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المقدمة

عزيزي القارئ...
دعني فيما يلي أحكي ...من داخل ما أنا فيه،
من ذاكرة معسولة ...مرهفة...
مواقفا تهمني لبعض األغنيات السودانية العريقة...
أتحاور معها،
وأنا أطوف في بيداء الغربة والترحال،

(أنكش) ما قد يتداعى لي من ذكريات خلدت،
ظلت تقودني حثيثا...
نحو لحظات تكدست ،متربعة في جوف ماض...
ال زال يدفع بمضامينه الطيبة،
وما تداخل فيها من غير ما هو محبب...
مما دسه بين أحشائه من ذكريات...
عبر لحظات متتابعة،
تمألها روح االحتواء ..والتخزين ..والحفظ،
التي قلما تندثر بفعل عاديات النسيان...

هي لحظات قد تؤدي للراحة ،ولالطمئنان ،والنبعاث السرور...
أو قد تؤدي إلى...
مواطن القلق والضجر...

ناتج أفعالنا خالل مسيرتنا الحياتية المتأرجحة.
كنت كثيرا ما أوصي نفسي...
وأوصي غيري ممن هم في دائرة اهتمامي...
أن ننتهج مسارات السلوك القويم،
في أداء نشاطاتنا الحياتية...
مدعومة باإليجابيات المرضية،
في منأى عن السلبيات المحزنة.

ذلك ألنّه وعند تداعي الذكريات...
فاإليجابي منها يعزز مواقع الرضاء ،والقناعة ،والراحة،
في النفس...
فيسير بالشخص بعيدا عن األلم ،والسخط ،واألذى،
وهي ذاتها التي تؤدي إلفساد الروح والبدن...
وجلب األمراض النفسية والبدنية،
وذلك عندما يسلك الشخص الطريق اآلخر...
المحزن ..المكدس ..بالسلبيات.

دعنا قارئ العزيز....
نستمتع باجترار ذكرياتنا الطيبة،
كي نمضي لألمام...
متطلعين نحو فجر من الحياة...
مشرق ومضيء.

حلبة الذكريات

تختزن الذاكرة ...حسب ما أفاض هللا عليها من سعة ...للكثير من األحداث
بشتى أنواعها ...وألوانها ،وبكل محتوياتها المتجانسة ...وغير المتجانسة،
والمتنافرة منها المباحة أحيانا ...تلك التي تكون قابلة للنشر والتوزيع ...وتلك
المحظورة ،حتى على الذات أحياناّ ...
لكن القليل جدا من مدفونات الذكريات ...هو
ما قد يعلم بعضه القلة من الناس ،حتى إن كانوا من األحباب المقربين كثيرا ...
من أصحاب تلك الذكريات ،ومن اللصيقين ذوي الشأن ،أو من األهل المقربين...
بصفة خاصة ،أو غيرهم من الخلصاء أصحاب االنتماء الخالص...

معظم تلك الذكريات ...يغمره التراب يوما ما ...ويصبح في عداد العدم ،وهو ما
ينتج عن فرض القوانين االجتماعية ...الخاضعة للعادات والتقاليد ،حسب التنوع
البشري المشتت ...على ظهر البسيطة ،والذي يضم مجتمعات متباينة في سماتها،
وفي مآل حياتها ...وتنوع أفكارها...وتعدد قوالب سلوكياتها ،التي أصبحت لها
بمثابة الموروث ...المقيّد ،الذي يحدد مسارات نشاطاتها.

لدى،
من بين تلك المقتنيات ...التي تكدست بين طيات ،ودهاليز الذكرياتّ ...
بعض من األغنيات السودانية ...التي سادت وجداني ...شعرا ،ولحنا ،وأداء...
والتي تداخلت في مناحي النفس ،تملؤها سرورا وصفاء ...وتشحنها ألقا شجيا،
أخذت من وجداني ...ما غمره من هجران ،ومن بعد عن التعلق بالرموز الوجدانية
الهينة ...وألقت بي في اتساع نفسي جديد ...جعلني أتناجى معها ،وأعيش داخل
كلماتها وأنغامها الخماسية ...بكل ما هو مرهف من اإلحساس ،والقبول.

زرعت تلك األغنيات في دواخلي ...قامات وأخيلة ،من الراحة ،جعلتني أسيرا
مدمنا ...أتذوقها وأنحني أمامها ...احتراما ،وودا دافقا ،أشكو لها ماقد تعلق
بالنفس من معاناة ...ومن هم ،وغلب نفسي ...فوجدت فيها العزاء ،والمواساة،
والراحة ،فانسقت من خلفها ...ودخلت عنوة في متاهاتها الوارفة ...فأبكتني حينا،
وحينا آخر حشرتني في صراع شجي ...له طعمه الخاص ...ورائحته الجاذبة...

أدعوك عزيزي القارئ....أن تدخل معي تحت غطاء شفيف ،لبعض من تلك
األغنيات التي توسدتها الذاكرة ...وأن تعيش معي بعضا من المواقف ،لتلك
اللحظات الهينة ،المحشوة وجدا وأمال حياتيا ...ظل متجددا ،يسايرني خطوة
بخطوة ...أينما ذهبت ،كثيرا ما رد علي بعضا من ذكريات مضت جزلى ...تمأل
أحشاءها الغبطة والسرور.

ال أشك أبدا عزيزي القارئ ...في أن سيكون لك لونا من الذكريات ...تعلق قلبك
جراء سماعك لهذه األغنيات السودانية المعتقة ...وهي وبال شك ستحملك بعيدا
في متاهات حياة مضت ...عشتها بكل ما نبضت به لديك من وقفات ...تفتح أمامك
كل ما كان قد تباعد منك ...بفعل الزمن ،وكل ما قد اندس في مواقع النسيان
واالنعزال ...عن نبع كان دافقا في ماضيك ...والذي توارى من دون قصد ...كما
أني ال أشك أبدا من أنك ستعيش لحطات تتذوق فيها طعم حياة كم تمنيت أن يعود
بها الزمان ثانية ...أو أن يجمع فيما بينك وبين أمثالها من الحيوات.

في كثير من األحيان ...تعتبر الذكريات مكانا آمنا ،ومرقدا هادئا ...يحتضن
مرتاديه بكل معاني العطف ...واإللف ،حيث تغدق عليه الرحمة في أجمل
معانيها ...وحيث تسكب عليه كل آيات الراحة والجمال ...من كل رافد بالخير...
فالذكريات تعتبر أداة لإلغاثة ...وانتشال الشخص من دوامة األسى ...والنأي به
عن نازالت الزمن ...الذي يعيشه.

هي غالبا ما تنسيه ألم جراح يومه ...ومعاناته ،وقساوة حاله ...وتسمو به
بعيدا ،في متاهات حياة أفضل ...فهي بمثابة بلسم ،قد يساعد في شفاء بعض
الحاالت القاسية ...التي يعيشها صاحبها ...وقد تجود عليه بأفكار وتأمالت...
تساعد في إعادة ما يتمكن لجلبه ...من أحداث طيبة ،انسدل عليها ستار الوقت...
فتصبح لديه إشراقات جديدة ...تجعله أكثر تفاؤال ،واطمئنانا ...وتغمر خلده بنظرة
جديدة لحياته الباقية.

يمضي ذلك على عكس ما يجتره البعض من ذكريات قاسية ومدمية ...في ذات
الوقت ،فهي قد تنحر ما تبقى من أنسجة التواؤم ...مع حياة الفرد اآلنية ...وتقوده

إلى اجترار الذكريات المؤلمة ...التي ال تتصافح مع النفس ،وال تضيف بعضا من
الجماليات ...أو الراحة للنفس ،بل قد تسلب من تلك البقايا الطيبة ...ما استطاعت
إلى ذلك سبيال  ...وهنا ينطبق المثل السوداني القائل:

(التسوي بى إيدك يغلب أجاويدك)

والمثل:

(التسوي كريت في القرض تلقا في جلدا)

والمثل:

(حفر أيدك وغرقت لى)

والمثل العربي:

(يداك أوكتا وفوك نفخ)

فما ذلك إال ناتج عن ما قام به الشخص من أفعال ...أو سلوكيات سيئة ،في
أيام مضت من حياته...

دعنا عزيزي القارئ  ...نفعل الخير ونحن قادرون ...وننأى عن سيء األعمال
ونحن مدركون ...لننعم بذكريات طيبة وراضية.

تعال معي عزيزي القارئ ...لندخل دنيا مواقف (أغنيات في الذاكرة)...
نفتش في أغوارها عما يباعد فيما بيننا وبين الهم والغم ...وينأي بنا بعيدا عن
ذكريات مهمومة ومغمومة...

الموقف األول
في

(شبشة)

كان الليل قد أرخى سدوله ...وج ّمع حوله من الخيوط السوداء ...ما استطاع...
وقد غرست النجوم صغيرها وكبيرها جذورها ،داخل كسائه األسود ،بعشوائية
آسرة ...لبعضها إشعاع قوي ،ولبعضها وميض خافت ،وما بين هذا وذاك ينبعث
من األنوار الهادئة ،ما يرضي النفس ويزين ساحاتها ...السيما والصمت العميق
كان سيد الموقف...

ال أصوات تنبعث من األحياء ومن الكائنات كالطيور ...التي أوت ألوكارها منذ
قبيل المغيب ...وحتى الدواب التي بات همها في (صقع الجرة) ...مع حاالت
من الوسن ،ظلت تطوف على أجفان تتحول فيما بين االسترخاء فتسدل ...وما بين
االنفتاح ،الذي غالبا ما يقود إلى الصحيان ...ف(,,صقع الجرة) يتطلب ذلك...
ألنه محبب ..وضروري ..ولذيذ في نفس الوقت لدى الحيوانات المجترة جميعا...

خفتت كل األصوات ...إالّ من (ماسورة) كبيرة ،بطول ستة أمتار وعرض
أربعة وعشرين بوصة ،دفن معظم طولها تحت أحد الكباري ،التي تتوسط مجاري
الترعة ...لتتيح للمارة العبور عليها من جانب الترعة إل الجانب اآلخر ...كانت
الماسورة تتأوه وهي تغالب اندفاع الماء بداخلها ...فتحدث ضجة ،وعويال منغما،
ال ينقطع أبدا ...يتمازج كثيرا وما يتداعى داخل النفس المغمورة في ذكرياتها...
والتي لم تعد تعرف االنقطاع ،أو االبتعاد عن االسترسال المتتابع ،لتلك الخواطر
واألحداث المتشابكة.

(كوكابي) ...كنا ثالثتنا نتكئ على

خال المكان إالّ مني أنا ...و(عكازي) و
(ضهر ترعة) ...استغرق على أثرها رفيقاي (العكاز والكوكاب) في نوم
عميق ...أما أنا فبدأت أعد وأحسب النجوم نجمة ..نجمة ...كنت أكمل خطا من تلك
ي وأعود أحسب من جديد ...فنبع النجوم كان
التي يطالها بصري ،فيختلط األمر عل ّ
ثرا ودافقا ...يخال لي أنّه يتجدد ما بين الفينة واألخرى ...تعجبت للخليل (خليل
التالل) ...أما أنا فأمارس

فرح) كثيرا ...فقد كان (يحسب النجوم فوق
عدها وأنا فوق (ضهر ترعة) ...إالّ ّ
أن ما يجمعنا هو السهر وارتياد مواطن
المستحيالت ...التي تتمثل في عد النجوم.

