمـي شـبيـهك       يـاهـالل  االقـوال ـلّـغ

 والـدالل  والـتـيه  والـترف       والجالل  البها شـايف انت

   خالل في  ممزوج صار  وطـبي      والِمالل  الشوق الحـظ وبيّ 

 حالل  والمـوت  يحـرم  ِطـبي     والــزالل والـدر العنـب

 ويـعـقـال دي يـمـيز  ومـين                
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 والـوبال  والـنوح  السـهـاد       انسبال بين  ساهر طـرفي

 والنِّبـال  القـوس  و الـوتـر        قُبال يتالمع سيف وطـرفو

 قـلقال  الحـال  في بـاللِّـحاظ        الجبال ُشـمّ  يـصادم لـو

 حال   قلبي في ساكن وانت       انتحال زادني   يالنفورك

 اكتحال  في واللما  العيون        حال كل  علي وصفك اروي

 المتنقال قصايدي في             محال  واسمك رسمك مروي

   اعتدال في والجيد  والقوام       انهدال  بي  نازالت الكتوف

 دال  الظلمة في ناير محيو      انسدال  في كالليل الشعر

 المتصقال المراية              بدال صورتك تنظر خدو في

 وشمال  يمنا اتفكر               االنهمال في زايد  طرفي

 الجمال  ياذو  خالفك  من           اجتمال الكون  في  مارأيت

   انجال السحب برق منو            الكمال بدر  اثمر غصنا

ج طيـفك لي قول  عال  جسمي اللـي  هواك شوف     تعال عّرِ

ك      اشتعال الزايدة  نـاري داوي  الفـعـال  تـلك ولـوتسـرَّ

 . سـجال الـروح  هـاك منِّـي       عال هو يرضيك شـي كـل

 

(7 ) 

 جوهر صدر المحافل قصيدة:   

 اتلـطفـيـال  معـاك  روحـي      المـحافـل  صـدر اجـوهـر
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                               * * * 

 قافل قـلوبنا نـهدو  ُحـق في      رافل حـليـهو الـفي مالـنور

   جـافل والتـانية  يميـل  تـارة      غافل مـقـيلو الفـي كالظـبي

 نفـيال  يزيــد للـبدر فـوق       آفـل والبـدر  يــنور وجـهو

                                * * * 

 سـابل  لـيلو الـطال للـشعر      مـقابل  الح خـدك  يــالنـور

   قابل هجري دون شي  كل بـي       نـابل ليـنا  الحـاظك سـهـم

 بتنـسبيال القــمرا  وانــت       البالبل  عـلي  نـوحي  ينسـب

                                * * * 

 راحـل   وصـدرو يمـيّل  خصراً       وكاحل  نعسـان عين  جوز  ليك

 ساحل مـاليه الشــوق بـحر      ناحل  جسـمي  لي وجـداً  لـي

 حيلة القي  انا للطيــف ويـن       مـراحل  الـنوم  وبـين   بيـني

                                * * * 

  حاتل   غصـونو في ينوح   طيرو       راتـل الـبـتـّنـي  الـفـرع

  ينـاتل  القيــد الـفي االسـد      شاتل فكـري لي  نـديم ـووه

 النتيلة  ظبـي  مكـحـول غـير     كـاتـل مـاليـهـو  يـتـأكد

                                * * * 

 عـواسـل عـنابتين  بـين الح      راسل بريقو لي سـناك ضاوي

 يمـاثل للسـيف طرفـك  رنـا      خـاتل  وكـتفو  يـرجح صدرك
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 اسيلة  وخدود  دغـس ساحـبة      بـاسـل كل يجــنـدل  بـيه

                                * * * 

 جادل  ولمـعـاصمو دروعو  في     هـادل  الـكـتفو يالـمـرنوع 

 عادل  يبــقي الـحاكم شـرط      سـادل  والـليـل سـاهر انـا

 البديال وارضـي اعشـق كيف      مـبـادل  بـهـواك اقــبل ال

                                * * * 

 مـنازل  لــيك انا قلبي داخـل     يـقـاتـل لي  طيفـك امـنـع

 باذل  روحـي لي الحـب في انا      عـاذل  التـبـقـي ياالئــم

 زيال عني نصيــحـتك  خلـّي      عاقل لي يـسـمع العـاشـق

                                * * * 

 مـناهل في  تشــعل نار كيف       باهل  دمـعي و  الجـمـر فوق

 سـاهل ووجـدي تصعّب نومي      ماهل  انو مع الكـون  بي ضاق

 سـهـيال اســأل االنجـم في       جـاهل دهـري حـالة   بي لو

                                * * * 

 رسـائل  النســمات بسط غير      وسائل مالقــيت  طيـفك  لـي

 سائل  ودمـعو الصاحـي حلـم       مسائل واعـجب شـي اغـرب

 مـثـيـال  كـونـك  الـبدريـن     سائل امـري في شـكيـت لو

                                * * * 

 شـامل  جـسمي لي  الحب  جمر      هـامل ودمـعي شـوقي زايـد



  ذ

87 

 

   آمـل  كــنت مــا كـالً  مـع      يـجامل  ال  لـي الطـيف حتـي

 . ياجـمـيـل  كـدا يرضـيك هل      االنامل  بيـه   تحـننـي دمــي

 

(8 ) 

 حن يا قمرقصيدة:   

 عـادي  ولَيَّ  خاصـمتو  مـنامي        ميعادا  ِلي اوفي ياقـمر  ِحـن

 عـادة البِقـالي   دمـعي وسـاح        بُعادا  طال اجـفاني غـمـضة

 سـعادة ونــظرتك شقا جـفاك       االعادة شـوفتك  ِمـن  ارجـو

 سادة ِخلقة بتضـوي  ُحلي ودون       حسادي ليـك  ناظـرة البـدور

 وسـادة  ليـك بـاقي يفوالـرد       مسـادي  القـديم  فـي الشـعر

 انـفـرادا  حـازت وبالجـمـال       ترادي الِكـتِـر شـوقي حزت

 لالرادة  ســلـمـتـو وامـري       رادا قـلبـي  الـبـدر تومـة

 ودادا  اتـصــل الِقـديـم  مـع       امـتـدادا وافـر الشـعـور

     ِعدادا بـي  تـدري هل  جـروحي       اشـتـدادا زايـد السـهـام

 سهادا زاد عينـي  بـي نـظْرتو       تهـادي الرنـع الضـمـيـر

 جهادا  طال  روحـي عذاب كفاي        الشـهادة سائــلك  يانجـم

 ازديادا  في مـاّشة جروح  ولـي        القيادة  في مـاسكة لحاظ  ليك

 العـيادة مـن مـراهـم قلـيل         السـيادة ياصـاحب ارجـوك
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(9 ) 

 خلي العيش حرام قصيدة:   

  فوق الرميش  مابين      يحل الموت اري مادام  حرام العيش  ليخ

 الكحيل  الطريف لي

 شـبه  يقـالع بالرجـاج      النحيل  الخصر فـدع ميل صدرو هـزاز

 الوحيل  المهر

 طيف  المنام   غير مـن      الرحيل نـاوي وقـلبي فـرّ  مـني النوم

 مستحيل  الخيال

  روحي محاسنك  تتمـلك       وجـيل  اصبـح وقـلبي اشتياقي  واالني

   جيل  بعد  جيل

  لي ينصاغ  الهالل  يتمني      يجـل   قـدرك لـي يرفـع  الجمال واالك

 حجل  قـديمك

  ضـمير مـن ونخاف     تقل  او  تـزيد كـان لو  الرماح بنخوض

 المنفـقل  االهيف

  اللمعو  عيونو  سيف ونهاب     والعـقـل بالثـبات  المدافـع  بنقـابل

 صقيل  يبرق

  مع  الغصون علمت     الخـميل شويدن تكحيل معـار  يالمنـّك

 تميل  كيف النسيـم

 الشـك  لي والتـختارو     الهميل  دمعو الشولة يحـاكي   مخـتارك

 . ياجميل  جـميل
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(10 ) 

 فرع البانةقصيدة:     

 عقود  ولبسـن افكـاري نظـم     يقـود البرنع البانة ـرع

 وهود  ويـاسـين وطـه  بـرأ      عــهـود  فــوقــك

 النهود  جوز  فـرعـك واثـمر       شهود  وقفن   شـالّخك لي

 مابدور  انا شـوفـتك بخـالف     الـخــدور صـــيـدة

 بدر   ووجهك ظـلمة  شـعـرك      الصدر قلع و  رقّ  فـاطرك

 مـابنـقـطف دمـعي جـدول     لـطـيـف  شـكــلـك

 طيف  زارني لو النوم  لي اصبح      القطيف زي يلمع جسمـك

   امر  اذاي لي  عينيك  رشـرش      ضــمر وســـطــك

 القمر  نـور محـيك  يـخـجل      امر هجرك اشواقك مــن

 روح  تفـديك  المال  بعـد مـن       السـروح   صــيـــدة

 الجروح يبري عرقك  مـرهـم      وروح  ريحان نغماتك مـن

 عقد  وللنوم  اشـواقي طـلـق       انـفـقـد  عــقــلـي

 رقد كتفك   دروعك  لـي فـوق      وقد للجوف وسـطك يرنع

 بـق يسـوي بـراقـا سنـك      عـبـق   طــيـبـــك

 انطبق   كـتيـفا اردافـا فـوق      السبق مهر تشبه  تـرنـع

 سـن نشـابو رمـشك  افـرز      الـوسـن مـــنـــع

  الحسان الحور تفوقي انـتي و       لسان زمالي اخلف ال كيف



  ذ

90 

 

(11 ) 

 فريع البانة قصيدة:     

 المـنقسمة  حـاكى  يـتـمـايل       نسمة  الِمـنْ  البـانة فريـع

 بسمه  وفـر خـديدا فـي تلـمع        وسمه من  بتوقد  قـلبي نار

 قسمة  الغي  بَـي داريه  يالـمـاك     قسمة نص خاتم  الزي الفـم

 بـحـريـة  يتـالعب  وسـطـك     ُدّريـة  الفـاطـر حـبـوب

 مـدريـة  مـاها  البَـيّ  والحـالة      بدرية تـالصـف  الجـبـهة

 جندو الديـس قـايم صـديرك و      زندو  بـي  خـاتم وسـطـك

 بتسندو ياروحي  فوقو  واكـتـافك      عندو  مـن  قـلع صـديـرك

د  ضـرّ  آخ و قـلـبي  الـولّـع دا     اخــضـرّ  لـونـك ُزمـر 

 واتـضـرا  اتـدقـق كـان لـو       ضرّ  ما  فـدايتك جسمي انـا

   اعـجـاما   و اعـرابـا فـاقـت       كلـجـامه الوافـر   الجيـد

 رجامة   ياروحي لحـاظك  لقـلوبنا      لجاما في العاصية كالمـهرة

 مـصنوعة  وعسـجد  خـز  مـن      نوعا  مـا ابـزازك  ريـل  يا

 ممنوعة  ياحبيبي  ولكن ثماري  هي     المرنوعة اعطافا  لي  قالـت

 

