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الھویة وجود مصادر وبیان األزمـة نفي في 1ـ

القدیم الداللي اإلجراء أولھما ما یضاد بمعنیین: المقاربة "ھویة" في ھذه (1-1) سأستخدم عبارة
على ارتكازًا غائباـ ضمیرا "ھو" ـ إلى النسبة تبقى القدیم ھذا اإلجراء ففي نفسھا. للعبارة النسبة في
من سؤاًال المضاد لیصدر السؤال إجراؤنا یأتي لذلك ھو؟ من اآلخر: عن اآلخر من الصادر السؤال
في فیقع ھویتنا؟ ما شاكلة: جوھریًا على كبیرًا یكون أن فیھ ال نتوخى سؤاًال "الذات". إلى "الذات"
سؤالھ: یؤسس ـ القدیم اإلجراء بعكس للذات ـ الذات من فالسؤال الصادر تفكیرنا. "میتافیزیقا" ھاویة

ھذه الذات؟ وجود مصادر نرسي كیف بالجملة، أو الھویة؟ وجود نرسي مصادر كیف

االستعمارـ مغادرة بعد ـ حدیثًا عرف أن منذ الطبیعیة الجغرافیة اإلجراءآت من یأتي ثانیھما
55-6591م األول السكاني التعداد تتحدث حتى كانت أعراق متعددة العربیة" اللغة "السوداني وحید

المنزل. في لغة 511

إلى النسبة في القدیم إجرائھا في (أعني: األولى فالنقطة أعاله. النقطتین ھاتین أضيء أن اآلن أحاول
یفترض ال إرساء "الھویة" بینما فرضًا؛ وتفرضھ "اآلخر" مسألة سلفًا تضع غائبا) "ھو" ضمیرا
الھویة لمصادر رسم آخر. ألن فیھ وجود رسم مصادر صیغة في یأتي یضاد أن إرساء ھو بل ذلك.
إلى السؤال من الذات یصدر قلنا حین لذلك حربًا. الھویة وانقلبت إالَّ آخر، فیھ الح إن ما وجودھا،
وجود مصادر نرسي كیف أعاله: سؤالنا جاء لذلك إثنتین. ذاتین فیھ لیس الصدور فإن ھذا الذات،
مصدر كونھا الھویة في التأمل  إلى حاسمة بصورة  اآلن  یوجھنا الذي السؤال وھو الذات؟  ھذه
تأمل أن نعید أخرى جھة في منعزلة. ویوجھنا دائرة في نخبة معینة یھم بحثیًا سؤاًال وجود ولیست
نحو اللغة نفتح الذي یجعلنا أن إنھ التوجیھ الغائب. باعتباره ضمیر تأمًال جدیدًا لیس "ھو" الضمیر

خارجیاتھا.

اللغة متكلم فإن ھو أحمد"، البیت ھذا "مؤجر أحمد" أو البیت ھذا الجملة: "مؤجر ھذه تأملنا فإذا
علیھ فال الماضي عن التعبیر أراد إذا  لكنھ صحیحتان. كلتاھما إذ  إحداھما. اختیار علیھ العربیة
أحمد"، ھو البیت ھذا "مؤجر جملة ھو الحاضر عن فالتعبیر أحمد". كان البیت ھذا "مؤجر سوى
وعن في "كان" الماضویة عن التعبیر أخرى: بصورة أحمد". كان البیت ھذا الماضي "مؤجر وعن
للغائب ضمیرًا من كونھ النسبة "ھویة" في "ھو" الضمیر أن نزحزح مما یجعلنا "ھو". في الحضور
الغائب". مما یقود ھذا التفسیر "اآلخر ولیس الحاضر" "الوجود الحضور. أي على دالة فئة كونھ إلى
في النسبة  ونفھم الحاضر. الوجود عمیقة بصورة تعني إنما اللغة في الھویة داللة أن القول  إلى

األنطولوجـي* والنسیـان الھویـــة
الخطاب األحادي للھویة نقد في

الفكي** علي اللطیف عبد
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العالقات ل: بالمفصَّ أو "الوجوحاضریة". اآلتیة: المركبة العبارة في النسبة كما نفھم "الھویة" عبارة
فیھا یلوح التي ال وھي المصادر الذات. مصادر وجود تؤسس وھي العالقات التي الوجوحاضریة.

اآلخر. شبح

النقطة الوجوحاضریة). ألن (العالقات األولى برسیلتھا عضویًا ارتباطًا فھي ترتبط الثانیة النقطة أما
فبینما المتخیلة".  "الجغرافیا مقابل في الطبیعیة"  "الجغرافیا قولنا  على تامًا اعتمادًا تعتمد الثانیة 
المرتبط والتاریخ والعالقات الوجودیة الحاضرة بالذات حدیثنا یرتبط أن الجغرافیا الطبیعیة تجعلنا
العالقات خارج البرانیة باآلخر والعناصر حدیثنا یرتبط أن المتخیلة تجعلنا الجغرافیا العالقات، بتلك
متخیَّـل. وھذا "التخیُّـل" الالحق االرتباط فإن عضویًا، ارتباطًا السابق االرتباط كان فإذا والفانتازیا.
الخطاب یعتمد وعیھ لھ تفسیر نوع من بل ھو توھم، أو سوء فھم جھل أو من ونابعًا صادرًا نفھمھ ال

"آحاد". في وإنما "تواتره" في الحاضر الوجود یأخذ الذي ال األحادي

المقدس التاریخ وعالم التاریخ عالم بعض. من  بعضھا عوالم  ثالثة الفقرة ھذه  في سأمیِّز (2-1)
في عالم تشتغل مثلین لفانتازیا وسأضرب كلیھما. العالمین في الفانتازیا ویشتغل عالم وعالم الفانتازیا.
وبني جعلیین السودان نجد في التاریخ عالم ففي المقدس. التاریخ عالم تشتغل في وفانتازیا التاریخ
من عامر بني وشعیدیناب جعلیین شعیدیناب اآلن فعندنا "الشعیدیناب". علیھا یطلق بطن فیھما عامر

بالعباس. فیخلق فانتازیا یقرنھم نسب الجعلیین أما كتاب .(1) واحد أصل

القدیمة. مصر دیانة الوراء لنصل إلى بعیدًا نرجع فسوف المقدس فانتازیا التاریخ إلى بالنسبة أما

قویًا. تأثیرًا مؤثرة كانت المقدس التاریخ الفانتازیا في ذلك فھذه الفینیق". "طائر إلى نشیر وسوف
لم یره مصر زار حین إنھ یقول ھیرودوت جعلت التي الدرجة لتلك شدیدة اإلیمان وظیفة دینیة ولھا

المدینة. صوره منتشرة في وجد ولكن

37م) أن عام (المتوفى جعل الحواري كلیمنت الزمن ذلك في الوجدان في التأثیر الشدید ھذا الواقع
مع ھیرودوت روایة بنفس یطلقون علیھ الفینیق..." فیرویھا ھناك طائر "أن إنجیلھ: في القصة یثبت
المسیح بعث یبرھن بل دلیًال ، ـ المحدث بالمفھوم ـ أسطورة عنده لم تكن فبالطبع اختالف طفیف.
من یحیي أن قادر اهللا أن لنا عبرة یكون روایة واقع الفینیق "أال إنجیلھ، بعد في یقول الموت. من
إیفاًء تھ قوَّ جبروت لنا على طائر لیبرز حتى أظھرھا وقد ال فكیف خدمًة مخلصة. الدین في َخَدَمُھ

بوعده".(2)

قویة كما بصورة مشاربھ یشكل توظیفًا الناس وجدان في تتوظف "الفانتازیا" أن قویًا نشعر شعورًا
الملحقة الفانتازیا الفینیق قصة فعلت وكما التاریخ. بعالم الملحقة الفانتازیا الشفاھي النسب اآلن یفعل
عدة تأتي عبر قویة الفانتازیا وظیفة القدیمة، تظل دیانة مصر في الشمس لعبادة المقدَّس بالتاریخ 
األدبي النقد المجالین في اآلن الفانتازیا مصطلح یعمل المحیط. الواقع لغویة في وسائل لغویة أوغیر

معاٍن: إلى ثالثة لویس إس سي یشیر األخیر. في نأخذھا وسوف وعلم النفس.

فتلتوي الواقع مخدوعًا. في فیصبح بأخرى. أو بطریقة المریض خیالي یسعد انتظام (1)
ذلك یأتي ودائمًا ثریًا اعتقادًا یبقى الذي االنتظام لذلك دلیًال لتصبح العامة األحداث أعناق

نفسھ. تلقاء أصیًال االلتواء
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وھذا  الواقع. ھو بوصفھ منقطع  غیر متواصًال یحدث حدوثًا مفرح خیالي انتظام  (2)
ففي الحالم. لحیاة الوحیدة والسعادة األساسي، العزاء فیبقى ھذیان. ورائھ لیس من اإلثبات
للمعاش المریض نفسھ یحیل للوجود السري التبدید ھذا وفي للعقل، االنتشار الخفي ھذا

بال عمل. حرا الحیاة ضرورات جعلتھ حینما

إجازة في بل للمعاش محاًال لیس ھنا إذ ھو درجة أقل. في لكنھا الثانیة الحالة نفس (3)
مؤقتة.(3)

الفرد  الملحقة بھذا الوظائف لكن الفرد، إلى تشیر عبارة الثالثة المعاني "مریض" في تبدو عبارة
كحالة خاصة للفرد حالة من التابو انتقالھ في فروید فعلھا التي نفسھا بالطریقة للجماعة أیضًا. تصلح
شيء وجداني انتظام ھما: "الفانتازیا" لـ األصلیتین الخصیصتین أن اآلن یھمنا ما  عامة. إنسانیة
تلقاء أصیًال االنتظام ھذا  یأتي وأن ھذیان.  أو توھم من غیر الواقع ھو بوصفھ  الواقع محل یحل
و"االلتواء"، و"الخیال"، "الخداع"، مثل أما الصفات التواتر. صفتھ خٍف انتشاٍر في وكذلك نفسھ.
إلنتاج تتبع ولیست التاریخ،  عالم حال لسان بھا یقول صفات فھي العقل"، و"إخفاء  و"الحلم"،
تجري الفانتازیا الذي الفرد عنھا مسؤول وغیر األصل ضائعة كاللغة في إنتاجھا فالفانتازیا الفانتازیا.

لسانھ. على كاللغة

بقانون عالم مع تتعامل أن المحال من لذلك الخاص. بقانونھ الثالثة العوالم ھذه من عالم كل یشتغل
التاریخ عالم من قوانین اآلثار واحد اإلسرائیلي. فعلم علم اآلثار اآلن في یحصل عالم آخر. مثلما
أن من المقدس. فبالرغم قوانین تاریخھم قانونًا من اآلن فیحاولونھ الیھود أما فیھ. المادي والمؤثر
في دولًة تمتد یجعلھا أن یحاول الصھیوني فإن التیار التاریخ، لعالم تتبع ـ الشعوب ـ ولیس الدولة

والفانتازیا. المقدس العالمین

واقع ُلھا من تشكُّ ویتفاوت واقع. كل تشكِّل العوالم التي ھي الثالثة العوالم ھذه أن أخرى نؤكد مرة
اإلنسان" "أصل مسألة المثال سبیل فعلى التفاوت. ھذا في لنضرب مثاًال العالم. في ھذا آخر لواقع
لدارون. وفي حیث نظریة تطور األنواع عالم التاریخ حیز بعض المناھج لبعض الدول في في تدخل
ولیس التكوین المقدسة في الكتب تقولھ ما حیث المقدس التاریخ عالم حیز في إالَّ تدخل ال دول أخرى

التطور.

