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 محمد الصغير محمد عبد الواحد / الدكتور 

 استاذ االدب والنقد بالمعهد العالي إلعداد المعلمين بانجمينا تشاد

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم 

مر     الي عصرنا    لقد  االولى  نشأته  منذ   متعددة   تاريخية   بعصور  العربي  االدب 

 الحالي، نظرا للعوامل المختلفة  التي اسرة فيه. 

هي    اولى  نشئه  وكــانت    ، متعددة  بمراحل  مر  ايضا  التشادي   العربي  االدب  فان 

فوجدت  الهجري،   االول  القرن  منذ  تشاد  بحيرة  حوض  في  االسالم  دخــول  بعــد 

للغــة العربية تشجعا كبيرا من الممالك االسالمية التي قامة في منطقة حـوض بحيرة ا

تشاد ، كمملكة كـانم ومملكة باقـرمـي  ومملكة ودٌ أي التي اتخذت اللغة العربية لغـة 

بل  فحسب  الرسمية  المعامالت  في  العـــربية  اللغـة  دور  يختصر  ولم  لها،  رسمية 

الهت نظرا  ابداع  لغة  فظهر اصبحت  الحكام،  وتشجــع   العربية  بالثقافة  الشعب  مام 

قصائد    فظهرت    ، العربي  الشعر  نظم  وباألخص   مبكر  وقت  منذ  العربي  اآلداب 

 شعرية من شعراء مبدعين واستمر العطاء االبداعي  متواصل الي عصرنا الحالي. 

س      التي  والبيئية   والثقافية  والسياسية  الجتماعية   للعوامل  منطقة ونظرا  في  ادة 

حتي   متعددة،  مراحل  الي  التشادي  العربي  االدب  قسم  فقد     ، تشاد  بحيرة  حوض 

الخاصة بها، ومن  الوقــوف علي كل مرحلة بخصائصها والعوامل  الباحثين  يستطيع 

المراحل  عن  تميزت  التي  الحديث  العصــر  مرحلـة  المتعددة  المراحل   تلك  بيت 

االغـراض وكثرة النتاج الشعري، وألهمية  االخرى ببعض الخصائص، حيث تعددت  

هذه المرحلة التاريخية من  الشعر العربي التشادي ، اردتناان نقف على  ابرز شعراء 

نتاجهم  التي اسهمت في  العوامل   المتعددة، وباألخص مرحلة مر واهم  المرحلة  هذه 

رئيسية   الشعري واالغراض الشعرية في دواوينهم .وشملت هذه الدراسة ثالثة محاور 

 باإلضافة لنبذة تعريفية للشعراء

 المقدمة: 

لقد شهدت منطقة حوض بحيرة تشاد قيام ممالك اسالمية  حكمة  شعوب تلك المنطقة 

شؤون  تسير  في  لها  رسمية  كلغة  العربية  اللفة  واتخذت  متعددة،  تاريخية  فترات  في 

و الممالك  هذه  علي  فقضوا  الغربيون  المستعمرون  جاء  ان  الي  تالو الحكم،  احدة 

 األخرى. 
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فاذا ردنا التكلم عن بدايت نشأة الشعر في هذه المنطقة فالبد لنا أن نتحدث اوالً عن  

 دخول اللغة العربية في منطقة حوض بحيرة تشاد. 

لقد دخـــل العــــرب والمسلمـــون منطقة حــــوض بحيـــــرة تشـــاد  

ئع عقبة بن  نافع  جبل كورا  م وهـــو العام الذي وصلت فيه طال 666ه/46فـــيسنة

فـــي تبستي شمــال  تشاد،  وانتشــرت  الدعــــوة اإلسالمية  طـــوعيــــاً فــــــي  

أنحـــــاء البــــالد فعمت جميـــع  أرجاء بحيرة   تشاد ودخــل الناس طوعا  بـــواسطة  

 (1) ـــرام.التَُجـــار المسلمين والحجيج الذين يقصـــدون بيت هللا الحــــ

ومـــنذ تلك الفتـــرة  تصاهـــــرت  القبـــائل العربية  مع القبائل األفـــريقية  التـــــي   

العـــــرقي  للتمــازج  قـــوية  حاضـــنة   وأصبحـــــت  البقـــاع،  تلك  فــــي  تقــــــطن 

 (2). العــــــــربــــــي االفـــــــريقي  مكــــــونةً  )الشعب التشادي(

بها   وتكلم  التشادي  المجتمع  في  الريادة  العربية  اللغة  أخذت  التمازج  هذا  وحصيلة 

معظم التشاديين، وشجع الحكام الناس في تعليم اللغة العربية لفهــــم الدين االسالمي، 

فطقت علي اللهجات واللغات األخرى فأصبحت هي لغة التخاطب  بين الممالك القديمة  

 . وفـــــــي هذا الشـــــــــــأن يقول األستاذ الدكتور عبد هللا حمدنا هللا: فـــــــي تشاد  

)فاللغة العربية في تشاد لم تكن لغة سياسة واقتصاد فحسب بل هي لغة إبداع أيضاً ،  

الروحية  أشواقه  وعن  والعقلية،  المادية  المجتمع  متطلبات  عن  عبرت   وبذلك  

 (3) والوجدانية( .

العربية  بمرور الزمان إلى لغة إبداع  وشعر في  الممالك  الثالثة ،  وتحولت  اللغة   

 (4) مملكة كانم  ومملكة باغرمي  ومملكة ودَّاي.

كلغة  لغتهم  ففرضوا  الثالثة،  الممالك  هذه  علي  والقضاء  المستعمرين  دخول  وبعد  

يلة ،  رسمية  للدولة، وادى هذا الفرض الي نفور شعوب هذه  المنطقة لهذه اللغة  الدخ

في  ففشلوا  الطرق   العربية  بشتي  اللغة  لمحاربة  الخطط والوسائل   فوضعوا  جميع 

جذورها   مـــن  اإلسالمية  العربية  الثقافة  الجتثاث  والتنكيل  القتل  الي  لجوا  لذا  ذألك، 

عام   في  الساطور)الكبكب(   بمذبحة  المعرفة  الشهيرة  المذبحة  فنفذوا   ، الرعب  وزع 

 
أيوب:  محمد صالح: مظاهر الثقافة العربية فــــــــي تشاد المعاصر وتحديات العولمة، الطبعة   - 1

 .  23، ص  2008األولــــــــى، الصفا للمطبــــوعات التجارية ، القاهرة، ت
شاد جسر التواصل االفريقي _العربي بحث قدم في ، حسب هللا مهدي فضلة: الشعر العربي في ت - 2

مؤتمر التواصل فـــــــي إ فريقيا الــــــــــذي نظمته جامعة إ فريقيا العالمية، الخرطوم،  

 .  145م، ص2006يناير
حمدنا هللا : عبد هللا: اللغة العربية فــــي تشاد لغة إبداع ، مجلة دراسات إفريقية، مركز البحوث   - 3

 145م،ص 2001سات اإلفريقية ، جامعة إفريقيا العالمية العدد الخامس والعشرون ، يونيووالدرا
المرجع نفسه،، أولية الشعر التشادي ، مجلة دراسات إفريقية، مركز البحوث والدراسات  - 4

   .560م، ص  2002ديسمبر18اإلفريقية ، جامعـــــــــــــة إفريقيا العالمية العدد الثامن والعشرون ، 
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ابشه   1917 مدينة  في  من  م  اكثر  فيها  قتل  التي   وداي،  مملكة  عالم   400عاصمة 

،واستمر المستعمر الفرنسي في محاربة اللغة العربية بعد ذألك الي استقالل تشاد في 

 م.1960عام 

فاذ نظرنا للحقبة التاريخية القديمة  التي قامة فيها الممالك االسالمية في حوض بحير 

خاطب وإلبداع والمراسالت االدارية ، فتظهر تشاد، نجد أن اللغة العربية هي لغة الت

إبراهيم    للشاعر  اإلبداعية  المسيرة  وتبدأ  التشادي،  العربي  الشعر  بداية  مالمح  لنا 

الكانمي الذي بعث سفير  لبالده  كانم  لدى دولة  الموحدين  في مراكش  بالمغرب  في 

من القرن السادس تحديدا    عهد الخليفــــــة يعقــــــوب المنصــــور  في النصف الثاني

 م.   594في عام 

المصادر  ففــــي  الكانمي  إبراهيم  الشاعــــــر  اسم  المصادر حول  اختلفت  ولقــــــــــد 

الغـــــربية هـــــو )أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن فارس بن شكلة بن عمر بن عبد  

 هللا السلمي الذكواني من آهل  كانم. 

 (1) و إسحاق إبراهيم بن محمد بن شكلة الذكواني الكانمي( .و في تحفة القادم هو: أب

اسمه      فان  خلكان  البن  األعيان  وفيات  في  ورد  فقد  الشرقية   المصادر  في  أما 

 (2) "أبــــــــــو إسحاق إبراهيــــــــــم  بــــــن يعقــــــوب الكانمي الشاعــــــــــر" .

ق  شريفــــــــة:  ابن  بصيغتين ويقـــــــــول  الكانمي  إبراهيم  الشاعر  اسم  ورد              د 

الكانمي  وهو  واحـــــد  بشاعر  يتعلق  وهــــــو  واضح،  األمر   وعنـــــــدنا   (

 الذكـــــواني السلمي( . 

وينسب الشاعـــــر إبراهيم الكانمي إلـــــــــى منطقة كانم التـــــــي أسست فيها  مملكة 

ــي شمال غرب  تشاد، واالقليم ما زالت تحمل نفس االسم  إلى يومنا  كانم  وتقع فــــــــ

 هذا.

هذه هي بدايات الشعر العربي  التشادي  ولم يُعثر إلى  يومنا  هذا على بدايات غير 

الشعرية  اإلبداعات  تواصلت  الفتـــــرة   تلك  وبعد   ، الكانمي  إبراهيم  الشاعر  بدايات  

 هذا ،  مـــن  عصر إلى آخر إلى  يومنا 

فيها  ظهرت   التي  المختلفة   االجتماعية   والظروف  البيئية   العوامل  لتعدد   ونظرا 

نماذج  شعرية في كاتم  وباقرمي ووداي  ، فان الشعر  العربي التشادي قسمه بعض 

النقاد الي مراحل  متعددة من بيتهم الدكتور حسن محمود حسن في كتابه )تاريخ الشعر 

 احل مختلفة فيها تطور الشعر العربي في تشاد. التشادي (إلى خمسة مر

 
 . 17المرجع السابق ، ص  - 1
 . 17المرجع السابق ، ص   - 2
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فقد سبقه  إلي هذا التقسيم األستاذ  الدكتور عبدهللا   حمدنا هللا ، ، الذي قسمها  الي ست   

مراحل  ، وهي من أصوب اآلراء وارجحها  في هذا المجال،  نسبةً  لتقسيمه  الجيد  

 للمراحل مراعياً فيها جميع النواحي . 

