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  الملخص

دي   یقیة الشعبیة ل وان اآلالت الموس ث بعن ذا البح ه
ى        ى التعرف عل ل األزرق، یهدف إل قبائل منطقة جنوب النی
ة     ك المنطق ي تل ناعتها ف ا وص ة عزفه ذه اآلالت وطریق ه

م       بالتركیز على اآلالت  ا احدى أه ة البرت دى قبیل یقیة ل الموس
یقیة   هر اآلالت الموس ث أش اول البح ة، وتن ل المنطق قبائ
بالمنطقة مستعینًا ببعض النماذج التوضیحیة مستخدماً طرائق 
ن خالل       ة، م ادة العلمی وي الم المنهج الوصفي في تحلیل محت
المقارنة التي أجراها الباحثان بین هذه اآلالت تم التوصل إلى 

ائج مهمة بخصوص اآلالت الموسیقیة وصناعتها والطقوس نت
م      ل األزرق، ث وب النی ة جن ي منطق تخدامها ف ة باس المرتبط

  .اختتم البحث بتوصیات ومكتبة البحث

 

Abstract 

         This paper aims at identifying the 
musical instruments in the Southern Blue Nile 
region and the ways pf designing and playing 
them. It focuses on the musical instruments 
tribes of the region. The study deals with 
some of the most popular musical instruments 
in the region, using some illustrative models 
and the descriptive methods for analyzing the 
research sample. Comparison of the musical 
instruments in the Southern Blue Nile region 
yields significant results about the design and 
use of these instruments. The paper concludes 
with some recommendations, followed by the 
references of the research 
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  : المقـدمة
االآلت الموسیقیة من صنع االنسان المتأثر بتیارات الحضارات البشریة والتنقل من بلد الي بلد ومن 

ا  یمن الحضارات العامة ومرجعًا في التدل ًابیئة إلي اخرى، لذلك فإن اآلالت الموسیقیة تعتبر جزء ل على م
  ).18م، ص 1978الحفني، ( قطعته الشعوب في تلك الحضارات

ا      إن  ى تنتجه ة الت ة المحلی المواد الفلكلوری إقلیم جنوب النیل األزرق من أكثر مناطق السودان ثراء ب
وان    ى الحی الحة لرع واع    ،البیئة، وهى أرض تتمتع عمومًا بمناخ السافنا حیث تنمو الحشائش الص ت ان وتنب

ز،  وكثیرة من النباتات واالشجار مثل القنا،  ب األبنوس،  والقرع،  و خشب الجمی ات     خش ك النبات ة تلل وغالبی
واآللة الموسیقیة صنعها إنسان النیل األزرق ) الوتریة واإلیقاعیة والهوائیة(تصلح لصناعة االآلت الموسیقیة 

واء    ریب اله من مادة واحدة أو أكثر من مادة إلصدار الصوت منها إما بالطرق أو بالنقر مثل اإلیقاع أو بتس
  . األوتار في اآلالت الوتریة وتجویفها مثل آالت النفخ أو بتحریك

ة     ن بقی ا ع إن ثراء منطقة النیل األزرق باآلالت الموسیقیة ال یتمثل في تنوعها فحسب بل في تمیزه
ل    یقیة مث اآلالت الموس رى، ف ودان األخ زاء الس و  (أج وازا والبول ى   ) Boloال ل األراض ًا داخ د أیض توج

ل األزرق،    الجموعات لدى مجموعات تنتمى عرقیًا لبعض الم) 1( األثیوبیة إقلیم جنوب النی متواجدة حالیًا ب
ة جنوب    )الوازا(كما توجد إشارات تدل على وجود أبواق تشبه في أشكلها أبواق  ال النوب ، وذلك بمنطقة جب

ى      وتتراوح أعدادها بی) kangaالكانقا (إقلیم كردفان بغرب السودان، مثل أبواق  واق إل ى ستة أب ة إل ن أربع
ل  )البخسة(ابواق جانب  ا (، وتستخدم مجموعات قبائ واق تسمى     ) الالتوك وب السودان أب ا (بجن ي  ) أكانق وه

لك فتستخدم  )Castelli, 1981,p21(تصنع من نبات القرع واق تسمى    ، أما قبیلة الش و (أب د   ) أدال ا توج كم
  ). 2(إشارات تدل على وجود أبواق تشبه الوازا شكًال في مناطق أخري من العالم 

یم  مصادر وأنواع االآلت نوعوتت تتعدد ل  الموسیقیة في إقل ا  األزرق النی ن  المصنوعة  فمنه رع  م  الق
دو،  أبواقو بلنق، الزمبارةو الوازا، مثل ر و باجین ال، ( مزامی ارات  الب ر  األودك، زمب ا  ومزامی د  )الموربی  عن

رون،  عند )والصفاقات انجیلي، اندنقا،(مزامیر  مثل الخشب من مصنوعة واخرى المابان، قبیلة البرون  الب
الشیما،  التیلي، توصیو، بل اببراي، ایمبل، بلوشورو، بلونقرو،(مزامیر  مثل القنا من وتوجد آالت مصنوعة

ر افیرا ومزامی د الف زا عن زا القن نوعة واآلالت ،)والمقن ن المص ب م ل القص ة  مث اموا(آل                                 .)أق
  )38م، ص2010مكي، (

 
  : أهداف البحث    

  .تسلیط الضوء على أنواع اآلالت الموسیقیة في منطقة جنوب النیل األزرق .1
  .التعرف على طرق وأسالیب صناعة الموسیقیة في منطقة جنوب النیل األزرق .2
  . تحدید المناسبات التي تستخدم فیها  اآلالت الموسیقیة في منطقة جنوب النیل األزرق .3
وس   .4 ى الطق رف عل ل     التع وب النی ة جن ي منطق یقیة ف تخدام اآلالت الموس ة باس د المرتبط والتقالی

  األزرق
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 : أهمیة البحث
تكمن أهمیة البحث في أنه یعد من أوائل البحوث الخاصة یتناول اآلالت الموسیقیة في إقلیم جنوب   

  . الدراسات النیل األزرق، كما أنه سیصبح معینا للمتخصصین والطالب والمهتمین بمثل هذا النوع من
  

  : منهج البحث
  ) تحلیل المحتوى(المنهج الوصفي 

  : نبذة تعریفیة عن منطقة جنوب النیل االزرق
والي      احته بح در مس ودان وتق ن الس رقي م وبي الش زء الجن ي الج ل األزرق ف وب النی یم جن ع أقل یق

اً   38:500 ر تقریب و مت رقیة   )52م، 1983الضو، (كیل ة الش ة الجنوبی ل البواب ترك  ، ویمث ث تش للسودان حی
حدوده مع دولة إثیوبیا من ناحیة الجنوب والجنوب الشرقي، تحده من الشمال والشمال الشرقي والیة سنار، 

، أما عاصمة اإلقلیم 358,000ومن الجنوب الغربي تحده دولة جنوب السودان، ویقدر سكان اإلقلیم بحوالي 
  .جنوب شرق مدینة الخرطومكیلومتر  512فهي مدینة الدمازین التي تبعد حوالي 

Blue Nile state (BNS) covers an area of approximately 38.500 Sq Km and is 
located as the eastern gate of the south Sudan. It borders with sennar state of the 
north, upper Nile state to the west and Ethiopia to the East and comprises six 
localities: Roseries, Damazin, Bau, Geissan, Kurmuk, and Tadamin. Blue Nile 
state was established by presidential Decree No.3 in 1992, and the state legislative 
Assembly was formed and the constitution drafted during 2006. And It's 
population is estimated at about 358.000, Damazin is the provincial capital city 
which lies about 512 km from Khartoum, capital of Sudan. 

