
 

 

 ...اعرشمسيرة                        

 الشاعر:  

 ***    الدكتور/ عمر محمد العماس    )محمد ود العماس(

 



 

 

 المقدمة                           

 

   ... نتناول في متن هذا الكتاب   

   ...الشعرية (ود العماس)مسيرة الشاعر 

 لنوعية، ذلك بالتعرضو

 صياغة أشعاره... كيفية  و

 

 ، وما اتبعه من نهج لغوي

   في نظمها...  ...بسيطوبئوي 

   ...من رمزيةشعره وما شمله 

   ... تعبر تعبيراً دقيقاً عن المعاني الصوفية

 ، التي تعشقها

   ...وسلك طريق اقتنائها

 . عبر شيوخه

 

   ...مدعماً ذلك بموهبته الفطرية

   ...حات البالغة والتعبير في سا

   ...يجوس بدواخلهعما 

 ... من إيمان قاطع بما يؤمن به

 



 

 

   ...ثقافة مجتمعهآخذاً في ذلك 

 ، الذي يعيش فيه

   ...وتقاليد داتامن ع وما يتمتع به

   ...التي أدت إلى إظهار أشعاره  ..وهي ذاتها 

   ،في مضامين سهلة

   ...تتماشى كثيرا مع تلك السمات المجتمعية

 . معانيهاللشرح االتي ال تحتاج  

 

   ...الكريم  نأمل أن يجد القارئ

   ...بعضاً مما يصبو إليه من معارف

 في مجال الشعر الصوفي. 

 

 ...الشاعر رحمة واسعة نسأل هللا أن يرحم

 ... ن يجزيه عنا خير الجزاءوأ

 وأن يتقبله القبول الحسن عنده...

 ، وأن يجعل هذا العمل

 ، وثقالً  أجراً وافراً... 

 اته. في ميزان حسن

 

 المؤلف                                                      



 

 

 

 نبذة قصيرة...                            

 

 الشباشي... ..المريد ..الشاعر 

 محمد العماس عثمان...

 المشهور ب..

 )أمحمد ود العماس(...

 ولد وترعرع في )شبشة( الشيخ برير...

 م ...1910

 

 . ..السمانيةأخذ الطريقة 

 رفها... شونال 

 وتتلمذ على يد العارف باهلل... 

 الشيخ )عوض هللا ود النمير(...   

 الملقب ب.. )أبشام(...

 رضي هللا عنه...

 ... بشة()شفي 

 ه من بعده...  وتتلمذ على خلفائ 



 

 

 

 ...العشرات من المدائح النبوية روى

 ...)قصائد(  والعشرات من األشعارالصوفية

 ... جمعها في ديوانينوقد تم 

 . ..هاشمال معظم

 

 م ... 2010توفي في العام 

 عن عمر ناهز المائة عام...

 ...نسأل هللا له الرحمة والغفران 

 ه. وحسن القبول عند 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اره....الرمز في أشع                         

  

(١ ) 

---- 

 كيف كان ينظم أشعاره:

مع   اللصيق..  احتكاكي  يوما عبر  أشاهده  لم  هللا...  رحمة  عليه  الوالد 

ع  ،يجلس قصيدة...  أو  شعر  بيت  يؤلف  فك كي  تعلم  رجل  بأنه  لما 

أ يدخل  أن  غير  من  الكلمات...  وهجاء  في  الحروف  لخلوة  ينتمي  و 

خوانه في الطريقة... تعلم  وبمجالسة القراء والكتاب... من إ  حياته... لكنه 

لصياغة الكلمات مثل:   ... األبجدية(كيف يجمع ما بين الحروف الهجائية )

االجتهاد   ذلك  قاده  وقد  وطرحها...  جمعها  وطريقة  واألرقام..  األسماء.. 

بطريقة صحيحة... لكل    ياتع على المصحف الشريف... ويقرا اآلألن يطل

القرآ  ان   نية...السور  أيام عمره... وقد الزمه هذا السلوك...  حتى  قضاء 

ورغم تمكنه من القراءة، كما كما أشرنا لذلك...  التي بلغت المائة عام...  

التمكن    من  بالك  فما  واحد...  شعر  بيت  يكتب  أن  له  يتسنى  لم  أشرنا، 

 لكتابة قصيدة كاملة... فالسؤال اذن كيف كان يصوغ ويحفظ شعره؟...

 

 الوارد:

ً كان عليه الرحمة من هللا.. يخلد       ما  في    لمنامه في وقت مبكر ... غالبا

اليومية... فهو    بعد صالة العشاء... وذلك بعد أداء كل نشاطاته الزراعية

 المنزلية.. واالجتماعية.. المجهدة...    أنشطتهلى جانب مزارع بالنشأة... إ

ً كما   ... من غير منبه يدوي... أو  كان ينهض من نومه عند الثالثة صباحا

الصبح...   لصالة  استعداداته  كل  ذلك  بعد  فيكمل  يوقظه...  لمن  الحاجة 



 

 

ويتلو بصوت عالي... ما يحفظه من آيات قرآنية..  ويجلس على مصالته  

ورداً وأ في مصمونها  تمثل  كثيرة...  ً   دعية  ً   صباحيا يشملنا راتبا ... وكان 

ألسمائنا، ويشمل والديه بدعاء خاص... كما  والده... مرددا   جميعا نحن أ

الطريقة...  يرد شيوخ  من  عدد  أسماء  األقارب  د  من  عدد  وأسماء 

والصحب... ويختم دعاءه   بالصالة على خير البشر... سيدنا محمد عليه 

يكن   لم  ما  المسجد...  في  ليؤدي صالته  يذهب  ثم  صلوات هللا وسالمه.. 

مرتبا. شاكياً  الرحمة  عليه  كان  االسالم  ...  باداب  وملتزما..  زاهدا..   .

 ومقاصد الطريقة...  

الصب  ...كثيرا ما كان يطلعني على بعض من قصائده     الفترة  احية  في 

إ مني  ويطلب  الغالب..   الخاصةفي  الكراسة  )ب  حضار    ( القصائدأشعاره 

البارحة... وعرفت   الوارد، ليلة  لكتابتها... فأعرف منه أنها من قصائد  

أ أثناء فترفيما بعد  اليه من قصائد... يكون  ة نومه ليال... تلك  ن ما يرد 

 سطر السابقة...   التي تطرقنا إليها في األ

أو نسيان لبيت منها...    .. القصيدة كاملة من غير تأتأة  كان يملي علي    

اليه... ملحنة... بنفس اللحن الذي يؤديها   به... ولقد  بل بمثل ما وردت 

يحضرون ممن  كثيرا  عن   سمعت  يسألونه  مساء...  أو  صباحا  لبيته... 

إا الفور  على  يطلعهم  فكان  ليلته  لوارد...  في  له  ورد  ما  هنالك  كان  ن 

 السابقة. 

 كان الوارد عنده ينقسم الى قسمين:    

 المدائح النبوية.  -١

 القصائد الصوفية.  -٢

المفصل   الوصف  نصوصها  في  القراء  يجد  الحالين...  كال  الدقيق  وفي 

وحركة والصحيح.. المكرمة  لمكة  المسير  أو  الحجاج..  لرحلة  كان  ان   .

المدينة  وصور  المقدسة...  المشاعر  وصور  الحرم...  في  الحجيج 

 المنورة... حتى من قبل أن يؤدي فريضة  الحج...  



 

 

وصاف... على ة.. ينطبق ما يرد في القصائد من أفي القصائد الصوفي     

على    أو  وحسن    منشطاألشخاص..  األولياء  كرم  حرارة  وعلى  الذكر.. 

 سيرتهم..     

اليه        أستمع  وأنا  مرة  )منادي أذكر  سماها  صوفية  قصيدة  في 

هللا  الفزاع شفاه  علة  به  المت  وقتها  وكان  عددا  (...  فيها  ذكر  منها... 

وبدعواتهم الصالحة له ولياء هللا... مستنجدا بوصلهم بربهم...  كبيرا من أ

 ل شفائه...  بغية تعجي...  

(..  تعالوا)و  (..تعال)ويناديهم بكلمة    ... حينما كان الشاعر يسأل الفزاع   

كان يقصد أن   ا(.. أو )أحضر(.. أو )أحضروا(...أسرعو) أو  (..أسرع)و أ

وال يعنى مثل    ... به مقبولة عند هللايه في غيافدعوة األخ ألخ  ...يدعوا له

  ... بأنفسهم له  ا يحضرو.. أو أن  يحضر أن    ..ةاالمنادتلك  أو    .. هذا النداء

هذا االستغاثة  نداء  أّن  اإلسالم...كما  في  إخوته  بعض  شمل  الذين    ... 

 ية...  وغادروا هذي الحياة الدنيا الفان  ...توفاهم هللا

 :القصيدة قائالً  عن هذه حدثني والدي الشاعر عليه الرحمة... 

أنّ )إ وردت  من  بعض  أولياء    من  القصيدة  في  يكن  سماؤهم  لم  هللا... 

يعرفهم.. ولم يسمع بهم من قبل.. مما اضطره للسؤال عنهم...(... وهذا  

وروداً  له  يرد  شعره  أن  قاطع  الدليل  غير  من  عن  ...  أو  عنه..  بحث 

 سماء التي تناسب المقام... الكلمات.. أو األ

 فيما يلي نورد لكم هذي القصيدة كاملة:   

 ... يا منادي الفزاع

 ،طوال الباع

 ..وك يا سماعندع

 ، إلزالة األوجاع

 ... الفي الجسم



 

 

 ، الكراع   والفي 

 ... الفي الهامة

  ع. واألضال

 

 ثنيت القول... 