اال  هدفنا  مراحله لذا  ،واهم  تشاد  في  الشعر  بداية  تاريخية عن  لمحة  تقديم  هو  ساسي 

التاريخية، واشهر رواد كل مرحلة، وخاصة بعض من رواد مرحلة العصر الحديث 

 من شعرائها المحافظين. 

 لذا يتضمن البحث  مقدمة وثالثة محاور رئيسية ثم خاتمة:  

 الشعر العربي التشادي. المحور األول: يشمل المراحل  التاريخية الستة  في 

العصر  في  التشادي  العربي  الشعر  رواد  من  لبعض  الذاتية  السيرة  الثاني:  المحور 

 الحديث، أخص المحافظين منهم. 

العصر  في  التشادي  العربي  الشعر  لرواد  الشعرية  األغراض  أهم  الثالث:  المحور 

 الحديث، أخص المحافظين منهم. 

 والخاتمة تتضمن اهم النتائج. 

 ر االول: المحو

العربي   الشعر  تاريخية  مهمة  شملت رواد  بمراحل  التشادي  العربي  الشعر  لقد مر 

 التشادي منذ النشأة  االولى للشعر الي عصرنا الحالي، وهي كالتالي : 

 (1أوالً : مرحلة البداية المنقطعة :) 

سنة   كانم  في  ولد  الذي  الكانمي  إبراهيم  بالشاعر  بدأت  مرحلة  وتوفى 550وهي  ه 

سنة  ب حـــــــدود 608المغرب  في  المغرب  إلى  ذهب  الموافق 594ه،وقد  م  1197ه 

مـــــا  الفترة  فـــــــي  حكم  الذي  ألموحدي  المنصور  يعقوب  الخليفة  عهــــــد  فــــــي 

 (2)م .1199-1184بيــــن  

ومن المؤسف أن النتاج  الفكري لهذه  المنطقة ضاع لسبب عدم وجود التدوين، وما 

ا من أشعار إبراهيم الكانمي يرجع لفضل ذهابه إلــــى المغــــــرب  كسفير وصل الين

 لبالده كانـــــم.

ويقول الدكتور محمد فوزي مصطفي في كتابه االتجاه االسالمي في الشعر التشادي:  
"وإن كنت أرى أن غياب النتاج الشعري مرده لغياب التـــــدوين ، وعدم التوثيق   (3)

 
حمد ناهللا: عبد هللا ، أولية الشعر التشادي ، مجلة دراسات إفريقية، مركز البحوث والدراسات    - 1

 .  57م، ص  2002ديسمبر18اإلفريقية ، جامعة إفريقيا العالمية العدد الثامن والعشرون ،  
إعالم التواصل بين بالد المغرب وبالد السودان، معهد الدراسات بن شريفه: محمد: من    - 2

 250م، ص1999اإلفريقية، المغـــــرب، الربط ،
الفترة)  -3 خالل  انجمينا  بجامعة  اإلنسانية  والعلوم  اآلدب  بكلية  والنقد  األدب  ( 2004-2000أستاذ 

في األدب التشادي سماه ) االتجاه اإلسالمي فيا لشعر مبعوث االزهر الشريف لدي تشاد ،ألف كتاباً 

 التشادي( .
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ة إلى غياب الحركة النقدية في ذلك الزمن المتـــــرامي األطراف، فلو المحكم ،باإلضاف

الشعـــري  التــــراث  بكم هائــــل من  نقدي الستطعنا أن نظفر  وتقـــــويم  وجد رصد 

 (1) التشادي" .

 ولهذا السبب نجد  الشاعر إبراهيم الكانمي  وحيداً في مرحلة البداية المنقطعة. 

 

 ة المتصلة : ثانياً : مرحلة البداي

م  وتأتي بعد انقطاع دام خمسة قرون ، ، وتنتهي 1450بدأت هذه المرحلة   في عام

 (2) م .1850بتأسيس  مدينة أبشه  في عام 

  ، مي  الباقر  سليمان  بن  الوالي  محمد  الشاعر   : المرحلة   هذه   رواد  اشهر  ومن 

ي ،والشاعر  الحبو  احمد  ،والشاعر  الكانمي   األمين  محمد   أبو والشاعر  عقوب 

 (3) كويسة.

 ثالثاً : مرحلة اليقظة : 

عام    في  المرحلة  هذه  تحويل  1850بدأت  مع  وتزامنه    ، ودَّاي  مملكة  في  م 

عاصة مملكة ودَّاي من وارا إلى مدينة أبشه، وانتهت هذه المرحلة بمذبحة الكبكب عام 

 م .  1917

الثقا للشعاع  ودَّاي مركزا  بريادة مملكة  المرحلة   العربي اإلسالمي، واتسمت هذه  في 

هي  النهضة،  هذه  في  الرئيسي  السبب  ولعل  تشاد،  بحيرة  أرجاء حوض  التي غطت 

م، الذي جعل بحنكته المملكة أنشط 1835تولي السلطان  محمد شريف الملك في عام 

مما أدى إلى تهيئة الجو المالئم  لتطور الجانب الثقافي واألدبي (4) كيان في المنطقة ،

 في المملكة.

ول األستاذ الدكتور عبدهللا حمدنا هللا في ارتباط هذه المرحلة بمملكة ودّاي:) آلنها ويق 

 (5)المنطقة التي وجد الشعر العربي فيها ذاته في منطقة حوض بحيرة تشاد فتنفس(.

 وقد ذكر فيها ابرز العوامل التي ساهمت في النهضة العلمية األدبية في مملكة ْدّاي ،

 
محمد فوزي مصطفي :االتجاه اإلسالمي في الشعر التشادي )ذ( الزهور للطباعة والنشر القاهرة   -  1

 .43م،ص2003-2002،مصـــر، 
والدراسات   -  2 البحوث  مركز  إفريقية،  دراسات  مجلة   ، التشادي  الشعر  أولية   ، نفسه،   المرجع 

 . 57م، ص  2002ديسمبر18يقيا العالمية العدد الثامن والعشرون ،  اإلفريقية ، جامعة إفر
،  2016حامد هارون محمد: الشعر العربي الحديث في تشاد رواده واتجاهاته، الطبعة األولى  - 3

 .46القاهرة ، مطبعة االوفست ،ص
جة  م، بحث مقدم لنيل در 1917- 1850محمد مدني: الشعر العربي في وداي من فترة فضل :   - 4

الماجستير في األدب والنقد، جامعة الملك فيصل بتشاد، كلية الدراسات العليا، شعبة اللغة العربية 

 . 77،ص2007وآدابها،
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من كبير  فوج  رجوع  وتونس   وهي  والمغرب  مصر  من  الخارج،  في  العلم  حملة 

في  وادبياً  فكريــــا  النهوض  في  اسهم  مما  المملكة،  في  مرموقة  مراكز  ،وتوليهم 

المملكة، ممـــــــا ترك فيها بصمة فريدة ، واتسمت الشعر فيها بالنضوج ، ومن إبراز 

ف درس  الذي  الترجمي  السنوسي  الحق  عبد  الشيح  المرحلة  هذه  االزهر رواد  ي 

عبد   والشيخ  جبر  حلو  محمد  والشيخ   ، التلبي  الطاهر  بن  محمد  الشيخ  و  الشريف، 

الحميد  الراشدي ، والشيخ بهرام محمد السنوسي ، ، والشيخ  محمد البخاري الترجمي 

 (1) ، والشيخ أحمد األزهري ،  ويعد رائد هذه المرحلة هو الشيخ عبد الحق السنوسي :

 

 طاط :  رابعاً : مرحلة االنح

م في مملكة ودَّاي  1917في عام  (2)  لقد بدأت هذه المرحلة بعد حادثة الكبكب)الساطور(

م  وفي هذه المرحلة توقفت    1943وانتهت قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 

الحركة األدبية بسبب فقدان المملكة خيرة شعرائها وعلمائها في المجزرة االليمة، التي 

تعمر الفرنسي، ومن  رواد هذه المرحلة بهرام السنوسي والشيخ الرماسي نفذها المس

 بن محمد ابن يعقوب، والشيخ احمد طبيك. 

المملكة  في  السائدة  الثقافة  اإلسالمية  الهوية  طمث  الفرسي  المستعمر  اراد  ولقد 

برفض  الدينية  والقيادات  الشعوب  كراهية  ثار  مما   ، بالقوة  بثقافتهم   ،واستبدالها 

 (3)ارس الفرنسية.المد 

 خامساً : مرحلة االنتباه :

منتصف    إلى  الثانية  العالمية  الحرب  منتصف  في  االنتباه  مرحلة  وتبدأ 

االزهر  من  عاد  الذي  عووضة  محمد  عليش  الشيخ  شعرائها  أبرز  ومن  السبعينات، 

م  ، وهي أول 1943الشريف وأسس المعهد العلمي اإلسالمي في مدينة أبشه في عام  

نظامية  تربوية حديثة في تشاد، وخرجت هذه المؤسسة التعليمية خيرة العلماء مدرسة  

 (4) الذين حملوا من بعد راية الفكر العربي اإلسالمي.

 (5)  ومنهم األستاذ صالح عامر ومحمد جرمه خاطر وعبد هللا يونس ألمجبري.

 هذه المرحلة كانت مرحلة الزمة النطالق الشعر العربي  في العصر الحديث، 

 

 مرجع سبق ذكره:  -5
 . 158المرجع نفسه: ،ص-2
 . 18المرجع االساب،ص  - 3

ولى ،مطبعة حامد هارون محمد: الشعر العربي  الحديث في تشاد رواده واتجاهاته، الطبعة األ  -19

 . 212, ص  2017االوفست،
المجبري:  عبد هللا يونس: قصـيدة مـن البحر البسيط عن الشيخ عليش والمعهد، مخطوطة في    - 5

 مكتـب البحـوث، بجامعة الملك فيصل  انجمينا ، تشاد. 
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في  ساهمة  بل  الحديثة،  تشاد  دولة  في  اإلسالمية  العربية  للثقافة  قوية  دفعة  وأعطت 

وضع لبنة قوية النطالق الشعراء في مرحلة العصر الحديث ، وارتقاء المستوى الفني 

مواهبهم  فثقلت  المرحلة   بهذه  الحديث  العصر  مرحلة  شعراء  واقتداء   ، القصيدة  في 

ذه الصورة الالئقة في الشعر التشادي العربي في العصر ثقافياً وعلمياً، حتى ظهروا به

مراكزه  في  العربي  الشعر  بركب  لالحق  االدبية  المسيرة  مواصلين    ، الحديث. 

 (1) القوية.

 سادساً : العصر الحديث :

العالمية        الحرب  فترة  في  ولدوا  الذين  بالشعراء  الحديث  العصر  مرحلة  وتبدأ  

  ، بقليل  بعدها  أو  القرن الثانية  من  السبعينات  أوائل  في  األدبية  أعمالهم  وظهرت  

 الماضي .

