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مستخلص
يقــوم هــذا البحــث بدراســة مصــر فــي الشــعر الســوداني الحديــث وفــق عينــة مختــارة ،وفــي ســبيل تحقيــق غايتــه اعتمــد علــى المنهــج التحليلــي
الســتكناه النصــوص وفتــح مغاليقهــا ،وقــد مــال إلــى المنهجيــن األســلوبي والفنــي إلبــراز الخصائــص الفنيــة .وخلــص إلــى تفــاوت رؤيــة الشــاعر
الســوداني لمصــر تفاوتــا كبيــرا بحكــم ثقافتــه وتكوينــه النفســي ومذهبــه األدبــي الــذي يؤمــن بــه ،فمنهــم مــن كانــت رؤيتــه بســيطة وســاذجة علــى
الرغــم مــن اتكائــه علــى ضجيــج األلفــاظ واصطناعــه للنزعــة الخطابيــة الزاعقــة ،واعتماده على التوســل العاطفي المقيــت ،ومنهم مــن كانت رؤيته
أعمــق ،ال ســيما مــن كان يــرى فــي مصــر الدولــة المركزيــة علمــا وثقافــة وتاريخــا وقــدرة علــى المضــي بالعــرب إلــى أفــق أرحــب.
اعتمــد شــعراء االتجــاه المحافــظ علــى حشــد وتكثيــف الصيــغ اإلنشــائية؛ ألنهــا توفــر لهــم صوتــا خطابيــا زاعقــا يناســب مذهبهــم الفنــي ،ويرضي
العامــة التــي ترغــب فــي مثــل هــذا الصخــب .وأفــاد بعــض الشــعراء مــن التقنيــات الحديثــة (الســرد والمونولــوج واالرتــداد) فــي إيصــال رؤاهــم.
علــى الرغــم مــن محافظــة معظــم النصــوص التــي وقفنــا عندهــا علــى العــروض الخليلــي إال أن الدراســة كشــفت قــدرة شــاعر االتجــاه
الجديــد -شــعر التفعيلــة -علــى التعبيــر عــن ذاتــه بموســيقية وانســيابية ،بــا عائــق ،طالمــا غــذى شــعره بالعاطفــة الصادقــة والوجــدان الســليم
والبســاطة العميقــة.
لــم يتخلــص الشــاعر الســوداني مــن الفهــم القديــم للصــورة ،إذ اعتبرهــا وســيلة للشــرح والتوضيــح والمبالغــة المفرطــة؛ لذلــك جــاءت صــوره
فــي معظمهــا منســوخة مــن القدمــاء أو ذات طابــع حســي ،لكــن هــذا لــم يمنــع ظهــور صــور جديــدة.
كلمات مفتاحية :مصر ،الشعر السوداني ،الرؤية ،األداة الفنية.

Egypt in modern Sudanese poetry: Vision and technical tools
Mohammed Mahgoub Mohammed Abdelmageed
Abstract
This research studies Egypt in a selected sample of poems of modern Sudanese poetry. The study used the
textual method to analyze stylistic and technical aspects of the poems chosen for this study. Sudanese poets
have different views of Egypt based on their culture and psychological makeup and literary approach. Some
poets had a simple vision despite their elevated diction, artificial rhetoric, and lifeless pathos; others had a more
complex vision especially those who saw in Egypt the central state, with its science, history and civilization, and
the ability to move the Arabs to wider horizons. The conservative poets relied heavily on stylistics and symbolic
language expressions and intensified their structural formulations to meet the public’s tastes for clamor. Some
used modern techniques like the narration, storytelling, and the internal monologue to express their visions.
It was found that most texts analyzed in this study used the Khalili prosodics with the exception of a few new
direction poets who used free verse to express themselves with smooth musicality without barriers as long as
their poetry was fueled with profound passion, proper conscience, and a sense of simplicity. The Sudanese
poet did not get rid of his old presentation of the image considering it a means for explanation, clarification,
and extreme exaggeration. The image, therefore, appeared to be sensual and largely an imitation of ancient
types. This, however, does not prevent the emergence of new forms.
Keywords: modern Sudanese poetry, Egypt, dream, language, longing, music, nostalgia.
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مقدمة
لــم يكــن الشــعراء الســودانيون بدعــا عــن غيرهــم ،فقــد كان لــكل
شــاعر منهــم موقفــه مــن العالــم المحيــط بــه أو بمعنــى أدق رؤيتــه
وتصــوره للموضــوع /الحيــاة ،وحقــا أن للشــعراء اتجاهــات
ومذاهــب (تقليديــة ،رومانســية ،واقعيــة) ورؤًى متعــددة ،لكــن
مــا يهمنــا هنــا ،هــو ،النــص الــذي ينتجونــه ،فهــو الــذي يحــدد
ـان ،هــو وســيلتهم وأداتهــم الممتــازة فــي
رؤيتهــم ،أو بمعنــى ثـ ٍ
التعبيــر عــن رؤيتهــم.
ينهــض هــذا البحــث بدراســة «مصــر فــي الشــعر الســوداني
الحديــث .الرؤيــة واألداة الفنيــة» وفــق تمهيــد ومحوريــن ،أمــا
التمهيــد فأمطــتُ فيــه اللثــام عــن مصطلحــي الرؤيــة واألداة،
وبينــتُ مكانــة مصــر عنــد أهــل الســودان ,وأمــا المحــور األول
فأدرتــه حــول رؤيــة مصــر ،حضــارة وثقافــة ،شــوقا وحنينــا،
حلمــا وذكريــات ،حبــا وثــورة ،بينمــا درســتُ فــي المحــور الثانــي
األداة الفنيــة فــي لغتهــا وأســلوبها ،وموســيقاها وصورهــا .ثــم
قَفَّ ْيــتُ البحــث بأهــم النتائــج التــي توصلــتُ إليهــا ،فضــا عــن ثبــت
بالمصــادر والمراجــع.

تمهيد
تــدور كلمــة الرؤيــة فــي معظــم كتــب اللغــة حــول محــاور البصــر
والعلــم والقلــب ،يقــول ابــن منظور»الرؤيــة بالعيــن تتعــدى
لمفعــول واحــد ،وبمعنــى العلــم تتعــدى إلــى مفعوليــن» ،ويقــول
ابــن ســيدة «الرؤيــة النظــر بالعيــن والقلــب» (ابــن منظــور ،د.ت:
 ،)1537بينمــا يقصرهــا الجرجانــي علــى «المشــاهدة بالبصــر
حيــث كان أي فــي الدنيــا واآلخــرة» (الجرجانــي)151 :1998 ،
ويســتقصي الراغــب األصفهانــي داللتهــا ويفــرق بينهــا وبيــن
الرؤيــا فيقــول« :والرؤيــة أضــرب ،األول بالحاســة ،والثانــي
بالوهــم والتخيــل ،والثالــث بالتفكــر ،والرابــع بالعقــل ،أمــا الرؤيــا
فمــا يُــرى فــي المنــام( »...األصفهانــي ،)37 :1997،فتأرجــح
الرؤيــة -إذا -بيــن البصــر (اليقيــن المــادي) والقلــب (اليقيــن
الروحــي) ،هــو مــن جعــل الجــدل محتــدا -فيمــا بعــد -فــي أوســاط
المتكلميــن (علمــاء الــكالم) الســيما مــا يتعلــق برؤيــة الــرب
تبــارك وتعالــى ،هــل هــي قلبيــة أم جهــرة.
ظــل مصطلــح الرؤيــة دائــرا بيــن البصــر المحــدود والبصيــرة
النافــذة ،ولعــل هــذا مــا يجعلنــا نصــف فنانــا بالرؤيــة البســيطة
الســاذجة المحــدودة (الجزئيــة) بينمــا نصــف اآلخــر بالبصيــرة
النافــذة التــي تســتحيل إلــى تصــور متكامــل للوجــود (الكليــة).
ومثلمــا يكــون الفنــان خياليــا مفــرط الخيــال ال يــكاد يــرى األمــور
كمــا هــي ،يكــون بعضهــم واقعيــا يــرى األشــياء كمــا هــي ،ومثلمــا
تكــون الرؤيــة تقليديــة فجــة ،قــد تكــون عميقــة ،يقــول عبــد

المحســن بــدر «أمــا الرؤيــة التقليديــة فهــي التــي تقــدم لنــا عالمــا
مألوفــا ال نســتطيع أن نجــد فيــه مــا يدهش أو يســتحق االكتشــاف،
أمــا الرؤيــة العميقــة للواقــع فتتطلــب مــن الفنــان أن يــرى الواقــع
رؤيــة متكاملــة ال ناقصــة وال مشــوهة» (بــدر أ)35: 1971،
يمكننــا أن نقــول إن «الرؤيــة التــي نقصدهــا -هنــا -هــي التــي
تقــرب مــن اإلدراك الواقعــي ال اإلدراك الوهمــي )بــدر ب،
د.ت .)13:أمــا األداة الفنيــة فنقصــد بهــا الوســائل التــي يســتعين
بهــا األديــب فــي تبليــغ خطابــه الشــعري أو نقــل رؤاه وتصوراتــه
مــن متخيــل عقلــي إلــى شــيء يلمســه القــارئ ويحســه ،وتشــمل
هــذه األدوات لغتــه وأســلوبه ،وموســيقاه وصــوره الفنيــة.
ومهمــا يكــن مــن األمــر فقــد كان لمصــر حضــور قــوي فــي الشــعر
العربــي عامــة والشــعر الســوداني بصــورة خاصــة .وأكبــر الظــن
أن ث َّمــة أســبابا ً تقــف وراء ذلــك ،أبرزهــا حــب أهــل الســودان
لمصــر ،فمصر-عنــد الســودانيين -هــي األم الــرؤوم التــي يخلعــون
عليهــا آالمهــم وأحزانهــم ،والصــدر الحنــون الــذي يخفــف عنهــم
غلــواء الحيــاة ،ومصــر هــي موئــل علمهــم وثقافتهــم الدينيــة،
حتــى إذا أرادوا االســتقالل نالــوه برضاهــا .لذلــك لــم يكــن
حضورهــا فــي الشــعر الســوداني الحديــث بغريــب.

المحور األول
رؤية مصر في الشعر السوداني
تعــددت رؤى الشــعراء الســودانيين تجــاه مصــر ،لكــن أبرزهــا
وجــودا وأكثرهــا دورانــا هــي:

مصر :ثقافة وتاريخا
أتــاح الموقــع الجغرافــي المتميــز لمصــر أن تكــون مركــزا للكــون
وملتقــى لحضاراتــه وثقافتــه ،ومطمعــا لغزاتــه الفاتحيــن (فــرس-
هكســوس -يونــان -رومــان )...ممــا يســر لهــا أن تمتــص رحيــق
كل هــذه الحضــارات والثقافــات ،فضــا عــن حضارتهــا التــي
مــأت بهــا الدنيــا ،وشــغلت بهــا النــاس .ولعــل هــذا مــا دفــع غيــر
شــاعر ســوداني للتغنــي بهــا وبمجدهــا التاريخــي الحضــاري.
فالهــادي آدم( )1إذ يركــز علــى الجانــب الثقافــي الحضــاري فإنــه
يخــص كليــة دار العلــوم بقصيــدة تربــو علــى عشــرين بيتــا،
وفيهــا يتحــدث عنهــا – كمــا يراهــا هــو -وقــد قضــى فيهــا ســنوات
كانــت علمــا وثقافــة ومعرفــة (آدم ،د.ت.ط:)85 :
ـنّ
ربـَّةَ ال ِ ّ
ش ْع ِ
ــر هــذه َربَّـةُ الـفَ ِ
ْض فَـ ُ
ط ْـوفِي
هذه روضـةُ القَ ِري ِ
هذه ومضةٌ ِمــنَ ا ْلفَجْ ِر ال َحـتْ

َــوى واألغـَـانِـي
َو َ
شبَابُهُ الـه َ
ان
الو ْ
وا ْن َه ِلي ِم ْن ِضيائِها َ
سن َ ِ
ـان
بـ َ ْيـنَ َهــا ِ ّم ال ِت ّالعِ والـ ِو ْديَ ِ
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وفــي القصيــدة تتداخــل عوالــم التاريــخ والطبيعــة والفــن،
أو بمعنــى آخــر ،إنــه ال يــرى فــي دار العلــوم مهــدا مــن مهــاد
المعرفــة فحســب ،بــل روضــة غنــاء فيهــا النــور والفجــر ،التلعــة
والــوادي ،الشــمس والشــعاع ،اللحــن والوتــر .وهــو إذ ينــادي
بربــة الشــعر فإنــه يعرفهــا بمــا تعرفــه -وتتجاهلــه -فيقــول لهــا
إن دار العلــوم ربــة الفــن والشــباب واألغانــي .ويظــل ُمعَ ِ ّرفــا بهــا
وبجليــل صفاتهــا اعتمــادا علــى اســم اإلشــارة «هــذه ربــة الفــن،
هــذه روضــة القريــض ،وهــى ومضــة الفجــر» .ويشــير إلــى تمــدد
معارفهــا واســتطالتها التــي عمــت األرجــاء «الحــت بيــن هــام
التــاع والــوادي» (الســابق نفســه ،الصفحــة نفســها):
ْــض تَـعَـالَي
إيـ ِه يَـا َربَّـةَ الــقَ ِري ِ

س َم ِعـي ال َّ
طيــْ َر َه ْل ت َ َرنَّـــ َم إال
وا ْ

وا ْن َه ِلي ِم ْ
ان
ـن كُؤو ِ
سـها وال ِدّنَ ِ
ف ِم ْ
ـان
في َور ِي ٍ
ـن ِظ ِلّهَـا الفَ ْينَ ِ

اض ِمل َء َّ
ان
ـور َهــ ْل تَـألأل إال
سنَا َها َوفَ َ
ِم ْن َ
ْ
وارقُــ ِبي الــنُّ َ
الز َم ِ
سـ ــعَى إلى َ
سائِلي ال َجد َْو َل ال َّ
ـان
ض َحوكَ َه ْل يَ ْ
َ
غـي ِْر د َْو ِحهَا َّ
الـريَّ ِ
وينــادي ربــة القريــض باســم فعــل األمــر «إيــه» الــذي يعنــي
زدنــي مــن حديثنــا الخــاص المعــروف بيننا(هــو وربــة القريــض)
ويعرفهــا بــأدوات تشــكيل الفــن وصنــع الجمــال واإلبــداع الــذي
تحتجنــه دار العلــوم ،فأطيارهــا تمــأ األكــوان ترنيمــا ،وأنوارهــا
تنيــر ســبيل الطالبيــن ،ومياههــا تزيــل أوام الراغبيــن .واألبيــات
ال تعنــى بالحــواس فحســب ،بــل تعمــل علــى إرضائهــا ،فالســمع
«واســمعي الطيــر» ،والعيــن «ارقبــي النــور» ،والــذوق «انهلــي
مــن كؤوســها» .ويشــيد بــدار العلــوم ويشــير إلــى مزجهــا بيــن
معــارف الشــرق والغــرب ،ومصالحتهــا بيــن القديــم والجديــد.
ويختــم قصيدتــه بقولــه :إنهــا حصــن العربيــة القــوي وركنهــا
الشــديد ،فــإن ماتــت لغــة الضــاد بــكل أرض فإنهــا بــدار العلــوم
باقيــة (الســابق نفســه:)86،
الر َواء جَـ ّم الـ َمعَاني
قُ ْد ِ
ي ُّ
س ّ

ْصر الـقَـدِي َم َجدِيدَا
قـِ ْ
ـف ُهــنَا تُـب ِ
ان
ـف ُهنَا ساعةً ت َ َرى الش َّْرقَ وا ْلغَ ْـر
قِ ْ
َ
ب ِبـد َِار العُـلُ ِ
وم يــ ْلـتَـ ِقـيـ َ ِ
َان
أرض ت َ ُمـوتُ فيها ا ْبنَةُ الضَّـا
كُـ ُّل
ٍ
ِد َوتَحْ يَا في ِظـ ِ ّل هذا ال َمك ِ

إن الحديــث عــن الــدور الثقافــي والمعرفــي لمصــر فــي األدب
الســوداني -وهــو دور ال ينكــره إال جاحــد -مــن المعانــي التــي
أل ـ َّح عليهــا الشــعراء الســودانيون ،وظلــوا يرددونهــا فــي معظــم
أشــعارهم ،يقــول مبــارك المغربــي(( )2النيــل:)234 :1980،
يــا موطنَ
العـلم الـذي
ِ
لوالك لـم تَرقَ النُّــهى
ِ

بـعـطــائ ِه لـــ ْم يــب َخـ ِل
َ
األعز ِل
ماك
س ِ
متنَ الـــ ّ

ويؤكد التجاني يوسف بشير الدور نفسه(( )3بشير:)118 :1987 ،
ُكلَّما أ ْنك َُروا ثَقَافَةَ ِمص ٍْر
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ص ْن ِعها يَ َراعا ً َوفِك َْرا
ُك ْنتُ ِم ْن ُ

والحــق أن مصــر ال تقــدم المعرفــة فحســب ،بــل تأخــذ بيــد طــاب
العلــم والنابهيــن نحــو أفــق أرحــب .فجمــاع يصــدع بمــلء فيــه
قائــا :لــوال مصــر لمــا أطــل علــى الوجــود شــعره ،ولظــل خامــل
()4
الذكــر ،منســي الســيرة .فــأي أم رؤوم هــي؟! يقــول جمــاع
(جمــاع:)125 :1984 ،
َ
شعَــــ
غ َم َرتْنِي بِنُ ْب ِلهَا َو َحبَتْ ِ