(12 ) 

 قلبي همالو قصيدة:     

 مالو  هواك في  معذب              وجمالو  خديدك همالو  لبي
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 عمالو  قلبي  وشوق هواك لي      مالو والقلوب الح حسنك بدري

 ضاعت  وين عاشقك لي قول     رمالو  في متكي ياسمين  يافريع

 آمالو

  والبروق نغيم  بسمو فر          هاللو حاجبو الغيم  حاك شعرو

 اللو

 لواللو صدرو تفاح جوز افدي       حاللو  قتلي  لو منع مافي

 يقسالو وقلبو  يلين قلبي ليه      مثالو  الماتلقي الفرد الجوهر

  دموعي خدو  وسيم وغير     ماسالو وحسنو صابحني حبي

 ماسالو

 نبالو  رمي  ومن لحظو من واخشي  يصبالو قلبي المكحول  الشادن

 بالو  علي وال  يدري ال وبيها     ضاربالو عينو اسهام  جريح كم

 وطرفي نام  ناعس وطرفو    انحالو جسمي زاد ناحل  خصرو

 يصحالو

 حالو   كيف شوفو ارجوك يانسيم    سحالو دمعي   السيل الفريع

 مانالو  حظي اعزل  سماك وبين     ينبالو مجدو  مرفوع النجوم  في

 حنالو السحب  دمع بسم ولو      جنالو  عاشقو محيو   نظر لو

  يدور حولو  وحرسو       هدالو عاشقة سيوف لحاظو شوف

 استعدالو

 . بدالو  في يضوي غاب  لو البدر يندالو وحسنو يلصف خديد شوف
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(13 ) 

 كم نظرنا هالل قصيدة:     

  يـروينا زالل  ماأظنو       هاللو  غيـر ماشاقنـا هالل  نـظرنا  كـم

 زاللـو  غـير

  في يزداد يوم  كل       يتجاللو محيو  واري ينقـص  الهـالل اري

 يحاللو  نور  خديدو

 آه باسم يـصد  يـتيه      اجاللو من  حـسنو عن االبصار تتقاصـر

 داللـو  مـاألذ

  وجفاه  بعدو شـي وامـّر       داللو  فـي  النـظر بدل   قربـو شـي الـذّ 

 اهمالو  أو

  واذا الخالف علـي      امالو هـواهُ  واقول بتمـيل الغـصون اري

 مالو   انا علي  ميل

  الفي  الحب آية  يـتلو      يصحالو ليه طرفي وانا نعسـان  ليه طرفو

 اليحالو  الخديد

  خلي الضاع قلبي ام     انحالو بيزيد  جسمي  يزيد مـا  كـل داللـو

 حالو  في  اليروح

 دمـع انزل بسم ولو      دّكـالـو جـبل  عـلي لــحـظو  ادار  اذا

 ابكالو  السحاب

  الطير طبع  حبيبي       شكالو مهما  عاشقو علي يشـفق ال وقلبو

 اشكالو  علي ينزل

  ال خدار فاهو  طبيعي       ُعـقّالو قـلوب يـسـلب النـوح   ادرّ  اذا

 دقّالو  ال صبغة
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  وجبينو ليل شعرو دا      ســقـالو جـلّ  هللا  والريـحان  بالـراح

 يبقالو  البدرايه 

  قتل ياليل حبيب   ولي      قـالّلو  العيون نـوم  ياليـل حـبيب ولـي

 حالّلو  النفوس

 تشـتاق الظـالم  مع       ياللو خدودو اشـوف ياناس حبـيب ولي

 . تتداللو الزهرة

 

(14 ) 

 قصيدة: كم نظرنا هالل     

  يـروينا زالل ماأظنو       هاللو  غيـر ماشاقنـا هالل  نـظرنا ـمكم

 زاللـو  غـير

  في يزداد يوم  كل       يتجاللو محيو  واري ينقـص  الهـالل اري

 يحاللو  نور  خديدو

 آه باسم يـصد  يـتيه      اجاللو من  حـسنو عن االبصار تتقاصـر

 داللـو  مـاألذ

  وجفاه  بعدو شـي وامـّر       داللو  فـي  النـظر بدل   قربـو شـي الـذّ 

 اهمالو  أو

  واذا الخالف علـي      امالو هـواهُ  واقول بتمـيل الغـصون اري

 مالو   انا علي  ميل

  الفي  الحب آية  يـتلو      يصحالو ليه طرفي وانا نعسـان  ليه طرفو

 اليحالو  الخديد
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  خلي الضاع قلبي ام     انحالو بيزيد  جسمي  يزيد مـا  كـل داللـو

 حالو  في  اليروح

 دمـع انزل بسم ولو      دّكـالـو جـبل  عـلي لــحـظو  ادار  اذا

 ابكالو  السحاب

  الطير طبع  حبيبي       شكالو مهما  عاشقو علي يشـفق ال وقلبو

 اشكالو  علي ينزل

  ال خدار فاهو  طبيعي       ُعـقّالو قـلوب يـسـلب النـوح   ادرّ  اذا

 دقّالو  ال صبغة

  وجبينو ليل شعرو دا      ســقـالو جـلّ  هللا  والريـحان  بالـراح

 يبقالو  البدرايه 

  قتل ياليل حبيب   ولي      قـالّلو  العيون نـوم  ياليـل حـبيب ولـي

 حالّلو  النفوس

 تشـتاق الظـالم  مع       ياللو خدودو اشـوف ياناس حبـيب ولي

 . تتداللو الزهرة

 

(15 ) 

 لحظك الجراح قصيدة:     

   والـراح الـطـرب وفــيه فـيـه  اذايَ       الـجــراح  لــحـــظـك

 االفــراح زهــرة مــنــايـا                         

  وعندو مسجـون  عجيب شي مبتعد       ســّراح  للـــقــلــوب

 سراح
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 نوم  وشال فـارق مـني       براح اجدلو ال الكون  ضاق بيّ 

 وراح   عــيوني

 لـقاك غير  اقـصد ال الغـرام في       مـبـاح اضـحـي عـمـري

 اربـاح 

 صباح يبقي  وليـلي  تتـبسم  الظـالم  وفي        يـُـبــاح  لـيــك ُحـبّـي

 والفــّصـاح العـجم حـسن ياخـالصة      صــاح مــغـرم  لـيــك

 نصاح القي  قربـك بي هـل  بـعادك  مـن       يـاصـاح جـنــون بــي

 نّزاح دماي ولي  المـهجة حـصـن هـدّ        زاح  غــرامـك جــيــش

 مزاح  والّ  ياجافي  جـد هــجرك وقولـّي      يـنـزاح كــاد  عـقـلــي

 نّضاح  الجمال ماء  بي نـور جـبين   وليك        وّضـاح مــحـيّ  لـيــك

 ايضاح  دون تعلمبو البي  غرامي سـر بي       فــّضــاح  والـــدمــع

  عبيرو  طيب من النوم  جافي وطرفي       االصــفــاح  تــعـبـت

 الفاح 

  جوز صدرو في الدر  عقد بسيمو  وفي       صفاح جــفـونو بـيــن

 . تفاح

 

(16 ) 

     ً  قصيدة: من قليبا

  عـامل يـتردد النسـيم      الحان  قليبي لي الجـافي  قـليبا ـنم

 استمحان
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  رايقة  تتناشـد الطيـور و      الحان خمر  ِمـنِّو تتـنـاول الغصون

 االلحان 

 ويرقص  بتصفّق الزهـور      الفرحـان  مـيلة بتـميـّل  الفـروع

 الريحان 

 والعشوق تلـعب  رايـق  انت     البان قـامة تثـني بـالك ما يانسـيم

 تعبان 

ً  دا هل     الصـعبان  الـدوا وما دائي ما اكتشف   دا   ام بالغ  جرحـا

 ثعبان  سم

  وال ال  تِطـبَّك الروايـحـي       االزمـان ُمـدة صـبرك  الزم لي قال

 لـقمان 

  البنـضحو الند  عـصير في     سقمان يـا شـفتو  جـروحك البداوي

 الُرّمان 

  تمـلّك  جـوفي مدائن  في     السكان رّحل و  حـلّ  غـرامـك بـي

 االركـان 

  الغرام في  وقـلبك قلبي يبقا     كان  لو  بي السـارجة النـار ألـذّ  ما

 شركان

  قاطع   رشـرش ليك     نعسان  والطريف لحظك سيّاف صاحي

 الفرسان  جندل

 شعر ولي الدنيا  حسن ليـك      انسان قوام في  سـاطع بـدراً    انـت

  حّسان

  فارق  الهامل عـقلو  طشّ       كمالن  العشوق و  كـامل حسـنك انت

 الزمالن 
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  قلـيبك لو تثـنّت الحـجارة و       العطالن طيفك  يتـقـّدل   المـنام فـي

 الن

  الدموع  البي  جفني  شاهد بين      نكران واليـطيـق  يـسالك ال قلـبي

 وكران 

 صاحي  الميَّل الـضمير و      عكران  الوضيب  في  البتـقّمز درعـك

 سكران ام

  تحكي  تيهك تمزج  خمرة        الجان  ليّ  َربّـي  و افكـاري الـدوش

 اسنان  در

  حور والّ  الدنيا ناس انـتو       الرنّان لـهيجك  سـمعي يسـطل رقّ 

 . جنان في

 

(17 ) 

 وجه الفمرقصيدة:     

 وافر  نور  شعاعو يضوي           سافر القمر وجه 

 نافر  اخوك ليش جاوب            سائلك يابدر

 طافر السهم رمشو من           تنتر السباع حيّو  من

 غافر  بالسالح وآخر             لحظو سيف لي  يسحب ريم

 سافر ياقليب ودع ادفر يادمع             

   ضافر لي شوقي                  

 ظافر  بالقلوب  يامن                  اظفر  نظرتك   بي هل
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   شاهر الرغام للبيض                 طرفك  ما  لوال اعلم