لقد طال ليلي ...وتشابكت خطوط الذكريات لدي ،فمنها ما تطاول م ّده ...ومنها
ما انقطع ،وكثيرا ما كنت أجمع فيما بين أطراف تلك الخيوط ...فأجعلها تتمدد
كمثيالتها ،فهي تقوم على تسليتي ...وتذهب بي بعيدا ،عبر فلوات وسماوات
متشتتة ...تبدو بعيدة غارقة في طيات البعد ،غير أنها ال تتعدى حدود موطني
(شبشة) ...وأغلبها يظل ينطوي وينفرد داخل دارنا ...حيث أخوتي ،وأخواتي
وهم اآلن يغطون في نوم عميق...

كنت في الرابعة عشرة من عمري ...آنذاك ،إالّ أني وحسب ظني ...كان وقتها
أحس ب ّ
أن عمري العقلي يفوق عمري الزمني بكثير ...وإالّ لما أوكل لي أبي أمر

حراسة دكانه الخلوي (الكنتين)...

وممارسة البيع والشراء فيه ...وسط منازل

ّ
النزال المتفرقة...

النزال هم عمال (لقيط القطن) ،في مشروع (التجاني حمودي
الزراعي) ...حيث سافر أبي إلى (ه ّجام) ليقوم بزيارة تتعلق بحالقة (قمبور)
أحد إخوتي ...المرتقبة ،عند ضريح الشيخ الطيب ود البشير راجل (أم مرح)،
وقد جاء الصبي للحياة ،وكما يعتقدون وقتها ...عن طريق (النديهة) لجدنا

الشيخ (األمين ود عريض) ...طالت مدة بقاء ذلك (القرن) أو
(القمبور) على رأس الصبي ...لعدة سنوات ،فاقت الثمانية.
كان الدكان مشيدا من سيقان الذرة ...ومرشوش بروث (بعر) البقر
والحمير ...الذي يمثل حائال ،كي ال يتعرض القصب لألكل عن طريق الحيوانات...

فهي ال تألف أو تستسيغ أكل فضالتها ...وعالوة على ذلك كان الدكان (مزروبا)
بأفرع شائكة (أغصان) قطعت من (تقار) أو شجيرات (السنط) و
(اللعوت)  ...للوقاية أيضا من سطو الحيوانات و من (الحرامية) في ذات
الوقت.

على مسافات متباعدة من (دكاني) ...كان يقبع (دكان)
الشفيع ...و(دكان) جدنا يوسف ود عريبي ...اللذان تم تشييدهما بنفس
مواصفات (دكاني) سالف الذكر ...كان موقعي على (ضهر الترعة) مالئما،
ألنه يمكنني من مراقبة (الدكان) ،الذي تفصلني عنه بضعة أمتار فقط...
خالنا يشير ود

لم يدخل الخوف قلبي على اإلطالق ...ألني كنت أملك (عكازا وكوكابا)...
لكن خوفي المرتقب كان يكمن في تواجد الثعابين والعقارب فقط ...والتي ريما
تخرج من جحورها ،سعيا وراء أرزاقها...أثناء تلك االتكاءة التلقائية الهادئة...
والتي لم أكن أعيرها انتباها في ذلك الوقت ...ال أدري لماذا.

ي المظلمة كثيرة ومتتابعة ...كنت أسهر كثيرا خاللها ،فحراسة
كانت ليال ّ
(الدكان) كانت همي األكبر ...أما السهر ،فأصبح لي عادة  ...ففي كثير من
الحاالت ،أفاجأ بقدوم أحد النزال طالبا بعضا مما يستخدم في الحاالت الطارئة
مثل :الحرجل ..والحلبة ..والعرق ألبيض (الزنجبيل) ..والقرفة ..إلى جانب
األسبرو...

كان ليلي غالبا ما يكون طويال ...إالّ أ ّنه يقصر بنسب متفاوتة ،في الليالي
المقمرة ...التي تضفي على الوجود من حولي ...وجها جميال ،وسرورا متزايدا،
يؤدي النفراج األسارير ،وإلى صفاء الدواخل ...وتبين األشباح والتعرف عليها
عن بعد...فإن ظهر من بينها ما يكره ..فسيتيح الفرصة لإلمساك بأدوات الحرب،

(العكاز والكوكاب)...

وإيقاظهما من ثباتهما ليشاركا في االستعداد ...وفي

تنفيذ العمليات.

كان منتصف الليل عندي هو التاسعة مساء ...فعادة ما (تنضم الرجل) منذ
ما بعد المغيب بقليل...إالّ من اليسير من الزبائن ،وعابري السبيل ...ففي منتصف
أحد تلك الليالي وفي ليلها الدامس ،زارني شخصان ...لم أكن أتوقع قدومهما على

اإلطالق ...ومن الغريب أن يجتمعا عندي على ظهر تلك (التلة)...
مرصدا للنجوم ،ورصدا للحركة حول (الدكان)...

التي نصبتها

قدم أحدهما من األبيض ،تزينه (جالبية) بيضاء وارفة ،وعمامة مسدولة
على كتفه األيسر ...وجاء اآلخر من شندي...ممشوق في عز الشباب ،يكاد يضيء
من وهج وسامته ،موشحا ببنطال وقميص متناسقين...

كان الوقت متأخرا اتخذ ضيفاي موقعين لصيقين بالنسبة لي ...وكنت ساعتها
أغالب النعاس ،فقد اشتاقت نفسي كثيرا لذلك (العنيقريب) ...الذي يحتل مكانه
داخل (الدكان) ...كما هاجها شوق وافر لمسندة الرأس األليفة ،وهي عبارة عن

جوال سكر فارغ ...نظيف ومطبق ،كثيرا ما يزوره (نمل السكر)
وفي أحيان كثيرة ...أحس به (مكنكشا) في رقبتي...

ليال ...والذي

أما على نسج (العنيقريب) الحبلي (منسوج من حبال السعف) ،كان
يتمدد برش أبيض صغير من السعف...ال يحول أبدا من تسلق بعض الهوام
الليلية ...إلى جسد النزيل عليه ...بغية في تغذية متوافرة في دمه ...من أمثال
القراد ..والهيم ..والمرقوت ..والدلم( ..جمع دلمة) ..إلى جانب الناموس ،الذي
قد ينحشر في أي لحظة في ما بين البرش والغطاء المحسوب بالياردات...

تحدث الضيفان لثالث معهما ،لم أميزه ساعتئذ ...كان الحديث يتمحور حول
الذكريات ...وما تتجمل به من رحابة ..ورضاء ،وبما تحمله من ألم ..وضنى ،في
بعض من صفحاتها ...كان الحديث جميال ،رغم أني لم استوعب الكثير مما جاء
فيه لصغر سني ..ولضعف قدرة إدراكي في تلك السن المبكرة من العمر...

بما ّ
أن الحديث كان شيقا ...فقد الزمني بقية عمري ،وظللت معه في أخذ ورد،
ما بين سؤال ..واستفسار ..ومداخلة ،إلى أن وعيته كامال بالتقادم ...فألفته
وأختار هو البقاء لجانبي ...فأصبح لي دافعا ،وأصبح أفقا بعيدا ..يفوق مواطن
اإلدراك عندي ،وقت قدوم هذين الضيفين ،في ذلك الوقت المتأخر من الليل ...فقد
شعرت بدخول بعض سمات الضجر إلى نفسي ...مما كاد يلقي بي في متاهات
التوبيخ ..واإلفصاح ..مما هو غير سليم ،خاصة وهما ضيفان غريبان عني...
وعن الموطن الذي اتخذته أرضا الستثماراتي ...فكظمت غيظي ،وحمدت هللا أنّي
صمت وصبرت...

بدأ أحد الضيفين (ينوني) ...فأعجبتني نغمته ...ثم عزف لحنا ،فأعجبني
اللحن أيضا...وصار يغني فغمرني الطيب والحسن من كل جانب ...فأخذ بيمناي

وصار يطوف بي في الساحة ...ثم حلق بي فوق تلك التلة (ضهر

الترعة)،

وأبقاني هناك وذهب بعيدا...

عاد مبتسما متهلال كأنه يحمل سرا ...أمسك بيدي مرة أخرى وعاد بي إلى

رأس التلة (ضهر

الترعة) ...وبدأ يسير من أمامي يناديني ملوحا القتفاء

أثره ...فسار بي إلى (الحلة)،

ودلف بي نحو بيتنا األليف ...والتقيت أهلى

جميعا...

عدنا سويا نخوض في متاهة ...ال هي أرض ،وال هي سماء ...وجدت عند
نهايتها ضيفي اآلخر ...باسما مفردا ذراعية للقائنا ...لم تتح لي فرصة
إكرامهما،وقد هممت بذلك ...غير أنّي تلفت يمنة ويسارا ولم أقف على أثر
منهما ...فقد ذهبا مع األسير ،ولم يتركا غير ذكريات تخللتني كثيرا ...طابت بها
بقية أيامي...

لم أطلعكم على سر الحكاية ...فقد ترك لي أبي قبل مغادرته ل(..هجام) راديو

(رادي أبو أربعة حجار)...اتخذ منه الفنان (عثمان الشفيع)
(دمحم عوض الكريم القرشي) منبرا ...لتحريك أغنية (الذكريات) الشهيرة
والشاعر

في وجداني...وهي من أغاني اإلخوانيات التي تقول:

الذكريات صادقة ونبيلة
مهما تجافينا بنقول حليلة.
الذكريات في كل ليلة...
توحي لى الحبايب...
أشياء كثيرة،
فمــن يغنــي يذكــر...
خــليال..
ومـــن بيعبد قد طــال...
لـيال..

فالتذكـــرون كثيرا أو...
قليال..
الذكرى تجمعنا ونقول...
حليال..
الذكـــرى للحـبان أجــمل...
إشارة..
هي للقلوب مـــرآة وللحب...
إشــــارة..
مرات تجود بى جنانها ومرة...
نارها..
حيث اللقاء الصعب في الحب...
مزارها..
رجعت صدى المحبوب...
بالذكريات..
وأحيا األمل والشوق...
بالذكريات..
فرح األحبة يتم في...
األمسيات..

حيث اللقاء يذهب ما كان...
وفات..
يا الفي الجنوب حي...
الشمال..
يا الفي الشروق هاك لحني...
قال ..
يا الفي الغروب ليك شوقنا...
طال..
الذكريات نهضت بجيال ..
وانا كنت حاديها ودايما...
دليال..

الموقف الثاني
في

(األبيض)

رحم هللا الفنان المبدع ...والممثل البارع عثمان حميدة ،المعروف فنيا
ب(..تور الجر) ...فقد تغلغل صوته ،الذي يتشابه ونغمات (القرار) في
السلم الموسيقي ...موزعا ما بين نغمات حنجرته الريانة ...ونغمات
أوتار عوده الرنانة ...كان وقتها يشجيني ،ويغمسني في بحور من
ّ
يتسن لي
التراث السوداني األصيل ...ولم أكد أبلغ الحلم حينذاك...ولم
إدراك ما كان ينشده من تعابير ...فقد أدركت جل معانيه عند الكبر ...بعد
انزواء سنوات الطفولة ...التي حجبها الصبا وحال ما بيني وبينها بجدار
فاصل ...قاسي.