ي َمــا لَـ ْم يَك ُْن يُـ َؤ ِ ّم ُل ِمـــثْ ِلي
ِـر َ

ويختــار الهــادي آدم الجليــل مــن تاريــخ مصــر ،فمثلمــا خــص
دار العلــوم بقصيــدة طويلــة أفــرد للفتــى الثائــر مصطفــى كامــل
قصيــدة تحــدث فيهــا -مــن خــال مخاطبــة تمثالــه -عــن تاريــخ
مصــر الحديــث عامــة وتاريــخ مصطفــى كامــل بصــورة خاصــة
(الســابق نفســه:)47 ،
صبَاحا بوقَ ْف ِة ال ُخ ْل ِد وا ْهنَأ
ِع ْم َ

ع ْه ِدكَ ال تَـهـْـ
أو َم ِاز ْلتَ ِمثْل َ
َ
أو مازلتَ ُمـمـْ ِعنا ً في أمـــانيــ
ان
يـا ُمــ ِ
شـي َْرا ً إلـى الثـَّرى بِبَنَ ٍ
ــو َرةً فَـــتَحَـدَّى
وجرى الـــفَنُّ ث َ ْ
سكَ ال ت ُ ْخــــ
س َم ِ
اء رأ َ
رافِعا ً لل َ

أيّـَها ال َخا ِلـدُ الـذي ليــس يفـنـى

ف َم ْغنَى
ـــدَأ ُ بــــاالً َولَـ ْ
ستَ تَــألَ ُ

ـب ْمص ٍْر ُمعَنَّى
ـــكَ َ
شغ ُ ْ
ــوفًا بِـ ُح ّ ِ

باألم ِس فَنـَّا
ع
ـرا ُ
َ
ْ
سـا َل ِم ْنهَا اليَ َ
َو َطغَـى َهــــا ِد َر الـقُـــوى ُمسـْـتَنَّا
ـر ُ
غ َج ْفنـــَا
ــــض ُع أنـْفـا ً َو َل ت ُ ْ
ِ
ـم ِ ّ

ويحــادث تمثالــه وكأنــه كائــن حــي يحــس ويشــعر ويشــارك
اآلخريــن ،هــذا إن لــم يكــن قائــدا لهــم .ويســبغ عليــه صفــات
الخلــود والديمومــة» وقفــة الخلــد -أيهــا الخالــد -ليــس يفنــى-
مازلــت» ،ويقيــم حــواره معــه علــى هيئــة تســاؤالت ،وهــي وإن
كانــت تســاؤالت عــارف ال طالــب للمعرفــة ،إال أنهــا تضــيء
للقــارئ صفاتــه ،وأجلهــا» عملــه الــدؤوب -عكوفــه علــى قضيته-
آمالــه العريضــة -حبــه لوطنــه» .وفــي البيــت الرابــع ينقــل صــورة
تمثالــه -لمــن لــم يــره جهــرة -ويــرى -بتصــور شــعري -فــي بنانــه
التــي يشــير بهــا إلــى األرض صــورة للفــن والثــورة .بينمــا يــرى
فــي رأس التمثــال المرفــوع إلــى الســماء رمــز شــموخ وإبــاء.
ويفيــد مــن أقــوال كامــل التــي كان يصــدع بـــها أمــام الجماهيــر
إلثــارة حماســتهم ،ودفعهــم إلــى األمــام علــى شــاكلة قولــه «ال
يــأس مــع الحيــاة ،وال حيــاة مــع اليــأس» فــي التعبيــر عــن معانيــه
(الســابق نفســه ،الصفحــة نفســها):
ـــو ٍل نَقَــــ ْ
ب
ب قَ ْ
ُر َّ
شتَهُ فــــي قُــلُــو ٍ
َ
ُ
وأمــــنــــا
ـــورا ْ
صـار َهــْديًا لهـــا َون ً
ْش َم ْعنَى
ما
ليأس الفَتَى م َع ا ْلعَي ِ
ِ
ْش ْ
ـأس َم ْعنَــى
إن َطغَى اليَ ُ
ال وال العـَي ُ

ِم ْ
ـن أ َمانِ ْيـكَ قَــــ ْد تَــ َطلَّـــع لل َمـجــْــ
َــربًا َو َطـ ْعـنَـا
ُـــرا ِبـي فَــثـَـار ض ْ
ـــ ِد ع َ

محمد محجوب

ـطيبًا
س ْعدُ فـي ال ُج ُموعِ َخ ِ
ومشى َ
ت َرعْــدًا َو ُم ْ
ــــزنَــــا
َّـاردا ِ
يُ ْـر ِ
س ُل الـش ِ

ــارو
ثم قا َمتْ َه ْوجَـا ُء في َوجْ ـ ِه فَ ُ
صنَـا
ــور ِحصْــنًا فَ ِح ْ
ق تَـدُكُّ الــقُــ ُ
ص َ
والحــق أن الحجــر الــذي ألقــاه مصطفــى كامــل فــي مســتنقع
المســتعمر اآلســن قــد انــداح وانــداح .وتظــل روحــه تلهــم
كل الثائريــن حتــى نالــت مصــر حريتهــا بقيــام ثــورة 1953م
المباركــة التــي يصفهــا بالهوجــاء ،وهــو وصــف ال يقلــل مــن
قيمتهــا ،أو يــزري مــن شــأنها ،بــل تؤكــده معاجــم اللغــة ،فاألهــوج
هــو الشــجاع الــذي يرمــي بنفســه فــي الحــرب (ابن منظــور ،د.ت:
 ،)4717وعبــارة تــدك القصــور توحــي بــأن الثــورة اســتطاعت
َح ْطــم القصور-رمــز الظلــم واالســتبداد -حتــى ســاوتها بــاألرض.
ويبــدو أن الهــادي آدم كان عارفــا بــأدق تفاصيــل مصــر ،علمــا
وفنــا وتاريخــا ،فهــو يســتدعي أكثــر حوادثهــا أســى ولوعــة،
حادثــة دنشــواي التــي قتــل فيهــا المصريــون بعــد أن نــكل بهــم
(آدم ،د .ت.ط:)48 :
ـس لَ َّما
َما دَ َهـى دُ ْنـش َُواي
ْ
بــاألم ِ
ـق تَـدَءا
يو َم ِ
س ْيقَتْ إلـى الـمـَشَانِ ِ

ع ع َْن ُك ِ ّل ث َ ْكلَى
سحْ تَ ا ْلدُّ ُمو َ
إذ َم َ

ُر ّ ِوعَتْ بِالخ ُ
طوب قَتْ ًل َوسجْ نَا
هار ْ
إذ ذَاكَ دُجْ نَـا
فا ْ
ستَحَا َل النَّ ُ

سنَّا
فـَـقَدَتْ يـَافِـعًا َو َ
شـْي ًخا ُمـ ِ

واألبيــات تصــور مــا حــاق بأهــل دنشــواي الذيــن انتهــى بهــم
ـر القتــل والتعذيــب .ويقــول إنهــم
األمــر إلــى أمريــن أحالهمــا ُمـ ُّ
ســيقوا إلــى مشــانقهم دون إرادتهــم -كمــا يفهــم مــن الفعــل المبنــي
للمجهــول ســيق -ولعــل أكثــر الصــور ســوداوية ،صورتهــم وهــم
جــرا .وعلــى نحــو مــا
مثقلــو الخطــى -تــدءا -يجــرون أرجلهــم َّ
بــدأ قصيدتــه بالدعــاء لكامــل بالخلــود ،ختمهــا بطمأنتــه أن بــاده
صــارت حــرة ،وغــدت كعبــة للمجــد وركنــه الشــديد (الســابق
نفســه ،الصفحــة نفســها):
ع ا ْل َمجْ ـ
ْف تَـ ْنـت َ ِـز ُ
أترى ِمص َْر َكي َ
َ

ص َطفَاها وأ ْنتَ الـ
ُك ْنتَ
باألم ِس ُم ْ
ْ

وذكرى:
مصر شوقا وحنينا
ً

ـدَ َوت َ ْبنِي في َك ْعـبَ ِة ا ْل َمجْ ـ ِد ُر ْكنَا

ـــرا ُمـهَـا فَنـَـ ْم ُمـ ْط َمـنَّا
ْ
ـــيو َم أ ْه َ

الشــك أن الجيــل األول مــن الســودانيين الذيــن تلقــوا تعليمهــم
بمصــر وطفقــوا راجعيــن إلــى بالدهــم ،أو العلمــاء المصرييــن
الــذي وفــدوا إلــى الســودان لتعليــم أبنائــه قــد جعــل أولئــك صــورة
مصــر ترتبــط فــي الوعــي الجمعــي الســوداني بالعلــم والمعرفــة.
ولعــل هــذا يفســر لنــا رغبــة الطــاب الســودانيين الجامحــة فــي
إكمــال معارفهــم بمدارســها وجامعاتهــا الســيما األزهــر الشــريف
ودار العلــوم وقتئــذ .وكان علــى رأس مــن اســتكمل تعليمهــم
بهــا الهــادي آدم ،ومحمــد عبــد الوهــاب القاضــي ،وإدريــس

جمــاع والعباســي ومحمــد محمــد علــي مــن شــعراء العينــة،
ْــرةً،
فــي مقابــل ذلــك كان هنــاك مــن يأمــل أن يــرى مصــر َجه َ
ومــن أبــرز هــؤالء التجانــي يوســف بشــير الــذي ألهبــت صــورة
مصــر خيالــه ،وملكــت عليــه أقطــار قلبــه ،ثــم ضنَّــت عليــه ببلــوغ
أربــه ،وتحقيــق مــراده ،ممــا جعلــه يبكــي ويئــن .لقــد ظلــت نفــس
التجانــي ُمه ِْطعَــةً لمصــر ،لكــن ظــروف حياتــه ،وضيــق ذات اليــد
حرمتــه الوصــل واللقيــا ،يقــول وقــد هــدَّه الشــوق ،وأضعفــه
الجــوى (بشــير:)118 :1987،
أ َمـــ ٌل َمــ ِيّتٌ عـــلـى النَّ ْف ِس أ ْلـــحَـ ْد
ــــن ك َ
تُ لَـــهُ ِم ْ
ْــــرا
َـــل َء ِة ِ
هللا قَــب َ
ُز ِهقَـتْ ُرو ُحـــهُ َوفـَاضَتْ شُــــعَاعــًا
قَ ْبلَــ َما يَــ ْن ِفــدُ الــ ُّ
ــرا
طــفُولَــةَ ع ْ
ُــم َ
سا
كُنـْتُ أحْ ــيَا عــلَى نَـدًى ِمــ ْنهُ ي َّ
قـــ ُ
ــرا
ط بَ ْ
َي َو ِعـ ْط َ
ــردا ً عـــلى يـَـــد َّ

في ِظال ٍل َم ْطـــلُولَـة ْ
ش ْعـــ
ـر َ
ع الــ ِ ّ
ٍأف َ
ــرا
ــــر عليها مـــن الـهـنــا َء ِة فَـجْ َ
ُ
ثم ْأودَى يا َويـْ َحهُ ضَاقَتْ الــدُّ ْنـ

ـــيا به جَهــْـدَها احْ تــِ َم ً
ْـــرا
ال َو َ
صب َ

َّـــر ا ْلحَــيَاةَ ِبــــعَ ْينَيْــــــ
بـَـ ْعـدَ مــا نَض َ
س َرا
بأ ْ
ي َمضَى جَـــا ِهـــدَا ً َوأ ْعقَ َ
ــــ َ

أ َم ِلي في َّ
ان ِمص ُْر فَ َحيَّا ا ْلــ
الز َم ِ
َ
َّ
ع الثـقـَــــافـ ِة ِمصْرا
ــودَ َ
للــهُ ُم ْ
ست َ ْ

ي َمـــا ت َ ْز
نَـض َ
َّـر هللاُ َوجْ هَــهَا فَهـْ َ
ـــرا
ي َوعُـــ ْ
س َ
دَادُ َّإل بـُـــ ْعــدَا ً عَــــلَ َّ
ويفجــؤك التجانــي مــن أول القصيــدة بمــوت أملــه ،بــل بإلحــاده
قبــرا ويســتدعي مجموعــة مــن األلفــاظ الدالــة علــى المــوت
المــادي (ألحــدت -القبــر -زهقــت روحــه -فاضــت شــعاعا -كنــت
أحيــا -أودى -مضــى -جاهــد) .ويخالــف المنطــق األرســطي
القائــل إن المقدمــات تقــود إلــى النتائــج ،لــذا فهــو يبــدأ بالنتائــج
ثــم يتركهــا ليحكــي المقدمــات التــي أفضــت إليهــا .ومنهــا آمالــه
العريضــة ،وحلمــه الــذي كان يتأرجــح بيــن األمــل والرجــاء،
ووقــت أن كان يــرى الحيــاة طبيعــة أنيســة .فقطــرات النــدى
تســاقط بيــن يديــه بــردا وعلــى أعطافــه عطــرا ،والظــال تمتــد
وتســتطيل ،والشــعر ينســاب علــى لســانه هنــاءة وفجــرا ،ونالحــظ
التجانــي يختــار مــن الطبيعــة الجليــل والجميــل ،فالفجــر زمنــا،
والنــدى طــاوة ،والظــل الــوارف متكئــا .ويبــدو أن هنــاءه اســتمر
زمنــا ويؤكــد ذلــك حــرف النســق» ثــم» ،ويبــدو أن األحــداث قــد
بــدأت تتالحــق دون أن يكــون مهيئــا لهــا «يــا ويحــه» .والحــق أن
عبــارة «يــا ويحــه» ليســت جملــة اعتراضيــة فحســب ،بــل مكــون
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أســاس فــي النــص؛ إذ تنبــئ عــن حــزن وأســى وســخط ،فقــد
تغيــرت األكــوان ،وضاقــت عليــه األرض ،وقعــد بــه الدهــر عــن
إدراك أملــه .ويلــوم شــاعرنا األمــل أو أملــه فقــد أحزنــه بعــد أن
نَ َّ
ـر لــه الحيــاة فــي عينيــه ،وجعلــه يبنــي قصــورا فــي الخيــال.
ضـ َ
أمــا قولــه« :أملــي فــي الزمــان مصــر» فيؤكــد -بجــاء -عمــق
محبتــه وشــدة تعلقــه بمصــر .ويختــم قصيدتــه مثلمــا بدأهــا بــأن
الوصــول إلــى مصــر ضــرب مــن المســتحيل «فهــي مــا تــزداد إال
ي عســرا» .ويكــرر تعلقــه بهــا وتأبيهــا عليــه ،يقــول (الســابق
علـ َّ
نفســه:)82:
وما ِمص ُْر لوال ع ََوادي ال َحيَا ِة
ب
ولـمـّـَا ا ْعت َ َز ْمتَ ِل ِمص َْر الذَّها َ َ
َجنَحْ تَ إلى ِم ْز َه ِري فَـا ْنـت َ َزعْتَ

َــر ْم
ِبـمـُجْ ِدبَ ٍة مــِ ْن دُعَـا ِة ا ْلـك َ
ــــرأ ِيـــكَ ْ
ـــر ْم
وآنَ ِل َ
أن يَــ ْنـ َخ ِ

ـارهـَا
شَـدَدتَ بـِــكَـــفَّـــ ْيكَ ْأوتـ َ َ

َــوى واألَلَ ْم
َم ِ
الحــنَ فيها اله َ
ي النَّغَــ ْم
وأودعْـتَ فيها ش ِ
َــج َّ

ويقــوده شــوقه الجــارف وتعلقــه القــوي إلــى تخيــل بلــوغ مصــر
ومالمســة مقطمهــا وهرمهــا ،ويقــول إنهــا مــدت يدهــا مــن
وراء الحيــاة لتعانــق فتاهــا العبقــري .مــا يلبــث أن يرتــد عــن
أحــام اليقظــة ليــدرك الحقيقــة الـ ـ ُم َّرة فمــا يــراه أضغــاث أحــام
أو أحــام يقظــة .إن صــروف الدهــر هــي مــن صرفــت التجانــي
عــن بلــوغ مصــر مــع رغبتــه فيهــا ،وحرصــه عليهــا ،وشــغفه
بهــا .وممــا يجــري فــي مضمــار الشــوق والحنيــن إلــى مصــر
ميميــة محمــد عبــد الوهــاب القاضــي( )5التــي أســماها( :حنيــن
إلــى مصــر) والحــق أن عنوانهــا يــدل عليهــا ،فصيغــة التنكيــر
فــي قولــه «حنين»توســع دائــرة الفرضيــات وفيــوض الداللــة إذ
يحتمــل حنينــا جارفــا ،أو حنينــا دافقــا ،أو حنينــا دائمــا ومقيمــا
وغيــره .والقــارئ لألبيــات يحــس بمزيــج بديــع مــا بيــن الشــوق
والحنيــن ،األلــم واإلخفــاق ،الحلــم والرؤيــا ،الخــوف والرجــاء،
يقــول( :القاضــي:)50 :1991،
سـتَـ ْب ِكي َو َك ْم
َم ْه يا َ
ي إال َم تـ َ ْ
ش ِق ُّ
ُ
تَهْفــُو ِل ِمـص َْر َو ِمصـْ ُر دُو ْنكَ مـن أ َمـ ْم
َوعَــال َم ت َ ْ
ْـــراقة
ـــذ ِر ُ
ف أ ْد ُمعًــا ِمـه َ
ـــن َوجْ ـ ٍد َو ِم ْ
ح ِم ْ
ـــر ِط األلَ ْم
َوتَنُو ُ
ــن فَ ْ

