
الرصدي!1ثهأرر!ه!بد

أفي!41!دء!ثلشموف!!ممال!!لا

تولوأكدالنعا-انيبد،و،ايجغرافي!يثضرملاصبياةاك!

تأئرءنكالحدءتومعممةعارضةبطريقةحرالشفيالمكان!لرالاشارة

جابيالاتالمفعولالنههيمهذااخرجودد.ذأثالىشماباالبيمها،شاعر

.والاستهلاكالتردادجراءمنآلقراءملهحتى41ش!مرؤيأبعدالهذا

الجئرافيالعامللاضافةمتان!يةوقفةنقفاننورالكلمةهدهوفي

بيولالفائدغتتمضىألسوداني،لمشعرنقدنا9كيأانناريخعاملالى

ثراشنهبنىقد(،.!نطه)ءاننجد.،لاجونماعيالتاريخيالىهح

الفنا)ءيفوليثالهربيةشعراءلبعضدراستهفيا!ننهجههـذاعلى

نعذلكألهاناوربماههاشخاصعنهنبحتواًلادباءالشعراءندرسان

وهياثهراءاثخاصمنصطراأعظمهيالب!ثكلناخرىالوان

ا(أ"فيهايهيشصونالتنالبيعةظروف

ومرورابالسكانلابالمكانالمبرةبأنالم؟ئورالقولتناولااواذا

مثلألغربيهنءالعاملوبعضمقدمتهديالاجتماعيةخل!ونابنبنظرة

قد(،حسين!اننلاحظ،"وتين""ولامارك)،،،مونتسكيو"

عاىالنظرةهدهيطبتىانلهوقسنيالاساسهدامننظزنهفيانطلق

تواذقالىفالف؟ر.العبالسبنالشعراءوبعضبانحجازالغزلنسعراء

الاؤاليمهيعاتاخهللافوحدربينتهمعربعةابيابنعمرالاموي!الشاءر

الغرأ-!يالناكدبم!نهجتاثرفدحسينكلهفانثمومن.عنهاتم!عفالتي

منغيرهعنالانجلهؤيالادباختلافيفسرانحاولالذي"تين"

حسينطهانمنوبالرغم.البيئةاوالمكانبصنصرالاوربيةالاداب

اءضقادنافيكانهالمعريدنلراستهفيالاجنماعياكهجهذأاتبعقد

ابنوندرة.خللوقابنالعلامةبد2حيث!منانتهى!ثاخفققد

واكفصي،الضةصيلبالعمقحاؤلمةمتقمحةطفرةتعدالمكاناثرفيخلمون

ؤكتحلإلا(تظرةهذهمستخدهين،المجالهذافيتبرزاننحاولكما

!زراكليقوماذضيقةحمودفيمنههـجهطبققدحسينوكه.اثمر

عنصرفيهاالمكانعنصريخنعدى،متشابهةعربيةجزيرةارضعلىالشعر

عنالزمانعنصرنفصلانهنانودلاونحن.اهميةالاجضماعيالتاريخ

التاريخحركةانبل.اخرىجدليةعلاف!ةبين!ماتقوماذالمكانت!ر

ولكنا،المكانعنصرآلىوتضمفتعولالتيفهي،شي!كلفوقىتقوم

لاثباتمحاولةفيبامانالخاصالجرءع!ندنقفاننودالكلمةهذهفي

انطلقالذيا!انان.النكاملي!ةالنظرةهذهداخلوفعاليتهوجوده

اقليميااختلاؤ"يسجللالشعراءالبعضتحايلهفبمحسينطهمنه
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"-ارطهفيحدتالمكأيالصفنالجفراكلب!دحدتكألذيواضحا

وادبيا.ثقافيالفتتاؤ،حدثالعربيالوطن

المكانعنصرهانالسودانديالوبيالشوثورجاءاذااما

ابنمعولنبدا.عل!هظبيقهاميقصوىاهميةيمثلالنظرةبهذه

العربيالو!نخريطةفيالجديدهألأمكنةلموقعاشارالذيخلمون

حريزاامرهاكان"وحينحدثالذىالهائلالجغراهيالتفتتبذلك

سائرعلىنمالبهواحعهمنافعبدبنيوعصبيةممعداونطأد(مجتمعا

الىوصيرورتهاالعربيةالدولةتقتتالىيشيرفانهوالان)ا"(،مضر

ئمبالاندلسملكاالداخلالرحمنع!بداستحدثانمنذدولثلاث

بنيثولة:ا!طسامثلالةالىالدولةفصارتالمغربالىالريسننى

دولهثمالقديمملكهمبالاندلسالمجدررينامي!ةبنيودولةالعباس

هذانربظانيفوتنالاكما-والحجانروالشامومصربافريقياالعمبيدين

اهـذيالجغرافيبالتجديدبئلاندلسالامويةللدولةلسياسىاالتجديد

عناصرمنوشحات41فيوردوما.الاندلسيالشعرفيوانعكسحم!

والقصيدلموشحبنماففصلواعنهايثالحدفيالاوانلاؤاضمحلية

.الشويوالخيالاوسيقىوااللغةفي

،(مشرقييامثله؟أرناالنىباطلحه"

ناالغربيالش!لامكاناتيتيحجديدك!نصرالمكانالرانبردلا

وا،ضافة.التعديلنتالجمنهيجديدةولغةجديد"روىعلىتتفت!