 في الشفاع،

 الجانا بى األمر... 

 المطاع،

 يا مكفي... 

 الجيوش بى الصاع، 

 زيل عني ألم الصداع. 

 

 شوف صحبه... 

 التباع، 

 الكّمل طوال... 

 الباع،

 ناديهم بى اإلجماع، 

 غيرهم... من 

 ما لي نفاع. 

 

 نادي الفزاع... 



 

 

 أهل الندة، 

 بجوك سراع... 

 قول يا أحمد،

 طويل الباع... 

 تلقاه معاك،

 في الدفاع.

 نادي القوام، 

 بجوك قوام... 

 يا قطبي، 

 عوض هللا ابشام.. 

 تلفانا سرييع، 

 قبل ننضام... 

 نكون في ، 

 صحبة اإلسالم.

 

 نادي السابق، 

 األصله عفيف... 

 الشيخ، نادي 

 عمري الشريف... 

 يا الفزاع، 

 فزعك ال يقيف... 



 

 

 يا السريع، 

 أسرع خفيف. 

 

 أهل النجدة،

 ناديهم ديل... 

 بجوك بى الليل، 

 نشاط بالحيل... 

 يا قطب الزمان،

 أبونا برير... 

 ألفانا سريع، 

 وأعدل الميل. 

 

 يا توم الشال، 

 ورح... 

 يا نورنا أبو األنوار، 

 أسرع يا برنا البرار، 

 حواركم، أنا 

 وليكم جار. 

 

 يا شيخ ود حمد،

 وشيخ سايرين... 



 

 

 يا الشيخ برير، 

 ود الحسين... 

 أنا جوارك، 

 فوق اليمين... 

 دايرك معاي، 

 في كل حين. 

 

 يا أهل أم كابور، 

 الفي ريبة، 

 الشيخ النور... 

 بناديكم،

 تعالوا حضور... 

 وفوا العلي، 

 ومني يزول. 

 

 بنادي القوم، 

 أهل هللا... 

 . بجوك كل يوم..

 يا يوسف، 

 أب شراياً كوم... 

 ورح يا الفي، 



 

 

 العزاز التوم. 

 

 ناديهم،

 نادي الميع... 

 الفي امرح، 

 والفي البقيع... 

 يا الطيب،

 أشفي الوجيع... 

 يا السماني، 

 تعال سريع. 

 

 نادي القوم، 

 نادي البوالد... 

 يا الشيخ هجو، 

 ود حماد... 

 يا السويت القرض، 

 ليك زاد... 

 الفانا سريع، 

 أمالنا مداد.

 

 يا الشيخ، 



 

 

 فرح ود تكتوك... 

 في، شيا المكا

 السابق عوك... 

 يا الريح، 

 معاك أبوك... 

 ألفونا سريع،

 حلوا المشبوك. 

 

 يا الشيخ دفع هللا،  

 أبصوبان... 

 يا زروق، 

 يا ود خمجان... 

 يا الغبش، 

 أهل اإليمان... 

 ألفونا سريع،

 حلوا الدركان.

 

 يا الشيخ إدريس، 

 األرباب... ود 

 يا الشيخ الجعلي، 

 راكب الخباب... 



 

 

 يا أبوقرون، 

 صاحب النجاب... 

 يا ابغرة، 

 البى الفيض كباب. 

 

 ناديهم،

 قول ليهم هيّا... 

 يا حسن، 

 الساكن الطية... 

 يا الكباشي، 

 ويا ود ريا... 

 ألفوني سريع، 

 زيلوا البيا. 

 

 يا شيخ حويلي الجد، 

 يا العندك، 

 يقيف الحد... 

 الجبل، يا 

 األصله ما بنهد... 

 تعال سريع راكب األربد.

 



 

 

 يا حامد،

 ويا شيخي ود رحمة... 

 يا أهل الجود، 

 الكتير والرحمة... 

 يا البتسمعوا الطهمة، 

 الفونا سريع،

 قبل النهمة. 

 

 نادي وقول، 

 يا األشراف... 

 يا الهندي، 

 البى البيت طواف... 

 يا عثمان،

 طاهر األكفاف... 

 يا الختمي، 

 مأمن الخواف. 

 

 أوالد الطيب، 

 يا الطيبين... 

 يا الفي طابت، 

 يا الطاهرين... 



 

 

 والفي ام درمان، 

 خزان الدين... 

 هم الفزاع، 

 وهم الحقين. 

 

 يا الشيخ األمين، 

 ود أم حقين... 

 يا الشيخ القرشي، 

 ود الزين... 

 تعالوا سوياً، 

 إنتم اإلتنين... 

 زيلوهوا كان عارض، 

 أو كان عين. 

 

 عفينة، يا تور 

 عوض الجيد... 

 يا عبد الباقي، 

 وعوض السيد... 

 شدوا الخيول، 

 أمات بديد... 

 تعالوا سوا، 



 

 

 أشفوا العبيد.

 

 يا الشيخ حامد،

 ود البطحان... 

 يا الصديق، 

 ريس القيمان... 

 ورح يا الخنجر، 

 أبو قران... 

 يا أبو يبة، 

 تعال عجالن. 

 

 أهل هللا، 

 أوالد الحاج... 

 يا السايرين، 

 المنهاج... على 

 يا الشويحي، 

 الشايل البراج... 

 ألفونا سريع،

 ألفوا المحتاج. 

 

 يا أبورادعة،



 

 

 الساكن الجبال... 

 يا أبو سبيب، 

 معاه تعال... 

 يا الحاج رابح، 

 بى درعك السبال... 

 تلفونا سريع، 

 وتزيلوا الحال. 

 

 يا الشيخ، 

 محمد ود البر... 

 يا نسل، 

 الحبور الحر... 

 يا الحافظ، 

 العلم والدر... 

 يا الدايماً، 

 صليح ما بضر. 

 

 يا الشيخ البشير وأبناك،

 يا الفي العليقة سكناك... 

 يا الشفناك وزرناك، 

 خلينا ديمة في حماك. 



 

 

 

 بقول وأصيح، 

 كل آن... 

 بنادي،

 جدنا الغرقان... 

 يا خميس، 

 أب نفالً بان... 

 ورح، 

 يا الخضر الحفيان. 

 

 يا أهل الصعيد، 

 مناوي وجديد... يا الفي 

 عليكم أنا ما بعيد، 

 ألفونا سريع،

 حلوا الحديد. 

 

 يا الشيخ التجاني، 

 الفي الغروب... 

 يا العند الرسول، 

 محبوب... 

 يا صاحب التلي، 



 

 

 المكروب... 

 ألفانا سريع، 

 زيل المكروب. 

 

 يا أهل األوراد،

 يا اب شملة،

 الدايماً قصاد... 

 يا موسى أب قصة، 

 األجياد... المع 

 يا الشيخ الجنيد،

 سيد الزهاد.

 

 يا األقطاب،

 األربعة البينين... 

 يا الفقهاء،

 الدوام حاضرين... 

 يا الدسوقي، 

 الفزعو يقين... 

 يا الجيلي، 

 معاي كل حين. 

 



 

 

 بنادي جملة القيمان،

 الفي بغداد وفي السودان... 

 يا البتحلوا لى الدركان،

 آتوني سريع أنا تعبان.

 

 الشيوم، يا أهل  

 يا العينكم جفت النوم... 

 بناديكم أنا كل يوم، 

 إن ما جيتوا عليكم لم.

 

 يا أهل الساس،

 يا حمزة مع العباس...

 يا أعمام النبي النبراس،

 قوموا سريع ألبن العماس.

 

 يا الفرسان العدول، 

 يا األربعة خلفاء الرسول... 

 بناديكم تعالوا عجول، 

 شوفوا العلي خلوه يزول. 

 

 األشراف، يا 



 

 

 ليكم ناديت... 

 يا الساكنين، 

 جوار البيت... 

 يا الشفيع، 

 فيك اتحويت... 

 أنا من أبناك، 

 وإسمي عليك. 

 

 من غير عداد،

 عليك صليت... 

 يا العرجت، 

 السماء وناجيت... 

 يا البى األنبياء،

 صليت... 

 يا الشفت اإلله، 

 ورأيت. 

 

 

 

 



 

 

(٢ ) 

---- 

منذ القدم... وقد تبنى شعراء    (الرمزيالشعر  عرف العرب ما يسمى )   

 ً غرضا اليوم  أصبح  حتى  الشعرى...  النهج  هذا  بعدهم  من  من العربية   

والمدح..األ الغزل..  ومثل:  مثله  الشعرية...  وغيرها    غراص  والهجاء.. 

األغراص...   وذلك   من  األغراض...  هذه  كافة  في  يدخل  بأنه  علما 

بطريقة   الشاعر...  اليه  يرمي  ما  تكون  غيلتوضيح  قد  مباشرة...  ر 

 ، أو غير ذلك...  ي نوع من أنواع البالغة اللغويةتورية.. أو أ 

الرمزي...  إّن      الشعر  لممارسة  الشعراء  دفع  الصفات  مما  في  تجليه 

ئما ما تبعده نسانية.. التي يتمتع بها الشاعر... والتي داالحساسة.. او اإل 

 فراد المجتمع...  فالشاعر أمام القراء وغيرهم من أعن مواطن الحرج...  