  
  

   : االزرق النیل إقلیم فى القبائل تستخدمها التى الموسیقیة اآلالت
  :القرع من المصنوعة االآلت: وًالأ

    آالت الوازا .1
وازا  تتكون ن  ال ى  م ة  عشر  اثن واق  أو آل ا  عشرة ( )3(أب افیتان  انت واثن) أساسیة  منه تستخدمان   إض

وموقع  اسم آلة ولكل مختلفة، أحجام ذات أنابیب شكل في الوازا وتصنع من نبات القرع صوت آالت لتحسین
ة،   ل المجموع ر  خاص داخ ا،  المراد  الموسیقیة  المقطوعة  حسب  یتغی ذه     إن عزفه ن ه دة م ل واح اآلالت  ك

 ). اصوات عشرة( المجموعة لهذه النغمى یكون النطاق وبذلك واحدًا فقط، صوتًا تصدر
 الصادر الصوت القصرها، ویتنوع سنتتمتر وأربعین ألطولها مترین بین الوازا اآلت أطوال تتراوح

ا  تصدر من األصوات التدرج، فأغلظ لذلك تبعًا ن  األصوات  وأحد  أطوله غرها،  م ى    أص م األدوار عل وتقس
النغمة،  لتلك الزمنیة القیمة تحدید في العازف دور وینحصر تصدر عنها، التى النغمة حسب المجموعةآالت 

ادر  النسیج  یكون  تامة بدقة دوره عازف كل یؤدي فعندما المجموعة، داخل وموقعها ارة  الص ن  عب ل  ع  جم
 أى وبدون واإلیقاعیة، اللحنیة تفاصیلها بكل مكتملة موسیقیة قطعة أو أغنیة مجملها فى تشكل متنوعة لحنیة
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 فیتم اإلیقاعي الجانب الموسیقى، أما العمل من اللحني الجانب تنفذ الوازا الموسیقى، وآالت النسیج فى خلل
  : يیل كما الثالث الضلع محذوف مثلث هیئة على تسوى األبنوس، خشب من قطعة بواسطة

  الوازا آالت تصاحب التى اإلیقاعیة بالى آلة یوضح) 1( رقم الشكل
)^(  

ن، وتضرب   كتفه على الوازا عازف یضعها )Bali ( )4 بالى( القطعة هذه تسمى    بمضرب  األیم
 آن فى وإیقاعیة آالت لحنیة فآالت الوازا إذن ،)، مقابلة1913قرشي، (الخنزیر قرن او الماعز قرن من یتخذ

   ).211-210م، ص 2003التجاني، (واحد، 
ا  اطوالها تتراوح أبواق عشرة هى للوازا الكاملة للمجموعة المكونة األبواق عدد إن  ین  م م  35 ب  س

 تقوم محددة ووظیفة اسم آلة ولكل ابواق على خمسة مجموعة تحتوي كل مجموعتین تقسم تقریبًا، سم190و
  .بها

  
 : يوه )ابواق خمسة وتضم االولى المجموعة(الوازا وترتیب مواقعها وأسمائها  آالت صناعة

ا  األصغر  وهي )5(الولد ومعناها Wazalu وازالو .1 ة آالت   حجم ین مجموع وازا،  ب ا  ال د   هو  وعازفه قائ
 دائرة أو حلقة شكل في تقف التى المجموعة وسط منطقة في موقعه ویكون الرأس ویسمونه) المجموعة(

اً  المركز، ویقف   حول متحركة ام  دائم ة  أم ب  الفرق ام  ویراق ه  العزف  نظ م  اآلالت وخلف مى  )4( رق  وتس
ي شكل   فتقف االآلت بقیة أما ،)أسیسغو() 6( ورقم )أغیربالى() 5( ورقم )مشنق وازا( ف  ف رة  نص  دائ

رة  الیمین جهة من الصغیرة فاالآلت المجموعة، خلف ن  والكبی ار  م  )59-58م، ص 1983الضو، (الیس
ازف   حجمًا، أكبر ألنها آخرها )اقروش وازا( وتكون ا ع و  وازا( أم ة  فهو ) وازال ة   بمثاب د الفرق و  قائ  وه

  . اآلالت لبدء العزف لبقیة اإلشارة یعطي الذي
انق  وازا .2 ي   Waza Mshung مش اة  وتعن ي  الصغیرة،  الفت ة  وه ة  اآلل ا  ویصدر  الثانی  یشبه  صوت  عنه

 .القبائل تلك لدى علیه متفق هو كما األنثى البنت صوت
المنتباب وهو آلة لقطع الحشائش،  معناها وبالي تربال، شاب معناها Waza Agir Bali بالي أغیر وازا .3

 .آللة الوازا التي یحملها لصوت المصاحب تشكیل الضرب اإلیقاعى اغربالى وازا عازف ومهمة
ذه  أن أي المغنیة، معناها أو نیاحارو Waza Niaharu نیهارو وازا .4 ة  ه  صوت  یشبه  صوتاً  تصدر  اآلل

 المجموعة داخل اللحن تكملة هو ودورها) العزبا(ویطلق علیها بالعامیة لفظ  المطلقة أو) األرملة( المرأة
  . وتناغم بدقة

ذه  طائر صوت یشبه صوتًا تصدر البومة، وهى معناها دوول ولفظ :Waza Doolدوول وازا .5  البومة، ه
اً  األولى المجموعة الخمس في اآلالت هي ان   وأحیان اف آلت ن  صغیرتان  تض وازا  م  الصوت  لتحسین  ال

 : وهما
  ).6(رضیع طفل ومعناها  Waza Mishir Bala باال مشهر وازا  .1
هر  وازا .2 الى مش ا   Waza Mishir Bali  ب ل ومعناه ي آالت الطف غیر، وه ى  الص ل عل تعم

مي           الوازا، صوت تحسین ا یس ن عودا معقوف ه األیم ى كتف ل عل ة یحم ن المجموع رد م  وكل ف
Bali الموسیقي ألدائه المناسب )7(الضرب االیقاعي  إلصدار ماعز بقرن علیه ویضرب . 
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األولى، وتسمى اآلالت بما  المجموعة من طبقة أصوات وهذه تعزف طبقة صوتیة أغلظ :الثانیة المجموعة
 : آالت كما یلي خمس من الثانیة المجموعة وتتكون یناسب أسماء الطیور أو الحیوانات،