الشهرفىالجفراؤبوالاذفنناحالاتسهاعهذاائرخلدونابنلا-ظوكما

وتفيرملكتهفس!قدالمصريالعربيآل!انبانءشكراللغة9!/فنمثلا

الس!ببويورد،والمغرببالمشرقكلهاالاسلاميةالامصارلمغاتفياعرابه

حدئتكما..)؟(الاممعلى/الغلبمنالاسلامهـيةنلدولةوقعولذلكفي

مائماللرنمناللغةلحفظالحلماءبهاقامجمةمجهوداتالمشرقفي

تطورحولعراعمنالشعريةالحركةقارلمحيبرالسودانفيح!ث

اللغة.ناحيةمن4الهربالقصيدة

لايجطدتس!عىهيبلالحدهذاعندخلدونابننظرةتقفولا

اخض!فمنذلكفيوماسكآلهاومزاجالبلادتلكاجواءبينعلاقة

ذكر.المكانعنالصادرالمحليةالرؤياخلالمنلالحياةالنظريتبع

عنؤقال.الجغرافيوموقعهالاقليمهواءطبيعةعنحديثهفيكلههذا

الجزءفيانهداخلهالسودانيقعوالذيبصددهنحنالذيالمكان

393ميالمقثمة)1(

38صنفسهالمرجع213،(



الوان.او!اةاوجهكلفيبألانحرافيختصوانهانمحرفالفربكبما

والفواكهوالاوواتالملابس.والمبانيوالصنائعالعلومواحوالهـمالبشر

افواتهموانوالقصبباللإنيبنونالسكانبأنوذكر..!الجيوانات

اثار3،الشجرواوراقالجلودءنملابسهموانن!بأوالهالذر!من

ارواحهمفيوان،كويمهـمواصلامزحجمتهمفيالحارالاق!ليمتائيرلىأ

الىال!ربي!ةالجزيرةسكانتسببيينماابدانهمنسبةعلىالحرارةمن

.)1(للناساخرجتامةخيربانهمووصفهمالمعتدلةالاقاليم

والمحكومةالنظرةهذهتفاصيلدقةعليلندللهذااوردناوقد

والمكانالواحدةالبيمئةفابناء-العامالفنيالذوفىباختلافاخيرا

ويقوىويضيقيتسعالئوقوه!ذاواحدئوقف!هميشتركونفدالواحد

الاشراكوهذاقوياشنراكااًفيهيشركونمثلامصرفاهل..ويفسعف

ويشاركونبعضهاثونالفنيةالاثارببعضالاعجابعلىيجمعهمالذيهو

اضرفحدالىميهويشاركونوفلسطيناثماهلجيرانهمماحداىا

النو!هداانشسكولا)2("الشماليةافريقيااهلمنجيرانهم

يختلفالذوفيهذاانكما.القارةجنوبالىاتجهـنااذاسيختلف

ينفردبلداسودانوا،الواحدالبلدرراخلاخرىالى!طقةمنصززلها

.والازثواجا!كررمنبهخاعىم!ندظرف

للشعرالاقليميةالشخصيةت!ديدالىيقودنابذلكوالمكان

ئمالاكليموراءيقفماه!نلالم!ن!كعاالبعدمنويهمنا.الس!ودافي

واحدالاالاثب!وما(لمخهـتلفةوالوحداتبينالاقليمالتفاعلتوضحامكانا!

اوءوالبشريةاطبيعيةالعواملمنيئسجهبماهامهوبل،!!ا

4فنياالعاملرونبدؤللااًذا.والن!نائجالاسبابمتعدد!صورمنيورده

فلشي))قنلاكاملالهزيزعبدالدكتورلذلكيلمحكماآوالمجغراكيآ

ملامحاوكنةلوحةفيشخصملامحتحديدبينكبيرفرقمنهناك

اضواءوقوزعزاويةت!ختارالصورةفيفيتحريطهاوبحثؤكيا؟يى!

افريتضحالداملينهةينوبالتقاء(،)3(فيالافليمانتوكذلكوظلالا

خم!نبلالملكحمزهالسودان!ماا،فافدتعبيروعلى،اثعراديالكان

".اصلهاعلى!صورةا،خراج"

فيه.ووجوفبألمكانكبيروعيعلىنيالسوداوا!نساعر

الاستواءوخطائكبرىحرارتهاافريقيامناىأ

الشهوسبالحراراتلثصنفكا

الابنوسكعودمن!افأنالفحتني

!وتنشعالننمديدئبربمن!:تي

ت!علابعدعلىآشتمكلمايستلظى

الصغيركالكفلجوعانا!ريقم!اكاانا

مذنب.يصبحيقربهامنحمراءتفاحةالىاهفووانا

الوج!ودبينربطاهذهابراهيماحيصلملاحارياتؤينجد

واًلذوقوالمزاجاللوناخقلافمندلكيتبعومااقبريقيا"!ه!المنسعاني

الاخرىالناحيةومن.خلمونابننكرةاللاو!هكيب"حضروانه

نءوتفردهالافريقيللاقليمتفصيإيااخلافاالفيتوريوق!؟س!جل

يقول!عن!ماالمكانعنمرمناثواتهويتخذصورهفكلولفنج!.كيره

افخنجرانغرسثا

الغار،تدوقيعيبهاتموبما!ثسهسسيدكيتكا

والشلالاتا،متدةالكاكاولحقولوتغيم

الضحكاتحزانىمساينصيادينوفوارب

الطو؟(تطولعاىالجوعالهعلقهنونهأء
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السودان.وء4افريقيافيالسؤ!انبحثسكاملعبدالعزيز31(

.السودانابحاثشعبةمنشورات.حضاريةمقارنةدرالسة-ينمئرلم-

الح!ضا!روواهـك!لية

الحركةحياةمناورومانطيقيةكالمرحلةالشعرعهـيدبعضووء

كلناليحتمنجزءاالحضاريةانشخصيةعنآدحثيصبحالشعرية

طهمحوودعليبهخاطبالذيالروهانسيالحن!ينذاكمثل،الاصول

اطكحمزةفعله،اضلالالماض!ثوكالذيوناجياسماعيلحسنومحمود

جاربمنذلثتنعوما،سناراطلالعلىوافعانوهماوالعبا!كلطنبل

أاقارىءويلاحظ.الحضاريةانتذخصيةعنيبحثونوهمالثعراء

بأاطلاس!و)واذهاتبداءةمراحلالىالاخيرةقصائدهفيالفيتوريرجعة

3صيم!كيالحيعبدم!مدفممهوماوالياكلوانسحروالاحجة

ثصعاراتكلهذلكمننجعلاننودلاانناالا."سنارالىالعودة"