ليفي بما يرمي اليه من مقاصد... ومن ثم  في هذه الحال.. يلجأ الى الرمز  

 يبتعد عما يشين أو يسيء لغيره من الناس... 

الدوافع أيضا لتناول الشعر الرمزي    عند الشعراء...    كما قد يكون من 

أ سوى  المآزق...  في  الوقوع  من  الخوف  اجتماعيةهو  كانت  و  أ  ن 

والمهيمن الحكام..  شر  فاتقاء  المجموعات سياسية...  حياة  على  ين 

وأعراقها...   أصولها..  في  وعاداتها..البشرية..    وسلوكياتها... 

تباع الطريقة الرمزية لدى رواة الشعر...  وتقاليدها... له كبير األثر في إ

بينة..   تكون  أنها  رغم  الشاعر...  على  المقصود  الجرم  تثبت  ال  التي 

.. حتى ألولئك الذين يوصفون بمن هم أقل معرفة وثقافة... ولقد  وواضحة

السياب... شاعر   بدر شاكر  الشاعر  الشعري عند  الغرض  ظهر مثل هذا 

أنه هو   واللغويين...  األدباء  من  كثير  يعتبره  والذي  المعروف...  العراق 

 رائد الشعر الحر في العالم العربي... وال أظن أن قصيدته: 

 )انشودة المطر( 

 ببعيدة عن هذا النهج الشعري...  



 

 

عادة ما تؤدي القصيدة الشعرية الرمزية الغرض المقصود كامال... بل      

اء يجدون  ن بعض القرحسان عند  القراء الكثير... حتى أوتجد من االست 

إ عند  وطالوة  حالوة  اإللقفيها  هذا  خالل  من  ويشعرون  لقاء...  ائها...  

يتبع ما  وغالبا  كبيرة...  النبرات    بمتعة  في  تغير  أو  رأس..  هزة  ذلك 

الصوتية.. وبالذات ان كانت القصيدة تتعلق بغرض سياسي.. أو اجتماعي  

 مؤثر... 

شاعرنا      انتهج  العماس)لقد  قصائده    (ود  في  الرمزي  النهج  هذا 

من   منها  واحدة  تخلو  ما  قل  والتي  النبوية...  مدائحه  وفي  الصوفية... 

المهن..   أصحاب  من  القراء..  من  الكثيرين  استهوى  الذي  الرمز... 

 واألنشطة الحياتية المختلفة.. كالزراعة مثال...  

  

(٣) 

---- 

ما يتناسب وحياته  ... الرمز في شعره ب(ود العماس)استخدم شاعرنا     

نشطته وممارساته الحياتية... فقد لجأ الشاعر كثيرا لمجال  أالمهنية...  و 

أ الز نعومة  منذ  امتهنها  التي  أراضيه  راعة...  مع  فتفاعل  ظفاره... 

الزراعية... التي تحسب ملكا له بالوراثة... بمثلما كان  يجري على لسان  

ا يمتلالكثيرين من  األلناس... في زمان كان من  فيه...  ك  الزراعية  رض 

تسنى    وقد  بنفسه...  ومزاولتها  الزراعة...  بمهنة  التصاقا  أكثر  يكون 

للشاعر أن يحب  أرضه... في منطقة شبشة... أو المنارة  )ابعرة(.. أو  

الحسن(  الطلحة  الصفا)الشيخ  أو  اسماعيل(  ..  إ)العمدة  تحت  ...  كانت  ن 

المروية... كحوا الزراعية  المشاريع  المطرية...   طائلة  الزراعة  أو  شات، 

 التي تعرف مساحاتها الزراعية ب..)البلدات(...   

المختلفة...        الزراعية  المحاصيل  زراعة  في  بكلياته  الشاعر   انغمس 

على   يتعرف  ألن  لزراعته،  الكبير  عشقه  وقاده  النظير...  منقطع  بتفان 

بزراعت  يقوم  كان  التي  المحاصيل...   انواع  كافة  نمو  ومن أطوار  ها... 



 

 

بانو  الذرة  األبينها  النيل  منطقة  في  المعروفة  بيض...)الفتريتة..  اعها 

  نواع الذرة المحسنة. الصفرا.. ود الفحل.. وأخيرا أالقصابي.. الزريزيرة.

 (...  المختلفة

.. اسم يتميز به دون  نبات والنمولدى الشاعر.. لكل طور من أطوار اإل   

 األسماء نذكر:طوار األخرى... ومن بين تلك األ

ضينات الفار.. السواسيو.. الجداد.. الصقار.. اللتيب.. الحملة..  الشوكة.. إ

القندول  الفريك..  اللبنة..  األلقنقرا..  الشراية..  تتوارد  وهكذا  سماء .. 

 عنده...

مجال      في  الشخصية...  والتجارب  المعارف  تلك  شاعرنا  استغل 

لنهجه وممارساته  بها في شعره... واستخدمها كرمز  الزراعة... وتفرد 

في   رموزه  فوضع  وسلوكيات..  وقيام..  وعبادة..  ذكر..  من  الصوفية... 

مواضع انشطته الدينية المختلفة... وصاغها بتعبيرات متميزة... يتعرف  

القا اولئك  عليها  من  كان  ان  وبالذات  ويسر...  بسهولة  المستمع  او  رئ 

 الذين امتهنوا الزراعة... حتى ولو لفترة قصيرة... 

امتالك     لنا  يجسد  الذي  المثال  يوم(...  كل  )معشوق  قصيدة  في  لنا 

... فقد وضع لكل طور من أطوار  (ود العماس)ناصية الرمزية في شعر  

ما   نباته...  أنشطتهنمو  من  أ  يماثله  انتماء..  ذلك  كان  إن  و  الصوفية 

 و عبادة.. أو غير ذلك... .. أذكراً 

سنعرض لك فيما يلي أيها القارئ الكريم... القصيدة المذكورة.. ونترك     

تلك  عن  القصيدة...  خالل  من  والبحث..  التروي  الكريمة...  لفطنتك 

 الرمزية التي تحدثنا عنها... 

 القصيدة:

 معشوق كل يوم...  

 ام القوم.. لى ليم كر

 



 

 

 حي يا قيوم... 

 عالم المكتوم... 

 نسير كل يوم... 

 بى طريق القوم. 

 

 بثني المنظوم... 

 ألبي ام كلثوم... 

 شفيعنا عموم... 

 يوم الهموم. 

 

 أصحابو عموم... 

 صديق معلوم... 

 فاروق لزوم... 

 عثمان ما بنوم. 

 

 قول في الكرار... 

 لوعة الكفار... 

 بى ذو الفقار... 

 األطيار. كفى 

 

 قاموا األحرار... 



 

 

 قبل األسحار... 

 أحيوا الدار... 

 بى االستغفار. 

 

 )عمر 

 البرق الشال... 

 والسحب المال... 

 واأللمي السال... 

 شوف أهل الحال. 

 

 قاموا األحباب... 

 فتحوا األبواب... 

 مرقوا التيراب... 

 ما ضاق تراب. 

 

 الغيث هطال... 

 قاموا االبطال... 

 الكربال... شالوا 

 غرسوا الثمار. 

 

 مأل الحفار...  



 

 

 مطرا هتار... 

 خاتي العدار... 

 زرع األبرار. 

 

 طاعن زمام... 

 شوف سحبه قام... 

 مطرا هردام... 

 في سيله عام. 

 

 سوسه زرق... 

 خاتي الحرق... 

 برقه البرق... 

 سيله الفرق. 

 

 خاتي القشوش... 

 نامي ومحشوش... 

 مطره الهروش... 

 قط ما رشوش. 

 

 فرج...  من ما

 سحبه اتهرج... 



 

 

 برقه اتبرج... 

 سيله اتدرج. 

 

 من ما جدد...

 مطره اتردد... 

 طال واتمدد... 

 لى األرض سدد.

 

 من ما لتب...

 شال سحبه كب... 

 التلته شب... 

 ترباله تب. 

 

 دخله اليباس... 

 جوهو اللصاص... 

 تقوى واخالص... 

 قطعوهو خالص. 

 

 حضروا التقا... 

 نقلوا المقا... 

 مافيش لقا... 



 

 

 بدون شقا. 

 

 قاموا اللباق... 

 مسكوا المدقاق... 

 ضي نوره باق... 

 في البيع طباق. 

 

 قاموا السراء... 

 مسكوا المضراء... 

 وقوا الرضاء... 

 عين ميم وراء. 

 

 نصبوا الشون... 

 لى الخيله جن... 

 رصاصهم فن... 

 ما فيهو ظن. 

 

 جابوا الكيال... 

 قاموا التقال... 

 الشغال... ندهوا 

 والساري شال. 



 

 

 

 صاحب االكبار... 

 قطرة ما نال... 

 مرمي في الدار... 

 كالو الغبار. 

 

 عبدا بطال... 

 نظم األقوال... 

 حضر الكيال... 

 كبالو وشال. 

 

 صل يا قدار... 

 عدد األمطار... 

 ترضي المختار... 

 وصحبه األحرار. 

 

 من ما اتحمل... 

 مطره اتكمل... 

 سيدو اتهمل... 

 أمل. قط ما 

 



 

 

 مرق القندول..  

 مطره البهول... 

 شايل ابكبسول... 

 غفره البدول. 

 

 من ما شره...

 نجا وانكره... 

 بين بره... 

 قط ما انضره. 

 

 دخله اللبن... 

 سحبه اتغبن... 