ة  هذه عازف :Waza Azyzagu أزیزاغو وازا .1 ل  اآلل ده  یحم ي  بی كوش ( الیمن ن ) كش رع  م و  الق  وه
 . البابون نبات بذور أو الحصى أو الجافة اللوبیا حبوب بداخلها قرعة عن عبارة

 .الحمار صوت یشبه صوتًا اآللة هذه تصدر Waza Ashinger إشینجر وازا .2
ى،  تعني الظهر روایة وفى الثعلب معناها وأقندو Waza Agoondu أقوندو وازا .3 ك  المنحن  ألن وذل

 . المجموعة یقود الذى وهو الظهر، محني وهو اآللة هذه یعزف العازف
ل  الرجل صوت یشبه صوتًا تصدر: Waza Dangi دانجي آشور وازا .4 اعن ) العجوز ( الكه ي  الط  ف

 ). باال برن( ویسمونه السن
ى  آلة أكبر وهي االسد صوت اى: Waza Agroash أقروش وازا .5 وازا  ف ادل  ال ى  وتع ة  ف  المجموع

 . الى مترین أو أكثر البوق هذا طول ویصل دوول آلة وازا األولى
     

ى   ة األول ب  تسمى آالت المجموع ل حس ة  المراح ان العمری ة والمجموعة  لإلنس ب تسمى  الثانی  حس
ات  أسماء  ور،  الحیوان ى  والطی ة وف ى  المجموع د  األول به  توج ة  ( السوبرانو  أصوات تش ى آل نق وازا ف ) مش

به رى  تش و وأخ ى اآللط ارو( وازا ف ى) نیاه ة وف ة المجموع د الثانی وات نج به ُااص اریتون تش ى الب                        ف
ا  ،)8)(اقروش  وازا( فى الباص وأصوات )شنجر وازا( دران والمجموعت د   أصواتا  ن تص ى بع اف  عل  أوكت

  .لحني وتعبیري توافق ینتج عنه
  

  :الوازا آالت عزف وطریقة الصوت إصدار
 اللحن منظومة ضمن الصوت هذا موقع یكون حیث فقط واحدًا صوتًا الوازا آالت من آلة كل تصدر

 موقعه یعرف آلة یحمل فرد كل فإن معینة أغنیة عزف المجموعة أرادت إذا المجموعة، مثًال قبل من المنفذ
ان الصوت    المقصود،  التعبیر وطبیعة الشكل ونوع الزمنیة والقیمة اللحن من ثال إذا ك ادر  فم ) صول ( الص

ى   أو المنقوط أو الكروش أو كروش الدبل شكل وفق ه، بمعن ع  أن خالف ة  تصبح  اآلالت جمی دة  آل ن  واح  ولك
 حالة فى - العازف یهتم واحدة آلة بعزف عازف كل یهتم أن من المجموعة، فبدًال أفراد بین موزعة أصواتها

 غلظة أو حدة، لذلك تكرراها یتم أصوات خمسة هى األصوات عدد أن فقط، كما واحد بصوت - الوازا آالت
 یصدر بحیث آالت عشر هو الوازا آالت عدد علیه یكون السمع، وبناء عند مزدوجًا الصادر الصوت یصبح

 وموقعهما آلتین أصغر إلى إضافة) ثامنة بعد( على أى حاد واآلخر غلیظ أحدهما واحد صوت آلتین كل عن
  ).113م، ص2003التجاني، ( وسط المجموعة فى

   
 :  العزف أثناء الوازا آلة مسك أسلوب

 بالقرب الیسرى بالید اآللة بمسك فیتم العزف أثناء مسكها وطریقة الوازا آالت ترتیب بخصوص أما
 متجهًا الخنصر وأصبع األرض، إلى متجهًا اإلبهام أصبع بإبقاء اإللتزاممن  للعازف والبد المبسم منطقة من

داً  وضروریة أساسیة قاعدة وهى الفم ناحیة ازف  یستطیع  ال إذ ج ل  أو الصوت  إصدار  الع ل  تحم ة  حم  اآلل
  .وغیرها الشفاه أو العنق أو الفقریة السلسلة فى المرض وربما باإلعیاء یصاب بل طویلة لفترة
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  :التالیة الموازین الغناء أثناء الوازا تستخدم

 .الوازا آلالت فیه یؤلف الذى المیزان یوضح) 1( رقم نموذج
  

 :  األلحان إختیار وطریقة الوازا آالت عزف أسلوب
ة  دأ المجموع ل أن تب زف قب أتي الع اة ت ر فت ة غی ف متزوج ى وتق ة ف ط منطق ة وس  بجوار المجموع

دها   األغاني الخاصة   من أغنیة وتختار) وازالو( آلة عازف ة، بع تقط  بالقبیل ازف  یل وا  ع ن  وازال وم   اللح ویق
 ،  یؤدیها عبر)214-213م، ص2003التجاني، ( في صیغة أشكال إیقاعیة المجموعة ألفراد إشاراة بإعطاء
ا،  المراد  األغنیة توضح وبذلك آلته، عن یصدر الذي المفرد الصوت وم  عزفه ازف  ویق الرد  آخر  ع ه  ب  علی

كل  اللحن مكونات الجمیع یتبادل وهكذا غیره ثم آخر عازف یرد وهكذا األغنیة، تركیب من بأشكال إیقاعیة
ب دد دوره حس ي المح د اللحن ه، بع ك ل داعى ذل وات تت اثرة األص م متن تظم ث ى تن ار ف ن مس ى اللح  األساس

 وازا عازف یقوم االكتفاء، ثم مرحلة إلى الوصول حتى التعبیري والرقص والعزف الغناء ویستمر لألغنیة،
 فى ویبدأ اإلشارة تلك وازالو یلتقط الفور مقصدها، وعلى الجمیع یفهم معینة إیقاعیة تراكیب بإصدار أقوندو
 العمل بنفس یقوم وبدوره یلیه الذى الوازا إلى اإلشارة بالسكوت والصمت، ویسلم إیذانا محددة أوامر إصدار

داً  غلیظًا صوتًا فیصدر العجوز) دانجى( الوازا إلى اإلشارة تصل أن إلى ن  ج ه  یعل اء  ب دأ   انته ة، ویب  األغنی
 فائقة سرعة فى تتم األغنیة وانتهاء ببدء الخاصة الخطوات تلك أن ثانیة، یالحظ أغنیة ىف للدخول االستعداد

دى ال وان تتع دودة، يث ع مع ك ویرج ى ذل رة إل رة الخب ى الكبی بت الت ر اكتس ات عب ة الممارس                        .الطویل
  .)214-213م، ص2003التجاني، (

 .الوازا اثناء العزفطریقة مسك اآلت  یوضح) 2( رقم شكل

 
  Agamboroآالت اقمبورو  .2

ویحمل فى یده , تتكون هذه اآلالت من سبع قطع بحیث یكون العازف رقم سبعة هو قائد المجموعة  
، وتعتبر آالت اقمبورو هى المرحلة التى سبقت آالت الوازا یؤلف لهذه )كشكوش(آلة إیقاعیة تسمى اسیسغو 

