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 : ملخص البحث

اللغوية هي المحفز اإلبداعي األول للتجربة الشعرية، ومن رقيها الشاعر ابن بيئته، وما ينتجه هو صدى لذلك الواقع الذي يعيشه، والبيئة  
يرقى النص وتكتمل صورته األدبية، بصبغة متانة من خالل خصائصه الفنية التي تحسن النص أو تمجه، وكلما كانت البيئة خصبة  

تطرب النفس، والبيئات التي شكلت التجربة أنتجت ذائقة أدبية تعكس صورا وأخيلة متدفقة في المعاني الفخمة واألسلوب الجزل بموسيقى  
الشعرية في القصيدة العربية التشادية بيئات تلونت بطبيعة الواقع اللغوي الذي فرض هيبته في النص، وهكذا في البيئة المغلقة التي  

الش فالتجربة  الثاني، ورغم هذه االختالفات  الجيل  الشعرية متواضعة كما يالحظ في تجربة  العربي ظهرت ممارستها  الشعر  عرية في 
  التشادي أنتجت ثمارا يانعة دانية قطوفها لذوي الذائقة النقدية والحس المرهف.

 مقدمة: 

ر أن تنمو التجربة الشعريَّة دون الحاجة إلى الُمحف ِّزات التي تولدها البيئُة، سواء كانت ُلغويًَّة أو ثقافيًَّة، وال  يمكن أن يعيش ال يمكن تصوُّ
م  الشاعر بَمعزِّ  هذه  ل عن البيئة؛ تأثًُّرا وإبداًعا، وما ُينتِّجه من مادة فنيَّة يخضع لتقييم البيئة؛ ألن عمله انعكاٌس لواقعها؛ لذلك يجب أن ُتقدَّ

يًخا ار المادُة في صورة متكاملة ورؤية ناضجة )تتجاوز اآلنيَّ والسطحيَّ إلى الباقي والجوهريَّ تجاوًزا، فليست وظيفة الشعر فيه شهادة أو ت
وأن يعالَِّج األديُب   (1) لحاضر نراه أو ماض تجاوزناه، وإنَّما هي المغاَمرة نحَو ما لم نعرفه، ولم نسمع عنه وال بدايَة وال نهايَة للمغامرة(

ة مادَته بصورة فنيَّة مذهلة، قائمة على اإلمتاع والتأثير )فالعمل األدبي ليس لغة ومعاني، ولكنه تركيب عضوي يتألَّف من عمليات بنائي
بما أن اللُّغة الشعريَّة ، وهذا ال يمكن أن يحدث ما لم يجد أرضيَّة خصبة تصقله )و (2) تتكامل فيها الصورة والمادة تكاُماًل عضويًّا حيًّا(

ع والناجح هو الذي يستمدُّ لغَته من الحياة والبيئة والمجتمع الذي يعاصر  ه؛ ألنَّه ظاهرة اجتماعيَّة، وأداة تعبير جماعيَّة فإن الشاعر المبدِّ
ى أن لغته تستمد حيويَتها من روح يكتب لبيئته ومجتمعه، ويشعر بآالمه وظروفه، وينقل أفكاره ورؤاه وتجاربه لهم، فال بدَّ من اإلشارة إل

، والتأثير الديمغرافي للتجربة الشعريَّة، )واللُّغة (3)المجتمع وتجاربه وأحواله ومتغيراته( ؛ إذ يتجلَّى من خالل ذلك مدى أهميَّة النشء اللُّغوي 
لبيئات الشعر في  (4)صر وطموحاته(العربيَّة بعمقها ودقتها فيها حيوية تعبيرية ورحابة بيانية قادرة على استيعاب هموم الع ، والمتتبِّع 

كَس واقع تلك  الساحة األدبيَّة التشاديَّة المختلفة للشعراء ُيدرِّك صدى ذلك وتأثيَره في بنية أعمالهم وقوة نتاجهم، والشعر العربي  الت ِّشادي  ع
لمختلفة، ومدى دور البيئة في نسج أبنية النص األدبي وإضفائه البيئات التي كونته، من خالل التباُين والتالقي والفارق الفني  بين األجيال ا

 صفة القبح أو االستحسان. 

  

 
 (. 129م(، الطبعة األولى، ص )2017، المطبعة الوطنية، )التنظير النقدي للشعري" محمد عبد الحي، "  (1)
 (.212م(، الطبعة األولى، ص )1999، دار الكندي، األردن، )لقصيدة في النقد األدبي الحديث"وحدة ا بسام قطوس، "  (2)
 (. 112م(، أبو ظبي اإلمارات، الطبعة األولى، ص )2019، دار الثقافة والسياحة، )المتغير في الرؤية الشعرية" عائشة علي بالقيزي، "  (3)
 (. 6م(، ص )2000، مطابع الوالء المدنية، الطبعة األولى، )أنابيش في النقد األدبي" عبد الباسط سعيد عطا، "  (4)
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 البيئة اللُّغويَّة لشعراء الجيل األول:

نت له   ُيعد  الشاعر إبراهيم الكانمي الشاعر األسود، أول شاعر ذكره التاريخ من منطقة حوض بحيرة شاد، )مملكة كانم برنو( فقد دوَّ
دين )مع َملِّكها ووزيره  المصادر الم غاربيَّة تاريًخا أدبيًّا في تلك الفترة، ومن الالفت أن تأتي أخبار هذا الشاعر من باحة قصور الموح ِّ

 ، وقد مدحه بقوله )من بحر الوافر(: (5)سميه إبراهيم بن يعقوب أخ األمير(

َن  َجاَبُه َعن ِّي َوَعْينِّي *** َتَراُه مِّ َجابِّ َأَزاَل حِّ  اْلَمَهاَبةِّ فِّي حِّ

ْنَد اْقتَِّرابِّ  ُلُه، َوَلكِّْن *** َبُعْدَت َمَهاَبًة عِّ َبنِّي َتَفضُّ  َوَقرَّ

ًرا لياليهم بشعر يمتاز بالجودة والفصاحة، وجاءت مدُة هذا الشاعر في وقت تزخر في ه  فقد أصبح هذا الشاعر نديًما لهؤالء الخلفاء ومسامِّ
ًرا أدبيًّا برز من خالل المدرسة األموية لشعراء النقائض، فقد ظهر هذا اللون الشعري الجديد إ ا بَبْدء يذانً اللُّغة العربيَّة وتشهد ساحتها تطوُّ

مرحلة جديدة من الحداثة األدبيَّة التي بدأت موجتها من هذ العصر، ومن ُحْسن حظ هذا الشاعر أن يكون الشاعر األسود يعيش في هذا  
اذة، لُتوث ِّق له هذه المقطوعات وتجد نصيبها في صفحات كتب المؤرخين، لتنقطع أخبار أقران ه الفضاء األموي الرحب ببيئته الجميلة األخَّ