 أمطاره جن... 

 يوت ما غبن. 

 

 دخله الفريك... 

 مطره الركريك... 

 شوف زرعه اللكيك...

 عوض هللا أبيك. 

 

 



 

 

 

(4 ) 

---- 

الشاعر      رواها  التي  األشعار  ميزة  وروداً   ...إّن  له  كما    ...والواردة 

السابق حديثنا  متن  في  لذلك  المحتوى  ...أشير  عن  تخرج  والنهج    لم 

الشا  ... الثقافي فيه  نشأ  الكلمات  ...عرالذي  حيث  والتعمن    .. بير.. 

المجتع في  المستخدمة  تت  ...والمصطلحات  أنوالتي  بممارسة  ه  تشطعلق 

  ... ذلك مما سهل عملية تلقيها بواسطة أفراد المجتمع كافة... ففةالمختل

 ... بينهم في ذا الوقت اوتداوله .. وفهمها

الشاعرإّن        عامة  ... مجتمع  بصفة  السودان  أهل  مجتمع    ... هو 

... عن  من خالل حركة السكانكان ممهداً له    ...نتشار الثقافي اللغويفاال

والسياحة... والرعي  .. رةوالتجا  .. والنزوح  .. الهجرةطريق   وغير     .. 

في مواطن    ...بل وفي استقرار بعضهم  ...مما يساعد في الحركة  ...ذلك

 بالنسبة لهم...  دةدجي

الثقافات     تبادل  في  ساعد  ذلك  ان  ..كل  والتقاليدت وفي  العادات    ... قال 

بين    ...وانصهارها هذاومن  واللغات  كل  بذلك    المتداولة...  اللهجات 

النطاق واسعة  المعرفة  الكلمات  ...أصبحت  معاني  على   ..والتعرف 

   ...أصبحت سهلة ومتداولة .. والمقاطع الشعرية ..والجمل األدبية

العماس     ود  شعر  في  جاء  فما  رمز  ... عليه  ت..  وتشبيها  .. من 

أمراً كا  وتورية.. فهمهوعادياً...طبيعياً    ن  في  معاناة  إلى  يقود  أو    ...ال 

اس  ... تحليلهلى  إحتى   التي  المسميات  كل  الشاعر  فمثالً  في  تخدمها 

 معروفة للجميع ومن بين ذلك:  ... رمزيته

الكيال..   التقا..  الشونة..  السلوكة..  المحفار..  الطورية..  الكربال.. 

للتقيل..   الخفيف  من  األمطار  وأنواع  السوسة..  السويد..  األردب.. 

 أشعار شاعرنا..  والرياح.. وغير ذلك الكثير مما ورد في



 

 

له   !لكن     ورد  لم  آخر  بمعنى  أو  شعره؟  في  للرمزية  الشاعر  لجأ  لم 

 الشعر مرمزاً... ولم يكن بالطريقة العادية المتبعة لدى الشعراء؟ 

...  التي روى بها الشاعر أشعاره  ...يبدو لي أّن الشعر بهذه الطريقة     

أ للطرتعتبر  للطريقةالعملية  ةقي قرب  منها  التي    السردية...  النظرية  ... 

 ... ألوقات طويلة ...ذها البقاء في أذهان المتلقينيعو

الترميز        فطريقة  تماما...  العكس  باقيةوعلى  في    تظل  طويلة  لفترات 

...  ومن جهة أخرى  ...عند الحاجة إليها  ذهن المتلقي... تأتي بها ذاكرته

أن البئوي   علينا  الرباط  ننسى  المعاني  ...ال  يقلب  المتلقي  يجعل    ... الذي 

تعصي عليه  ها... فهو بن البيئة... ال يمعاني ... وي المدلوالتويتفحص ف

 ... واالستيعاب السهل ...أمر الفهم

لن يخرج من معاني   ...في القصيدة  كل ما يردإّن  ف  ... من جهة ثالثة    

المتلقي يعرفها...ومسميات  التي  قوة   ...  القصيدة  يزيد  فالترميز  وعليه 

الذي   ... ذلك  فيصبح األمر كله  ...وقوة ذهنية لدى المتلقي  ...لمعنىافي  

القصيدة مضمون  في  أمامه  ...جاء  هومشاهداً  وكأنما  أما  ..   مجالس 

يمكن   ... تعكس له كل معالم بيىئته بوضوح تام... عليهلفزيونيةشاشة ت

 : أن نقول

كثير يسعد  المتلقي  قراءته  ...اإّن  أو  سماعه  منعند  النمط  لهذا   ...  

 الرمزي السهل...  نظم ال... التي تلتزم القصائد

وجدت مرتعاً خصباً لم يكلفه    (...ود العماس)لدى    الشعرية  إّن الرمزية    

أو    ..اإللقاءفي  أو    .. الحغظفي  أو    .. في النظمسواء أن كان    ... كبير عناء

لقصائده اللحني  أنّ   ...األداء  لهوبما  واردة  القصيدة  جهد    من  ...  غير 

هبة رحمانية حباه  وبكل المعايير...  فهي    يقال..  من غير جهدوبل    ..يذكر

بها يمكن    ...هللا  القصيدةله  وعليه  وصحة    ...أن يضمن سالمة محتوى 

 .وقد كان له ذلك ... معانيها

  ... سيطلع القارئ مما سنورده من قصائد للشاعر في متن هذا الكتاب   

... كما على الكثير من الرموز ذات الدالالت والمعاني الصادقة  ...بإذن هلل 



 

 

عليه يفوت  الكلمات  ... قد  معاني  بعض  التعبير  ..إدراك  ..  لغرابتها  .. أو 

  وهو يمثل حاالً   لكونها تقع في مواطن الغيبيات... ال يعلم سرها إالّ هلل...

 ال أظن أّن الشاعر نجا من مأزقه...  

مع البحث واالستدالل    ...عليه يمكن لنا أن نتقيد بالمعنى الصوفي العام   

 بما قد يقود نحو المعني والمبتغى المطلوب....

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  التشطير                                  

 

التشطير      هذا  هو  الشاعر  قصائد  قراءة  عند  اإلنتباه  يثير  ما  أول  إّن 

القصائد ووضعها تحت نمط واحد قل ما يحيد عنه   الذي ميز كل  المميز 

تلك القصائد...   قليل من  إال في بعض  يد تذكر  الشاعر  أنه ليس له  رغم 

 في ذلك فشعره كله من الوارد كما أسلفنا...  

ال   نظام  الشاعر  القصيرة  إنتهج  البيت شطرات  من  األول  الشطر  فنجد 

يتكون في الغالب من كلمتين أو إسمين أو صفتين  فقط  وقد يزيد الشطر  

أو   الكلمتين  لتلك  رابطا  يستخدم  عندما  ثالثة  ليصبح  ذلك  عن  األول 

 لإلسمين  والصفتين... مثل قوله: 

 طامح بالسهول.. 

 خضر كل الجسور... 

إلسم... أما الشطر األول فيتكون من كلمتين فكلمة )كل( رابط بين لفعل وا

الثاني   والشطر  )السهول(..  و  )طامح(..  التي  من  هما  كلمات  الثالثة 

سيرتها...  معظم    جاءت  في  المنوال  هذا  على  المسار  يجري  وهكذا 

 قصائده... 

لنا أن نتساءل عن هدف و فوائد مثل هذا النظم ... وغالباً ما نستنتج     

 اآلتي: 

 نظم سهل التناول للشاعر من حيث ثقافته وقدراته اللغوية.  -

النظم سهل في تلقيه من اآلخرين.. وأقصد السودانيين عامة.. فهم   -

 ممن يعيشون في نفس بيئة الشاعر الثقافية.



 

 

جالسة األصحاب مأو عند    ..لقات الذكرسهولة األداء أثناء انعقاد ح -

 في ساحات العبادة. 

 مما يساعد في نشره.  ..سهولة التقليد من األحباب -

دواخل   - في  إيجاباً  تنعكس  جسمانية..  حركة  يحدث  أدائه  عند 

 الحاضرين.. مما يجعلهم أكثر رغبة وانقياداً في طاعة هللا. 

 يخلق نوعاً من التآخي والتصافي بين المتلقين.  -

 لوجه هللا وانتشارها.  .. د في بث الدعوة الدينية الخالصةيساع -

  .. وجسمانية  ..كرياضة نفسية  ...ترويض أعضاء الجسم وتحريكها -

 أثناء حلقات الذكر.  ...نافعة

األدوات والطبول المستخدمة.. أثناء ترديد المقاطع الشعرية.. تدفع  -

 إلى  االنتشاء.. وبث سمات السعادة على الذاكرين.

ونحو زيادة ومن قبل كل ذلك ترويض العقول ودفعها نحو االبتكار    -

 المعارف الحياتية. 

 

 

يدعو    لننظر...مما  نتطلع  أن  التشطيري    نا  النظام  هذا  لعبقرية 

... التي لم لقوافي(... هو استخدامه لعدد كبير اود العماس)لشعر  

لدينا    ومن المعروف   ... إال قليالً  في أبيات القصيدة الواحدة  تكرر  ت

في    .. أّن الشعراء يرهقون أنفسهم كثيرا  ،في مجال الشعر  جميعا...