 الزاهر  خدك ماء في                يغرق كاد عيني  انسان

 جاهر  الخلوق لعيون                   يتوقّد نورك

   ظاهر شي ظلمي                   

 ساهر  العليل طرفي علي               يشهد  الفجر اشراق

 عامر  باالسيس والجيد               الناعس طرفك  كاحل

 الضامر طبق                      رّجح صدرك ايديك   مجدوالت

 آمر  يا ليك طايع                      تيهك من  زدني

ً  السامر زهرة  عامر بني ياليلة                  بمجنونك  رفقا

 فاكر  ماك عشقي يااللي            تايه صباك  دولة في

 ذاكر  ليك ثانية كل  الفي            قلبي  مسكنك اصبح

 ماكر  نظرتك يالبي                 محيك رأيت  ان

 شاكر اكون  ليك                       

 .   باكر شمس تولد ال                    تقنع بيك االفق امّ 

 

(18 ) 

 يا ربيع في روض الزهور قصيدة:     

 الدهور  طول  منعّم عـيش     الـزهور روض في  اربـيع

 المهور  غاليات  واحـتفال      الجهور  الصـوت رنـين بي
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 دهور  توزن بينن  سـاعة     الظهور  في بدا  حـظك نجـم

ً  صابنـي  حور  واّماتو بدر والـدو      حور عيـناه ظـبيا

 والبحور  النار  خدودو في     السحور  طـرفو مهنّد سيـف

 الخدور  داخل يالمـحجب       البـدور حـسـن ياخـالصة

د عـبّي      يدور الناس في  غرامك كاس  دور  اليفوتني  زّوِ

 الحرور  يطفي  دمعي ليت     الفـرور ايـن  غـرامن مـن

 . والسرور الهنا  عليك  دام      الشـرور  اتـوقّي ياربـيعي 

 

(19 ) 

 يا رشا يا كحيل  :قصيدة    

   ســبـانـي الـــهـوي      غـيثني ياكـحيل  يارشـا     

 ربّاني  نور يلوح  خـديدك في      ومـاطبّاني ياالمـرضـني

 ناشـباني  الحـاظك وسـهام      الهبـاني  اشـواقك نيـران

 باني  وصدرك كشحك مهضوم     التاعباني  الحالة ضمن مـن

 بانِ  فريع خصرك يميس يتهادي                

 أتاني  ووجدي ترّحل نـومي       الفتّان الحسن شـفت مـن

 بتخـتاني  المـا بـسـهامو       غـّطاني حـبك ومـاجيش

 بستان فريع مالبو  وحشـاك        تاني  لحشاك صـدرك مـال

 تاني  يبوس   فروعـو في يتّكل                   
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 لساني غير  وصفك مـابجيد      ومثاني  قصيد  الُشعرا لي لو

 وماساني  هـواك  بِي  واصبح      مّساني  الحـب فـؤادي في

 انساني  عن شخصك لوغاب        تـنساني مـنّك  مابـصـح

 مؤانساني  حسنك اوصاف شك غير               

 علشاني عود عقّب يانسـيم       داهشاني روايح  ِلي  هـبت

 الرّشـاني  الدمـع  وادركـني      أغشاني  غرامك  ليه قـول

 واغشاني  بلِّغ  روح يانسـيم       شاني والحب شانك حسنك

 وانشـاني انشـاك مـن  بـحـق               

ً  ايه  سارجاني  نار ولي  نوره ليك       شجاني  حسنو يامـالكا

 زّجاني اشواقك بـحور  فـي       الجاني  هوّ  اللمحك طـرفي

  وجاني  سـعدك اقـبل  اعلم       نّجاني  وما  بي خاطر  فـيك

 ناجاني   طيفك  االحالم في  لو                  

 البالّني  دمعي بي مـاانطفي        قالني  هـبّ  االشواق جمر

 تسالني لمحاسنك واوصـف       تـسالني لو مـابسالك انا

 وِخـالني  اقـاربي  فـارقت        وَخـالَّني هـواك غـلّبني

 . واالني والحب واالك  حسنك                  

    

(20 ) 

 يا سميرقصيدة:     
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  مـا  الشـافـتـك العـيـون    الِمعاد  اوفي نـظرتك بِـي  سـمـير يا

 اسـعـدا

     

ً  جسمي  انا هواك  مـن   مـا  الفرّ  نـومي اّمـا    ارتعاد  في  دايما

 يُعاد   مـنـظور

  لي وانظر  وجـود رق    ِوالبُعاد هجري ويـكفي وجـدي يكـفي

    عاد قلبي  راحات

 يساعدا  حظوظي   ينـجز رضـاك لـو                    

 

ـيم    الد  ماليّ  قط عيـشي  و غـرامـي زاد   الـم مـن  غيـثني يـانُّسِ

    الجـالَّد

  اكـمام بـين تسـري    الجالَد  من أحلي  الجسمو طيب  لي  جيب

 الباِلد   بسـاتين

 قـالدا  عـزمك  اال و  زهـرة مـافـي                      

    

 اإلستناد  عـليـك    اصـبَـح اسـتعـد    عـناد وزاد قـلّ  نـومـي يـانُـسيِّم

  صاحي لـحظو  سيّاف تلقي     الزناد  قدح  زي  سرعه فـي  اجتـهـد

 ناد  وطرفو

 النَدا  توب  بـي ِلـف و  و احـتـِفـلبـو                       
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  ثمارو شـال  يالصـديرك     ثماد  غير من  طبيع  يـاالمكحول قـول و

    ماد وخصرو

 صدف عينيك  سهام لـو    العماد  ذات ُغرف فـي ياالمـحـّجـب

   الجماد راسي

 َهـّمدا   و الحـجـاره  دكَّ  شـك غـير                      

 

  دايما  وشـوقي ولَّي صبري    الِمهاد مأل ليه   دمعي  اعـجب صـرت

 اجتهاد  في

  و نومي خاصم طـرفي    هاد  قلبي  حصون لي جيوشو بي  الغرام

 بالسهاد انطفي

 َهدا  اللي ما شكيت الحـب ماشـكيـت                    

    

  الُدرر تـوشح نـجـومه مـن     الَحداد توب نشر عـتَّم  طـال لـيـِلي

 الُجداد 

  النيل  و   جـميع  اقـالم الشـجـر   الوداد آيات يـتلو سـاهر طــرفـي

   ِمداد

 . عددا ما ليك اشـواقـي  كـتـب لـو                    

 

(21 ) 

 يا ليل أبقالي شاهد قصيدة:      
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 وجنوني  شوقي نار علي       شـاهد  ابـقالي ـالـيل

 زاهد  منامي  اللي طـرفي      معاهد ليك صــار ياليل

 ظنوني  نجمك  لـي فوق       واشاهد ســهرك  لي دنا

 وهـاجـد  نـايم  واراك       واجد سهري لي ياجمـيل 

 الغـّرقـوني  دمـّاعـي        ناجد عيـنيّ  لـي  ميـن

 راعد  المـزنو الغـيـم       يسـاعد سنّــك بـّراق

 عيوني  شوفتك تشـتاق        ومباعد قـلبي ســاكن

 واحد  الميّة  في  حـلمـك      جاحد بالنـظرة  التكـون

 حنوني  يا ايديك وبـين         شاهد قلـبي لـي  منـّك

 ووارد  صـادر  مـابيـن        يطارد الجوف في حـبك

 ضـيـعوني   اشـواقـك      مـارض الليّ  ياحـبيبي

 واقد  جوفي  جـّوا  شوقك      فاقد عـقلي لـي  حـبك

 يأســروني  نـظراتـك      فاقد حلمو  اللـي قـلبي

 . ومنوني  راحتي شـوفتك      عاقد  ظـلمي  علي قلبك

      

(22 ) 

 يا ام جبين بدريقصيدة:      
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          مابدري وهللا     بدري جبين  م

 بدري  علي  ام   حظي اوان آن

       ديني  في تهت    فيديني طيبة

 ايديني  في وال    ايدك  في  روحي 

        مفدية بيها     ايدي في لي قالت

 الدية  في سادة   شلوخي  في نظرة

        مسلوبة وليك   مجلوبة روحي

 مطلوبة  ماكي   ديتي في اما

      زهري  والخديد     الشهري حاجبا

 دهري  طول حظي     عينا سواد زي

             احلي والرشيم    كاحلة العيون

 النحل  مخزن    الدري فاطرا

       مابصيبا  سهمي   تقصيبا دري

 صيبة  ماخبر     صيادا طش

   مابصيدا سهمو   رصيدة جن

 الصيدة  عارتو     طيبة ضمير روق

  اطري حرير  من   فطرة االيدين

 قطرة  مابزيد     قبضة والضمير

   احشاك رقق      انشاك جل
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 شاكي الضمير   ردفك  تقل من

    تذكاري واصلو   كاري النظم

 افكاري طابلة    فيه نهيد  حق

 

 الجاغريوالشاعر  - 

(1 ) 

 أوصف خدودو قصيدة:    

   انا  عيونو اوصف وال خدوده وصف

   فنونه في احتار  محاسنو اصف مهما

   مافي دنيانا  في  غريبه محاسنو

   جافي قلبي محبوب يوالف لو الصيد

   دواه بي  ويبخل هواهو بي  يغزاك

  سواه مابنعشق  نافر صد مهما

   مطربينه وغنن جبينه  لواسفر

 دونه  تلقاه  جميل  الطبيعه في شئ وكل

   وانقسامو  لون بمثل  ما  البان

   وابتسامو حسنو  يحسد يغير الزهر

   انقسامو ساعت  خجال يذوب البدر

   معدوم  الحبيب معدوم معدوم
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   وخصاله  حسنه بين  مثالو في معدوم

 سكونه سويداي وفي  عفافو ثوب  البس

  عيدي بسمتك في العيد ليالي بسمت

  وريدي  هناي ايام وعيد  فيك بخشي ما

 .وعود  كمانه  بين  ما  يدوم  سمرنا لو اه

 

(2 ) 

 سيدة شباب الكون قصيدة:    

 ممكون  بالغرام  انا احالمي ومدينة الكون شباب يدةس  

 هيامي  طال  وجدي  زاد روحي راعي ياروحي

 ايامي  تتم  قبال ترجميه شعوري هاك

 دليل  سواك لي ما  الليل  نسيم  يا مر

 مركون  العزول وسيب  وسالمي  حبي شيل

 غرامي  التهاب  وفيك حياتي فيك املي فيك

 مرامي  هواك  في  ولي حكمه  عذابي في ليك

 االرواح  غذا  والحب ووجيع  حزين سهران

 جيل  بسلمو جيل  كل

 سكون ليها قبري في  االجيال انتها وبعد

 مرامي  عودتك  في يانسام  عاودني
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 دامي  قلبي  اصبحت اخبارك تشفيني