ریع ائى س زان ثن ى می اء    اآلالت ف وس إلغ تخدم ق م یس ا ث تم تكراره وازیر ی ت م س أو س دد خم تمر لع ویس
كتة    (Subito)لیكون ختام العمل وقوف مفاجئ )  د س بع رة  ازورة االخی                                        ( الم

 : يكروش كما یل
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  یوضح المیزان الذى یؤلف فیه الآلت اغمبور) 2(نموذج رقم 
 

  :Bagindo Trumpetsابواق باجندو  .3
ش   ت إت مى باب ل یس رع الطوی ن الق نع م واق تص ن األب ة م ي مجموع دو ه   Bapeititeech)9(الباجن

ن     ارة ع ة عب ویصدر الصوت عن طریق إهتزاز الهواء داخل البوق، وتصاحب ابواق الباجندو آالت إیقاعی
اع، وتسمى هذه الخشبة       دار اإلیق دو  (خشبات أو عیدان تضرب ببعضها إلص ى باجن ة الكتف    ) ج ي منطق ف

لباجندو ما بین ستة لیصدر عنها صوت االیقاع المكمل للنغمات الصادرة من األبواق، تتراوح أعداد ابواق ا
رع یسمى     ن الق دار      )سالنتو (إلى سبعة، وهناك مبسم على رأس كل آلة یصنع م ى إص ة ف ة وظیف ل آل ، ولك

النغمة، كما أن كل آلة تصدر صوتا واحدا فقط، والباجندو نوع من الموسیقى تمارسها قبائل القمز وقبائل أب 
ة  اال     ) 10( رمل ي إحتف ة، ف ج والكواهل اویین والهم اد  والقب ار  (ت الحص ان    ) جدع الن زواج والخت ر وال والنفی

ة  (ومعناها ) اویا قسما السرایا(والموت، ومن اشهر أغانى باجندو أغنیة  أخى جاء من بلد العرب وتعلم اللغ
ط،    )العربیة ین فق ن كلمت ، باإلضافة إلى أغنیة طائر السمبریة وهى رمز للزراعة، أغنیات الباجندو تتآلف م
  :كما یلي

  یوضح اسماء واطوال ابواق الباجندو) 1(مجدول رق
  الطول بالسم  المعني باللغة العربیة  أسم البوق  رقم

  سم 54  یعني الزعیم  آقور أو قر  )1(بوق رقم 
  سم 66  وهي باجندو  آندك أو انداك )2(بوق رقم 
  سم 75    تأتكر أو تتكر )3(بوق رقم 
  سم 86    اللنق )4(بوق رقم 
  سم 93    بابیكولوبیكولو أو  )5(بوق رقم 
  سم 108    بابر أو بابور  )6(بوق رقم 

  :تضبط أبواق باجندو على ابعاد خماسیة النغم على النحو التالي
  

  )لها دوزنة خماسیة(ضبط أصوات ابواق باجندو ) 3(شكل رقم 
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  یوضح اآلت باجندو) 3(شكل رقم 

  
   Batumtum Gourdsقرعات باتمتم  .4

 ومن تشق أو تتلف، أن دون وتفرغ القرعة تجوف حیث القرع نبات من باتمتم قرعات تصنیع یتم    
قرعات  ثالث من الباتمتم مفتوحة، وتتكون دائرة شكل في العلیا مقدمتها في صغیرا ثقبا وثقبها تجفیفها یتم ثم

ام  ة االحج طة، صغیرة  ( مختلف رة، متوس ا  )كبی وت عنه در الص الطرق ، ویص ر،  أو ب ة النق رة والقرع  الكبی
اً  أصغر ف المتوسطة الثانیة القرعة أما الید، بكفة الشیخة علیها تعزف )11()باالتم( تسمى ن  حجم  القرعة  م

د    الشیخة نائبة علیها وتعزف أعلى، من مقدمتها في صغیرة فتحة ولها األولى، ة الی ى،  بالضرب براح  الیمن
ى     إلى مشطورة فهي الثالثة القرعة أما تم وضعهما عل ا  وتعزف  األرض نصفین، ی ارب   إمرأة  علیهم بمض

ى أو     صغیرتین  قرعتین تحمل رابعة عازفة النخل، إضافة الى مصنعة من جرید داخلهما الحص ولتین ب مقف
اء    أصواتًا مقبض، وتصدر تمثل طویلة رقبة قرعة نوى التمر، ولكل ة أثن ة منتظم ة    إیقاعی زاز، بطریق االهت

غو  كوش أسیس ة الكش تخدام آل ابه اس د Asesaghoتش ا، عن جم البرت ذا وینس كوش ه ع الكش ة م ات بقی  قرع
  ،)12(باتمتم

  یوضح قرعات باتمتم) 4(شكل رقم 
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 : Batumtum Kash Koash  باتمتم كشكوش .5
ن  الكشكوش یعتبر ر  م ل  اكث اراً  الجالج ي  إنتش ن  السودان  ف ن  بسهولة  صنعه  ویمك ق وضع   ع  طری

ارة  غیرة حج ذور  أو ص لبة ب امیة ذرة أو ص ل   ش ة داخ ة قرعة  أو بخس م فارغ ل  ث ة  تقف ن ،)13(البخس  وم
ي  مقبض وجود الضروري رنین  صندوق  یتحرر  حت ن  ال ة،  قبضة  م ة  وتختلف  العازف ه  الصوت  درج  ولون

داخلها  یتحرك وما العلبة ومادة حجم بإختالف د  ب كوش،  هز  عن اف  الكش ى   كشكوش  ویض اتمتم إل ات  ب  قرع
 في یستخدم وهو واللغات اللهجات بتعدد الكشكوش وتتعدد أسماء تمامًا، منسجمًا یصدر الصوت حیث باتمتم،
  .المتسلق )الفایكس( أنواع نبات من خاص نوع من باتمتم كشكوش ویصنع والزار، النوبة حلقات

  
  Ampeina بیناه أم قرعات .6

تخدم      ز یس ة القم ات مجموع رة القرع تدیرة الكبی آالت المس خ ك یقیة، نف ق موس ا یطل                       علیه
اه  قرعات( احبها ) بین ة  تص ة  آل ي ) سنغوا (تسمى   الرباب جام  ف ام، إذ  إنس ل  ت ذه  تح ات  ه ل  القرع ول  مح  الطب

 . بیناه أم رقصة تسمى رقصة ذلك ویصاحب اإلیقاع، ضبط في اإلیقاعیة واالآلت
 أي) بیناه یاقو( تسمى كبیرة ااألولى األحجام، القرعة متفاوتة أنواع ثالثة إلى القرعات هذه تنقسم    