حسن یشیر األزمة" نفي "في جھة وھي (1) أعاله العنوان في تخص التي الجھة األولى في (3-1)
السودان مشكلة اعتبارھا على الكثیرون یطرحھا التي السودانیة الھویة مشكلة أنَّ "وأعتقد موسى:
سوسیولوجیا في الباحثین یخص ثقافي بھا كسؤال یلیق المتواضع الذي االھتمام إالَّ ال تستحق األولى

لسببین أساسیین: منا اعتراضًا اإلشارة ھذه تجد .(4) الثقافة"

في لھ ـ كالذي حصل االختصاص البحثي في دائرة یعد سؤاًال ثقافیًا لم الوعي بالموضوع أنَّ أوًال
األحزاب ثقافة في تداول" متداوًال "مجرد ذلك لیصبح تعدَّى بل ـ، العشرین ستینات القرن منتصف
تزال ال القوانین وألن القوانین. تفعلھ الذي  االستثناء صدر  في الثالثة، الدیمقراطیة أثناء جمیعھا
وجد قد أخرى جھة ومن السودان األولى. كمشكلة الھویة سؤال أن نضع تستثني سؤال الھویة، نرید
صداه وجد الذي التعزیز شعوب السودان(5). وھو حركة تحریر في أدبیات كلھ التعزیز الھویة سؤال
ھذا عمقًا. الناس صداه في وجدان وجد وكذلك األخیرة. الدیمقراطیة في األحزاب جمیعھا في ثقافة
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"التفكیر" األصیل بین التوازن في یجده أن یحاول مسروق واقع عن یبحث الذي العمق ھو العمق
و"الثقافة".

المواقف. یتجاوز منطقة موقع الخطاب. فموقع الخطاب اآلن ـ لھ نرید كما ـ یمس الموضوع أنَّ ثانیًا
یضاد موقف (أ) موقف یكون فقد الحصر. المثال ال على سبیل السیاسي الحال الموقف ھذه في لنأخذ
المضاد الموقف على اتكاًال (ب) موقع خطاب نفس یعید الوقت قد نفس في ولكن (أ) سیاسیًا. (ب)

بذلك. منھ شعور دون فقط

تواتریًا. ولیس سیرًا أحادیا یسیر كالسودان واقع في الكاشف الدور لھ موقع الخطاب أنَّ القول، وجملة

انقالبھ. أن یبدأ بحدوث السودان تاریخ جعل یونیو89 انقالب أنَّ األحادي السیر لھذا الساطع والمثال
الغرابة. كل الواقع عن العجب بقوة موقع خطاب غریب حد من كلھ الواقع فمرق

یلوح ال حتى وذلك واضحًا. بروزًا المتعدد الواقع ھذا معایشة قوانین یبرزوا أن الیوم فعلى المثقفین
االجتماعیة العالقات في المناسبة غیر العبارة "اآلخر" ھي عبارة "آخر". أيُّ التعدد شراكة ھذا في
اآلخر "ھو" السالفة: الفرضیة ھذه لنا تتبدَّى باآلخر وصفناه إن مواطن ما فأي التعایش(6). لھذا 
ترتبط فھي الثانیة النقطة على اآلتي: أما (1ـ 1) ذیل الفقرة أكدنا في اآلخر. لذلك لھذا "األصل" وأنا
تامًا تعتمد اعتمادًا الثانیة النقطة ألن الوجوحاضریة). (العالقات األولى برسیلتھا عضویًا ارتباطًا
الطبیعیة أن الجغرافیا تجعلنا فبینما المتخیلة". "الجغرافیا مقابل في الطبیعیة" "الجغرافیا على قولنا
الجغرافیا تجعلنا العالقات، بتلك المرتبط والتاریخ الحاضرة الوجودیة والعالقات بالذات حدیثنا یرتبط
كان االرتباط والفانتازیا. فإذا العالقات خارج البرانیة والعناصر باآلخر حدیثنا یرتبط أن المتخیلة
من ونابعًا صادرًا نفھمھ ال (التخیُّـل) الالحق متخیَّـل. وھذا االرتباط فإن ارتباطًا عضویًا، السابق
یأخذ ال الذي األحادي یعتمد الخطاب وعیھ لھ تفسیر من نوع بل ھو توھم، أو فھم جھل أو سوء

(آحاد). في وإنما (تواتره) في الحاضر الوجود
الذي الواعي التفسیر ھذا وفي حصرًا. الخطاب موقع سآخذ المتوھم غیر الواعي التفسیر ھذا في
التفسیر ھذا على المھیمن الخطاب" ھو "موقع یصبح مدى أيِّ لنا إلى یتبین الخطاب موقع یرفده

نفسھ. "الخطاب" ولیس

الخطـــــاب موقــع 2ـ

في المرضي أحمد قصیدة األستاذ ناقدًا طمبل الملك حمزة والشاعر یكتب الناقد 1927 عام في (2ـ1)
مدح في فقط أبیات ثمانیة منھا بیتًا "القصیدة عدتھا أربعة عشرة طمبل یقول رحمة. باشا الزبیر مدح

باشا"(7). كالزبیر لبطل بالنسبة یسیر شيء وھي باشا الزبیر سعادة

"بطل" أن صفة علیھا اعتراض ال بصورٍة ذلك الوقت ممارسًا في كان الذي العرقي الواقع في یبدو قد
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المعروف الشخص وھو .(1913 ـ باشا (1831 الزبیر مع شخص تتالزم اللغویة داللتھا ظالل في
صدر سیاق في النظر أنعمنا إذا لذلك الخدیوي. بمساندة 1856 منذ المھنة ھذه یزاول كتاجر رقیق
وسیاق ،1924 عام األبیض اللواء ثورة سیاق سیاقین: من اعتراضنا یتراءى طمبل أعاله، كتابة
في الكلمات رئیس بشكل "السودان" خطابھا یعتمد شعریة لمدرسة یؤسس كان نفسھ أنَّ طمبل آخر

والمشاعر. والطبیعة

الزبیر بطًال؟ یعـدَّ أن طمبل مثل كاتب ومثقف دفع الذي ما السیاقین، صدر ھذین في

ھذا النسیان إن للمیتافیزیقا. نقده "النسیان" في لمسألة إشارة ذكیة ھیدجر یشیر األنطولوجیا مكامن في
یجعل فالشيء الذي بالضرورة على الدومان. مبنيُّ ھو تمامًا بل عكس ذلك مؤقتًا، عابرًا ولیس لیس
اإلنسان في ھو(أعني ھو اإلنسان نفسھا تأخذ المیتافیزیقا ھو أنَّ المستمر الدومان في النسیان ھذا
یقوده ال تعبیرًا غامضًا الدازاین میتافیزیقا تعبیر "یبدو الدازاین"(8). خالل "میتافیزیقا الوجود) من
ھي بل للدازاین،  میتافیزیقا بمجرد لیست ھي الدازاین میتافیزیقا  ألن معنى سلبي. نحو الغموض
ھو كما الدازاین، "عن" میتافیزیقا تصبح أبدًا ال السبب: ولھذا الدازاین. بھیئة تتھیأ ضرورًة میتافیزیقا
اإلطالق لیست على الدازاین فمیتافیزیقا المثال. سبیل على الحیوان "عن" ھو الحیوان أنَّ علم الحال
وتشغیلھا فكرتھ لتحویل متجدٍد كوسیٍط یـُـْبـنْى أْن لھ إالَّ ینبغي إنھ ال "أورجانونًا" جاھزًا لالستعمال.
نفسھ، الدازاین في للمیتافیزیقا الخفي  التشغیل بذلك محاطًا قـَـَدُرُه فیبقى  المیتافیزیقا. إمكانیة نحو
كرسھا] [التي والقرون والسنوات والساعات األیام ینسى أو یحسب أن اإلنسان التي تجعل للدرجة

لمساعیھ".(9)

فیھ یسیطر الذي الموقع وھو ـ األحادي موقع الخطاب یجعل األنطولوجي مفھومھ في النسیان ھذا
ممارسًة یمارس فیھا ذلك النسیان التي للدرجة أحادیًا إنتاجًا ـ ثقافاتھ ثقافتھ على الكل بكل بكل الجزء
شیئًا یصبح ذلك وفوق ھناك"(10). "الوجود من ھناك" بدًال "المیتافیزیقا یقول أن الدازاین تجعل
من "لیس فروید یقول للتابو. البدائي في تحریمھ  تسلیم التسلیم. ویماثل في تسلیمھ غایة بھ ُمسلـَّمًا
ھو لیس الفھم كان فإذا للتابو"(11).  تحریمھ في تسببت التي الدوافع البدائي عن تسأل أن المفید
التفكیر فإنَّ وجوده، في ترتیب اإلنسان عند الحاسمة اللحظة یشكل بالضرورة ھو لكنھ معرفة مجرد
نصین في یظھران خفیة یشتغل الوسیط المتجدد الذي ھذا النسیان وھذا باكتناف المتسم المیتافیزیقي

طمبل: الملك لحمزة

التفكیر ناحیة في خارج السودان: أنَّ من ھم شعرنا أن یقال عندما یقرأ فیھ "نرید یقول األول النص
یصفھ الذي الطبیعي الجلیل المنظر سوداني. ھذا أنھا لشاعر على تدل أو روحھا القصیدة ھذه في
یھیم الذي الجمال ھذا السودان. ھي حالة الشاعر یصفھا الحالة التي ھذه السودان. في موجود الشاعر
في ینمو الشاعر یصفھا التي الغابة ھذه ھذه الروضة أو نبات السودان. نساء جمال ھو الشاعر بھ

السودان"(12).

روحھا أو القصیدة ھذه في التفكیر ناحیة  "أن العبارة: ھذه فیھ  نتأمل األول النص  ھذا حالة في
على القائم الخطاب نظم  مستوى مستویین في تأملنا ویجيء سوداني". لشاعر  أنھا على تدل
حیث الخطاب استدالل مستوى وفي ؛ (عربي)" سوداني لشاعر أنھا على "تدل كاآلتي الحذف
یبقى النظم  مستوى یخص فیما روحھا؟ ھو وما القصیدة؟  تفكیر ھو ما السؤاالن ھذان  یتجلى
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بالعربیة؛ ناطق  سوداني  یكتبھا القصیدة عربیة الحذف. ألن ھذا یدعم النظم سیاق أنَّ فیھ المؤمل
ببدھیة معروف شيء فھو ھذا الحذف. إظھار طمبل على أن نستدرك الحال ھذه في لنا مجال فال
السودان حالة في تفكیر  التفكیر أنَّ یثبت السیاق  فإن  االستدالل مستوى یخص  فیما أما  السیاق.
للسودان الطبیعیة  للجغرافیا إثبات إالَّ  ھما ما والروح التفكیر أنَّ القول، بجملة جزءًا. ولیس ككل
الذي احترازنا سیصمد فھل وغاباتھ). ریاضھ السودان، طبیعة وصف السودان، نساء (وصف
ھذه نفسھ الخطاب یؤكد طالما موقعھ في أنَّ الخطاب أي و"اإلثبات"؛ في "الحذف" لطمبل بررناه
الثاني. النص لنقرأ ال؟ أم للسودان، الطبیعیة الجغرافیا داخل الحذف واإلثبات في الرائعة الجدلیة

األحیان. من كثیر في بالجمال یكون  فالسفر الكثیر. الشبھ من  العرب وبالد السودان "بین
السودان في ما تشبھ المعیشة وطرق الفصول مختلف في الجو وحاالت األراضي  وتربة
الخاص. اعتبارھم  لھم واألنساب واألحساب قبائل إلى تنقسم والسكان الوجوه. أغلب في
الكثیرة المؤثرات من تحتھ ینطوي وما البلدین بین الكثیرة الشبھ وجوه من وغیره فھذا
أھالي أنَّ ھذا من یـُْعَجُب وال  العربي. الشعر تقلید بطابع السوداني الشعر یطبع المختلفة
نفوسھم"(13). في  كبیر أثر األخالقي  الوراثة ولعامل العرب أولئك أحفاد إالَّ  ھم  ما  السودان

العامة غیر الخاصة، الصورة أحفاد العرب) بھذه بإفادة (أھالي السودان الثاني یأتي ھذا النص حین
النص أنَّ ذلك وفوق لھ؛ مبرر الخطاب ال موقع خارج وفق سیاق احترزناه الذي یبقى "الحذف"
المتخیلة. الجغرافیا یرفع من شأن الذي األنطولوجي ذلك النسیان في خطابھ یغرق موقع في األول
الغابة فإن األحیان)، من كثیر في بالجمال (السفر یكون أخرى بإفادة الثاني النص ھذا یأتي وحین