ثالثـــــــــة  إلــــــى  التشادي  العربي  الشعــــــــر  فــــي  العصـــــــر  هذا  وينقسم 

 اتجاهـــــات  االتجـــــاه الديني الصوفي االتجاه  التجديدي ، االتجاه المحـــــافظ .

 الصوفي :   أوالً : اتجاه الشعري الديني

من شعرائها: إبراهيم حسين أبو الدهب ، ومحمد جرمة خاطر وعلي احمد طه، وعلي 

 ادم بحر.

 ثانياً : االتجاه التجديدي :  

بينهم الشاعر الراحل عيسى عبد          وهذه المرحلة شملت كوكبة من الشعراء  من 

محم القادر  عبد  والشاعر    ، السنوسي  الواحد حسن  عبد  والشاعر  والشاعر هللا  أبه  د 

أحمد عبد الرحمن إسماعيل والشاعر عطيه جويد جار النبي و الشاعر القاسم العسيل 

والشاعرة صبورة  تجاني مصطفى،   الحبو  ،والشاعر  شاري  حسن  موسى  والشاعر 

 (2) ارمياو. 

 ثالثاً : االتجاه المحافظ :

ا  العصر  في  العربي  التشادي  العربي  الشعر  في  المرحلة  هذه  شعراء  ،  من  لحديث 

الشاعر عباس محمد عبد الواحد  صاحب ديوان المالمح ،  والشاعر محمد عمر الفال 

صاحب ديوان أصداء النفس ، والشاعر حسب هللا مهدى فضله صاحب ديوان نبضات 

سيرهم  علي  نقف   أن  أردنا  لذا   ، بحثنا  موضع  هم   الثالثة  الشعراء  هؤالء  أمتى، 

 مالهم األدبية في األغراض الشعرية المختلفة. الشخصية و علي  بعض النماذج من أع

 

 

 

 
 .87حمدنا هللا :  عبد هللا:  مرجع سبق ذكره ص  - 1
 . 193المرجع السابق ، ص  - 2
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 المحور الثاني 

الذاتية لثالثة شعراء من رواد الشعر العربي في العصر  نقدم في هذا المحور السيرة 

عبد  محمد  عباس  الشاعر  وهم   ، للشعر  كتابتهم  في  المحافظ  النهج  اتخذوا  الحديث، 

 ب هللا مهدى فضله .الواحد  ،  والشاعر محمد عمر الفال ، والشاعر حس

 / الشاعر عباس محمد عبد الواحد 1

م بمحافظة وارا إقليم  1944ولد الشاعر "عباس محمد عبد الواحد عبد هللا " في عام  

ودَّاي في شرق البالد،)وقد عرفت أسرته بالعلم منذ قديم الزمان، حيث تنتمي إلى شيخ 

بعة الذين قدموا مع عبد الكريم  المنطقة  الحقنة المكني أبو مالك  هو أحد المشايخ الس

 .(1) مؤسس مملكة ودَّاي (

والتوحيد   والحديث  والفقه  القرآن  تعليم  من  والده  يدي  على  األساسي  تعليمه  فتلقي 

 والمواريث والفلك، 

والتحق عباس بالثانوية المزدوجة الفرنسية العربية  بابشه  ليتلقى تعليمه النظامي فيها 

 م( .1965-1964في عام   )  

كان المجتمع يحارب التعليم النظامي الفرنسي ألسباب عدة ، منها  المذبحة الرهيبة و

 ،  1917التي قام بها المستعمر الفرنسي وهي مذبحة الكبكب)الساطور( في عام  

م ، وفي 1972والتحق  بمعهد المعلمين  للمدارس االبتدائية بابشه ،  وتخرج في عام

الثانوية  1978عام   للشهادة  إلى م  ترشح  ثم تحصل على منحة دراسية  فيها ،  ونجح 

م ،فالتحق بالجامعة المستنصرية ببغداد، كلية اللغة العربية وتخرج 1979العراق  سنة 

م بشهادة الليسانس. ثم سافر إلى المملكة العربة  السعودية فمكث  فيها 1983منها عام  

تشاد   إلى  اإلسالمي وأرسل  العالم  قبل رابطة  فعين من   ، م، وعمل 1985عامعامين 

م إلـــى 1992م، وفــــي عـــام  1991م الى 1986ناظراً لثانوية الملك فيصل من سنة 

بــــوزارة   1993عــــام   واألعــــراف  الــــدينية  للشــــؤون  مــــديراً  عمــــل   م 

للشؤون اإلسالمية  لجمهورية  المجلس األعلــــى  فـــــي  الـــــداخلية، وكـــان عضوا 

يدرس  تش يومية  حلقة  ولديه  الكريم،  القــــرآن  تفسير  لتدريس  حلقة   لـــديه  ،وكان  اد 

عليه  هللا  رحمة  وتوفى  الفلك،  وعلم  والمواريث  والعروض  والصرف   النحو  فيها 

 م .2002- 12-2ه ، الموافق1423رمضان   28في

 لديه عدة مؤلفات طبع منها . 

 يضم بعضاً من اشعاره. م . 1983ديوان المالمح .طبع في بغداد عام  -

 في المواريث.  1987إزالة الغموض في تصحيح مسائل الفروض . طبع  -

 
م الساعة  8/1/2003رماد: الملتقى األدبي ، بجامعة الملك فيصل بالعاصمة أنجمينا هارون  - 1

 الرابعة عصراً 
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سنة   - طبع   . الزوال  ظل  معرفة  في  المقال  المواقت 1996صحيح  العلم  في  م 

 )الفلك(.

 / الشاعر محمد بن عمر الفال عيسى 2

قية  مبمحافظة البطحاء الشر1968ولد الشاعر "محمد بن عمر الفال عيسى" ، في عام 

 (1في مركز أم ساق .)

م التحق بالمدرسة النظامية وهي مدرسة تاورغاء  االبتدائية بليبيا، ثم  1982وفي عام  

م ، والتحق بمعهد البراموني األزهري بالقاهرة ، ومنه  1983سافر الى مصر في عام 

م ، وهناك 1985م،ثم سافر إلى سوريا في عام 1984نال الشهادة اإلعدادية في عام  

ال عام  درس  في  وتخرج   ، والجامعية  الثانوية  للشهادة 1992مرحلة  نيله  بعد  م 

م سافر إلى السودان لمواصلة 1994الجامعية، وهو خريج جامعة  دمشق ، وفي عام  

 1995للدراسات العليا في جامعة أم درمان اإلسالمية ، عمل السنة التمهيدية في عام  

م، 1997صل على الماجستير في عام ، وحضر الماجستير في كلية اللغة العربية، وتح

 م،2002ونال الدكتوراه في نفس الجامعة عام 

 1997ولقد عمل محاضراً في عدة جامعات بعد حصوله على درجة ماجستير في عام  

،من بينها كلية الدراسات اإلسالمية العربية ، وكلية اللغة العربية بجامعة للملك فيصل 

جامعة أنجمينا، وكلية الدراسات العليا بجامعة الملك ، وكلية آلداب قسم اللغة العربية ب

 م.2001العربية ، بعد حصوله درجة الدكتورة في عام  فيصل قسم  اللغة

 / الشاعر حسب هللا مهدي فضله.3

أبشه عام   الشاعر "حسب هللا مهدي فضله" في مدينة  الشاعر 1974ولد  م ،وينتمي  

 (2.) إلى أسرة علم وحفاظا  لكتاب هللا عز  وجل 

م ، وواصل تعليمه 1987التحق بمعهد أم سيوقو، ونال منه الشهادة االبتدائية في عام  

عام في  اإلعدادية  الشهادة  على  فتحصل   ، عام 1993اإلعدادي  وفي   ، نال 1996م  م 

عام   في  منها  وتخرج  بأبشه،  المزدوج  المعلمين  بمعهد  التحق   ثم   ، الثانوية  الشهادة 

م بشهادة 2002ق بجامعة الملك فيصل وتخرج في عام  م ، وفي نفس العام التح1998

الليسانس ، ثم سافر إلى السودان والتحق بمعهد الخرطوم الدولي  لتعليم اللغة العربية  

عام التربية  في  الماجستير  شهادة  منها  ونال  بها  الناطقين  شهادة     2007لغير  وله   ،

وحة الدكتوراه في الشريعة ماجستير أخرى نالها من جامعة أفريقيا العالمية،  ثم أطر

 والقانون بمعهد البحوث ودراسات العالم اإلسالمي، التابع لجامعة أم درمان اإلسالمية.

 من مؤلفاته: 
 

 .  2م  برصة الكتب  القاهرة ، ص 2014محمد عمر الفال:  ديوان اصداء النفس ، الطبعة االولى ، - 1
، بحث مقدم حامد هارون محمد: الشعر العربي المعاصر في تشاد اتجاهاته الموضوعية والفنية  -  2

األدب  شعبة  العليا،  الدراسات  كلية   ، فيصل  الملك  جامعة  والنقد،  األدب  في  الدكتوراه  درجة  لنيل 

 . 99م ،ص 2016والنقد،
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 ديوان شعر مطبوع  بعنوانه : نبضات أمتي .  -

 مكان الصحابة عند أهل السنة والجماعة، -

 مقتطفات تاريخية للتعليم القرآني في تشاد  -

 المحور الثالث:

العربي   في هذا الشعر  لثالثة شعراء من رواد  الشعرية  نقف علي االغراض  المحور 

 التشادي في العصر الحديث، اتخذوا النهج المحافظ في كتابتهم للشعر .

 أوال : غرض المدح:  

ويعتبر المدح من األغراض االكثر شيوعا في دواوين الشعراء التشاديين المحافظين 

المالمح للشاعر عباس  الذي يضم عشرة قصائد    في العصر الحديث ، فنجد في ديوان

نصفها في المدح، وديوان أصداء النفس للشاعر محمد عمر الفال عيس ،ويضم قرابة  

خمسين قصيدة  نجد  فيها اثنتين وعشرين قصيدة في المدح، وديون نبضات أمتـــــــي 

ة نجد فيها ثمانية للشاعر حسب هللا مهدي فضلـــــة يضــــــم ثالثـة وعشـــــرين قصيد 

الشعــــرية   األغراض  أكثر  هو  المدح  أن  لنا  يتأكد  النتيجة  وبهذه  المدح،  في  قصائد 

فـــي دواوين الشعـــــــراء . ومــــــن االسباب الــــتــــــي ادت إلى شيــــوع شعــــر 

ل أو المـــــدح في الشعر العربي التشادي في العصر الحديث لم يكن الغرض منه النوا

التكسب كما يتبادر الى الذهن ، فيقول فــــــــي ذلك  االستاذ الدكتور عثمان محمد ادم 

مدح  في  قصدهم  يكن  لم  التشاديين  مـــــــــن  المعاصــــــرين  الشعراء  )امـــــداح   :

ألول  يتبادر  كما  إليهم  التقرب  وال  المادي  الكسب  والثروة،  المكانة  ذات  الشخصيات 

اإلنسان، وهلة  ،وهؤال ذات  في  النبيلة  القيم   األول مدح  المقام  في  يَْعنُْوَن  الشعراء  ء 

  ، الناس وخاصـتهم  نفوس عامة  فـــــــي  وتأكيدها  عليها  الحفاظة  علــــــــــى  والحثُّ 

 .(1)هــــذا مــــا يحرص عليـــــــه أي مجتمع من المجتمعات(

الشعـــــر   لرواد  شعـــرية  نمـــاذج   الحديث وهــذه  العصر  في  التشادي  العربي 

 فــــــــي غـــــرض المـــدح. 