 األم أي) بیناه هودا( أو) بیناه ُمودا( تسمي الثانیة والقرعة المیزان، من القویة الضربة عزف األب، ودورها
ي  طة  وه م  متوس زف  الحج ربات  وتع عیفة  الض ن  الض زان،  م ا  المی ة  أم ة  القرع غیرة  الثالث مي  الص                              فتس

 فتحتان لها الكبیرة) بیناه یاقو( وقرعة سریعة، ذات طبیعة إیقاعیة زخارف وتعزف اإلبن أي) دوال أو توال(
ا  ینفخ العلیا الصغیرة الحبوب، والفتحة من تفریغها بعد األسفل في وأخرى علویة فتحة ازف  فیه  فتخرج  الع
الث  من القرعات هذه عدد یزید وأحیانًا إیقاعیة، واحدة نغمة ي  ث ع  إل ة  وتكون  خمس،  أو أرب رعتی  مهم  نالق

ات  هذه  وأصوات  سریعة، نغمیة طبیعة ذات إیقاعیة زخارف عزف ناإلضافیتی نالصغیرتی ة  القرع  مجتمع
كل  النسیج في یخرج )سنغوا( الربابة صوت مع ة  ش ا  أغنی ي  یردده یالین  ومجموعة  المغن احبة  مع  الش  مص

  ).م، مقابلة2104عیسى، (الرقص
  یوضح قرعات ام بیناه) 5(شكل رقم
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 : Eldoubuk الدبك قرعات .7
 توضع  الوسط من مفتوحة قرعات وهي ثالث قرعات الدبك عند قبائل الهمج، والقباویین، تستخدم  

 على تعزف الشیخة ومساعدة الكبیرة القرعة على) الدبك شیخة( الشیخة وتعزف ماء به إناء أو طست داخل
ة  المتوسطة القرعة افیة  والصغیرة، ثم قرع ارة  صغیرة  إض ن  عب ارج  كشكوش  ع ت  خ ا   الطس  تعزف علیه

ى  العزف ویكون ثالثة، إمرأة ذه  عل ات  ه ارب  القرع ن  بمض ا  م ب،  أو القن وم  الخش ازف  ویق ة  ع  وهو  الرباب
ي رئیس المغن أداء ال دور ب ي ال ل األساس ي المتمث اطع أداء ف ة المق ة، الرئیس ون لألغنی ًا ویك ى  جالس  عل

خلیط  -) أنفسمهم نالراقصو وهم( الكورس ویقوم الرقص دائرة بوسط القرعات عازفات بجوار) 14(البنبر
ین  ویتكرر األغنیة مطلع بأداء -والرجال النساء من اطع،  ب ون  المق رقص  ویك ي  ال رة  شكل  ف عة  دائ ي  واس  ف

من الرجال،  بقوة األرض ضرب مع والخصر الكتف منطقة في باألیدي ویتماسكون الدبك شیخة أمام ساحة
ا   إیقاع وأحیانًا) سریع ثالثي( إیقاع في للخلف ومرة لألمام الضرب مرة ویكون ي، أم اء   خماس  بالنسبة للنس

ین  منتشرة قدیمة رقصة وهي األرض على الضرب أي الدبك وكلمة ،ُاخفیف فیكون الضرب ة  عرب  ب  البادی
 رقصة في نراه الدبك أن اسحاق ابراهیم أورد وقد)  68، ص2006عبد القادر، (وفلسطین ولبنان العراق في

ابهة ي متش ة ه ة، رقص ك الدبك ة تل ة الرقص ة العربی ي المعروف ة ف الد منطق دین ب                                  الراف
 انسجام في باآلخر یمسك الدبكة في راقص كل ان نجد دائمًا أدائها طریق وعن) 68م، ص1980اسحاق، (

ه    األرض ضرب إن بسرعة، أو ببطء الدوارن مع ل ل ة  باألرج ذور بدائی ى  تشیر  ج رد  إل وة  ط  األرواح والق
    .)68ن، ص2006عبد القادر، (الكون دورة إلى إشارة أثناء الرقص الدوران وأن الشریرة،

  یوضح قرعات الدبك) 6(شكل رقم 
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  اآلالت المصنوعة من القنا والخشب  : ثانیًا
  Bolu  Nagaro  بلونقرو آالت .1

ان  وقد األنسان، عرفها التي الموسیقیة اآلالت أقدم من المزامیر تعتبر ن  یصنعها  ك ات  عظام  م  الحیوان
اب جار وأخش وص االش ا، والب ر وغیره واق والمزامی ي واالب اس ه ة أس یقیة الثقاف اطنى الموس یم لق  إقل

 وهذه والمابان، واألنقسنا والقمز البرتا عند واألبواق المزامیر هذه استخدام ویكثر االزرق، النیل جنوب
واد  من تصنع المزامیر ة  الم وفرة ( المحلی رة  مت ى  بكث ة   ف ة المحلی ل  )15( )البیئ ا  مث رع  القن ض  والق  وبع

اب، ر األخش رت مزامی ونقرو انتش ات بل ین مجموع ا ب ي البرت ال ف ى جب نقول بن ات ش ان وعمودی  قیس
ك ى  والكرم ل  إل ى داخ ة  األراض ى  االثیوبی ال ف رة  الجب ى  المنتش ة ف ازوغلى  عمودی ى  ف ة  وحت  مدین

یرص دمازین الروص یص وال رق، وقن ا ش م والبرت ة ه تقرة مجموع ارس مس ة تم                              الزراع
ر  ومن )م، مقابلة2014بشیر، ( ات  أكث ى  المجموع یم  ف ل  اقل اً  االزررق النی ة  إنتاج د  الموسیقیة  للثقاف  وق

وازا،  موسیقى  بممارسة  البرتا مجموعات اشتهرت ر و ال ونقرو،  مزامی ر و بل ر و بلوشورو،  مزامی  مزامی
و،  ر و بل و، مزامی ر  بله راري، ومزامی ر و اب ا مزامی ل، و نجیري،  فاق امو، وایمب لو أغ ق،و سیسو،  ب  دان

 زمبارات او )16(بلونقرو ومزامیر) آلیلى بناس( الخاصة اقنجر ومزامیر أبنقرنق، ربابة بلنق، زمبارةو
فى  والبكلو الفلوت آلة وتشبه المصریین عند الناى آالت كبیر حد إلى تشبه شعبیة موسیقیة آالت هى القنا

 .الحدیثة الموسیقى آالت
و ( مقطعین من لفظ بلونقرو یتكون     ي ) بل خ  وتعن ارة  أى نف ار  او زمب رو (و مزم ا ) نق ر  معناه  أو نق

ارة  مع المزامیر هذه وجمیع) نقارة+  زمبارة( يأ) النقارة إیقاع( أى ضرب ق  النق ا  یطل ونقرو  علیه  )17(بل
ى  تكون متراصة  المزامیر وهذه ف  ف احب   نص رة، وتص ة  دائ ونقرو  آل ة  بل ة  بآل ارة ( واحدة  إیقاعی  یكون ) نق