التخاُطب  العربيَّة ومكانتها في  اللُّغة  انتشار  المنطقة، رغم  أدبي في هذه  آنذاك، ولم يترجم ألي عمل  في منطقة حوض بحيرة تشاد 
)الكانمي األسود إبراهيم بن يعقوب أبو إسحاق الكانمي... كانت العجمة في لسانه،  والُمَراَسالت اإلداريَّة والتعبُّد، يقول في ذلك الصفدي:  

  .(6)َر أنَّه جيد النَّْظم، وكان يحفظ الجمل في النحو، ولم ُيعَرف من أرضه شاعر سواه(غي
ًرا حاذًقا، قَرض أفصَح العبارات، ونسَ  ج أمتَن فالشاعر إبراهيم الكانمي عاش في هذه البيئة العربيَّة الراقية، والتي صنعت منه شاعًرا مقتدِّ

َور، من خالل المقط دين، ومعاناته األساليب وأجمل الصُّ وعات الشعريَّة التي وصلت إلينا وكشفت عن واقع حياته وعالقته بقصور الموح ِّ
ح عنها بقوله:   مع التأقلم مع هذه البيئة بلونه األسود وعجمته رغم عروبته التي ُيفصِّ

ْكَوانَِّها مُ   َضرُ إِّن ِّي َوإِّْن َأْلَبَسْتنِّي اْلُعْجُم ُحلََّتَها *** َفَقْد َنَمانِّي إَِّلى ذِّ

 وامتدح الوزير أبا إسحاق إبراهيم بن يعقوب المنصور عندما وشى الوشاة به عنده؛ ليبعدوه عن مجلسه فقال: 

ْثلِّي َواَل َشَرفُ   َما َبْعَد َبابِّ َأبِّي إِّْسَحاَق َمْنزَِّلٌة *** َيْسُمو إَِّلْيَها َفًتى مِّ

ي بَِّساَحتِّهِّ ***  ي ِّ أَْغَترِّفُ َأَبْعَد َما َبَرَكْت َعْنسِّ ْن َبْحرِّهِّ اللُّج ِّ ْرُت مِّ  َوصِّ

 ُهمُّوا بَِّصْرفِّي َوَقْد َأْصَبْحُت َمْعرَِّفًة *** َفَكْيَف َذلَِّك َواْسمِّي َلْيَس َيْنَصرِّفُ 

ه األسود ومن فالشاعر إبراهيم الكانمي عاش هذه البيئة الموحدية، فأنضَجْت ذائقَته وملكَته األدبيَّة، رغم ما يعانيه من تفرقة بسبب لون
 ا:ذلك حديثه مع معشوقته المغربيَّة البيضاء، والذي التي يبدو أنَّها أظهرت له جفوة وتعالت عليه فقال ُمدافًعا عن لونه ومتودًدا إليه

 
م(، ص  1999، منشورات معهد الدراسات األفريقية، الرباط، المغرب، )من أعالم التواصل بين بالد المغرب وبالد السودانمحمد بن شريفة: "  (5)
(125 .) 
 (. 170(، ص )6م(، ج) 1982(، )2بن أيبك الصفدي، "الوافي بالوفيات"، دار النشر، فزانزشتاير، ط)صالح الدين خليل  (6)
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 غيري عليكن يا زهراء يصطبر *** ألن صبري على ذاك الهوى صبر

 لوني بلونك مزدان إذا اجتمعا *** كما يزين سواد المقلة الحور 

 وإن شككت فقيسي قيس تجربة *** ففي اختيارك ما ينسى به الخبر

 فال َيسؤكِّ من األغماد حالكها *** إن كان داخلها الصمصامة الذكر  

 البيئة اللُّغويَّة في مرحلة الجيل الثاني: 

، (7)يخ محمد األمين الكانمي في مملكة كانمالبيئة اللُّغويَّة للجيل الثاني هي التي تمثلها مرحلة الشعر في الممالك اإلسالميَّة على يد الش
 ومحمد الوالي الباقرمي في مملكة باقرمي، والشيخ يعقوب أبو كويسة من سلطنة وداي.

ت في  نشأت لغُة هذا الجيل في بيئة دينية محضة، تجلَّت فيها تأثيرات العلوم الدينيَّة وظهرت المعالم الدينيَّة في ثنايا كلماتهم، وتجلَّ 
ل جمالياتِّ القصيدة إلى مستودع   األلفاظ واألساليب واختفت صورة الخصائص الفنيَّة التي ُتضفي سحر المتعة في النص األدبي، ممَّا حوَّ

زان، وهو ُلغوي  َتبُرز فيه صفة َنْظم العلوم، فتأثير البيئة جلي من خالل الحياة العلميَّة للشاعر، فمحمد األمين الكانمي المولود )بإقليم ف
؛ (8)لعلماء البارزين في بالد كانم الذين عملوا على نشـر اإلسالم وتثبيت قواعده، واشتهر بثقافته في علوم اإلسالم واتزان عقله وروعه( من ا

َد نتيجَة الُمراَسالت اإلداريَّة بينه وبين عثمان دان فوديوم، والتي ُيذي ِّل بها رسائَله وبعض   قصائد النَّْظم، ولهذا الشاعر الشيخ نتاج أدبي ُوجِّ
 : (9)ومن ذلك قصيدته الميمية التي ينفي فيها التهمة التي ُوجهت إليه، والدعوة إلي الصلح، يقول في هذه القصيدة )بحر الطويل(

 أال عم صباًحا واحضـر الذهن إنني *** حريص على من يقبل القول بالفهم

 فإني أرى نفسي على الحق والهدى *** وما ذقت يوًما عن طريق ذوي الَفْهم 

 وما كنت مختاًرا لما قد سمعُتُم *** من الغزو والغارات والسفك والدم 

 الجور والظلمولسُت بعاٍن في قتالي ومعتٍد *** عليهم، ولكن دافع 

كذا سائر فهذه األبيات تتجلَّى فيها الصورة بكامل تفاصيلها عن البيئة اللُّغويَّة الدينيَّة وتأثيرها المباشر في شكل ومضمون هذه القصيدة، و 
زنا والقتل والسرقة  أعماله األخرى كما في منظومته نصيحة الحكام، فهي عبارة عن نظم لألحكام الفقهية المتعل ِّقة باألحوال الشخصيَّة كال

  :(10)وغيرها، وما يترتب عليها من األحوال الشرعية، يقول األمين في هذه المنظومة بحر)الرجز(
 باسم هللا أبتدي النظاما *** ومنه أرجو العون والتماما 