 أوالً : المــدح عنــد الشاعر عبـاس محمد عبــد الــواحـــد.

دعوة   له  قدم  عندما  وذلك   ، المغرب  عاهل  الثاني  الحسن  الملك  جاللة  الشاعر  مدح 

ا الحسن  الملك  نظمه جاللة  الذي  للعلماء  الجامع  المؤتمر  في  كان ليشارك  ،وقد  لثاني 

عام   المؤتمر  هذا  في  وشارك  الداخلية،  بوزارة  الدينة  للشؤن  مديراً  الشاعر  حينها  
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وإكرامهم 1993 العلماء  تجاه  الملك  لموقف  وتقديراً  إجالال  الشاعر  أشاد  وقد  م، 

كريم  من  فيه  لما  لجهدهم  وتقديراً  لدورهم  وإبرازا   ، شأنهم  ورفع  بهم  واالهتمام 

ل، فجاءت قصيدته التي تحمل عنوان )اكرام جاللة الملك الحسن الخصال وحميد الفعا

 الثاني للعلماء( 

 (1) فيقول فيها :

 َمَشـــاِعــَر الــُودَّ َوالتَْبِجــــيـــِل نَْبــعَثُـــَها    إليـْـَك َوهـِــي فــِــي األْعـمـَـاِق تَْنفَِجـــرُ    

  قـَـاِطبـــَـــة   َوبِاْلـذََكاِء َوحـُســْـُن الـُخْلــــِق يَْشــتَِهـــرُ ذَا ِحـْنَكـٍة َعــِرفَــتْــهُ النَـــاسُ    

 لَـــهُ اْرتِيَــاَء  حـَِكيـٍْم فـِـي تَصـَــُرفــِـه    بِثـَْرَوِة الـِعْلــــِم نَـْعـــــَم العَاقِـــــــــُل الَوقــرُ    

تِــه   َوأْصـلُـــه ِلعَِميق الَمـْجــــــــــــِد ينـَحـــــِدرُ يـَـا َعاِهــال  فـَــْرُعــه يَْسُمـو بِغــ     رَّ

 َوكـــلُّ أْصـــٍل بــَـدا يَْخفَـــى بِجانِبِـــه   َكالنَْجِم تَْحِت ُشعَاعِ الَشْمِس يَْستَتـِــــــرُ    

 ـــِه َولـَِمــــــْن بِالـِديـْــِن يـَأتـَـِمـــُر  مـَا َزلـْـَت للـِعْلــــِم ُمْعـــَواناً َوُمْسـتَنــَــــداً   ألْهـِلــ   

ره   ِصــّدْيقُنَا َوَمشـَـــى فـِـــي َدْربـِــه ُِعمـــــِرُ      هـَـذَا هــُـــو الَمْنهـَـــُج الَمأثــُـوُر قــَـرَّ

 ــال يَْبقــِــى لـــَــــه أثـَــرُ الِعْلـــُم ِصْنَو الُهَدى أْن َضاَع َصاِحبــَـهُ   َماَت األْخيَــــُر فـَـــ   

 ِللَمْجـــــــِد إْن َجِهلــَـــْت    َسبِْيلَــهُ َوَظــــالُم الَجهـْـــــُل ُمْعتَِكــــرُ  ٌال تَْرتَِقي أُمـَـــــة   

وصف الشاعر الملك الحسن الثاني بان مناقبه انجزته سمعت وشوهدت من القسي 

بحسن الخلق، فانتقل الشاعر إلى  تمجد نسب الممدوح والداني ، واشتهر بين الناس 

فذكر نسبه اصيل يتصل بالمجد ، النتمائه لنسب  لسيد النام سيدنا محمد صلى هللا  

 عليه، ووصفه معونا ومستنداً للدين االسالمي ومن يلتزم به. 

 ثانياً :المدح عند الشاعر  محمد عمر الفال عيس .

إلى    ( بعنوان  قصيدة  الشاعر  الشريفين( لدى  الحرمين  خادم   " اإلسالم  سفينة  ربان 

إلى  تهنئة  برقية  العزيز  بن عبد  الملك فهد  الحرمين  القصيدة بعث خادم  ومناسبة هذه 

فخامة الرئيس التشادي ادريس دبي بمناسبة العيد الوطني لجمهورية تشاد، فأسرة في 

 (2) الشاعر لقول هذه  القصيدة التي يقول فيها : 

ـِة والـــــــوداِد   أضفـْــــَت يــــداً إلى تلَك األيــــــاِدي كـــــَدأ      بـِـــك  فــــي المحـبَـّ

 تُهنـــئ بـــل تُطـَـّوُق جيِـــد شعــــــٍب    بعقُـــــٍد ِمــــــْن آللئـِــــَك الِجيــــــــــــــادِ     

ـــــَخ فــــــــي الفُــــؤادِ تَُهنّـــُئ دولـــــةُ بْل ُكنَت تسقـِــــى    بَ       وبــِــْلَك  مـــــا تََرسـَـّ

 نعَــــْم يا خادَم الَحرَمْيـــِن كانـــــْت    ِرسالتــُــــــــَك الّسقـــــــــــــاَء ِلُكــــّل صــــادِ     
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يدا  كأنها  ديبي  الرئيس  إلى  الحرمين  خادم  أرسلها  التي  البرقية  هذه  الشاعر  وصف 

مودة  تضافي إلى  تلك األيادي الممتدة للسالم والتبريكات  لهــــذا العيد المجيد،  محبة و

 فيؤكدا أن هذا المسعى برسالته الميمونة وجدة صدى في أوساط الشعب التشادي. 

 (1) ويواصل الشاعر مدحه لخادم الحرمين الشريفين بقوله:

 هـَــــــا     ســُـــَويـــْـَداء القُلــُــوَب َعلـــَـى إتِحـَــاِد بَعَثـْــــــــَت تَِحيــَـــةً فَتــَــلَقَــــتْ      

 أمـَــا َكانـَـــْت ِرَسالَــةُ َمـــــْن تََولــَــــى     لـِــــَواء األْمــــِر فــِــي َخيـْـــِر البِـــــالدِ     

 ِلهـَــــذا الــــــِدْيَن أْحَضـــاِن الِمَهـــــــادِ  بـــِـالُد َخَصَهـــــا َربِـي فَُمــــــــــــــَدْت         

 َوَشعَـــْت ِللـــَوَرى نُـــْوراً َوَصاَغْت     أنَـــاِشيـْـــَد الَحيـَــــــاِة ِلكـــُــــــــِل َحــــــــادِ     

 تــــَـاَه فــِـــي بَْيَدا إْعتِقـِـــادِ َوَمـــَدْت َواَحــِة اإلْيَمــــــاِن يـــــَــأوي     لَهــَـــا َمـــْن     

ـــــْرُت فِيَهــــا فَاْعتــِــــــذَاري   بِأنَّ َمـــقَــــاَمُكـــــــــْم فَوَق اْجتِهـــَــاِدي       لَئـــْن قَصَّ

 ـي اْزيـــــاِد وكيـــــف تطال االشعــــــار قــــْدراً     رفيعاً  ُكــــــلَّ يــــوٍم فـــــــــــــــ   

فوصف الشاعر تزعم خادم الحرمين للمملكة السعودية بأنها خير ، فساق الشاعر عدداً 

انطلقت  فمنها  الوحي،  ومحبط  اإلسالم  مهد  وهي  الممدوح  أرض  ممجداً  كلمات  من 

 الرسالة فعمت  

إيمانيـــــة واحـــــة   كأنهـــــا  الشاعـــــر  فوصفها  العالــــــم،  أرجاء  يستظـــل   جميع 

 بها كــــل انسان مـــــن حــــر الجهل. 

التــــي  الفياضة  أحاسيسه  و  مشاعـــــــر  عــــن  معبراً  هــــذه   قصيدته  وختـــــم 

دفعتـــــه ألن يكتب هذه القصيدة، ويقدم كل اعتذاره إن كانت كلماته قـــد عجــــزت 

 ه الممـــدوح .عــــن الوفاء فـــي نقل مشاعره وأحاسيسه تجــــا

 الفخر:

الكانمي  ابراهيم  الشاعر  عصــر  منـــذ  التشادي  الشعــــر  فـــــي  الفخـــر  فن  وجـــد 

التشاديون   الشعـــــــــراء  تناول   فـقـــــد   ، الميـــالدي  الســــابع  القـــرن  فـــــي 

الغــــرض  هـــذا  الحــــديــث  العصـــــــر  فــــــي  ولـــــم   المحافظـــــون  الشعـــري  

 يجد الحظ الوافر  في اشعارهم، فهـــذه نمــــاذج  مــــن شعــــر الفخـــر عنــــدهم .

 اوال : الفخر عند عباس محمد عبد الواحد.

فإذا تصفحنا شعر عباس  في ديوانه وأشعاره خارج الديوان نجد  الفخر قليالً جداً، بل  

تطفات معدودة جاءت فـــــي قصائده ال تتجاوز خمســــة هـــــــو عبـــــارة عـــــن مق

 عشر بيتاً، وهذه  األبيات  التي وردت في قصائد  متعددة .       
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بنفسه  حينما أهدي له الدكتور الشاعر عادل  يفتخر الشاعر عباس محمد عبد الواحد 

فالدكتو ببغداد،  المستنصرية  بالجامعة  العراق  في    ، شعره  ديوان  عادل  البياني   ر 

البياتي هو استاذ الشاعر في مادة األدب في تلك الجامعة ، فافتتح قصيدته بهذه األبيات 

 (1) وبعدها توجه إلى مدح البياتي فيقول في الفخر: 

 َحْسبـِـــي فََخــــاراً فــــي ِسجــِــِل ُمفَــاخـــريِ   َوُمناَي فِي َماضيـــٍه أو فـِــــي َحاِضرِ 

 ِمـــْن َكـــِف البَيَـــأتى الَــــــِذي   أَْهـــــَدى إلى ِكـــتَاَب ِعْلـــــــم  فـَــاِخــــرِ وأن نِْلــــَت 

 ِديــْــَواُن أَْشعــَـاُر يَعــــــُــُز َمنــَــالـــَــــه    مــِــــــْن فَيــِْض بَْحٍر ال يُــحـَــُد ِلعَــــابـِـــرِ 

تلقي هذه الهدية من يعبر الشاعر في هذه األبيات ع ن مشاعره  واحساسه العارم في 

لكل  سجل  بنها  فيصفها  اآلخرين،  زمالئه  دون  الهدية  بهذه  خصه  الذي  معلمه  يدي 

مفاخر من العصور الماضية ، فيصف ما ناله من كف البياتي كتاب علـــــم فاخــــر 

فكلها الفاظ تدل علو  بما يحتويه هذا الكتاب ، ويصفه بعزيز المنال وبحر ال يحد لعابر، 

مكانة الهدية عند المهدى وقيمتها  السامية  في أعين الناس. وتبين قيمة ومنزلة  الشعر 

 عند المجتمع العراقي، ونظرته  المجتمع للشاعر والشاعر في تلك الفترة. 