كان جدارا (شبه منفذ) ) )Semipermiableيسمح بتسريب وانتقال
الماء وبعض العصارات الدقيقة ،في االتجاهين ،حسب نسبة التركيز
الداخلي للخاليا ...كما أشار علماء األحياء ال )Biology(..لذلك،عن
طريق عملية إحيائية تعرف بالخاصية اإلزموزية )...(Osmosis

شاءت ظروفي أن تنتقل كل محتويات ذلك التراث ...وأعني المضامين
الشعرية ،واللحنية ،واألداء ،والمعاني ...وتتربع في ذهني راضية وآمنة،
أظل أداعبها وأحركها ...كلما سنحت الفرصة والرغبة لذلك ...فأصبحت
أحد تكويناتي النفسية ...وبعضا من أدوات فك قيود التوتر واالنحباس...
وبعضا من إنشادي الوطني ...الذي كثيرا ما أزين به أفياء وساحات
نفسي ...كان عثمان ينشد ويقول:

الغالي تمر السوق
كان قسمو ما بحوق
زوال سنونا بروق
في محكم ة زانوق
بريد زولي...
الفرع البي فوقـــي
قمريتا بتقوقــي
الجراري الخجوقي
نساني شيل توبـي
بريد زولي...
برادك الصــــيني
قريافا راجينــــي
يا يمة سيبينـــي
الجراري راجيني
بريد زولي...
زوال سرب سربا
وخت الجبال غربا

أدونــي لــي شربا
خلوني النقص دربا
بريد زولي...
يا يمــــة يا يــــابا
شايلــــنا جمـــــاال
زوال ســـتر حــاال
في الغربة البطاال
بريد زولي...
زارعنا فــي البورا
واطاتا ممطـــــورا
زوال سمح صورا
بالفاتحـــة بندورا
بريد زولي...
زارعنا في الحيضان
راوينــــا بالتيــــران
إسمك تقيل يا فــالن
زي حنضل القيزان

بريد زولي...
ســــنك لاير جــيد
دقاقـــــا مــو بليد
أني سايرة امنعيد
فــي دار اللبيض
بريد زولي...

حان الحين عزيزي القارئ ....ألن نتصفح ،ونحوم ،ونغوص ،داخل معاني
هذي األنشودة التراثية ...بدءا بتمرها وغالوته ...ورقي أوصافها التي زينت
صفات المحبوب وندبه ...والتي طالت وصف النشاطات الغنائية ...بكل مدلوالتها
ومعانيها ...وتناولت المقتنيات وغير ذلك من التراثيات الخالدة.

سعدت كثيرا حينما انتقل بي الحال ...ألنعم بأعياد األبيض (اللبيض) ،وأنا في
عز الشباب ...في بداياتي التدريسية (معلم تحت التمرين) ،رحم هللا مدارس
تعليم قيادة السيارات ...كانت األبيض حلة زاهية ،ودرة من درر السودان
الغالية ...حين لملم الخريف أطراف أثوابه ...ونزل عليها بأمطاره كالقدر
المحبب ...فانزوت شمسها ،وغام سماؤها ،وتبعثرت قطرات رزازها ،حيث طاب
الجلوس لنا في العراء ...نفترش الرمال ...ونلتحف السماء ،كنا ال نسمع إالّ ما
طاب وصلح ...وبعضا من زفرات هينة ،تمتطي حرفين اثنين من األبجدية ،هما
األلف والحاء ...ليكونا عبارة حانية ،ودودة ،لطيفة ...تخرج من أفواهنا ونرمي
بها ...لنودعها أسماع غيرنا ،كانت تقول:

(آح)...أو (آآآآآح)...
عبارة التطييب المتداولة ...وقت االرتماء في أفياء وأحضان الراحة ...لقد زاد
الجمال جماال ...حينما جالست الفنان الشاب ...الذي يحمل أجراسا من النغم...

داخل حنجرته المغنية ...ويتفرد بصوت عميق ،يمأل الفضاء ...مثلما يغوص داخل
الوجدان المرهف ...يناجي الدواخل ،حامال بشارات الوجود بالخارج ...إلى زوايا
النفس بالداخل ...توجهت إليه مرخيا من سمعي ما استطعت ...وتمتمت حينها
تمتمة مسموعة إليه:

(عليك هللا غني لي الغالي تمر السوق)
علما مني بأنه ليس صاحب تلك األغنية ...إالّ أنها من عميق التراث
ي باإليجاب ...ففرحت كثيرا لكنه طلب مني سماع أغنية
(الكردفاني)...رد عل ّ
فلكلورية أخرى ...من تراث كردفان ...فحفظت له هذا الجميل وبدأ وعلى العود
يثري وجداني ووجدان من معي ويردد:

غنت ليك أم قــــجا
وطالت بيك الــــمدا
الزول أب سنا فضا
ماال السالم ما بـردا
داك بــــراقا قبلــــــــــي
فوق عربي وفوق إبلي
يـــا بخـيت أحلب لـــي
لبن أم زور طايب لــي
يمة الليلة يــا يابــــا
عقدوا الشورا أحبابا
ود ام زور هـــــبابا
بحلـــف ما كضــابا

إنها قصيدة طويلة ...ليس هذا مجال التحدث عنها ،ولكن ما أثار انتباهي فيها،
وفي الشعر التراثي الكردفاني ،بصفة عامة ...هو قلب حرف العين أو التاء

المربوطة والواو ألفا مثل:
(حلوة حالوة المريود لمن يقول لي سالم...
ويخت ايدو فوق إيدي
أو إيده فوق إيدي)
فهنا تتحول كلمة (إيدو) لتنطق (إيدا) ...وعليه فكلمة (إيده أو إيدو) ،عندما
تنطق (إيدا) ...تتواكب بذلك مع الطبع (الكردفاني) في التخاطب ...ومن ثم يقرأ
بيت الشعر سالف الذكر بالطريقة اآلتية:

(حلوة حالوة المريود لمن يقولي سالم...
ويخت إيدا فوق إيدي)...
إ ّن المبدع (صديق عباس) ،وبعد أن بدأ غناءها ...دلف أثناءها ،وبدون
توقف ،في توزيع التمر بل (التمور) بأنواعها علينا ...منها الرطب ..والقنديلة..
والبركاوي ..والعجوة ..وحتى ود لقاي ،ونحن ال ترانا ..إالّ ونحن نلتهم عباراته،
ونغماته ...المملوءة إحساسا طيبا ،فحلق بنا كثيرا في سماوات النخيل ...ودخل
بنا إلى داخل طيات الرمال الرطبة ...حيث ينزوي اللهيب عنا وينصرف ...سابحا
بها وهو يردد بعض مقاطعها عمدا ...فلم نرتوي ولم نشبع ...لكنا سكرنا من غير
خمر في المقارعة يدلق...
رحمك هللا رحمة واسعة يا صديق وطيب ثراك.

الموقف الثالث
في

(كسال)

نضر هللا وجه ذاك الساقي...
إنه بالرحيق حل وثاقي،
فتراء الجمال مزدوج اإلشراق...
يسبي معدد اآلفاق...

من هنا بدأ الدكتور عبد الكريم الكابلي ينشد ...بنغم شجي آسر ...والشاعر
المقتدر توفيق صالح جبريل يستمع في استغراق فريد ...رغم بعد المسافة بينهما،
وبيني وبين كل واحد منهما ...تعددت المواقف والثناءات ..وتشتيت عالمات
الرضاء ..وكلماته المتطايرة ..غير ّ
أن المقصود كان واحدا ...والجهة ذاتها تحدد
نقطة التقاء ثالثتنا ...وال أشك أبدا بأنها ذات شأن عظيم ...حيث أصبحت أمال
واحدا يرتجى لنا جميعا ...فاقتحمناها ثالثتنا :توفيق بشعره ..وعبد الكريم بلحنه..
وأنا بمشاعري...

قدمنا إليها نحمل أشواقنا بين أيدينا ...وداخل وجداننا ...فباعدت لنا عن
ذراعيها في لهف المشتاق ،وأحاطتنا و(دستنا) داخلها ...فنلنا الرضاء،
والدفء ،والكرم المتدفق ..والعطاء من غير من وال أذى..

ظللنا نتبادل المشاعر الطيبة فيما بيننا ...توزعها ابتساماتنا الوفية ،في أرجاء
المكان ،بساحاته الوارفة ..وأشجاره دائمة الخضرة ..ودفقات مياهها المنحدرة من
أألعالى ...وأجمل جبالها ،وظاللها المتمددة ما بين المسجد والقبة ...طاف بنا

الخيال مليا ..يحدث عن الماضي ،وعن الحاضر المعاش ...وعن غد مليء باألمل،
ومحشوا بالحياة وطيبها ...فمن كانت هي يا ترى؟ إنها وكما توقعنا:

(ابنة القاش) إن سرى الطيف وهنا...
واعتلى هائما فكيف لحاقي،
والمنى بين خصرها ويديها...
والسنا في ابتسامها البراق.

كانت فعال تكنى كذلك ب(..ابنة

القاش) ...التي كانت تحمل كل ما هو خ ّير،

وكل ما هو دافع ألمل وتطلع مأمول ...زانها القاش (خور القاش المعروف)،
وأغدق عليها ماء طاهرا منسابا ...يتداخل و خضرة متفاوتة ألوانها ...فأشجارها
متفاوتة ارتفاعاتها ..ومتفاوة كثافاتها ..ومتعددة أنواع طيورها ..ومتباينة ألوان
زهورها ..ومتجانسة مع ناسها وزائريها ...فهي كتلة من جمال ،مملوء بالنضارة،
متسامي يتعالى في كبرياء وزهو ...وبما سردنا من أوصاف جاز لنا أن نقول:

كسال أشرقت بها شمس وجدي...
فهي في الحق جنة اإلشراق،
كان صبحا طلق المحيا نديا...
إذ حللنا حديقة العشاق...
إنها مشرقة إن دخلت ساحاتها ليال كان أم نهارا ...فهي في كل الحاالت
(كسال) الموصوفة أعاله ...والتي تجري في دماء مقطع الشعر أدناه ...لقد
أبدعت وأجدت يا توفيق أما أنت القائل:

(بين صب في حبه متالشي ...
وحبيب مستغرق في عناق
أوما أنت الذي أردفت قائال:

ظلت الغيد والقوارير صرعى...
واألباريق بتن في إطـــراق...