 
لصحراء،  كانم فيما ُعِرَف بالتاريخ القديم بالسودان األوسط، الذي هو جزء من السودان الغربي، أو غرب أفريقيا، وُعِرَف أيضا بأفريقيا جنوب ا  مملكة  قامت  (7)

ى ساحل المحيط األطلنطي غربًا،  وهذه كلها مصطلحات وتسميات أطلقها الُكتَّاب العرب، واستعملها الُكتَّاب األوربيون، وحدودُ هذه المنطقة تبدأ من بحيرة تشاد، إل

 وإلى بالد الحبشة شرقًا، وتشغل هذه المنطقة أرض السافانا، التي تلتقي مع منطقة الغابات االستوائية الوسطى. 
ات كلية  فضل كلود الدكو: "الثقافية اإلسالمية في تشاد في العصر الذهبي إلمبراطورية كانم"، رسالة دكتوراه في التاريخ والحضارة، منشور (8)

 (. 304( ص )1الدعوة اإلسالمية ط )
  – الرباط    –منشورات معهد الدراسات اإلفريقية    –"إنفاق الميسور في تاريخ بالد التكرور"، المملكة المغربية    –محمد بلو بن عثمان فودي   (9)

 (. 279م(، ص )1996)–تحقيق بهجة الشاذلي 
 (. 280ص )  –ع سَبق ذكُره "، مرجانفاق الميسور محمد بلو بن عثمان فودي، " (10)
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 الحمد هلل شديد الحول *** ثم صالته على الرسول 
 الَفْهموبعُد فإني قاصٌد بَنْظمي *** تعليمه الحكام أهل 

 منب ًِّها لهم على أمور *** قد خالفت مذاهب الجمهور 
 من ذاك إيقاع الطالق جبًرا *** إن زوجة دعت إليه نكًرا

 من غير إضرار وال من عدم *** نفقة لكسوة ومطعم 
سالميَّة على يد علماء الدين؛  فهذه المنظومات الشعريَّة المتواضعة هي التي ُتمث ِّل بدايات األدب العربي  في تشاد، مع قيام الممالك اإل

ت بدائية، وانحسر نظًرا النقطاع تلك البيئات عن العاَلم العربي  رغم انتشار اللُّغة العربيَّة بشكل واسع، إال أن البِّْنَية اإلبداعيَّة للشعر مازال
في نفس هذه البيئة الدينيَّة التي غذَّت روافد األدب، الشعر في محاوالت العلماء بحلقات العلوم الدينيَّة، والشيخ محمد الوالي الباقرمي ُولَِّد  

، وُعدَّ من أشهر علماء مملكة باقرمي وُيَعد   الذين ساهموا في  (11) من أبرز الشعراء الذين ساهموا في بناء التاريخ األدبي العربي  الت ِّشادي 
الفنيَّة ه  ، رغَم أن خصائصه  الت ِّشادي  شة  نشر الحضارة اإلسالميَّة في هذه المنطقة، وخلَّف نتاًجا أدبيًّا تزخر به كتب األدب العربي  

ج عن دائرة هذه البيئة وضعيفة ويرجع ذلك للبيئة اللُّغويَّة والثقافة الدينيَّة التي صبغت شعَره؛ فهو أفضل قلياًل من سابقه، لكنَّه لم يخر 
، لكنَّه كَتب الك ثيَر من القصائد  اللُّغويَّة الحبيسة مقارنًة مع بيئة الساحة األدبيَّة مع جيل المعاصرة جيل االنفتاح الثقافي  والحضاري والعلمي 

ميسور" قصيدًة يهاجم فيها علماء والمنظومات، وله شعر ديني  في الزهد، والوعظ، واإلعراض عن الدنيا، أوَرد له صاحُب كتاب "إنفاق ال
نَّة والشريعة رغبًة في الدنيا، فقال فيهم الشيخ:   عصـره الذين اعتَنْوا بالعلوم األخرى وهجروا الكتاب والسُّ

 من عزيري من أناس تجمعوا *** أفسدوا الدين وأبدوا كل ُضر ِّ 
 تركوا علم الكتاب المنزَّل *** وحديث جاء به هادي البشر

 ع والفقه التي *** تنفع المرء وتحميه الخطروعلوم الشر 
ًرا، وهو الشيخ يعقوب أبو   (12)أما الشاعر الثالث الذي ُيمث ِّل مثلث هذا الجيل من سلطنة وداي العباسية التي تمركزت فيها الثقافة مؤخَّ

قبيلة ترجم العربيَّة، أخذ تعليمه األولي على  كويسة، فقد ُولَِّد بقرية )ترجم( غربي مدينة أبشة، ونشأ بها، وهو من أسرة دينية تنتمي إلى  
 يد والده الشيخ إدريس بن محمد، ثم أكَمل تعليَمه في برنو. 

عاد إلى وطنه عالًِّما، فجلس للتدريس وأصبح من كبار علماء مدينة أبشة، وكان الشيخ أبو كويسة رجاًل تقيًّا صالًحا ووليًّا، وكان في  
أخوه أحمد الوالي من مشيخة المعهد العلمي  بالجامع العتيق، ثم توارث هذا المنصب أبناؤه    أسرته منصب صاحب الجامع؛ حيث كان

 من بحر )الوافر(:  (13) من بعده، توفي والد الشيخ يعقوب فرثاه بهذه األبيات
 أال يا قوم إن الصبر مر *** ولكن أهله ربحوا تجاَرا 

 ا بكت عيني وحق لها بكاها *** لفقدي سيدي َعَلم الخيار 
 إذا ما جئته تلقاه يتلو *** كتاَب هللا لياًل أو نهاَرا

 بكى سرب الحمام على هديل *** على األفنان في أيك حيارى 
 متى سمع القراءَة منه شخٌص *** حزيُن القلب مذ يتلو جهاَرا

 
، حوالي عام تقع مملكة باقرمي في الجنوب الشـرقي من بحيرة تشاد، ويرويها )نهر شاري(، وعاصمتها )ماسينيا(، وقد قام بإنشائها السلطان برني بيسـي  (11)

 م(. 1536-1522م(، وكان وثنيًّا، وهو أول سلطان ُعرف لهذه األمة، وكان حكُمه في الفترة ما بين )1513)
 م(. 1655-1635عاَم )أسسها الشيخ عبد الكريم صابون  (12)
 مذكرة األستاذ الدكتور عبد هللا حمدنا هللا، لطالب الفرقة الرابعة.  (13)
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 أراه لذا سروًرا وارتياًحا *** كفحل حمامة غنى فدارا 
  ل به وقاَرا  لحسن الصوت والترتيل فيها *** على غط يني