 براك  السياده وليك عليل وجسمي سهران

 معاك  اقاسي ومهما  التدليل  بي اسرني

 اكون  ليك برضى

 .اكون ليك برضي انا

 

(3 ) 

 يا جاهل قصيدة:    

 الباهي  نورك وعاشك  قلبي  هواك اجاهل

  ساهر النجوم مع تركني  نظره من  ملكني هواك

   ظاهر جميل  فيك شئ وكل عذراء جميل يا خدودك

   وديع يا الرشيد جالل  في تدوم زبيده  رقة عليك

   بديع انت  انت يا  وانت معدوم  جميل يا وحسنك

  سهام الف  قلبي في وارمي  األوهام وبدد  وغيثني 

 محروم  نظرتك  من  وليك واإلهام شعاري وفيك

 

 العباديالشاعر إبراهيم   -

(1 ) 

 الضاوي جبينا قصيدة:    



  ذ

108 

 

 

   وبينا بيني بقو  وتـالل قـفار       جـبـيـنـا الـضــاوي

        النادية                               

 ُكسـينا  ثوبـا  بـي االحـالم و      انـسـيـنـا يـاهـمـوم

 خمـسـينا  وربوع  امـدر ابطال      مابتـنسينا زدت مـهـما

 مـامواسـيـنا  البـلبل نايـح      حـاســيـنـا  الشــوق

 تـنسينا  كان  ان مسـعانا  يخيب     وتـآسـينا اذانـا  فـيـك

   خاطرينا يابـت شوق بيك  لوما       اطــريـنـا يــابــت

 اطرينا  كـفاك  كـفـاية كـفاية       ماتشاطرينا البينا  خاصـّي

 رخينا  ماتـقولو  الـشوق شـدّ       يـاخـيـنـا اســمــع

 سخينا  هواها في والروح  بالمال      سخينة بالعبرة تفيض  عيونّا

 هـوينا  الفـيها الهّوة سـحيق      هـويــنــا مــمــا

 تهـويـنا  مـوالي بس اسألـو     هوينا  ماتقولو  اهي  البيـنا

 حاجـبينـا  وقـوس  دالال حليلو      جبـيـنـا  حــلـيـلـو

 غـبيـنة  وكـايدة فؤادي شاقّة      نبينا  وحق  الفـاترة عيونا

 نـاديـنا  فـي سـجـعك رتـّل     نـاديـنـا   يـاحــمـام

 . واديـنـا طيـب ارواحـك من       اّدينا  يانسيم وهـات عبـّي

 

 



  ذ

109 

 

(2 ) 

 الم البعاد قصيدة:   

  طايل  شوقي انا  دمعي        واجري كالي حشش  البعاد الم حي

 واجرة  ظبيات لي

  حدايق  الريل  زي            القلعة في المايسات الغصون  ياحليل

 الطلعة في  وكالبدور

  تجيك  كان من يات           وشلعة حداقة  زايدات الجمال فرط مع

 ولعة  تزيدك تقدح

 العفاف  ربات                 النافلة  بعد جمعة يوم  جلستن بذكر

 سافلة الما الطبقة

 شبه الخلق  والعجب            اآلفلة  االمور  اال  فن كل دارسات

 الجافلة  االرايل

  فؤادك  تتناول                حافلة  غير او حافلة      كان من  يات

 قافلة  منك وتمشي

ً                 كافلة ومضمرة ممشوقة قامة  انظر  تنسيك نغماتا

       والنافلة الفروض

  من عار  والدهب الخز          دارتو و نورو آمنة من البدر  اقتبس

 نضارتو  جسيما

  الرؤوس  علي اضحي      قدارتو شوفو فاها  لي وهب  حين  الدر

 ادارتو  ونافذة يُحمل

  والتنة مضمرة سالكة               يتني  النسيم من الياسمين فرع

 التنة  فوق
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  منو الشهادة                        يكتلنا وجا  كالتلة نهودو عبي

 متلنا  النالها

  واللفتات                    الوزة  زي عوما  في تقود  جاتك  ان

 فزّ  نتايل بي  غزاالً 

         الفارس زي               وغزة  كسرة عينيها جوز  تبدو  وكتين

 . وهزّ  حسامو

 

(3 ) 

 قصيدة: ببكي وبنوح    

 أول أغنية سودانية
 

 للشـوفـتـن بتـريح    ببكي وبنوح وبصيح

 فرع النقا  المميح   مـنو المـسـك  بفيح 

 وكتين صباحو يبيح بلـبل قلوبـنا يصـيح 

 ياجـنـة الطبيعةايـاك زهـرة  ربـيعا 
 

 الحاج محمد أحمد سرور وبيعاعـينيك  حروب ربيعة صحت شراها 

 ختمو البروق ورعودو تـغـريد  بالبل عودو

 نظروا الخلق لي عودو  جافي المنام مـا بعودو

 في خدودا تجري انهارا  متنوعات ازهارا 

 ليال الطلع في نهارا  ضـلل فـؤادي و هرا 

 العبادى      آه لو قطوفك دانية احـظي ولـو فد ثانية 

 كت اعصي ياغانيةواعـلن فيالقي تمانية 

 ودر جـماعـة متـلنا  الجيدا طال واتني 

 التوب شبك في التنة يانـاس انحـنا كتـلنا

 البسة الحشم ازمة و مـالك مـاليين ذمة
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 الحاشا ما بتذما ضـيع اخـوك  بالذمة 

 دايـماً مـقدم  كـرتي في رويحتي وباكرتي

 . اللي  صفاي عكرتييـ مابتسهي عن ذاكرتي
 
 

(4 ) 

 سودانية أغنية ول أ   

 بتـريح  للشـوفـتـن   وبصيح  وبنوح ببكي

 بفيح  المـسـك مـنو   المميح   النقا فرع

 يصـيح  قلوبـنا بلـبل يبيح  صباحو وكتين

 ربـيعا   زهـرة الطبيعةايـاك  ياجـنـة

 

  أحمد محمد الحاج ربيعة حروب  وبيعاعـينيك شراها صحت

 سرور

 عودو   بالبل    تـغـريد ورعودو  البروق ختمو

 بعودو  مـا  المنام جافي   عودو لي  الخلق نظروا

 انهارا تجري خدودا  في ازهارا  متنوعات 

 هرا  و فـؤادي ضـلل  نهارا  في الطلع  ليال

 العبادى       ثانية فد ولـو احـظي  دانية قطوفك لو آه

 تمانية فيالقي ياغانيةواعـلن اعصي كت

 متـلنا  جـماعـة  ودر  واتني طال  الجيدا
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 كتـلنا انحـنا   يانـاس التنة في  شبك التوب

 ذمة مـاليين   مـالك و  ازمة الحشم البسة

 بالذمة   اخـوك  ضـيع بتذما ما الحاشا

ً  وباكرتي رويحتي في  كـرتي  مـقدم دايـما

 . عكرتي صفاي  يـاللي  ذاكرتي عن  مابتسهي

 

(5 ) 

 برضي ليك المولى قصيدة:    

 الجـميل  الصـبـر  الزم وفـيـكَ      الموالي  المولي  لـيكَ  ــرضيب

 بحوري  في اخوض برضي     العوالي قـصدي دون  تـحول لـو

 واوالي 

 وموالي   وزجلي شعري وانـشـي     الـغـوالي  درري  اخـراج لـيـك

 جـمـيل  يا  قـليـل ثـنـاك  في      الحوالي واهـدي واحـدي اشـدو

 عالكا نيل  لـي  تـطـاول  ومـن       يـامـالكـا الغـايات  يـاسـمـا

 وهــالكـا  انفـسـنا حـياة يا       حـالكا ياحـلية  ُدمْ  عــشــت

 الدليل  هـاك  و راضـي قـلبـي      ماسالكا النـار  فـي صـليت لـو

و  القـلـيل  يـكـفي  ارحـم مـّرة       بـالكا حـامـل و  صـابـر إنـ 

 وغـادي  رايـح هـايـم  ديـما       انـفـقـادي وآن  وجــدي جـدَّ 

  في الماء  نـاري يطـفي       رقادي النار  وفي  دمـعي بحـري

 اعتقادي
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 الخـليل  وُعِدم  فـيـكَ  عـاذلـي      انتـقادي فـي وزاد  زادا  مـالـو

 مابـمـيل  الحـب  صـراط عـن       غادي خـالي يا نصـحك  خـلـي

  ُسـهـادي  اوجـب  ياالـغرامـك        هادي نصح اسمع و افيق كـيـف

 جهادي فيك  يـاليـل يفيـد  ايـه      اجـتـهادي واعـيا جـدي اعـيا

 القليل   فـضـل خـروجـا  لـي      هادي روحي  وانا قـايد جـمـري

 الجـزيل  الشـكر لـيك ِمـنِّـي        هـاّدي كـيانـي لي  يالـفراقـك

 زاهـيالك ايـام   تـطـرا ديـما        العَيـالك النـوح  كـتر تشـكـي

 ِعـيالك اليـتّـم   كالنـسـيـم        الحـيـالك تقـول تـهدي مـرة

 قـليل وصـدقك ُمـرائـي مـن       يالك  و هـاتك  فـاتـك قـاسـي

و       خيالك وبـالجـد عـاشـق انـت  ظـلـيل ظـالً   سـاكن ِمـنـ 

 صـيبة  ومـاليّ  دونك  حـايـلة       العصيبة  ظـروفـي مـنـايـا يا

ً  كـل       مـصـيـبة اقـواالً  هـاك قـالي  نـصـيبا  تـوجد نـفـسا

 الـذلـيل عـزَّ    كـم بالـقـدر        اليـصـيبا  المـولي واليـصـيبا

ً  كـم  ليل   عقبو  مـا  فجـراً  ومـافـي       خـصـيبا  اجـدب  ربـوعـا

  سـبيال ســالك والمـحـامـد       الجـمـيله خـلقـي   المـكـارم

   قـبيـلة اخـيـر اخـاير   مـن        سلسبيال مـن   شـارب وديـمـا

ً  كـل        النبيلة العـايـلة اعـالي مـن و    بديل لصـمـيم  صـميـما

 . الجـلـيـل  مـعـدود  للجـلـل        قـبـيال  و حـيـنا   واللــيالـي
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(6 ) 

 العزازجدي قصيدة: 