 الثاني: الفخر عند الشاعر محمد عمر الفال .

رت فيه مما جعلته  يفتخر بأمته  فقد عاش  الشاعر  محمد عمر الفال ظروف خاصة أس

 اإلسالمية أو بنفسه، وهذه بعض النماذج التي تناول فيها الشاعر هذا الغرض.

بدينــــه  فيهـــــــا  يفتخر  الفــــال قصيـــــــدة  الدكتـــــور محمــــد عمـــر  للشاعــــــر 

اإلســـــالم الحنيف وهــــي بعنوان ) اعتزاز المسلم ( مــن البحر الطويل ،يقول فيها:  
(2) 

يفتخر الشاعر   الليث  في ساحات في األبيات السابقة  بانه  بشخصيته المسلمة فيصفها 

الجهاد  يصد جيوش الكفر والضالل، وأنه الفارس الغيور الذي ال يلين في الدفاع عن  
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ـتِــي                                       َسالمـــاً ِمــــْن الــَرْحَمـــن َوالبَــَركـــاتِ  أنـــــا الُمْسِلـــــُم الَشـــاِدي إليــْـــَك تَــِحيَـّ

 أَُصُد َخِميَس الَجْيـــَش بـــالَطعَــنَـــــاتِ  أَنَـــــا أليث إْن نُـــْوِزْعـــُت َحِقــي َوفِي الَوَغـى                            

 أنَــــا الفَــاِرُس الِمْغـــَواِر أن نَاَل ِمــــْن أِخــي                  

 لُـِقــي أنـَـا الَسْمـُح في الَوَرى أنَا الَسْمـُح فِي ُخـ                 

 َخــــــدُش َعـــدو ، مـا تَـــِلـــيُن قَـناتِــي  

 اِرُب القَاِسي بَِحِق ِعَداتِــــيـــــأنَا الضَ  

 َر ُكـْفـــر أْن تُـــقَـــاَم َصالتِـي   أَكــابِــــــ أِعْيـــُش َعـزيِـــــَزاً َمـا ُحيِيـــــُت َولَــو أَبَـى                                           
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أخيه المسلم،  وأنه سمح الخلق والمعشر ، وأنه الضارب بقوة على أعداء  اإلسالم في 

 ساحات الوغي ، وهو  العزيز  أينما عاش مقيماً لصالته .

 اء:الرث

وجـــه   وعلـــي  التشادي  العــربـــــي  الشعر  فـــــي  الـــــــرثاء  غـــــــرض  ورد 

الخصوص في شعر رواد الشعر العربي في العصر الحديث ،  سنتنـــاول بعض من 

 نماذج  شعر الرثـــاء  في اشعارهــــــم. 

 

  األول: الرثاء عند الشاعر عباس محمد عبد الواحد .

احد عل االمين توفي  نوح محمد  الشيخ  ، وهو  أشهر مشايخها  أبشه وهومن  مدينة  ماء 

 (1) فرثاه شاعرنا عباس بقوله: 

 بِعَبَـــــَراٍت يُـَهيُِجَهــــــــا ألبُــــَكـــــاءُ  ــَوالَْت أَْم ُمـــَكــاُء            ــــــاَحاُت تَ ــــــأَصيْ 

 َوتَْحـــَزُن ِحيَن آلـَــَمَهـــــا البَــــــــاَلءُ  ـْيــــــــــداً              ِلتَْنـــُدَب فِــــي َكآبَتَِهـــا فَــقِ 

 وأْطـــفـــَال وتَــتْـــبَــعَــُهـــم نِـــَســاءُ  بَــكـــتْـــــهُ بِـــارَض أبشى ِرَجـــــــال                 

 أَمــاَط الَصْبــَر فَــاْنــقََطــَع العَــزاءُ      ـم الـذُُهــوَل فَــيَـا ِلَخْطب    ــــــأَصابَــُهــ

 بِأَشَجــاٍن قَــــــَرائنَــَهـــــا َعـــنَــــاءُ   ِلــفـَـاِجــعَــٍة تُِلــــُم بِـِهـــم فَـــأوَحـْت                   

 

خــبر يصف الشاعـــر حالة الناس في مدينة أبشه  وصيحـــــات البكاء بعــــــد سماع  

لموته  فحزن  العلم،  مجال  في  أبشه  أعالم   من  علماً  يعد  الذي  نوح،  الشيخ  وفـــــاة 

جمـــــــع من الناس رجاال وأطفــــاال والنساًء ، فقـــــــد كأن فيهـــــــم مــــربياً ومعلماً 

حــــــل  فكأنما  المشهـــد  وهــــــول  الذهول  الشاعـــــر   فيصف  وموجهـــــاً، 

واالحــــزان با الفاجعة   هــــــذه  فيهــــــم  فخلــــفت   عظيــــم،  بالء  لمـــــدينة  

 الكبــــــيرة .

 (2) وانتقـــــل الشاعــــــر في تعداد منــــاقب الشيخ بقوله:

 ـه البَـــقـَـــاءُ اتَْيـــَت لَُهــــم أيَــــا ِعْلمــاً تََســـاَمــــى   بِـــإنـــــَجـــاٍز يَـــِحـــُق لَــــ

 ألنَـــك ُكْنـــَت ُرْكنــاً قُـــد تَــــَدَعـــى     فَـــــــأوَشـــَك أْن يَْنـــــَهــــــــــــِدَم البِــنَـاءُ 

ــ     ـِدالءُ َوَمْنَهـــِل َطاِلبِي  التَْعــِلْيــــِم َحقــَـــاً     َوبَـــــْحــــر ال تُكـــَـــــــــــــــــِدَره الــ
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 فَللعُـــلََمــــاِء بَْيـــْن النـــــاِس فَــْضــــل    فـَــكــَــان ِمـــــَن اإللـه لَُهـــــــــــم َوالءُ      

يده،  علي  الدرس  تلقـــــوا  الــــذين  العلــــم  طلبة  فـــي  بفضله  الفقيد  الشاعر  ويذكر 

با االمين  نـــــــوح محمد  الشيخ  الشاعــــر  المعـــــرفة ويصف  أركان  من  ركــــن  نه 

 فــــي مدينة أبشه ، فبمـــــوته تداعى  صرح العلم والمعـــرفــة. 

 

 الثاني : الرثاء عند الشاعر محمد عمر الفال.

الفال  قصيدة في الرثاء إال قصيدة واحدة هي في رثاء  لم ينظم  الشاعر محمد عمر 

بعنوان: )سالم على الدنيا( ويقول فيها    الشاعر الراحل عباس محمد عبد الواحد،  وهي

  (1) من بحر الطويل :

 وَزْعـــَزَع أركـَــان البِــــــالِد َحوأليـــــا  ُمَصابَُك يا َعباس قَــــْد َزلِزل الِقــوى     

 ـــــا  وَخلََف آثــــارا تَـــلــوُح َعــــالنِيـــ فَتى ِمثـــَل ُحلم الفَْجــِر قَد َزاَل ُمسِرعاً    

 وأْبكـَـْيَت أْقَصاُهم وأْبكـَْيـَت َدانِيـــا   فأْبـكــَـْيـَت كـُــــــل الناِس ِشيباً َوفِــتيَـــة    

 َرَحلَت كـَـــِرْيماً َمـــاِجــــداً ُمتََساِميــــا أعباُس َمن َخلْفَت فِي القُوِم بَْعــَدَمــــــــا   

 يَِصْيُد ِخيَـــاَر القُــــوِم فـرداً ثَــانِيـــــــا  َرَحلَت َعِظيــــــَم القَدِر والقَـــــَدُر َهكــَــذا      

يصف الشاعر زميله الفقيد إن رحيله عن الدنيا ترك فجوة كبيرة حس بها جميع أركان  

ضح المعالم، فيصف البالد  ، فيصفه كحلم الفجر المسرع ولكنه ترك موروثاً ثقافياً وأ

 حالة العزاء التي حزن لها الجميع فيها.

 (2) يردد الشاعر ذكر  جهود الفقيد في العلم فيقول فيه : 

 فَِعْلُمـــَك بَْيَن النَاِس َماَزاَل بـــاَقِيـــــــا  َرَحلَت ولَم تَزْل ُجُهـــــــوُدك يَــــا فَــتَـى 

 فَبَيَْنــَت َمْجُهوالً َوَوَضْحَت َخافِيـــــــا  ـاِرحــــــاً   فَــَرائَِض إْرٍث للَوَرى كـُـنِت َشـ

 فََشاَُد بِه تَشـــُدو و تَرَضاه َشاِديــــــا   وِشْعُرَك يا عباس يَْهِدي إلى العُــــــال    

 ـــافَقَـــد بَِقيَــت نَْهجاً وَرْمـــزاً ُمبَـــاِريـ ُعُروُضَك لَْم يَْعُرض لََها بَعُد َعاِرٍض 

 أخٍ لََك فِـي اإلسالِم لَْم يَُك الِهيـــــا  وِعلــــــِم نَُجـــــــوٍم ال يَـــَزاُل يَـــُروُمـــه    

فيصف الشاعر حالة مؤلفات الفقيد بعد وفاته ، ويقر بأن جميع جهوده وعلمه ما زالت 

 بين الناس سارية التداول ينتفع بها العباد. 

 (3) ويواصل الشاعر  بقوله : 

 يَِسْيــُر أَماَم الِشْعِر َما كــَاَن َوانِيـــــا وتَيَاُرَك الَمـــــْوُسوِم بِالِحفَِظ لَــْم يَــزُل    

 لَم يَْمنَْحهُ إال تَعَاليــــــــــا  -فَْضلَةَ -وَ  فَفَاُل_ يَُصوَغ الَشعَر بِالنَهجِ َمأونَى   

 َونَْبِكي َزَواَل الِعْلُم والِشْعَر َعاليـــــَا   فَنَْحُن َعلَى األْعقَاِب نَبِكي فَِقيَدنَا    
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 فََرْحَماَك فِي الُدينا َوَرْحَمــاَك فَانِـيَـــا  َعلى الَوَرى   ٌأَعباُس إن الَموَت َحق 

عطائه   في  مستمر  االتجاه  وهذا  المحافظ  االتجاه  رائد  بانه  الفقيد  الشاعر  ويصف 

 ومتصدرا للشعر في تشاد.