لمحرعو!"حولوعطاءاخدمناثارتهوماعوضلويسرفعلاكاتيلسوة

الىأاخلاصيقودمسلكاقالطرذلكفيوجدنااذاالا،وعروبتهامصر

مان.المعاعرةالعربيةاتثقافةصلبكيالقائمةان!!ضاريةالازمةمن

نهضهذاجانبفالى،ألعرنثعاانثعرخريطةفييلوحتفتتاثمة

والصحراءللغابةوالعودةالسودانيوالشعرالفين!قيةوالنزعةادونيس

العربية.النلدانمنوغيرهماأرالجزا9تونىفيالوجهةهذهيتبعوما

هنافيكلالرئيسيالسنبيمثلهناالمكانعنصرانفيهشكلاومما

بحثنادلكدلاستقصاءاردنااذاحتى.صتوالتوالانفتاحالانساع

اليها.يئههك!-اناثهريحاولاتياالحضاريةالذاتكي

انمنذالاولىالبداًقيهوهناالمكاناثرعنالحديثويصبح*

استطعئا!ذا.اتقارةداخلأىاالعربيةللثقاهيئمعبراءالمعودانكان

الساميةالشعوببأن"نولدكه)ءالالمانيالمسنشرقرايعلىندللان

علاؤءاتجادفيافلحنا،ا،ريقياالاصلبممو!هاكانلعربيةفيهابما

ولنهرك.والاكريقيالعربيانكانين-نكوسيطالسودانلدورجديدعة

نافمنذ.التلقيسو!اندورلنرىوالادلةالاهانيدوجودلعممذلك

شرقسفراءبينالتقاءنقطةالعديمغومساكنهاالمصوراتقصوركا/ت

مروىص:صوبمنومبعوثيه!افريقياوتجارالمتوسطلابيض3البحر

والملكاتالالهةالملوك(انداف!سن)كلؤكد..)1(القارةم!وغربيها

ويعلمونالافقولسعة،روال!الثقافةمنحظعلىكانوامروىكي

الباذخعيشهـمفيبعلمهموينتفهورمصرميالقصورعظمةعنكثيرا

ومالهمكراغ!!"نيصروونوازهم،،صء،ماتهممعابدهمنقوشتصورهكما

هدهدكروردكط،الفنو!هطدوؤهموتميةاصروحاا!إمةفياكثيرا

انهارعبرا)تىالاجنحةح!يفارضييا)1القديمةهارالاسفيالممألك

"المياهوجهعلىالبر:ىمنوواربوفيأالبحرفير-لاالمرسلهكوش

و)مويةثقا!ةوحدةنمةان(دافد!ئ)يوكدهالذيوا!ش!ث!.)2(

الزمانؤ!أالغابات!سكلكأاتتيالافريق!يةالقارةشهوبكلتربطكانت

اكث!رمنكانصأمروىؤضكانتالتيال!ضارةانالىوينفر.البعيد

..ا،سدمعبد)-:؟،لمكاقترةمظيقيالافربطابعهاتهيزاالعضارارز

اهـى،راتواقف-والفيلدكالاسان!يواناتصور-اررمسمعبد

اصليةمحليةثقافةمنمروىلاهاليبدلاكاناذ(اًلخ..الصحراء

منوالعقودلنساثهمالفاخرةكالحلىاك!وهاالتيافؤوناصالة

الصناعاتهذهؤماالباحثيجدلا!ثكا)م!اة!ال:!سيةالحجارة

حلي!انيظنونلائارعله،،يجعلالذيالامرلهلقليداتراوالفنون

وظلت.نالزولمنؤرونثمانيةوخاقهمص!أم!منكانتومجدهراتهم

المحليةبأصالتهيحتفظكمكانافريقيافبمالسودانيةارةال!ض!طقة

بتقدمها!انهذاظلبل.حولهاككأالثقاؤإتؤكيال"أئيرويحاول

بلالزمنوجهؤكه!/وق!فتاقي،بدالمهكهذهساكنايقفلاالمل!وسالمادي

ومعإ(.منكل3القارةهذهافاقالىعبرتقدال!ونرياجمنكثيراان

احمد.مجمالى.ت.دةجداضواءتحتافريقيا..دافدسن)1،
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لبلدمروىانالى((داؤكسن"يش!يروا"كلانالزمانظرفياختلاف

عرضناالنىالمميفىةكنونهامثلهافطورتائينالعبتهالذي1الدونفس

الثقافةخبرمناداعتماافريقياالىواداعتالمعرفةزعتوومنيطرفا

أثت،،برفيقتهاصلةعلىانذاكمروىجمونوقد.وآلعمرانوالعناعة

الثالتالقرنفيعاشوقد"هيلودورس"ي!ىيونانيشاعروهذا

يونانيلنفابمرءيةفتاةظبفيشبغرامقصةيحكيالميلاثي

المروية.باللغةشعرهاكتبتفساعرةالفتاةتكونوفد)1(.وسيم

ا!لارمنالمؤرخينيديبين"لذيالقليلانغموفاالفموصويزيد

كانتوصورهابرموزهاالمرويةوالهيروغلوفيةفراءت!يمكئلاالمروية

المعبدجدارعاىلقومالصوركانتفاذا..بنفسهاقالمةمستقلةلغة

الشعرفنونفينتصلمثونحنالانبنافك!فالمرويةاللغةهذهلتؤلف

قبلسودانيشروجودعلىدليلاهذاألشى؟الشعريةالصورعن

؟.الطريقةوبهذهالعربيةالهـلمة

ئم،بالمكانيننائراناستطاعمروىعهدفيالتلقيسوداندور،ان

العربيهالثلمةوفتوعنصا.فعالةبهـالريقةحولهكيطالىفيركلبدأ

ذاتالثفافيةالتجربةمناجيالىارثتحملالسودانيةالأرفيكا؟ت

ناآشعاعكمركرمروىاستطاعتفاذا،المكانفياضاربةاالاصول

الوافدةالعربيهاثثقامةاتىفيفيرطاتنقللاالكيف،حولهالحيماكلثر

ككانبالفهلهذاحمثلمد؟الالباتو4ءوبااكمحديىمنانفكالأهنح!ت

الذيالتعديلهذاحثانالعربيةأآقالمحهأكيالحضاريةالخلقيةاثر

:مجازاعليهنطلنىمالديناكونوالمذيواللغةالعكرو!ب!صد-5نحن

المكانيةبالاصولالتمسكبدمماةحداالذيالامر.السود؟ليالشعر

احدهميفول.قويلةمعركةيثيروهاانآلسودانيالضعركلياليةالا!

.الواديلقاحالاعصرفديممنفينالنوبةارضالسودانشمال"

لاعالياستلهامهوالعليابمصرالغرصنيالفن..بالمصباكب!اجنماع

القارةقلبفيالمحراقةبادشمساحترقفئهو.الدوامعلىالنيل

الخضرا!والظغل.العافيةويطممهالصحراءكبدفيحرقاننيلينبعحيت

عرحاوشادهرمالنفسهابتنىحىالفارببهجمعالذيالزنجيافن

عنبعيداازهرتعشبةالسودانشمالنوبيومرجانعاجالوانهجميلا

.)2("الجددوالقاثعينالنهرعبربألغابالرحمومتصلةالفاب

يثيرونهايقيةالا!المكانيةبالاصولدذمسكيدمموناددينوهؤلأء

بلاد"اسمالسودانعليآلفراعنةا!نقانمنذننتهـسالافكريةحرلا

بنفسالسودانالهربالمؤرخونويذكر.ادمهـودارضومع!ناها"تانهسو

كوشولدسارالارضفينوحولدتفر!لماانهالمسصثبملمحيذكرالصفة

منهمفسهـعارتاقنرقواثمممرنيل!عو!حتىالمؤبذحموكنعانابن

اًما0)3(والزنوجوالبجةالنوبةوهمأوالمغربالمئرقبينميمنةكا!لفة

وبنفسالمنطقهكلعلىالسوداناسماطلقوافقدالعربالمؤرخينبقية

ويحاول.العربيةواللغةالاسلامياورينالسودانالىوفدحتىالمدلول

بعضيثيرواانالا!ريقيةالسودانيالشعررصولآلمتحمسينبعض

عربيا؟شعرايهدهلبالعربيةشعرهالخ!يامكتبلوماذاسالتسلؤلات

ولان؟انجليزيابرهل..بألانجليزيةشعرهيكنمبالامريكيفالشاعر

يكتبونالذينوالصوماليون.بالفرنسيةيكعبالذيالجزائريه!نالك

سنفورليوبورريكتمبالافريقياكانومن؟عربااليسوابالعربيةشعرهم

السودانيالشاعرعنماذاثم؟فرنسيشعرهوهل:بالفرنسيةشعره

بالعربيةالافريقيةالاحجيهاهلهيكنبمثلمابألعربيةشوهيكتبالتي

"محهدعنهاعبرالننيوالروحالمادةوثنائية.إافريقيااعلهايظلبينما

.((الحيعبد

بلساناتننى"