تذيب قَلـَبكَ أنت َوجْ ــدًا كُــلَّــ َما
َو ُ
َـو ِل الـ ُمـ َخلَّــ ِد والــه ََر ْم
ذَك َُروا أبـا اله ْ
ض ِب ُحك ِْم ِه
ار َ
َهذَا ُهـو ِ
َار فَ ْ
الم ْقد ُ

وهللاُ عَــ ْد ٌل كَـيْــفَـمـَـا فـيـك احـْــتَــكَـ ْم
ع ُجــــولَةٌ
ست َ ْم ِه ِل األيَّـا َم وهـــي َ
وا ْ
واشْـكُ َّ
الـزمانَ فـإنَّــه أعْــ ًمـى أصَـــ ْم

وا ْندُب ُح ُ
سك َْرى با ْلك ََرى
ظو َظكَ وهي َ
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ستـ َ ِجـ ْم
ستـَـ ِفي ُ
ق مـِنَ الـ َمـنَام وتَـ ْ
مـا تـَـ َ

صدَى
واد ُ
ع الحياةَ يُ ِج ْبكَ َرجْ ُع ال َّ
صوتٌ أبَـ ُح فــما يَــبِيـنُ لَـهُ الــكَــ ِلــ ْم

ش
ْرف ِ
واع ْ
أخي ًْرا أنَّ َ
س ْه َمكَ َطا ِئ ٌ
بــين الـحَــيَـا ِة وأنَّ سـَـيْـفَــكَ ُمـ ْنـثَـ ِلـ ْم
تأتــي أهميــة البيــت األول ألنــه يعلمــك مــن الوهلــة األولــى أن
ثمــة أمــا مــوؤودا ،وحلمــا ضائعا»،ف َم ـ ْه» اســم فعــل يــدل علــى
ردع وزجــر مــن ارتكــب أمــرا عظيمــا ،وقولــه «يــا شــقي» نعــت
لشــخص رافقــه الشــقاء حتــى التصــق بــه ،وهــو غيــر قــادر علــى
تركــه ،أو الفــكاك منــه .وأمــا قولــه إالم أو «إلــى متــى» فيؤكــد
أن الشــقي ال يــزال ســادرا فــي غيــه .وقولــه« :وكــم تهفــو»
بصيغــة التكثيــر يــدل -بجــاء -علــى رغبــة الشــقي الجامحــة
فــي البقــاء علــى حالتــه التــي هــو عليهــا ،فــا هــو يقــوى علــى
مغادرتهــا ،وال ذرعــه يتيــح لــه ذلــك .ويتعجــب منــه وهــو يــذرف
دمعــه ،ويذيــب قلبــه ،ويدمــي مهجتــه دون طائــل ،فمصــر مــا
زالــت بعيــدة .وفــي البيــت الرابــع ينصحــه الشــاعر بــأال يضيــق،
أو يتبــرم ،فهــذا قضــاؤه وقــدره .ويســوق لــه أدلــة تؤكــد إخفاقــه،
فهــو إذ يســتبطئ األيــام فإنــه يكلفهــا مــا لــم تجبــل عليــه ،وهــو إذ
يشــكو الزمــان فإنــه ال يجيبــه ألنــه أصــم أبكــم ،ويقــول إن حظــه
الكنــود ال أمــل فيــه .ويأتيــه فــي آخــر المطــاف بأدلــة إخفاقــه،
فســهمه طائــش ،وســيفه منثلــم ،فأنَّــى يتحقــق لــه االنتصــار.
وفــي القصيــدة صوتــان :صــوت الشــاعر وصــوت آخــر يمثــل
دور الناصــح األميــن الــذي ال يفــت فــي عضــد الشــاعر ،أو يثنــي
عزمــه فــي بلــوغ مصــر ،بــل يأخــذ بيــده ليبلغــه مأمنــه ،أو ليقنعــه
بــأن مصــر حلــم بعيــد المنــال .فالقصيــدة إذ تبــدأ بصــوت الناصــح
يدعــوه فيــه بالكــف ع َّمــا هــو ســادر فيــه:
ست َ ْب ِكي َو َك ْم
َم ْه يا َ
ي إال َم تـ َـ ْ
شـ ِق ُّ
ـر َو ِمص ُْر دُو ْنكَ من أ ُ َم ْم
		 ت َ ْهفُــو ِل ِم ْ
صـ َ
ثم يأتيه بأدلة مادية تؤكد إخفاقه:
ش
ْرف ِ
واع ْ
أخي ًْرا أنَّ َ
س ْه َمكَ َطائِ ٌ
َ
بــين الـحَــيَـا ِة وأنَّ سـَـيْـفَــكَ ُمـ ْنـثـ ِلـ ْم
ويبــدو أن تعلــق الشــاعر بمصــر صرفــه عــن ســماع النصــح،
لذلــك فهــو يصــر علــى رأيــه بدليــل أنــه يظــل يبنــي والدهــر يهــدم،
وبعــد محــاوالت متعــددة تخــور همتــه ،ويضعــف عزمــه ،ويحطــم
قلبــه ،ويــوأد حلمــه ،يذعــن لمــا هــو مقســوم لــه بيــن الــورى،
ويتأكــد مــن صــدق ناصحــه:
الو َرى
لَ ِك ْن َر ِضيْتُ بِ ِق ْ
س َمتِي بينَ َ

فـي زحْ َم ِة الدُّنيا وفي ض َْوضَائِهَا

ي َو ْاقت َ ِح ْم
َوعَال َم ْ
ار ُ
كب جَانِبَ َّ
ب ُم ْنح َِطـم
َودَّعْـتُ آ َمالـي بِقَ ْل ٍ

محمد محجوب

وفــي مقابــل ميميــة القاضــي التــي يخيــم عليهــا اإلخفــاق والفشــل
نجــد صــورة أخــرى عنــد جمــاع ،صــورة مصــر /الحلــم الجميــل
الــذي أعــاره جناحــا ليراهــا جهــرة (جمــاع:)62 :1984 ،
اح ِر
س ِ
أأ ْلـــقَ ِ
اك فـــي سِحْ ِر ِك ال َّ
ـــأر ِوي الشُّـعُـو
أحَــقًّـا
ِ
أراك فَ ْ

ســي ِب ِمثْـ ِل النـَّدَى
َوت َ ْخضَـ ُّل نَ ْف ِ

ص ْو ٌر ِم ْ
ـاك
تـخـايــلُـني ُ
سـنَ ِ
ـن َ
ـرةً
ـــرةً َخــ ْط َ
تـخــايلني َخـــ ْط َ
ت
ق الـذِّكريَــا ِ
ويـحمـلني زور ُ

اط ِري
ُمنًـى َطالَ َما ِعشْنَ في َخ ِ
سا ِك ِـر
َر َوأ َ ْ
سـبَ ُح فــي نَش َْو ِة ال َّ
تــحَـدَّر ِم ْ
اضر
ــن فَـجْ ـِ ِ
رك الـنَّ ِ
ح فـــي ِخـفَّــ ِة ال َّ
طائِ ِـر
ــر ُ
ْ
فــأم َ

ــر
ي بـِـا ْلـ ُحـلُ ِم الــعـَابِ ِ
فمـا ِهـــ َ
َام ِر
إلـى شــاطـــ ٍئ
بــالرؤى ع ِ
ُ

وتكتــظ القصيــدة بفيــوض مــن األمانــي واألمنيــات -علــى نحــو
مــا هــو مألــوف عنــد الشــعراء الرومانســيين« -أألقــاك ،منــى»
وقبــس مــن حلــم ورؤيــا «أســبح فــي نشــوة ،الحلــم العابــر
«نشــوة وتفــاؤل» تخضــل نفســي ،فجــرك الناضــر» .وتنبــئ
تعبيراتــه عــن تفاؤلــه وإقبالــه القــوي علــى الحيــاة «تخضــل
نفســي -فجــرك الناضــر – أمــرح فــي خفــة الطائــر» .ونالحــظ أن
صــورة مصــر عنــد جمــاع -فــي الغالــب -مرتبطــة عنــده بالنجــاح
واألمــل والســعادة ،ولعلنــا ال نغالــي إذا قلنــا إنهــا غــدت أداتــه
الوحيــدة فــي تحقيــق نجاحــه (الســابق نفســه:)65 :

ي ال َحيَا
أ َم ِلى َو َهبْتَ ِلــ َ
أ ْط ِبقْ َجنَاحَك قَ ْد بَلَ ْغـ

حَـلَّـ ْقـتَ بي ُمـتَهـَادِيـــا

ــن األلَــ ْم
ةَ َو ُك ْنتُ في َ
سجْ ِ
ض الـه ََر ْم
أر ُ
ــــتَ فــهذه ْ
َوبَـدَتْ ُرؤى َهــذَا الـ َحـَر ْم

فمصــر -هنــا -ليســت أملــه الوحيــد ،بل هي مــن منحته عزمـا ً وصبرا ً
وجناح ـاً ،عزم ـا ً ليواجــه الحيــاة ويتمســك بتالبيبهــا ،وصبــرا ً علــى

ويقــول إنــه ال يــواري محبتــه تجاههــا أو يحجبهــا ،بــل يجــأر بهــا
مناديا(الســابق نفســه:)42 :
ضحَى بِ ُك ْم َ
بأ ْ
غي َْر َم ْذ ُمو
ي ُح ٌّ
ل َ

ــر
ٍم َو ِعــ ْقدٌ ل ْم يُبْـ ِلــ ِه طـُو ُل دَ ْه ِ
الوفَـا ْ
أن أ ُ َو ِاري
ب َو َ
ب ا ْل ُح ّ ِ
َم ْذ َه ِ

ْ
اس فـَـ َما ِم ْن
إن يُ َو ِ ّري ع ْن ُك ْم أُنَ ٌ

والعباســي -كمــا يقــول محمــد فريــد أبــو حديــد« -إذ يذكــر مصــر
ال يفتــأ يحــن إليهــا حنيــن الكريــم إلــى وطنــه الحبيــب ،وهــو مثــل
خيــار الكــرام فــي شــطر الــوادي يــرى أن حيــاة مصــر والســودان
إنمــا حيــاة واحــدة ال تتحقــق ألحــد الشــقين إال بتحققهــا للشــق
اآلخــر .فهــو يحــب لمصــر الحيــاة ألنهــا الســودان ،وهــو يحــب
الحيــاة للســودان ألنهــا حيــاة مصــر ،فأناشــيده تخــرج خالصــة
مــن قلــب ســيد ينظــر إلــى الحيــاة نظــرة حــر لــم تســتطع الحيــاة
أن تســتذله»(مقدمة الســابق ،)19 :يقول(الســابق نفســه:)40 :
سـعَــــا
ب قَـــدّ ِْر ِل ِمص َْر َطـــا ِل َع إ ْ
َر ّ ِ
شتَّى-
ب َ
أنت قَدَّرتَ  -وال َم َوا ِه ُ

َ
ير ذَمـي ٍْم
غ َ
ـاب ِحيْنا ً فـَعـَاد غـَـْ َ

أمــِر
ـمص َْر إ ْ
ٍد َو ِهيئ ِلــ ِ
صالَ َح ْ
ســـتَت َ ِر
لـهـــا ِل الــدُّ ُجــنَّــ ِة ال ُم ْ

ب بَــد ِْر
وا ْكت َ َ
سى في ت َ ْخ َطار ِه ث َ ْو َ

ويختم قصيدته بالدعاء لمصر بصالح أمرها وسعود حظها ،ويقول
إنها مثل هالل استحال بدرا فأنار األكوان بعد أن خبا عنهم زمنا.

مصر حبا وعشقا:
الشــك أن حــب الســودانيين لمصــر كبيــر ،وهــو حــب غـذَّاه النيــل
مــا ًء والديــن قيمــا والعربيــة نســبا ولســانا ،وبذلــك يعســر علــى
المرجــف أو الباغــي أن يفــرق جمعــا وحـدَّه الديــن واللغــة والنيــل.
يقــول محمــد محمــد علي(()7علــي:)90 :1960،

ضيــق المحبــس وســجن األلــم ،وجناحــا ليطيــر مــن مطبقــه لرؤيتهــا.

الحبيب ال ُمفَدَّى
ت
فيا
مصر أن ِ
ُ
ُ

المصطخب
ت الهوى
ويا
مصر أن ِ
ْ
ُ

ويحــن محمــد ســعيد العباســي( )6لذكريات شــبابه بمصــر ،وهو حنين
ألجمــل أيــام العمــر حيويــة ونشــاطا ،فتــوة وإقبــاال علــى الحيــاة،
فالعباســي ال ينــي يتذكــر لهوه فــي أوديتها ،ومرحــه بين متنزهاتها،
ويتمنــي أن يعيــره الزمــان بســاطه ،والنســر قوادمه حتى يتســنى له
أن يطيــر إلــى مــن يهــوى (العباســي ،د.ت .ط:)38 :

كفا ُحـك نب ُع الـ ُمنَى في فؤادي

َـب
إذا
َ
غــاض نب ُع الـ ُمنَى أو نَض ْ

راحـتيك شربتُ الضَّيا َء
ومـن
ِ

األدب
ومـــن
وجـنتــيك جـنـيــتُ
ِ
ْ

وتتعــدد وســائلهم فــي التعبيــر عــن هــذا الحــب ،فالتجانــي يحبهــا
لدرجــة يفاديهــا بنفســه (بشــير:) 62:1987 ،

ــر
ـواد ُم نَــ ْ
حِ أوافـيه أو قَ َ
س ِ

ُ
ـــر ِلنَشءٍ عَنَ ا ْل ِح َمى دَفَّاعِ

آه لَ ْو كَانَ ِلي ِبسا ٌ
ط مـن ِ ّ
الريــْ
ْـر اشْــتِيَاقَا
فــأطيرنَّ نَحـْ َ
ـو ِمـص َ
َ

َهــ ْل إلى ِمص َْر َرجْ عَـةٌ و ِبنَا ش َْر

سنُ ِمصْـرِ
ب أحْ ـ َ
إنهـا لألديـ ِ

ُ
ب غـَضّ َو َز ْه َرةُ ع ُْم ِر
خ شَـبَا ٍ

ففــي مصــر لذتــه وســروره ،طيــره ووكــره ،صحبــه وجليــل
ذكرياتــه (الســابق نفســه:)39 :
سروري
ِ
فيك يا ِمص ُْر لَذَّتِي َو ُ

ب ووكري
س ِميري َو ْقتَ ال َّ
َو َ
شبَا ِ

وكرا ٌم ص َِحبْتُ فيك َك َما ال ُمـ

ْ
ــز ِن أوروا َز ْندِي وشَادُوا بذكري

حبَّذا ال َم ْوتُ في سبيلك يا ِمصْــ
ويقــرن عبــد هللا الطيــب
(النيل:)166:1980،

()8

أحب مصرا ً
لحب النيل مغتربًا
ِّ

بيــن حــب مصــر وحــب النيــل
بها ولي منه كاساتٌ ونُدمانُ

وأمــا مبــارك المغربــي فيــرى نفســه عاشــقا أرهقــه محبوبــه–
مصــر الحــوراء -وأذاقــه اللوعــة بعــد أن أرشــفه مــن الحــب
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رشــفة -لــم يتبعهــا بعلَــل -زادتــه أوامــا وعطشــا ،ويتعجــب مــن
نفســه ومــن الحالــة التــي انتهــى إليهــا ،فــا هــو قــادر علــى
االرتــواء ،وال فــي اســتطاعته الفــكاك ،إنهــا قــدره ونصيبــه فأنَّــى
يتيســر للمــرء أن يفــر منــه (الســابق نفســه:)236 :

الواثــق بــأن اآلخــر يبادلــه إحساســه ،فــي مقابــل ذلــك كان حــب
الســراج حــب عاشــق و ِلـ ٍه يخشــى أن يصــده ِحبّـهُ ،ولعــل هــذا مــا
جعلــه متهافتــا مبتــذال ،ومــا كان أغنــاه عــن ذلــك .إن الفــرق بيــن
الطيــب الســراج وتــاج الســر ،هــو فــرق وبينونــة بيــن مدرســتين،
مدرســة تــرى البعوضــة جمــا والمــدر جبــا ،ومدرســة تــرى
الجمــل جمــا والبعوضــة بعوضــة كمــا يقــول ميخائيــل نعيمــة.