بل بالمتخیلة. تقترن بالجغرافیا الطبیعیة للسودان ال األول النص في المذكورة

خصیصة بوصفھا متخیلة جغرافیا إلى الشبھ أوجھ تفاصیل وفضاء الثاني للنص المعادلة ھذه تشیر
األنطولوجي. النسیان ھذا في موقعھ یأخذ الذي الخطاب وھو األحادي. الخطاب خصائص من
في معًا والتأجیل" "التفریق عمل ھو نفسھ تلقاء عمًال النسیان ھذا حركة آخرـ صعید على ـ تعمل
المتخیلة ھي الجغرافیا كاآلتي: الوجود بترتیب  یقوم أن األساسیة  العمل وظیفتھ وھذا واحد. وقت
قمة األحادي. الخطاب لعمل األساسي الترتیب الحال بطبیعة وھو طبق األصل. الطبیعیة الجغرافیا
اإللھي الحق الحقین: تمتلك ترتیبًا كامًال الترتیب یكون أن وحتى یتسنى "السلطة". ھي الترتیبات ھذه
على سلطة زائد انطولوجي قانون بحكم "وجودًا آخر ھناك" ترتب أن تستطیع األرضي. وال والحق
أنَّ الحال ھذه في ل. نفھم المؤجَّ ھو دائمًا التأجیل. في ھو دائمًا ھناك" ھذا "الوجود المتخیلة. الجغرافیا
وترفد ھذه الوظیفة تعمل .(14) العلة التاریخیة وظیفة بحكم ھي بل بإشارة، "ھناك" لیست اإلشارة
فتأتي حیز الوجود. إلى الوظیفة یقدِّم تلك أن إالَّ یسعھ ال المتواتر ھذا الوعي متواترًا. وعیًا باستمرار
وتكوین شبكة عاتیة تعمل االعتراف، وانعدام اإلقصاء التام على تعمل التي التفریق حركة نفسھا تلقاء
"الفانتازیا". فتظھر "مصادر جھة من في الواقع التي تعمل ھي الشبكة ھذه في تزوید ذھنیتھا. حیًة
شكل في یتبدَّى الذي وشكل خطاب التفكیر اللغوي، شكل خطاب الواقع إثنین: شكلین في اإلدراك"
اللغویة الداللة إنتاج والنشاط الیومي في ؛ الیومیة في الممارسة األول یقع الشكل فبینما نصوص.
دائمًا بالذھنیة ترتبط لغوي مجال في فالممارسة معرفة. إنتاج فعل في الثاني الشكل وتوزیعھا، یقع
في فھي معرفٍة ما إنتاج أما حیث "االستثناء". والتصورات الجاھزة المفاھیم وعیًا، ال تنتج، التي
جمیع المستویات: في نفھمھ علینا أن النص وھذا اللغوي. ذلك الواقع مثقفو التي ینتجھا النصوص
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(إنتاج التفكیر إنتاج فیھا یستطیع ال التي ففي اللحظة الخ. واإلعالمي واإلبداعي والتربوي، القضائي،
الواضح ینھض االختالل ویتمثلھ، ھذا الواقع اللغوي(15) یوازن أْن جمیع مستویاتھا) في النصوص

التراكم. وإسكات البدایات تخفیة دائمًا إلى یشیر الذي الیومیة حیاتنا في

في ترتیب جواني خاص مستوى ببعض. بعضھما یتتامان مستویین یأخذ مفھوم "موقع الخطاب"
المستویین كال ففي األخر. الخطاب مع قوى الخصوصیة ترتیب ھذه في براني نفسھ، ومستوى بإنتاج
النظمیة" للنصوص. فمستوى "الحركة علیھا أن نطلق یمكن حركة في آخر، ما موقعًا یعید خطاب قد
بینھ والعالقة من جھة، اللغوي والواقع بینھ العالقة تقع حین الخطاب موقع في الجواني الترتیب
اإلقصاء(16) جھة إما من الفروق، في تشتغالن العالقتان أخرى. ھاتان جھة من ومستویاتھ الداخلیة
كل منھما یترجح حیث الداخل داخل جھة من تشتغل أو الضدیة، الثنائیات عمل الخطاب فیتبنى موقع
فموقع لذلك آخر. خطاب یعید إنتاج حین البراني الترتیب اإلقصاء. ومستوى وظیفة خارج بأصالتھ
أو اللغوي تواردًا بالواقع الذي یتراسل ھو الموقع ـ إنتاج الخطاب موقع أدق: أو بصورة ـ الخطاب
الملك حمزة نص نقرأ أالَّ الخطاب موقع اُألخر. تقتضي مقولة الخطاب بقوى وكذلك (قطیعًة) بینونًة
العبارة، ھذه إطالق في أو في مفرده الكثیر) الشبھ من العرب وبالد السودان أعاله (بین الثاني طمبل
إلى درجة منسجمین النصین ھذین تجعل التي ھي المتخیلة فالجغرافیا األول. بالنص مقابلتھا في بل
لخطاب موقعًا عاكسین یبدوان التاریخ عالم داخل  وفي الجغرافیا  ھذه فانتازیا خارج أما البداھة.
حركة بأي یقوم ال بالجملة، الموقع. لھذا نظمیة حركة أي بترتیب یقوم ال الجواني المستوى فیھ 
لقد للمفاھیم والتصورات. إنتاجھا الداللة اللغویة الیومیة في ضحیة یقع اللغوي، بل الواقع مع نظمیة
مدلول یشیر أن بداھة البداھة. حد إلى وأرستھا وتصوراتھا مفاھیمھا المتخیـَّـلة الجغرافیا ھذه رفدت
الھادي عبد الناقد یطلق توطنت التي البداھة ولھذه حصرًا. المتخیـَّـلة الجغرافیا ھذه إلى "السودان"
صفة طمبل ـ الملك حمزة خطاب موقع تناقض یكشفھا التي ـ المتخیـَّـلة الجغرافیا ھذه الصدیق على
الداعون علیھا اعتمد التي المرتكزات أوائل بالمكان من الوعي كان "لقد یقول بالمكان". "الوعي
كتابھ من مقالة لھ في طمبل الملك حمزة فالناقد األمة. ھذه وجدان یعكس سوداني قومي أدب إلى
دالة السوداني صورة صحیحة لألدب إبراز إلى یشیر علیھ" یكون وما ینبغي أن السوداني "األدب
[قد] الذي ھو حدَّ البداھة الكمون ھذا عندي). (التشدید من بھ"(17) یراھا ومذكـِّرة من السودان على
عالمھا خاللھ من الفانتازیا وتنتج تتبناه الذي اإلتقان نوع من وھو الخاطيء. إتقان التصور ُیشكـِّل
ھذیان. أو غیر توھم من الواقع ھو بوصفھ الواقع محل یحل وجداني شيء ھو المنتظم، طالما المتقن
قبل. أشرت من كما التواتر. صفتھ خٍف انتشار في وكذلك نفسھ. تلقاء أصیًال االنتظام ھذا وأن یأتي
وردت "وقد العنصریة" قائًال: واإلثنیة القومیة بین السودانیة "الذاتیة بعنوان ورقة في الكد خالد یشیر
مرة في كتابات متعلمي ذلك أول الجغرافیة الرقعة ھذه لسكان ھویة أو كلمة سوداني كتعبیر عن ذاتیة
أھم ما طرحھ علیھ؛ ولعل أن یكون ینبغي وما السوداني األدب طمبل حمزة الملك مؤلـَّـف في العھد
أن على یصر وھو السودان وأھل السودان بأرض االرتباط ضرورة على التأكید ھو طمبل حمزة

.(18 سوداني"( لشاعر أنھا على تدل "روحھا" سوداني یكتبھا التي القصیدة تكون

الذي الخاطيء التصور إتقان ضحیة أعاله أشرنا كما طمبل الملك حمزة خطاب موقع  كان لقد
اللغوي، الواقع ھذا إنتاج دالالت تنظیم یعمل على الخطاب أن موقع فمن أسس اللغوي. الواقع ینتجھ
عمیقًا في نغوص أن ال نستطیع وحین حمزة الملك طمبل. عند حدث كالذي لھنَّ صدًى یكون وال
عبد قام بھ كالذي ببعض، بعضھ مقابلتھ دون الظاھر شكلھ في سنقرأه الخطاب"، منعطفات "موقع
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كالزبیر یسیر لبطل شيء القصیدة ھي "ھذه طمبل الملك حمزة عبارة الكد. إن الصدیق وخالد الھادي
السید. صورة في وتصویره باشا. للزبیر "البطولة" انتساب في اللغوي الواقع صدى تعكس باشا"
في العربیة القصیدة في المستعملة العبارات القدیمة الشاعر استخدم أنَّ في طمبل عند قام القصیدة فنقد
من واقعھم التصور الخاطيء المنتوج لمفاھیم إتقان في معاملتھما بواء الشاعر والناقد فھما تراثھم. أما
مشتركًا موقعًا فأسسا خطابھما. موقع في الواقع ھذا صیاغة یعیدا فلم ناقد. غیر الداللي اللغوي تعامًال
الملك حمزة الناقد المرضي، الشاعر أحمد االسترقاق، ودالالت معجمیة في اللغوي الواقع كاآلتي:
عاكسًا األدبي) الحال القصیدة والنقد ھذه في النصوص: مستوى التفكیر (إنتاج یكون فحین طمبل.
المستویان الخاطيء)، یصبح التصور إتقان في  الیومیة اللغویة  الداللة (إنتاج التصّورات مستوى
الجاھزة منبنیة والمفاھیم التصورات إنتاج تجعل المرآویة ھذه أزمة بعضًا. بعضھما مرآویین یعكس
ذلك الالوعي جزء من شیئًا سوى لیس التفكیر مستوى وتجعل ینتجھا. جسم الوجدان الذي الوعیًا في
"اللغة" یرى ال الذي االسمي المذھب إلى سوسیر دي وجھھ الذي النقد االعتبار في نفسھ. إذا وضعنا
نظرتھ ل في سنعوِّ فإننا اسمیًا، ربطًا والشيء االسم بین الربط حیث التسمیة، عملیات من نوعًا إال
في سیكولوجیًا وتتحد مجرًى تجرى بل التسمیة، مجرى تجرى لیست اللغویة العالمة تجعل التي
الصورة ھما إنما والشيء، االسم ھما لیستا العالمة وحدتي ألن اإلیحائي. االرتباط الدماغ بوساطة
التصور لھذا  رؤیتنا ففي سیكولوجیًا(19). ارتباطًا یرتبطان وھما والمفھوم/التصور، الصوتیة 
الخاطئ التصور إلتقان الیومیة إنتاج الداللة في أھمیتھ السیكولوجي لھ االرتباط یبقى ھذا الخاطئ
في فیشتغل الوعیًا. ینتجھ بمصادر ما یرتبط للدوال الصورة الصوتیة جھة فمن طمبل. في عصر
العربیة اللغة وحیدة "الذات" یعبئ ـ 1). ھذا االنقسام 1 الفصل (راجع: الوجوحاضریة الذات انقسام
التصور إتقان التي تنتج ھي التعبئة ھذه معًا. المحلیة لغتھا وحیدة و"الذات" ثنائیة اللغة "الذات" نحو
صنیع من األصل ھو في شیئًا نتناول ألننا اآلن احترازًا أكثر االنقسام. لنكن في نتائج ھذا الخاطيء
تراكم ھي الجاھزة التصورات المفاھیم أو ھذه ندرك لذلك إنتاج معرفة. صنیع من ولیس لغوي إنتاج
ذاكرتنا. في ـ مرتب غیر أي ــ تاریخًا مركومًا التاریخ وتبرز لنا درجة اإلتقان. الخاطئ إلى التصور
ھذه وقوع نتیجة ھو العربیة اللغة وحید عند السوداني اللغوي الواقع ذاكرة في المركوم التاریخ ذلك
حتى ویطغى یتداعى خطاب نوع في فتنزلق تضخمًا تتعاظم فتظل لغویة. غوایة ضحیة "الذات"
عالقات في "الذات" لھذه الحقة بتجربة إالَّ التضخم ھذا یصطدم وال شرعیًا. شیئًا نفسھ ھو یصبح