 ء عند الشاعر حسب هللا  مهدي فضله: الثالث : الرثا

في أول حفل يقام بعد وفاة الشيخ معلم القرآن الشيخ القوني صالح في مدينة ابشه فيقول 

 (1) الشاعر:

 إذن كثـــــر البكـــا  وعـــــال النحيـــب أيـــَـْدِرى الُمْسِلُمـــوَن بَِمـــــْن أُِصْيبـــــُوا        

 تَكـَـــاُد ِلَهـــوَل َوْقعـــَـــتــــِــه تــَـــــذُوبُ  الــَــِذي  شـُـــم الَــرَواِســي            أُِصيـْـــبُــــوا بِ 

 أضاءت ِمـــن َسنَـــــاهُ لنَـــــا قُــــلُــوبُ  تَـــغَــيَـَب َعـــن َسمـَـاِء الِعــــلــــِم بَـــدراً              

 َكـــذَاَك الَشْمـــُس يُـــْدِرُكـــَهــــا الَمِغْيـــبُ  ــنا والـــَمـوُت َحـــُق             تَــَوفَــــى َشْيــَخـــ  

 ِلَمـــن بَِحيَــاتَــــه َمَحـــــــى الـــــذُنُـــــوبُ  َمَضى إذ نَحُن فِــــي َظْمآ فَـــــُطــــوبَى           

ل ما وقع على األمة من هذا الفقد الجلل يبدأ الشاعر قصيدته المرثية بالتساؤل من هو

الجليل،  الشيخ  هذا  لموت  أبشه   في  المسلمين  من  النحيب  أصوات  و  بالبكاء  ويذكر 

 (2) ويواصل الشاعر في رثاء شيخه بقوله: 

 ا الُهـــــــُروبُ َوَمـــــا ِلُمَخِلـــــف ِمْنَهــــ أَشْيِخــــي َهَكـــــذا تَــأتِــي الَمنَــــايَــــــا               

 َولَِكــــن صحية النَـــــــاِعـــي تَِشْيـــــــبُ  لَُطْمــــَنا ِعنـــَد َمـــُوتِـــَك ال ِعنَـــــــــاًدا                

 ان َوِشْيـــــــبُ َوَصــــاَح َعلَــْيــــَك ِشبَـــــ َوبَــــَكـــتْـــَك ُدْوُر                ٌبَــَكــتْـــَك َمَساِجـــد  

 َوفِـــــي الَجـــنَــــاِت أَْفــــَراُح َوِطْيـــبُ  ألْجِلـــــَك َعــــــــــــَم أَبَِشــــــى ِحـَداُد                  

بكاء  ، فيصف  منها هروب،  لنا  وليس  المنايا في عجل   تأتي  الشاعر هكذا  ويتساءل 

المساجد   فحتي  الفقيد،  لهذا  الناس  أرجاء جميع  فكل   ، والشيب  والشباب  والدور  بكته 

 مدينة أبشه  عمها الحداد.

 (3) ويصف الشاعر مناقب الفقيد بقوله: 

 الوصف.

العصر  في  المحافظين  التشاديين  الشعراء  عند   الوصف  عن  للحديث  نتقيل  واآلن 

منهم  واحد  لشعر كل  ونتطرق   ، والفال ، وحسب هللا   ، ، عباس  ثالثة  الحديث، وهم 

 ة في غرض الوصف.علي حد 

 األول: الوصف عند عباس محمد عبد الواحد .
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لقد وردت عدة قصائد في الوصف في شعر عباس منها قصيدة له بعوان  " وقفة في 

فيقول  أبشه  مدينة  قبل  وداي  دار  لسلطنة  عصمة  كأنت  أثرية   مدينة  وهي    " وارا 

 (1) الشاعر فيها .

 فَاْكـــــتََظ قَْلبـِــــي َهْيبـَــــــٍة َوَجــــالال ِك َساَعــــة         َواَرا َوقَفــْـــُت َعلَى ُربــُــــْوعِ 

 فَقََطْعُت قَبـْــَل ُوُصــْوِلَها أْميــَـاال الَحْت َمعَــاِلِمَها لـــَــَدَي بَِعيـــْــَدةً              

 أهـْـــــــــَراُم ِمصَر َرْونَقــــــــاً َوَجمـَـــاال           فــَـــــإذا بِقَْلعَتَِها بَــــــــــَدْت َوَكـأنََهـــــا    

 فـَـــُدِهْشُت ِمْن تِلَك الـــــَرَوائُع  بـــَـــــــاال  تَحـــِوى ِمْن الفن الَجِميــــِل َرَوائعـــــاً          

 ــــَــِد الُملـُـــوُك تَمـُـــُدُهـــــم أْمــــــــوالَوي َشاَدْت َعبَاقــِـــــــَرِة الفُنــُـــــون قُُصْوُرها            

 قـِـــَدماً  َوبَاتَـــْت للفُنــُـــــــوِن  ِمثــَـــــاال  َحتَى َغــــــَدْت أولَى الِقــالعِ بِأْرِضَها        

  

ففي هذه األبيات يصف الشاعر وارا قائال :وقف علي ربوعها فانتابته حالة من الهيبة 

والوقار واإلجالل لهذا المشهد العظيم ، ، لقد جذبته وادهشت عقله من رونق وجمال 

المناخية وعوامل  الزمن   تقلبات  األن مع  التي ظلت صامدة حتى  القصور  البناء من 

التعرية، حيث لم تؤثر فيها تلك العوامل الطبيعة المختلفة ، كأنها  أهرامات مصر في 

 الشموخ والعظمة. 

 لفَتَى َعبدالَكـــــريم الُمـــــــــرتََضى   َكان التَقى العَــــادل الِمفَضــــــــــــــــاال َعهــــُد ا

 أرَســـــى َدعـِـــــائم ُسلَطة قَاَمــــــــت َعلى   نَشـــــــِر الُهدى فَتََحمـــــــــــل األثقاال

 مره    فـــِــــي هللا َحتـَــــــــــى َحقَق اآلماالوأفنَــــــى فِـــــي نَشــــــــِر الــــــــِديَانة عُ 

 َكتَبــــَــت يَُد التـــَــــــاريَخ فــــِـــــي َصفََحاته   َحدثـاً يَُخلـــِــد ِذكــَره األْجيــــــــــَــــاال

وفي  البالد  ، حكموا  وأبطاال  قادة  أنجبت  التي  العهود  تلك  في وصف  الشاعر  وانتقل 

 لفتي عبدالكريم مؤسس مملكة ودَّاي  .طليعتهم ا

 الثاني : الوصف عند  الشاعر محمد عمر الفال .

ومــن  الوصف  فــي  قصائـــد  عـــــدة  الفــــــال  عمر  محمد  الدكتـــــور/  للشاعــــــر 

تلك   ، حجر  أم  مـــــدينة  خاللها  مــــن  وصف   التي  الجميلة  القصائد  هـــــذه  بينها 

 (2) لهــــــادئة التــــي نشأ فيها الشاعر ، فيقــــول فيها: المـــــدينة ا

 إِلَـــى َشـــتَـــى الَمــــَدائِـــَن ِمْن بِـــالِدي  أََغــانِــي الَمــْجـــِد يُــْرِســلَُهـا فُـؤاِدي

 ــَر األََعــــاِدي َوقَـــاَهـــــا من هللا َشـــ  َمـــَدائِـــَن ُشــيـَدْت فِـي َعـْهـــُد ِعــــــزٍ 
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 ِلَطـــاِغـــي الـــَدْهــــــــَر ُمذ )إَِرَم َوَعاِد(  َمـــَدائِــَن ُحـــِرَرْت ِمــْن َعـــْهــِد قَْهــرٍ 

استهل الشاعر قصيدته بالتغني والسالم لمدن بالده تشاد ، هذه المدن التي شيدت في 

، ولكن ما لبث أن وقعت فريسة في  عهد  قبل الغزو االستعماري ، شيدها رجال أقوياء

يد المستعمر الفرنسي، ولكن بعزيمة الرجال وصمود األبطال حررت هذه المدن من 

 قبضة المستعمر. 

 (1) فيقول الشاعر في وصف مدينته : 

 ـــادِ ــــْرُش الِمـَهــــــــَكـــــأَنَّ َرَمـالَـــَهــا فَ   فَِمـــن تِــْلَك الَمــَدائِـَن "أم َحَجــَر"

 ا أَبَــــداً ِوَداِدي ـــــــــَولَْيـــَس ِلـــُدونِــهـــ  َعـُروُس الَواِدي لـْم أَُخِطـْب ِسَواَهـا

 ــا قـِـبَـــَل التـَــــفَــاِدي ــــــَويَــْطـلُــُب ُوَدَهـ  َعِزْيــَز النَـْفـِس َمـْن يَـْحِمـي ِحَماَها           

 َوفِــــــــي أَْرجـَـــــائِــَهــــا ِعَظُم الـبــَــــواِدي   تَـأََخــْت                ٌــا أَُمــمأَْحــَضـانِــهَ  َعلَى

ويصف الشاعر مدينة "أم حجر" تلك المدينة الجميلة في بحر األماني ، تلك المدينة 

التي شهدت طفولة الشاعر وصباه ، فيصف رمال البطحة البيضاء الناعمة ، كأنها  

 وفراش لطفل صغير. مهد 

زاهية،  بصورة  لها  وصفه   في  حجر   ام  مدينة  يعرض  أن  الشاعر  استطاع 

الشاعر   يكنه  الذي  العميق  الحب  تعبر عن  التي  الصادقة  بالمعاني  فالقصيدة تزخر 

معانيه بسهولة ويسر ولغته  ،وتفيض  فيها  أيام صباه  فيها وعاش  ولد  التي  لمدينته 

وأتت متناغمة مع   عنوانه" أغاني المجد يرسلها بسيطة والفاظه ليس فيها تكلف،  

 فؤادي .

 الثالث : الوصف عند الشاعر حسب هللا  مهدي فضله. 