لقد حركت معك الجماد مثلما حركت اإلنسان ...وحركت اللحن المعتق ،ليخرج
إلى مسامعنا من مخزون الجماليات لدى الفنان القامة ...فأشجانا جميعا ،نحن أمة
السودان ...وإن كنا لم نشارك في الحفل المقام تلك الليلة ...النشغالنا بالطبيعة وما
(ملولوة) ...تتمايل فيما بين المياه الجارية والخضرة

وراءها ...من (دريبات)
المتمددة ...ف(..سرحنا) مع صدى السسواقي ،التي لم تتوقف عن األنين
المنغم:

نغم الساقيات حرك أشجاني...
وهاج الهوى أنين السواقي،

ظللنا نتنقل من قامة ألخرى ...تائهين بال مرشد ،فالحدث الماثل كان مقودنا...
والنغم اآلسر كان يجمعنا ويفرقنا ثم يجمعنا ...وهكذا أصبحنا مأسورين إلبداعات
تداعت علينا من كل صوب ...كان ليلنا الطويل قصيرا جدا ...وصبحنا البعيد قريبا
جدا ...وقد طاف بنا خيال الشاعر ،فاحتسينا كل كؤوس الجمال واإلبداع ...وكأنا

في جلسة مقارعة ،وتبادل كؤوس مترعة ،بعصائر العنب المزجاة ...وكأنا وقد
أصبحنا نطلب المزيد ونقول:

اسقني بالصبوح يا بهجة الروح...
ترحني ..إن كان في الكأس باقي.

هناك الكثير وليس الباقي فحسب(...كسال) سارت بي نحو آفاق ،تعلمت فيها
عشق المدن ...وعشق األمكنة ...بل وعشق بالدي ...وسار بي المسار إللى البعيد
فقد تعلمت عشق نفسي ...التي علمتني كيف أسعى ألن يكون لي وطن ،وبالد
تحتويني وأحتويها ...حينما يدعو الداعي ...وعلمتني كيف أنصب شراكي وأحكم

(كجها) ...كي أجني من السراب المشتت قيما ومثال ( ...تجبر بخاطري..
وأجبر بخاطرها) كما فعلت (كسال).

الموقف الرابع
في

(حنتوب)

الخير عثمان ...فنان ومطرب متألق ...أنيق في ألحانه ،وفي أدائه الغنائي،
وفي هندامه ...الذي يوحي لك كثيراّ ،
أن دواخله أكثر أناقة ،وأكثر إشعاعا بارقا،
يدعوك لالنضمام والتواجد معه ...والسير في معيته طوعا واختيارا ...تحف
موكبك معه ،كل روافد السعادة وينابيعها ...فهو يشجيك بنغمه ،ويسقيك من ألحانه
شرابا سائغا طيبا ...ويدفع بكل وسائل الراحة لنفسك ،بكل األريحية والرضاء...
فهو يمألك بالبشارة وبالتطلعات المرضية المطلوبة ...ويسمو بك وأنت مرخ
السمع بين يديه ،إلى مراقي عليا من الحال...

قادني بسهولة ومن دون عناء ...إلى (حنتوب)
السودان( ...مدرسة حنتوب الثانوية) ،التي تطل شامخة على مدينة ود

التي كانت رمزا للتعليم في

مدني ...من الضفة الشرقية ،ساجدة على شاطئ األزرق ...فإن نظرت إليها وأنت
تختال بمحازات النيل ،تجدها مشرقة مع شمس يومها ...والتي إن غابت تنعكس
عليها أشعة األصيل الذهبية الفاتنة ...فهي في كلتا الحالين ذات شأن متفرد...
قادني نحوها ،وهو في قمة كل الذي ذكرنا ...كان يدندن ويتمايح مع لحنه الجاذب
المقنع ...فتتبين من خالله كلمات تقول:

بهديك تحياتي..
وبهديك إعجازي...
حنتوب الجميلة...
الجميلة الجميلة...

منظرا البديع يا روعة جالله...
تعجب حين تزوره...
وتجلس بين ظالله...
هنا فيها األدب...
وهنا فيها الشباب...
العامل لى وطنه...
وما داير ثواب...
ليك أعظم رسالة...
تحارب الجهالة...
أنت اجر المعارف...
وبلدية النيل مناال
لى النيل باقية شامة...
والهدهد عالمة...
ومنسق نظاما...
وفي تقدم دواما.

كلمات وليفة ...من صفحات السهل الممتنع ،تحمل إعجاز الكلمة والمعنى في
أرقى وأسمى المواقف اللغوية ،واإلبداعية ...تجمع كلمات القصيدة كل األهداف
والغايات ،في إنشاء مدرسة كهذه ...تصبح غرة في جبين الجزيرة الخضراء ...بل
طلعة آسره ،في ثغر من ثغور السودان الباسمة.

فيما نما لعلمي فالقصيدة صيغت بإبداعات الشاعر الفذ (دمحم عوض لكريم
القرشي) ...ذلك المزيج الصافي المتجانس ،من أرض الشمال السوداني ،وأرض
كردفان المعطاءة ...وكان من بين ما سكبه في أفئدتنا ،من ألق شعري فاتن ،هذي
الدرة التي حبا بها أرض الجزيرة ...مدلال بذلك على سمو وطنيته األصيلة ...التي
جعلته يشدو للوطن ،واالستعمار بادية أنيابه ،يتصيد كل عزبز قوم ،في غير
مباالة...

قدم الفنان الخير عثمان األغنية ...في أول ليلة من ليالي افتتاح مدرسة
(حنتوب الجميلة) ...وليدة معاناة األمة السودانية ،ومتجرها الزاخر بما فيه...
وزرعها اليانع المخضر أبدا ...كان افتتاحها يسوق إلى مستقبل تعليمي زاهر...

فهي كانت الخطوة التي تلت افتتاح (مدرسة وادي سيدنا الثانوية)
درمان ...في العام 9191م ..وأكملت (مدرسة خور طقت الثانوية) الضلع
شمال أم

الثالث للمثلث ،المكون للثالوث التعليمي الفريد في نوعيته ،بأرض شمال

كردفان ...بين أشجار ضاحية األبيض المعروفة باسم (خور طقت)
ب(..خيرانها) و (قيزانها) ومنخفضاتها الخيرة ...في العام  9191للميالد.

الموسومة

لألغنية قصة ...تقودنا ألن نتعلق بها وبكلماتها ،وبلحنها ،وبمناسبتها ،أكثر
وأكثر ...فقد قام الفنان القامة (عثمان الشفيع) بتلحينها ...واتفق مع الشاعر
(ود القرشي) كما هي شهرته ،على تقديمها في حفالت افتتاح المدرسة  ...لكن
مما ساقته األقدار هو ّ
أن الفنان (الخير عثمان) افتتن باألغنية كثيرا ...ودفعت
به إرادته الوطنية ،إذ أنه كان من أبناء الجزيرة ...فطلب من الشاعر أن يقوم هو
بأداء األغنية بدال عن (الشفيع) ...خالل مهرجان االفتتاح المزمع قيامه ،ووعلل

بأنه يكفي (الشفيع) غناءه ل(..شندي)
(الخير) ألن يتشاور مع (الشفيع) ،فقد أصبح هو صاحب األغنية بعد أن قام
بتلحينها ...وما كاد (الشفيع) يسمع ،إالّ واستجاب للطلب ...بكل الرضاء من
وهي وطنه ...فوجه القرشي

غير امتنان ...تمأله روح الود واإلخاء ...التي كانت سائدة بين المبدعين في ذلك
الزمن الجميل...

لعلك عزيزي القارئ...تتابع معي حمال األداء وروعتة الذي تحلى به االستاذ
الفنان (الخير عثمان) ،في تقديم األغنية في حفل عام ...شهده من شهده من
كبار الشخصيات االستعمارية ...وأقطاب ورجاالت التعليم األفذاذ في السودان،
الذي بدأ يدنو من ساحات استقالله.

أخذت مني هذه األنشودة المغناة ...الكثير من أيام عمري ...منذ أن تربعت

تتمرغ في دواخلي( ...مخيرة وما مسيرة) ...لقد (زادت الخلطة
تسبيكة) ،عندما وجدت نفسي بين أسوار (مدرسة خورطقت الثانوية)...
في زمن متقدم التي تعتبر رفيقة و (فردة) ل(..مدرسة حنتوب الثانوية)،
التي سلبت لبي ...وانتحت بمخيلتي بعيدا عن زخم الحياة ...تبادلني موقعا بموقع،
ولحنا مطواعا ،يظل يجوس بين دواخلي ...المكدسة بالذكريات الحبيبة ...ينبشها

تارة ...ويعيد صياغتها مرة أخرى ،وتظل (حنتوب)
تحتكرني ،وتحتكر كلياتي ...وترمي بي ما بين (األزرق) ،الذي ضمنا ساعات
طوال ...وما بين مدينة ود مدني ...الجسم الذي اعتنى كثيرا ب(..حنتوب) ..و
ب(..الخير عثمان)...
في أغنيتها الخالدة...

أتاحت لي (ود مدني) ...فرصة سانحة ،خالل سنوات مضت ...أن أعمل
تحت إدارتها التعليمية ...وأن أجلس في أوقات فائتة ،داخل تلك الحديقة

الوارفة(...حديقة البلدية)...المطلة على مباني (مدرسة حنتوب
الجميلة) ...بشارع النيل ،والتي مكنتني أن أسطر أحرف كتاب تربوي متكامل...

خالل أسبوع واحد فقط ...تناولت فيه تعليم المستقبل في السودان ...أسميته:

(الخروج من

النفق)...

بكل الصدق ...جاء الكتاب ناتح وحي ،كان يتدانى إل ّي من أرض (حنتوب)
التي أظل أطالعها عبر النيل ...وأنا أرخي بمسمعي ،أتناول ما استطعت مما يشدو
به الرائع (الخير عثمان) ...من داخل أسورة جهاز تلفوني الجوال ...وهي
نفس الصورة التي أعيشها اآلن ...وأنا أصوغ كلمات هذه الخاطرة ...أشتت فيها
خواطري ،ما بين اللحن المنساب عبر (الالبتوب) ...مع ما تتالمس معه أناملي

مع مفتاح الحروف (الكيبورد)...
طابت ذكرياتكم عزيزي القارئ ...بمثلما طابت لي اآلن ...فقد تفرقت ذكرياتي التي
كانت حبيسة ...وأخذت مساراتها متنقلة ما بين شندي ،واألبيض ،وود مدني...

وحطت بكل ثقلها داخل أرض حبيبة ...ثرة الينابيع تدعى (حنتوب) الصرح
..والمعنى ..والنغم.

الموقف الخامس
في

(كازابالنكا)

لم تمانع أو تتمنع ،حينما بسطت لها يدي للممندف دف دد ،داضم ،ادممتها
بكددم ددا ه ذلددا رلد للد ددد ،تماضيددت ددف ت اددتف للتددف رلض

دي هكدذج ذ،عدا ،لدم تتذ،دع

أه دها بعنف ق ذض ،لكنها و غم رل لله دد للد
ولم تشت ِ  ،بم خاعت لضم
لحتذلئها ،بقي

ددذ و،د ب ،

ددد

ختا  ،تلمست لها ذ عدا بدي أ،دابع ،تمداض

ا تميز با

ذ  ،تجعم

دف

ه ل للسدلذ حدائ و انعدا ح دينا،

كف ال (تنفلت) أو (تنزلد) بعييل.