لقـد كنتُ أرجو ْ
أن أعودَ إليهم

مصر ثورة وعزما:

أيصب ُح مفتونًا أســـير صـــباب ٍة

دار
رمـتْهُ فـــلم
ْ
تـــرحـمهُ إال بـِمـِقـْ ِ

ـار
صـرف
ب على
ِ
بقلـ ٍ
المقادير صبَّ ِ
ِ
ب حورا ُء لم ت ُ ِرد
ولكن سقتني ال ُح َ
سوى ألمي -فيما أخال -وإضراري
ومالي سوى اإلذعان هل يملكُ امرؤ
أقــدار
تصريف
الـمحذور
إذا وقـ َع
َ
ُ
ِ
وعلــى الرغــم مــن إجمــاع شــعراء الســودان علــى حــب مصــر
إال أن ثمــة تفاوتــا فــي درجــة الحــب وفــي التعبيــر عنــه بتفــاوت
مذاهــب الشــعراء الفنيــة ،فشــعراء المدرســة التقليديــة -بحكــم
تصورهــم للشــعر -كانــوا مياليــن إلــى الغلــو واإلفــراط ،فالطيــب
ـراج( -)9مــن شــعراء المدرســة التقليديــة -ال يتــورع فــي جعــل
ال َّ
سـ َّ
حــب مصــر دينــا واعتقــادا ،بــل فريضــة علــى كل مســلم (الســابق
نفســه:)67 :
لـمـصر ديـانةً
إ ِنّي أرى ُح ِبّـي
َ

إنَّ الورى ليرى عليه فريضةً

الني ُل مازال يسير
ويحضنُ األغاني في حبور
ويبعث الحياه
وع ُّمنا يصي ْد

يــدعُو لهـا سبحانه وتعالى

بقلبه الكبيْر

حب الكنان ِة ما عـدا األنـذاال
َّ

يغاز ُل السمك

وال شــك أن مثــل هــذا الشــعر ال ينفــر القــارئ الواعــي بطبيعــة
الشــعر منــه فحســب ،بــل قــد يجعلــه يظــن بقائلــه ظنــا .ومثلمــا يمج
القــارئ صــورة الطيــب الســراج لتكلفهــا الســاذج ومبالغتهــا الف َّجــة
تجــده يأنــس بشــعر االتجــاه الواقعــي ،الــذي يــرى األشــياء علــى
حقيقتهــا فهــذا تــاج الســر الحســن( )10يعبر عن حبه لمصر ببســاطة
يعــز نظيرها(صحيفــة ســودانيل اإللكترونيــة:)2012/11/2 ،
ش ِق ْيقَ ْه()11
ِمص ُْر يا أ ُ ْختَ بالدي يا َ
يا ِرياضًا ع َْذبةَ النَّب ِْع َو ِريقَ ْه
يا َح ِق ْيقَ ْه
ِمص ُْر يا أ ُ َّم َج َما ٍل أ ُ َّم صَا ِب ْر
ت يا أُختَ بالدي
ِمل ُء ُروحي أن ِ
سوف نجْ ت َ ُّ
ث ِمنَ ا ْل َوادِي األعادي
ويعلــن تــاج الســر الحســن حبــه لمصــر وعشــقه لماضيهــا
ولتاريخهــا ،وتمجيــده لثورتهــا(أ ُ َّم َج َمــا ٍل= عبــد الناصر) ولبســالة
ــر) بهــدوء شــديد وبــا انفعــال ودون أن يكلــف
شــعبها(أ ُ َّم صَابِ ْ
نفســه جنــوح عاطفــة جوفــاء أو غلــو مشــاعر فجــة .فحبــه هــو
حــب الشــقيق لشــقيقه ،حــب النــد للنــد والنظيــر للنظيــر ،أو حــب
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كان للعــدوان الثالثــي علــى مصــر ســنة 1956م بعــد قــرار
الرئيــس الراحــل جمــال عبــد الناصــر -رحمــه هللا -بتأميــم قنــاة
السـ�ويس وقـ�ع كبيـ�ر على نفسـ�ية الشـ�عراء العـ�رب عامة والشـ�عراء
الســودانيين بصــورة خاصــة ،فهــذا الشــاعر حســن عبــاس
صبحــي( )12يتخــذ موقفــا وطنيــا صارمــا إذ تقدم باســتقالته إلى هيئة
اإلذاعــة البريطانيــة التــي كان يعمــل بهــا فــور وقــوع العــدوان علــى
مصــر ،وال يكتفــي بذلــك ،بــل تــرك لنــدن عائدا إلــى الســودان ،يقول
صبحــي فــي قصيــدة بورســعيد( :صبحــي:)47 :1986 ،

ح الشبك
ويطر ُ
وينشر ابتسامةً

عريضةً وثيرةً

صبُوح
بوجهه ال َّ
ويشرب الدُّخان
ُ
وينشدُ الموال

بصوته الوقور
يم ِ ّجدُ األبطال

بأرض بورسعيد وطفلُهُ
الصغير
ِ
ْ
برقَّ ِة ا ْلعُصفور
ْ
األلحان
يُدَ ْندِن
كالشه ِد كالسكر
فيهتف ال َم َّوال
ُ

بقلب ِه الوريف
أنشودةً جريحةْ
تضيء في عروقه
بمشعل ِالدماء
وثور ِة الشهيد
بأرض بورسعيد

محمد محجوب

والقصيــدة تتحــدث عــن بورســعيد وأهلهــا الصامديــن بهــدوء
ورويــة ،وبــا أصــوات وهتافــات ثوريــة جوفــاء ،فنهــر النيــل-
أو مصــر -يســير فــي دربــه بــا عائــق يمنعــه التســيار ،ويبعــث
كعهــده الحيــاة ،وعمنــا الصيــاد -أو إنســان بورســعيد -اإلنســان
العــادي البســيط -يلتمــس عيشــه بعــرق جبينــه (يغــازل الســمك
ويطــرح الشــبك) مــع تــوكل علــى هللا وشــكر لنعمــه (ابتســامة
عريضــة) ،حتــى إذا فــرغ لنفســه بعــد عنــاء العمــل كافأهــا
بشــرب الدخــان ،وال يكتفــي بذلــك ،بــل يســتحضر روح أجــداده
وتاريخهــم منشــدا أغانيهــم أو المــوال علــى حــد تعبيــر الشــاعر.
والحــق أن المــوال ليــس أهزوجــة يمــزق بهــا وقــت فراغــه ،بــل
هــو عبــق التاريــخ الــذي يرافقــه دائمــا حتــى إذا وقــع العــدوان
عليــه اســتدعاه ليتقــوى بــه فــي مواجهــة الخطــر ثــم يلقنــه
أبنــاءه ليكــون لهــم هاديــا ومرشــدا.
ويقــارن صبحــي بيــن الصــورة الجميلــة المشــرقة البريئــة
التــي كانــت عليهــا مصــر قبــل امتــداد يــد العــدوان اآلثمــة
عليها(االبتســامة العريضــة -الوجــه الصبــوح– رقــة العصفــور-
الصــوت الوقــور -الشــهد والســكر) والصــورة البغيضــة التــي
اســتحالت إليهــا بعــد العــدوان الغاشــم (الجريــح -الدمــاء) إن
البورســعيدي (مصــر) يعلــم يقينــا أنــه ســينتصر فــي آخــر
المطــاف؛ ألنــه علــم ابنــه -بــل أحســن تعليمــه -أن مــوال النصــر
أو نشــيد الحريــة ينشــده مــن أهــرق دمــه ،وأزهــق روحــه،
وواجــه عنــت الحيــاة ومشــقتها وانتصــر عليهمــا .ويقابــل
هــدوء حســن عبــاس وصبحــي وثقتــه بالنصــر المــؤزر لمصــر-
()13
صاحبــة الحــق -ثــورة وانفعــاال عنــد مختــار محمــد مختــار
(النيــل:)274 :1980،
مصر
أال فاسلمي رغم النوائب يـــا
ُ
ُ
والفخر
العــز والــمـجـــدُ الــمؤث ُل
لــك
		
ُ
فصبرا فإن الــ ُ
ظـل َم ليـــ ٌل ُمــجـــنــ ٌح
ً
الفجـــر
أثناء ظلمـــائه
سيسطع ُمـــن
		
ِ
ُ
ألـف مـن بــنيك تـرابَهـا
سيــخــضب
ٌ
شبـر
دمــا قبـل أن يُـحْ ت َّ َل مـن أرضها
		
ُ
يــمـوتون أحرارا ذيــادًا عــن الحمى
والـــقبر
وخير مـــن الـــذ ِل الـــصفـائ ُح
		
ٌ
ُ
واألبيــات إذ تتحــدث عــن العــدوان ومواجهــة مصــر لــه فإنهــا ال
تقــول شــيئا ذا بــال ،بــل تجتــر مجموعــة مــن الصــور والمعانــي
القديمــة فضــا عــن حرصهــا علــى تقنيــات القصيــدة التقليديــة،
فصــورة الفجر(الحريــة) الــذي ينبلج بعــد إزاحة الظــام (العدوان)
صــورة مكــرورة ال حــس فيهــا وال روح ،ومفــاداة المــرء لوطنــه
بروحــه ودمــه معنــى تقليــدي ،أمــا تصريــع أول القصيــدة ،وحشــد
المترادفــات فــي آخــر البيــت «المجــد والفخــر ،الصفائــح والقبــر»

فمــن تقنيــات القصيــدة التقليديــة .لقــد اتعــب مختــار نفســه كثيــرا
ليأتــي فــي آخــر المطــاف مذكــرا بمســلمات الحيــاة.

مصر والسودان مغاضبة وجفوة:
ومثلمــا يصــور الشــعر الســوداني العالقــات الحميمــة والتاريخيــة
بيــن البلديــن فقــد يتعــرض أحيانــا ،بــل أحيانــا قليلــة إلــى األزمــة
الحدوديــة بيــن البلديــن -ومــا أقلهــا -التــي مــا تلبــث أن تعــود
العالقــات بعدهــا أكثــر قــوة ،وأحــد نابــا .فهــذا الهــادي آدم يتحــدث
عــن مغاضبــة حدثــت بيــن أبنــاء وادي النيــل ،أو أمــة النيــل -علــى
حــد تعبيــره -فــي قصيــدة أســماها :جفــوة ،ظــل طــوال القصيــدة
يعمــل علــى نفيهــا ،ويبــدد زعــم مــن أطلقهــا .والقصيــدة -وإن رأت
بعــض الصحــف الســودانية عــدم نشــرها تمشــيا مــع الــرأي آنــذاك-
تفصــح عــن حــب عميــق لمصــر المحروســة (آدم ،د .ت .ط:)28 :
أ ُ َّمةُ ال ِنّـــي ِل َويْــحَـها َما دَ َهــــا َهــا
ع ُهودَ َها وإ َخــا َهــا
ســـتْ ُ
َهـــ ْل تـَـنَــا َ

		
ـــرابـَـ ِة َمـــاذا
ــب والــقَ َ
ِصلَةُ الــ ُح ّ ِ
		

َح َّل ِم ْ
ُــرا َهــا
ــن عـِـ ْقـ ِد َها فـ َ ْ
ــأو َهى ع َ

		

ْــــوةً َو ِمــــيــــا َهـــا
َو ُ
صــ ُخــورا ً َو َرب َ

		

ســنَا َهــا
ُ
ون َ
ق فَــغَ َّ
ــش عَـلَى ا ْلــعُيُ ِ

		

ــــواهـَــا
بُــ ْقـعَـــ ٍة فـي الـــبِال ِد َّإل َط َ

		

ــاء ْ
أن يُـ ْبدِيـَـا َهـــا
الـوفـ َ ِ
ـــــنَـا َمـعَـاذَ َ

ذُ ِه َل النّ ْي ُل يــــَـو َم ذَاك شــُـعُـوبَــا
ض البَ ْر
َو َمضَتْ لَحْ َظةٌ َك َما أ َ ْو َم َ
اس َما ِم ْ
ـن
وا ْ
ستَبَدَّ الذُّ ُهو ُل بال ِنّ ِ
َج ْف َوةٌ قِ ْي َل إنَّـــهَا بَيـْـنَ شَــ ْعبَيْــ

إن أول مــا يلفــت النظــر ويســترعي االنتبــاه تصــدر قولــه أمــة
النيــل للقصيــدة ،وهــو -فــي اعتقادنــا -وصــف دقيــق لشــعبي
مصــر والســودان ،فوصــف األمــة -وهــي جماعــة مــن النــاس
أكثرهــم مــن أصــل واحــد تجمعهــم صفــات موروثــة ،ومصالــح
وأمــان واحــدة ،ويجمعهــم أمــر واحــد مــن ديــن ومــكان وزمــان-
يتوافــر فــي شــعبي وادي النيــل .ولعــل هــذا مــا دفعــه إلــى أن
يتعجــب الئمـا ً هــذه األمــة بــــ «ويحهــا مــا دهاهــا» .وفــي البيــت
الثالــث يشــخص نهــر النيــل ،ويخلــع عليــه حالــة مــن الذهــول،
مــا يلبــث أن ينقــل عدواهــا إلــى شــعبيه ،بــل يمدهــا إلــى الطبيعــة
بشــقيها األنيــس (ربــوة -ميــاه) والوحشــي (صخرهــا).
وتتعــدد وســائله اللغويــة فــي التقليــل مــن شــأن الجفــوة أو
المغاضبــة ،بــل ذهابهــا ،كاالعتمــاد علــى األفعــال الماضيــة
«مضــت -غشــت» ،وأســلوب التنكيــر «لحظــة -جفــوة» لتحقيــر
أمرهــا ،وتأكيــد زوالهــا ،فضــا عــن صيغــة «قيــل» الظنيــة
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الداللــة لتوهيــن روايــة مــن يقــول بالجفــوة .وممــا يجــري فــي هذا
االتجــاه -اتجــاه تفنيــد المزاعــم -تشــبيه لحظــة الذهــول والحيــرة
بومضــة بــرق غشــت العيــون لحظــة ســريعة وخاطفــة ســرعان
مــا انــزوت .أمــا الفعــل المبنــى للمجهــول «ذهــل» فأضمــر
فاعلــه -مــع علــم القــارئ بــه -ألنــه يريــد نســيانه (الســابق نفســه:
الصفحــة نفســها):
نَحْ نُ  -يا ِمص ُْر -أ ُ َّمةٌ تَحْ فَ ُ
الو ْد
ظ ُ
دَ َوت َ ْرعَى ال ُحقُوقَ في َم ْن َرعَا َهـــا

			
ـر َ
ــــرا ٌم
قَ ْد نَـــشَأْنَـــا َو ُح ُّ
غ َ
ــب ِمــصـْ َ
			

شـفَـا َهــا
ُورنَا والــ ِ ّ
قَـــ ْد تَعَــدَّى ُ
صد َ

ـــاء آ َمــــا ٌل
ــــوفَ ِ
جَـ َمــعَــتْــنَا عَــلَى ا ْل َ
		

عَـــ َّ
ســقَـــا َهـــا
ــربَهَـــا َو َ
ـــر هللاُ ت ُ ْ
ط َ

		

ــرا َهـــا
ِمص ُْر َوال ِنّ ْي ُل دَافِـــ ٌ
ق فــي ثــ َ َ

ـاء َوشَــبَّــــتْ
ـوفَ ِ
فَـشَــبَ ْبنَا عَــلى ا ْل َ

ــن ْال ْو
َو َوقَـــ ْفـــنَا يـــَدًا نـَــذُودُ عـ َ ِ
ـــــان أعْــدَاءها َونُـ ْعـ ِلي ِبـنـَاهــا
َط
		
ِ

ويتخلــص مــن الحديــث عــن الجفــوة المزعومــة للحديــث عــن
ـذوب ذاتــه فــي الجماعــة التــي
العالقــة الحميمــة بيــن البلديــن ،ويـ ّ
يتحدث باســمها «نحن -نشــأنا -جمعتنا -شــببنا -ووقفنا» ،ويختار
األلفــاظ ذات الطابــع العاطفــي الوجداني»الحــب -الغــرام -الوفــاء-
الــود» والجملتيــن :الدعائيــة «عطــر هللا تربــه» واالعتراضيــة
«يــا مصــر» تأكيــدا لقــوة العالقــة ومتانتهــا .واألبيــات إذ تصــور
الربــاط الوثيــق بيــن البلديــن فإنهــا -فــي الوقــت نفســه -تشــيد
بالســودان ،وتشــير إلــى دوره -دون َمـ ٍّ
ـن -فــي الــذود عــن مصــر،
وفدائهــا بالــروح والمهــج (الســابق نفســه:)29 :
شدَائ ِد نَــ ْفدي
َك ْم َوقَ ْفنَا َ
ع ْنــدَ ال َّ
كف َرحـَا َها
ِمصــْ َر وال ُح
			
ـروب ما ت َ ُّ
ُ
ب دُونَها في ال ُم ِل َّما
نَ ْدفَ ُع ال َخ ْط َ
ت َونَ ْـر ِمي بعَ ْ
ــز ِمــنَـا َم ْ
ــن َر َما َهـا
			
ِ
بــأر ِضــنَا كَــ ْم أيَــــا ٍد
َو ِل ْ
ـــر ْ
ـم ِ
ـص ٍ
عَـــل َم هللاُ مـا جَـهـِ ْلـنَـا َمــــدا َهـــا
			
قَـ ْد ثَـــ ِقــ ْفـــنَا عُـلُـو َمهَـــا َوش َِـر ْبنَا
سا مـــن َر ِحــي ِقها َو ُ
طالهـــا
			
أكـــُؤ ً
عدَتْنَا ْ
سـتَـ ِقــ َّل ع َِن القَ ْو
سا َ
أن نَ ْ
َ
َ
ْ
َ
ســتـِـ ْقــاللَـنَا بـرضَـاهـاَ
		
ِم فــنلــنا ا ْ
َ
َّــر أ ْهـــلُــو
أتُرى ِمص ُْر قــ ْد تَــنَــك َ
َّعـــب هــ ُهنَا قـــ َ ْد تَا َهـــا
			
هــا ِأم الش ُ
َــــاش هلل لـــم تـَك ُْن تـ ْلــكَ َّإل
ح
َ
يف ْ
سـ َطـا َوتَبَـــاهــَى
			
إن َ
س ِ
نَب َْوةَ الــ َّ
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فَا ْنقَضَتْ لَيْــلَةٌ ِمـنَ الدَّ ْه ِـر عَــا
دَتْ َوال َر َّجــ َع َّ
صدَا َهــــــا
			
الـز َمـانُ َ
ويقــول إن مــا تســبغه مصــر علــى أخيهــا مــن أيــاد كثيــرة يعــد
منهــا -وال يعددهــا -العلــم والمعرفــة واالســتقالل ،ويســأل باســم
الســودانيين (أتــرى مصــر تنكــر أهـلــــوها) والمصرييــن (الشــعب
ههنــا قــد تاهــا) عــن ســبب األزمــة .مــا يلبــث أن يــرد علــى ســؤاله
بقــول :حــاش هلل ،وعبــارة «حــاش هلل» دقيقــة فــي التعبيــر عــن
تنزيــه مصــر مــن كل مــا ران علــى األفئــدة فأفرقهــا ،أو حــط
فأرقهــا .ويشــبه األمــر برمتــه بنبــوة ســيف ،أو بليلــة
العقــول َّ
طواهــا الدهــر فــي غياهبــه.