بخیبات األمل. ذلك عند فتـُصاب ذلك اإلغواء. صنعت التي ھي لیست مغایرة

عنوانھا "دروب القصصیة المجموعة نفس عنوان العابدین تحمل زین الطیب ألحمد قصیرة قصة في
ویعلم القرآن خلوتھ یدیر ـ منھا إلكثاره بذلك وُسمي ـ بلیلة الفكي شخصیة ھناك شخصیتان: قرماش"،
من تمبتكو مھاجرًا البلدة إلى ھذه یجيء الذي قرماش السودان. وشخصیة غرب في قریة نائیة في
أكواب على بینھما جلسة العلماء. وفي من عالمًا فیھ وجدوا لما وأھل القریة التالمیذ ویكسب احترام
شریف؟ أنا "شریف؟ شریف" فردَّ قرماش سیدي یا شنو "وال قائًال: بلیلة فكي استنبھ األخضر الشاي
ُولْدُت في شنقیط. آل من من نواكشوط وأمي الطوارق من األعلى جدي كذبا. النبي على أفتري ال أنا
تراب في شریف؟ أنتم أني قال من السودان. في بالد قدمي على "مھاجریًا" سائرًا وتربیت تمبتكو
حتى اعتصارًا خاصرتھا نعتصرھا من أفریقیا نمسكھا ونحن في رقیقًا الدنیا لمسًا تلمسون السودان

نفسھا"(20). ینقطع

لكنَّ اإلشكال عفویًا. ـ استدراكًا الحدیث أثناء التنبیھ وظیفة سیاق ـ في بلیلة فكي استدراك قد تمَّ ربما
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لیس شیئًا الذي الفانتازیا عالم تراكمات كل یضاد حادًا استنكارًا وجدت التي وھي العفویة. ھذه  في
الحد العفویة العباریة ھذه تصبح عفویًا. مرورًا تمر أن (21) میتالغویة عبارات یجعل أن سوى
عفویة، عباریة المثقفین، بواكیر عند "السودان" كلمة فسارت المتراكم. الفانتازیا عالم لعمل األقصى
الجغرافیا الفانتازیا تحل عالم في كونھا وفي العربیة، اللغة وحید السوداني حصرًا على كونھا في
الھادي عبد من كًال ضللت التي العفویة العبارة وھي التاریخ. عالم في الجغرافیة الرقعة محل المتخیلة
تزال ال الفانتازیا. عالم في حدود قیلت إنما أنھا یفھماھا أن أسلفت، دون كما الكد، وخالد الصدیق
ھوسرل یشیر العفویة. العبارة ھذه نواتھا في متأسسة أنفاسھا بعد تلفظ ولم تشتغل األنظومة ھذه
ھذا وفي قبول. مجرد فنقبلھا مباشرة بصورة غیر إلینا ُجَمًال تأتي بوصفھا اللغة ُجَمِل على "سنركز
معاد تحوالت بوصفھا الوعي في نفسھا تھب الُجَمل تلك أنَّ ترابط من نوعًا یرسم الذي االستقبال
الُجَمل تلك أنَّ یعني وھذا أصلي؛ نشاط مرسى في الحقیقیة األفعال تنتجھ الذي األصل للمعنى إنتاجھا
في "الصوت" إلى ُیحیل ال الذي الُجَمل مستوى نفھم التكوین".(22) مصادر ُتحیل إلى في نفسھا
النطقي لذلك ھي الترتیب المقام، في ھذا نفسھا، التلفظات ألن للكالم. المنتج النفسي الترتیب حدود
(القصد، وعاؤه ھو الذي النفسي الترتیب ھذا المقصود إنما "الُجَمل" یقال فحین النفسي. الترتیب
إنتاج تحوًال یعید بوصفھ الوعي نفسھ في یھب الذي وھو الوعاء والغرض). والفحوى والمحموالت،
تلك ھو األصل المعنى نتحدث؟ عنھا التي ظاھرتنا حالة في األصل" "المعنى ھو فما األصل. المعنى
أفعال االسترقاق ھي حقیقیة من أفعال منتوج المشھد ھذا انقسام الذات. مشھد تصیغ األنظومة: التي
في نفسھا ھبة نفسھا، بقوة تحیل ـ فوق قیدناه الذي بالمعنى ـ الُجَمل أصلي. یجعل نشاط مرسى في
إبراھیم حیدر قول أقرُّ لذلك ال اللغویة. الفانتازیا بكل غوایاتھ عالم مصادر التكوین. فیطلع إلى الوعي،
فھذه المأساة. تخضع لھذه لم الجدیدة رغم أن األجیال الرق المسلم بتجارة العربي صورة "ارتبطت
األصل المعنى ھو الذي “الماضي” ألن یضم ال الماضي الماضي"(23). یضمھ قدیم حدث التجارة
صمتًا الماضي أن یضمھا یمكن ال نفسھا األنظومة أنَّ ذلك وفوق ویغیر طرائقھ. ثقافتھ تعمل تزال ال

األنظومة. لھذه انقطاع الحاضر في یحصل لم ما

ثقافتھ. بنھایة بل بوقفھ ینتھي فالفعل ال الفعل" و"ثقافة ھناك "الفعل" أنَّ یشار إلیھ أن یجب فالذي
یقتضي اآلخر"، "استثناء الخاطئة العبارة عمدًا تستبعد التي العبارة وھي الذات، انقسام عن فالكالم
Workers and Peasants of Sudan حزب وزعھ الذي المنشور بھ یقول لما انحیاز ھو ُیفھم أّال
اإلسالمي شيء العربي زنجي وأن الوجود أفریقي الجغرافیة السودان بكل حدوده أنَّ فیھ یرى الذي
للثقافة ینتمون وعلى الذین علیھ والقضاء إجالؤه ینبغي الذي االستیطاني باالستعمار وشبیھ طارئ
انعكاسًا كونھ حدود في نفھمھ ال "الضد" فھذا .(24) السودان عن التخلي أو التخلي عنھا إما العربیة
التفكیر من مصادر األساس مصدر في ھو بل الَحِمیَّة، بھذه یجيء أن جعلھ آخر لضد شدید فعل لردِّ
وأحیانًا ننتبھ، لم إن زلق مصدر طرفیھا. وھو كال في الذات انقسام یسم منظومة الذي المیتافیزیقي
لخطاب أكثر خطورة. موقع ھو نتأمل. لم إن لھا فوق، أشرنا التي العفویة، خالل العبارة من یأتي
ممثل ضد. أنت بذلك لشيء تنحاز تفتأ ال للواقع، قانونك canon أقنوم إن تبدأ تقرأ "ما یقول نیتشة
یظل (25). لذلك سوف الواقع" على ومثالیتك مذھبك بفرض إعجابًا وتنتشي بل تخدع نفسك غریب؛
عالماتھ" اللغوي بكل الواقع و"الثقافة: النصوص" صیاغة "التفكیر: بین الدقیق ذلكم التوازن متعذرًا
تفكیرًا التفكیر یدخل التعذر ولھذا انقسامھا؛ خارج السودانیة للذات المركبة الھویة تفسیر إلنتاج
لیس بحث ھو أصول؛ عن البحث مبدأ من معھا والتعامل الھویة في التفكیر یتعذر وكذلك میتافیزیقیًا.
األضداد؛ استنطاقھا بألسنة التي تتحدث خارج ھي بنیتھ لعالم تاریخ تظل صناعة فانتازیا سوى شیئًا
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للعالمة السیكولوجي االرتباط أن قبل من الذات. فكما أشرت انقسام مشھد خالل من استنطاقھا خارج
یركِّز لذلك  الذات.  انقسام صورة معطیًا ـ التصور وجھ أساس بوصفھ ـ "المدلول" اللغویة یجعل 
أعاله، إلیھ الذي أشرُت تراكمھا تعمل وھي الُجَمل تلك في الذھني الوجھ آخر على مكان في ھوسرل
أنظومة نتابع ونحن مفید التراكم ھذا المتكلم. ولھجة الصوت أي المحسوس: للدال النظر غضَّ
العرق) ل": (مؤصل: جھة ومفصَّ مثل "مؤصل عبارة أنظومة تنتج كونھا انقسام الذات، في مشھد
االنقسام في مشھد قطع) جزم، وجزم الشيء أي في (بتَّ فھي العبارة البتاتة جھة اللسان). ل: و(مفصَّ
الجھتین: من ـ االنقسام مشھد یفعل الذي اللغوي الواقع ذھنیة في ـ الذات تكتمل أن البدَّ فیھا التي
أنَّ أرجح بتاتة وألنھا عبارة المحسوس. للدال النظر غض أعاله لذلك قلُت وجھة اللسان. جھة العرق
البت لھذا تخفیفًا اللغوي الواقع فینتج الحقًا، أما االنقسام. بدایات مشھد في أوًال أنتجھا اللغوي الواقع
زمن مسافة العبارتین وبین السابق. الَبتِّ تناقض رفعت التي بطرانة" "البطن عبارة والقطع والجزم
خالل من األحادي الخطاب لموقع ـ التالیة في الفقرة ـ األساسیة نكشف المرتكزات أن كبیر. سنحاول
ترجع "عالقة ھي یاكبسون تعریف حدود العالمة في ألن العالمة المضادة". "عمل سأطلق علیھ ما
إلى یرتد ھنا، الذي یعنینا الخطاب"، بھ "موقع الذي یأخذ المرتد ارتدادًا"(26). والرجوع بالشيء
النوبیة فأنتجت من اللغة وتتبنى تستوعب وقتئٍذ السودان في العربیة فیھ اللھجة بدأت التاریخ الذي
"الذات" كون في والتضاد العالمة المضادة. تعمل االرتداد ھذا في (ساكت). عبارة وھي عبارتھا
محل یحل خیالي شيء عمل في الفانتازیا، أعاله أشرت كما "الذات"، تعمل ھذه واقعًا حین تواجھ

انقسام الذات. في نعیشھ الواقع الذي ھو بل بجملة، " لیست محًال "یحل جملة إن الواقع.

العالمة المضادة: عمل ( 2 ـ 2 )
نحن الذي الشيء ھذا ارتدادًا، فإن بالشيء ترجع أن وفق ھي إذا كانت طبیعة "العالمة المضادة"
المعاش الحضور بالتحدید وغیر اللغویة. ھو اللغویة عالماتھ بكل اآلن المعاش ھو الواقع بصدده ھنا
فیشكل في إنتاج كتاباتھم؛ المعاش الحضور ھذا مثقفي في الوعیًا كبیرًا تأثیرًا ویؤثر ثقافتھ ینتج الذي
شغــَّـل الذي الكد وخالد الصدیق الھادي وعبد  طمبل  الملك لحمزة حصل كالذي خطابھم، موقع
أصدره الذي وكالمنشور الثاني. الطرف بھ قاصیًا ضدًا فأنتج المتخیلة الجغرافیا في "السودان"
"انقسام وحیاة مولد فكان اإلقصائیة. ضدیتھ مباشرة شغـَّـل الذي السودانیین والفالحین العمال حزب
تتعذر إجابتھ سؤال كبیر وأي الكبیر، السؤال ھذا عن اإلجابة قبل الذات؟ انقسام ینتھي  كیف الذات".
السؤال ھذا نستوعب النھایة حتى مفھوم ھو وما بالنھایة؟ المقصود ما أشیر تالیًا أن علّي المباشرة،

الكبیر.
تعني: نھایة> إلى نھایة <من فعبارة مكانًا. بوصفھ ھو ما نفس تعني <النھایة> لكلمة القدیم المعنى "
قد تاریخ االنقسام كل فیھ الذي المكان مكان؛ ذلكم الذات ھي انقسام فنھایة إلى آخر"(27). من مكان
في الجمع موجود ھذا [الجمع](28). ھذا اكتماًال تعني بوصفھا النھایة إمكانیتھ القصوى. في ُجِمَع
ینتج الذي اللغوي في المستوى المعنى إنتاج األلسنة حیث وفي التفكیر مستوى والدستور في القانون
تنتھي بنھایة ؛ بالجملة الجمع. بانقطاع ھذا مرھون الذات أنظومة انقسام انقطاع إن نقول ثقافتھ. لذلك
مركوم تاریخ ھو المركوم". بـ"التاریخ علیھ سنطلق ما "الذات" إلى بالنسبة یشكـُِّل الذي الجمع ھذا
بـ الذات تبدأ االنقسام ھذا وبنھایة بھ. والعنایة وجودھا ترتیب انعدام جھة من الذات في وجدان انقسام