وانسجامها مع النص   ..ومدى صالحيتها  ..اختيار القوافي المناسبة

إال أننا نجد شاعرنا يقفي أشعاره   ...في األبيات المختلفة  ي..الشعر

أو في لغته   ..طئ في المعانيغير أن يخ ل سهولة من  بك   ... الواردة

قصائدة... فإليك من  في غالبية  النهج  ويظهر هذا    .. البيئية السهلة

 ذلك  عزيزي القارئ هذي القصيدة واسمها )نادي القوام(: 

 

 نادي القوام.. 

 خليفة أب شام.. 

 قول يا أحمد... 

 بجيك قوام. 



 

 

 

 حي يا عالم... 

 ندعوك دوام... 

 م... سلم يا سال

 من األوهام. 

 

 ثاني النظام... 

 في بن هشام... 

 شافع الزحام... 

 للرسل إمام.

 

 صحبه العظام... 

 ركبوا الهمهام... 

 عند اللطام... 

 سيفهم قالم. 

 

 بجيك قوام... 

 خليفة أب شام... 

 يلفى النهام... 

 قبل ينضام. 

 

 ركب الهمهام... 

 طبق اإلسهام... 

 قاد الزمام... 

 عارف السهام. 

 

 الحزام... كرب 

 بالليل قوام... 

 سبل األكمام... 



 

 

 في الحاس والنام. 

 

 شد أم بديد... 

 أتوجه صعيد... 

 جمع البعيد... 

 جاب المريد. 

 

 ركب والح... 

 فوق أب جناح... 

 يلقى الصالح... 

 غرب وصباح. 

 

 قلب المقال... 

 ركب الصهال... 

 سار بالحالل... 

 يمنة وشمال. 

 

 فارس مجال... 

 سبّال... درعه 

 فوق الحوار... 

 ما فيش هظار. 

 



 

 

 يا بن الساس... 

 شوف ود عماس... 

 مرضه الللواس... 

 في القلب والراس. 

 

 شيل الغواس... 

 وزيل الكباس... 

 قول لي خالص... 

 ال تخشى الباس. 

 

 وحات موالك... 

 ما لي سواك... 

 دايما برجاك... 

 هنا وهناك.

 

 صلوات لكاك... 

 على ملجاك... 

 تدخل هناك... 

 جوة الشباك. 

 



 

 

القصيدة    هذه  في  القارئ... نالحظ  عزيزي  القوا  ...  تكرار  كان  ف أّن  ي 

جدا للضرورة  ...قليالً  ذلك  المعاني  ..وكان  بعض  حسب    ...ولترسيخ 

الختلفة قليال  ...المقامات  اختلفت  قد  معانيها  تتجمل    ... فنجد  أنها  رغم 

 بنفس األحرف... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ... هرمختارات من شع                             

 

                                       (1 ) 

 مرثية الشيخ حمزة الشيخ أحمد                        

 تمت االجال والموت ما منو فرار... 

 وين حمزة مكمن األسرار... 

 دا حكم الواحد القهار... 

 المولى اختار... 

 الدار لتلك الدار... انتقل من هذي 

 

 حمزة فرقو علينا حار... 

 وين الصبار بن الصبار... 

 وين التالي وين الذكار... 

 وين حمزة األحيا الدار... 

 وين البار بن األبرار... 

 وين الكرمو مالو عيار... 

 كرمو للبعيد والجار...

 ال بفرز وال عزال... 

  

 وين القطب القائد االبطال.. 



 

 

 وين وارث األبدال.. 

 وينو اللى الدروب خبار.  

 البى العندو ما فشار.. 

 

 يوم تمت االجال... 

 يوم شاعت األخبار.. 

 الكون حزن والسحاب هطال.. 

   والغيم طل ليل ونهار...

  

 سلك الدرب الفاتو بيهو رجال.. 

 فات بيهو أحمد فارس الكمال... 

 وفات بيهو اب نخل وعمرى العمار.. 

 فات بيهو البر وتوم الشال..

 لمسار... دا ا

 دا الدرب العديل الماشي باألقدار.. 

 فاتوبو كل السادة واألبرار.. 

 دا حكم الجليل الواحد القهار.. 

 مافي ليهو قط خالف وانكار... 

 فاتوبو الرسل والنبي المختار.. 

 والفاروق عمر والرفيق في الغار... 

 عثمان الورع والفارس الكرار... 



 

 

 بختم األشعار... 

 الواقف المحتار... بن العماس 

 يبكي وينوح دمعو الهميل قطار... 

 فقدناك يا حمزة كبار وصغار..  

 فقدك عظيم لى كافة فقير وحوار... 

 

 الصالة والسالم على النبي المختار... 

 عدد السحب وما صبت األمطار... 

 عدد الخالئق والرمل واألشجار... 

 توصل لى شفيعنا يوم النهار الحار... 
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 ... الفي البقيع قصيدة                               

 من طيبة طاب طيب األطياب... 

 برم الدوالب شوف نيلو الكاب..  

 

 بن البشير قائد وخبير... 

 يوريك نفير حكم االكسير... 

 

 سهران ما نام  

 سبعة أعوام 

 شوف االكرام 

 اعطاه التوم سابع األيام

 



 

 

 من طرفو فاز 

 توم العزاز 

 أخد االيجاز 

 من العزاز 

 

 من طرفو النور 

 ريس أم كابور 

 الحش البور وجمع البذور

 

 بعدو الصبور 

 بري المبرور 

 االرض تدور  

 والكل مسرور 

  

 بعدو الشريف   

 عمري العفيف 

 دايما خريف 

 مطرو الهتيف 

 

 عمر    العمار 

 كم ربى رجال 



 

 

 كردفال في 

 دفق األسرار 

 

 البرم  الدير 

 بن  النمير 

 قوم شوف الخير 

 في اوالد الغير 

 

 احيا المكان 

 أحمد يا اخوان 

 بذل االحسان 

 لى كل انسان 

 

 شوف بن الساس

 كيف جلب الناس 

 لمانا خالص

 من كل أجناس 

 

 بن   العماس

 راح في االدماس

 عندو الهلواس 



 

 

 ساكن في الراس 

 

 صالتي  تقاس 

 الناس لى شفيع 

 تصل النبراس 

 تبقالي أساس

 

                                     (3 ) 

 احذر وال تغترقصيدة                           

 احذر وال تغتر ومن ذنبك استغفر... 

 كريم يا حي يا رازق الوحوش والذر... 

 خالق البحر والبر والعرش والكوثر..  

 الحر... ثنيت بى الشفيع يوم الوقوف في 

 أصحابو الجميع راكبين جيادا غر... 

 هادين لى الكفر والسيف السنين يبتر... 

 )قول يا ساتر(...            

 

 خليك من درب الكبر... 

 هللا هو االكبر... 

 ربك كريم دايما أبر... 



 

 

 يجيب دعا المضطر... 

 

 خير الدنيا لو كتر... 

 قليل يوم الحساب المر... 

 يوم الواسوق 

 التراب ينجر... فوق  

 ينعدم الكالم والعيوب تظهر... 

      

 يوما فيهو النفوس تنزر... 

 والروح بتتحسر وال بد أن تقبر..  

 خالص فارقت ناس قرقر... 

 )قول يا ساتر(...      

 

 وين البهم الداخلة جوه الكر... 

 وين زرعك المشتول دوام أخدر... 

 وين ابنك األصغر.... 

 البتتعطر.... وين الزوجة  

 )قول يا ساتر(...      

 

 وين الكانو معاك... 

 وين زوجتك وابناك...



 

 

 خلوك انت براك... 

 ماسك ما قدمته يداك... 

 ساعة القبر ضباك... 

 الروح تجي وتمالك...

 جا لى سؤالك األمالك... 

 وشهدت عليك أعضاك... 

 )قول يا ساتر(...        

   احذر وال تغتر 

 والكتاب جانا النبي األواب... بى السنة 

 الحاسب نفسو وعرف الكريم تواب..  

 بى الدرب العديل... 

 يسلم من كل شر وعذاب..  

 )قول يا ساتر(...     

 

 من تاب لوجه الذات 

 وندم على ما فات

 يبقى نضيف من الزالت

 وليهو تضاعف الحسنات

 )قول يا ساتر(...     

 

 توب يا بن العماس



 

 

 الناس واترك كالم  

 بى التوبة تنجا خالص

 يوم العيون في الراس

 )قول يا ساتر(...    

 

 عبدا روى األبيات

 مزرور موسل السادات

 بى جاه نبي الخيرات

 يكون في أول الزفات

 )قول يا ساتر(... 

 

 صلي يا قديم الذات 

 عدد حي الخلوق والمات 

 بى جاه الشفاعة الجات

 تمحا الجديد والفات 

 )قول يا ساتر(...    

  

 فاتوك ناسك ديك 

 وجوكا ناسا غير 

 شايلين دقلتهم

 منكر معاه نكير



 

 

 )قول يا ساتر(...      

 

 هناك راجيك السؤال 

 وما بتنفع األعذار 

 اهلك مع الحغار 

 زادوك تراب وغبار 

 )قول يا ساتر(... 

 

 القابض   عزرائيل 

 وفي القبر يتم الكيل 

 داك اليوم ببقى طويل 

 تميل لمن تكل و

 )قول يا ساتر(....     

 

 يوما تكون مطلوب

 ويتم عمرك المحسوب

 حين يشبكوا الطوب 

 هم جوك بالمكتوب 

 )قول يا ساتر(...      

 

 ما دام الجسم السليم في هبوب... 



 

 

 حاويك األكل والشراب مشروب...  

 اترك معاصيك.. خفف حملك كفاك ذنوب..  

 أحسن ترجع يا فقبر ولى الهك توب... 