المصدهـننسه.ا"ة

لست"67-9-091الصحلاؤجريمة-ابكرعثمانالنور)12

."ومنعربيا

.25؟مىأبم"الذمصمروج"ناريخ،المسععوثهب)3(

،(بلسانواصلي

الستورلغةبسيادةهكذااًواسهـالسودانديالحالاصبححنى

المالورأسالتحبارةلغةقريثسلغةهـادتمثلماسناردولةفيالاسلامي

فطالجزيرة.وهناكووجودهمستمرارهماًجلمنالاهاريتعلمهاكلغة

بنيعبدسحيمشعرفيالنوبيوالاصلالعرب!كةاللسانكانالعربية

الهاءينطقكانانهوزعموا.الاغا!عافيترجمتهت،كماالعسحاس

مابررسوتوما"احستعنبدلا(اهسنت)!يقولىالحماءعئبدلا

مؤذنبلالعنداللغويالتعديلعنالحديثوي!ول..ألخ"شعرت

ناالا.اللسانفيولشيالفلب!الغيالايمانوحكايةالرسول

الحواجزيمحوالذيالقاتونكانالافىيقيالمكانعلىوفوده!الاسلام

العربع!فىوليولوبهاامرالتيبلطاعةخلاوالاسودالاحمربين

اهيباابواما.فىبيبةرالهكان"سوداني"حبشيعبدالمسلمين

:فقالكالزبيبةراسهالذيالواليضدشعرهفيهذااساء!قدالمتنبي

الخ....معهوالعصاالاالعبد!شرلا

بهذهنفسيااحسا-االشعراءبضيلدىالاتجاههذاوفجر

نضجهاكملقدعنترةمععرفلعل.عنترةشعريدسهكاازريالفواري

.المقاساةهذهكلقاسىكابألاعلاملصفلوالن!رهذهعلى

نومحا9هااخعلايرش!الصكور19نفسمةادرسباتمئجاتبهذأ

يصنحالامرواناللغةجانبمياًما."آلسايكلوجية"الفمل!!ودمن

المترسبة.المحليةاللهجاتممالوافدةالعربيةافلغةعراعفيزمنش!ة

يستفرققد!يلوؤتبعدالاعادةالغلبةلهاتتملأالغالبةاللناتفان

وكان"قالالذي،(عابدينالمجيدضبد"ذلكلاح!وور.قرونبضعة

نامنذالسودانفيالفصصالعربيةئار7عننس!معانالمنتطرمن

يستحقشيءعننسمعلاوثكنناالبلادهذهالمسلمونالعربو!*

هذهقهـيمةمنوتبقى11!"الميلال!عشرالسادسالقرنمنذالاالذكر

المحافللغةتظلالفصحىاللغةهذهانوهي،اخرىناحيةالترسبات

ذموذجيةكلغةول!لالحقيقيالوجدانعنتعبيرلغةوليستالرسمية

الانساناما.الشعريةالاسوافىلغةاوالقرشيةالتجارةكلفةللالصال

فيفيستعملحببرةاحيانفيالوجدانلفةالىيلىفالهالعادي

يستعملووالظاهوةووهزالتولا.اثحليةاللهجةالبسيطةحياله

نااراداذاحتى.والغرحالغضبفيالعلأويةانفعالاتهفيالانسان

باللهجةليكملهاالعربيةعبارتهيقطعنجدهوضوحااممنئربطريقةيعبر

مما،اللهجةبهرهنفسهاعننعبرعنجهافيالمراةوحتى،(،الرضانة"

لهذابدولا.الصادقيوالانفحالوالاحساسالوجدانلفةانهاعلىيكل

الشههـاءمنكثررافانلذا.الصادقبالشعوعلاقهلهيكونانكله

التطبيق.عوضعفيالتجربةهذهوضعواقدالسودانيين

"لبايوا"

"دبايوا،ء

اشياهاالمجاعةاهلكت

النعالهذهفير،(لاوشيك)،يمدولم

)؟(الخ...والشوتالاوالثوبصداره

القبليةالمصطلحاتمنآلفائضالزخبمبهذايعبرهنافالشاعر

وعنللبلالىالعامةالهمومعنللتعبيرمضطرانفسهيجدلانهالمحلية

الهربيةيتحدثانهرغموالشانوسالصورهؤهفيتننفجرالننيا+سي

الابعادهذهيعيشانيستطيعلاانهيجدوعلماثقافةويحياهاالفصحى

الابالطبعالصورلهذه3اختياريكنولموالاصساساللغةبنفسيالأ

جراءمنتحدثهمنافالمأساة.)3(بنفسهذلكذكركمامصادفةمحض

21ص"السودانفيالهربيةالثقافةتاريخ":عابدينع.)1(

بلهجةعليكماًلسلامسدبايوا..الهشدوىخن!الشوتال)2(

.الهشوة

ا؟ص"الابنوسغابة":ابراميعاحمدصلاء*(
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امكاناتف!رعلىالتصفهذاعناننالتعبير!كنالاولمجيالتخلف