المحور الثاني
األداة الفنية
تعــددت األدوات الفنيــة التــي اعتمــد عليهــا شــعراؤنا الســودانيون
فــي تبليــغ خطابهــم الشــعري ،ولعــل هــذا مــا دفعنــا إلــى دراســتها
علــى حــدة ،واســتخراج خصائصهــا ومميزاتهــا ،فضــاً عــن
اختبــار قدرتهــا علــى تبليــغ خطابهــا الشــعري.

اللغة واألسلوب:
طغــت النزعــة الخطابيــة الرنانــة علــى كثيــر مــن الشــعر ،الســيما
شــعر االتجــاه التقليــدي ،وفيهــا تشــعر بضخامــة وفخامــة تــكاد
تمــأ الفــم عنــد اإلنشــاد ،ولعــل طبيعــة المواقــف التــي ينشــد بهــا
الشــعر ســبب ذلــك ،فمعظــم هذا الشــعر ينشــد في األنديــة الثقافية،
أو المنابــر السياســية ،أو بيــن يــدي الجماهيــر المحتشــدة .مــن
األســاليب التــي توفــر نبــرة خطابيــة زاعقــة الصيــغ اإلنشــائية مــن
نــداء وأمــر ونهــي ،ودعــاء واســتفهام ،وتمــن وتــرجٍ ،وغيــره.
يكثــر النــداء فــي الشــعر الســوداني الموجــه إلــى مصــر ،ويغلــب
عليــه النــداء بـــ (يــا) أداة المنــادى البعيــد ،وأغلــب الظــن أن
أحســاس الشــعراء الســودانيين بعلــو مكانــة مصــر ،وعظمــة
شــأنها -فــي ناظريــه -هــو مــن قادهــم إلــى هــذا الســبيل ،ونحــن
ال نلقــي القــول علــى عواهنــه ،فهــذا مبــارك المغربــي يكثــر مــن
نداءاتــه لمصــر لدرجــة تشــعرك بأنــه متصــوف يتضــرع أو يبتهــل
آخــر الليل(النيــل:)233 :1980 ،
يا ِمص ُْر يــا أم َل العُــــُرو

سال َح العُ َّز ِل
بـــ ِة يا ِ

يا واحـةَ
الــظمـــآن فــي
ِ

ب الحيا ِة ال ُم ْم ِح ِل
در ِ

يا مــوطنَ
الـعـلـم الــذي
ِ

بعطائــ ِه لــَــ ْم يبـــ َخ ِل

سمـا
يا
مصر يا هبــةَ ال َّ
ُ

ِء وبـهـجـــةَ
المتأم ِل
ِّ

محمد محجوب

وعلــى نحــو مــا حشــده المغربــي مــن أدوات نــداء فهــذا العباســي
يكثــر مــن أدوات التمنــي ،بــل يضطــر أحيانــا إلى االنحــراف ببعض
األدوات (لــو -هــل) عــن أداء مهامهــا األصليــة التــي وضعــت لهــا
فــي اللغــة لتقــوم بــدور أداة أخــرى (ديــوان العباســي ،ص:)38
آه لَ ْو كَانَ ِلي بِسا ٌ
ط مـــن ِ ّ
الريــْ
			
ْـر اشْــتِيَاقا
فــأطيرنَّ نَحـْ َ
ـو ِمـص َ
َ
			
َهــ ْل إلى ِمص َْر َرجْ عَـــةٌ وبِنَا ش َْر
			

ــر
ــواد ُم نَـــــ ْ
حِ أوافــيه أو قَ َ
س ِ

اب َح ِليــ ِفــي
ْــر والـشَّبــ َ َ
وأرى ِمــص َ

		
َمجــْد فِ ْـرع َْونَ أو ض ِ
َــجيعَ ْي يَفَـاعِ
الرا
ب في ال َحض َِر َّ
مصر ِدينُ الشَّبا ِ
ُ
فِـــ ِه وا ْلـبَـ ْد ِو ِم ْ
ـــن قُ ً
ـرى َوبِـقَــاعِ

			

ْــــر
ب أحْ ـ َ
إنـهـــا لألدي ِ
سنُ ِمص ِ

أمــا خلــف هللا بابكــر( )14فكلــف بتكــرار اســم مصــر فــي كل بيــت
مــن قصيدتــه (النيــل:)153 :1980،

ُ
ــضّ َو َز ْه َرةُ ع ُْم ِر
ب غـ َ ِ
خ شَـــبَا ٍ

أيـــُّها الخالدون فـــي مصر طــــابتْ

فالعباســي يتخــذ مــن «لــو» الشــرطية و»هــل» االســتفهامية أداة
يتمنــي بهــا بلــوغ مصــر المحروســة ،ونالحــظ دقتــه فــي اســتعمال
هــذه األدوات ودقتــه فــي توزيعهــا؛ فحيــن كانــت أمنيتــه موغلــة
فــي االســتحالة ،اســتخدم (لــو)؛ ألنهــا توحــي بعــزة ال ُمت َ َمنَّــى
وبعــده ،وحيــن كانــت أمنيتــه قريبــة -ولــو إلــى نفســه -اســتخدم
(هــل) التــي توحــي بقــرب المتنمــى إلــى الوقــوع .وإنمــا كان كل
هــذا التمنــي؛ ألن فــي مصــر لذتــه وســروره ،طيــره ووكــره،
صحبــه وجليــل ذكرياتــه .ويفيــد الهــادي آدم مــن فعــل األمــر
«قــف» ليســتوقف كل ع َِجــ ٍل ليخبــره بأهميــة كليــة دار العلــوم
ودورهــا الواضــح فــي تحقيــق التمــازج الحضــاري والثقافــي بيــن
القديــم والجديــد ،أو التــراث والمعاصــرة (آدم،د .ت .ط:)86 :
ْص ُر الـــقَــدِي َم جــــَدِيــدَا
قـِ ْ
ــــف ُهــــنَــا تُـب ِ
الـــر َواء جَــــ ّم الــ َمـــعَـانـــي
ســي
		
قُـــــ ْد ِ
ُّ
َّــرقَ وا ْلـغَ ْـر
قِ ْ
ــرى الـش ْ
ــف ُهــنَا ساعةً ت َ َ
		

ي كثيــرة ،منهــا ،التلــذذ والتعلــق
والحــق أن للتكــرار دواعــ َ
العاطفــي ،ومنــه قــول التجانــي (بشــير)62 :1987،

ـــــان
َ
ب ِبـــد َِار الـــعُــلُ ِ
ِ
ــــوم يــ ْلـــتَــ ِقــــيـ َ

وقــد يعــدل األمــر عــن وظيفتــه ليــؤدي معنــى الدعــاء ،وت ّ
طــرد
هــذه الظاهــرة بوضــوح فــي شــعر التجانــي -لشــدة تعلقــه بمصــر
وتعــذر وصولــه إليهــا -ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر،
«ن ّ
ضــر هللا وجههــا -فحيــا هللا مصــر» ،ومــن أدعيــة الهــادي آدم:
«رعــى هللا عهدهــا -عطــر هللا تربهــا» .ومــن األســاليب التــي
توفــر نزعــة خطابيــة أســلوب التكــرار ،الــذي تعــددت دالالتــه
وتباينــت مــا بيــن التأكيــد واإللحــاح ،ولفــت النظــر واســترعاء
االنتبــاه ،يقــول إدريــس مؤكــدا اهتمــام مصــر بالفــن والثقافــة
وإعالئهــا لقيمهــم (جمــاع:)125 :1984 ،
منذُ فَــــجْ ِر الحيا ِة ِمص ٌْر أنَالَتْ
ســ َمـى َمـحَـ ِ ّل
		
َوثـَـبَا ِ
ـون أ ْ
ت الـــفُـنُ ِ
ـــر والثقافـــ ِة والـمــا
بالحمى ال ُح ِ ّ
سمــَتْ ِمص ُْر لل َمـ َح ِ ّل األجَــ ِ ّل
			
ضــي َ

		

ً
ســــاحــل وبـــحــارا
مــصـــر
بـكــم
ُ

مصر الخـــلودُ والـمــجدُ تزهو
مصر
ُ
ُ
			

بــــكـم عــــزة وتـــزهــــو فـــخــارا

الــجار منها
مــصــر مـــا رأى
هـــذه
ُ
ُ
		

غــير مــصر الـتي تـــصونُ الـجـوارا
َ

وممــا يلفــت النظــر ويســترعي االنتبــاه الميــل إلــى صيغــة
التكثيــر التــي تتكــون مــن كــم الخبريــة ،ومنهــا قــول
ا لقا ضي ( ا لقا ضــي : )5 0 :1 9 9 1 ،
كم ذا أحنُّ إلى ال ِكنَانَ ِة ُمـوجـعًـا

صعَّـدُ َّ
ب ال ُم ِل ْم
الزفَ َرا ِ
وأ َ
ت لـل َخ ْط ِ

وقول مبارك المغربي (النيل:)234 :1980 ،
ت دُ ونَ تف ُ
ضـ ِل
أســدي ِ

كــم مــن يـ ٍد بيضــا َء قــد
ومنه قول الهادي(آدم ،د .ت .ط:)29 :
بأر ِضنَا كَــ ْم أيَــا ٍد
ِو ِل ِمص ٍْر ْ

عَـلم هللاُ َما جـ َ ِهـ ْلـنا َمـدَا َها

ونالحــظ أن صيغــة التكثيــر كانــت مرتبطــة -فــي معظمهــا-
بالحديــث عــن مــا تغدقــه مصــر علــى أخوتهــا العــرب ،علمــا
وثقافــة ونجــدة ،أو فــي التعبيــر عــن الشــوق إليهــا.
ومــن أدواتهــم التعبيريــة الجملــة االعتراضيــة التــي تــؤدي دورا
مهمــا فــي تبليــغ المعنــي ،والحــق أنهــا تجــاوزت إلــى حــد كبيــر
األغــراض التــي كانــت تؤديهــا عنــد القدمــاء ،كالترحــم والنــداء
وغيــره .وتبــدو هــذه الظاهــرة بوضــوح فــي شــعر مبــارك
المغربــي الــذي أفــاد منهــا فــي توضيــح معانيــه ،بــل غــدت–
عنــده -مكونــا أساســيا فــي إبــاغ المعنــى وتوضيحــه وتوكيــده
وفــي دفــع المعانــي المتوهمــة وإحــال المعانــي التــي يقصدهــا
الشــاعر .ومــن دالالت الجملــة االعتراضيــة -عنــده -التأكيــد،
ومنــه قولــه (النيــل:)228 :1980 ،
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مصر في الشعر السوداني الحديث....

أنَّا -وقد كذب الواشون -ال محنٌ
			

تقوى علينا وال األهوا ُل تثنينا

ففــي البيــت تأكيــد وشــاية أطلقهــا مرجفــون عمــل شــاعرنا
علــى تفنيدهــا ،ومــن داللتهــا أيضــا القصــر والتخصيــص كقولــه
(الســابق نفســه:)238 :
الحب -أحبابي -دعاني فجئتُه
هو
ُّ
			

أوتار قيثاري
حثيثا ألروي منه
َ

فقوله (أحبابي) يقصره على أهل مصر وحدهم دون سواهم.
أمــا أســاليبهم فتفاوتــت مــا بيــن المباشــرة والتلقائيــة والضخامــة
والجزالــة ،فــإذ يقــول مبــارك المغربــي (الســابق نفســه:)181 :

أن تجتــازه .إن الفــرق بيــن المغربــي والبَنَّــا كالفــرق بيــن مــن
يقــدم لمحبوبتــه عطــرا باريسـيًا ومــن يمنحهــا عــرارا وخزامــى.
لم تقتصر تقنيات الشعراء السودانيين األسلوبية على األدوات
القديمة في تبليغ الخطاب الشعري ،بل أفادوا من التقنيات الحديثة
على شاكلة التناص ،السرد ،واالرتداد ،والمونولوج الداخلي.
أمــا التنــاص وفيــه يعمــد الشــاعر إلــى تحويــر نــص دينــي أو تراثي
أو غيــر ذلــك ليوظفــه فــي بنــاء نصــه لغويــا ،وإلعــاء قيمتــه فنيــا
وجماليــا .وعلــى الرغــم مــن وجــود إرهاصــات لهــذه التقنيــة فــي
النقــد العربــي القديــم ،الســيما فــي حديــث القدمــاء عــن الســرقة
واألخــذ ،أو االقتبــاس والتضميــن ،إال أن التنــاص أوســع ماعونــا،
وأرحــب صــدرا ،إنــه ابــن النقــد الغربــي الحديــث بــا منــازع.

واشــدُ الـقـصــيدَ ورتَّــ ِل
فل في الوشاحِ الـمـ َ ْخ َم ِل

الشــك أن الشــاعر الســوداني قــد اطلــع علــى التــراث العربــي،
وأكبــر الظــن أن كثيــرا مــن معانيــه وألفاظــه وصــوره قــد اســتقرت
فــي الوعيــه ،حتــى إذا جــرى نبــع الشــعر علــى لســانه تدافعــت
عليــه .فهــذه بائيــة إدريــس جمــاع فــي العــدوان الثالثــي علــى
مصــر تتنــاص مــع بائيــة أبــي تمــام فــي فتــح ع ّموريــة ،فــإذ يقــول
أبــو تمــام( :أبــو تمــام:)32/1:1987 ,

مصر األذى بـنفــوسنا
وندفع عــن
َ
بـعـــزم قــوي نــافــذاتٌ مـضـاربُه
		

ب
ْف أصْـــــدَ ُ
السي ُ
ق أ ْنبَا ًء مــــــن ال ُكت ُ ِ
ب
		
فــــي َحدِّه ال َحدُّ بيــــــن الج ِدّ واللعـِ ِ

بَســ َ َم َّ
الزمــانُ فه ِلّــ ِل
ق فـــاتنةَ الـمـحا
وتلـ َّ

يقول عبد هللا البَنَّا(( )15السابق نفسه:)174 :

وجيش شدي ِد البأس في
الحق ذائدٌ
ٍ
ِ
عـن العُـرب ال يعيا بما هو طالبُـه
		
بَنُونا صــناديدُ الـــوغى عُـــدّةُ الــردى
اللقاء مناكبُه
			
ســِما ُم ال ِعـــدا أُسدُ
ِ
َّ
عـــزت غـياضة ً
ضراغ ُم وادي النيل
بهم وبـهم تاهت وباهت سباسبُـه
			
فألفــاظ المغربــي تــكاد تطيــر بســاطة ورشــاقة ،فــا لفــظ يقلقــك
أو يحوجــك مهمــة البحــث عــن معنــاه ،والمغربــي لــم تمنعــه
تقليديتــه مــن إيثــار البســاطة والمباشــرة فــي التعبيــر عــن
حــب مصــر ودون أن يتعــب ذهنــه ،أو يكــد خاطــره فــي اختيــار
الجليــل الفخــم ،فــي مقابــل ذلــك كان عبــد هللا البَنَّــا يتنفــس
أجــواء الباديــة وكأنــه ليــس ابــن العصــر الحديــث .لقــد اتعــب
البَنَّــا نفســه كثيــرا وربمــا ســهر الليــل بحثــا عــن معــان تعينــه
فــي التعبيــر عــن حــب مصــر ،ولعــل هــذا مــا اضطــره أن يرتــد
إلــى العصــر العباســي بحثــا عــن ضالتــه التــي وجدهــا فــي بائيــة
بشــار بــن بــرد( )16فــي وصــف الجيــش والمعركــة ،لقــد ظــن
البنــا -أو توهــم -أن االرتــداد إلــى الماضــي وضخامــة اللفــظ
وفخامتــه تصنــع شــعرا جميــا ومؤثــرا ،بــل مقنعــا .إن المغربــي
كان أكثــر إقناعــا وصدقــا ،فمباشــرته أشــعرتنا بصدقــه ،بينمــا
ضــرب البَنَّــا بيننــا وبيــن اإلعجــاب حجابــا صفيقــا يتعــذر عليــك
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ف في
بيض ال َّ
ُ
سودُ الصحائِ ِ
صفائحِ ال ُ

ب
		
ِمتــــُونهـــــِنَّ جــــال ُء ال ّ
شـ َ ِك ّ
والريـ ِ
األرماح المعةً
والعل ُم فـــــــي ُ
ش ُه ِ
ب ْ ِ

		