 قزاز  الجيدو      العَزاز جدي

 َخزاز   نومي  انا    ياُعزاز

از تسعة    قزاز والرقبة     الحزَّ

ة       االبزاز  ُحقّ   لُذاذ  بالمرَّ

 وقل شفتو  ان     احوروافقل

 يتنقل  بشيش      َمرقَّل  طيّو

   الضيم  جوع ال     هضيم الخصرو

يم  الما         ِعَضيم خاتي  نِّضِ

   غشيم الماهو     حشيم  تبَّ  من

 يشيم  لقلوبنا     رشيم فيهو

 قبر      في       تبر لونو

 . كبر جنِّي انا     بتبر يالما

    

(7 ) 

 قصيدة: جيبوا لي   

 خضر  حفلة في ياخوانّا         الودر  قلبي بس جيبولي 

 وسطها  من يبق  والنور        بُسطها كان  ربيع ازهار



  ذ

115 

 

 

 بَسطها  نهاية  بلغت              قِسطها نالت  ارواحنا

 متقابلين  ُسرر  وعلي            متهابلين ما  روقة بي

 

 غار  والهم  السرور طفح       وقار  بي سكينة جلسن

 ذوالفقار  وعارضا نور من        والصغار كبارن مابين

 

 عصب بالرشرش  قلوبنا لي    واتنصب المال النقا فرع

 والرشمة       صب  صابّينو تقول القوس               

    اتطبقت                        واسبغت قُناعا شالت

    

 بقت  الطقّاق  في وارواحنا     اتعبّقت  طيب الحفلة

 ينقسم تحسبو يمشي ان        الجسم راق  الضمير رقّ 

 االسم  مابقول وصفو اهو       سم ترياقو للعاشقين

 

 االنتني  القطيف زي           يابتّنا  لطيف شكلك

 التنتنة  غير

 ماكبون  الوفات  شيكات        بون  حاجة كانت الحفلة

 . يازبون اقرب  روحك  بي        للجبون ديسا الشافعة
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(8 ) 

 رجال الهمة قصيدة:    

 الحمي  من  امونة تـنـجو     الهـمة رجـال نـاديـت

 ينخمّ   ما الجـاهلة نـفـس      االمة  شـفيع يالمخـتار 

     مـانتلمّ  سـرورا لي  غـير    ُضمة  تسلم طيبة  تصـبح

 طاهرة  و  عفيفة ساللتك في     الزاهرة الشريفة يالبضعة

ً  الحـمي وّري    ظاهرة تجي  نجدتك  ارسلي  قاهرة  عـينا

 شتّ  زيطكم الدنـيا  يالفـي     الستة الكرام يـالـخـلفا

 الحتّة  عادمة الحمي   قـولو     مـاينـبتّ   امـونة حـيل

 االولـيـا  دولـة تـالـي     االولية السـبقة صـاحب

 عليّ  ضيفو امـونة وجـع     وعليّا وقـيع يـالفاروق

 عملة  صاغ صحيح  يالدينكم      الجملة الصحاب و  يـاآلل

   نملة  قرصة تاني ماتضوق       الحملة شيلو امونة مـن

 سنيّة  الطـباعـا و  الغـر      الحـسنية سادتي اقـيفو

 ونـيّة  جاهلة  امونة  تبري      بـنية بـنية يـالُصـالّح

 الصـوفية  الخـرقة اهـل      وفيّة العـهودا    يـالقـوم

 معفية  وتـكون تـتعافـي      فيّ   راسخ الـريدا آمـنة

 قولك  يسمعو الدايرة واهل       يصغولك  عموم  يـاللجن
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 . حولك  اوجـب يـابا  وبِتَّك        ورسـولك  ابوك بي واقع

 

(9 ) 

 شموس عفةقصيدة:    

 خدورن  وزهي الدنيا  بهي         دورن وبدور عفة شموس

 ازورن  المتي حليلن                    

 حورن  سكن هاروت سحر        حورن حليل الدر حليل

 نحورن  في  روحي البسات         مسحورن الضلّ  فؤادي

 واحلة ردوف بي  تميل            راحلة تميس   بانات طريت

 كاحلة عيون و زاهية  خدود       ناحلة  وخصور  عالية صدور

 النادية  غصننا زهيرة              متهادية تمشي  وبينن

 والبادية  حضورا سايدة            بادية الظالم  وفي تضلم

 غيره   مات البدر  حداها           صغيرة  وهي مقدارا كبير

 ماتغيره  افكاري حصون            غيرا جيب  باهلل  اريج

 اخالقو  علي  الكون غار           واخالقو وخلقو  حشمتو

 اتالقو  وردفو معاطفو              ماالقو تقليدو كتير

 محصورة  آمالي فيك              الصورة بهي يا  حنانك

 سورا يطوف غيرك  محال           مقصورة قلبي  في ليك

 بسمو  فر العتمة يضوي           قسمو االدب  في موفر
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   جسمو في مرو يأثر            بيقسمو اوما  لو نسيم

 طرفك السيوف                  ظرفك  بعد لطفك  بعد

 . كفك راحتي  يقبل                عرفك  زي الزاكي سالمي

 

(10 ) 

 شيخ رياقصيدة:     

 تخر  طايعـات البدور لـيك    فخر من  حسبك ريا ـيخ     

 عـاصما  الهـك سوء المن      العـاصمة لــيالي اذكـر

 معاصما   فـي بنان  يمسـك     ما شرطاًعاصي الجنة هي

 السما  مـن تـاللي  انـوار     مـواسـما لـيـالي كانت

ً  قـلبي في  مجـسـمة حروفـا ولكـن     راسـما دايـما

 الـدجن  من  صـافي الجـو     المـهرجان يوم بالـلـه

 جان  ركبلـو  فـرّ  عقلي انا      الوجن تلـك  رأيت ممـا

 نـذكرا  لــم كأن  وراحـت     مـااقصرا  غلـس ايـام

 بختـنصرا  جيوش  وانصـر     عنـصـرا خـّدر يـاربي

 جمر  فوق يقـنب والكـون       تمر بسراع  سـرور ايـام

 عمر   بـي بــبدلو  الـيوم     امر لي  و  عادت  لوتـاني

 بهــرجن  الكـهـارب زي      جن قالو حين  ماشفـتهن

 بتـلـجن  ليــك بالنـظرة       الوجن فوق  السلوك اوع
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 عـلـّبن  شـلـوخن وجـن              عند شموس افلن

 وطنـبن  نـزلن  قـلبي فـي               الما الخال صيد

 الـنصر نيـاشين حامـالت      القصر تحت  لـوشـفتهن

 وصـر خـم          اودرت       عصر  طلعت البدور تلـك

 خلستن مناظـر واوصـاف       جلسـتن  بـذكر  يامـاحي

 واسطن                           حبستن من حواك موالي

 العـالمين  قـلـوب ضلـت      االمين سـروروتاله صيح

 اليمين  من شمالو  ماعـرف       اليمين يـلزمني عاقـلنا

 جلـوب لالنظـار لـبّو  بي       القلوب وشغل

    اسود  وقتل        تلوب  هزم لحاظو  بي  كم                

 سفر  وكتين الشمـس فضح       الكـفـر تعـس قـد هللا

 النفر  غالـيـة  فاهـا لـي        غفر واقفات الشلوخ ستة

 عينكم  في  لينا وقال        طفر  بـينن من نـقرابي        

 االنضفر  وضيبو  لي شار                                  

 قزاز  جـام  والجـيد  عينـيها     فزاز حـاول اريالً  شـبه

 الـلـذاذ  ليـاليـنـا تلـكم       العزاز ست يا عودا  بـي

 الخيرزان  تقول  والنون              زان  والقامة خز  النقعة

 زان  صورتو  يل القـدير جلّ        النقـرزان وقعولو حين

 العـدم  في وهـي  يلعـبّـها       قدم  كورة  القلـوب عمل
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 دم  ومـافـي قتـال تلـقانا         انهدم والصف كهربنا

 انعـمر  بيـك االدب  سـوق       يـاعـمـر   دّرك لـلـه

 الثـمر  مـن وارق والـطف        القمر  من وابهي  ضرغام

 سـعود  وطـالع  هـنا  ايـام       تعود ياموالي عودا  بي

 .عينوعود فوق الحسود يبقي        وعود اقرب في نتالقي

    

(11)   

 ليك سالمي قصيدة:     

 الضمان وهاتي  اقبليه  يامدرامان سالمي ليك

 االمان  وفيك  خوفي انت  الجمان وانت دري انت

 الزمان  تفني كنوزاً  و الطمان هادي نيالً  فيك

 البريد مني ليهن تبقي  بريد منك يانسيمي

 فريد  امدر الفي المتني الوريد  باهي  قبّل عني

 السبوع  قمر بينن حي  الربوع حي  عرج  اعدو

 دموع           و  حي يموع  الرانع الفريع

(12 ) 

 من فروع الحنة 

 النسـيم فـكري بـالبل   هـاج           التفاح  وزهرة  الِحنّة فروع نم

 الفاح 
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  في بَقّـت والرشـيمات          ُدر خدودك  فوق تجري  الجداول

 ُخدر  اشـعة

  يعلو   حالك  ليـالً  فـوقو           بدر مانظرت قبلك  عيني يعمي

 ً  ماح  غصنا

فات افعالو  والشـليخ          الطول القصر متوازي القوام  تـصر 

 مسطول

 ُحّراسو  والعيون      االسطول في ضهرو ساند دا  خاتي ماهو

 ِصفاح جفونو  وفوق

ح  مـا            غاب ظمآن ليك وراحي  روحي انت  باسمك  بـصّرِ

 القاب  مابجيب 

  ليك  حيِّك  فوارس  مـن          غاب  صيدة ماكِ  خدرك ديسك انت

 رماح  غابة

  القميص  كفة بي مابيُمس         المعقود خصرك افكاري اختصر

 العقود 

ً  جاربو   مالبو  صدرك واضح عذرو      مفقود ليه  حلمه جاير  ردفا

 تفاح  جوز

  ام  دمية  لك رأيت هل         النور يا  ايه لي قول شوفو امعن  خلّي

 بَنّور   جام دا

  نجوم  ام  وقالدة  جيد دا  هل       نور  شعلة وصاغا انشاها  من جلّ 

 وصباح

  بالكفل  الهادل والكتيف          غوف والكفيفات  جدلة المعاصم

 مشغوف 
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  ديما  الحم  شوفو         ووقوف جلوس  حال صاحية كان او نايمة

 براح  مالو وِمنّو

  دي ام صيدة  لك  رأيت هل     بحور في انغمس فكري جمالك  من

 الحور  من

  عينيك  اوع            البواكرالحور ياقلبي احترس                  

    يبكن

ً  يام   كامل  شرحي دون من حالي     نضاح بالحسن يندي جبينا

 االيضاح

  سعيتك بي قبلي  محلق ود            فّضاح الغرام تاخديني ال ستي

 . راح

 