 )قول يا ساتر(...     

  

 

 

                                       (4 ) 

   البى الليل ذكار قصيدة                                  

 يا البى الليل ذكار 

 الساري في األسحار 

 حي يا غفار.. 

 نشرب صافي... بدون انكار... 

 ثاني المقال طه المختار

 سيد بالل ماحي األوزار 

 أصحاب أحرار.... 

 صديق.. فاروق.. عثمان.. كرار... 

 

 شقلب يا مقال 

 بى لسان الحال 



 

 

 خاتي االوزار 

 في مربي القوم 

 

 الفرعو شال 

 حبوب وثمار

 قطب األبظال 

 جندي األبطال 

 أبقلبا عامر بى األسرار

 الرسم الدار 

 عند الغفار. 

 

 جنزيرو ذكر... 

 والتقوى حجار 

 بى ركعتين... 

 غرز المحفار  

 

 صلي وسلم على المختار.. 

 سند الترس بى االستغفار... 

 واسوقو صدق... 

 بن األخيار. 

 



 

 

 جاهو الوابل قام انكرب

 كربوله يولول يا غفار.. 

 سلوكتو النية دون اكبار

 تيرابو الحكمة واألسرار 

 

 خاتي االفات من تب صغار... 

 حملو ماهل قندولو كبار... 

 خدار... نداهو يبرد شراهو 

 حصادو صبر وجهادا حار... 

 

 ممهولين أسيادو تقال... 

 جمعوا في الشونة الحب أنوار.... 

 وقف طابور في بطن الدار... 

 شاعت أخبار جوهو الغوار... 

 

 حين استهوش وجاهو الحال.... 

 من حينو فرد دقش األسوار... 

 األمر صعب وضاق الحال... 

 طيارهم طار وصدامهم نار... 

 

 سيوفهم قاطعة لطامهم حار... 



 

 

 رامي العتار.... 

 يا ت من شافو قال يا ستار... 

 قدم أعذار.... 

 قال يا استاذ... 

 أنا ليكا حوار. 

 

 جوة األفكار.... 

 نحاسو خبت جاب خيل سنار... 

 شايلين صاروخ افواهم نار... 

 ناس ود عربي أب انوار... 

 

 فزعك لم يمين وشمال... 

 ر... ما ليك مثال خاتي األوزا

 دايما في حماك بر األبرار... 

 كيفن بخاف الليكا حوار... 

 

 بن العماس قريب الدار... 

 أملوا فؤادو بى األسرار.. 

 كتب األشعار... 

 لى شفيعو صالتو.. 

 تفوق على األمطار. 
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 الشي.... يبين قصيدة                         

 يبين الشي.. 

 عند طي الناي 

 وقطوع الفي.. 

 قدلوا الفرسان.

 

 كريم يا حي ندعوك.. 

 يا ملطف الطف بي... 

 اغفر ذنبي أنا ووالدي

 اخواني عموم وجميع من لي... 

 

 ثنيت يا حي.... 



 

 

 بابن نزار وابن قصي 

 بن لؤي... 

 شافع المخلوق 

 في يوم الدي. 

 

 أصحابك سي.. 

 باعوا االرواح 

 سبيل الحي.. في 

 نصبوا الميدان 

 للكفر ضحي... 

 شبع الباز... 

 رخم وحدي. 

 

 قوماك يا خي فوق.. 

 درب القوم شمر بالضي.. 

 عقبة وطوطاح بعيدا في... 

 اعملك زاد واغرز لك ري. 

 

 ال تروح بالفي قلبك...

 مظلم معصوب وعمي.. 

 كسالن وردي... 



 

 

 يرجع للنار معدوم الني. 

  

 قول ليهم هي.. 

 م أهل الطي... عمر وابشام ه

 راكبين جيدات.. 

 طوال الباع  فرسان كبوكي. 

 

 قدلوا الشباب... 

 وادي الفضا قدلة اداب..

 مرقوا المخفي وصرف االحباب... 

 دور.. دور.. شرب األكواب. 

 

 قدلوا.. قدلوا... 

 سايرين هلل ما انخذلوا 

 هم البدله كم كم بدلوا 

 كم كم ولوا وكم كم عزلوا... 

 

 الطيبين... قدلوا 

 ترباية البر ود الحسين..

 مرة يولوا ومرة عازلين

 



 

 

 قدلوا الفراس... 

 اهل التقوى للكون حراس.. 

 كم نفعوا وكم جالوا الكاس... 

 كم ربوا لى اوالد الناس

 

 قال ودعماس.. 

 غناي القوم.. 

 يوم ام كلباش.. ال يخشى باس... 

 شيلوا بالكف ختوا في الراس. 

 

 صلي يا خالص... 

 رض رملة وانفاس... عدد األ

 تزيل الشك السكن الراس... 
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 قصيدة صاحب النفحات...                   

 صاحب النفحات في الزمن الفات... 

 الشايب قاضي الحضرات... 

 

 يا رافع السموات محي األموات... 

 ندعوك يومات بيقين وثبات... 

 

 ثاني األبيات لجميل الذات..  

 شافع البلوات يوم الهوالت... 

 

 صحبه الثقات ركبوا الجيدات... 

 شايلين سلحات دايرنوا ممات... 

 



 

 

 ناوي السادات أهل النجدات... 

 خيلهم شاردات بالكون الفات... 

 صايمين يومات قفلوا الخلوات... 

 سبلوا الدمعات في حب الذات... 

 

 والوا السهرات... ربطوا الحزمات 

 تركوا الشهوات وجدوا اللذات... 

 قاضي الحضرات من غير شكاك... 

 عند الضايقات تلقاه معاك... 

  

 بن النمير مفتاح الخير... 

 قايد للخيل سراي الليل.. 

 بن المرير جابو بالليل... 

 باع العمير جرد أم كنتيل... 

 

 قلب الغيار ... 

 جاب ناس بالل... 

 شايلين دردار... 

 وا العتار... برم

 

 ريس الرؤوس... 



 

 

 جاب ناس كنتوش...  

 نظروا الشموس... 

 من غير رموش... 

 

 شوف طرش ابوك... 

 جاب ود كادوك... 

 برطن لكوك... 

 يرمي المشبوك... 

 

 خيلو بتلوب... 

 شرقا وغروب... 

 بذل المشروب... 

 لى  ناس  مجذوب... 

 

 قايد القيمان... 

 قوس الزمان... 

 جلب السكران... 

 العيان... شوف 

 

 ريس األقطاب... 

 قايد  األنجاب... 



 

 

 قاد القالب... 

 كم ودى وجاب... 

 

 رمى للغواس... 

 جاب ود عماس... 

 من الدماس...

 ضماهو خالس... 

 

 صل يا كريم... 

 للقلبه رحيم... 

 يوم الحميم... 

 في جاه سليم... 
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 ... صيدة بر األبرار                           

 بر األبرار كم ربى رجال

 سماني أصيل...  

 حي يا غفار يا عالم الحال... 

 زيل االفتار جود باألسرار... 

 

 سنيتو مقال بى بن نزار.... 

 طه المختار ماحي االوزار... 

 الغار... أصحابو احرار صديق 

 فاروق يا حوار عثمان كرار... 

 

 شقلب يا حوار ناوي االخيار... 

 طواف عمار بر االبرار... 

 راكب جهال درعو جرجار... 



 

 

 األرض تجال حين جولو جال... 

 

 بري المبرور ريس ام كابور..  

 كم اسقى حبور في بحر النور... 

 

 بري المفهوم الخاتي اللوم... 

 التوم... كم ورد قوم في بحر 

 

 بن الحسين الساسو متين... 

 ربى سايرين بى لحظ العين... 

 

 زمنو الفاتو مافي صفاتو.. 

 شوف ترباتو البى لحظاتو... 

 

 متلو مافي صوفي وصافي... 

 لى السر خافي أب شربا صافي... 

 

 سلمي وسالم صوفي وعالم...حح 

 لى ابليس بالم قط ما ظالم... 

 

 قال ود عماس يا البر الساس... 



 

 

 قي بى الكاس من شربا خاص... اس

 

 صل يا خالص لى شفيع الناس... 

 نسلم خالص يوم جمع الناس. 

  

                                  (8 ) 

 قصيدة دليل سادة...                            

 الف وحا وميم ودال دليل سادة...

 ود مربينا للخيول قاده... 

 

 يا حي عبدك الجاني 

 أقضي لى مراده...  

 طهر اعضاه واشفي اسقامه...

 اسقيه في رقاده رحيقا دون اجهاده...

 

 بثني بى الشفبع يسن أهله واصحابه... 

 يوم وضع الجزع حنا ونوره ضواله... 

 

 نعم أصحابه التبعوا قواده... 

 باعوا ارواحهم ساروا في جهاده... 



 

 

 شايلين ماضي يضوي وقاده... 

 ياده...ياكل الخوذة الزول وأس

 

 قولوا قصاده... 

 فوق وريث الشيخ المقام حازه... 

 طريق القوم طبلو سداده... 

 بيد أحمد وارث أجداده... 

 

 دافق امداده... 

 الحارسو الكرم لى القوم وأوالده... 

 البر والنور والتوم في عزازه... 

 بطيب امرح تم ايجازه... 

 

 أجازوا ابواتو... 

 وفاتوا... ملكوه السر أمنوا 

 حين برم حربي... 

 وعبى جرداته... 

 تطلع الجلة بين كفاته... 

  

 أبواته مضوله... 