ب
سـ ْبعَ ِة ال ُّ
بين الخميـسين ال في ال َّ
ش ُهـ ِ

يقول جماع (جماع:)55 :1984 ،

ب
بِي ما بِ َ
ي ِم ْن لَ َه ٍ
صد ِْركَ يا ِمص ِْر ُّ
ب
		
َو ِ
شـ ْيجَـةُ ا ْلحَـقّ ِ والـت َّ ِاريْخِ والــنَّ َ
س ِ
عَـــــ َّم الــبـِـالدَ ذُ ُهــــــو ٌل ال تُـــحَــدّدهُ

وب ِمنَ ا ْلغَ َ
ض َو َمـ ْ
ب
		
أر ٍ
شب ُ ٌ
ُحـدُودُ ْ
ض ِ
ج نَـ ْبعَثُهُ
هـــذا الــدَّم ُالــفَائِ ُر الـ ُمهْـتَا ُ
ب
		
َــر ُ
ق ِمـ ْنـهُ كُــ َّل ُمــ ْغــت َ ِ
نـارا ً تُح ِ ّ
ـص ِ

وتتنــاص أبيــات جمــاع مــع بائيــة أبــي تمــام فــي أجــواء الغضــب
والثــورة واالنفعــال ،وفــي وزنهــا (البســيط) وفــي قافيتها(البــاء)
وحركــة رويهــا «الكســرة» فضــا عــن قوافيــه المجلجلــة
وألفاظهــا الفخمــة .والحــق أن الســياق التاريخــي الــذي كتــب فيــه
جمــاع بائيتــه ال يختلــف عــن ســياق أبــي تمــام ،فكالهمــا يمثــل-
بــا شــك -موقــف المثقفيــن مــن العــدوان الغاشــم علــى األمــة
(مصــر عنــد جمــاع) و(عموريــة عنــد أبــي تمــام) .وجمــاع إذ

محمد محجوب

يســتلهم روح أبــي تمــام فإنــه يبشــر أهــل مصــر بالظفــر والنصــر،
فمثلمــا انتصــر المعتصــم علــى أعدائــه ،وبــدد شــملهم ســتدمر
مصــر الغــزاة الطامعيــن ،وتردهــم علــى أعقابهــم خاســرين
وخاســئين .والحــق أن ليــس التنــاص كلــه يرتــد إلــى الماضــي
البعيــد ليســتدعيه ،بــل قــد يســتدعي الحاضــر القريــب ،فنونيــة
مبــارك المغربــي (النيــل:)228 :1980 ،
يــا أخــوةَ النيل يا أغلــى أمانينا
			

ِط ْبتُــم وطا بَــتْ بكــم أمجادُ وادينا

تتنــاص مــع نونيــة الشــاعر علــي الجــارم التــي كتبهــا ســنة
1941م فــي زيارتــه للســودان (الجــارم:)144/1 :1990،
يــا نســمةً َرنَّحتْ
أعطاف وادينا
َ
			
قِ ِفــي نُ َح ِيّيــك أو عُوجــي فحيينــا
ومبــارك المغربــي يجــاري الجــارم فــي وزن البســيط ،وقافيــة
النــون المتبعــة بألــف اإلطــاق ،فضــا عــن الموضــوع ذاتــه.
فكالهمــا يتحــدث عــن شــعور أبنــاء وادي النيــل تجــاه بعضهــم
بعضــا .وال يقتصــر التنــاص علــى التــراث الشــعري فحســب ،بــل
يمتــد إلــى القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة ،يقــول جمــاع
(جمــاع:)57 :1984 ،
ســا ِكنِها أجْ نَــا دُ َم ْعـــر َك ٍة
َو ُك ُّل َ
َو ِط ْفلُهَا في الو َ
ب
			
غى يَ ْنقَضُّ كَال ُّ
ش ُه ِ
ففــي قولــه« :كل ســاكنها أجنــاد معركــة» تنــاص مــن قــول النبــي
ـر أجنــاد األرض جنـدُ مصــر»،
(صلــى هللا عليــه وســلم)« :إن خيـ َ
وفــي قولــه« :وطفلهــا فــي الوغــى ينقــض كالشــهب» تنــاص مــن
قولــه تعالــى﴿ :إِ َّل َم ْ
ــب﴾ (
ــف ا ْل َخ ْطفَــةَ فَأَتْبَعَــهُ ِ
ــن َخ ِط َ
َاب ثَاقِ ٌ
شــه ٌ
ـم ِع
﴿وأَنَّــا ُكنَّــا نَ ْقعُـدُ ِم ْن َهــا َمقَا ِعـدَ ِلل َّ
سـ ْ
الصافــات :آيــة  )10وقولــهَ :
صــداً﴾ ( الجــن :آيــة  .)9ومــن
شـهَابا ً ر َ
فَ َمــن يَ ْ
سـت َ ِم ِع ْالنَ يَ ِجـ ْد لَـهُ ِ
التنــاص الدينــي قــول عبــد هللا الطيــب وقــد رأى صخــر مدينــة
صخر أسوانَ إنَّ
القلب أسوانُ
يا
َ
َ
وأنـت من خمر ٍة خرسا َء نشوانُ

تـــلوح فــيـــك وجوهٌ مــا أُبَـيــــّـنـهـا
			

مبهماتٌ مـــــن الذِّكرى وأشجانُ

كــــأنَّ فـــرعـــونَ ذا األوتاد
مــاكـــرهُ
َ
			

ِمـــنَ الثنية ذاتُ الــــريد هــامانُ

األســـباب مـرتــــقــبًا
وخلتني أبل ُغ
َ
			

أسلوب السرد أو الحكي:
الشــك أن الشــعر قــد اســتعار القصــة والحكايــة وخلعهــا عليــه
منــذ عهــد بعيــد ،ولعــل القــارئ للتــراث العربــي يشــهد إرهاصــات
فــي شــعر امــرئ القيــس وعمــر بــن أبــي ربيعــة وغيرهمــا ،وحقــا
إنهــا كانــت ســاذجة ال تتعــدى قــال :وقلــت إال أنهــا ال تحــرم النــص
مــن عنصــر القــص .إن «صلــة القصيــدة بالروايــة لــم تقــف عنــد
هــذا الحــد ،فبعــد أن نضجــت الروايــة وأصبحــت جنســا مــن أهــم
األجنــاس األدبيــة ابتــدأت القصيــدة تســتعير مــن الروايــة أخــص
تكنيكاتهــا» ( زايــد.)220 :1997،
لــم يكــن الشــاعر الســوداني بدعــا عــن غيــره فقــد أفــاد– كغيــره-
مــن تقنيــات الســرد ،فهــذا الهــادي آدم يوفــر لقصيدتــه دار العلــوم
معظــم عناصــر القــص (زمــان– مــكان -البطــل /الشــاعر نفســه-
أحــداث) (آدم ،د.ت.ط:)85 :
ـنّ
ربـَّةَ ال ِ ّ
ش ْع ِ
ــر هـــذه َربَّــةُ الــفَ ِ
			
َ
ُ
ْض فـط ْـوفِي
هذه روضــةُ القَ ِري ِ
		
هذه ومضةٌ ِمــنَ ا ْلفَجْ ِر ال َحـتْ
		
شيْــ
ـــو َ
ش ٌع ُخيُو َط ح ََوا ِ
نَ َ
س َجتْ يُ ْ
		
ان ت َ ْخ ُ
ط ُر َّ
عبَ َرتْ في َّ
كالز ْو
َ
الز َم ِ
سحْ ِر لَــ ْم يُ ْلقَ َّإل
ب لَحْ ٍن كال َّ
ُر َّ
ت
ســ َمعَــــتْ كُــ َّل َمــ ْي ٍ
َردَّدَتْــهُ فَأ ْ

أســوان (النيــل:)164 :1984 ،
			

عـ ْـونُ يَــا َها َمــانُ
﴿وقَــا َل فِ ْر َ
واألبيــات تتنــاص مــع قولــه تعالــىَ :
اب﴾ (غافــر :آيــة  .)36ومهمــا
ـن ِلــي ص َْرحـا ً لَّعَ ِلّــي أ َ ْبلُـ ُغ ْال َ ْ
سـبَ َ
ا ْبـ ِ
يكــن مــن أمــر فيمكننــا أن نقــول إن معظــم التنــاص وظــف بطريقــة
بدائيــة ال تــكاد تختلــف عــن طريقــة القدمــاء في توظيــف التضمين
واالقتبــاس .ومــن مظاهــر األســلوبية الحديثــة:

األسرار عُـريـانُ
ســرا مـن
وأن
ً
ِ

وشبابه الــهــوى واألغــــانــي
وا ْن َه ِلــي ِمـ ْ
ان
الو ْ
ـن ِضيا ئِهــا َ
سـنَ ِ
ــان
بـَيْـــنَ َهـــــا ِ ّم ال ِت ّالعِ والـــ ِو ْديَ ِ
ـــهَا ََوشَّى ِمــ ْ
ان
ـن بُ ْر ِد َها النَّي َْر ِ
شـعَاعِ الحَانِــي
ق يَ ْختَــا ُل فــي ال ُّ
َر ِ
بــيــنَ ْأوت َ ِار َها َوبَ ْينَ ا ْلـ َمثَــــانِي
َو َر َوتْــهُ فأ ْيقَـــ َظـــتْ ُك َّل فَـــانِــي

ويعتمــد فــي ســرده علــى األفعــال الماضيــة (نســجت -وشّــى-
عبــرت -رددتــه -أســمعت -روتــه -أيقظــت) حتــى فعــل المضــارع
«يلــق» جــاء مســبوقا بلــم فتحــول زمانــه إلــى الماضــي .ولــم
يكتــف الهــادي بالســرد فحســب ،بــل اســتعار مــن الروايــة أحــدث
تقنياتهــا ،وهــو االرتــداد أو( ،)flash backوفيــه «يتــم االرتــداد
علــى لســان الــراوي أو الشــاعر مــن خــال وعــي األبطــال
ألغــراض فنيــة متعــددة ،كإضــاءة اللحظــة الحاضــرة التــي يتــم
االرتــداد إليهــا ،أو توضيــح جانــب خفــي مــن جوانــب القصــة ،أو
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إلقــاء الضــوء علــى صفــة مــن صفــات الشــخصية .وقــد يكــون
االرتــداد فــي القصــة مــن اللحظــة النفســية الحاضــرة إلــى لحظــة
نفســية أخــرى ســابقة عليهــا فــي الزمــن» (زايــد)221 :1997،
يقــول (آدم ،د .ت .ط:)86 :
َك ْم َز َهانِي ْ
أن بِتُّ شَا ِع َرها الفَ ْذ

ي األ َ
غـــــانِي
ذَ َوصَـــدَّا َحهَا الش ِ
َّـجــ َّ

ش َِهدَ ال ِنّ ْي ُل َما ت َ َكبَّدتُ ِم ْن َوجْ ـــ

أمــا فيمــا يتعلــق بــاألوزان فجــاءت القصائــد -إال قليــا -علــى
العــروض الخليلــي ،وقــد كان لبحــر الخفيــف الكثــرة الكاثــرة،
وذلــك لمناســبته المواقــف التــي قالــوا فيهــا شــعرهم ،فالخفيــف
يناســب موقــف الســرد والقــص واالســتطراد ،فصيغــة «فاعالتــن
مســتفعلن فاعالتــن» ومــا يعتريهــا مــن زحافــات تســقط فيهــا
األحــرف الســاكنة مــن فاعالتــن ومســتفعلن تتيــح فرصــة للتتابــع
الســريع ،وإن بقــاء الــوزن ســالما مــن العلــل يشــعر بالتــروي
والهــدوء واالتــزان ،انظــر قــول الهــادي (آدم ،د .ت .ط:)47 :

ـــر األ َمــانِي
ـــ ٍد إليْـــهَا يَــ ْهتَــــا ُ
ج ُح َّ

صبَاحا بوقَ ْفـ ِة ال ُخ ْل ِد وا ْهنَأ
ِعـ ْم َ

س ُر أُخـــْ َرى ع ْ
ان
ــ ِ
َـن َه ْمســها ا ْل َحي َْر ِ

ع ْه ِدكَ ال تَـــهـْــ
أو َم ِاز ْلــتَ ِمثْل َ
َ

ست َ ْفـ
ُكلَّما ِجئْتُ َم ْوجَـــهُ ُرحْ تُ ا ْ

ب َهذَا الــشْـ
َار ٌ
ع يُجَانِ ُ
زورقي ض ِ

ش َّ
ع ال ُخ َطــى َ
ان
ــ َ
ــر ُ
ط ْأو يُ ْ
غي ُ
س ِ
ْــر َو ِ

ـم ِعنـا ً فـــتي أمانيــ
أو مـــازلتَ ُم ْ

ش ُ
ط َم ّل
ج ِح ْينَ يِ ْن َ
َب ال َمو ُ
يَ ْغض ُ

حـي فَــيَـ ْنثَـــ ِني ِعــنَـــانُه وعـــنــاني

ي كــــالنَّجْ ـ
تتهاوى اآلمـــا ُل حـ َ ْ
ــو ِل َ

ـان
اصـــ ُل الــ َّ
ـــم دَ َهــتْــهُ َمــــــنَ ِ
ِ
شيْـ َط ِ
ـــامـــــشي
ـــارةً يَــ ْل َمـــــ ُع
الـــرجـــا ُء فَ ْ
َّ
ت َ َّ
ـان
ِ
ثـُـــ َّم يـقضــي أ ُخـــوهُ
بـــــالـح ْر َم ِ

ثـــم وافَــيْـتُـهـا بــقــايـــــا مـــــن الشَّـو

ق ْ
ـــان
وأذمـ َ ِ
ـــاء ُمـــهْــجَـــ ٍة َوجـَــنَ ِ
ِ

ق ُم ْلتَأ ُم الش َّْمـ
هـــهـــــنا يـــا رفــــا ُ

ـــ ِل َودُ ْنـــيـــا آمـالــِنـِـــا واأل َمــانِــي
والهــادي إذ يتحــدث عــن تحقيــق حلمــه بالدراســة فــي دار العلــوم،
وكيــف صــار شــاعرها الفــذ ،وصداحهــا الشــجي -علــى حــد
تعبيــره -فإنــه مــا يلبــث أن يرتــد إلــى الماضــي حيــث كانــت مصــر
حلمــا وأمــا ،ويســتدعي نهــر النيــل -النيــل األزرق تحديــدا ألنــه
يمــر بقريتــه -ليكــون شــاهدا علــى طموحــه وهمتــه العاليــة .لقــد
كان النيــل شــريكه ورفيقــه ،فكــم مــر ٍة شــكا إليــه تحنانــه وشــوقه،
وهمــس لــه بحلمــه األحــادي .ويصــور حالــة األســى والجــزع
التــي عاشــها حينمــا تهــاوت أحالمــه ،ورجمــت طموحاتــه ،وخــاب
رجــاؤه ،بــل اســتحال يأســا وقنوطــا حتــى إذا وصــل إلــى مصــر
بقايــا روح ،وحطــام جســد ،نفخــت فيــه مــن روحهــا ،وبعثتــه خلقــا
جديــدا .والشــك أن الهــادي وظــف بعبقريــة فــذة تقنيــة االرتــداد
فنقلــك مــن أجــواء الحاضــر إلــى الماضــي حتــى إذا أضــاء اللحــظ
التاريخيــة ببلوغــه مصــر-أو دار العلــوم -ارتــد إلــى الحاضــر
ليبلغــك الصــورة التــي انتهــى إليهــا اآلن ،صــورة شــاعر الــدار
الفــذ ،وصداحهــا الشــجي.
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أ يَّهــا ال َخا ِلـدُ الــذي ليــس يفنــى
ف َم ْغنَى
ــــدَأ ُ بــــاالً َولَــ ْ
ستَ تَــــألَ ُ
ـب ْمص ٍْر ُمعَنَّى
ــــكَ َ
شغُـــ ْـوفا ً ِبـ ُحــ ّ ِ

والحــق أن األبيــات تشــعر القــارئ بهــدوء واتــزان يناســبان
أجــواء الســرد والقــص التــي تخيــم علــى األبيــات ،فضــا عــن
أنــه يتيــح فرصــة لالســتطراد .يمكننــا أن نقــول :إن قصائــد «دار
العلــوم -وقفــة مــع تمثــال مصطفــى كامــل -وجفــوة -أمــل -رســل
الشــباب إلــى مصــر» ذات الطابــع الســردي القصصــي جــاءت
كلهــا علــى زنــة الخفيــف.
ويفيــد جمــاع مــن مناســبة بحــر البســيط للموقفيــن :الهــادئ
المتــزن والثــوري المنفعــل فــي بائيتــه التــي نظمهــا وقــت العــدوان
الثالثــي علــى مصــر المحروســة (جمــاع:)55 :1984 ،

ي ِم ْن لَهَب
ِبي ما ِب َ
صد ِْركَ يا ِمص ِْر ّ
ب
َو ِ
ق والــت َّ ِاريْخِ والــنَّ َ
س ِ
شــ ْيجَـةُ ا ْلـحَـ ّ ِ

عَـــــ َّم الــبـِـالدَ ذُ ُهــــــو ٌل ال تُـــحَــدّدهُ

ض َو َمـ ْ
ب
أر ٍ
شب ُ ٌ
ُحـدُودُ ْ
وب ِمنَ ا ْلغَضَـ ِ

مستفعلن فعلن /مستفعلن فعلن
متـــفعــلن فـــاعلن /مسـتـفعـلن فعلـن
ونالحــظ أن ث َّمــة تفاوتـا ً فــي إيقاع البيتيــن ,فالشــطر األول من البيت
األول ذو إيقاع ســريع ووقع هادر ,وبذلك يناســب حالة ثورة النفس
وشــدة الغيــظ الــذي يعتمــل في صدره حينمــا اعتدى الغاشــمون على
مصــر ،أمــا الشــطر الثانــي مــن البيــت نفســه فإيقاعه بطــيء ووقعه
هــادئ ,ولعــل رزانتــه تناســب حديثه عــن التاريخ واألنســاب ,وينحو
البيــت الثانــي نحــو األول مــن حيــث التفــاوت فــي الســرعة والبــطء,
يلون
الثــورة واالنفعــال .ممــا يدفعنا إلى القــول إن التفــاوت اإليقاعي ّ
النــص ،ويحــدد إلــى درجــة كبيــرة رتابتــه ،أو ســرعته ،وهــو يتيــح
للشــاعر فرصة الصعــود والهبــوط ,والبطء واإلســراع.