أ،لستها بجانبف لألهسد حذل ( ناي ) ،غيد لساء ،إر أنا كاج يزل سط ها
خام أبمض هانع ،هف ...أعنف (للمنادي ) ،ال تتسدع ضلئدتهدا ألكردد د يخ دي
للجلددذح حذلهددا ،واالد ل  ....د رلد للنددذ (للجددذر) للد

يتمتددع بداددان و،دديلنف

ولثد ،،كمدا ال تتسدع ضلئدتهدا تلد  ،ل سد أكردد د أ اعد أكدف (ولمفد ) ،إلدف ،اندد،
للمشكم) ،أو لكذاي
زلج (ع يد) للفاكه (
ّ

كأسي

للشا (بال لي.)،

تزل تل للجلس للذضهع  ،ثدلا رلهما تم إعيلضها وتذرلعهدا و (بعردتهدا) هندا
وهنا  ،بعناه
أ

ائق  ،تطم د

ذل عهدا علدف يدا

ذ دددع مدددا ل (...ضحد،ددد ) عجددد

نذعها.

أسدفلتف أنيدد ولسدع ،ال هسدم

للسدددما ل  ،أو أرلدددز للماكيندددا

همدددا كددداج

كنا نتسا د ون لد

خ ل ل ظا هاضئدا و ِّ
هيندا  ...تائهدا  ،تمديض بندا

ا بي للمغي ،وو ت للعشاء (بكسدد للعدي ) ،ولدم

للعشداء بفت هدا،

(...تنداول

للطعام ضلئما هفسي نهم للخذلطد ولإل تا ).

تتسا د علف ،انبف للشا

بناها

بيهع ،تكسذ للمكاج ألقا وناا  ،ت ذ

تشابها بماداء لللدذج ،تدل،د

دف نظدم

جمعا تجا ل رل أغدلض تعديض  ،د

بينها تل للمقاهف و (للكا يتدلا ) للمزلن بكدم دا هدذ ،ميدم .و مدا أضدفف علدف
للمكدداج ،مدداال واهدداء ،تلد للجماعددا للمسدددع للمسددا ع للخط دذل  ،للتددف رحمددت
للساح

ف جيئها ورهابها ،وهم همرلذج خلط ل،تماعم يملت للك ا ولل دغا ،

د للد،ددال وللنسدداء ،و د للش د اا للنش د لألنيددد ،للد
ر لعا لد مقا ،بالطدلق للتف تتمايف ع نذ و،ن

خفت عليها

لالنف

للمتذ ع ،لل

ال ي خددم بأهدديلء كفددا أو

رل للد يد.

ي ي اعي مما بيندف واينهدا ،ولفسدي كدم

ددا ن تنددا إهدداا تل د للجلس د لالسددترنائم  ،فدددض كسددائف لل د

أ تددي (للبيلدد )،

وتسلقت أ،ابعف إلف (،ي )،مم ف لليل ئ وحشدتها هنا  ،ف رل للمكاج لل
هجاو

دكز تل للن اا  ،للتف تن عث

ل ،ال رلل هخفد...

ِ
دعت كدده يددي
لددم تبددي ل تعاضددا أو تمنعددا ،ووضد ن

للذله د  ،تل د للرغ ددل للتددف أطلددت د

ذ هددا أت س د

بأ،ددابعف

د

نا د (للجيدد )،للعلمددا ،ددأتمك

د إحكددام

إغ ها وأساعي ف تقدل ،للمسا

ا بينها واي

دكز للن ض ،لل

باتت خفقاتا

ف لرضهاض اطدض.

طذ ت بف ،وهف ابع

ف سجنها أو

سها لليل ئ ،بعييل ...ف اذ كدض داج

لل بي د  ،وحاضدددتها (لألبددمض) ،كمددا ،د بتنف سدددلعا إلددف حيددث تنددام ( اددذ يددني )
للغا

ف للجمال ،علف للشاطئ للشد ف لنيلنا لل بي.،

لم تيعنف أتجذل كريددل بدي تلد للدادذ  ،دي عت بدف دف دذ لطمفد  ،واا تديل ال
يي للمدء د ،للتدو  ،أو للتأبف ،أو للتمندع ،ألفيدت نفسدف ايدما (أتلفدت) دف
أر (أم ض اج) ،حيث تجتمع ،وتتذحي ،وتتذل،م ...كم أعدلم ب ض .

غد ددددت وأنددددا تائددددا ،ددددف خاددددم رلدددد للتنقددددم ،يددددد للقددددذلم للمسددددتلطف ،ددددد
و دل  ....أنسد تما ا ولم يتبد لي سذى لالستس م ،هعندف عدت للعلدم لألبدمض
(للبيدم) ،لذحا رل للممي ورل للمسا  ،ف إهقا غيد نتظم،
أسعي

أكذج ،السمما و ي تلملم

ذ ف س اا كرمه ساك  ،كسا للمكداج الد

ليلما هاضئا ،يذحف أل رالف باال تماح وللطمأنين ،
كما أض

د ساعتها،

نا علف وضمنف ،وهدذ ال يدي !

أنا ....أج هنال ضلخم أضلعف ،تتدادع مقتدف للسدجين  ،دف تاهدا تلد

لألضلع للذلهن  ،ف ضع وأ اج نقطع للنظيد.

عمنف كما غشا غيد

ف ه ل للمساء للطي ،،رلر هي

همه تناثد علدف كتفدف

بد ددد وحنددي رلئددي ،ال ه مددم (رلف د ) وال ر هدل ددل وال (كتاح د )،

أي د ا ددا هكددذج

ا( ...بخ للمكذ،ف) ....عبي للمذلف ....أهام ر اج.

بينما أنا (أتمدد ) أو (أتمد د )
رل لل ذ للشجف للممدلح،
ا اض بف
وع وا للل

و،ي و

دف وسد هد ل للجمدال ،أخد

ضلخم سجنها لل

 ،كانت للكلما تأتف ن عر

ل

لل ما

حلقت ما و ف خا ،دا ،عبدد

لطا  ،أخالها أي عت للكذج بأ،معا،

ن ،

و ا تقذل نسينا للماضف،
و،دنا ناسين ،
بذاف للجميم.

سألذنف ي لسم ؟
عد تهم،
أها لل فا عن ؟

ائل :

تتددنم ،يديعمها
س د للمعانف

أخبدتهم،
يا ذل للجمال ن ؟
أ نعتهم،
طذلت لكن ،
أنا ها حبي ،للدوح أعفينف....
الن .

لختل عني  ...ف غداتف تل  ...ا ،اغا (وض للقديف)
تدنم با عرماج للشفمع

ل

 ،و ا ،اض با تل للمغنم

كلما  ،و ا

س د للنغم ،وللتف

ل قتنف ف ليلتف تل .
تيل عت وتي قت تل

للكلما  ،عبد ،هار هاتفف للجذلل ،وأنا أ،ل

للجلس للطي  ،للتف ت مم
(للخيز لج) ،ر
للخا

تل

للمشاعد ا ت مم ....علف كدسف ،نع

للنسج لألنيد للمنظذم ،علف للجان ،لألهم

 ،بميين كارلب نكا (لليل للبمااء)

يا

للمل دمحم

ف للمملك للمغدام .

مض ا حد أيجانف ،تدكت للمجال للس ائ ،كف تنا بماء يتقاطد
بي ثناهاها ،كي عا
وأنا أتلم

اتد تمق  ....غمدتنف ويملتنف ا(...للبلم) للم ب،،

طدلقف بي تل للبناها

للمستسلم للذلضع  ،إلف حيث هق ع نيم

( لذ)، ،احبنف رل (للبلم)،

ويفانف ما طالنف

(إب ل)،

طيل عشيتف

و نا ف تل للليل .

لم يتعي لله د علف كتفف دل قتف تل  ....إال للام بقذ  ،ورل بذضع كفف
للممنف ،ستمتعا و تلمسا لجهار هاتفف للجذلل ،لل
تل للليل  ،خذ ا علما
رل

للمقطع للغنائف ،لل

سطذ (للنشالي )
أض ف عني

هيهيل و ذلسما لف ...ف غداتف تل .

ل تمف ضلخم ،ي ،مم ف

وللمتسذلي  ،وهذ يتدنم ...دضضل

نشييل وطنما ...كم ات علف كتفف

الموقف السادس
في

(أديس أببا)

أذكر أنّي اعتليت قمة من قمم الهضبة األثيوبية ...الشاهقة ،أرنو إلى مدينة
أديس أببا من عل ...وكأني كنت أفرد جناحين من النشوة ،أحلق فوقها ...إذ أني
كنت أوزع أنظاري ،في كل اإلتجاهات ...التي بدت لي من خاللها ،تلك المدينة
الساحرة ...وكأنها تتمحور (تنعطن) في قاع كأس مقعرة بيضاء...

كنت أحسها تنبض في إشراق متداخل ...كم سكب حولي من األشعة والخيوط
الضوئية الفاتنة ،التي احتوت كلياتي تماما ...ولم تدع لي مجاال لالنفالت.

كنت ساعتها وحيدا قد خال المكان إال من (زول) واحد ...أخذت تتقاذفه بنات
أفكاره الحيرى ،المتداعية ،والمتعالية في ذات الوقت ...والمتطايرة هنا وهناك ،ال
تستقر على أي وجهة ،أو موطن ...سوى ما خلفته الطبيعة من جمال وارف،
وآسر...

طافت بي الذكرى ساعتها على وديان بالدي ...حيث الخريف ،وحيث إبداعات
الخالق ...عبر الخيران ،والجداول ،وعبر شجيرات ...تندس فيها خضرة بارقة،
تقود األنظار إلى حيث تشاء ...اختلط عندي اآلن ما أتفاعل فيه وما يدور
بخاطرتي ...فتجدني ما بين جيئة وذهاب ...أمتطي صهوات ،طالما تقاذفتني من
حضن أليف آلخر أوسع إلفا...

ارتمت نفسي في متاهات ذلك الفيء ...فأصبحت أسيرا تحت قبضة تملؤها
اللطافة والحنية ...وكان رفيقي ساعتها نغم تدفق ،وجال بين مسمعي ...يرفعني
تارة ثم يضعني برفق ،وبقوة هينة ...فتداخلت معه طائعا مريدا ...كم ظل يهمس،

تتدفق مقاطعه في أذني بدفء حاني ،أخذت أداعب نغماته الشجية ...وأتفرس في
كلماته ،ذات العمق اللغوي الفصيح ...وأجالس شاعره في زمانه السمح...والفنان
المغني في ذلك الزمن الجميل.

إن أنت أمعنت النظر في ما يبدو مني ،من حركات انطباعية ...تتمازج واللحن،
تجدني تمثاال منصوبا ال حراك فيه ...تمثاالّ تتولد من عينيه نظرات ال توحي إالّ
بالشرود واالنعزال ...عن واقع الحال ،نظرات إن تدبرت ما تعنيه ،تهديك مؤلفا
كامال من الوجدانيات ...ومن التوغل في معان فات اإلفصاح عنها ...وظلت في
منأى عن اإلدراك ...بحسب أنها حبيسة ومأسورة ...كان النغم ينبعث بصوت كله
ألق ...وكله شجن ...وكله شوق ،كان يقول:

في ربيع الحب كنا نتساقا،
ونغنى...
نتناجى ونناجي الطير،
من غصن لغصن...
ثم ضاع األمس مني،
وانطوت في القلب حسرة.
إننا طيفان في حلم سماوي،
سرينا...
واعتصرنا نشوة العمر ولكن،
ما ارتوينا...
إنه الحب فال تعتب وال تحسب،

علينا...
كانت الجنة مسرانا فضاعت،
من يدينا...
أطلقت روحي من األشجان ما كان،
سجينا...
أنا ذوبت فؤادي لك لحنا،
وأنينا...
فارحم العود إذا غنوا به لحنا،
ًحزينا...
ليس لي غير ابتساماتك من زاد،
وخمر...
بسمة منك تشع النور في ظلمات،
دهري...
وتعيد الماء واألزهار في صحراء،
عمري.