كامل.بوجهالؤىالصوع!ئصريتعقتىحيثول!ةصورمنالاقليم

فيالشعبيالشصمنجعلتالتيهيالقانكلدةهذهنفسولعل

زاويةبألطبعوهذه.الحقيقيالوجدانعنالمعبرلشعراالاندلس

مما،مثلاالموشحاصلحولالاندلسفىدارالفيالصراعمناخرى

جديدسقالالىيقودناهذاوكل.!بهالمكانيةالاصولاثرعلىيدعل

كتبفكلاهما..جمرسودانياشعرانقولىولااندلسياشمرانقوللماذا

اصيبوؤد.والاردواجالثنائيةمنالصفاتنفيواكتسببالمربية

ذا6ا!انعنصرجراءمنوا،ز!واجالثنثيةبطءالسودانيالشعر

.المجالهؤافياللمحةهذهعنئتحد!اننستطيع

يصطعاذيالثشائيةهذهخلفتقفالتياكانيةاالاسباباما

!تلقيوسطاسوداناكانانمنذبداتفقدلسودانياالشمرمها

الهرجميةوالجزيرةافريقياغرببينعبوروكمنطقةوالضجارةاررفعارات

الافريقيالمكانبونالعربيةالثقاهةعلاقةكلاكتانومنذ.المقدسة

ال!كةهذهواصبحت..واننباثلبالتلاقحالمتينالجسدهذاعلىتقوم

والسوداني،الاسلاميالعربد"الغالمينبينالسودانوسطيةعلىتقوم

مجالفياما.واللغةالف!رفيالثنائيةهذهكانتثمومن،الافريقي

ينقسموالتوح!مد.والتوحيدالوثنيةبينلمالدينىالاعتقا1فيقومالنر

وغيرالعربيةفهناكاللغةمجالفياما.اسلاميوكيراسلاميدينالى

وعاميةلهصحىالىالعربيةتنقسمثمومن،المحليةاللهجاتمنالعربية

الىتنقسمف!الثقافةهذهتستخدمالتياالانسانيةالعناصراماس

الزنجيئالعربيةنيمثلبينهماوسطخظويقوم،وزنج!عربيمنمرين

العبربية.والزنجية

ةالازدوا-طابعالودانفي*فريقيامانشخصيةوتتخذ

المكونفالسودان،المتعددةالمناخاتواالاقاليمبينالجمعفموالثناءلية

وبينوالمطرالنهربينيجمعبلديالرصوالسودانيالنيليالمحورينمن

ويتض!ح.والصحراءالغابةوبينوالجبلالسهلوبينوالمرت!فعالمنخفض

علىوءيرا!صهالسودانبينتقومالتيالمشحلالىبالهـنظرجلياهذا

ثمافيتجاورافريقيةدولةاولالحجمفييةنيفاذسودان،الحدود

وتقوم.والافريقيةالعربيةالثقافتينبينماتتفاوتالتيالدولمن

النيليالمحودينبينالالعق!اءمجاللكونهكذلكالسودانوسطية

والزراعيالرعويقطاعانالاسمانيةال!4اةقواموحيثوالسوداني

السودانوسط؟يالاجتماعيةالحياةانونجد.تناقهضعلىقائمانوهما

تناف!رعوقائماىوهماوالصمخاقطناك!9محصوعلمىاكصا:لا-متمد

ايضا.

ق!اريخهفيويصبحالسودانيلشعرايتاثراله،رمةالثنمائيةوبهذه

بعضجعلمما،المحثيةت!ناقضاله!وان!ماكاذاتيةعنللبحدثمحاولة

لمالسصودانيالشاعراًن.والاؤلميميةبالمحليةيرموهانالعربالنقاد

منللاستفادةيتجهحتىوالرؤياالثقافة1تنائيةمنالنتخلعىمنبمديفرر3

العربي.للشعرم!مولهلاضافةامكاناته

لث!اليعربياسلامي؟طبينالىحضارياالمكانهذاوبانقسام

بين-راعمنطقةالوسطىالمنطقةتظلانبدلاجنوبيزنجيو!ب

فلم،السودانفيالعربيالشعرانتجتالتيالمطقةوهبم،القطبين

الشبعمراكرحولالاؤ!اليمهذهبيناقائماا!راعالشوهذايغفل

اشمراف*فظهرت.بذاكالسودانيةالثقافةاتجاهتحديدونحووالري

وطنمنشاعرديوانيخلوفلاالاقليمالىالحني!نظاهرةالسوداني

بل!ه"زاوا)ءلذاثمثلاودضرب.اليطيحنكريةعنعبافىةصغير

:،الحرد)واحمدسيد

تركتهه!ناكفلبي

طفلا

الجماليغارله

حمامةوراءيمدو

شالنفضاتميويلوب

مفلغلا"التنيصنبات"في

كلالبلا)الثياهخلف

سموحلوبيتريشفي

اهـمالاحمبانفو!

واالاقلي!ك!التصارعفسيالثنائيةالىاشرنافكناوادا

الصبيننزعةفانالاوسطالسودانفيانصبتالتي"البروفنسية"

الوسطوجهفيالمئتجالافليملذاتيةن!كيداالاليستالاقليملى2

الاقليمذلكمنالشاعريينحدوعنمماوتطاولهكبريائهبكلالمستهلك

مكانهاالغربةهذهفننآخذوحنينهباغترابههـمر،مثلاالمملعنبحثا

الوجدانمبةللمكوناتعصارةهنافالحفن.الكبيرا)طبقيالصراعءن

فضظهر!الشاعرت،(يعانبئاليالبدائيةللامكاناتانعكميهيوالتي

لهحنهنثكلفيصينئذتستيقظاكانيةالاصولان.شبرهخلكل

مكونا-هااهاقومياتلدىوالتفردبالذاتاحساسمنالحضاريعمقه

ابراهيم:المكيمحمدالشاعرقولفياترسبة

عجوزماسخةرياحكم

بألمديحآلهواءنعطربلدي!ي

تفوحبيوتنامنوالضيوفالطعاملوائج

قوله:او

الدواًرونوه!نابأسهكلمونبهـالشىرتجرعئاذاكم

تهوىبيوقي،تنوحمساجدكمتسمعناذاكم

الجنوبريحفياكخلعويلوطوحنا

...الكبيرال!رهناكنااننايشهدالله

عامةهنطقةعلىالسوداناسمباطلاقاكتفوايع!بفالبلدانيون

ءمقمعالشامريكونوقديكفيلاوهذا،شيءبايمحددةليست

لاقليمصورةيرسمانفيحاولهؤلاءمندقةاكثربالمكانا!طسه

بأننزامهلا!ليمهالشاعرنكلةتعمقتوكلما.ارمفلعرخلالمنبعينه

عالعةفنيةدرجهالىشعرهفيالحنينقيمةارتفعتكلمالهووفاءله

فيها:يقولقصيدهفياهلهيخاطبو!

مسالكانب!