وهي   بالرثاء  الوصف  فيها  يشترك  قصيدة  وله  الوصف  في  قصائد  عدة  الشاعر  لدي 

بعنوان )شاري الحزين(، ونهر شاري هو أهم نهر في تشاد ،  فيخاطب الشاعر النهر 

 (2) قائالً : 

 أَلَـــْم تُـــــفَــاِرْق أَِحبَـــاَء أوخــــالنــــــا  أََرَك تَْمـــــَرُح فِــــــي َمْجــَراَك َجــْذالنَـا                 

  أَْزَمـانَـا ُرْوَح الَحــيَــاةَ فََهــاُمـوا فِــْيــــكَ  أَلَــْســـَت تَـــْذُكــُر أَْحبَـابـــاً َمنَْحتَــــُهــُم                  

 اعـــاً َوَوْلَهــانَـــــا ـــــنَبََضاً  تَقََطـَع َمْلتَــ قَـد ُكْنُت أنُظُر ذي األْمـَواجِ أْحِسبَُها       

 ـــداً َوأْشَجانَــــــا ـــــلَْحنــاً تَبُُث بـِــه َوجْ  َوِذا الَخريِــــــَر أنِْينــا ًُكْنُت تَْعُزفـُــه    
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هر شاري تنساب مياهه جارية كأنها تمرح في مجراه   فرحة، فيسأله يصف الشاعر ن

النهر هل  الشاعر  ويسأل   لموتهم،  تحزن   ، له وخالن  أحبة  يوماً  فارقت  الشاعر هل 

الحياة   الماء روح  هذا  ليمنحهم  العذب  مائه  له عاشوا مرتويين من  أحبة  يوماً  يتذكر  

كأنها نبضات من  قلب  تهيم وتتوجع أزمانا طولية، ويتخيل الشاعر نظرته لألمواج  

 للفقيد.

  (1ثم يعبر عن حزن ذلك النهر لفقد الشاعر عباس محمد عبد الواحد فيقول : ) 

َك األْحبَــــــــــــــاِب نَْسيَــــانَـــا  فَــَما ِلــقَـْلـبِــي الُمعَـنَى َعــْنــَك يُْخـبِــُرنِــي            بِــأَن ُســـلُوَّ

 َجــَرى وأَْطلَــَق َزفَــــــــَرات َوَغــلَيَــانَــا    تَــْعــبَـر النَْهــُر َوانَسـابَــْت َمـــَداِمعُه           فَـــاسْ 

 أوِصالَه َواْرتَــَمـى فِـي الــَرْمــِل َحــْيــَرانَـا َوابتَـــَل شــَـاِطئه بِــالـــَدْمع ِ فَـــارتََجفَـــْت    

 فَــاْهـــتـــَــَز يَـــْقــذََف آالمـــــاً َوأَْحـــَزنَــــا  ـفَـَحـة أَْنـــفَـــاِسـي تُــــَحـِركــَــــــهُ             لَِكـنَّ لَـ

 لَـــِكـــن تَفَـــَجــــَر ِمْنـهُ الُحـــْزَن بُــْركـَـانَـا نَـاَدي ِليَْهِمَس فِـــــي أَذَنِـــي لَــَواِعـــِجــــِه    

يحاور الشاعر النهر  ويستعتب  فيه خريره وتدفقه االعتيادي كانه نسي أحبائه باألمس 

للفقيد ،واستعبر النهر رادا لعتابه مفرزا ادمعه واطلق زفرات  وحزن الشاعر العميق 

وغليانا لهذا العتاب، وابتل شاطئه من تلك االدمع  وارتمي في الرمل حيرانا لما حل 

ا الشاعر  ،ويصف  معها بأحبته  متجاوبا  فاهتز  النهر،  شعور  تحرك  الحزينة   نفاسه 

 ليفرز آالماً وأحزانا، وتفجر من الحزن بركانا. 

 الغزل:

جــــــــل  أن  فيــــــــه  المتأمل  يلمس   ، التشادي  الشعر  في  الغزل  فن  إلى  انتقلنا  وإذا 

تقاداً منهم بأن هذا  الشعــــــــــراء ابتعـــدوا عـــن ذكر المــــــرأة ، والحديث عنها اع

والفقهاء  العلماء  من  األوائل  التشاديين  الشعراء  أكثر  ألن  شأنهم  من  ينقص  الحديث 

والــوضع االجتماعي التشادي ال يسمح بذلك ،فلم نجد من الشعراء القدامى تناول هذا  

تطرق  الحديث  العصر  في  الشعراء  أما   ، السنوسي  الحق  عبد  الشاعر  سوى  الغزل 

 غرض ومن بينهم بعض شعراء االتجاه المحافظالبعض لهذا ال

عند   وباألخص  الحديث،  العصر  في  التشادي  العربي   الشعر  رواد  عند  الغزل 

 الذين اتخذنا اشعارهم نموذج في  بحثنا.   المحافظين
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 الثانية: الشاعر محمد عمر الفال. 

الق الغرض ولم تتجاوز  إلى هذا  النفس  ديوان اصداء  الشاعر في  فيه  لقد تطرق  صائد 

ثالثة قصيدة . وهذه القصيدة التي كتبها الشاعر في محبوبته )نعماء ( فهي من قصائد 

 (1)الحب الطاهر الشريف  فأثرت فيه  اشواقه وشجونه  من بعدها  فعبر قائال: 

 فَـــــاقَــــا َوالقَْلــُب يَــْخِفـــــُق إْجـــالال وإشْ   أنَــي ذَِكــرتُــِك يَـــا نَعمـاُء ُمْشــتَـاقـا

 قَْلــُب يَــِحــُن إلَى األَْحــبَــاِب تَـــَواقَــــــا     َوالنَْفـُس ِمـْن ُحـبِـُكـُم تَـْصفُـو َويَْصقُلُُها 

ــ   لَْم يَْحـُل ِمـْن بَْعـَدُكــْم ِطْيَب الَحيَـاِة َوقَـدْ   ا لَــذَُت َمعَايُـــِشنــــــا بِاْلقُـــْرِب إغــَداقَــــــ

ا َوكــَـان األُْنُس يَْشَملُـــنَـا  َوالــُوُد يَـــْجــَمعُــــنَـــــا َوالُحُب إْغـداقَــــــا          َحتَـى َظنَنَـّ

يصف الشاعر حالة أشواقه وشجونه لحبيبته  عندما تذكرها هيجاه الشوق فيخفق قبلة 

الم القلب  أجواء  لتلك  حياته  تصفوا  وعندما   لها،  وشوقا  ،     حبا  األحبة  بذكر  عنــى 

االيام  تلك  متذكر  حبيبته،  فراق  بعد  من  الكدر  اصابها  التي  حياته  الشاعر  ويصف 

 الخوالي التي فيها األنس مع الحبيبة والود المتبادل الجميل.

 (2) ويواصل الشاعر في التعبير عن اشواقه قائال: 

 ــكـَــــــان َغــــراِب البَـْيــَن نُعَاقـــَــــا ِمنَـــا فَ   إن الَحـَواِدَث قَـد نَـأَمْت نَـَوِظـُرَهـا

 ً  أن ال ُمقَـــاَم فَـكــَـــاَن العَـْزُم إْخـــفَــــافَـــــــا   يُومـاً فََصِحْبنَــا بِالبَْيــــِت ُمْبتَــِهجـا

 ـــَن َعــــــــواقَــــــــــا َولَْيــَت ِلي ِلِقَطـــــاَر البَيْ   لَِقْيَت الِفراُق ِمَن االْحبَاِب ِمن َعـَدم 

 ــــــَرقــَــــــــــــا اَن تـوِدْيعَُهــْم إيَـــاَي إطـفَــكــَ   لْم أَْدِرَما البَْيَن َحتَى َصافَُحونِي ُضَحى 

 ــــا ـــفَــانِـــي ذَاك إْشـفَـــاقــــَــــــــلَــوحـوا لَك  لَو أْمَسكــوا َطـَرَف الَمنَِدْيـِل فِي أثَـِرى 

تم   أن  إلى  األحداث خالفهم  التي  ساقت  حبيبته  مع  فراقه  أسباب  أن  الشاعر  وتحدث 

الفرق المرير الذي خلف بينهم  الندم والشوق، فيصف حالته والفراق الذي خلف بينهم 

الهوى والبين ، الذي  ال يعلم له إحساس  قبل هذا الفراق، فخلفت فيه جراحات وأالم ال 

لقاء   أدمعها  ولوحت يداويها غير  الحبيبة ومسحت  لو بكت  الفراق  يوم  الحبيبة. وفي 

 بالمنديل عند الفراق مودعة له بالراحة واإلشفاق  . 
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عن    تعبر  التي  الرقيقة  بالمعاني  المشحونة   الفاظه  من  كثيراً  الشاعر  أستعمل  فقد 

ك كما   ، التشبيب  على  قادراً  عقله خصبا  كان  فقد   ، الدفاقة  وأحاسيسه  ثر في اشواقه  

 غزله العبارات الرصينة وااللفاظ البسيطة التي تلمس المعني المقصود.

 الثالثة: الشاعر حسب هللا مهدي فضله.

 (1) للشاعر قصيدة في هذا الغرض من البحر البسيط يقول فيها :  

 ِمْن أْضلَِعي َهــــَربَـــا بَـــــْل أْيــَن قَـْلــبِي الِذي  اللْيـُل َجاَء فَـأيَـَن اْلنَـْوَم قَـْد ذََهـبَــا  

ـه ِعْنـــَدَمـا َســافَــْرُت  َمــا  َرِكــبَـــا؟  أذََوبــتْـه تَـبَـاِرْيـُح الَهــَوى ألَـمــَـا؟     أم إنــَـّ

 ــــــبَــا فَــُكَل أْمــٍر لَـــَهــا تَــــْنـــِفـــْيــذَه  َوجَ   َد ألتِي  أْضـَحـْت َمِلْيكــَتَـه اَم ِعـْنـأقَـ  

 ـن لَـْم يَْعُصــوا  لَــــهُ َطــلَـبَــا فِي َمْجِلِسي األمْ   َكأنَه َصـْوُت  أَمـرْيـَكا إذا اْقتَـَرُحـوا   

 إذا اْسـتَـــَشاَط َرَمـــى  النِْيـَراَن َو اللــَهــبَـا   انِبَهُ ـْوِب جَ َما فَوَهـة الَمدفَع الَمـْرهُ   

 َويَْنثَـــنِـــي الفَــاِرُس  الِمـــْقــَدام َمْضـَطــــِربَـا   ُشـَجاعٍ ِحْيــَن يَْنُظــُره يَـْنـَهــاُر ُكـُل  

 بِه الـــَى فَــــأرخـــــى العَــَضـَل َو  العَـــــَصبَا   أْمَضى َوأْنفَـذُ َمْن لَِحـَظ لََهـا نَْظـَرت  

كيف له السبيل الى النوم و أن يصف الشاعر حالته النفسية المتردية عند حلول الليل و 

بالفراق  فيحس  المحبوبة  خلف  راكضاً  أضالعه  من  هرب  باإلحساس  النابض  قلبه 

الداخلي ، وقلبه ذاب من تباريح الهــــــــــوى والغــــــــرام ، وهو يتسأل أم أن عنــد  

 سفــــــــره لم يركب معه  القلب، فيوكد أن قلبه مقيماً عند محبوبته.   