    

 مصطفى بطران الشاعر  -

(1 ) 

 أطرد األحالمقصيدة:   

   واصحي  ياجميل االحالم  اطرد   

 الفسحة  ننشد النيل ضفاف في الليل  نقضي قوم

 . كسحة النسيم مع ماخدات الغصون

 

(2 ) 
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 دمعة الشوققصيدة:    

 الليل  نـجم  ارعـي حـبـي حـكـم      كبي الشوق معةد

 متخبي   ونـومـي  مـسـاهـر  انـا      هبي طال ليلي  االسحار نسمة

  نواحي الفي  الزهرة  مـصدرو       طبي والمحال جسمي  انتحل

 سهيل

 حبي   من  كـلو لـونـي  وشـحـوب      لبي وانعدام فكري انشغال

  بالمـيـل  طـوحـت امـالـي امـا       قلبي انتزع بالي انشغل

  يخـطر  ذكـرو  كـلما انطـرب      شربي والدموع مزماري صدري

 بـي

  خـيالو لـي  دوام مـالي وانـا      قربي  مابدور  نفور  جافي مالو

 اميل 

  للبـدور  محـيو وازدهـار       يسبي للغصون يميس  قوامو  حين

 يـخـبي 

  دواعجو جوز حظي سـواد زي      الرب حكمة تشوف  جمالو في

 كحيل 

 الصـون  سـما يا الـروح ياخفـيف      اللون وازهر  الزي  يابديع

   اجميل هـواك فـي االرواح  حـبـب       للكون زينة موالك  خلقك

 الظـلـم  نـير لـي   هـجـرك اري       الحلم دأبك  ياجميل  بيك عهدي

 برضي ازداد  مهما شوقي       سلمي ليك حبي نوع عارف انت

 . قليل شايفو
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(3 ) 

 هب جانا النسيم عليل قصيدة:    

 ياليل  طول  عليل النسيم جانا  هب

 زميل  السرور كان  لينا الظليل روضنا بين  انحنا

 خليل   والمدام للطرب  ذليل والحسود الرقيب

   وتميل  تحيا يانسيم الخميل  روضة من  جيتنا

 تميل  الغصون وخلي فوح جميل شذاك من  الورد

   النحيل حظنا وبين بينا  واحيل يانسيم  انطرب

 نار  ليلنا

 

 خليل فرح الشاعر -

(1 ) 

 قصيدة: الشرق الح   

 والدان  القاصي قـلب سـرّ       وازدان نورو  الح الشرق

 غـزالن  و آرام  نـصـطبح     عجالن  بينا قوم  يانـديم

 كسالن  جابو خيراً   مـافي و      لآلن معروضة  الفـرص

 عايم   الحفلة وسط  شـفـتو     قـايم الـدابو  الشـباب

 حايم  وخـالني  اخـتـفـي     هايم  قلبو زول  كل خـلّي

 كاحلة  ناعسة عين كل  فيها      واحلي  الروض زي سيرة
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 راحلة  جنينة دي ام سـيرة      ذاهلة عـقولنا يـالـهي

 فرسان الكاتلة  الـعـيون و      ميسان عودو زوالً  شفـنا

 انسان صورة في والماليكة      نعسان هيفا  نرجس شفنا

 محتفلبك  دا عريس يا كـلو      ربك الـصانو الـشـباب

 . قلبك يـشيلو  تـغـفل  اوع     طبعك تهدي بـالك  خـلي

 

(2 ) 

 أهالً وسهالً يا ليلىقصيدة:    

 الليلة نورت  شرفت   ياليلي وسهالً  اهالً 

 ياليلي  هجرك وامر  ياليلي  شوفتك مااحلي

 وليلة   عشرة قمر  والخد قليلة  ماها  يالقامتك

   الذيل تجري  تتبختري ياليلي  الخز مابتكرمي 

 الخيل  بتسابقي  يالمهرة السيل مابترعي  بطرانة

 كيل  وكل نافرة مرتابة ليلي مابتعطف القاسية

 . ياليلي  فالويل درت وان  الكيل مابتوفي  كلت ان

 

(3 ) 

 بلى جسميقصيدة:    

 كفاك  اما  ياحبيبي         جفاك وفتك جسمي ليب
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 صفاك في  البدر  يااخا     صفاك في الظبي ايها

 وفاك  علي باقي وانا      فاك بحكم راضي انا

 فاك  عتاب وعلّم  قول      ماخفاك  باهلل قولي

 اصطفاك  الذي قلبي هو   هواك بنار المعذب

 نواك   مهجتي وكوي      هواك شفّني شفّني

ًً  وصالي عن     غواك  الذي ذا  من قولّي  سواك  اذاً

 حالك  في كالروض  وانت  عالك في كالبدر انت

 . هالك للعالمين وانت     والك في كالطفل انت

 

 

(4 ) 

 جناين الشاطئقصيدة:    

    الروم قصور وبيـن   الشاطي جناين  فوق

 مغروم  يا ابـكـي  و    روما زهـرة  َحـّيِ 

سـوها   عقولنا سـالبة ُدّرة      طـقوم   لَبَـّ

 تحوم  عليها تـبين   قلوبنا  باسطة   ملكة

     مزحوم  بالـخـلوق    مـّرت  ان الطـريق

 تهوم  عليها  النـاس   الهلَّ   كـالـهـالل

     كروم في عنب  تقول    ديسا عناقيد شوف
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 روم  زجـاجـة زي    المـاثل الـوريد  و

     المـبروم  والحـشا   الـالدن  الـقـوام

 الـروم   خـليج زي   الطامح الصـدير و

    كالدينار  الصـافـية  مرنوعة  جات  خـلي

 منار عالية شوفا و   مربوعة  القـوام في

     زنّار  غير هـيفـا   موضة وآخر موضة

 كنار  فوقا غـنـي   روضة  داخل روضة

     فـنار فـيه ضـّوا   الهـلَّ  الجـبـيـن 

و و     الشارع  َهلَّ  ِمنـ   ونار   بَـقَّ  ِمـنـ 

     النار لـهيـب زي   بتتقابل ما  طـالعـة

 . نار  في وللـبـعيد     البِـتْـهابَل تحـرق

 

(5 ) 

 لم خيل الضلقصيدة:    

   االريل  علي الضل  خيل لم

 قيل  ورد الصيد  مشارعو في

   يتخيل شافن  حين القنيص

 سيل ساح  ودمو دمعو جري

   ميل وخفق  قلبو  انتفض
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 شيل برك  الليل  جروح فوق

   جل  السماك قلنا حفلن

 الحلة  في بتضاري  والنجم

   حلة  كل تلدي الجناين 

 وفلة  ونرجسة   وردة فيها

   الغلة شفا السلسال فيهن

 العلة ودوا  العلة  فيهن

   اال متبلمات كلهن

    الجلة ارحم  لحاظن  من

  شفوفن  في  اتجلي الجمال

 كفوفن  في الحنة شايل  اللي هو

  سفوفن  في والبهرة  جلسن

 رفوفن  في االصلي  الحرير

   مالت  والغصون صاح الكنار

 شالت عقب صنت  والرياح

   جالت الصدور فوق العقود

 .صالت السيوف زي  والعيون

 

(6 ) 



  ذ

129 

 

 رفاعة قصيدة:    

 الباعة  حوانيت وقفل واتباعه عنان نادي م 

 لرفاعة امدرمان  وسعت  شفاعة للدنيا نزلت

 .سباعا  ومشهورة اجمة  ضاع ان  االباء وطن

     

(7 ) 

 ميل واعرضقصيدة:    

 راضي  والـهوان هـواكم  بِـي      امراضي كـتِّر اعـرض و  ـيـلم

 اغراضي طاشت و  دمعي َسـحَّ      اعـراضي هـاجت  و لـيلي  ُجـنَّ 

 راضي  ماك وراضي داري وانت    امراضي عـدا الـبَيْ  بعـض  هـذا

  انـقاضي بـين  ُحـبّك  هـاهو    قاضي زمان ومن   جـسمي بـالـي

ي  قاضي مـابكوس  بشارعك مـا     تقـاضي ال اوعـي روعـك هـّدِ

 سهادي  الغضي في والمـكـتِّر     يـاهـادي ُرشــدي المـضـلِّـل

 متـهـادي السـيدو والقـوام    هادي الظـالم  الـفـي الجـبـيـن 

 بفيدك ما هجري و عذابي كـل     تـهـديـدك فـيـم  حـبـيـبي يا

  يـاسالم ضـاعت كـيف    ريدك  وحات  ضاعت ايدك في روحي

 . ايدك

 

(8 ) 
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 ود مدنيقصيدة:    

 مدني ود مشتهية  ليه وروحي       بدني النضال  اعياه الوق

   مدني ربوع بي  يوم فد  طوفة       واسعدني سمح حظي ليت

 والمدني  الحضري ليه واشكي        ودمدني ابوي ازورو كنت

 وشجني ولوعـتي واحـنيني       ودجني حشاشتي علي آه

 ومجني وثـروتي  ياسـعادتي       وعجني  ومتعتي  ابـوي دار

 بكا  ديما وعيشتو مسهد  طرفو       ُحـبِك  البـلهموم يـالقـلبي

 ربك كم  وفـكرو ذكركم  وكـم       العَـبـك بالـنوي  تـألم كـم

 القصب قـرية خـمائل   مـن       الوصب حاوي سـألنا   حـين

 والقصب  الروضة بين  ونحـن       النصب علي سيرتك  جات قالو

    الخصب مع االحالم                   تصب ان  قالت بعضها

 صبي وهو  فارقنا زمان  ومن        مانصب حاشا  و  حبيبنا كـان

 مـانخبرو طـشوا  ياحـليلم        خبرو  انقطع ماسمعنا  تاني

 الـنفرو  وخدمة ابـونا قـدر                 قالت فيهن واحدة

 زلي  كل خيرا  مـن  واغـدقت        نزلي  اكرمت الكنانة

 االزل في سـطرو مقدر  كان       االزل  في اومت  حيت  ان

 شطرت  حشاي من  تحية بي       الخطرت          بختم  غايتو

ً        والمطرت والطارية  للتدور  . خطرت  مـالغصون  سـالما
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 سيد عبد العزيز الشاعر  -

(1)  

 الشاطيفي قصيدة: 