ر  خمس او ثالثین عدد اآلالت الحلقة، ویكون وسط موقعها راوح     ة عشر  ست  او ةعش ا تت ة، وأحجامه قطع
ا  وتؤلف  ألطولها، سنتمترا وخمسین ألصغرها سنتمترات بین عشرة ان  له ى  األلح زان  ف اعى  می دل  رب  معت

  :یلى كما جدًا بطیئًا یصبح أن إلى اإلبطاء فى التدرج یتم السرعة

  بلونقرو آلالت فیه یؤلف الذى المیزان یوضح)  3(نموذج رقم 
  

 ولكن  النقارة من أیضًا فیكون الختام أما النقارة، هذه من إیقاعیة بضربات دائمًا الغناء استهالل یبدأ
) بلونقرو( القنا مزامیر تتخذ) (Tremoloومتالحقة  سریعة إیقاعیة ضربات من جدیدًا شكًال یؤدي العازف
ة  منظومة آالت منهاخمس  ومجموعة كل مختلفة أطواًال ة  خماسیة  نغمی ن  خالی ة  نصف  م  الصوتیة،  الدرج

ط  واحدة فتحة لها مجوفة اسطوانة عن عبارة هو المزامیر هذه من مزمار وكل ة  فتحة ( فق نفخ ) علوی ا  ی  فیه
 . الوازا إلیقاع تمامًا مشابه ثالثي إیقاع في بلونقرو مزامیر وتعزف جانبیة، ثقوب بها توجد وال العازف

نع ر تص ونقرو مزامی ن بل وع م اص ن ن خ ا م مى  القن یظ یس                                             الغل
 جبال مناطق جوار والسهول الودیان فى ینمو الذي )Oxytenathera Abyssiniaاوكستیناثیرا ابو سنینة (

ال ) كشنكرو  فى( الكشارة البرتا وجبال) قیسان جبال( فاقشن ا  وجب ل  فادوق ل  وجب و  ب ي  )18(مق اطق  وف  من
 .عدار وخور یابوس خور
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ا  مزامیر تستخدم ونقرو (  القن د ) بل رقص  عن اء  ال ى  والغن راح  ف تنفار  األف د  واإلس ادة  ممارسة  وعن  ع
 عادة والتى النقارة مثل إیقاعیة وآالت )19(القرن مثل أخرى نفخیة آالت وتصاحبها الموركى وعادة الهوكى

  .البقر بجلد وتجلد الجمیز شجرة من تصنع ما
  

  ): 20) (بلونقرو(توصیف مزامیر القنا 
 یوضح اسماء واطوال مزامیر البلونقرو) 2(جدول رقم 

  الطول بالسنتمتر  المزمار بلغة البرتااسم   اسم المزمار بلغة البرتا 
  أتارى       

  اخولى        
  اتیقو

  اتیقو قندى
16  
17  

  )21(مشرجنق. 1
  إشوتو.2
  مشنق بیشي. 3
  أبا مشنق باال. 4
  اشولقا . 5

واب ( ج
  )الصوت

 
 
 

  

  19  اجیرارى
  22  اجیرارى قندى
  24,3  مشنق هارو
  25  بل مشنق

  31,5  مشنق هارو
  مشرجنق دانق. 6
  إشوتو دانق . 7
  أبا مشنق دانق . 8
  أبا مشنق دانق .9

  اشولقا دانق . 10

  )  الصوت(
 
 
 

  

  36  قل
  40,5  قیرا یو

  45,2  قیرا یو قندى
  50,2  انجا جى
  64,5  مشرجنق

  كوكو. 11
  إشوتو . 12
    إبنهرن      . 13
  ثرهن محسن. 14

  قرار الصوت 
 
 

  

  72  مشرجنق قندى
  80,3  قشا ریق
  88,5 عریق
  96  ابونى

    

یوضح مزامیر بلونقرو أثناء العزف)  7(شكل رقم  
  
  
 
  

 
  

 )أ(

 )ب(

 )ج( 

 )د(
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یوضح مزامیر بلونقرو اثناء العزف)  8(شكل رقم  

  
ا        ر القن ن مزامی یقي ع وت الموس دار الص تم إص ونقرو(ی واء    ) بل زاز اله الل إهت ن خ وخ م المنف

یقیًا     ) Aero phone(ام یهف وتًا موس در ص ر یص ذه المزامی ن ه ار م ل مزم ة، وك وهي ذات أطوال مختلف
ا       )Melody(واحدًا، لذلك فان الخط اللحني ر أنه وازا غی واق ال د أب یتكون بذات الطریقة التي یتكون بها عن
ة  وازا، وطریق ن ال ف ع ا تختل وازا فتحت ا لل دار الصوت، ومثلم داهماإص ازف  ن إح ا الع نفخ علیه ة ی علوی

یصدر من ذات الفتحة التي ینفخ علیها العازف وذلك ر القنا واألخرى سفلیة یخرج منها الصوت، ففي مزامی
د   لوجود فتحة واحدة فقط بالمزمار لذا فإن العازف یضع شفته السفلیة على حافة الفتحة لتیمكن الهواء المرت

فتحة زجاجة فارغة، مما یعني أن إصدار الصوت من  فيلنفخ من إصدار الصوت بذات الطریقة في حالة ا
ة             ة فارغ ن زجاج وت م ا الص در به ن أن یص ي یمك ة الت ذات الكیفی تم ب ر ی ذه المزامی                                         ه

ة  ) 2(فبالنظر إلى الجدول رقم ) 59-58م، ص1986الضو، ( ل  ) ج(و ) ب(نجد ان مزامیر المجموع تحم
  : األسماء علي النحو التاليذات 

  یوضح العالقة القطبیة لمزامیر القنا لدي البرتا) 3(جدول رقم 
  النسبة بالتقریب   نسبة األطوال   )ج(مجموعة   )ب(مجموعة 
  2:  1  39:  19  موشرجنق دانق   مشرجنق 

  2:  1   42:  22  اشوتو دانق   إشوتو
   2:  1  50:  34  أبا مشنق دانق   أبا مشنق بیشي

  2:  1  56:  28  أبا مشنق دانق   أبا مشنق باال
  2:  1   61:  31  اشولقا دانق   اشولقا 

      Oblige Engeli Pipesمزامیر انجیلى المائلة / 2
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ل األزرق    یم النی ة اقل ا     ،مزامیر انجیلى من اقدم اآلالت الموسیقیة الشعبیة فى منطق د اشتهرت به وق
الروصیرص والقرى وبكورى وكرمة وعند الهمج فى جبل تورناسى بمحلیة  يف Hamegمجموعات الهمج 

ن خالل              دق م ر بص ا یعب ازف علیه ن الع ل م ة تجع ز بخصوصیة عالی اى، وتتمی الكرمك وهى تشبه آلة الن
ى              ب، األول ن الخش ب تصنع م كل أنابی ى ش ر ف ة مزامی ن ثالث ارة ع ى عب أنفاسه واحساسه، ومزامیر انجیل