بھ. والعنایة ترتیب وجودھا
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وعالم المقدس في العالم تشغیلھا یرتفع ثم التاریخ؛ عالم في بصددھا نحن المضادة التي العالمة تبدأ
عملیة التوازن عملیة تبقى لذلك معًا.  الثالثة العوالم  دون  "واقعًا" یتخیل ال  المرء ألن الفانتازیا. 
أنَّ "أظنُّ فوكو یشیر والمعارك. الحروب إالَّ تظھر فال التوازن ھذا یختل أما وأن بالجدارة. ضروریة
الذي فالتاریخ والمعركة. الحرب ھي تكون أن یجب لألشیاء تحلیلھ في المرء عند المرجعیة النقطة
أساسي ھو ما وعالقات السلطة"(29). الحرب لھ شكل تاریخ ھو علیھ ومحمولون مسیَّرون فیھ نحن
لعدة مستویات أنظومة ھو بل مستوى واحد. في ُیـثبـَّت یمكن أن ال "الحدث" الذي ھو فوكو عند
التأثیر قوة ولھا الجذور. نحو المتعاقب االرتداد عمق لھا األنظومة ھذه متضاَعفة. مختلفة أنماط ذات
استالب "حرب سأطلق علیھا التي الحرب ھي علیھا، سأركـُِّز التي "الحرب" أما  المتزاید(30).
الحداد، رمز الب والسِّ (األخذ بالقوة، ظاللھا  الداللیة ثقل كل "استالب" كلمة تحمل حیث الذات"
ولدھا). ُأخذ التي السلیب والناقة ثماُرھا، ُأخذت  التي  ھي السلیب والشجرة العقل، فقدان والسلب
الجذور. نحو المتعاقب االرتداد عمق الذات انقسام ألنظومة التي تشكـِّل ھي الذات" استالب فـ"حرب
نفسھ. مضادة لواقعھا بصورة إالَّ ترتد ال الذات متعاقبة فیھ، أنظومة انقسام حین ترتد وھذا التشكـُّل

المضادة". "العالمة فتنتج
ابن أبي سعد اهللا ابن وعبد النوبة ملك بین انعقدت (31) أمان" "ھدنة مع الذات" "حرب استالب تبدأ
العصر في استخدامھا أساس في كلمة والبقط بالبقط. المعروفة الھدنة وھي 652م. عام في السرح
وتشیر الدفع (32). بعملیات والمصاحب الطرفین بین  المتبادل االلتزام معنى على تدل البیزنطي
الوفاء "رق النوبة مع استعملوا المسلمین أنَّ یشیر مما الغذائیة. بالمؤن الرقیق تبادل إلى الدفع عملیات
الحرب إنھاء أساسیتین ھما: خرجت بنتیجتین قد الھدنة كانت ھذه فإذا األسر". "رق ولیس بالدیون"
ال التي الذات". الحرب استالب "حرب فتحت قد الثانیة النتیجة فإن بالمؤن الغذائیة، وتبادل الرقیق
(تاریخ ھذه العبارة منطقھا من فلیس المضادة العالمات فتح أما الطویل. تاریخھا منذ تتوارد تزال

فقرتان: االتفاقیة ھذه في تعنینا الفانتازیا. عالم منطق بقوة وذلك طویل)؛

أرض اإلسالم." إلى تردوه حتى المسلمین عبید من إلیكم خرج آبق كل رد علیكم "وأنَّ 5 أ: الفقرة
یكون المعیب. غیر بالدكم أوسط رقیق من رأسًا وستون ثالثمائة سنة كل في "وعلیكم :7 والفقرة
أسوان والي إلى ذلك تدفعون یبلغ الحلم. لم طفل وال وال عجوز ھرم شیخ فیھا لیس وإناث فیھا ذكران

.(33)"

المجاورون ألرض المریس ھم "النوبة الجاحظ یقول المسلمین. وأرض النوبة أرض ھناك أرضان:
بصورة مورست قد االسترقاق عملیات أنَّ أ 5 الفقرة من یـُـفھم ما تمَّ المجاورة ھذه في اإلسالم"(34).
خطر أمام اتحدتا  والمقرة نوباتیا المملكتین أنَّ  إلى  المؤرخین بعض ویشیر المعاھدة. قبل  واسعة
سبي من لھ ما لھ طالما ملك نوباتیا حاد اضطراب تخللھ ربما االتحاد ھذا لكن اإلسالمي(35). الھجوم
إن بالدكم". رقیق "من أعاله 7 الفقرة وإشارة (36) المسعودي إشارة حسب "السودان" ممالك من
االضطراب بطن ھذا ففي نفسھا. الممالك ھذه شعوب من سخط الظن، أكبر االضطراب یتبعھ، ھذا
وأكبر المسلمین". "عبید أ، 5 الفقرة إلیھ في مشار كما ھو أنتجت، التي المخالطة المخالطة. تمت
جامع بناء إلى أدت التي ھي أخرى وأعمال الرقیق زرائب من خالل الظن أنَّ ھذه المخالطة كانت
أن یمكن (التي لھذه المخالطة العربیة اللھجة تستوعب أن ذلك یتلو ھذه المخالطة تكوینات وفي دمنقلة.
دمنقلة عربیة في "ھوساقي" وعبارة اآلن المتطورة "ساكت" عبارة دمنقلة) لھجة عربیة علیھا نطلق
من تجد الدرس أن بأمل ھنا كثیرًا إلیھا أشرنا التي لدراستھ الیاس أحمد یشیر النوبیة. من اللغة تبنیًا
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لعبارة عربیة دمنقلة نحونة وقرینة (الوثائق) دمنقلة جامع قرینة قرینتان: تقف اآلثاریین(37). لكن
تكویناتھا فیھ نتأمل المخالطة ھذه في وقوفًا اللغة)، (آركیولوجیا النوبیة اللغة من المتطورة اآلن ساكت
تضع وكذلك دینامیكیة. طاقة لھ ونشط مباشر شيء ھي "العالقة والتمثالت: العالقات خالل  من
تقدمھ ولھ وفاؤه وضجره، ولھ وتوافقاتھ، ارتباكاتھ لھ االنتباه ھذا بطرق مختلفة. العالقة االنتباه
في س المؤسِّ االرتباط "فھو التمثـُّـل أما الیومي"(38). التعایش بحكم واستكانتھ ولھ اندھاشھ وتأخره،
ھاتان المتبادل"(39). التثقیف ات في محكَّ یعمل مباشر ـ غیر كالعالقة لیس ھو ـ إذ طرائق التفكیر.
للنار، قرینة الدخان فإذا كان عنھ. الذي نتحدث نفسھ ھما الشيء لیسا أعاله، إلیھما المشار القرینتان،
ال فنحن بالنار. یوصلنا الذي الحال ھو ھذه في "الدخان" لكن ولیس الدخان؛ النار عن نتحدث إنما فإننا
ـ ھذه الحال في المؤرخ تقصي نتقصاھا التي ال ـ "االنتبـاه" في ذلك النار وإنما مطلق نار. عن نتحدث
واألَسدُّ تأثیرًا األشد المكان ھو مقابل األمر المكان تحدیدًا؛ لكن في ھذا في أوارھا یشتد لم "نار" ھي
(االنتباه: من خالل المخالطة ھذه من ھذا المكان(40). الصادرة والقرائن صدارة الوثائق في أیضًا
المشار إلیھا العبارة المسلمین" "عبید تنتج لم عملیات التمثالت) التثقیف: ات و(محكَّ العالقة) عملیات
ات االنتباه ومحكَّ بحكم متجانسًا ھینًا ولیس المدى؛ بقصیر لیس اندیاح بعد أنتجت بل ؛ أ 5 الفقرة في
خصیصتا وتتمیز الطویلة. سیرورتھ لھ اإلنتاج وھذا العربیة. اللغة وحید السوداني أنتج إنھ التثقیف:

كاآلتي: دمنقلة سیرورة

االنصھار(41). على قامت أنھا ( أ )

البقط. بمعاھدة جاء الذي المسلم العربي ھو لیس االنصھار ھذا وأنَّ (ب)

الخصیصة أو إثباتًا (أ) الخصیصة أعادت إن ما المعاصرة العربیة اللغة وحیدة السودانیة الذات أما
أنھا ھي "الذات" ھذه فتتوھم المضادة. العالمة تشغیل مباشرة في تدخل فإنھا النفي، رفع في (ب)
النسیان ألن البقط. بمعاھدة القدیمة "السودان" ممالك ألزمت التي ھي وأنھا باالنصھار قامت التي
وقت أيِّ في العالمة ھذه أن یـُشغــِّـل اللغة قابل وجدانیة لوحیدیة  ممارسة من الناتج األنطولوجي
السودانیة وحیدة الذات "سیرورة ھي الخطاب ھذا لموقع فالجذور الخاطئة. الجذور نحو مرتدًا متعاقبًا
السودان تحیط دائرة التاریخ باب تقف على طالما العرب السودان" "دخول ھي ولیست العربیة" اللغة

اآلن. حتى المحلیة لغاتھم یتحدثون أغلبھم أنَّ تقول

ینتمون عرب ھناك أن یقول الذي فیبادھنا واألعراق األنساب الذي یحدد القیافة لعلم ینتمي ال القول ھذا
ینتمي قولنا وإنما االنصھار. خارج ھذا انتماؤھم جاء من "الذات" جزء ھم بقولنا السودان أو إلى
على وال یزال معتمدًا جمیع المستویات في شرعیتھ ظل یمارس خطاب موقع جذور عن إلى الكشف
الداخلین. من واحد أنھ ومتوھمًا أعاله (أ) نافیًا السودان)، العرب دخول (منذ الجذر الخاطئ ارتداد
فال واألفریقي العربي العنصرین امتزاج من نتاجًا السودانیون كان "إذا قائًال النویھي محمد یشیر
أسروا العبید الذین السادة ومنھ الفاتحون المنتصرـ منھ الظافر ھو كان العربي أن العنصر ننسى
تغلیب أحفادھم یحاول  أن فال عجب ـ الحكم مقالید على واستولوا وملكوا األرض الرقیق واقتنوا

تكوینھم"(42). في المسود العنصر على السید العنصر

النویھي عبارة أعاله، لكن طمبل عند "أحفاد" عبارة مسار نفس النویھي عند "أحفاد" عبارة تسیر
ھنا؟ التنافر فما طمبل. ح بھ یصرِّ لم تنافرًا صراحة تكشف
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"السودانیون". وھذا عبارتھ تشیر طالما السودانیة؛ الذات تكوین أي التكوین، عن یتحدث النویھي
ھم معاھدة البقط؛ فرض الذي العربي ھو الذات ھذه في العربي عربي/أفریقي. ھو عنصران: التكوین
امتدادًا والحسبة النسبة یمدُّ وھذا االعتبار تاریخیًا. تتناسب ال التي النویھي عبارة حدِّ على "الفاتحون"
كلمة في االعتبار نفسھ یبقى أخرى جھة توسط. ومن واألحفاد) دون (األجداد كاآلتي فتبقى مباشرًا
العنصر تغلیب أحفادھم "یحاول تمامًا ویستبعده ویقصیھ لینفیھ ثنائي طرف عن یبحث نافیًا شیئًا أحفاد
المضادة العالمة عمل ُیظـْھـُِر ال األخیر االعتبار ھذا إن تكوینھم". في العنصر المسود على السید
سید/عنصر ھو: "عنصر آخر شیئًا علیھا یزید بل الضدیة، الثنائیات عمل في اإلقصاء التام وھو أال
شعورھم یكون أن "ومن الطبیعي قائًال: على ذلك الحقًا النویھي فیبني الذات. مسود" داخل تكوین
العالمة عمل في النویھي یزیده بتاتًا"(43). فما انكاره أو العنصر المغلوب أھمیة من التقلیل ھو األول
سارتر(44). عند الوجودي بالمعنى ولیس ھیدجر عند الفینومولوجي بالمعنى "القلق" ھو المضادة
النور الحسن فإن عوض المضادة، للعالمة "القلق" سمة أعاله (أ) إلى أضاف قد النویھي فإذا كان
النور الحسن یبرر عوض المضادة. للعالمة المركوم التاریخ (ب) ویھیئ عن تامًا رفعًا النفي یرفع
"الحجة قائًال 1993 عام الصادر الكتاب وھو ،91 لعام اإلسالمي القانون الجنائي شرح كتابھ في
اإلسالم أرض من جزءًا یكونوا قبلوا أن أنھم باعتبار صلح الجنوب أھل أھل یعتبر لالستثناءآت:
جاؤا "وإذا تعالى قولھ علیھم یطبق الملل وأھل ذمة. أھل لیسوا فھم .1947 جوبا مؤتمر في طواعیة
بأعرافھم ودیاناتھم"(45). یحاكموا أن أھل الملل یمكن ومعنى عنھم". أعرض علیھم أو فأحكم إلیك
"طواعیة" فعبارة البقط". "معاھدة تنتمي إلى 47، بل مؤتمر جوبا إلى تنتمي ال عبارة "طواعیة" إن
البقط". جاء بمعاھدة الذي المسلم العربي ھو االنصھار ھذا "أنَّ كاآلتي: أعاله (ب) الخصیصة تقرأ
لھ الذي االنصھار  ھو دمنقلة) (سیرورة  العربیة اللغة وحیدة الذات أنتج  الذي االنصھار كان فإذا
التاریخ. عالم قانون في الیوم للتطبیق قابلة غیر المقومات ھذه فإنَّ والتاریخیة، االجتماعیة مقوماتھ
(جاؤا) في ل كأن نؤوِّ لتأویالتھ. ارتكازًا المضادة" "العالمة یأخذ الیوم أن الدیني ع تعفي المشرِّ وال
نفسھا على تطلق لم جوبا مؤتمر أقرت الدولة التي طالما أن جوبا) مؤتمر إلى (جاؤا ترادف اآلیة
إْن لم لحظة، كل نكون ثمَّ ومن النور. عوض عند وكذلك الجاحظ عند الخاص بالمعنى اإلسالم أرض