وامترحمهالطفلةيمدلم

دمالطرقيمؤلىيمرجونقة9لوولا

فيهمااستربحفسفيرتينالىولا

غائماالحنينصار

%ر!مهالبحارعلىجزيرة

المؤثرالقيللتعبيرشاهقةذمةالىبالضنالش،عرهذاويصل

:يقولحين

الثيابتحسستانفىوحشةدكا

وبكيتاصواتكمالىمشتاقاونحت

امانياحيكواستففرت

الحنانذراتكلاقبضال!يوم

الشروقهذاوفيمرتبلحظة

الوهيبالزمنشرانقعنهقنفكماوكل

التعبكل،ثن،ئيةعلىآثارهاطبعتالتياكاناثنانيةءنوانطلاقا

علىاسا!4يقومالسودانيالشمراصولحولالحديثاننجد

وتصبح.الاعلىالمثلتحقيئنحوالاصولهذهمنءر!نبسنالتصمارع

متميزكمكانسكانهباغلبالسودانموقعهىانيالسودا%الشهو-طببة

الثقافةانتشارسهلومما.الا-لاميالعربيالعالمهوضخمعالممن

قائماكاناليهالعربيةواللغةالاسلامدخولانالمكانهدافيالعربية

لموالعروبةالاسلامرسالةحملواالذيناننلاحظاذالقبولمبدأعلى

اتتشارفكان،اسلمينامنجميعاكانواوانالعربمنكلميكوفوا

جيلالمشهليرحمل:التتابعسهادالييكونمااقربباسلوبالاسلام



ؤللبمن.-!يدموضهـكاا!رجيلالىليسلمهمو!نمنالمسل!نمن

الىالمفربا!لويحمله،والمغربمصراىايحماونهلعربيةالجزيرة

الغربابناءيرحمالهثم6افريقيائربر*االىه!قلاءويع!له،الصحراء

يحمللملامالال!انضمثاريكنلمكا"ذلكاجلو!ن.القارةاعماقيالى

عنمراوات،ريخامهمةصبحتثمومن)1،"الوموداوالسيادةمعنى

ا-ودان،اذيالعربيةالكلهكأمستقبلنحوالاساسي!ةالمهمةهيالزمان

هـ-تهانسسه!ولا،ال!ولكانماوسرعانالتفاملكانماف!مصعان

الء"صريةالموارقتمسحنصوعه،قارةاةقلباىامعهاحملتقيداهـشقادة

اناالناسايها!ا"المستوطنينوألاهالياواوريناالعربب!ينواللونية

اكرملأسمان.اتعارذواوذبائلشعوبأوجعلماكموانثىذبهرهنكلهـلقناكم

الرريالظنيالاسحاسى!وا!رياالهإمليكونو)2("القاكماللهعند

هـدامنوانطدلاقا.دركبمداررودان!يةا)ثقافةشكلب!ثقا!ت"فرض

!بماذو،ورار*رب-اقىالسودافيةالثقاو"قحدفلماس-طحيةاالفوارقانتفت

فروف،هجر،،-،التيفياثخصيةالانفعالاتثلكتاما-لونعقدة

وؤفناالتيالحنينظاهرةمن-زءاًالانفعالهذايكونو!د.الثاعر

زءيا4يخاضبوهوابراهيماثماحمدصلاحتجردةذاكمن..!ةلح!ا

الغربة:فيواخوقه((اكرالصوماعبدالا"))الاذر.!"لمي

؟لزدةخلةلمثافو*ورأود

أر-ودعصف

ا!ودعبد

اسودعبد

الغربةمعالجوعذق!تيوماهل

الورصبةالارةىعاىوملهوا

"؟اصلبةاالعاريةالارض

بقيةشعرفيلجدهلاورد،ا)سودانياثعرافيكشرهذاوغير

هـا!!اانفعالانكونانزلمولاالظاهرةهذهولكن.العرصةاليملدان

دونالضدخلحقجميعانملكلاكتجربةنفسهالنساعرفكطالامؤثروغير

كثيرفكلا4صطحبصإء،كم!نالاذريقييالاةلرانومع.لوجدانهوصولها

"3!ومناكثركموشصوءوجودهائبتانهالاالسودانيالشعرتجاربمن

مننوعاف!ينتجالفنبماثكلعلىا(وضوع!نعدىوؤش.فنيةبعاداا

نج-دلاذ،نن!هذاومع،والسطحيالمبلدثر-ارمارخاً!اؤىااررمر

بهنجدهالذيبالقدرالهـهـيثاكرجمطااث!هعرافيافويرقيامعتعاطفا

.السودانشعراءشعرعند

عليهـصااعتمداكبر!-كرات2ااوائل!ناكانباالوعيكانلقد

ؤ،لنافد.الامةهذهوجدانيكسد*ودافيقو!بماالباكااالداعون

ينبغيومااليوداني*فيب)ءكتابه"نلهمقالةفيطنبلالملكحمزة

دالةالسودانيللادبصحيحةصو!-ةابرازالىيشيبر،،عليهيكونان

سودانيةتكونانبذلكويمني.بهيراهاءن،مذكرةالسودانعلى

هاجموعند"ا.)13ؤوا"حدعلىوالولشمالشلأوخحتىمعناهابكامل

لاث!معرومعارضةتشطراشعرهميكتونالذينالتتقالميديينالشعؤاء

لهم:!الالقديم

ا:تبهبجةلأاهيفماالعربشهراءؤصائدبعضعارضناانناهبواأء

اثيخواب!ياتميزانكفةذيمعارصالناكلوضمناالمينالوهىالنتيجة

الكفةفيس(سحريمةموضعالبعضجعلهـاوالتبم)الاتيئبدريبابكر

:يقوللانهمعارضاتناكللرجحتلاخرىا

سارواللزراعةجمعاوالناسالامطاروصبتالخر!ف3جا

تبا!واا!م!ريع(في"ال!طوالكلبابنهوذاكبمفردههمذا

وجه"افريقيافيالسودانبحث-كاملالعزيزعبد)1(

.اهـودانابحاثش!قي-مقارذةحضاريةدراسة-ينشرلم"السودان

31آقي-الحجرات-كريمقرآن)2(

وك!ونانينبغ!يومااسودانياالابلا)طنبلا"لكحمزة)3(

؟6ص."عليه

ص!حعهج!لآصورةتع!لميكف!حرار-هادرجةعنالنظروبصرلى

نانر!!د-؟مرأدنافهـمض!فهل-السوهـان!اصياةاوعوهمنلوء"

همم!نش!رناي!اعندمايقالافينريد-ه!يمادبيكيانلنايكون

قدل(روح!")ا)قصيدةهدهقيالتفكيرئا-جمةان؟السودافىخارج

يرص!الذفيا!ليلالطب!في(المنظرهذا-سوداليثاعران!!على

حال!الش!اعرهييصفه،الخيالصالةهده-اهـودانفيموجودالثساعر

الس!وداننسعاءج!ماكهوألشاعربهيهيمالذيالجمالهذا-ا&مودان

فيشصاشاءرايرصفوااتي،(الغابةهذهاو"الروضةهذهنبات-

ؤ!بماومرادناالناؤدظرةبيئنرب!انفشطيعلااولعك)1("السودان

ي!يصحطث!و،الجماليةالناقدنظريةعندوقفنااذاالاالصددهذا

ائةالقارىءايها-ظن"بقولهالقارى!مخاطباكابهمناخرهجال

وال!!بير؟يرالتعصوفمئي!صد!همناكثرشيءاءصر!ااث؟عراءنمطلوب

ا!مادؤ-قىااصورةا؟لاا!ثمىء!منيرو!هالاالاما!رةاا:لمسانالوا!