ا مى زمب غیرة تس ا الص ة البرت ى وبلغ وال(رة انجیل و بنغ ى  ) انجیل ة ه ارة الثانی بى، والزمب ى الص                      وتعن
  .وتعنى المرأة العجوز) مصى باال(وتعنى الفتاة الصغیرة، أما الثالثة الكبیرة تسمى ) مشنق باال(

ل تمارس موسیقى ا اف،   نجیلى فى المناسبات االجتماعیة مث والدة،  وزف ن االستخدام    وال اة، ولك الوف
الرئیسي لهذه اآلالت ورقص االنجیلى أثناء مواسم الزراعة ونظافة الحشائش، وهي تمارس بحب وشغف،   

  ).یسمى شیخ المزامیر(وترتبط باألفراح واألتراح، وهذه المزامیر لها شخص مسئول عن المحافظة علیها 
ث ال   وموسیقى انجیلى خماسیة تلهب حماس الرجال وتشجعهم وتخ ل، حی فف عنهم عناء العمل الثقی

  .الحشائش الطفیلیةاغ تمامًا من العمل في نظافة كل إال بعد الفر) مكان الزراعة(یسمح بمغادرة الحواشة 
  

  یوضح اآلت انجیلي المائلة)  9(شكل رقم 
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  نتائج البحث
ل األ       . 1 ة جنوب النی ي منطق عبیة ف ن اآلالت الموسیقیة الش ة    یوجد عدد كبیر م ى آالت لحنی زرق وتنقسم إل

  : وآالت إیقاعیة، أما اللحنیة فهي
  آالت الوازا .  أ

  .آالت أقمبورو. ب
  . آالت أبواق باجندو. ج
  . آالت بلونقرو. د
  . مزامیر انجیلي. ـه

  
  .كما أن لكل مجموعة من تلك اآلالت خصائص ومكونات ومجموعات وقیاسات تختلف عن األخرى

  : أما اآلالت اإلیقاعیة فهي
  .آالت بالي. أ

  .آالت قرعات باتمتم. ب
  .كشكوش با تمتم. ج
  .قرعات أم بیناه. د
  .قرعات الدبك. ـه
  .آالت مطارق جي باجندو. و
  

ا   أما أشهر القبائل فهي قبائل البرتا وآالتها الوازا باستخداماتها وطرق عزفها وخصائصها وممیزاته
ردة، بجا   ة المتف رون          اللحنی اویین والب ج والقب ل الهم ة مث ي المنطق ي تعیش ف رة األخرى الت ل الكثی ب القبائ ن

والمابان، ولكل قبیلة آالتها اللحنیة وآالتها اإلیقاعیة التي تتمیز بخصائص متفردة ومتنوعة تختلف عن القبیلة 
  .األخرى

المتاحة المستمدة  أما بخصوص صناعة اآلالت ومسمیاتها فهي تصنع بطرق مختلفة وتستخدم المواد
من الطبیعة والبیئة الغنیة بأنواع مختلفة من النباتات، أشهرها نبات القرع والقنا وأخشاب األشجار المتنوعة 
تم        ي ت ة، والت ة العالی حیث یتم اختیار األنسب منها لتصنیع اآلالت الموسیقیة وفق المواصفات والنسب الفنی

ا،      ) بالشیخ(بالفطرة، وعادة یخصص شخص یعرف  ة علیه ي صناعة اآلالت والمحافظ ص ف وهو المتخص
وازا             ة آالت ال ي حال ا، فمثال ف ق أهمیته تم تنسیبها وف ة وی ا االجتماعی ق وظیفته كما یتم اختیار اسم اآللة وف
ددة       ة مح ة اجتماعی ق أنظم تنسب اآللة الرئیسیة لألب وبعدها لألم ثم اإلبن األكبر ثم األخوان واألخوات وف

ة         وموروثة، كما  ة والزراع ك بالطبیع اط ذل ن والسیئ، وارتب أل الحس ترتبط عندهم بما یعرف بالسبر أو الف
  . والحصاد والصید، فهي أنظمة اجتماعیة متكاملة محكمة النسیج

ادات     هرها ع دة أش أما الطقوس والعادات والمناسبات المرتبطة باستخدام اآلالت الموسیقیة فهي عدی
  .والزراعة والنفیر والزواج والختان والوفاة واالستنفار والنجدة ،)جدع النار(الحصاد مثل عادة 
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  : التوصیات
نفخ         . 1 ة آالت ال زف اآلالت الشعبیة السودانیة، خاص ى ع دریب الطالب عل ضرورة تصمیم برامج لت

ة، والموسیقى         ف الطالب بموسیقى السودان عام ط وتعری الكثیرة إقلیم النیل االزرق، ألغراض رب
إقلیم   الموروث الموسیقي       ب ة ب م ودرای ى عل ل خریجین عل ك لتأهی ة، وذل ل األزرق بصفة خاص النی

  .الغنائي السوداني
زات           . 2 ائص وممی ن خص د م ف المزی تقبلیة لكش ات المس ن الدراس د م االهتمام بالبحوث وإجراء المزی

  . الموسیقى واآلالت الموسیقیة الشعبیة السودانیة
الت الشعبیة بین الدول العربیة واإلفریقیة للتعرف علیها تهمیدا لتوظیفها تبادل البحوث المرتبطة باآل. 3

  . لخدمة المجتمع على المستوى المحلي واالقلیمي والعالمي
  
  

  هوامش البحث
  .آالت الوازا التي تستخدم في األراضي اإلثیوبیة أكبر حجمًا/ 1
ارس    تعیش في حالة)  Abu Ruganas(توجد في قارة استرالیا قبائل / 2 وازا وتم بدائیة وتستخدم أبواق ال

عادة جدع النار مثل حالة قبیلة البرتا تمامًا حسب إفادة الفنان السوداني االسترالي عاصم الطیب القرشي 
  .وهو من أبناء منطقة النیل األزرق، هاجر واستقر في استرالیا قبل أكثر من عشرین عاما

عة المجال     آالت رئیسة یتتكون آالت الوازا من خمس / 3 ظ فتصبح واس تم ازدواجها على طبقة أحد أو أغل
  .الصوتي، األمر الذي یمكن من األداء والتعبیر بصورة أفضل وأكثر منطقیة وراحة عند االستماع إلیها

ه        ) (Bali آلة بالي/ 4 د الضرب علی ة عن لب، ویصدر أصواتًا رنان تتخذ من خشب األبنوس ألنه خشب ص
ات    بواسطة قرن الماعز، ویال ن مخلف ة أو م حظ أن كل تلك اآلالت مستوحاة ومصنعة مما تنتجه الطبیع

  .  الحیوانات ویتم اختیارها وتسویتها بمهارة ودقة متناهیة وبطریقة فطریة متوارثة
  ).رأس الهوس او شیطان الوازا(هي آلة صغیرة حادة الصوت، ویطلق علیها لفظ : وازالو/ 5
  .حتى الشیخوخة احل العمریة لإلنسان منذ الوالدةمى حسب المرمعظم آالت المجموعة األولى تس/ 6
مى    / 7 بي یس رب خش ة مض كل هیئ ي ش وازا ف احبة لل ة المص ة اإلیقاعی فروق(تكون اآلل ى ) الس ع عل یجم