أن هؤالء الشيوخ لم ُتَتح لهم الفرصُة التي حظي بها الشاعر إبراهيم الكانمي؛ فالبيئة  -من خالل مالمح هذه المنظومات-والمالَحظ أنه 
ينة التي التي عاش فيها الكانمي بيئة أموية بنكهة مغاربية استفاد منها الكانمي، وظَهر ذلك في تجربته الشعريَّة من خالل نصوصه المت

 تحدثنا عنها سابًقا.  
 البيئة اللُّغويَّة لشعراء الجيل الثالث:

لعاَلم  تختلف هذه المرحلة عن المراحل عن المراحل التي سبقتها؛ من حيث البيئة اللُّغويَّة والثقافيَّة لما نشأ من اتصال بين سلطنة وداي وا
، وأصبح لهذه السلطنة عالقات واسعة مع   ؛ كمملكة الفور بالسودان واألزهر الشريف بمصر، والشاعر عبد الحق العربي  الفضاء العربي 

أحد الُمبَتَعثيَن في مصر ُمدَة النهضة األدبيَّة الحديثة في مصر، فانعكست هذه النهضة في تجربة الشاعر األدبيَّة؛ فعبد   (14)السنوسي
الحق السنوسي شهد أيامها وعانق لياليها ومنابرها األدبيَّة وعاصر أولئك الشعراء الفطاحل روادها أمثال محمود سامي البارودي، وحافظ 

شوقي، ونلحظ ذلك التأثير األدبي لعامل هذه البيئة اللُّغويَّة من خالل جماليات النص األدبي لهذه المرحلة، فعبد الحق إبراهيم، وأحمد  
يدرك   السنوسي كَتب النصَّ األدبيَّ الرصين الذي تكتمل فيه الخاصية الفنيَّة التي حددها النُّقَّاد؛ فالمتذوق لنص قصيدته النونية الكبرى 

الشاعر البديعة؛ وذلك ناتج عن    َمَلكة  َور  الصُّ الكلمات، ونسج المعاني، وتركيب  الخبرات األدبيَّة، وسبك  اللُّغويَّة وثقافته الواسعة في 
، الذي شكل تجربته من أصداء هذا التشاكل الذي حدد خريطة التعدد الداللي  والمتعة الجماليَّة الت ي اكتست التكوين الثقافي  والنشء اللُّغوي 

وصه الساحرة والشاعر عبد الحق السنوسي هو الشاعر الوحيد في هذه الفترة الذي أتقن التفنن في رسم الصورة الوجدانية في  بها نص
ع  بالصور واألخيلة، وتتناثر المتعة في كل أبيات  أشعاره وما عثر عليه من نتاجه األدبي الذي بين أيدينا اآلن مليء بالعاطفة، ُمشِّ

ى ثقافته األدبيَّة واطالعه على الحداثة األدبيَّة التي شهد طفرتها في مصر فقصيدته النونية الكبرى البالغة مائة قصائده، وهذه داللة عل
وتسعين بيًتا، وهي من )بحر الكامل( بدأها متأثًرا بمنهج المدرسة الكالسيكية؛ حيث بكى ديار أبشة، واستوقف برمل أم كامل ليعيد 

ًدا عن سن خلق البرقاوية، ومنزل زهرة النسوان؛ حيث تفطَّر فؤاده ذكريات األيام الخوالي، راسمً  ا في جدرانها لذيذ حديث سكان اللوى منشِّ
 : (15) الملتهب بحرقة َفْقد هذه األيام الجميلة، التي عاش نشوَة حالوتها ليرسم لنا صورتها في هذه الكلمات الجميلة

 الجدران سائل ديار أبشة عن جيراني *** وارو الحديث لهم عن 
 وأطل وقوفك لي برمل أم كامل *** نقضي لبانات الفؤاد العاني

اًل ألبي زناد جناني   وأعد لذيذ حديث سكان اللوى *** متسلسِّ
 وانشد هنالك عن فؤاد ذاب لي *** أسًفا بمنزل زهرة النسوان 

 مغنى فقدت به غصون فوائد *** تهتز في ورق الحرير القاني
 ُحسن *** وليست من ذوي اإلحسان من كل برقاوية في َخْلقها 

 
ء، ومن خريجي األزهر الشريف، ُوِلدَ بقرية )ترجم أم    (14) شريريب(، هو الشيخ: عبد الحق السنوسي بن يعقوب بن إدريس، كان من العلماء األجالَّ

(، نشأ بها وقَرأ القرآَن الكريَم عند والده محمد السنوسي، وتلقَّى العلوم  2كلم  55التي تقع غرَب مدينة أبشة، العاصمة الثانية لمملكة العباسيين بنحو ) 

ج، ثم رَجع إلى وطنه تشاد؛ حي  ه يعقوب، ثم دَرس والتحق باألزهر الشـريف، ودَرس فيه حتى تخرَّ ث سَكن بمدينة أبشة، جلَس للتدريس  عن والده وَجد ِ

بالعلماء، وخاصة أسرته التي كان   - عموًما- واإلرشاد ونشـر الطريقة التيجانية، ينحدر الشيخ من أسرة ذات مقام علمي  مرموق، وتتميَّز منطقة ترجم  

 لها الجامع الكبير في أبشة. 
 النونية الكبرى، مخطوط.  -عبد الحق عسن السنوسي  (15)
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سه  وللشاعر عبد الحق السنوسي قصائد كثيرة تبرز فيها قدرته الشعريَّة الفائقة، منها مرثيته لشيخه أبو راس، ويبكي فيها أيًضا فقده لُجالَّ 
 وأنداده في العلم والثقافة: 

سيأضحى مريًضا فؤادي ناكس الراس *** يبكي لفرقة أحبابي   وُجالَّ
السنوسي من   فمطلع الحق  الشيخ عبد  الشاعر  التي يكابدها  التفجع والمعاناة والمرارة  القارئ بحقيقة واحدة؛ وهي قوة  القصيدة يصدم 

ة، يؤد ِّي بذلك لفظ )فؤادي( حيث تتراكم األحزان واآلالم النفسيَّة من جرَّاء صد التجربة   قتفجعات وأحزان نفسيَّة عميقة، وآالًما معنوية حادَّ
، ويستطرد الشاعر:   الذاتيَّة التي تعكس حقيقة الحزن النفسي 

 َتشتِّيُتهم شتَّت الحاجات عن أملي *** وشتَّت النوَم عن عيني بإخالص
 فجلت في الناس كي ألقى بهم بداًل *** فلم أجد غير وسواس وخنَّاس 