ادؤ!ةواا!صررقا)"زامفيالااتهـمها!لىت!وقلاوالرورواأطرائعة

الى،البم"ظا!!منطوو)ا!سابقالمقالمبقلتكماوهيوارراطة

3-ل،الىوهكبواءدةب!ماةالقارىءعلىالمسادكأتقتصراطويرمكن-

9:دءصاب9ذ)3("اصلهاعلحا،صورةاخراجهواثاعرمنالمطلوب

ا،هـ"فىافا)ث!يرانماأ،3قىواصدقوا"المردباءثهورة4اهعيحتهلكرر

ء.-!!/ا)4ء!رةذ،ش-والونيالئن!ء%وقف41تصويروفيا!هرقيالع!ية

لأا!سومفصو؟،ولذا،وسذاجتهاوزخمهاهبئشهاوبكاملاصلها

*ببرءؤ!اتظاالشحراعاساوبيها9يتبعلملانه"بدريبابهـرالشيخ"

وذالع!وتشذيرص!عماببانقالىعندهمالشسعريا)تصويريخضونالثين

ءلىاهـ؟ناثراعتءارهفيموضعد3الناقدهذاانشكولا.طويلة

افض?؟اءركةفيالهجديدمبادىء&هـصمالمفهومهررامنو"نطلىارشاعر

"قليظضقواإطري!انفسعلىبعدهمنجاصاالذينوسار.السوداني

ا!م!ل!فلحىالذي"محوبحهـمدامحمد"هوفها،المفهومنفس

"!قاوك!ق!و"جمبمالادب.يد!وهويقولالسودا؟ىالشص!التجديدهـمل

الاؤلم!!علبيعة9،ا:!لأدابطببمةتظلركماوالاخلا!بالبيئةتتاثرالامة

-ا)مصهكان،اخلاقتكييففيا!لرببةموثراتمنبهيحدتىوماوجوه

4ليصدؤوالوؤ-اءبالصدقيتحلىانمنلهبدلاالص!اءفرجل

هـ4يكفلوالصفاءالوؤ"ءمنجوابذلكفيفلقممهويوفواالاخرون

...غدراوشغش!منآمشافيهافيمافيوالتجولالصحراءصعابمقاومة

شدةؤومؤض!نول!ا"ب!ولهاخرموضمعهمطن!تهيمس!كملثم"الخ

لناتبتم!ملمالحياةلانجفاءكاباعنافي،كصحرانناوكربكجبالنا

ايخلكفيضحات!ميكرمعندنا،اللهعبادمنلغيرنابسمتكما

الن!ل)3".دلتاعلىبهليقذفاحبشةااعما!منبألخصبيأتيالمبارك

نايحا،لم!وخالدونابنمقدمةفينظيرقدذاكفيجوبالمحولعل

واخلاؤهاالامةثقافةفيا،قليميكاسبانها&ظرةتلكبتطببقيقوم

والجهلالخرافةكلنبهاوماذلك؟ىالبلاداكاناتالىيشيركما

الودعوضاربرلمات"اكجور"9!والاعتقادوالسحرةالغولكاحاجي

اعلاؤلآاايجمادليحاولالانعكا!اتعيذهمنوينتقل.احينالصاوالاولياء

فبهيقولالمكانذلككتعبهـعنالسودانىوالشعركمكانلسودانابين

الفيالراعىإذذلكسودانيكلؤلصفىنابضحيالشصرعروان"

ن!هاتهالةفإء!ءرجعالقمواءاللعياليوفيالف!واتفيممزهارهيمرب

ذكرىاي!ااواع!ادوالحن!نقالثهلاعجفكالنفوساثارطالماوالذي

.اك!فوسمنالمتمكنى*اث،عريةتلكدليلدثروعهدقفىغرام

ل!صع-ومنيفببدالموس!ىفنؤلميحاذ!السوداص!والجندي

ون!هصاتالمياهوخريرالطيورو-غريدالشجوحفيفمن..يسممه

.52صه.نفسهااسابقالمصدر)1(

.16محا،نفسهالمصعر)2(

61ص-(،عليه
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الاحسالررررقةدقةعليدليلالدقيقةالموسيقيةالحاسةوهذه6البشر

البلادهذهانعلىقالاجممودليلالنفوسط!بيعةؤيصلةالمطالشعور

نلاهـكلوالتهويمالتعميمهذامنوبالرغم.)1(بالشعرمعريةشاعرة

الممالممن.حولهوماالشاعربينالقائمبالارتباصالناقداحساس

.المكانعنصريفرضهاالتيوالابعاد

الشعرءقىالحركةمسارفطيتفتحبالمكانوالوعيالوقتذلكومنذ

للشمراضاؤضهيمكنماحولالمستديمسؤالهاكيوهيالسودانية

صفداوابىالواقميونفالثمراء.المتغردةعنامرهامنالعربي

كواكالمحليةالامكاناتمنمستةجديدةمزايايطرحونا!خسمينات

غابسة"ابراهيمماحمدعلاحفكتب.الاصلبهطوعيهمالىتشير

السو(داني-الانسانلقض،ياجديدضوءعلىنقاشاوضمنه"الابنوس

ا،السودانمنقصائد"العسنالسروقاجعبدالرحمنجيليوكتب

الدينم!كا.وي!خلالقضايانفسوعالجاالبعدنفسمنفانطلقا

الافرإقيكأالقارةلقض!اياالجديتظنظرته"والاظافرالطين"فيفالرس

الواؤكهـيةضوءوعلىالامامالىخطواتالفيتوريباهتمامءينتقل

مفمنةفيهذهالن!ربوجهةالشعريةالمدارستكتفولم.الاشتراكية

احدثتماسرساناذ،الخمسيناتفيسادالذيبا-لموبهاالاشمار

كالدعوةسامانيللاأضماءتطوفااكثرمحواتانتجتهزاتالفعلرثود

الستينات.فيوالصحراءالغابةمدرورةحملتهياالتي

يش!ناالجسهطالطيرلقرع

حفورناالهدصةاعابنداءربط؟انستجيب

المدىغياهبفيوالالهلامواهافناهةفيا!ي

عقوهالمجنوموحثقيجتر

ضوهنقودصغيرةلاجارلا

بما()2الفابعطاءهوانماالسودانفيوعميقغيبيهوماكل"

اثاعررفع..،(ولكنعربيالسست"عنوانوت!تالعبارةوبهذه

وافذالسودانيالشعرفيالمدرسةهذهلواءابكرعثمانالنور

.وكدانذاكالسياىةارصحفصفحاتعلىافكارهميصضونممهومن

ارائهم.ومنبالتحليلالسودانيةالثقافةاص!ولالمدرسكأهدهتناولت

هيان!اشرقياوتراليستالسودانيالثعرفيالصوميةان

القبولوان،وللبوقللطبل،ا!ابلر!صاتالرخيمةلحركةاًعطاء

ليس،الذكرحلقةتمكسهالتيبالطريقةتمقدالعربيهللثقافةالاول

هـ-كأهاحصغك!،فد.1(بدائح!بهمهـوكد،،نا*رالاسلاوريبمفهومهـا

ت!كهممنهناخذاننستطيعودستورا،ة!انواصبحتبملامحلحرسة4ا

والصحراءؤطالغاب"ابكرعثمانالنوريقولاد6ا،ؤريقيبالمكان

ال!-صباخواتامععلاقتنافيالسماهـ4هذهاونيةه!وعمونا

وفي-بعروبتهالابنيلهجالهربيةالجاععةقاعةفبم،-وجالزواخواننا

الصلاةؤريضكأيؤديانيستطبعلا-"افررقصتعلىيصر،(كوناكري"