 جاء:اله 

 األول : الشاعر عباس محمد عبد الواحد. 

بعض  تطاول  بعد  القصائد  هذه  وجاءت  الهجاء  في  قصائد  عدة  عباس  الشاعر  لدي 

اياهم مكانتهم االجتماعية وأخالقهم الشنيعة ، وتصرفاتهم  الناس عليه  فهجاهم مذكراَ 

سمحت بنشر البذيئة  اخالقيا، لكن هذه القصائد قررت أسرة المرحوم  عدم نشرها، و  

قصائد أخرى  في العتاب من بينها هذه القصيدة  التي يعاتب فيها احد المشايخ وصديقه 

على  يعتب  القصيدة  هذه  في  والشاعر  عتاب،  بعنوان  وهي  الخفاء،  في  منه  بدى  مما 

 (2)  صديق له على ما صدر منه من أفعال تشين بمكانته، ناصحا له فيقول فيها:
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ــ    ـرُ ــــــا أْمــِرَك الَخـبــــَوَجاءنا َعــن َخفَـايَـ  َر ُمــْنـــتَـِشــر  أخــي أفيدك أن الّسِ

اً َوِمـْعـوانـاً وُمْستندا    َوُمْســتَــَشــاراً تَــــنَـاَهـــْت ِعنَـدهُ الِفــَكـــرُ   إذا ُكـْنـَت ِخــلَـّ

 يِـَك أَهـذا الــــذَْنـُب ُمــــْغــتَــــفــَــرُ َعلَــى ذَوَ   َكْم أْعلَـَن الَحرَب ُعـْدَوانـاً َوَعْجـرفَةً 

 وإن لُـــْقـــَمـــتَـــــنَـــــا ِمــــْن َكـفـــِِه الَحـَجــرُ   نَِصْيـبَنـَا ِمْنه تَــْنـِكـْيـل  َوَغـْطَرسـة    

   

منتشر   السر  هذا  فان  يخباه عنه  الذي  السر  أن  ويخبره  معاتبة صديقه  الشاعر  يصف 

اول بين الناس، وهذا السر هو اتخاذ المعاتب  صديق من أعداء الشاعر، ولم يكن ومتد 

 صديقاً فحسب بل مستشاراً له في تدبير أموره ، 

 (1) ويواصل الشاعر في قوله: 

 ِمـــــْن َمْجــــِلس أْمـــــِره فِـي النـاِس ُمشتْـهــرُ   أو أنَّ َشــَرَب َرِحْيـُق َكـــاَن َمْصَدَره 

ه هُ      ِللعَْيـــِن ُحجباً فَـــال يَـــأتِـي لََهــا النَــــــــَظـرُ   ـــو الُمسبَُب أو كـَـانـْت ِغَشأوتـ 

 َمـــاَت الُشــْعــوُر فَـال يَـــْبــــقَى لَــــــه أثَــــــرُ   إْن لَــْم يَـُكــْن َهْمـنَـا إال َمَصــالُحـنَا    

 ونَْقــتَِفــي َشيـْـَخ ُدْنـــيَـانـا َونَــــْفـــــتَــِخـــــــــرُ   نَّ الـِدْيـَن َغــايَـتُنَـافَْلنَتُْرِك القَــْوَل إ   

 ى بَِهــــــــا البََصـــــرُ ـَْيــَرِة أو يَْعَمـتَْعـِمي البَصـ  إّن الَمـَصاِلَح َمْهـَما َكــاَن َمْصـَدُرها   

نوال   بأنها  المعاتب  أمنية  الشاعر  له  يصف  يكن  لم  الذي  برحيق   فشبهها   المستحل 

وجوده في هذا المحل الذي يبحث فيه ، أم أن غشاوة أصابت عين المعاتب فاال يرى 

فيموت  همنا   أصبحت  إذا  فقط  المصالح  بأن  للمعاتب  ويؤكد  الشخص،  هذا  عيوب 

 الشعور .

 (2) ويواصل الشاعر قوله : 

 واال تَقـــُـــــل إن هـَـذا َسيــِـــــــــــــد َوقـِــرُ   ِعلـم فاَل تَقــُـْل إنَّ هـَـــــذا َعاِلم     
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 َصوت الـــــِرَعاة وَمــــن لَم يَمــــــش  يَنَدثِرُ   ـوجههايثــَُر النَاس قُطعـَان بَل أكـْ 

 ـــه قــَــدرُ ِمن أن أتـــَــابَع ِعلجــــــــاً َمـــــــالـ  أْفَضـل الَمشـي بــِـاإلقــَدام ُمنـفَـرداً  

 َخيــر ِمـــــن العَيِش فـِــــــي ذٍل َوأنــــَكِســـرُ   أُمـوُت جـُـوعـــًا َوأفنــَـى تَحت َوطأتِه  

 أنَّ الَمـواقِــَف ُمنكـُـم  ُكلهـــــــا ِعــــــــبَــــــــرُ   هــَـــذا فــِراقُي أِخــي بَينِـي وبَينَُكمــو  

لح لم تترك باب إال ودخلته  وتغير الناس بها، ولم تستثني  ويصف الشاعر أن المصا

عالم وال جاهل ويوكد للمعاتب بنه يمشي منفرد  أفضل من أن يتبعهم، و يرى الشاعر 

 أن هذا هو فراق بينهم أن جميع مواقفهم هي دروس وعبر.

 الثانية: الشاعر محمد عمر الفال. 

 (1)  ة بعض االصدقاء فيقول فيها :لدي الشاعر قصيدة بعنوان ) الذئاب( يصف حال 

 َعلـى لؤَمهـُــم فـِـــــي العَالِميـــــن َويُنــفُـــدُ   أال فــــِـي ِخالل النَاس َما ُهـــو يََشهــد     

 ذَئـاب  َوِمـــــن يَْغَشى ِحَماهــُـــم مـُـهـــَـَددُ   فَبَعض  ِلبعَض  َكالِذئـــــــاب يُِحيُطهــــم     

 َكمـا تَفــعَــل الــــِحـرباء أيَـــان يــَــْقـــعـدُ   يَلـــوَن فـــِـي أْخـــــالقِــــه كــُـل سـَــاعـة     

 َكِظل  الُضحى  يَبقــــَـــى قَليــالً فَيــــَْشـــُردُ   يُريَك ِمــــن األخــالِق  َما لَيس  يَْمُكـــث     

 أرى   ُوُدهــا   يــَـدنو   إلـــى َويــَـْبـعــُــُد؟   ـِــن َصداقَـةأفَي  ُكل يَوم  ُخدَعة  مـ     

 َولكـِــــن ُود النــَـاس ِعنــدي ُمبـــَــــــــَددُ   وَما ِزلُت أرُجو الَصدق فــِـي ُكـل ِخلـة      

 ـُـؤم ِمــن الَخيــر أْجــَردُ َوفـــِي ثـــُـوبـه  لـ  َوطـَـــــالــب َمعـــروف أراَه مـُـــهـــذَبــا        

 َوَجدُت بِها َوغــداً مـِـن النـَاس يَْحِســـــُد    وإن ِسرُت أْبغَى الَمْجَد فِــــــي كــُل بَلـَْدٍة       

   

يلوم  الشاعر بعض أصدقائه ويصفهم بالذئاب وظل الضحى الذي يبقى قليالً ثم يشرد 

 ق وأعتبر هذا بالء من أصدقائه عليه.  ويقول أن هذا ليس بالمقصود من الصدي
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   الثالثة : الشاعر حسب هللا مهدي فضله.   

 (1) يقول الشاعر في قصيدة له بعنوان الخائنة: 

 ــــُمنَي فـَـــإذا بِك القَْفـــــــــــــــُر الَجــــِديــبُ   َوِخلتـُك َِواَحـة َغنــَّاَء تُـــؤي ال  

ً وأنَك للفَتــَـى الـــ    فَكــُـْنَت كـَــذَلك لَكـِـــــــــــن فِيــــــــــــه ِذيبُ    َولَهان َكهـْــفــا

 فَإنـَــي لَسـُت أَرَضـــــــى َمــا يـُــــــِريبُ   فَغــُـري يَافَتـــاه الغَـدر َغيـــِري   

 قَلبِي تَِغـــيبُ  فََشمـــُس هــَـواه مـِــــن   إذا الَمحبُوُب لَـم يُْخِلص ِلُحبــِـي    

وهذا  االبيات يعتب الشاعر على محبوبته وواصفها بالمخادعة والجحود وأن قلبه قد  

 ضاق ذرعاً النهل لم تخلص له في حبها فإن شمس هواه تغيب عنها. 

 الخاتمة واهم النتائج :   

في  بداء  الذي  التشادي  العربي  الشعر  نشأة  الي  المتواضع  البحث  هذا  في  تطرقنا  لقد 

القرن الهجري  ، والشعر ابراهيم الكانمي يعد اول شاعر عثرة له اعمال ادبية، منذ 

تلك البداية  الي يومن هذا ظال عطاء الشعراء متواصل مع اختالفه في الكم والكيف، 

فقد  الشعرية،  المراحل  لتقسيمات  وتطرقنا  فيه،  المؤثرة  والظروف  للعوامل  بسبب 

خية التي مر بها الشعر العربي التشادي منذ نشأته، شملت البحث  اهم المراحل التاري

واسماء اشهر الشعراء كل مرحلة تاريخية من المراحل الست التي صنفها الباحثين في 

هذا المجال، ووقفنا علي بعض النماذج الشعرية، في األغراض الشعرية المختلفة، من 

اال اصحاب  الحديث  العصر  في  التشادي  العربي  الشعر  رواد  المحافظ،  اشعار  تجاه 

 ونتيجة لهذه الوقفات يمكننا ان  نستنتج النقاط التالية: 

لم يكن الشعر العربي التشادي وليدة لحظة اقامة الدولة التشادية الحديثة فحسب  بل   -1

االسالمية   الممالك  قيام   منذ  الجزور، ووجد  في  تاريخية  عميقة ضاربة  لدية جزور 

 ملكة كانم ،و مملكة باقرمي، ومملكة وداي. القديمة علي ضفاف بحيرة تشاد كم

مرحل  -2 علي  صنفت  بل  واحدة  مرحلة  في  تشاد  في  العربية  االشعار  تصنف  لم 

هذه  بها  مرة  التي  والسياسية  والثقافية  الجتماعية  والعوامل  للظروف  نظرا  متعددة  

 المنطقة وشعوبها. 

راحل الست من وجد اتسعت دائرة الشعراء في تشاد فلم تخلوا أي مرحلة من الم  -3

التي ان انحصرت في الشاعر  البداية المنقطعة   عد كبير من الشعراء سواء مرحلة  

 ابراهيم االكانمي 
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 ، فشملت جميع االغراض الشعرية. 

ي خارج نطاق البيئة الجغرافية توسعت مواضيع الشعر العربي التشادي فوصلت ال  -5
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