هم كمًدا *** ما بات ساقي جفوني  ْن َفْقدِّ  مدهق الكأستاهللِّ لو لم َأُذْب مِّ
الذاتيَّة في إبراز الحزن الذي ال رجاء وال أمل معه؛ ممَّا يدل  على اليأس والضياع الذي أحَرق مشاعر الشاعر؛ مِّمَّا  تظهر المعاناة 

ف لوعته وحزنه.    ُيضاعِّ
مرارة المستديمة في وحكمه عليهم ما هو إال خالصة تجربة وتأمُّل، فضياع األمل الذي يوحى بال  –بعد الفقيد–فأمله في الناس   

إحساسه بفقدان من يركن إليه في الدين والدنيا والعلم، ثم ضياع أمله في الناس وانقطاع   –نفسيَّة الشاعر، هو نابع من الشعور المزدوج 
، وصدقها، وحرارتها، األمل في اآلَخرين يدلُّ على ُعمق المحبة وااللتصاق بالشيخ الفقيد، وهذا يعكس مدى قوة االنفعال، والتجربة الذاتيَّة

ين الصبر والتصبر، ومع فقدهما فَقد الشاعُر كلَّ المنجيات والسدود التي تحميه من القنوط والضياع، وهكذا ظل   واألمل والرجاء هما َمعِّ
  - إلى حدٍ  كبيرٍ -ي ُتشابِّه  تأثير البيئة اللُّغويَّة والثقافيَّة واضًحا في شعر عبد الحق السنوسي، وبي ًِّنا من خالل نضج أعماله الشعريَّة الت

ْتها ملكته الشعريَّة، وهذا الَجمال الفني  الذي تجلى في نصوص الشاعر عبدالحق السنوسي الترجمي فقد بدأت القصيدة  البيئات التي غزَّ
قافات، وبدأت تتكون العربيَّة التشاديَّة تأخذ مالح النص األدبي من خالل تطور الخصائص الفنيَّة؛ وذلك يرجع الختالف البيئات والث

 هيئة الصورة النمطيَّة للنص األدبي.
 البيئة اللُّغويَّة لشعراء مرحلة الجيل الرابع: 

عالم  شهدت الساحة العربيَّة األدبيَّة في تشاد تطوًرا ملحوًظا في الخصائص الفنيَّة للنص األدبي، وأصبحت القصيدة التشاديَّة َتنُفذ إلى  
ْعر والنثر، وبدأ عصر تأليف الدواوين، ممَّا كان عليه في السابق من مجموعات شعرية النص، وتعتلي منابر المسابق ات العالميَّة في الش ِّ

متفرقة؛ حيث شهدت الساحة األدبيَّة ديوانيين للشاعر عيسى عبد هللا )حذو ما قالت حزام(، و)باقة من لباقة(، وديوان ألرجوزة واحدة 
غمورة في نجوى نور المعمورة(، وللشاعر عباس محمد عبد الواحد ديوان )المالمح(، وألحمد عبد بعنوان: )كشف المطمورة عن أبيات م

الرحمن إسماعيل ديوانان )أتنفس لهًبا(، و)أنين عاشق(، وللشاعر محمد عمر الفال ديوان: )أصداء النفس(، ولعبد الواحد حسن السنوسي 
 ، ولحسب هللا مهدي فضله ديوان )نبضات ُأمَّتي(.ديوانان )طيور البطريق(، وديوان: )بكائيات قيثارة(

وأصبح النص الشعري ناضًجا بجمالياته الفنيَّة وخصائص ممتعة ولغة دفاقة وثقافة عالية، وهو صًدى لواقع هذه الساحة التي انفتحت 
يئة اللُّغويَّة التي غذت أدبيَّات هذه المرحلة، وهناك على العاَلم العربي  انفتاًحا ثقافيًّا وعلميًّا وأدبيًّا؛ لذلك نجد انعكاس ذلك في األدب والب

عوامل أساسيَّة ارتكزت عليها موهبة المبدعين، وأصبحت لها أرضيَّة خصبة؛ حيث بدأت الذائقة األدبيَّة تنمو من خالل هذه العوامل  
 المغذية لهذه المرحلة؛ وهي: 
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 بيئة القرآن الكريم المتمث ِّلة في الخالوي والكتاتيب. 

 انتشار مناَسبات المدائح النبوية؛ حيث أصبحت الساحة التشاديَّة مسرًحا في األدب المديح في كل جوانب الحياة.ـ 

 ـ بيئة االنفتاح والتواصل مع الدول العربيَّة كالسودان، ومصر، والعراق، وسوريا، وليبيا.

 قاءات.ـ االنفتاح الثقافي  المتمث ِّل في المحافل الثقافيَّة والمؤتمرات والل

 ـ تأسيس أول جامعة عربيَّة في تشاد؛ جامعة الملك فيصل. 

 ـ انتشار االطالع اإللكتروني  عبر الشبكة العنكبوتية، والتي استفاد منها أكثر األدباء.

ْعر والنثر.   . المشاَركة في المساَبقات الدوليَّة في الش ِّ

 العربيَّة.. البعثات العلميَّة للطالب التشادييَن في الدول  

 . إيفاد األساتذة الجامعيين من الدول العربيَّة للتدريس. 

ل   نت األسلوَب، وصقلت المواهَب، ونمَّْتها فتشكَّ إبداُع الشعراء، وتفجَّرت كلُّ هذه العوامل وغيرها قد َأْثَرتِّ المخيلَة األدبيََّة، وغذَّت اللُّغَة وحسَّ
ألن وجود نص أدبي راق يتطلب وجود ذائقة أدبيَّة راقية، وهذا ما أنتجته هذه البيئات، وبدأ ألسنُتهم بأجمل العبارات وأجزل األساليب؛  

التشاديَّة والقصة  العربيَّة  للرواية  النثَر كأول ظهور  للشعر، وظهرت مواهب جديدة تكتب  الدوليَّة  المسابقات    النص األدبي ُيشاَرك في 
 ٌر كبيٌر في النضج الفني  للقصيدة العربيَّة التشاديَّة.  بأسلوبها الحديث والمعاصر، كلُّ ذلك كان له أث

ي الشعر ُيمث ِّل هذه المرحلَة مجموعٌة من الشعراء المبدعين الذين تألقوا في قرض الشعر بأنواعه المختلفة حداثًة ومحافظًة، وبَرز التجديُد ف 
ر، وسنتناول بعَض أعمالهم كنماذج لتأثير البيئة في تجربتهم شكاًل ومضموًنا، واختلفت مدراسهم ومذاهبهم األدبيَّة حسب النزعة والفك

 الشعريَّة.