 وقفوا الحد غرب دارفورو... 



 

 

 في بلود مكناس ساسه وقولوا... 

 كامل ما بخاف زولو... 

 

 حين يجول جولو... 

 اي من فارس وقف طولو... 

 العصر عصره والنصر هولو... 

 هب نسامه السمح قولو... 

 

 اتحزموا ولفوا.... 

 كاألسد ينتر... 

 كالجلل كفه... 

 اوع تنحرفوا... 

 

 ما بفوت شيخا دون يبين خلفو... 

 أحمد اتأمن واستلم صرفو... 

 من بطن عينه يطلع الظرفو... 

 اوالده من خلفه أصلو ما لفوا... 

 

 أوالد أبشام بلفوا لى الضايق... 

 كالبرق... قوام... 

 يا مريد أبشر انت ما بتنضام... 



 

 

 خلوا حاج أحمد باقي لينا زمام... 

 

 مدحو راويو... 

 حبه مالكني قلبي  شاويه... 

 شرب ود عماس زاكي صافيه... 

 يبقى في األحباب... 

 صلى باريه.... 

 على النبي المعصوم طه دخريه... 

 اكرم الراوي ابنه..  والديه... 

 أسكنه الجنة دون األذى الفيه... 
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 ... قصيدة فتح طية                              

 فتح طية ذكرنا وجدد الكية... 

 خليفة ابشام... 

 

 سرى الليل وقطع فية.. 

 لوح كارو وقطع فية..

 مدور شربو ما شوية.. 

 كرفته تقلب الدية... 

 

 دا شي شافتو عينية.. 

 لية.. بعد ما صحيت تاه 

 ماركتك في القلوب كية.

 محبك يبكي حي حية..

 



 

 

 دا قرني البرز  لية... 

 مشمر ما عمل نية... 

 بشنق وبمشي بى ايدية... 

 يمين في الغيرو ما لية..

 

 فوق بحرو بشوف لية..

 ترد عربانو بى الرية..

 بنشرب فوقو بى هنية..

 يجيب جبادو ناس كية

  

 فتح شربو ودنت قوموا... 

 العاصي في يومو... بجذب 

 دا القطب الوفر كومو.. 

 دا الوارث مقام تومو..

 

 عدم في الكون يا ناسو... 

 برز في التلت حساسو... 

 مدو الما بكيل طاسو... 

 لحظتو تبهدل الناس...

 

 ادرك بن عماسو... 



 

 

 من نومو السكن راسو.. 

 زود واسقيهو بى الكاس... 

 أمن واطبق الباسو.. 

 

 الناس... صلي يا خالق 

 عدد ما تنفس أنفاس... 

 بعد ما يدلك الراس... 

 ترضيك يا النبي الساس.
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 قصيدة يا سواق طوالي...                          

  

 ياهلل يا سواق طوالي..  

 نمشي لى شفيعنا الغالي... 

 

 ربي عالم الحال... 

 السفر في الحالي... سهل  لي 

 ال عائق وال مضراري..  

 ال نشال وال محتال... 

 

 قام بابورنا بى استعجال .. 

 طابق الولعة ريح بالي.. 

 

 نقطع سيسة والجبال... 

 بورتسودان نخش طوالي... 



 

 

 نزل زادنا يا عتالي... 

 حلحل قيدي يا الحاللي... 

 

 توجهنا وركبنا لواري... 

 غرب المالح االنزال...

 ورنا جات يا خالي. . ديك باب

 من اللجة ما بتبالي... 

  

 بكرة جدة فيها وصالي... 

 أرضا طاهرة لي والقبالي... 

 

 وصلنا لى مدينة الغالي... 

 يا ربي أستر حالي... 

 سالم نبي هللا راحة البالي... 

 

 عبدا مالي في األوزار... 

 أقبل يا الرسول أعذاري    

 والدي وصحبتي والجار..  

 في حماك من النار... 

 

 الصلوات الوف تكراري... 



 

 

 عدد ما سطر السطاري... 

 

 اسمي ميم وحاء وميم...   

 ودال أغفر يا كريم أوزاري.. 
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 قصيدة فرسان الطي...                          

 الليل... فرسان الطي القاموا  

 قول ليهم عوك يأتوك بالحيل..  

 

 هللا جليل... 

 رازق المخلوق الحوت والطير... 

 ال ليهو شريك ال ليهو مثيل... 

 حيا موجود واحد وكفيل... 

 

 بثني يا خليل... 

 لى خاتم الرسل الخده أسيل... 

 شافع الخلوق يوم الزلزيل... 

 كفك طاهر خماد الويل... 

 

 أصحابه قبيل... 



 

 

 باعوا األرواح راكبين الخيل..  

 شايلين ماضي غازيين بى الليل... 

 هلكوا الكفر ودماهم سيل... 

 

 يأتوك بالحيل... 

 خيلهم أسرع من برق الليل... 

 ناس الصديق ترباته برير... 

 عمر ابشنب عوض هللا السيل... 

  

 قول ليهم عوك... 

 جالس الحضرة الفيها ملوك... 

 حاال بلفوك... 

 جيدات درعا مشبوك... خيال 

 

 خيولهم دايما متداعيات... 

 فوق الناسوت... 

 فوق الجبروت... 

 فاتوا الملكوت... 

 وردوا الالهوت... 

 

 وصلوا األقطاب... 



 

 

 صافي البحور... 

 صفوا الشراب... 

 سوقهم عامر... 

 رقعة وكراب... 

 

 جلسوا الفقها... 

 وحملوا األذى... 

 ورضوا بى البال... 

 الحاضر والمضى... فاهمين لى 

 منهم ضباط منهم قضا... 

  

 البسين لباس متنيشين... 

 منهم بلك ومفتشين... 

 

 خيلهم تسير جنح الظالم... 

 في الكون تطير... 

 ليهم يشير عوض هللا فوق... 

 كافة مدير... 

 

 قال البديل... 

 بن العماس جاكم ذليل... 



 

 

 ما ليهو من غيركم دليل... 

 

 صلي يا حي يا كفيل...

 لمختار نسل الخليل... على ا

 عدد النبات والسحب البميل... 

 ترضيك يا اب خدا أسيل... 
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 قصيدة الماشي بى البابور...                      

 يا ماشي بى البابور سلم على الرسول... 

 محلول... قول ليهو القيد مطبول متين يكون 

 

 يا حيا لم تزول يا مزيل كل الشرور... 

 يا كريما يا غفور يا عالم ما في الصدور   

 

 ندعوك بحق الفرقان العظيم والزبور..  

 ندعوك بفضل الطاهر المطهر المستور... 

 

 وبالخلفا األربعة والعشرة الدايما حضور...

 وأهل سر بواطن الغيب وفي المحضور..  

 

 العلي يا جابر المكسور... أجبر كسري  

 حل لي القيد يا محلل الساجور... 

 سهل لي قيامي أمشي هناك وازور... 



 

 

  

 ودعنا أهل الدور طيارنا قام ممهول... 

 ماشي بى خرطة وفي الطريق معدول... 

 

 سار في الجو بى قدرة ربنا العظيم مقبول...

 رابطين ازارنا وبى كرم قدموا المأكول... 

 

 وفي جدة لينا نزول... ساعتين تمام 

 فارقنا الساللم بى السالمة...

 وجينا لى المسئول... 

 

 قال ياهلل المدينة يات ضيوف األمر مقبول... 

 في السيارة الجميع في راحة خاتية القول... 

 

 رأينا جبال عاليات شامخات في الطول... 

 دنينا الخضرة مشتاقين أملنا وصول... 

  

 مول... شافت عيونا القبة وتحقق المأ

 ذابت عقولنا بى الطرب والفرح مسبول... 

 

 دخلنا خالص شاغلنا الدعا الموصول..  



 

 

 صالتي بغير قصور ترضيك يوم الهول... 

 

 اسمي عليك يا محمد النبي المرسول... 

 انا من ابناك منسوب ليك ما مجهول... 

 

 أنا جيت شاكي قول لي أحكي وقول... 

 مشغول... من مرض القلب والبدن دوام 

 

 مرض الجسم كتر من سنين وشهور... 

 لم في أعضاي عجز وخمول وفتور... 

 

 قاصد جوارك حولك أكون مقبور... 

 ابعث معاك عند نفخ الصور... 

 

 ذنبي العلي بيك يكون مغفور... 

 مثواي الجنة وسكوني أعلى قصور... 
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 قصيدة نسيم القوم...                          

 نسيم القوم هب... 

 قوم يا ساري... 

 نجم التلت شب... 

 قوم يا ساري... 

 

 قوم يا ساري... 

 أخد لك تبة... 

 أذكر المولى... 

 صفي اللبة... 

 

 الساري قام يتدبى..  

 ومن الناس بتخبى... 

 جاب أللوبو وليهو كب... 

 تم السبعين حبة حبة... 

 

 النايم نام واتكب... 



 

 

 فلسان ما لقى الحبة...

 الساري قام بى محبة... 

 شوف دمعو السايل كب.

  

 قوم يا ساري... 

 أذكر الباري... 

 دايما والي... 

 مقامك عالي... 

 

 قوم يا نايم... 

 أذكر الدايم... 

 خليك قائم... 

 لى الدر سايم... 

 

 قوم من نومك... 

 فارق لومك... 

 تلقى لزومك... 

 والحق قومك... 

 

 سيبو رقادك... 

 تم أورادك... 



 

 

 تلقى مرادك... 