محمد محجوب

ومــن األبحــر التــي ركبهــا الشــعراء بحــر الطويــل وهــو مــن
«أكثــر البحــور شــيوعا فــي شــعرنا العربــي القديــم ،فقــد جــاء مــا
يقــرب مــن ثلــث الشــعر منــه ،كمــا يقــول إبراهيــم أنيــس (أنيــس،
 ،)175 :1952وأكبــر الظــن أن كثــرة مقاطعــه جعلــت الشــعراء
يختارونــه» لصــب أشــجانهم ومــا ينفــس عنهــم (الســابق نفســه،
 )14لذلــك يركــن إليــه أصحــاب الجلبــة والقعقعــة مــن شــعراء
االتجــاه التقليــدي ،انظــر لقــول البَنَّــا (النيــل:)174 :1980،
الخرطوم جاشَتْ مواكبُ ْه
الشعر في
هو
ِ
ُ
		

شدَ مــــاضــــيه ويــُشــرقَ غـــائــبـُه
لـيُنـ َ

ومن بحر المتقارب ،قول إدريس جماع (جماع:)62 :1984 ،

ص ْو ٌر ِم ْ
ـاك
تـخـايــلُـني ُ
سـنَ ِ
ـن َ

ح فـــي ِخــفَّــ ِة الــ َّ
ــر
		
ـر ُ
ْ
فــأم َ
طــائِ ِ
ـــرةً
ـــرةً َخـــ ْط َ
تـخــــايلني َخـــ ْط َ
ـــر
		
ي بـِـا ْلـ ُحـلُ ِ
ــم الــعـَــا ِب ِ
فـمـا ِهــ َ
ت
ق الذِّكريَـا ِ
ويــحمــلــني زور ُ

		

َام ِر
إلـى شــاطـــ ٍئ
بـــالر ؤى ع ِ
ُ

ويبــدو لــي أنــه يصلــح الســتفراغ خبــيء الوجــد والشــوق .فتتابــع
صيغــة «فعولــن فعولــن» يناســب حالــة االنفعــال والهســتيريا
التــي كان يحســها وقــت نظمــه لألبيــات .ومــن ألطــف البحــور
وأحالهــا مجــزوء الكامــل ،ومنــه قــول مبــارك المغربــي (النيــل،
:)232 :1980
بَســ َ َم َّ
الزمــانُ فه ِلّــ ِل
ق فـــاتنةَ الـمـحا
وتلـ َّ

واشــدُ الـقـصــيدَ ورتَّــ ِل
فل في الوشاحِ الـمـ َ ْخ َم ِل

وقــد وجدنــا نصيــن من شــعر التفعيلــة ،األول لحســن عباس صبحي
علــى زنــة الرجــز ،واآلخــر لتاج الســر الحســن على زنــة الكامل.
وأمــا الــروي فغلــب عليــه األحــرف الذلــل كمــا يســميها عبــد هللا
الطيــب (المجــذوب ،) 57/1 :1991 ،وهــي :النــون والــراء
والبــاء والميــم والــام والميــم ،والحــق أنهــا مــن أحلــى القوافــي
لســهولة مخارجهــا ،وكثــرة أصولهــا فــي الــكالم مــن غير إســراف
(الســابق نفســه.)60/1 :
أمــا قوافيهــم ففــي الغالــب جــاءت متمكنــة ليســت بقلقــة وال
مســتجلبة إلتمــام الــوزن ،أو كمــا قــال المرزوقــي جــاءت
«كالموعــود بــه المنتظــر يتشــوفها المعنــى بحقــه ,واللفــظ
بقســطه ,وإال كانــت قلقــة فــي مقرهــا ,مجتلبــة لمســتغن عنــه»
(المرزوقــي .)11 :1991،ومــن وســائلهم فــي الوصــول إلــى
القافيــة ،الميــل إلــى الكلمــات المتضــادة ،أو المتجانســة فــي

المعنــى ،أو الكلمــات المتالزمــة ،وقــد يكــرر الكلمــة التــي تســتبق
القافيــة نفســها ،يقــول الهــادي آدم (آدم ،د .ت .ط:)47 :
ب شُـــ ْعلَـةُ آ َمــا ٍل
فــــإذا بـــالــشَّـــا ِ
تــ ُ ِضـي ُء الــ َّ
سـهْـالً َوحـ َ ْـزنَا
			
ــريقَ َ
ط ِ
مــن أمانيك قــد تـــَـ َطلَّ َع لـلـ َمجْ ــــ
فــثـار َ
ضـْربا ً َو َطـ ْعنَـا
ـــد عُـــَرابـي
َ
ثم قا َمتْ َه ْوجَـا ُء في وجه فــارو
صنَا
ـور ِحصْــنَا فَ ِح ْ
ق تَــدُكُ الـقُـ ُ
ص َ
فالهــادي آدم يأتــي فــي نهايــة أبياتــه بكلمتيــن متضادتيــن
(ســهال وحزنــا) ومتالزمتيــن (ضــرب وطعنــا) أو يكــرر الكلمــة
نفســها(حصنا فحصنــا) وينحــو جمــاع منحــاه نفســه .ففــي
بائيتــه -مثــا -نجــد قوافــي «عــاد ومنتهــب ،الســخط والعجــب،
األصــل والحســب» ويســلك التجانــي الســبيل ذاتــه ،ومنــه «صاعــا
بصــاع ،منصــل ويــراع ،قــرى وبقــاع» .ولكــن أحيانــا -بــل أحيانــا
قليلــة -جــاءت القافيــة إلتمــام الــوزن فحســب ،مثــل قــول عبــد هللا
الطيــب وقــد جمــع بيــن المعيــز والضــأن ومــا كان أغنــاه عــن ذلــك
(النيــل:)166 :1980 ،
وحبذا شاطئاه والنخي ُل ونيـــــ
ُ
َّـان
رانُ ال ِقرى
			
ي ِ والض ِ
ومعيز ال َح ّ
يمكننــا أن نقــول إن القوافــي جــاءت -فــي معظمهــا -راســخة مــن
دون اضطــراب ،وثابتــة مــن دون قلــق ،وإن الوســائل التــي لجــأ إليهــا
الشــعراء يســرت للمتلقــي التنبؤ بالقافيــة قبل أن ينطق بها شــاعرها.
أمــا الموســيقى الداخليــة ،ونعنــي بهــا ُحســن انتقــاء األلفــاظ
واإلحســاس بقيمتهــا الصوتيــة والنغميــة ،فقــد حــرص الشــعراء
علــى توفيرهــا لشــعرهم ،ومنهــا الجنــاس الــذي تفــاوت مــا بيــن
التــام والناقــص ،فمــن التــام قــول العباســي مجانســا بيــن مصــر،
ومصــر «إحــدى األمصــار األخــرى» (العباســي ،د .ت .ط:)38 :
ْـر اشْـتِيَاقَا
فـأطيرنَّ نَحـْ َو ِمص َ
َ

سنُ ِمص ِْر
ب أحْ َ
إنها لألدي ِ

ومن الجناس الناقص قول الهادي (آدم ،د .ت .ط:)86 :
َّار يــــا رفــيـقـي داري
هــذه الـــد ُ
والـرعـَـانُ التي لـديـهـا َرعَـا ِنـي
َّ

			

ومــن الجنــاس اللطيــف قــول عبــد هللا الطيــب (النيــل:1980 ،
 )169مجانســا بيــن أســوان المدينــة واألســى:
صخر أُسوانَ إنَّ
القلب أسوانُ
يا
َ
َ
وأنت من خمر ٍة خرسا َء نشوانُ
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والحــق أن الجنــاس يزيــد «مــن موســيقى الشــعر ،فاألصــوات

فالتدويــر إذ يكســب الشــعر غنائيــة وليونــة كمــا تقــول الســيدة
نــازك المالئكــة -رحمهــا هللا -فإنــه يخلــع عليــه ظــاالً معنويــة

تجعــل البيــت أشــبه بفاصلــة موســيقية متعــددة النغــم مختلفــة

ودالالت نفســية .ولعــل أبيــات التجانــي الســابقة تؤكــد ذلــك .أمــا

األلــوان» (أنيــس.)43 :1952 ،

فيمــا يتعلــق بالضــرورة الشــعرية فلــم يتنكــب الشــعراء إال مــا

التــي تتكــرر فــي حشــو البيــت مضافــة إلــى مــا يتكــرر فــي القافيــة

ومــن الموســيقى الداخليــة رد األعجــاز إلــى الصــدور ،أو

ســمح بــه القدمــاء كتســهيل الممــدود ،وصــرف مــا ال ينصــرف،
ولعــل هــذا يفســر مجــيء «مصــر» مصروفــة تــارة وممنوعــة

التصديــر -كمــا يســميه ابــن رشــيق -فلــه أنــواع ومنــه« ,مــا

مــن الصــرف تــارة أخــرى.

(القيروانــي ،)572/1 :1988 ،ومنــه قــول الطيــب الســراج

أمــا الصــورة الفنيــة فغلبــت عليهــا الصــور التشــبيهية -الســيما

وافــق آخــر كلمــة فــي الشــطر األول آخــر كلمــة فــي الشــطر الثانــي
(النيــل:)66: 1980 ،

عنــد العباســي -ومنهــا ،تصويــره مكانــة مصــر :يقــول العباســي
(العباســي ،د .ت .ط:)25 :

هل قلتَ إذ قالوا خبلتَ بحبها

رب ز ْدنِــي فــي ال َخبَا ِل َخبَاال
يــا ّ ِ

		
حب الكمال مـن الكما ِل وهــكذا
ُّ

ـمصر كماال
إنــي أرى ُح ِبّــي لـــ
َ

		

والتصديــر واضــح فــي قولــه (خبلــت وخبــال والكمــال كمــاال)
وللتصديــر ميزتــان ,األولــى أنــه يعيــد علــى األذن اللفظــة التــي
استأنســت بهــا مــن قبــل ،والثانيــة أنــه يســهل اســتخراج قوافــي
متلــق ســلبي ٍ إلــى منتــج
الشــعر .وبذلــك يحيــل القــارئ مــن
ٍ
للنــص .وأحيانــا يقســم الشــاعر البيــت إلــى قطــع موســيقية ،مثــل
قــول الطيــب الســراج (الســابق نفســه ،الصفحــة نفســها):
ال أنتهي ال آتلي استرساال

ال أرعوي،ال ألتوي،ال أنثني

ومــن الظواهــر الموســيقية التدويــر ،وهــو «إشــراك شــطري
البيــت فــي كلمــة ،بــأن يكــون بعضهــا فــي الشــطر األول وبعضهــا
فــي الشــطر الثانــي» (المالئكــة ،)91 :1963 ،ومنــه قــول
العباســي (العباســي ،د .ت .ط:)40 :
سـعَـا
ب قَـدّ ِْر ِل ِمص َْر َطـا ِل َع إ ْ
َر ّ ِ

أمـِر
ـمص َْر إ ْ
ٍد َو ِهيئ ِل ِ
صالَ َح ْ

أما التجاني فنجده -دون غيره -حريصا على تدوير اسم مصر
في كثير من قصائده ،وكأنه غير قادر على التلفظ به كامال،

مصر سوى الش َّْم ِس
مـصر ومـا
ُ
ُ
			
سعَيْتُ لـها فـــ ُك ْنتُ كأنَّــمــا
ولَقَ ْد َ
			

الو َرى
ورها ُك َّل َ
بَه ََرتْ بِثَاقِ ِ
ب نُ ِ
أسعـى ِل َط ْيبَة أو إلى أ ِ ّم القـ ُ َرى

وهــو إذ يشــبه مصــر بشــعاع الشــمس الــذي يبهــر بنــوره الــورى
فإنــه يخلــع عليهــا هيبــة وقداســة تشــاكل التــي هيبــة يخلعهــا
مركــز اإلســام وقطــب فلكــه الــدوار (المدينــة ومكــة) فــي نفــوس
الســائرين إليهمــا .ويشــبهها باألمــل المنشــود والرجــاء المعقــود
وبــاألم الــرؤوم التــي تعطــف علــى أبنائهــا ،وتغــدق عليهمــا
فيــوض حنانها(الســابق نفســه:)61 :
الـرجـَـا
ِ
فمص ُْر هي اليو َم َكه ُ
ْف َّ
ِء لـــنا َوهــي الــ ُم ْر ِضــ ُع الـحَــــانِيَ ْه
			
ويعمد البنا إلى حشد التشبيهات (النيل:)179 :1980 ،
كأ ِنّي بعه ِد األزبكية مشرقًا

يغردُ فيه شاديهُ ويحتدُ خاطبُه

كأ ِنّي بشوقي ولُوعًا بحافظ

وطـورا يُداعبُه
فـطورا يناجيه
ً
ً

ويشــبه الهــادي آدم تداعــي آمالــه بنجــم دهتــه مناصــل الشــيطان
(آدم ،د .ت .ط:)86 :
ان
اصـ ُل الــ َّ
ِم دَ َهــتْـهُ َمــنَ ِ
شيْـ َط ِ

ونحن ال نلقي القول على عواهنه انظر(بشير:)62 :1987،

ي كـالَّنجْ ــ
َاوى اآل َما ُل ح ْ
تَتَه َ
َــو ِل َ

الجهَا ِد يدْرأ ُ عن مصـــ
في سبي ِل ِ

وحقــا أن الصــورة تجســد اآلمــال وتحيلهــا مــن متصــور عقلــي

			

ــــر بَـنُــوهــا بــمـ ْنصَـ ٍل َويَ َ
َ
ــراعِ

حبذا الموتُ في سبيلك يامصــــ
			
ب تُـ ْن ِجبُ ُه ْم مصــــــ
ُر ُ
س ٌل للــشبَا ِ
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ــشءٍ عــن ِ
ــــر ِلنَ ْ
ُ
الح َمى دَفَّاعِ
ــــــر عـلى فتْ َ
ـر ٍة وفي ادْقـــــاعِ

محــض إلــى وجــود مــادي ،لكنهــا لــم تتخلــص مــن قيــد النقــل
المباشــر ،فصــورة النجــم المتهــاوي لرجــم الشــياطين تحيــل
القــارئ إلــى القــرآن الكريــم.
ويكثــر الشــعراء مــن التشــبيه البليــغ الــذي يعتمــد علــى المفعــول
المطلــق (المصــدر) مثــل قــول مختــار محمــد:
ثبــت ثبــاتَ
ِّ
ت (النيــل ،)274 :1980 ،وقــول البنــا :نزلتــم نــزو َل
الراســيا ِ
َّ

محمد محجوب

الغيــث بيــن ديارنــا (الســابق نفســه .)180 :ومــن التشــبيه قــول

والمبالغــة جعلــت غــرة الســاقي تضــيء الظلمــة ،واالســتعارة

فــراج الطيــب(( )18الســابق نفســه:)206 :

«بــدر فــي كفــه» جعلــت الــكأس بــدرا فــي يديــه ،وقصــد بكــم

س ُر
يناف ُح عن أرواحِ أفرخ ِه النَّ ْ

كهف العروبة مثلما
يذودون عن
ِ

والحــق أن التشــبيه يبــدو ســاذجا جــدا ،فصــورة النســر الــذي
يدفــع عــن أفرخــه غلــواء الحيــاة صــورة تقريريــة فجــة.
إن الخيــال -ولألســف الشــديد -فــي كثيــر مــن التشــبيهات التــي بيــن
أيدينــا يبــدو فقيــرا إلــى حــد كبيــر ،ولعلنــا ال نعــدو الحــق إذا قلنــا
إن الشــاعر الســوداني -الســيما التقليــدي -لــم يكــد يــراوح األرض-
إال قليــا -ف ِلـ َم يكلــف نفســه عنــت التحليــق وصــور األقدميــن بيــن
يديــه يمتــح منهــا مــا يشــاء؟ والحــق أن الصــور الجميلــة قليلــة،

ومنهــا صــورة العباســي لذكرياتــه بمصــر وقــت أن كان ســادرا فــي

الخبريــة « كــم قطفنــا ورضعنــا» التكثيــر ،تكثيــر قطــف الزهــر
وارتضــاع أفاويــق ال ـد ِ َّّر -علــى حــد تعبيــره -بينمــا يــدل العكــس
والتبديــل «ســكر لصحــو وصحــو لســكر» علــى اســتمرار حالتــه
وديمومتهــا مابيــن الصحــو والســكر .وثمــة خاصيــة تميــزت بهــا
هــذه األبيــات ،وهــي ســيطرة النزعــة الحســية الجامحــة عليهــا،
فاألبيــات ترضــي العيــن بمــرأى أنيــق ،واألنــف بعطــر أريــج،
واألذن بخريــر المــاء وشــجي الطيــر ،واليــد (اللمــس) بلطافــة
الزهــر ،والفــم (التــذوق) بحليــب نــوق ،أو بــكأس خمــر .وعلــى
هــذه الشــاكلة نجــد األبيــات ترضــي كل حواســك .وثمــة خاصيــة
أخــرى تميــزت بهــا األبيــات وهــي اعتمادهــا علــى التركيــب
اللغــوي البديــع ،وعناصــر بنــاء جديد-غيــر التشــبيه واالســتعارة

متنزهاتهــا لهــوا وعبثــا (العباســي ،د .ت .ط:)38 :

وحدهمــا -كالتنكيــر والعكــس والتبديــل.