ُولَِّد في السودان، ونشأ وترعرع فيها، وقضى بدايات نبوغه الشعري هناك، وسافر إلى ليبيا أياَم الثورات؛   (16) فالشاعر عيسى عبد هللا
تربَّى تحت كنف المدارس العقائدية، فأشعلت في فكره نبرة حادة ضد   القذافي ونضاله العقائدي، حيث كثيًرا بفكر القائد معمر حيث تأثَّر 

يَّة الثقافيَّة للُّغة العربيَّة الت لت فيها لطمث الُهوِّ ي دخلت مبكًرا  المستعمر، والدفاع عن أفريقيا الخضراء من الحركات االستعمارية التي توغَّ
لت هويَته هذه المناطق وانتشرت فيها؛ لذا نجد النزعة الثورية المتأ ججة في تجربته الشعريَّة، كما نلحظ حبه ووالءه للبيئات العربيَّة التي شكَّ

ة؛ كالسودان،  الثقافيََّة والفكريََّة، فتغنى كثيًرا بهذه البيئات، وذلك جلي  في كلماته التي ُيعب ِّر فيها عن عشقه وولعه بطبيعة الدول العربيَّ 
 والعراق، وليبيا.

 
م(، لم يُحدَّد مكاُن ميالده؛ فمنهم َمْن نَسبَه إلى قرية شكوين التشادية، وآخرون نَسبُوه إلى أم روابة السودانية، ولم نعثر على 1948بد هللا من مواليد )عيسى ع (16)

ه ديوانان "حذ ما قالت خدام"، و"باقة من لباقة"،  مستنَد من الشاعر يُثبِت تحديَد مكان والدته، لكنه شاعر تشادي، وأول َمْن أسَّس النادي الشعبي التشادي الثقافي، ل 

 م(، بقرية أم روابة بالسودان. 14/05/2014يوم ) -رحمه هللا-شاعر نشط في األوساط التشادية، توفي 
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لت وجدانه كقصيدته )لمغني غزة( وكَتب أجمَل القصائد  :(17) تعبيًرا عن تلك البيئات، التي شكَّ

 حنيني اليوم ناداني *** وما مر الطريدان 

 لمغني غزة الغالي *** ومثوى خير أخداني 

 وإني منك في يسر *** إذا نيالك مدان 

انِّ   وأغنى الناس عن يِّنٍ  *** وُدوالٍر ُيعدَّ

 ان أهداني أنا لم أنس هجراًنا *** بل السود

 فيا سودان دم عذًبا *** تعالى عن إمدان 

 فإن المجد لو ُيعَزى *** إلى قوم لسودان 

الشاعر متذك ًِّرا السودانية التي ال زالت تختلج في مخيلة  العربيَّة  البيئة  دليٍل على  َلخيُر  المفَعمة بالحنين والشوق  الكلمات  أياَمه   فهذه 
 الخوالَي، وهكذا َمْن يطالع أعمال الشاعر عيسى عبد هللا يجد تأثير البيئات التي عاشها في تجربته الشعريَّة.

: من الشعراء الذين درسوا في العراق بالجامعة المستنصرية، فتلون منهاُجه األدبي بهذه البيئة، وتأثَّر د الواحدالشاعر عباس محمد عب
ر بها، وانعكس صدى ذلك في تجربته الشعريَّة وانغماسه في ثقافة بالد الرافدين؛ فامتأل بحبها الوجدان؛ فكَتب عن الحنين والشوق، وتأثَّ 

العراقيين بها، فأراد أن يجاري هذا الشغف والوقوف على َجمال وفن الحضارات القديمة، من خالل اآلثار،    بالحضارة البابلية وَشغف 
 : (18) نثرها على )الكامل(فطافت به مخيلته في حضارة سلطنة وداي العباسية، ليقف وقفَة إجالل آلثار حضارة وارا 

 وارا وقفُت على ربوعك ساعًة *** فاكتظَّ قلبي هيبًة وجالاَل 

 الَحْت معالُمها لديَّ بعيدة *** فقطعت قبل وصولها أميااَل 

 فإذا بقلعتها بَدْت وكأنها *** أهرام مصر رونًقا وَجمااَل 

 تحوي من الفن الجميل روائًعا *** فُدهشت من تلك الروائع بااَل 

 عكَسْت علينا مجد أجداد سموا *** فوق الثريا عزًة وَجالاَل 

ر ُلغ ، إنما هو امتزاج ثقافي وتطوُّ وي  فهذا النص األنيق بشكله ومضمونه كأناقة األعمال األدبيَّة الرصينة التي ُولدت في الوطن العربي 
ت خياله، ولغته، وأسلوبه.    أثرت بنيته البيئة فقوَّ

 
 (. 245"حذو ما قالت حذام" ص ) (17)
 (.15عباس محمد عبد الواحد، ديوان "المالمح" ص ) (18)
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بالكتاتيب، ومنها إلى عاصمة األدب والشعر دمشق؛ حيث ، الذي بدأت تتفتح قريحته  (19) وهكذا الحال عند الشاعر محمد عمر الفال
  دَرس فيها المراحل الجامعية، وربط ما بين حياته في البيئة التشاديَّة، وطبيعة سورية، وناَجى مدينَة )أم حجر( من هناك، وهو طالب في 

(، ويقول التي عشقها وخطبها من أهلها )مجاًزا عيشته الدراسيَّة، إال أن وجدانه العميق ساَقه إلي حنين وشوق لعروس البحر )أم حجر(،
 :(20) في قصيدته بعنوان: )أغاني المجد( الوافر

 أغاني المجد يرسلها فؤادي *** إلى شتَّى المدائن من بالدي

 مدائن ُشيدت في عهد عز *** وقاها هللا من شر األعادي 

 فمن تلك المدائن أم حجر *** كأن رمالها فرش المهادي

 لم أخطب سواها *** وليس لدونها أبًدا ودادي عروس البحر  

 على أحضانها ُأمٌم تآخت *** وفي أرجائها عظم البوادي 

لت صورَة أعماله األدبيَّة، وتأثَّر وأثَّر وجاء شعُره صورًة حية ل  كل لكن الشاعر عبد الواحد حسن سنوسي امتزجت عنده البيئات التي شكَّ
من السودان وقصة )الجنينة(، والعراق بالد الرافدين، التي ال تزال صورتها في مخيلته ويتنفسها في  البيئات التي استنشق هواءها، بدايًة  

يدة أجدابيا شعره، وليبيا التي تعتبر جزًءا مهمًّا رَسم كياَنه ووجداَنه فتغنَّى بتلك البيئات التي عاَشها وافُتتن بسحرها وَجمالها، كما في قص
 المدينة الليبية: 