أنظر معي قارئ العزيز ...كيف تعانق ج ّماع الشاعر المرهف ،وسيد خليفة الفنان
المبدع ...وتكاتفا على أن يكبال ويقيدا خطوي وهما يحبسان أنفاسي

(المشحتفة)،

في داخل كبسولة مترعة باإللف واالنتشاء...

الشاعر إدريس دمحم جماع هو الذي قال في قصيدة أخرى:

أنت السماء ...بدت لنا
واستعصمت بالبعد عنا.
والفنان سيد خليفة هو الذي غنى له في نفس القصيدة:

هــــال رحـــمت مــــــتيما
عصفت به األشواق وهنــا.

الموقف السابع
في

(الجزائر)

جميلة بوحريد:

( أعرف أنكم سوف تحكمون علي باإلعدام ،لكن ال تنسوا أنكم
بقتلي تغتالون تقاليد الحرية في بلدكم ،ولكنكم لن تمنعوا الجزائر
من أن تصبح حرة مستقلة)
إنها كلمات نطق بها ضمير مناضلة ثائرة شابة ،واجهت بها سطوة الجالد
المحتل ...الذي جثم على وطنها ،واغتصب أرضها ...فأصبحت أسطورة.
قررت السلطات المصرية منعها من دخول مصر ...ضمن وفد من الناشطات،
كن يعتزمن زيارة قطاع غزة المحتل ...للتضامن مع نساء غزة ...في يوم المرأة
العالمي.
كما جاء في القرار أيضا ...منع كل الناشطات الدوليات ...مهما كان قدرهن في
العالم ،بمن فيهن الجزائرية (جميلة بوحريد) ....التي سيتم منعها من
الدخول لمصر ،وترحيلها فور وصولها مطار القاهرة ...نسبة للموقف األمني
القمعي للمناضالت ...من أجل الحرية ،والمدافعات عن حقوق الشعب الفلسطيني
المقموع إسرائيليا ...والمحاصر مصريا ،وعربيا...
كان لموقف الرئيس جمال عبد الناصر في عام 9191م والذي قام فيه باستقبال

المناضلة (جميلة بو حريد ) ...مع زميلتها المناضلة (زهرة بو ظريف)
والذي تمثل في االستقبال الشعبي والرسمي الحاشد لهما ...كام له أطيب األثر.
كما قدم المخرج المصري الراحل يوسف شاهين ...فيلما سينمائيا عن قصتها

باسم "جميلة" ...قامت ببطولته النجمة الكبيرة (ماجدة الصباحي)،
أوضح فيه الكثير من معاناة المناضلة الجزائرية ورفاقها ...وجاء فيه:

الذي

االسم :جميلة بوحريد
ي بوهران،
رقم الزنزانة :تسعونا في السجن الحرب ّ
والعمر اثنان وعشرونا...
عينان كقنديلي معبد...
ي األسود كالصيف ..
والشعر العرب ّ
كش ّ
الل األحزان إبريق للماء ..
وس ّجان ،ويد تنضمّ على القرآن...
وامرأة في ضوء الصبح...
تسترجع في مثل البوح...
آيات محزنة اإلرنان...
من سورة )مريم...
( و)الفتح...
ولدت (جميلة بوحريد) غي العام 9199م ...في حي (القصبة) بمدينة
الجزائر ...من أب جزائري مثقف وأم تونسية ،وكانت البنت الوحيدة في أسرتها
بين سبعة إخوة شبان ،لكنها في سمات الرجولة شاركتهم ..فوقفت وهي طفلة في
ميدان مدرستها تواجه ناظر المدرسة الفرنسي حين هتف:
وكان الطالب الجزائريون يرددون في طابور الصباح:

(فرنسا أمنا)...
وصرخت:

(الجزائر أمنا)...
فأخرجها ناظر المدرسة من طابور الصباح ...وعاقبها عقاباشديدا...

االسم :جميلة بوحريد...
أجمل أغنية في المغرب...
أطول نخلة لمحتها واحات المغرب...
أجمل طفلة أتعبت الشمس ولم تتعب...

عندما اندلعت الثورة الجزائرية عام 9199م ...انضمت جميلة لكتائب المناضلين
ضد االحتالل الفرنسي ،واشتركت في جبهة التحرير الوطني الجزائرية ،وهي فتاة
في العشرين من عمرها ،ثم التحقت بصفوف الفدائيين فكانت أول متطوعة لزرع
القنابل في طريق قوات االستعمار الفرنسي ،حتى أصبحت مطلوب رقم ( )9لدى
قوات االحتالل...

تم القبض عليها عام 9191م ...بعد إصابتها برصاصة في الكتف ،لتبدأ رحلة
قاسية من التعذيب في سجون الفرنسيين ...تعرضت للتعذيب ،والصعق الكهربائي
لمدة ثالثة أيام ...كي تعترف على زمالئها ،فكانت تغيب عن الوعي ...وحين تفيق
تقول ا:

(لجزائر أمنا)...
حين فشل المعذّبون في انتزاع أي اعتراف منها ،تقرر محاكمتها صوريا...
وصدر بحقها حكم باإلعدام في يوم 1مارس 9191م...و لكن آالف البرقيات
وصلت للجنة حقوق اإلنسان في األمم المتحدة ...من العديد من دول العالم،
تستنكر الحكم ...وبعد ضغوط عدة تأجل تنفيذ الحكم ،وعدّل إلى السجن مدى
الحياة...

ووفق ما قال الشاعر الراحل نزار قباني في قصيدة بعنوان:

(جميلة بوحريد)

االسم :جميلة بوحريد اسم مكتوب باللهب ...
مغموس في جرح السحب...
في أدب بالدي...في أدبي...
العمر :اثنان وعشرونا...
في الصدر استوطن زوج حمام...
والثغر الراقد غصن سالم...
امرأة من قسنطينة...
لم تعرف شفتاها الزينة...
لم تدخل حجرتها األحالم...
لم تلعب أبدا كاألطفال...
لم تغرم في عقد أو شال...
لم تعرف كنساء فرنسا أقبية الل ّذة في بيغال.

بعد تحرير الجزائر في عام 9199م ...خرجت (جميلة بوحريد)
وتزوجت محاميها الفرنسي (جاك فيرجيس) الذي دافع عن مناضلي جبهة
التحرير الوطني ،خاصة المجاهدة (جميلة بوحيرد) ،والذي أسلم بعد ذلك
واتخذ اسم (منصور) إسما بديال...
من السجن،

تعتبر (جميلة بوحريد)...
االستعمار ...لقبها الكثيرون بـ (..جان دارك العرب) ،حسبها الكثيرون ،حتى
أشهر رمز نسائي في مسيرة النضال العربي ضد

من أبناء وطنها الجزائر ،من شهيدات الثورة الجزائرية ،وهي تعيش بينهم ملتزمة
الصمت ،مختارة نكران ذاتها.

االسم :جميلة بوحريد...
تاريخ :ترويه بالدي...
ييحفظه بعدي أوالدي...
تاريخ امراة من وطني...
جلدت مقصلة الجالّد...
دوخت الشمسا...
امرأة ّ
جرحت أبعاد األبعاد...
ثائرة من جبل األطلس ..يذكرها الليل...
والنرجس،
يذكرها زهر الكبّاد...
ما أصغر جان دارك فرنسا...
في جانب جان دارك بالدي..
كانت (جميلة) ومازالت ملهمة للكثير من األعمال اإلبداعية ،فقد كتب فيها
الشعراء :السوداني دمحم الفيتوري والعراقي بدر شاكر السياب والسوريان سليمان
العيسى ونزار قباني والجزائريان الراحالن صالح باوية وجمال عمراني وعبد
القادر حميدة ،وتناولتها أعمال روائية وفنية عديدة ،كانت في كثير منها أقرب
لألسطورة ،ونشرت كثير من األخبار حول موتها ،وحملت مدارس اسمها ،وفي
المناسبات يتم تمثيل مسرحيات تنتهي باستشهاده ...تم تكريمها في بيروت نهاية
 1199بوصفها رمز للثورة العربية.

شاءت لى الظروف أن أمثل السودان كباحث في مؤتمر األدباء والكتاب العرب
المقام في الجزائر عم  1191للميالد قدمت أثناء جلسات ذلك اللقاء بحثا متكامال

عن شعر المقاومة الذي شمل ما قيل من شعر في المناضلة (جميلة بوحريد)
...وكان من البديهي أن أسأل عن جميلة رمز المقاومة الجزائرية ...فعلمت أنها
الزالت حية إالّ أن ظروفها ال تسمح بمقابلتها.

ارتبطت ذاكرتي كثيرا بهذه المناضلة المتفردة وزاد األمر ارتباطا عندما سمعت
تلك المقاطع التي تغنى بها الدكتور المبدع الفنان عبد الكريم الكابلي في حقبة
فائتة من أيام العمر والتي ال زالت تجول وتثور في دواخلي من غير توقف بل ظل
أثرها يتغلغل في أرجاء نفسي ساعة بعد ساعة ال سيما فهي تتمتع بلحن ثوري
فريد يدفع بالمستمع إلى إفناء ذاته هياما وافتنانا وزهوا وهو يقلب في ثنايا
مسامعه تلك النبرات التي ال زالت وستظل باقية وهذا ما دفع بي أن ألقي بها على
مسمعيك قارئ العزيز شعرا زمعنى ولحنا وأداءء

هذا هو الشاعر البحريني -علي شريحة ،يذكر لنا بعضا ً من مآثر
المناضلة (جمبلة):

أغلى من لؤلؤة بضة...
صيدت من شط البحرين.
لحن يروي مصرع بضة..
ذات العينين الطيبتين..
كتراب الحقل،
كحفنة ماء،

كعناق صديقين عزيزين..
كمالبس جندي مجروح،
مطعون بين الكتفين.
ذات الخطوات الموزونة..
كصدى األجراس المحزونة،
كلهاث الطفل بقلب سرير..
لم تبلغ سن العشرين،
واختارت جيش التحرير.
هذه هي األنشودة أو األغنية ...التي سلبت لبي ،وأصبحت ساكنة ومتوطنة في
نفسي ...يتجدد سريان عشقها بداخلي على مر األيام ...ساقتني عبر مسافاتها
كلمات ..ولحن ..وأداء ،كما كبلتني إليها مضامينها الوطنية ..القوية ..الثائرة،
التي أبقت على أسيرا بطوعي واختياري.

أدعوك عزيزي القارئ ...أن تدخل معي في فحواها ،وتتنفس عبيرها ...وأنت
تصطحب معك تلك النفس الغالية التواقة دوما للحرية ...وإلى االنعتاق ،تلك هي
فلتة زمانها...المناضلة (جميلة بوحريد) ...وأن ترخي األسماع منك...وتفتح
كل نوافذ االستمتاع لديك ...فستحس وقتها أنك تسمو وترتقي إلى العلياء.