 وفر زادك... 

 أذكر ربك... 

 صفي لبك... 

 أمسك دربك... 

 واحزم أمرك... 

 

 أقم ليلك... 

 وشدد حيلك... 

 فوت من هيلك... 

 يوفر كيلك... 

 

 بن العماس مالم... 

 جد وشد الحزام... 

 محروم طلب السهام...

 من حمزة الهمام... 

 

 يا عالم... صلي يا حي 

 على الشفبع يوم ننضام..

 يوم الحر والزحام... 

 يوم العرق يبقى لجام.
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 قصيدة فاتوني القوم...                        

 أنا في نومي... 

 زايد لومي... 

 اهل السومي... 

 بري وتومي... 

 فاتوني القوم..               

 عملي المبتور... 

 شوف زرعي البور... 

 اهل ام كابور... 

 البر والنور... 

 فاتوني القوم..              

 عملي الملميل ... 

 أثر في الغير... 

 فاتوني قبيل... 

 النور وبرير... 

 فاتوني القوم..              

 بى الضي حوام... 

 وبى الليل قوام... 



 

 

 رام... فاتوا الك

 عمر وابشام... 

 فاتوني القوم..               

  

 أطرش عميان... 

 بطي وكسالن... 

 أحمد يا اخوان... 

 قايد الركبان... 

 فاتوني القوم..               

 

 ما عندي عمار... 

 شوف زرعي البار... 

 بقى كله عدار... 

 وبقيت محتار... 

 فاتوني القوم..               

 

 دايما ملهوف... 

 هام بى المصروف... 

 ال قريت في حروف...

 ال ركبت ديوف... 

 فاتوني القوم..               



 

 

 

 دايما شغال... 

 أجمع في المال... 

 بيهو فخار... 

 ما برحم جار... 

 فاتوني القوم..              

  

 أعمى وأطرش... 

 عامل بالغش... 

 .. مطري بقى رش

 وبطئ في الحش.. 

 فاتوني القوم..               

 

 عملي غشغيش... 

 ومطري رشريش.. 

 زرعي عميش.. 

 ما بجيب لي عيش.. 

 فاتوني القوم..               

 

 أنا في غفالت... 

 متابع الشهوات... 



 

 

 فاتوا السادات... 

 ركبانهم فات... 

 فاتوني القوم...             

 

 في الدار مزقول... 

 مخبور... أنا ما 

 أهل األصول... 

 جمعوا النحصول... 

 فاتوني القوم..               

  

 مجدوع في الدار... 

 كايلني غبار... 

 فاتوني رجال... 

 قبل األسحار.. 

 فاتوني القوم...          

 

 أنا في غباي... 

 زايد بطاي... 

 ودرت صباي.. 

 فاتوا السراي.. 

 فاتوني القوم..         



 

 

 

 بقيت في أسف... 

 يا أهل الكف... 

 يوم الموقف... 

 وزني ال يخف... 

 فاتوني القوم..         

 

 جاني العراف... 

 أحمد صراف... 

 قال لي ال تخاف... 

 عملك مضاف... 

 فاتوني القوم...            

 

 سابل األكمام... 

 قال مالك هام... 

 أسرع قوام... 

 صفك قدام.. 

 فاتوني القوم...         
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 قصيدة معشوق كل يوم....                        

 معشوق كل يوم... 

 لى ليم كرام القوم.. 

 

 حي يا قيوم... 

 عالم المكتوم... 

 نسير كل يوم... 

 بى طريق القوم. 

 

 بثني المنظوم... 

 ألبي ام كلثوم... 

 عموم... شفيعنا 

 يوم الهموم. 

 

 أصحابو عموم... 

 صديق معلوم... 

 فاروق لزوم... 

 عثمان ما بنوم. 

 



 

 

 قول في الكرار... 

 لوعة الكفار... 

 بى ذو الفقار... 

 كفى األطيار. 

 

 قاموا األحرار... 

 قبل األسحار... 

 أحيوا الدار... 

 بى االستغفار. 

  

 البرق الشال... 

 والسحب المال... 

 السال... واأللمي  

 شوف أهل الحال. 

 

 قاموا األحباب... 

 فتحوا األبواب... 

 مرقوا التيراب... 

 ما ضاق تراب. 

 

 الغيث هطال... 



 

 

 قاموا االبطال... 

 شالوا الكربال... 

 غرسوا الثمار. 

 

 مأل الحفار...  

 مطرا هتار... 

 خاتي العدار... 

 زرع األبرار. 

 

 طاعن زمام... 

 شوف سحبه قام... 

 مطرا هردام... 

 سيله عام. في 

  

 سوسه زرق... 

 خاتي الحرق... 

 برقه البرق... 

 سيله الفرق. 

 

 خاتي القشوش... 

 نامي ومحشوش... 



 

 

 مطره الهروش... 

 قط ما رشوش. 

 

 من ما فرج... 

 سحبه اتهرج... 

 برقه اتبرج... 

 سيله اتدرج. 

 

 من ما جدد...

 مطره اتردد... 

 طال واتمدد... 

 لى األرض سدد.

 

 من ما لتب...

 سحبه كب... شال 

 التلته شب... 

 ترباله تب. 

  

 من ما اتحمل... 

 مطره اتكمل... 

 سيدو اتهمل... 



 

 

 قط ما أمل. 

 

 مرق القندول..  

 مطره البهول... 

 شايل ابكبسول... 

 غفره البدول. 

 

 من ما شره...

 نجا وانكره... 

 بين بره... 

 قط ما انضره. 

 

 دخله اللبن... 

 سحبه اتغبن... 

 أمطاره جن... 

 غبن. يوت ما 

 

 دخله الفريك... 

 مطره الركريك... 

 شوف زرعه اللكيك...

 عوض هللا أبيك. 



 

 

 دخله اليباس... 

 جوهو اللصاص... 

 تقوى واخالص... 

 قطعوهو خالص. 

 

 حضروا التقا... 

 نقلوا المقا... 

 مافيش لقا... 

 بدون شقا. 

 

 قاموا اللباق... 

 مسكوا المدقاق... 

 ضي نوره باق... 

 في البيع طباق. 

 

 قاموا السراء... 

 مسكوا المضراء... 

 وقوا الرضاء... 

 عين ميم وراء. 

 

 نصبوا الشون... 



 

 

 لى الخيله جن... 

 رصاصهم فن... 

 ما فيهو ظن. 

    

 جابوا الكيال... 

 قاموا التقال... 

 ندهوا الشغال... 

 والساري شال. 

 

 صاحب االكبار... 

 قطرة ما نال... 

 مرمي في الدار... 

 كالو الغبار. 

 

 بطال... عبدا 

 نظم األقوال... 

 حضر الكيال... 

 كبالو وشال. 

 

 صل يا قدار... 

 عدد األمطار... 



 

 

 ترضي المختار... 

 وصحبه األحرار. 
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 قصيدة لو كنت مضيق               

 مضيق صيح نادي...  لو كنت

 لى  العقده فريد... 

 أب شام يجيك. 

 

 مجيد... حي يا 

 يا جابر الكسر الشديد... 

 بى ذكرك أنا دوام مستفيد... 

 أفبل دعاي فك مرضي البزيد. 

 

 ثاني القصيد... 

 فوق الرسول شافع الوعيد... 

 

 كربوا البديد... 

 صحبه الكرام حقبوا الحديد... 



 

 

 رايهم سديد... 

 حمزة وضرار وبن الوليد.

 

 شقلب ثصيد... 

 الفريد... فوق أب نخل قطبي 

 فارساً عنيد... 

 فوق الخيول يمضي ويزيد. 

 

 ما ليك نديد... 

 غرباً صباح سافل صعيد...  

 تأييدك بى الحي المجيد... 

 ترباتك من براًغ رشيد.

 

 نظرك بعيد... 

 ربك حباك كل ما تريد... 

 ساسك قديماً ما جديد... 

 البر أبوك جدك فريد. 

 

 قولك مفيد... 

 جديد... كل يوم تجيب خبر 

 حارس علوم... 



 

 

 تبدا ونعيد. 

 

 نظرك يخش قلب المريد... 

 نيلك طمح كل يوم يزيد... 

 بحرك سدر يسمع هويد... 

 يسقي العطاش... 

 الفي الغرب والبعيد. 

 

 ريس عقيد... 

 قايد الخيول أمات بديد... 

 قال البليد... 

 بن العماس ناظم القصيد... 

 قلبه المريد ... 

 يستفيد.من غيركم كيف 

 

 صل يا مجيد... 

 يلبس جديد... عدد النبات 

 يسلم بها... 

 من أم رعيد... 

 يكتب بها في اللوح سعيد.

 



 

 

 الخاتمة                                 

 إن ما أوردناه لك عزيزي القارئ...    

 ... يعد جزءاً من عدة أجزاء ... في هذا السرد المختصر

 ... بالمزيدنأمل أن يوفقنا هللا في مدكم 

 

 وزاخرة،  فالحقيبة ال زالت مملوءة

 بما فيها من الخير... 

 ... مواردهأطراف الصوفية بحر مترامية ف

 ، تنضبولن التي ال 

 بإذن هللا... 

 

 .. نسأل هللا لكم

 .. المكرمين  وللشيوخ

 ً  .. وللمريدين جميعا

 ، الوفرة في العلم

 ... والسير في طريق هللا القويم

 دوام الصحة والعافية...  مع 

 

 

 إلى اللقاء،،،،                                                  