 أن إخالًصا يكال إًذا *** لُكلتكِّ من وفاء القلب كياًل وافَيا  أجدابيا لو

والشاعر عبد الواحد حسن السنوسي من الشعراء المجددين، الذين شهدت لهم الساحة األدبيَّة بالشاعرية والصدق الفني  والعاطفي، وكَتب  
دين؛ حيث أنشد أرجوزة تتحدَّث عن تاريخ العراق، أسماها بفتح للوطن بدمائه، كتب عن الغربة والحنين والشوق كما تأثَّر بتاريخ بالد الراف

الليبية، والحركات  المدن  يتحدَّث عن  نجده  بالرومانسية، كما  القصيدة، وتأثُّره  العراقي؛ من حيث طول  النفس  كثيًرا  عمورية، يحاكي 
إلى وطن المولد والنشأة، ولقصيدته "كبرى" صدى  الصوفية في الجنوب، الذي ينحدر أصل أسرة الشاعر منه، ويرجع به الحنيُن الجارُف  

 : (21)كبير في وجدان المجتمع الت ِّشادي  المثقف
 بلدي أقسمت بعزتها ال أنساها 

 كلمات ُنقشت في شفتي وبقلبي يكمن معناها  
 فدمي يجري فيها وفؤادي يحفظ ذكراها 
 وحنيني شالل يهدر ال يذكر إال إياها 

 وصالتي ألحان تدعو أبًدا ال تدعو إالها 
 

م( حضر 1985م(، بقرية )الدقلي( في مقاطعة أم ساك بمحافظة البطحاء الشرقية، درس في سوريا سنة )1968واليد )محمد عمر الفال: شاعر تشادي، من م  (19)

م(، له ديوان شعر بعنوان: "أصداء  2001م(، ونال درجة الدكتوراه فيها عام )1997الدراسات العليا فنال الماجستير في األدب الجاهلي بجامعة أم درمان اإلسالمية )

 . النفس"
 (.68محمد عمر الفال، ديوان "أصداء النفس" ص ) (20)
 عبد الواحد حسن السنوسي، قصيدة مطبوعة بخط الباحث.  (21)
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 سأناديها وأناجيها وسأقسم أني أهواها 
 بلدي بالسمرة تعرفها وبقلب السمرة تلقاها 

البعاد، والوحدة، فناداها هذه هي الكلمات التي تتفجر من شاعرية عبد الواحد السنوسي نتيجَة الحياة التي عاشها في الغربة، والمعاناة، و 
 أيًضا:

 أنا وحدي هنا في الُبْعد يا كبرى 
 أنا وحدي وما أدراك ما بالبعد يا سمرا 

 أنا وحدي هنا في الغربة.....  
 بال أهل بال وطن بال صحبة  

البيئة   الشاعر في تلك  الرافدين لحياة  المتدفقة َتشكَّل شمُلها في بيئة بالد  الكلمات  اللُّغة هذه  الحضارات، ومهد  بلد  العربيَّة األصيلة، 
 واألدب، فضاءات البصرة والكوفة، َنَمْت تجربُة الشاعر فيها، وصقلت مواهبه فجادت قريحته بهذه النصوص الممتعة.

د ثقافاتها؛ فبدأ   (22)أما الشاعر أحمد عبد الرحمن إسماعيل د البيئات التي عاش فيها، وتعدُّ فقد ظهر بُحلَّة جديدة في التجديد؛ وذلك لتجدُّ
ل في كتاتيب أبشة، وأم حجر، وخالوي نيجيريا، إلى فضاء الجماهيرية الليبية، يجوب قفارها ومدنها وحدائقها   بحفظ القرآن الكريم، وتجوَّ

ر الحركة العلميَّة وا  لثقافيَّة في ليبيا، وتوفُّر الكتب والصحف والمجالت، مرتاًدا مكتباتها الضخمة، فشكَّل ذلك وعَي الشاعر  مستمتًعا بتطوُّ
الفني  وخَلق ثقافًة ُلغويًَّة في شعره، ونكهًة تحرريًة في الشكل والمضمون، قلََّما نجدها في أقرانه شعراء هذه المرحلة؛ من خالل التجديد  

ة أمام حركة المستعمِّر، والوقوف مع القضية الفلسطينية للشعر الحر والتفعيلية، وظ هور سمة الرومانسية بشكلها الحديث، وبروز نبرة حادَّ
ف هاتين البيئتين )اللُّغويَّة، والثقافيَّة( في مسامات كلماته الحماسيَّة، في كثير من قصائده، كما نلحظ تأثُّرَ  ه الواضح  فاستطاع أن ُيوظ ِّ

النبرة النضاليَّة والثوريَّة؛ ألنه تخرَّج من المدرسة القائدية، مثل عيسى عبد هللا، وهو األقرب إليه؛ نظًرا للصداقة    بالفكر الثوري، وظهور
، الذي كان يحظى بعناية فائقة من القائد معمر القذافي، فكالهما ارتسمت صورُته   بين الشاعرين اللذين جمَعهما النادي الثقافي  الشعبي 

ة، ويحمالن اتجاًها واحًدا؛ وهو االتجاه التجديدي، واالنغماس في الثورية والجرأة في مواَجهة المستعمِّر، ولكل واحد ميزته في البيئة الليبي
ة؛ فالشاعر أحمد عبد الرحمن ثوري مجاهد ورومانسي ُمواكِّب للحركة الرومانسية، كما يظهر ذلك قصيدته )سوري(  :(23)الخاصَّ

 فهل علمت ترى ما خلفت سوري  سوري تقولين نغم كله ألم ***

 أدخلتها في معامل الهوى فهوت *** هيها هيهات أن تأتي بتفسيري 

 ما ضر لو قلت: دعني في غد ألرى *** إن كان ذا القلب يهوى نافخ الكِّيرِّ 

ْهم مزقني *** واآلن أصرف حبي دون ما سوري   سوري أقول لمن بالسَّ

 
م(، نشأ وترعرع بها، من الشعراء التشاديين المتمردين بأعمالهم األدبية، له العديد من األشعار 1974أحمد عبد الرحمن إسماعيل: من مواليد أبشة عاَم )  (22)

 وديوانان بعنوان: )أتنفس لهبًا، وأنين عاشق( وهو من شعراء الساحة اآلَن. 
 "سوري" قصيدة مخطوطة بيد الباحث.  (23)
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ه لنبرته النضاليَّة وت  صديه للغزو االستعماري توعََّده بالطفل األفريقي القادم، الذي يأبى االنقياد والخضوع لهذا العدوان  لكنَّه عندما توجَّ
 ذلك النضال: ( 24) االستعماري السافر، جسدت قصيدته )الطفل القادم(