أعاله. لھا أشرُت التي الذات" حرب "استالب "الذات" إلى نعید أن قابلین نِع،

الراھنة، ة السیاسیة الملحَّ الضرورات لتبریر خضوعًا ھي ولیست معرفة ھي مجرد لیست المعرفة إن
مستویاتھ. التاریخ المركوم بكل ھذا الح حیثما "الذات" ھذه حاسمًا لوجود تغییرًا حین تكون ھي بل
من فھي األضداد؛ "ورى" عمل مادة تعمل األضداد: من ھي نعیش الذي الواقع في المضادة فالعالمة
واراه التراب. "التخفیة" تفید معنى وریتھ واستوریتھ لھ؛ ومن جھة أخرى معنى "اإلظھار" تفید جھة
في اإلظھار: اتجاٍه اتجاھین. الذات قابلة أن تـُشغـَّـَل في واقع "ورى"، مادة مثل فالعالمة المضادة
وجودھا والعنایة ترتیب في حیاة الذات تـُوارى: حیث في التخفیة واتجاٍه الحروب، الذات في موت

بھ.
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المضادة العالمة تخفیف 3ـ

 

التي نحن واللغة "التخفیف". أمر سنعالج الیومي الداللة إنتاج نعیش حیث اللغوي الواقع في (0 ـ 3)
األساس الخالق أو التلفظات، تبدیھ الذي اللغة بالنشاط علم یصفھ الذي الیومي، الكالم ھي بصددھا
"اللغة" لـ الغالبة الوظیفة یركز على الذي النظر مبدأ صحیح في الوصف وھذا األصوات. إلنتاج
وظیفة یعتمد ال الفصل ھذا في ھنا أیضًا) (الكالم ـ اللغة أما الناس. بین للتواصل كونھا في (الكالم)
لھذا بالنظر اللغة جوھر في المسألة إننا سنأخذ إنتاجًا. نشاطًا أو كونھا نقتصرھا ال ومن ثمَّ التواصل
أخرى: مرة أعاله ونورده لھ أشرنا المكان ھذا اللساني. مبدأ من یختلف ھنا النظر مبدأ "المكان" ألن
القصوى. إمكانیتھ في قد ُجِمَع االنقسام كل تاریخ الذي فیھ المكان ذلكم مكان؛ ھي الذات انقسام نھایة
مستوى في والدستور القانون في موجود الجمع ھذا  "الجمع".  ھذا تعني اكتماًال بوصفھا النھایة
التي نحن بصددھا ثقافتھ. فاللغة الذي ینتج اللغوي المستوى المعنى في حیث إنتاج األلسنة وفي التفكیر
فإن لألصوات الخالَّق واإلنتاج الیومي اللغوي التشاط تتبع كانت وإن ھذا "المكان". وھي في ھي
من الكالم میزُت وإذا الجمع". مكان في ھذا "المكان: "َوْسمًا" تركت قد أنھا في تنعكس وظیفتھا
قد یتكلم المرء متطابقین. شیئین لیسا والكالم "القول للكالم. یتبع للقول ولیس "الوسم" ھذا فإنَّ القول،
كما الكثیر"(46). لكنھ قد قال شخص ال یتكلم قد ذلك عكس وفي یقل شیئًا. لم نھایة، لكنھ ال ما إلى
مشاركة المكتملة البنیة ذو الوسم إنھ اللغة. جوھر یرسمھ ما ھو الوسم ھذا شنو؟". قولك "إنَت یقولون
قال الكثیر الذي التلفظ َعبـِد". یا "وین تنطق التلفظ حین ببعض بعضھا العربیة اللغة للذات وحیدة ً

وسمًا. یقف الذي التلفظ إنھ للقول؛ ینتمي فھو الذات. النقسام المكان ذلكم في

قبـــــَلیًا والمنسوب "سودانیة" (1 ـ 3)
عبارتھ حدِّ على تزوج بعدئٍذ توشكي، موقعة شارك في أن بعد درمان في أم بدري بابكر استقر حین
السوق من في أجمل وكانت ریاًال بستین واشتریت فرخة الرقیق سوق "نزلُت یقول ریف". "بت
"كنا أرقین: في واقعة َعَیان شاھَد یقول توشكي موقعة في یشترك كان لھا"(47). وحین وأحضرتھا
أقسامًا جیشھ فانقسم ضربتھ أورطة أرسلوا لھ اإلنجلیز ولكن النار بسالح ینجدنا جبارة أن حسن نظن

سودانیة"(48). ألنھم لألورطة سلـَّموا وأكثرھم لدیمنا ھربوا وبعضھم ماتوا بعضھم

الرقیق. سوق خارج و(سودانیة) الرقیق، سوق داخل (فرخة/فرخ) عبارتان: ھناك الواقع ذلك في
حتى خلفھ من بھ (أي نخسوا الطرد عالمة والنخاسة النخاسة. بسوق الرقیق سوق وأحیانًا تـُستبدل
یقول واألصل. األب معلوم غیر لتعني  األصل المعنى فتجاوزت األساس). البالد؛ في سیَّروه
أم درمان سوق ُنِخَسْت في إن "الذات" معلوم. وھذه أبي غیر لیس أي أبي بـِنـِخـْسٍة" الشماخ "ولیس
كانت الذات التي ھي ھنا). لنخس األصل (المعنى منھ نـُخسْت الذي المكان في ونسبھا فلھا أصلھا
اهللا یا أنت غیرك، إلھ لیس لي خلقتني، الذي الواحد أنت اهللا، یا عظیم األنواك: "أنت صالة تصلي
صالة دعوتي"(49). وتصلي استجب اللھم اآلن، مرضًا یشكو ابني غیرك، واحد وال في السموات
یشیر وفاتنا"(50). نخاف وال اهللا، بنو نحن یتوفانا، حین نخاف وال خالقنا، أبناء  "نحن الدینكا:
قد یبدو بدھیًا شركاء"(51). لھ أنَّ بالھم في یخطر واحد، وال بأنَّ اهللا الدینكا دینق "یؤمن فرانسیس
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الذي الواقع ھو اإلطالق ببدھي على لیس ھو ما لكن الشعوب، من أيِّ شعب عن قلناه ما حین نقول
الواقع في المھدیة عصر فالثنائیة الضدیة سودانیة). (دیل عبارة "سودانیة": وأمثالھا علیھا یطلق كان
معروفة غیر الذات ھي "سودانیة" الذات یـُقصي سودانیة. ھذه قبلیًا المنسوب كانت: آنذاك المعاش
مكانھا ھي في ألنھا مكانھا؛ ولیس من نـُخست ألنھا النسب غیر معروفة ھي التاریخ عالم ففي النسب.
حتى ساد وقد "الذات". لـ مركومًا تاریخًا صنع الذي السائد الضد ھو فكان النسب. معلومة غیر

جنوبیاتھ: في فیھا الشاعر محمد المھدي المجذوب یقول التي الدرجة

وتستقیــــــــــم خطاي بھ ربــــــاب     تمید ولي الزنوج في ولیتي
ألــــــــــوُم وال أُالم ال الحوانــــــي    وأھذر في المریسة وأجترع
والطرب الغشوم السكر ضباب عیوني    وفي الطریق وُأصرع في

تمــــــــــیم وال الكرام بأحساِب قریــــــــــــش تقیـــدنــي ال طلیق

لكنَّ المضادة". "العالمة تخفیف نحو خادعًا مذھبًا الزنوج" في "ولیتي التمني بنا یذھب قد
حسب ال الزنوج أنَّ سلفًا یفترض مما واألنساب" "األحساب قید من "الطلیق" مذھب "التمني"یذھب
أن یؤدِّي مما بھا. والتفاخر األحساب تقیدھم ِنخسة ً ال الزنوج وبھذا "التمني" یصبح لھم. وأنساب
عند ھنا یقع موقع الخطاب بالجملة، قبلیًا/سودانیة. المنسوب الضدیة: تقع ھذه األبیات موقع الثنائیة
في قوتھا العاتیة لھا أنَّ ھذه الثنائیة أعاله قلنا لذلك المھدیة. عصر اللغوي موقع العالم نفس المجذوب
ل أعوِّ أالَّ یصبح ضرورة لكن الزنوج؛ في أن أكون أتمنى أن بالضرورة "الذات". لیس ھذه وجدان
بذلك قد الثرى، أكون تحت المضادة العالمة ھذه "تتوارى" فحین المضادة. العالمة ھذه تشغیل على
بنیتھا تعمل وفخرھا، االجتماعیة وأنسابھا وعالقاتھا تاریخھا لھا التي المركبة "الذات" ھذه صنعت
یظل تحقیق "الذات". وسوف جمع إلفةً یصنعھا الفروق ھذه لكنَّ بنیتي؛ من فرق فرق یختلف في
قراءة الجنوبیات أقرأ كنُت لقد المضادة. العالمة ھذه خطاب موقع لم نغادر إن المحال من الجمع ھذا
تاریخھ في ھنا بل الذي ننقده الخطاب موقع نفس تجتر أنھا بـِأخرٍة لي بان فیھا التزامًا؛ لكن یجد َمْن

نفسھ(52). المدنس

جمع سوداني وسودانیة قَبـلیًا/سودانیة)، (منسوب الثنائیة ھذه ھو القدیمة اإلوالیة تلك مركز كان لقد
أن الوجود. أعني ذلك في ضدیة ثنائیة باعتبارھا الثنائیة ھذه فاشتغلت تأنیث. ھي بصیغیة ولیست
إقصاًء تغییبًا الثاني الطرف وإقصاء تغییب كلھ لھا مع (الوجود) وجعلت األول طرفھا أعلت الثنائیة
إال الثاني الطرف إلي ینظر الطرف األول ال ألن تمَّ الغیاب وھذا نفسھ. (الوجود) ذلك من تامًا

ثروة ولیس إنسانًا. بوصفھ

التاریخ صاغت ذلك التي ھي الوجود في حقیقیًا شغًال تشتغل كانت التي الثنائیة الضدیة فإوالیة ھذه 
ولم الثقافي الخطاب من طالعة ھي أو(عربي/أفریقي) (أفروعروبي) الثنائیات أن إلى ننتبھ المدنَّس..
ممارسة وجودیة من علینا قد طلعت فھي قبـَلیًا/سودانیة) (منسوب المعاش. أما الوجود من مصادر تطلع
"وینیا عبد". لعبارة األخیرةھيالتيتشكلالجذورالسوسیولوجیة وھذه آنذاك. الیومیة معاشةوفيلغتھم