ة  ) ^(تصنع من خشب األبنوس على الشكل ) سفاریق( و (وتسمى بالعامی ى    )أدخل ازف عل ، یضعها الع
م   رب یس ربها بمض ن ویض ه األیم بل(ى كتف ن    ) كس ر أو س رون البق زال أو ق رن الغ ن ق ادة م ذ ع یتخ

  . الخنزیر
ض اآلالت الموسیقیة              / 8 ین بع ا وب رق بینه ن هذه األسماء لتف م م ل اس ة وازا تسبق ك من المالحظ أن كلم

  . األخرى في نفس المنطقة وتحمل أسماء مشابهة
دد      ) بابت إتش/ (9 ه مر، ومتع ل وطعم رع الطوی ام واألشكال، وهو نفس      هو نوع من الق األطوال واألحج

  .القرع الذى تصنع منه أبواق الوازا
  .قبیلة أب رملة اآلن تبنت االهتمام بموسیقى الباجندو/ 10
11/هو اسم القرعة الكبیرة المستدیرة ووقد سمیت علیها الرقصة باتمتم: باالتم .  
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ا رأس       ) سة البخ(تصنع قرعات باالتم من نبات القرع ویسمى بالعامیة / 12 اص به ن نوع خ ة م ي قرع وه
  . شبه مستدیر ومقبض ویستخدم لمصاحبة الرقص لدى قبیلة البرتا أثناء ممارسة رقصة الوازا

  .الجاف تمأل بالبذور الجافة، وعند االهتزاز تحدث أصواتا إیقاعیة  Gourdنوع من القرع : البخسة/ 13
  .من جذوع األشجار ویستخدم في المناطق الشعبیةهو مقعد شعبي صغیر یصنع من الخشب أو : البنبر/ 14
15/ مناخ السافنا(هذه المنطقة ذات المناخ الممطر .(  
اء   / 16 ن علم ي السبعینیات         Ethno musicologyعند زیارة  فریق م ل األزرق ف یم النی ى إقل ان إل األلم

ة   ة مطابق ة بطریق ر مقطع ذه المزامی ونقرو الحظوا أن ه ر بل اهدتهم لمزامی ًا لومش الم تمام دده الع ا ح م
ي  ) إن أطوال األوتار هي التي تتحكم فى النغمة(فى نظریته الموسیقیة التي تقول  االغریقي فیثاغور وه

  .نظریات فى الموسیقىالمن أوائل 
ظ         / 17 ا، أغل ن القن اص م وع خ ن ن ي تصنع م مزامیر بلونقرو ال تختلف كثیرًا عن مزامیر البلوشورو، فه

  . یساعد المسك بالید الیمنىلًا بجلد الماعز ألسفل من اآلالت العشرة یكون مكسوزء احجمًا، كما أن الج
  .ومعناه بلغة البرتا جبل الزراف، وموقعه شرق مدینة قیسان بمنطقة جنوب النیل األزرق: جبل بل مقو/ 18
ار (یقصد قرن حیوان التیتل، یصنع منه المزمار : The Hornsالقرون / 19 ه   )ةالصفارة أو الزمب د ثقب ، بع

ار       ا توجد قرون األبق ة، كم بطریقة معینة، وتستعمل هذه اآللة أیضًا عند قبائل الفالتة والتعایشة والهبانی
ة  تفي ساحة المصارعة بجبال النوبة في منطقة جنوب كردفان، یثب ها الراقصون في رؤوسهم عند رقص
  . ة المصاحبة آللة الوازا ورقصة الوازاالكمبال، أما قرون الماعز فتستخدم كمضرب آللة بالي اإلیقاعی

ودة       / 20 ات الموج ماء الحیوان ب أس ان، وحس ة لالنس ل العمری ب المراح ونقرو حس ر بل میة مزامی تم تس ت
اء          زواج وأثن ر ومناسبات ال اد، والنفی االت الزراعة والحص ي احتف بالمنطقة، وتعزف مزامیر بلونقرو ف

ار    تقبال كب د اس وركي، وعن ادة الم ة ع ین   ممارس د تدش ة عن وس معین ارس طق ة، وتم ؤلین بالدول المس
ل الخریف       رة فص ة فت استخدام مزامیر بلونقرو ألنها تظل محفوظة داخل غرفة مغلقة، وال تستخدم طیل

  .  مثل آالت الوازا
  .، ویظهر مع بدایة الحصاد)جداد الوادي(معناها دجاج بري یطلق علیه : مشرجنق/ 21
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  :قائمة المصادر والمراجع
  الرواة: اوًال

ور    ف الن ـ    ) مك قري  (المك عوض الحاج یوس ه، الســ ة شخصیة، بمنزل ـاعة ظ السبت، أم   12:30مقابل ــــ
  .  م2014درمان 

ة شخصیة بمركز             62: طه أفیري بشیر ة، مقابل هور بالمنطق ان مش ة الكرمك، فن اء أورا بمحلی ن أبن سنة م
  . م2014/اغسطس/12عصرًا السبت  4شباب أم درمان، الساعة 

اریخ  ) شیخ الدبك: (عیسي إبراهیم عیسي م 15/3/2014مقابلة شخصیة بالروصیرص، حي العصاصیر بت
  . 24مساء شریط رقم  5الساعة  

  :مراجع البحث باللغة العربیة

  . م1980األدب الشعبي، ورقة مقدمة من خالل مهرجان الثقافة الثالث، الخرطوم، : إبراهیم إسحاق

راهیم    ور إب ر الن ي األمی ل األزرق،       : مك ة القمز بجنوب النی د قبیل ة عن روب اإلیقاعی ة والض اط الغنائی األنم
ا،    وم والتكنولوجی ودان للعل ة الس ورة، جامع ر منش یقي غی ي الموس تیر ف الة ماجس                      م، 2010رس

  . 38صفحة 
الم   ادر س د الق وم،        : عب ة، الخرط ابع العمل ى، مط ة األول ان، الطبع إقلیم كردف ة ب اط الغنائی                     م، 2006األنم

  .  68صفحة 
و راهیم الض ي إب ة  : عل یویة، جامع ة واآلس ات اإلفریقی د الدراس ا، معه ع البرت ى مجتم ة ف الموسیقي التقلیدی

  .   157- 59 -58-52م، الصفحات 1988الخرطوم، الخرطوم، 
اني       ي التج دین عل د سیف ال الة        ): د(محم ى السودان، رس ى الموسیقى ف دوین الموسیقي عل ر الت ة وأث أهمی

وم،         ا، الخرط وم والتكنولوجی ودان للعل ة الس رة، جامع ر منش وراه غی فحات  2003دكت                   م، الص
)113- 210- 211- 213- 214  .(  
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