الريخة"لرو"تخرج"المستورة"هذهوالحركه،اللفظكاملة

موزا.اونخلاالاخفروالغصن"بالش!تبم"والحف"ادصكلةواغنيات

ايقاع.الةا!اهووالايقاعانبضواالمهمالموناهبمالخ!فرة،يههـملا

وهسده)3("والميتاؤيزيلآبايومياوالمجهولالربايقاعوالفرحالرعب

الشاءص!روجداىفىالافريقي!ةالاصولللرجعةعريحةدمحوةبالإح

صلحقحلنتساءليبناوهذا-اصالننهاومحليته!بكلالسودافي

..ب!(،بلالكأرز)ءالسودانعلىاطقحينما"فرحخليل))

يدعوداصليماهاتفالانرب!ا.لعربي3اللسانفووالال!ودالمسامالنوبي

.34ص..الف!رلةالحركة-محجوب،محاهـاحمد11،

لست-67س9-91الثلاثاء-المحافةابكرعثمانالنور)2(

..واكنعربيا

نف!سه.المصدر)3(

يسكنالذيكعهالمودا4صفهيفهذه.اًلوجدانيةالملامحبهذهمؤذت!

،السواددمغتهسودانياهو،عزةدارانسانهو"عزة)ءدارويع!

محمدالتت!،عريلقصو،"ا(،مصيرهتاريحيته،4طينت،جبلتههيهذه

..الخيصنفسابراهيمالمكي

جبه!نيفو!الشمسعصرهذا

اًم!تيكساءهذا

كأت"عامينوقبلاناهذا

اكونهعامالفوبد

اصونه4ابيتاذاحتى

اناهلأظ..والرياءالبذاءةعنيكفوا

امتيكساءتسلخوالن

دمغت؟"ا)كساءهذا

ماهراو-ابخاالاتجاههذامهاجما"ابراهيماحمدصلأح"فكتب

فيالمربعورةيدرسونالذبنالعرباءداءبأنقائلاتيارهضد

فىضيةيثبرونهاا-يالهمكعب!!العربطعنيحاولونوالخاصةالمعاهد

لمبلدايعلىويبماءل-الخليجالىالمج!منالطريقةوبهذه

اءافيبينوالشقاقاقطيعةواالفرورةبثاًلعرباعداءفيهيحاول

موضعووضههاالبلدعروبةانكارذلكرأسوعلى-اواحداالبلد

.)2("ار4روبةموكبءنالبلدسلخومحاولةوتجريدهاالاتهام

ف!ىودورهاالاستماريةالثفافةالىاتقاتبيشيموبهذا

،ريالحضالتفتتنظريةتوسيعكأداة"تسد!رتي)ء!ظريةاشتخدام

قدمناولقد.اعربيةاوالتقافةالعربيالوطنخريطةفيوالجغرافي

،متباعدةأقاليمالى"العربىالدولةانقسامعنداوفعنعندمالذلك

اكئةمراتالشعر،يئردهاتفييترددالازمةه!ذهصدىزالولاومختلفة

بينالمةىربومح!ي!ورالليالصراعالازمةهذهآثاروءن.العربي!ة

البالدانمجموعةالىالانض.امتونسومحاولةوالعرديةالبربريةاله!ناصر

والدعوة"سصور"اد!نغالياالشاعريتبناهاا!خبالغرئسي!ةالمتكلمة

فيوافه،حراءوالغابة-لبنانفئيوالفينيقيةمصرفبمالفرعونية

عندماآلمحليلمكانا!لجماتبذاكيتمرضالعربيالشعراًنسالسودان

وااعنهرااوالمكانؤيضائعهةذاتعنباحثانفسهاثاعريجد

التعديترالى6شارواالتفتتبهذاخلدونابنارهصولقد.البيثة

كلهذابدايئوكان.الانحواقسادالذيوالاختلافاللغةدخلتالتي

ام!:كأاءرربئاا"?واخر!ط!لاالىؤط4ض2اذياوالانةتاحاعالافدلك

اكورههـو18ؤ.جديداشعرابدورهيضيفانبدفلا،جديلأة

اللغةهـطلهبالنسبةالعربمية"اللفانبررريدمن3ددؤ"ءثمان

هذهالقارة.ففيهـامك!انمنان!عرتالتيالامرفةايست؟!ةالثاد

ويرتب!يضقهاععدهمقدعسعةفتصيراللغةتلىكيدرسانه

ذل!سكبنفرعندهاللغةمفهوماخاويعبرض.وادابهابحضارتهسا

المهافةيصلأدانه-شعرهبهيونء!يزاذياوالعامضاساحراالاسلوب

بينالاحساسوالتراوحالخلظذلكيحدثحيث4ووجدالسانهبينما

اقيالامآللغةهي"بقولهذاكعنيعبرالاحساسعنوافتعبير

عوالموستجد.العربيةالثناتيةطريقعمنوخرجتداخليفيصمتت

تزاللاالتنوالوثفصهـة"امجور"سحرهوالذيبسحرهاتب!رك

عنده4الشهرراللذةكلهذلكومصداق"لهماابرناءاثارنيكلماتخرج

الغامضة.ال!-!حريةوالمعاني

ولورةثورةلالف

الضورغيابهفيالربحنون

عريبلطائر-لعشية

مجامراعمرهيحءلي

نفسه.السابقالمصدر)1(

لصحراء.واالغابة-67-21-17الصحافة-عثمانافىور)2(
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.يدهاودورةدورةلالف

.يرىولايرى-غيوب!ظفه

التيالمؤثراتعنخلدونابنحديتمعهناالشعريةاللغةولعل

اللغ!ةتعريفالىلم!4يجطناالاقال!يمتلكفيالعربمةاللة!ةاصاأبت

ماتمتدعقبةل!الاتصابمحناهاالسريةاللفةكعونفقد.اخرىمرة

ا!ف"تعرفياىااتاعراالتفاتولكن،ءوالقاريالشاعسربيإهن

بعداالفهريةاللغةمفهومالىرضيفيوالحفبرالحياتييمعناها

هيذا*،ولىالتيالاصولهـنوضرافتهاحدائتهاتس!نتمدامة.ثالثا

نتسكولا.وايقاعهاوبدائيتهاسحوهابكلاليها-شتميانالشاعر

الذيالغاكضالساحفامالعاهدفىامنمزيح،،عثهصانالنور"شعران

أما((اأصدلىاءوالغاقي"ءر/يئعنواتصالهحضورهيفرضانيريد

"حمدمثللشاعريحاولالذي!واللغويا)ضعديلمنالاكأرالجانب
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