(سوداني الكلمة عملیات جرت السودان، لدولة الجغرافیة الرقعة الكولونیالیة حدَّدت حین بعد وفیما
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(سوداني) اللفظة "احتكار" بـ العربیة اللغة وحیدة الذات فقامت آخر. مجرًى "سودانیین") والجمع
المتغیرات بحكم نوعیًا طویل انطولوجي (سودانیة) عبر نسیان الثاني الطرف منھا مستثنیة لنفسھا
الحدیثة. الحیاة نواة بوصفھا "المدرسة" ھي المتغیرات تلك أول االستعمار. فعلھا التي السریعة
لموقع خطاب السوسیولوجي األساس  وھي سودانیین). ما (دیل النسیان ھذا نتیجة العبارة فتسمع

بذلك. نفسھ طمبل یعي أن المضادة؛ دون العالمة الملك طمبل وكل إجراءآت حمزة
 

وسمًا التلفظ (2 ـ 3)
اللغوي للمجال وفقًا الحقائق التالیة مبتدأ عبد) من (وین یا العبارة االجتماعي ھذه اللغة علم لنا یقدم

اآلتي: فـنالحظ ومخاطب. متكلم بین كالمیة في دائرة االجتماعي
   

سأحاول  االجتماعي. المحدد من درجات أي درجة ال تكشف تقال العبارة حینما (1) أن
(متین (س) قد تسأل ضیفك فمثًال االجتماعي. المحدد ھذا مفھوم لیضح أضرب مثاًال أن
أوقد یكون عیتي). ِھسِّ ) فیجیبك (ص) ضیفك تسأل قد أو ھسع). (جیت (س) جیت؟) فیجیبك
و(ك) (س) و(ص) بین الدیافون(53) في فھذا االختالف ع). (َحسَّ فیجیبك ھو(ك) ضیفك
وھذا االجتماعي. المحدد ھذا دیافون فالعبارة تخلصت من االجتماعي. للمحدد المؤشر ھو

السائدة. اللھجة مناطق في دائمًا ھو التخلص

وھذه القرینة في  االجتماعیة. ھي درجة القرینة تكشف درجة أخرى تقال حینما العبارة أن (2)  
المتكلم والمخاطب بین اجتماعیة تعكس حالًة صیغ معینة استخدام تعني االجتماعي اللغة علم
التي الحساسیات من نوع تثیر أي وال المخاطب. عند مألوفة صیغة الصیغة تجعل عالقة في
ھي االجتماعیة القرینة ھذه فطبیعة الكالمیة.  الدائرة ھذه سیاق خارج اللغة داللة  تنتجھا
بعضھا العربیة اللغة وحیدة للذات ً مشاركة المكتملة البنیة أعاله قلنا لذلك طبیعة نوعیة.

ببعض.

اللغة  وحیدة  للذات اللغوي المجال على وقفا یتحدد  ھنا عندي ھي العبارة مجال أن  (3)  
المحلیة. اللغة وحیدة للذات اللغوي آخر ھو المجال مجاًال یوازي الذي المجال العربیة. وھو
ثالثة فلدینا اآلن اللغة. ثنائیة للذات اللغوي المجال ھو ثالث مجال في یتداخالن والمجاالن
العبارة تنتج التي الكالمیة والدائرة الداللي الحقل یتحدد ثم ومن السودان. في مجاالت لغویة

المجال. لھذا وفقًا

ھي وكذلك الدیافون من مجردة العبارة: االجتماعي أن اللغة علم لنا الثالث یكشف النقاط ھذه من
في النوعیة إشارتنا للطبیعة ففي الذات وحیدة اللغة العربیة. عند مجالھا وفوق ذلك اجتماعیة قرینة
بحكم وذلك العبارة. التوسع في فھم ھذه یفیدنا في االجتماعي اللغة علم أن نرى ال أعاله الثانیة النقطة
المفاھیم التي مثل أشیاء فنتناول اللغویة المعطیات خارج نتحدث أن یسمح ال الذي العلم ھذا طبیعة

اللغة. وراء ھي

أن سنحاول أعاله الثالثة النقاط في االجتماعي اللغة علم لنا یقدمھ الذي  العلمي التمھید بعد لذلك
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اللغة االجتماعي علم في اللغویة العالمة ألن االجتماعي". العالمات "علم ھو آخر علم من نستفید
سأقترح علما فترتبط بالوعي. لذلك االجتماعي علم العالمات في اللغویة العالمة أما بالصوت. ترتبط
الذي العلم الوجدان" وھو عالمات "علم علیھ وأطلق االجتماعي العالمات علم تخصیصًا في أكثر
العام. الوجدان وموضوعھ أخرى. جھة من الفینومولوجي والمذھب جھة من اللغة علم من یستفید
التطرق ھو ھذا انعدام من والمسؤول السیمیولوجیین. جمھور إلیھ یتطرق لم الذي وھو الموضوع
یعتبر ذلك وفوق مملوء بھنَّ فھو العالمات من مخلوقًا العالم یكن قولھ إذا لم في نفسھ Pierce بیرس
التي الفیزیائیة والعالقات العالمات إلى المجال ھذا في العلماء مجسم(54). فاتجھ شيء أن العالمة
الوجدان بھذا الذي اھتم بارت روالن السیمیولجي العالم التیار عن ھذا وشذَّ بعضھن ببعض. تربطھن
العربیة وحیدة اللغة للذات الوجدان العام العشق.  فھذا في دراسة وكذلك المیثولوجیا المعاصرة في
تكون أن نفسھ (وین یا عبد) خارج ھذا الوجدان التي یطلقھا خالل العبارة من اآلن یھمني الذي ھو

بالطبع. استفھامًا

ضوء علم في عبد) (وین یا العبارة التي یستخدمھا مستخدمو النوعیة مسألة الطبیعة في لذلك سأزید
عالمات الوجدان كاآلتي:

خرجت ثمَّ إظھارًا، ومن شیئًا أنھا تعرض أي semeia عبارة سیمیائیة مستخدمیھا العبارة عند أن (أ)
للغة. األولى الوظیفة وظیفة التواصل:

غت فرَّ التي وھي العالمة "العالمة الخالیة"، علیھ أطلق ما إلى تنتمي با عبد" "وین العبارة أن (ب)
ذلك إلى إطالقًا ال تقود عالمة إلى فأحالتھ المدنس. السیاق من "عبد" مفھوم العام الوجدان ذلك من

وسیاقاتھ. المدنس التاریخ

یتوظفان معًا وھذا اإلظھار العرض ھذا إظھارًا". شیئًا "تعرض الجملة: على ھذه (أ) ھنا في سأركز
بعضھا العربیة اللغة للذات وحیدة مشاركًة المكتملة البنیة تلك استحضار طیـَّةً في مرتین: أي طـَُوًى
في التلفظ أنَّ إظھارًا. وطیـَّةً تعرضھ ھو الشيء الذي فھذا َعبـِد". "وین یا التلفظ تنطق حین ببعض
"طیـَّة والالحقة المشاركة" "طیـَّة علیھا نطلق السابقة الذات. انقسام مكان في وسمًا یضع تاریخھ عالم
الكالم انتماء أنَّ المالحظ من المشاركة؟ طیـَّة في الذات تـُظھره الذي الشيء طبیعة ھذا فما الوسم".
ضالة المتكلمون یجد الكالم یشیر ھیدجر في قانون العلة للمعلول. لكنھ كما ھو كانتماء لیس للمتكلم
من اللغویة. وغیر اللغویة الظاھرة والخفیة، لھ مؤثراتھ  المحیط "الحضور" ھذا حضورھم(55).
التلفظات ھذه عالقات والالوعي الوعي في وأكثرھا نفاذًا أمضاھا نجد ة الجمَّ ھذه المؤثرات ضمن
ھذه تبقى تاریخیة، بالضرورة ھي طبیعیة بشریة لغة أّي فطالما الیومیة. حیاتنا في ببعض بعضھا
متسمة المحیط الحضور أعاله) في أوضحناه الذي (بالمعنى ولیس بالكالم بالقول المتصلة التلفظات
التالؤم بترتیب الحضور ھذا في قوًال التلفظ المتصل التاریخ. فیقوم بذلك ارتباطًا والتنافر بالتالؤم
عبارة (احتكار حدَّةَ تناقضھ المركوم بالتاریخ المتصل التنافر یأخذ حین نفسھ؛ وذلك اللغة تاریخ عبر
لیس ل (مفصَّ المتناقضة ھذه الحدَّة في "سودانیة"). الجمع "سودانیین" وطرد جمعھا التي "سوداني"
بل التنافر؛ في بطرانة) انتماًء لیس الحدَّة (البطن إجابة لھذه األصل في ھو الذي القول ینتمي ل) مؤصَّ
لھذه التاریخي الوجداني الركوز مؤسسًا عبد) (وین یا مجرى في نفسھ القول ھذا فیجري التالؤم. في
أخرى عالمة فإنَّ للعبارة، التاریخي الوجداني الركوز ھو بطرانة) (البطن القول كان فإذا العبارة.
الرمز ھذا یبقى للحداد، رمزًا األبیض اللون العربیة اللغة وحیدة الذات ھذه تستعمل لغویة حین غیر
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ھذا ترتیب ھو حضورھم" ضالة المتكلمون "یجد السالفة عبارتنا أنَّ نفھم لذلك التالؤم. لذلك إرساًء
التي الذات ھي إنھا بالقول؛ إنھم یصنعون وجود التلفظ المتصل المركوم. تاریخھ وجھ من الحضور

قوًال. التلفظ وجود تصنع التي "الذات" إنھا أخیرًا: التلفظ. وجود تصنع

من أكبر العقل، إنھ بوزن المتكلمون یزنھا من عواقب عقل ولیس لعلة، معلوًال قوًال لیس التلفظ فوجود
الذي الحضور فإن ھذا حدوث(56). لذلك مجرد أو عابرًا حدثًا نصنفھ بوصفھ یمكن أن وال علة، أي
العلة وزنة قوانین عنھ ذلك مرفوعة الراھنة؛ وفوق باآلنات ال یرتبط قوًال التلفظ في التالؤم یرتبھ
متنافراتھ ینتج الذي المحیط الحضور أنَّ لشيء سوى ال حدوث مجرد العابر وكونھ والحدث العقل
مختفیًا یظل أال من الظھور، من یثنھ لم الخ؛" اإلعالم التربیة؛ "القوانین، التفكیر مستوى على العاتیة
مضى" "ما یربط الترتیب ھذا لغتھ. بترتیب عالم التاریخ الذي صنع یقوم فھو المركوم. التاریخ تحت
قلیل التي بیناھا قبل سماتھ في الحضور ھذا لذلك معًا. متتامًا متكامًال ربطًا خفاء" غیر في و"ما یأتي

جوھرًا. الحضور أن نطلق علیھ یمكن الفقرة ھذه في

لھذا سلفًا بیناه بالتمییز الذي إلى "القول" ـ تھیئة الوجدان المنتمي جوھرًا تشمل الحضور ھالة ففي
ـ ھذا الفصل عنوان ھو الذي ـ وسمًا" "التلفظ قولنا معنى فیصبح :" قابل لـ"التالؤم كل شيء ـ التلفظ
غیر مركوم تاریخ سوى لنا قدَّم ما الذي الذات انقسام مكان في القول یضعھ الذي التالؤم َوْسُم أنھ ھو