 غصًبا عنك أيا مغرور 
 أمشي مرفوع الهامة، ال لن أخضع يا مغرور

 أمشي ميموًنا حتى يمأل كوَن التشاد حبور
 صًبا عنك أيا مغرور غ

 مهما تكرهني تلقى كرهك من كرهي أصغر 
 أدران كرهي أسمى من شكلك يا أشقر

لة أضفى  فتأثير البيئة اللُّغويَّة جليٌّ من خالل هذا القالب الذي طرأ على شكل القصيدة التشاديَّة، التي ظلت رهينًة للمحافظين ونسج التفعي
، وبرزت في   الساحة معالم الحداثة األدبيَّة، ومن ذلك النموذج الحديث قصيدته )اعترافات( التي كتبها ألحد َجمااًل في النص الت ِّشادي 

 :(25)أصدقائه بمناسبة التحاقه بالثورة التشاديَّة ضدَّ حكم )إدريس ديبي( حيث قال
 وأًسى ظل يبتر آماله المحكمة

 وأماٍن تموت به كلَّ عام 
 سوى الهمهمةيتساءل: شعبي دواًما ولم يبق فيه 

 يتساءل لم َيدرِّ 
 ماذا يقول له: ذا حالل وهذا حرام 
 يتساءل تفنى رويًدا به ثورة ملهمة

 يضيع به كلَّ يوم قطيٌع ألحالمه في الغمام 
 يتساءل أي وتقارع آماله كي يرى مجده في ُدًنى حالمة 

 كي يرى الشمس قد مل جور الظالم
 يوًما بآمالنا المتخمةفإذا سأل المشتكى قل له: ما بني المجد 

 ومتى كانت األمنيات تشيد العظام
 يتساءل في آخر الشوط من ذا الذي أهرمه

 ويحملق ينظر في دهشة وانهزام،،،
بدأ قرَض الشعر وهو في مرحلة الكتاتيب، وهو من مدرسة المدائح النبوية، فجاء نتاجه انعكاًسا لهذه   (26)والشاعر حسب هللا مهدي فضله

النزعة  ذات  المتينة  خالل قصائده  من  أوضُح  تأثيٌر  فيها  دَرس  التي  السودانية  القرآنية  وللخالوي  الشعري،  عمله  صبغت  التي  البيئة 

 
 "أتنفس لهبًا" مخطوط بيد الباحث.   ديوان (24)
 نفس المرجع، قصيدة مخطوطة بيد الباحث بعنوان: "اعترافات".  (25)
تي"، حاز هذا الشاعُر على جائزة اإلسيسكو لإلبداع األدبي 1973حسب هللا مهدي فضله: شاعر تشادي، من مواليد ) (26) م( بأبشة، له ديوان بعنوان: "نبضات أُمَّ

 م(، وله قصائد أخرى متفرقة، وله العديد من القصص النثرية. 2001عام )
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البيئات التي احتضت عوامل نبوغه، فاعتلى منبَر األدب من النافذة الكبيرة من خالل مشاركته الصوفية، واجتماعياُته برهنت على تأثُّرِّه ب
 بجائزة اإلسسكو لألعمال األدبيَّة، والتي فازت بها قصيدته كفالة اليتيم: 

 قال الصغير ودمعه مدرار *** أماه أشعر أنني أنهار

 نار أماه هذا الجوع مزَّق باطني *** وسرى بأحشائي وقلبي ال

 الماء أشربه ليبرد ُغلَّتي *** فكأنما تبريده إسعار 

 لي ليلتان ألوك بعَض بليلة *** قد خالطت حبَّاتِّها األحجارُ 

 ال طعم فيها غير أن لريحها *** نتًنا وشاب مذاقها إمرارُ 

 رجالي خانتني فليس تقلني *** فبقيت مأسوًرا وال أسوار 

 خفَّة فكأنهم أطيارها هم رفاقي في الطريق تواثبوا *** في 

 للعيد قد لبثوا الجديد وهللوا *** بثيابهم تتألأل األنوار

 في كف كلٍ  كعكعة أو لعبة *** يلهو بها، أو عنده مزمار

 وحدي بقيُت أنا أجرع غصة *** في غصة وبعيني استعبار

مة، وقد عَكس جانًبا من جوانب الحياة المظلمة،  قصيدة جسدت واقًعا اجتماعيًّا مريًرا لحالة األرامل واأليتام، وهي رسالة عظيمة لأل
 .  استطاع الشاعر أن يكشف خفاياه لتعضيد اللُّْحمة والتكافل االجتماعي 

الثقاف اللُّغوي  للشاعر وتحفيز وجدانه، من خالل التالقح  القاموس  للبيئة دوًرا كبيًرا في تشكيل  أن  لنا  النماذج تبيَّن  ،  من خالل هذه  ي 
اللُّ  ، والشاعر ابن بيئته، وما ُينتِّجه صًدى لواقعها، ومهما كانت موهبة الشاعر إن لم تجد أرضيَّة ُلغويَّة وثقافيَّة خصبة  والتمازج  غوي 

ْعف واالضمحالل، وُربَّما أنتج ذلك أثًرا سلبيًّا في مواصلة الشاعر لقرض الشعر؛ فالشعرا ء  تصقلها وتنميها ضاعت هذه التجربة بين الضَّ
، أما الذين انحسرت بيئاتهم اللُّغويَّةالتشاديون ال م بالقوة والمتانة والَجمال الفني   ذين عاشوا في بيئات شعرية وفضاء متذوق نجد نتاجهم يتَّسِّ

َور واألخيلة، وبه  ْعف الفني  والهشاشة تكسو ُجلَّ أعمالهم، حتى صار شعرهم يخلو من الصُّ في المناسبات البسيطة والخالوي فنجد الضَّ
، وبدونه تصبح التجربة فتور   ه العمَل األدبيَّ العاطفة، فيشبه َنْظم العلوم؛ ألن الشعر خيال وعاطفة؛ ألن البيئة هي الشراع الذي ُيوج ِّ

 الشعريَّة ممارسًة عمياَء ال تهتدي إلى الطريق السوي. 
 النتائج:

 ـ البيئة عنصر أساسي في تشكيل مالمح التجربة الشعريَّة. 
 ماله أو قبحه هو صدى لواقع البيئة التي عاشت فيها التجربة الشعريَّة. ـ النتاج األدبي بجَ 

 .  ـ تعددت البيئات األدبيَّة للتجربة الشعريَّة للشعر العربي  الت ِّشادي 
. ل لتاريخ األدب العربي  الت ِّشادي   ـ يعتبر الشاعر إبراهيم الكانمي أول شاعر أصَّ
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 .  الممالك اإلسالميَّة األدب لمدة طويلةـ احتضنت البيئات الدينيَّة في 
 ـ االنتشار المبك ِّر للُّغة العربيَّة في منطقة حوض بحيرة تشاد.
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