الموقف الثامن
في

(سلطنة عمان)

(ال شيء يعدل الوطن)!...
إنها مقولة ...تنبع من داخل قلوب كل أولئك الذين يعشقون أوطانهم ...وكل
أولئك من أصحاب التضحيات ،وبذل كل ما هو نفيس وغالي ...في سبيل أن تدوم
أوطانهم ...وهي تتقلب في متاهات السؤدد والرقي ...تتعالى دائما وتسمو في
سماوات العز والكرامة...

كثيرون من أمثال هؤالء ...يحلمون أن يعيش مجتمعهم كريما على الدوام...
يمأل دنياهم الرخاء ،وصفاء العيش ،واألمان ...فهم كثيرا ما يتغنون ألوطانهم،
تتعالى فيهم الروح الوطنية الواثبة ...يتباهون ويفخرون ،بأنهم خير من عمرو
األرض ...إرثا ،جيال بعد جيل ،يرفعون رايات العز ...يناطحون بقوة كل الصعاب،
ويمهدون األرض الطيبة ألجيال سوف تخلفهم ...للسير في خطى ارتضاها آباؤهم،
وغرسوا فيها ما غرسو من كريم صفاتهم ...ومن جميل رؤاهم ،نابعة دائما بالخير
لهم ...ولمن سيخلفونهم.

ال أستبعد أبدا أن يكون الشاعر الثائر (دمحم عثمان عبد الرحيم) ..بن
رفاعة نبض العلوم ...من غير هؤالء اآلباء ...فقد نثر داخل أبيات له ،دررا
غاليات ...من الصفات القومية ،التي ال زلنا نحملها ...ونطويها في أحشائنا ،كإرث
ماثل في أنفسنا ...فدائما ما يأسرنا ،وينقلنا الزهو والفخار في فضاء بعيد ...حينما
نجترها أو حينما تسقط على أسماعنا قصدا أم صدفة...

إنها كلمات بل معان ...ال يجرأ أحد على تثمينها  ...فقيمتها أكبر من كل
وصف...كما أنها ذات قدر عالي ،تطمس من ورائها كل سوالب التشكيك و

(التطبيل)...
(دمحم عثمان) في حقنا؟ ...كسودانيين ،في حقبة كان أثناءها االستعمار
بل تدفع بكل المثل الغالية ،نحو ما هو أنفع وأسلم ...نرى ماذا قال

يتبختر ...بكل ثقله الوضيع ،على أرضنا أرض الكرامة والعز:

كل أجزائه لنا وطن...
إذ نباهي به ونفتتن...
نتغنى بحسنه أبدا...
دونه ال يروقنا حسن...
حيث كنا حدت بنا ذكر...
ملؤها الشوق كلنا ذكر...
نتملى جماله لنرى...
أي ترويح عيشه ثمن،
غير هذي الدماء نبذلها...
كالفدائي حين يمتحن...
بسخاء بجرأة بقوى...
ال يني جهدها وال تهن...
تستجيب الخطوب عن جلد...
فهي تنهال وهي تتزن،

أيها الناس نحن من نفر...
عمروا األرض حيث ما قطنوا...
يذكر المجد كلما ذكروا...
وهو يعتز حين يقترن...
حكموا العدل في الورى زمنا...
أترى هل يعود ذا الزمن...
ردد الدهر حسن سيرتهم....
ما بها حقبة وال زمن...
نزحوا ال ليظلموا أحدا...
ال وال الضطهاد من أمنوا،
وكثيرون في صدورهم...
تتنزى األحقاد واإلحن...
دوحة العرب أصلها كرم...
وإلى العرب تنسب الفطن...
أيقظ الدهر بينهم فتنا...
ولكم أفنت الورى الفتن،
يا بالدي يا بالدا حوت مآثرنا...
كالفراديس فيضها منن...

فجر النيل في أباطحها...
يكفل العيش وهي تحتضن...
رقصت تلكم الرياض له...
وتثنت غصونها اللدن...
وتغنى هزارها فرحا...
كعشوق أداته الشجن...
حفل الشيب والشباب معا...
وبتقديسك القمين هنوا...
نحن بالروح للسودان فدى...
فالتدم أنت أيها الوطن.

أصبحت القصيدة أنشودة وطنية غالية ...تناولتها ،وتداولتها ألسن السودانيين
باإلجماع ...تجانس لحنها مع ما تحمل كلماتها من معاني وطنية ...تحدثت
بفعالية ،بما يغلى ويثور داخل وجدانيات ،وقلوب أهل السودان قاطبة ،في شتى
مواقعهم ...وبكل قبلياتهم ..وجهاتهم ..وعناصر حياتهم ..ولهجاتهم ...فأصبحوا
كلهم شركاء ،فيما تضمنته كلمات األنشودة ...من إرث واسع أصيل.

إليك الرحمة يا (حسن خليفة) ...أيها الثائر (العطبراوي) ...إليك
الرحمة ،فكم عانيت من نزوات وصلف المستعمر ...وكم من المرات طرقت أبواب
السجون؟ وكم من مرة توقف معينك الغنائي الوطني ...بفعل الدخالء فيك ،وفي

أمر وطن غالي بى(..ناسه) ...أما ترنمت وشدوت تقول( :لن أحيد عن

الكفاح) أوما قلت( :يا غريب بلدك)؟...

وغير ذلك من الوقفات الوطنية

الخالدة أبدا وعلى مر الدهور.

أدخلتني األغنية أو األنشودة التي بين أيدينا ...في رحاب المجال الوطني األ ّخاذ،
الذي شملني وضمني بكلياتي ،بعنف جاذب ...لقد قادتني إلى ما أنا فيه اآلن ...فقد
صرت مالزما ،ومفتنا وبانتماء عالي...حتى وصلت إلى أن تعلمت منها:
كيف أستطيع أن أحمل وطني بأكمله ...على عاتقي ،الذي أصبح قويا بقوة ما
تسعه األنشودة من معاني ...وما تتشبع به من نغم مطرب جاذب ...صرت أالمس
مواطن وجودها ،حتى وإن هي خلدت للراحة أو تغشاها وسن الليالي ...فغالبا ما
أتمكن من اقتيادها إلى خلوة آمنه ...رغبة في (دسها) ،لتكون لي وحدي ...ثم
ومن بعد ذلك أشيع الخبر للجميع ...فهي مرحبة تفي لنا جميعا ...بما يتدثر داخل
عباءتها ،من مآثر وطنية أخاذة..

خالل زيارتي لسلطنة عمان ...في مهمة تتعلق بإبراز دور التراث السوداني،
وأثره في حياة السودانيين ...من خالل محاضرات تراثية متعددة ...رأيت أن
اصطحب معي هذه األنشودة الوطنية ...حتى أتمكن من أن أذيع سرها في منطقة
الخليج العربي ...فهي وبال شك ،وإلى جانب الحس الوطني ...تحمل أيضا السمات
التراثية المتحركة ...في داخلها وبين أسطرها ،وعالوة على ذلك التشبع بالصوت

الجهوري المنغم ...للفنان (حسن خليفة العطبراوي).

دعاني ما أوردته من حديث ...أن أفرد مساحة واسعة ،من الوقت المحدد
للمحاضرة ،لبث هذه األغنية الوطنية ،وعبر مكبرات الصوت ،لفترة ليست
بالقصيرة ...فأشعلت هياجا وطربا هز معظم الحاضرين ،من أعضاء الجالية
السودانية ...كما ّ
أن الحدث أشعل فتيلتي الداخلية ...وجعلني أكثر استعدادا و أكثر
تهيأ وإقباال ،ألداء دوري المأمول في المحاضرة ،وقد كان لي ذلك...

لكن ما هو خفي بدواخلي ...هو تحديد مسارات شعوري ،الذي توجني وقتها
ألن أكون ...أنا ،بطل الجلسة ،فقد جنيت من بث تلك األنشودة ...ما هو نصرا لي
ولوطني ...وعرفت ساعتها معنى البيت الشعري الذي أوحى لنا به أمير الشعراء
أحمد شوقي إذ قال:

ولألوطان في دم كل حر،
يد سلفت ودين مستحق...

عزيز القارئ ...كثير من األغنيات السودانية ،ذات الكلمات الهادفة ،التي تتعلق
بمختلف النشاطات أو األهداف ...تدعو الفرد منا للوقوف عندها ...فهي دعوة
خالصة للدخول عبر بواباتها المتعددة ...وفرصة سانحة للتجوال حيث شئت ...في
ساحاتها ،فهي جولة فكرية تعليمية مجانية سوف تجني منها الكثير...

أملي عزيزي القارئ....
والتروي...
أن تقبل على هذي األنشودة بالتمحيص
ّ

الموقف التاسع
في

(مصر)

ابني عشك يا قماري ،قشة قشة...
وعلمينا كيف على الحب دارنا ينشأ...
رغم العواصف برضه واقف ،ما بيه رعشة.
أبيات شعرية ...تحدث عن لجوء بني البشر إلى مساهمات الحيوانات والطيور،
بصفة خاصة ...في قضاء بعض مهامهم الحياتية ...كما هو الحال في الحمام
الزاجل ...الذي عمل وعلى مر أجياله ،كساعي بريد محترف ال يخطئ...

من منطلق ذلك ...أرسل الكثير من الشعراء السودانيين الرومانسيين ،رسائلهم
ألحبابهم ولمن يعشقون ...عبر الطيور ،مع تحميلها توخي األمانة الالزمة في
توصيل تلك الرسائل ...وبالطريقة الالئقة ،نذكر فيما يلي بعضا من األغاني ...التي
حملت الطيور ،بشتى أنواعها ،بعضا من األشواق والمناجاة ...ألحباب باعد القدر
فيما بينهم:

أعنية الطير المهاجر ..وأغنية طير الرهو ..وأغنية ياطير يا طاير..
وأغنية القماري ..وأغنية غني يا طيور غني ..وأغنية عصافير
الخريف ..وأغنية غني يا قمري ..وأغنية الطير الخداري ..وأغنية ناح
القمري على الغصون ..وأغنية ناحن لى حمامات ..وأغنية مع السالمة
يا حمامة ..وأغنية حمامة الغصون (مقطع)..
غير ذلك الكثير من األغاني ...التي تكفّل فيها الطير بحمل الرسائل ...تظهر
مثل هذي األغاني ،مدي الولف الذي تمازج ما بين الشاعر والطير ...ومدى الثقة

التي سادت فيما بينهما ...ومدى الود الذي حام فيهما ...ومدى الهمة التي جعلت
الطير يتحمل المسئولية الكاملة ...وبكل الصدق والتفاني ،في توصيل الرسائل،
والتي نالت رضاء اإلنسان بالكامل ...حتى أوكل للطير حفظ سره ،وقد نشاهد ذلك
جليا في نصوص ،وألحان هذه األغنية ،الماثلة بين أيدينا ...ومدى الحرص الكامل

من الشاعر ..والقناعة التامة ،لما يقوم به طائر (القمري)

من سلوكيات طيبة،

ومهام كبيرة ...امتثل لها الشاعر ،وأصبح شاردا يطلب العون من (القمرية)...
في ما ينوي القيام به من عمل ...ال يبارح قائمة اإليجابيات والسلوك الطيب.