   القمر  ضو قـال وحبـيـبـنا     السمر لينا طاب  الشاطي يف

 وظهر  نجمو  بـان  وسـرورنا     الـدهر صـافانا حـبـيبى

 ازدهر  حـوالينا  والـروض     والنهر  والعود انـت و انـا

   الزهر  انـفـاس  تـتحـفنـا      الزهر  انفاس  ثـانية  كـل

   السـحر  وقـت لى خـلـينا     الوديـع يالبـاسـم  بـاهلل

 حر  فـيه  ال بـرد  فــيه  ال       بديع جو  فى صحو الطـقس

 سـحر  يـاما  الربـيع فصل      الربيع  انشـودة غـنيـنى

 النـهر    تـسـابيح واسـمع     الوسيع االفق  على رفـرف

 انتشر الضـيا العـالم  فـى      الوجود  عـلى طـل البـدر

 الوتر  نطق   داك لـيلنا فـى      ضفاف فى جالسين نـحنا  و

 فكر  سبحت كم مـوجو مـع       وينـخفض يـعلو  تـيـارو

 سكر  نـشوة مـا السـامية      السرور خمر  من   نـشوانة

 والـنظر   الـتـبـسم  حـلو       الحــديــث  حــلــو

 الحور  و  الـتناعس  جـمـع      الحياء  الزانو  طرفك  حلـو

 الدرر سمعى عـلى  ونـثـر      السرور قلبى عـلى ادخـل

 الـدهر  االم  ويُـنــسـى       حياتى  عن يـرفِّه  نـغـمك
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 الـمـبتكر  الجـديـد مـن       لى وغـنى  عـيونو غـرود

 الحذر  و الحـيا  غـاية فـى      الحنون صـوته مـع  مـيل

 يـاللقمر  اقـول    نـشـوان      طــرب مــن وانـــا

 المـنـتـظـر  والـشــى      النـفس امـل  حـبـيـبى

 البشر  فى انـسان اروع  يـا      بـاكملها  السـعـاده انـت

 كدا  مال مالى حـبيـبى يـا        كدا ومال ومـالى ومـالى

 مااسعدا  الـوصـال  سـاعة      العـدا ونـامو هـدا اللـيل

 . كدا  مـش وال تـمام عـندك     دةمـؤك دي بـعض نـحب

 

 

(2 ) 

 يا منار المعاني الطيبة قصيدة:   

 الطيبة  المعاني  امنار ي 

 طيبة روحك  وانت  روح الف تروح  فيك

 وشيبة  شبيبة  مرايتك في  وطيبة  النفيسة والنفوس

 والهيبة   الكمال عيون  جوز  الحنون

 ياطيبة  وجنتيك ازدهار وطيبة الزهيره  والزهور

 الريبة  المنافي والدالل الجمال

 البيدا  في الِربَت وداعة في زبيدة الملكة  ل  جال في
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 الصيدا   نفور في الُحنان َحنان  ِحن

 منقسمة  الغصون وتماثلي البسمة بي  البروق  بتماثلي 

 القسمة  يادهيبة َصفاك من  ِصفاك هاك

 تسجيال العفاف صحف علي جيال  في الكمال مثال

 خجيلة  شمس لكن ذاتا  بي الشمس دي

 

 عبد الرحمن الريح الشاعر  -

(1 ) 

 الشادن قصيدة:    

   تريدو الناس  و النفوس  هلك      ريدو الكاتلني لشادنا 

 مـريـدو  يـرحم لو مـالو                 

 طـريدو  يـوجـد ال فـيـه     وحيدو والكون  وحيد الكون في

 وريـدو    في قـاليد  لبسـن     ريدو سلك في القلوب نـظم

 نديدو  مـعدوم اعـترف  بيه     جديدو  علي قديمو الجيل

 خديدو  صفحة فـي نـقرابي      حديدو  وفضح السالح فاق

 نشيدو  انظـم علي صـعبان     فصيدو وصف علي يصعب

 يصيدو  شركك  مـحال  يازيد     صيدو بين وسارح غزال  دا

 جـيدو  كـأنو  الغـزالة جيد      هجيد ناعس   كحيل انسان

 اجيدو  اقدر كـيف وصفو  انا      اجيدو والقول  اقول  مهما
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 سعيدو  يشرح  الزمان نحس      يعيدو  الحظ اقول كلما

 . عيدو  ويوم  صيامو هالل  هو     وبعيدو  دانيهو القطر

  

(2)    

  بدر الحسنقصيدة:    

   ووراه القبلو        فاق الحسن  بدر  

 براه  الكون  حسن   حايز اجيالو بين   

 وراه  الجارين     وخاسرين  تعبانين         قراه في آمن

 يراه  والعايز          وصالو القاصد            

 سماه  ومانايلين    خيالو  ماطايلين            

 ولماه  ودو  بي     ويرحم يجود امتي    سماه مابنطال 

   حماه في واختفي     وصالو  منع مالو          

   الحماه  سببو  عن      واسأل روح يانسيم         

 اذاه لي وارتاح      محاسنو من واطرب      شذاه من اسكر

   ورزاه آالمي     ونفورو صدو بي              

 جزاه  عن اقل     قلبي جازي مهما             

 نعاه الطير   الحتي    فؤادي والبيرحم     دعاه من مابجيب 

   ومارعاه قلبي    عذب نيرانو  بي            

 معاه اعمل  وكيف     باله مابنفع             
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 بداه  اول  من       بالمحاسن وقايم         نداه  في يانع

 ومبتداه   خبرو      رافع الهجر  دمع            

ً  عمري  ضيع                 . يداه فلتسلم     ظلما

 

(3 ) 

 غبت عن إنساني قصيدة:    

             الكون ياوحيد         انساني عن غبت             

  مساني السقام

 تنساني  ال  ابقي     طال فراقك اذا              

   لساني في  وذكرتك        قلبي ساكن وانت         انساني عن  غبت

    ماساني والسهر    دموعي  صابحتني            

 اوساني  فارقت     فراقك بعد وعيني                

 وسلواني  ونفرتي       هجري تبطل   لو         هواني ليك اشكو

    اواني  قبل شبت     هجرك راغب  ديما                

 داواني  رجع  وما    قلبي امرض حبك                

   الغزالني طبعك       واترك  نفورك  سيب          تسالني  ايه ذنبي

   يتواالني حبك         يشوفك طرفي  لما                 

 خالني  العشق       نار وفي صبري  قل                  

 اوزاني  تزيد فيك        شوقك زاد  كلما           احزاني ياسرور
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      تأذاني   الغرام بي و       جمالك  في غرام   بي            

   اذاني حبيبي يا           عيونك في الدعج             

 الراني  والغزال       الشادن عين  تزري            الساحراني عينك

   واراني  ياجميل      بمحاسنك امدحك               

 جاراني   غناك في      شاعر من كم شفت              

 وحدي سيبني      يدريها مين  غيري       معاني فيك عندي

 اعاني 

   تسعاني وبالعذاب       رؤياك  لي  اسعي              

 . مانعاني والظروف      شوفتك لي اشتياق في             

 

(4 ) 

 ما رأيت في الكون قصيدة:    

   منك  اجمل  ياحبيبي  الكون  في  مارأيت

 سنك جهالة  وفي  تيهك  و  داللك فـي

   اظنك جمالك ومن  وظرفك كمالك  من

 ولدنك   ما الدنـيا  نـساء حـبيبي يا

   وحنك حلمك  وراجي  ولطفك عطفك راجي

 عنك  سائل تجدني مريودي يا  ديما

 اذمك كيف كيف المنظر  ياجميل 
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 مايهمك  وبالعلي  آالمي في سيبني

 وهمك فكرك وفاضي  وقلبك عقلك  خالي

 فمك في والعسل المسكر المدام

 حـبك  مـن  مـابتوب  االنفـس ياحـبيـب 

 بحبك برضي بـرضي  بنـارك  صـليتني  ان

  محبك ارعي ومـرة داللك  فـي تـيه  مـرة

 ربك من خاف ومرة جـاير   خـليك  مـرة و

 صدك من  ضاع وصبري نارك  من  ذاب قلبي

 ودك  اعالج ام  حياتي اداري هل

   ندك  نفحة  مزاجا االسحار نسمة

 خدك  صفحة بستانا االزهار وزهرة

   خمرك والمحاسن اوقاتك السرور

 امرك  لي  وممتثل  خدامك والزمان

 جمرك  في بالوقوف بقبل امرتني ان

 . عمرك يفدن اعمارنا وااليام نحن

 

(5 ) 

 هات لينا صباحقصيدة:    

  المـصـباح  ويـخـمـد البـدر  ـخـجـلي            



  ذ

138 

 

 صـبـاح  لـيــنـا   هــات يـالـيــل

 رباح  ماوجدنا اآلمال في نبني صباح كل انحنا

   انـباح بـالـدمـوع المـكـتـوم  سـرنـا

 مـباح  امـرو لـينـا اصـبح والسـهـاد

 نرتاح  الكمال  في  التام للكمال ترتاح القلوب

   الفتاح صورو لكن  زول اصلو

 للملتاح  محنة الروح سالف من

 جراح للقلوب للصدورلكن شراح الجمال

   الراح الزمان  في الحب اهل قالو

 الراح  من احلي االشواق نشوة

 السفاح  دمعنا  بزالل يمتزج  فاح لو النسيم

   باالصفاح مضي  مهجور عشوق كم

 التفاح  في وروحو  الورد  في عينو

 الفواح  كالشذي للعشاق انت االرواح  ياهوي

 االسواح وامأل الدنيا عطر

 . رواح  و  غدو في الكون بيك يزهو

 

(6 ) 

 يا حمامةقصيدة:    
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 الغمامة  جـّوِك  ظـللت       السالمة مع  حـمامة   اي         

   الُمشّطر شعرك  وانشدي      الُمعّطر َجّوِك في سيري

 وسـامة  وِزد دالالً  تيـه       الُمبّطر  الشادن لي قولي

 عني  الصبابة ليه واحكي      ِمـنِّي  التـحية  بلِّغـيه

 المالمة  اسمع  لـن فـيه      اني حمامة يا واحـلفي

 خدورو  في يذكرني  َعلّو       دورو بين شعري انشدي

 كالُمدامة  َعرفو ويسكرك        دورو عليك يلعب اوعي

 صدَّ  وكيف ضاعت  كيف       الَموّدة   عن اسـألـيه

 بابتسامة  الجبرة  قـابلي       اسـتبدَّ  اذا ذلك  بـعـد

   احبَّ  الذي فؤادي وعـن       المحبة عن  ليه قـولي

 ياحمامة  عمرو في  َمّرة       االحبة عن  يسأل َعـلّو

 حياتي   بي خاطرت  فـيه       ذاتي  فيه  ناسي الجمال

 ُمستهامة  روحي اصبحت      ذكـرياتي و  ُحـبّي بين

 المفاتن  من الوان  فـيه       فاتن ياحمامة  الجـمال

 . السالمة يـوجد ان  قـلَّ        المحاسن يعشق من كل

 