ْــم
ـان كَـــــأنَّ كُـــــ َّل نَــ ِ
ســــي ٍ
َو َمـــكَــ ٍ

كذلــك تميــزت بعــض اســتعاراتهم بعالقــات لغويــة جديــدة ،وهــي

			

ْــر
نــــا ِ
ش ٌر فــــي أرجـائِ ِه ِطي َ
ْب نـَش ِ

			

ِمــ ْ
واظ ِر ُخ ْ
ض ِر
ـروجٍ قَيْـ ِد النَّ ِ
ـن ُمــــ ُ

			

يـاض َوقَــــد ِْر
الـر ِ
بـخريــ ٍـر تَحْ ــــتَ ِ ّ

ق
يُب ِْه ُر العَ ْينَ مـــــنهُ َمـــــ ْـرأًى أنِـيـْـ ٌ

إذ تبــدو غريبــة علــى القــارئ فإنهــا منســجمة مــع باطــن الشــاعر
ودواخلــه كل االنســجام ،وقــد تكــون فــي كثيــر مــن مواضعهــا

ياض والما ُء يـــجـري
الـر ُ
ف ُهـــنَاكَ ِ ّ

ســـ ْي ُم يَـ ْعــبَ ُ
بــالماء
ـث
ِ
و ُهــــنَاكَ الــنَّ ِ

قــادرة علــى نقــل عــدوى االنســجام إلــى الملتقــى .وال يفهــم مــن
حديثنــا هــذا أن خــروج الشــاعر -فــي بنائــه لالســتعارة أو العالقات
اللغويــة الجديــدة -علــى األنســاق المألوفــة دائم ـا ً يجــدي ،أو أنــه
مقبــول علــى اإلطــاق ،بــل هــو رهيــن بالموقــف الــذي يســتدعيه
وإال كان ترفـا ً ذهنيـا ً ولهثـا ً وراء ضجيــج عالقــة لغويــة غريبــة قد

ــري
َويُـــ ْـز ِري
والو ْر ُ
ق لـلـ َم ِ
ُ
اء تُـغـْ ِ

تخلــب البصــر وترهــف الســمع حتــى إذا جئتهــا فتمعنتهــا لــم تجــد
فيهــا شــيئا ً ذا قيمــة .ونالحــظ أن معظــم هــذه االســتعارات أنتجهــا

			

ي ِم ْ
ـن كُـ ِ ّل َطـــي ِْر
وهــنـــاك الــش َِّج ُّ

الشــعراء الرومانســيون -بحكــم مذهبهــم -ومنهــا علــى ســبيل

			

َورضَــ ْعـــنَـــا فــــيه أفـَــا ِويـــقَ د ِ َّر

			

ــــر
ي من كُـــ ِ ّل َز ْه ٍ
وهـــنــــاك الــبَ ِهـــ ُّ
الروض َز ْهرا
كــم قَ َط ْفنَا في ذلك
ِ

ومصــابِيْـ ُحــنَا بــــــه ُ
ــــرةُ الـــسـا
غ َّ
			

قـــي َوبَد ٌْر مـــن َك ِفّ ِه بَـاتَ يَســْ ِري

ْ
سـك ٍْر لصَحْ ٍو
إن َخ َرجْ نَا ِم ْن حَا ِل ُ
			

سـك ِْر
فيه ُ
ع ْدنَا من حَا ِل صَحْ ٍو ِل ُ

وتتعــدد وســائله التعبيريــة فــي رســم المــكان الــذي أخــذ عقلــه
ـكان بــواو رب المحذوفــة» يخلع
وقلبــه ،فالتنكيــر فــي قولــه« :ومـ ٍ
علــى المــكان عظمــة وأبهــة ،وهــو كذلــك يوســع دائــرة الخيــال
لــدى المتلقــي ،والتشــبيه فــي قولــه« :كأن كل نســيم طيــب نشــر»
يضفــي علــى المــكان أريجــا ونشــرا ،أمــا الكنايــة «قيــد النواظــر»
فجــاءت تعبيــرا عــن الدهشــة التــي يحدثهــا جمــال المنظــر فــي
عيــون الناظريــن ،ثــم أكدهــا قولــه «يبهــر» و»مــرأى أنيــق»،

المثــال :قــول جمــاع «زورق الذكريــات» «شــاطئ الــرؤى»،
«رواء مقدس» و «همســة
وقــول الهــادي آدم «شــعاع حانــي» و ُ
حيــرى» ،وقــول التجانــي «أمــل ثائــر» فــي شــباب مصــر و «أمــل
ميــت» فــي ذهابــه إليهــا ،وقــول القاضي»الحظــوظ الســكرى».
أمــا الكنايــة فقــد حظيــت بنصيــب وفيــر لدرجــة تــكاد تنفلــت
مــن اليــد إذا أردت إحصاءهــا ،وأكبــر الظــن أن طبيعــة الشــاعر
الســوداني كانــت ســبب ذلــك -فالســوداني -علــى وجــه العمــوم-
شــديد التحــرج الســيما فــي البــوح لمــن يحــب ،لذلــك كان يختبــئ
خلــف أخبيــة الكنايــة ،فمنهــا مــا يرتبــط بالنيل(ســليلة النيــل -أمــة
النيــل) واألصــل الطيــب (بنــت الكــرام) والعراقــة والحضــارة
(مهبــط الحضــارة -أم الشــعوب -أرض الكنانــة) والثقافــة
(مســتودع الثقافــة -ربــة الفــن) والديــن (قبلــة اإلســام -مبعــث
الهــدى -مهجــر األنبيــاء) وأحــد معالمهــا (أرض الهــرم) وأحــد
أبنائهــا(أم جمــال -أم صابــر).
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الخاتمة:
خلص هذا البحث إلى مجموعة من النتائج ،أهمها:
تفاوتــت رؤيــة الشــعراء الســودانيين لمصــر تفاوتــا كبيــرا بحكــم
ثقافــة كل شــاعر وتكوينــه النفســي ومذهبــه األدبــي الــذي يؤمــن
بــه ،فمنهــم مــن كانــت رؤيتــه بســيطة وســاذجة علــى الرغــم
مــن اتكائــه علــى ضجيــج األلفــاظ واصطناعــه للنزعــة الخطابيــة
الزاعقــة ،واعتمــاده علــى التوســل العاطفــي المقيــت ،ومنهــم مــن
كانــت رؤيتــه أعمــق ،الســيما مــن كان يــرى فــي مصــر الدولــة
المركزيــة علمــا وثقافــة وتاريخــا وقــدرة علــى المضــي بالعــرب-
ومنهــم الســودان -إلــى أفــق أرحــب وأوســع.
شــغل الهــادي آدم بالحديــث عــن مصــر تاريخــا وثقافــة ،فــكان
أن اختــار دار العلــوم ممثــا للثقافــة والعلــم ،ومصطفــى
كامــل للتاريــخ ،وكأنــه يقــول باطنــه -كمــا يقــول المتصوفــة-
إن اســتيعاب مــا خلفــه األجــداد وفهمــه فهمــا جيــدا (التاريــخ)
واإليمــان بالثقافــة التــي تمــزج بيــن القديــم والجديــد ،أو تؤمــن
باألصالــة والمعاصــرة معــا (دار العلــوم) هــي التــي جعلــت مصــر
تتبــوأ هــذه المكانــة ،فضــا عــن كونــه وحــده مــن تحــدث عــن
الخالفــات التــي تحــدث بيــن البلديــن ،وعلــى الرغــم مــن أنــه ســعى
جاهــدا لتبســيط الجفــوة والتقليــل مــن شــأنها إال أن شــعره يعــد-
مــن هــذه الناحيــة -وثيقــة لمعرفــة تاريــخ العالقــة بيــن البلديــن.
كان التجانــي مــن أكثــر الشــعراء تعلقــا بمصــر ،فقــد ظــل يشــتاق
إليهــا وهــى تتأبــي عليــه ،يحلــم بهــا وهــي تضــن عليــه ،حتــى إذا
تيقــن مــن اســتحالة رؤيتهــا وبــل صــداه -لضيــق ذات اليــد -وأد
حلمــه بيديــه .والحــق أن التجانــي وإن كان عاشــقا مشــتاقا إال
أن شــوقه لــم يضعــف أركان نفســه ،أو يضعضــع جــدار ذاتــه،
وإال فكيــف نفســر وأده لحلمــه بيديــه .أمــا شــوق العباســي فــكان
لجليــل الذكريــات وأيــام الصبــا والفتــوة.
تفاوتــت محبــة الشــعراء -بتفــاوت اتجاهــات الشــعراء -لمصــر
مابيــن الحــب الولــه الممجــوج (شــعراء التيــار المحافــظ) ،والحــب
الواقعــي الواعــي (شــعراء المدرســة الواقعيــة) بمفهــوم الحــب،
والمــدرك لطبيعــة العالقــة بيــن الطرفيــن ،والمحافــظ علــى هيبــة
المحــب والمحبــوب معــا.
اعتمــد الشــعراء -خاصــة أصحــاب االتجــاه المحافــظ -علــى
ـن واســتفهام-
حشــد وتكثيــف الصيــغ اإلنشــائية (أمــر ونهــي -تمـ ٍ
وغيــره) ألنهــا توفــر لهــم صوتــا خطابيــا زاعقــا يناســب مذهبهــم
الفنــي ،ويرضــي العامــة التــي ترغــب فــي مثــل هــذا الصخــب.
أفــاد بعــض الشــعراء من األســاليب الحديثــة (الســرد -المونولوج-
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االرتــداد -التنــاص) فــي إيصــال رؤاهــم ،فالســرد يشــعر القــارئ
بترابــط النــص واتســاقه مــع الترتيــب المنطقــي لألحــداث ،ويتيــح
المنولــوج فرصــة الكشــف عــن المحتــوى النفســي للشــاعر،
ويســهم االرتــداد فــي ســهولة التنقــل بيــن الماضــي والحاضــر
والمســتقبل مــن دون أن تشــعر بنبــو أو انقطــاع ،أمــا التناص وإن
كان ينبــئ عــن إفــادة الشــاعر مــن تجــارب الســابقين وامتصــاص
رحيقهــا لكنــه كان ســاذجا؛ إذ لــم يختلــف كثيــرا عــن االقتبــاس
والتضميــن عنــد القدمــاء.
علــى الرغــم مــن محافظــة معظــم النصــوص التــي وقفنــا عندهــا-
إال قليــا -علــى العــروض الخليلــي إال أن الدراســة كشــفت قــدرة
شــاعر االتجــاه الجديــد -شــعر التفعيلــة -فــي التعبيــر عــن ذاتــه
بموســيقية وانســيابية ومــن دون عائــق طالمــا غــذى شــعره
بالعاطفــة الصادقــة والوجــدان الســليم والبســاطة العميقــة
(البســاطة التــي تعنــي كل شــيء ،كمــا يقــول ت .س.إليــوت).
حــرص الشــعراء علــى أســاليب القصيــدة القديمــة (كتصريــع
المطالــع ،وحشــد المترادفــات فــي آخــر البيــت) ،كما ســلكوا ســبيل
القدمــاء فــي الوصــول إلــى القافيــة (التضــاد ،التجانــس ،التــازم)،
لكــن هــذا لــم يحرمهــم مــن خلــع ألــوان مــن الموســيقى الداخليــة
(الجنــاس -التقســيم -رد األعجــاز إلــى الصــدور) فضــا عــن
التمــاس وســائل أخــرى إلتمــام النغــم وإكمــال اإليقــاع (التدويــر).
لــم يتخلــص الشــاعر الســوداني مــن الفهــم القديــم للصــورة ،إذ
عدهــا وســيلة للشــرح والتوضيــح والمبالغــة المفرطــة (عصفــور،
1992م -)233 :لذلــك جــاءت صــوره فــي معظمهــا منســوخة
مــن القدمــاء أو ذات طابــع حســي ،لكــن هــذا لــم يمنــع ظهــور
صــور جديــدة.
كانــت الكنايــة -فــي تقديرنــا -مجــاال للتســابق والمنافســة بيــن
الشــعراء فــي التعبيــر عــن حبهــم لمصــر ،ولعــل هــذا مــا يفســر
لنــا كثــرة الكنايــة ،الســيما الكنايــة عــن الموصــوف (مصــر).

الهوامـش
( )1الهادي آدم (  )2006 -1927عمل بالمدارس الثانوية زمنا
طويــا ،منحتــه جامعــة الزعيــم األزهــري درجــة الدكتــوراه
الفخريــة ،لــه ثالثــة دواويــن شــعرية هــي« :كــوخ األشــواق،
ونوافــذ العــدم ،وعفــوا أيهــا المســتحيل» ،ومســرحية واحــدة
أســماها «ســعاد».

محمد محجوب

( )2مبــارك المغربــي ( )1982 -1928عمــل أمينــا عامــا
بــوزارة الثقافــة واإلعــام .مــن دواوينــه الشــعرية :عصــارة
قلــب ،وألحــان الكــروان ،ومــن الوجــدان.
( )3التجانــي يوســف بشــير ( )1937 -1912شــاعر ســوداني
معــروف بفكــره الفلســفي العميــق ،لــه ديــوان شــعر صغيــر
أســماه «إشــراقة» وبعــض المقــاالت األدبيــة والنقديــة.
( )4إدريــس محمــد جمــاع ( )1980-1922حصــل علــى
اإلجــازة فــي اللغــة العربيــة والدراســات اإلســامية مــن كليــة
دار العلــوم .خلَّــف ديوانــا وحيــدا أســماه»لحظات باقيــة».
( )5محمــد عبــد الوهــاب القاضــي ( )1941 -1911تخــرج فــي
كليــة اللغــة العربيــة باألزهــر الشــريف ،وكان األول علــى
دفعتــه .حصــل علــى جائــزة الملــك فــؤاد للنابغيــن .لكــن
المنيــة لــم تمهلــه طويــا .جمــع شــعره بعــد وفاتــه بزمــن
طويــل وصــدر فــي ديــوان حمــل اســمه.
( )6محمــد ســعيد العباســي ( )1963-1880التحــق بالمدرســة
الحربيــة المصريــة ســنة 1899م ،وبعــد عاميــن تركهــا.
كان ألســتاذه عثمــان الزناتــي دور مهــم فــي توجيهــه صــوب
الشــعر إذ صــار -فيمــا بعــد -مــن أكبــر شــعراء الســودان.
خلــف ديوانــا واحــدا عــرف باســمه.
( )7محمــد محمــد علــي ( )1970-1922شــاعر وناقــد ،لــه
ديوانــان ،همــا :ألحــان وأشــجان ،وظــال شــاردة ،ولــه كتــاب
فــي النقــد ،بعنــوان :محــاوالت فــي النقــد.
( )8عبــد هللا الطيــب المجــذوب (  )2003 -1921شــاعر
وأكاديمــي وعالــم موســوعي مــن أشــهر مؤلفاتــه :المرشــد
إلــى فهــم أشــعار العــرب وصناعتهــا ،ومــن دواوينــه :أصــداء
النيــل ،وبانــات رامــة ،وســقط الزنــد الجديــد.
( )9الطيب السراج ( )1963 -1893كان عالما ضليعا بالعربية.

( )13مختــار محمــد مختــار ،عمــل بالتدريــس شــارك فــي عــدة
مؤتمــرات ،مــن دواوينــه :ظــال وعيــون.
( )14د .خلــف هللا بابكــر( ،)1991-1910تخــرج فــي كليــة
غــردون وتقلــد أكثــر مــن منصــب وزاري ،كان عضــو مؤتمر
الخريجيــن ،اختيــر مســاعدا لألميــن العــام لجامعــة الشــعوب
اإلســامية بالقاهــرة.
( )15عبــد هللا محمــد عمــر البنــا ( )1985 -1890تخــرج فــي
كليــة غــردون ،اشــتغل بالتدريــس ،لــه ديــوان شــعر باســمه.
( )16نقصــد قصيدتــه :وجيــش كجنــح الليــل يزحــف بالحصــى
وبالشــوك والخطــي حمــر ثعالبــه
( )17لو وصف الخمر بالخرقاء بدال عن الخرساء لكن أجمل.
الســراج ( )1998 -1933مــن علمــاء
فــراج الطيّــب
ّ
(ّ )18
العربيــة بالســودان ،مــن دواوينــه :دار الســام تحيــة
وقضيــة ،رؤيــا عربيــة علــى ضفــاف الرافديــن.
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( )12د .حســن عبــاس صبحــي ( )1990 -1928إعالمــي
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اإلعالم للطباعة والنشر ،الخرطوم.

175

مصر في الشعر السوداني الحديث....
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مكتبة الشباب ،القاهرة.
صبحي ،حسن عباس ،1986 ،ديوان طائر الليل ،دار البلد،
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علي ،محمد محمد ،1960 ،ديوان ألحان وأشجان ،دار
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