هكذا توسل الشاعر السوداني ،الزنجي األصل بالكامل...الناطق بالعربية
الفصحى ،الملحق العسكري بالسفارة السودانية بالقاهرة ...واستجدى
(القماري) ،أن تتكفل بإهدائه القاموس الخاص بها ...في شرح الحاالت التي
يريد لها أن تكون رمزا ومنهجا راسخا ...في تواصله مع الحياة ،فكانت تساؤالته
واقعية ورائعة ...أما اإلجابة عليها ،فكانت تدور وتستريح في خلده ...لكنه كان
كثير اإلعجاب ...بما توصلت إليه تلك (القماري) الهينة...

لقد زاد من روعة الحدث ...ذلك اإلبداع اللحني ،واألدائي ،الذي أجاد الفنان

الكبير (سيد خليفة)

في صياغته ...وفي أدائه العاطفي المميز ،وكان أن تمت

التوأمة المتفردة بين الشاعر (عبد المنعم عبد الحي) ،و الرائع (سيد
خليفة) ...أثناء تواجدهما سويا بالقاهرة...
خلدت عندي هذه األغنية كمثيالتها ...من األغاني ،التي قد تمثل للفرد منا وطنا
في الغربة ...وزادا يتناوله متى شاء ...وترياقا الزما يصاحبه دوما ...نعمت
بسماعها كثيرا ،وخاصة حينما أنوي أو أحوم في حمى قاهرة المعز ...كانت تسبق
خطواتي ..وتحتل موطن ذكرياتي ..على الدوام ،فآنستني وشجتني ..لكني لم أرتو
بعد.

الدسوقي) ...يتمني أن تماثل أغنيته

كان المرحوم الشاعر (سيف الدين
(أودعكم) ،التي أرسلها لألستاذ المرحوم (سيد خليفة) ،لحن أغنية يا
(قماري) المليئ بالشجن واألحاسيس المرهفة.
هاك عزيزي القارئ ...بقية األنشودة الوطنية العاطفية ...أغنية (يا قماري)،
فلعلها ترضيك كما فعلت بي ذلك مسبقا:

علمينا يا قماري ،سر المحنة...
وكيف بتبني يا قماري ،من قشة جنة...
وكيف تخلي الحب ،دواما فوق المظنة...
وكيف نهلنا على مهلنا ،حبنا الما فيه غشة.
علمينا يا قماري ،سر األغاني...
أهي نجوى ..أم دعاء ..أم أماني...
أم نداء ..ألليف ليس داني...
أم حنين ودعابة...
أم صالة مستجابة...
أم تزيلي بيها وحشة.
يا قماري ،هل طال يوما بيك سهادك...
وحبيبك ،هل غاب يوما عن معادك...

وهل قضيت الليل ساهرة...
ودموع خديك ظاهرة...
وضياء عينيك أعشى.
أبني عشك يا قماري...
قشة قشة.

الموقف العاشر
في

(هولندا  -أمستردام)

من اإلبداع أن يناجيك شخص مستلطف وتناجيه ...لكنه من اإلبداع األكبر
والمثير ،أن يناجي شخص جمادا وال يناجيه إالّ وجدانيا ...وفي صمت ،لقد فعلها
الشعراء القدماء حينما تناجوا مع الليل ...ومع األمطار ..ومع الجبال ..وتناجوا
مع البحر  ..ومع الصبح المشرق ..ومع المساء المحزن..

الكثير من أولئك الذين تناجوا معهم ال يردون عليهم ...لكنهم كانوا يتلقون
مشاعرهم وأحاسيسهم ...من خالل ما يجوس داخل أنفسهم فقط ...كانوا يحسون
أنهم يتجاوبون معهم ...فيشعرون بوقع االرتياح والصفاء ...وهم قد يتأوهون ،أو
قد يغمضون أعينهم ،داللة على ذلك االرتياح الذي شحن دواخلهم ...بكل ما هو
طيب ولطيف...

لعل المناجاة التي تحمل الود والدفء ...تتلمس ما يدفع به الخيال ،الذي قد
يسرق لحظات الهدوء واالستكانة ...فيتفاعل مع أحداث ال تمت إلى واقع الشاعر
بصلة تذكر ...فيتمدد حبله طويال ،يطوي المسافات البعيدة ،ويجتاز أوديتها
وسهولها وجبالها وبحارها ...من غير عناء أو جهد ،يستدل عليه...

يلتقي الشاعر من يلتقي أثناء تجواله ذلك ...ويتفاعل بما يشاهد من جمادات
الدنيا ما يشاهد ...ويحلق في ذلك الفضاء المتعالي ،من غير حواجز ...ويعود
أدراجه ليخط لنا بين السطور ،ما يماثل شهدا صافيا مستطاب ...من القوافي ،التي
حملت الكثير من المعاني ...التي ستفعل بنا من األفعال المميزة ،من غير من وال
أذى.

لقد داومت المثول أمام الرومانسي ،الشاعر (على محمود طه
المهندس) ...ذلك الرجل المصري المرهف ،بما توطنه من إحساس مشرق
شفاف ...جعل منه مرآة ساحرة عكست أمامي كل التفاصيل واألبعاد الوصفية...

وهو يتناول مسار (الجندول األوروبي) في قنوات (فينيسيا)

المائية

بإيطاليا...

لمثل هذه القنوات المائية ...أشباه كثيرة في بلدان القارة األوروبية ،تعرفت
على قنال (فينيسيا) وقت الصبا ...فهي انطباع خيالي ،تمكن من الرسو على
شاطئ فكري ،منذ ذاك الوقت ...نتيجة النغماسي الكامل ،في داخل كلمات سهلة
التلقي ...وزاهية الجمال ،كانت وال زالت ترسم مسارا واضحا ،لذلك الجندول...
وهو يتهادى عابرا للمسافات ،داخل تلك القنوات النابضة جماال وإشراقا ...وزاد
من روعة تلك اللحظات الخيالية ...ما أبدع فيه الدكتور الفنان ،ذو الصوت
الشجي (عبد الكريم الكابلي) ،حين أذن ل(..لجندول) أن يبحر ،في وجهة
تعمرها آيات الجمال ،والمواقف الساحرة ...التي سكبها الشاعر شعرا ...وانبرى

لها (الكابلي)

مالحا شاديا...

فينيسيا) ...إلى أن ألقت بي األقدار في

شاب رأسي وأنا تائه داخل (جندول
أحضان (جندول) آخر ...في قنوات أخر بمدينة (أمستردام) الهولندية ...كان
ذلك (الجندول) فاخرا ...يعجز الوصف عن إبداء محاسنه وسردها ...إالّ ّ
أن أجمل

ما كان فيه ،هو حين طار خيالي خافقا إلى (فينيسيا)
(جندولها) الذي لم يبرح خيالي لحظة ،منذ بواكير الصبا ...وساعتها أحسست
ّ
أن (الكابلي) هو نفسه مالح (جندول أمستردام) ...فأخذ يحلق بي من بين
على األمر ،ولم أتبين إن
مسامات وفتحات (موبايلي) الصوتية ...حتى اختلط
ّ
كنت في (فينيسيا) أم في (أمستردام) ...ولكن ما كان يثير همي في تلك
اللحظة ...وما كنت أحسه ،هو أنني (ركنت) كل شيء ...إلى جانبي ،ومددت
اإليطالية ...وإلى

الحبل للقارب أن يسير من غير توقف.

أين مــــــن عينــي هاتيك المــجال
يا عروس البحر يا حلم الــــــخيال
أين عـــــــشاقك سمـــار اللــــيالي
أين من واديك يا مهد الجمـــــــال
مــوكب الــغيد وعــــيد الــكرنفال
وسرى الجندول في عرض القنال
أيها المـــــالح قف بين الـــجسور
فتنة الــــدنيا وأحــــالم الدهــــور
قد صــــفا المـــوج لولدان وحور
يغرقون الليل فـــي ينبـــوع نـور
مر بي مستضحكا في قرب ساقي
يمــــزج الـــراح بأقــداح رقــاق
قــد قصدنــاه علـى غـير اتفـاق
فضحـــكنا وابتسمنـــا للتالقــي
ذهبـي الشعـر شرقـي السمـات

مـرح األعطـاف حلـو اللفتــات
كل ما قلت له خـذ قــال هـــات
يا حبيب الروح يا أنس الحياة
ما ترى األغيد وضاء األسرة
دق بالساق وقد أسلم صدره
لمـحب لف بالساعد خــصرة
ليت هذا الليل ال يطلـع فجره
قال مــن أين وأصغـى ورنا
قلت من مصر غريب هـهنا
قـــال إن كنت غــريبا فأنــا
لم تكن قينيسيــا لي موطنا
قلت والنشوة تسري في لساني
هاجــت الذكـرى فأين الــهرمان
أين وادي السحر صداح المغاني
أين ماء النـــيل أين الضفــــتان
آه لو كنت معي نختال عبره

في شراع تسبح األنجم إسره
حيث يلقي الموج أرخم نظره
حلم ليل من ليالي كيلوباترة
لك عزيزي القارئ ...أن تشحذ كل قواك العقلية ...وتمارس فطنتك القيمة...
وأن تستبين كيف استطاع الشاعر ...االنتقال السلس من قمة رومانسيته...
ليرتمي في أحضان وطنه ...الذي باعدت األميال فيما بينهما ...غير ّ
أن ذاكرة
الوطن ،ال زالت تجوس داخل غرف قلبه المفعم ...أما تراه يقول:

قلت والنشوة تسري في لساني...
هاجــت الذكـرى فأين الهرمان...
أين وادي السحر صداح المغاني...
أين مـــاء النيل أين الـــضفتان...

قال ذلك من بعد أن كان مسترخيا ...ساهما سادرا ،في وضعه الرومانسي
الحالم ...حيث كان يقول:

ما ترى األغيد وضاء األسرة...
دق بالساق وقد أسلم صدره...
لمحب لف بالساعــد خصره...
ليت هذا الليل ال يطلع فجره...

عزيزي القارئ...

(الوطن معك في كل مكان).

الخاتمة
عزيزي القارئ...
ّ
إن األغنيات التي ورد ذكرها في هذا الكتيب...
تعتبر غيضا من فيض.

فهي تضم فيما بينها ،أغنيات أخريات...
تحمل الكثير من المعاني ،ومن النغم الساحر،
الذي شدا به الكثير من فناني ومطربي السودان...
ولكل منها حظه في الذاكرة،
وخلوده في الوجدان،
بحسب أحاسيس ،وذكريات ،وطبائع األفراد...
المختلفة.

فالحرص عليها يسوقنا إلى ساحات ألفناها،
في أوقات مضت...
تداعت فيها كثير من ذكرياتنا الطيبة...
وبعضا من المواقف بنوعيها اإليجابي والسالب،
التي داخلتنا وداخلناها...
والتي أصبحت اآلن كنزا وافيا،
من المرجعيات...
يسهل عن طريقها تفريد أوجه المقارنة،
ما بين الماضي والحاضر...

ويسهل أيضا اجترارها أو سماعها.

فهي تثري وجداننا،
وساحة ذكرياتنا...
الوارف بظالله التي صارت مضيئة،
على الدوام...
ال تغادر الشمس ساحاتها.

نسأل هللا لك التوفيق،،،،،