(7 ) 

 يا مدلل قصيدة:    

 وردة  ليك هديتو  قلبي هـاك دا  داللك سـيب مـدلل
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 عني  تغيب بقيت كامل اسبوع مني  حصل  ايـه يامـدلل

 زورني   علي حن  سيبو  داللك  متمني  الليها شوفتك احب

 الكل  سيد وانت انت  احـبك  الفـل ياشـبيه مـدلل  يـا

 البلبل  غنا زي حديثك   ألن ذل  حديثك ولو  حديثك احـب

 ونهار  ليل عندي خيالك دوام احتار فيك  عقلي يامدلل

 لالشعار  روحي       خدار خدار  فيك عشقت يامدلل

 وصفوك  ما عجزو  شعرا كم ولدوك يوم انت يامدلل

 . حفوك والماليكة قمرا تمام  خلقوك يوم انت يامالكي

 

 

(8 ) 

 يا نجوم الليل قصيدة:    

  وتسه دي لوعتي عـلـي       اشهدي الليل ـانـجوم

 تنه دي و بُـكاي عـلـي                  

 الَهدي   الجـافي  النـافر      ُهدي الكون ُحسن  ليه من

 استشهدي و السالم اقريْ        تشاهديْ  يوم  عـيني يـا

 فنِّدي   الـعـوازل قـول      بنِّدي دمـعك  عـيني يـا

 الندي الخـد زهـرة   في       يامعاندي غرام  لـي انـا

دي حـماني قـمـراً   منجدي  فـاقد  وتركـني       تهج 
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 الجدي عين الِمتِل  وعينو      العسجدي صفارو مـن آه

 تقصدي ما توجدي عسي      اترصدي ابـقي  ياعـيني 

 مقصدي غاية   برضو  هو     الصدي  قلبي َجرح مهـما

 قصايدي فيه ونظـمـت       عـوايدي خـرقت  يامـن

ً  عـمري لو  ياسيدي  ليك  لوهـبتـو      يدي في  شيئا

 

 محمد البشير عتيق الشاعر  -

(1 ) 

 ساهر طرفيقصيدة:    

   اعلنت شفتك  يوم  ومن نمت  وما طرفي ساهر     

   آمنت سواك بمن  وسلمت  اسير باني

   فنو من  فيك ابدع  الفنان  المبدع بأن آمن

 حته  في  حتي  وخلقك سواك  صوره أحسن في

   تستفته وجاتنا  جمالك  بي سمعت الحسان الحور

  احسنت للخالق قالت وجمالك حسنك شافت

   فنونك بي ابدعت   بفنونك

   شئته ما  وفق وتصنع  بتخلق ومخير انت  وقادر

  األبصار عمي نور سطع  األفكار حير جمالك

 ماشفته اصلي مثالك  األقمار فلكك  في تدور
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   انت  ايه  ايه  وريني  بس

 فلته  الجنان  من وجيت  الحور من  وال انسان

   تراجعت ما ابدا  الغاب في األسود قابلت

   وقعت ما ركابن لي فوق وزحام  خيول  فرسان وكم

   طعنتني لحظيك سيوف بثواني شفتك ما  بعد لكن

   اركاني  وصدع هذمني ورماني صرعني  هواك

 .خفته كمان واألعجب

 

 

 

 عمر البنا الشاعر  -

(1 ) 

 قصيدة: زيدني في هجراني    

      ياجميل هواك في     هجراني  في زدني زيدني في هجران

   سراني العذاب

 نيراني  في سيبني   دوم عفافك علي       

 راني  نواعسك جوز   النوم في انظرك   تطراني  المتين

   تراني  قصدت وما   يراك  قصدو طرفي       

   ضراني لو وهللا    حبك  ومابسيب          
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 امدرمان  ويابهجة     روحي وياحياة     ازماني  يانعيم

    هماني  زول مافي     غيرك الحياة   في       

 اماني   وصالك وفي    ازايا بعادك  وفي        

 اوصاني  وبالنويح   ذكراك بي غني   االغصان  بلبل

    خصاني والعذاب        خصاك الجمال          

 تعصاني  دوام علي    اوصاك والدالل          

 الفتان  وطرفك   فاك بسمة تحكي     البستان زهرة

 اتاني  روايحك بي     الليل نسيم  حين          

 هتان  سال ودمعي    الشوق علي  زاد           

 باني  ردفا وفيه      وظلمة  بدر  فيه   باني   فريعك مال

 انباني  بالهالك     صارم لحاظك من            

 رباني   الكحلهن      عيناك  نعس   بين            

 ياريحاني  ياراحي     ودواي ويااذاي    الحاني يادرر

 صحاني  البعاد  الم     وانا نايم  انت             

 يمحاني  كاد  وهللا   غرامك  علي حن            

 ثاني   الماتوجدلك   الحسن يافريد     ثاني  جمالك في

   مثاني  يرووا فيك      الشعرا  جميع  لو         

 حسان  لكل  الفاق    ثناك يحصرو  لم           

 فان الصبح وصبري    ياحبيبي  جفاك من    جافاني المنام



  ذ

144 

 

 يلفاني  المنام في     شخصك  اشوف لو         

    .صافاني  والزمن       سعدي طلع كان         

 

 محمد علي األمي الشاعر  -

(1 ) 

 انت حكمةقصيدة:    

  والّ   والّنايم صاحي انت     انـسـان  الّ  و آيـة انـت حـكمة نـتا

 نعسان  طبعو  من طرفك

  صــاحي يـا عـيـنـي     انسان انـت روحـي انـت  راحي انـت

 احـسـان وانـت

 ضـافر  انت ظـافـر  انـت     ميسان انت  هـادي انـت نـادي انـت

 وفـرسان اسـود

 سـامر   انـت  ضـامر  انـت      فـتّـان انـت  الدن انـت شـادن انـت

   هـتّـان انـت

  نـافي انـت  صـافي انـت       بستان انـت نـاضر انـت  نـادر انـت

 بـهـتان  و زور

  و عـذابا  ومـر الصـبـابة      سـطران  هـاك يامـمـاتي  ياحـيـاتي 

 اقـران  قـلبـي

  جـاللك   فـي داللك فـي      بطران انـت  الهـي انـت سـاهي انـت

 وكـران  ياسـامي
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  هيامي  طول  و غـرامي عـن       بـرهـان هـاك  وفـايا  يا ياصـفـايـا

 ولهان  السابني

  توافـق هل  خـافق قـلبـي       هان لي مـالو   بـعدك امـا قـربك عـزّ 

 ينـهان  قـدري

  ليـلي   ثم نهـاري طـول       حيران  امري طـبيبي كـون حـبيـبي يا

 سـهران سـاهي

   شوقي هـامي دمعـي      عكران جّوي غرابي  صاح عـذابي طـال

 نيران فرشي و  نامي

  انـا  و  سـاطـع انـت      سلطان  انـت  عـالي انـت حـالي انـت

  طان غناك بي ساجع

  فـي والـيلـومـني       ألوطان  الحان حنيني فـاق  انيـني طـال

 غلطان ياسيدي هـواك

(2 ) 

 ما بخاف من شيقصيدة:    

 يـكـون   البـد الـُمـقـّدر    خابر برضي شي من مابخاف

 وافر صبري ياِخالّي  يلـقي      دافر جيشو الهـم  اتـاني ان

 َجبُون  ما  شجاع  قلبي يلقي     خافر ليه التام  عـقلي  يلـقي

 غادر  ماني الجار  مـابخون      مـابـبادر مـعروف بالِعـدا

 شئون  للخالق   بـقول  بـل     نادر مثلي للناس مـابـقول

 بـتاجر   بـالـعـالم ال  و ال     فاجر ماني موالي مـاعصيت

 لون  ليّ  يوم   كل اكون لـم     زاجر ليها احـباب يا نـفسي
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 َمعاصر  داخل في بقيت  لـو     ُمعاصر لَيْ  مـعروف  الثـبات

 الخؤون الواشي انف رغـم      ناصر ليّ  شك  غـير واإللـه

 قباللخسائر  روعك ّهـدي      سائر فيم الزور شاهد ِلي قول

 الهتون  وقولي  لساني مـن       بصائر عـميت  قـبلك  يـاما

 آخر مالـيـهو   اّول مـافي     والمساخر  الجور اهل لي قول

 والحصون  الظل بدوم  ومـا     والمـفـاخر العـز بدوم  مـا

 مانيكافر الخير جحدت  ما  و     نافر ماني الحق  لسـان عـن

 .السجون هاويات للـصديق      حافر ماني السوء مـاضمرت

 

 

(3 ) 

 يستحيل عن حبك أميل قصيدة:    

 ياجـمـيل  اللـيل بسـاهـر       اميل حبك  عن  ستحيلي

 وخميل  روضة قلبي في  الليل     عميل ما الفيك حبي صافي

 يميل   العالم خـلي و  مـيـل        الثميل الطيب يافريع

 البعاد  مرة و هـجري مـرة     قعاد بعدك من  اطيق كيف

 المعاد  يوفي و   صادق يبـقي   يعاد يرجع طيفك ليت

 الحصون  الضاربة ياالظـبية    مصون يا  االحزان ياجلي

 الشجون   اهاج حسـنك امـا    الغصون تزري قامتك  تلقي



  ذ

147 

 

 هاد  لوني بقي و   حظي  ضـل   هاد  وللصبر دمعي سح

   بـدرهـاد   يا لحـاظك كـف         اتحاد في  واالالم قلبي

 وعرض   هيبة الالبس انا    المريض  وخاصم الشافي انا

 فرض  وعلي للغير نسب   التعترض  اخالق كرم

 سموم الحساد الساقي انا    الهموم الفرج  الغيث انا

 عموم  اعداي  الكايد   انا        الدموم  صافي اناتعكير

 

 

 

 

 الخاتمة                                   

 عزيزي القارى.... 

 آمل أن أكون قد قدمت لك... 

 تقدم من صفحات... في ما 

 بعضاً مما قد تجد فيه.... 

 ما يرضي تطلعاتك الغنية... 

 بما تجمع فيها.... 

 من معارف.... 

 جادت بها أغمية الحقيبة... 



  ذ
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 الخالدة. 

 

 إلى اللقاء                                                      

    

 

 