الذات). جمع یقول "الذات"؛ ھكذا تقول (ھكذا تاریخنا في عالم بھ ُمعتنى وغیر مرتب

وھذا جوھرًا. بـالحضور المرتبط قوًال" "التلفظ لھذا النوعیة الطبیعة (ب) من الجزء اآلن أتناول
سیر سلب. ولیس إیجاب سیر تسیر الخصوصیة وھذه الخالیة. للعالمة خاص  بوجھ یشیر الجزء
ii بھ>. ال شيء المكان الذي <الخالء خالء شيء حدث قد الذات انقسام مكان في فاالیجابیات: i/أنَّ
من (عبد) مفھوم العربیة اللغة وحیدة الذات أخلت من وجدان قد التلفظ لھذا الناتجة المشاركة بنیة /أنَّ
فیھ أسقطت بل وسیاقاتھ؛ المدنس التاریخ ذلك إلى إطالقا تقود ال عالمة إلى فأحالتھ المدنس. السیاق
طریقھا "الذات" ھذه في "َمْن" تجد "اإلخالء" وھذا "الخالء" ذلك ففي الحضور جوھرًا. وسمًا
السوداني عند مستعملة عبد) عبارة یا (وین عبارة تكون أن ر ُیتصوَّ ال النقطتین ولھذین تكون. أن في
(عبد) العبارة ألن الیوم. المقصودة الداللة  بنفس قبلھ فیما أو المھدیة زمن في العربیة اللغة وحید 
بصورة كانت ُتمَارس إذ المدنس. سیاقھا التاریخي في مقترنة  ـ تلك األزمان في ـ كانت داللتھا
العبارات من كثیرًا فیھ التنابذ وعدَّد یمنع منشورًا أصدر االسترقاق. فالمھدي الذي معامالت طبیعیة
أو دیني قانون ألي حقیقیًا ولیست مخالفة استعماًال ُتستعمل كانت ألنھا (عبد) عبارة بینھن تجد ال
الشرسة(58)، بغزواتھ قمبیال منطقة محمود ود إبراھیم الرقیق تاجر أفرغ أن فمنذ .(57) عرفي
في في الرقیق لتجارتھا المتزایدة الثنائي الحكم في الفونج حاكم من تحذیرًا رسمیًا ست آمنة واستلمت
المیرغني علي "السادة رفعھا المذكرة التي في نھایة بال وانتھاًء بالمھدیة مرورًا المنطقة(59)، تلك
المخابرات"(60) مدیر 1925م إلى مارس 6 في المھدي وعبد الرحمن الھندي یوسف والشریف
عللت السودان  في الرق ممارسة ضد عالمیًا ضغطًا الثنائي االستعمار حكومة  تجد كانت حینما
كان العالم"(61). في علیھ متعارف ھو بصلة لما ال یمت الیوم السودان "الرق في قائلة المذكرة
ھذا ترتیب إعادة نفسھا أنتجت ھي التي العربیة اللغة وحیدة للذات التاریخي المدنس السیاق ھو ھذا
مستوى على ـ ھذه الذات لتجد عبد) یا (وین قوًال": خالل "التلفظ من وجدانھا في المركوم التاریخ
التي "الذات" مع تلك في أن تكون طریقھا ـ ال الفكري الثقافي المستوى في الیومیة لغتھا في التلفظات
السیاق. لذلك ووجھ وجٍھ بألف قنفذًا یجيء وعنت إرھاق معاظلة یعاظل تركیبًا ستكونھ وما كانت؛
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انقسام الذات. صنعت التي القصوى الطرائق كل فیھ ُجِمعْت الذي المكان وسم> <مجرد تركیبًا َیسـِـُم
انتھاك سوى شیئًا لیست وظیفتھا "التي  المضادة العالمة "أنظومة یشكـِّـُل الذي نفسھ المكان  إنھ
كندوب (الوسم) ھذا نشبـَّھ أن یمكننا قوًال َوْسَمُھ التلفظ یضع حیث األنظومة ھذه وفي مكان "الذات".
إذا النفسي المریض أنَّ في فروید إلیھ الكان نقًال عن یشیر نفسھ الذي التشبیھ وھو اندمل. قد جرح
فھذا اندمل (62). قد جرح كندوب المعافاة تلك في العصاب سیصبح الوعیھ معالجات في عوفي تمامًا
التفكیر بین التوازن إلى ضرورة یشیر في الذات إنما برئت كدمامل لجروح وسمًا كان وإن الوسم
وغیر والثقافة (العالمات اللغویة واألفراد) المؤسسة مصدر من علیھا، والتوقیع النصوص (إصدار

اللغویة).

لھذا المقابلة الجھة على لكنَّ المنقلب؟ ھذا كل تنقلب أن واحدة لعبارة كیف متسائًال: ظاّن یظن قد
في یأتي اإلقناع إن یقول ال والقلة؛ الكثرة حسبانھ في تـَِرُد الذي ال <الظاھرة> منطق یجيء التساؤل
تمامًا ینعدم استنطاق وھو تـُستـَنطق؛ التي ھي <الظاھرة> التاریخ عالم ففي القلیل. في ولیس الكثیر
تاریخ عالم إلى ینتمي(63) أعاله الذي حللناه قوًال ھذا التلفظ إن والفانتازیا. المقدس عالمي منطقي في

<ظاھرة>. كـ یقف االنتماء ھذا وفي العربیة. وحیدة اللغة الذات

اللغوي. مستوى الواقع في "الخطاب" في مسألة أن نتحقق یجعلنا <الظاھرة> أعني أمر األمر؛ ھذا
جعلناه وثانیًا حین الكالم، إلى ولیس القول التلفظ ینتمي إلى ھذا جعلنا حین أوًال إثنین: وذلك ألمرین
ھو لیس تالوة. كلمات تلفظ أن  مجرد  یعني ال اللغوي الواقع في الخطاب الظاھرة. عمل یعمل
نفسھ في یـَُرْى أن یمكن شیئًا أن تدع ھو الخطاب ببعض. إنما بعضھا تتوالى كلمات مسرد مجرد
بمعاني مرتبطة غیر تجعل اللغة في نفسھ أْن یـَُرْى فكالمھ التفسیر). (أرسطو: نفسھ من بھ وحقیق
ھذا في یكمن األساس استخدام اللغة ھو في أنَّ آخر بمعنى اإلنشاء)؛ + نفیًا أو إثباتًا (الخبر الكالم
نتیجة ھو لیس االستظھار، ھذا االستوراء، ھذا الشيء). یستظھر أي ي وُیورِّ ى ورَّ "االستوراء" (من
مواقع ضمن استوراء(64) موقع الدرجة األولى في ھو معاني الكالم، بل مع رص الكلمات عملیة
یا "وین أنتجت كونھا التي في اللغة عن أننا نتحدث واضحًا یكون أن الكالم. یجب لمظاھر أخرى
ومن نفسھا وفق نفسھا في تستوري العبارة بشریة. فھذه كظاھرة شمولھا في اللغة ولیس عن عبد" 
عبد) یا (وین الثالث مرفوعھا أنتجت التي بطرانھ) (البطن تنافرھا أنتج التي ومفصل) (مؤصل نطاق
جھة إلى الخطاب ینتمي الذي ھو الثالث المرفوع ھذا العربیة. اللغة وحیدة الذات دیالكتیك وجود في

التاریخ ولیس جھة عالم الفانتازیا. عالم
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منھن. واحدة النبي، ابنة زوجھ رقیة، كانت نساء أربع وكذلك واحدًا منھم، عفان بن عثمان كان رجًال
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العنصرین امتزاج من نتاج "السودانیون قولھ فإن المقصد، ھذا تأملنا فإذا عربي/أفریقي. أي التكوین
بتاتًا) تنافر المغلوب وانكاره العنصر أھمیة من (التقلیل كاآلتي یقف قوًال یبقى واألفریقي" العربي
أن أما التجانس. على بل واإلنكار على التقلیل یقوم ال االمتزاج ألن العنصرین). امتزاج من (نتاج
نتاج ولیس (نتاج انصھار) تأتي أن واإلنكار)، فإن عبارتھ كان علیھا (التقلیل من یكون ھناك نوعًا

امتزاج.

یقول النویھي، لما كما العنصر المغلوب، تنكر أو تقلل اللغة العربیة وحیدة كانت الذات (44) إذا
المنسوب التاریخي المدنس سیاقھ من لفظ "عبد" التي تخرج عبد" یا "وین الذات نفسھا ھذه أنتجت
فینومولوجیا إتیانًا یتنافر مع تفسیر النویھي لمسألة التقلیل واإلنكار یأتي لذلك نفسھا. الذات لھذه فعلھ

لغتھا. الذي صنع والتاریخ اللغة الذات: في ھذه

تالمیذه. أحد القانونیة الفقرة ھذه إلى نبھني (45)

(46) Martin Heidegger, Basic Writings, Edited by David Farrell Krell, Trans. By Harper 
Collins, Publisher  Harper Sanfrancisco, 1977. P408.

والنشر، للطباعة عبیكان  بدري، علي  بابكر ومراجعة تحقیق حیاتي،  تاریخ بدري،  بابكر (47)
.249 ب.ت.ص الریاض

.107 ص نفسھ (48)

(49) World Scripture. A comparative Anthology of Sacred Texts, Paragon House, 1995. 
P 54.

ص 94. (50) نفسھ
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(51) Francis Mading Deng, The Denka of The Sudan, Waveland Press Illinois, 1984. P. 
122.

اعتبرنا إذا التزاوج المرتجى. ذلك تكشف لنا في الزنوج" "ولیتي أخرى: عبارة قراءة ربَّ (52)
فھذا ب/ أنساب. اجتماعیة عالقات : أ/ بشیئین مقیدًا (لیت) ضمیرًا التمني في (ني) ضمیر المتكلم
ھذه "مثل القیود. لحل وظیفة (طلیق) القیدین. لذلك جاءت كلمة لھذین حدًا ویضع یحل قد التزاوج
النفي رفع (ب) في في حالة االنصھار وھي أال أفعالھا أسوأ المضادة تستلف من العالمة القراءة أیضًا

أعاله). الخصیصتین (ن.

بدًال بالرفع جاءت لذلك وأصرع" وأجترع "تمید باألفعال "طلیق" ال ترتبط النظمي على المستوى
"المریسة ذكر: على اعتمادًا العامي بالمعنى "االنطالقة" بـ "طلیق" ر تفـسَّ ال حتى النصب من
فنقرأ اإلفادة: "لیت" التمني التي تنتمي إلى ھي "طلیق" والطرب". بل والسكر والحواني والھذر
قراءتنا األولى وفق تكون أن اإلفادة بھذه یؤدي مما األحساب). ال تقیدني طلیق الزنوج في (لیتني

وھذا التخریج. القراءة ھذه لنا یبرر ما وھو أعاله؛ المتن على

الشخص لھج اللھجة أو في في موقعھا تأخذ فنولوجیة وحدة یعني: لساني الدیافون ھو مصطلح (53)
یتحدث جغرافیة  جھة أي من  یدلك الذي ھو الدیافون اللھجة. في موقعھ بحكم  نأخذه ھنا بعینھ. 

المتحدث.

(54)  ن. في ذلك:

Umberto Eco, The Role of the Reader. Explorations in the semiotic of texts, Indiana 
University Press, 1979. p180. 

(55) see; Martin Heidegger, Basic Writings,. Edited by David Farrell Krell, Trans. Harper 
Collins Publisher, 1977. P406. 

ص 415. نفسھ (56) ن.

الخرطوم دار جامعة سلیم. أبو إبراھیم جمع وتحقیق محمد المھدي. لإلمام الكاملة االثار ن. (57)
. 303 ص 1 مج 1990 للنشر.

(58) M. C. Jedrej, «The Southern Funj of The Sudan, Under Anglo - Egyptian Rule», in 
Sudan Notes and Records, Vol. 2, 1998. P87.

ص. 88. (59) نفسھ.

ص142. ب.ت. وتعلیق. توثیق السوداني. المجتمع في الرق عالقات نقد. إبراھیم محمد (61)(60)

1905 ركب عام في أروب الزعیم أباه أروب كول الزعیم خلف أن "بعد دینق: فرانسیس یشیر 
تجار الرقیق من حدیثًا تأسس الذي األنجلو مصري الثنائي النظام حمایة لیضمن األبیض حتى مسافرًا
الكثیر یصبح أن الثالثینات حتى فما فتيء صید لھم. الجنوب مصدر یعتبرون الذین مازالوا العرب

النظام الجدید". حمایة تحت الجنوب في قبائل الدینكا من
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Francis Mading Deng, The Denka of The Sudan, Waveland Press,1972. PP. 144 - 145.

أمام كول أروب بالجالبیة والعمة ھناك صورة فوتوغرافیة یظھر فیھا الزعیم 145 صفحة قلت: في
كول الزعیم آنذاك. الرسمي شرطیان بزیھم یقف وبجانبھ الدینكا نقوق منطقة في تظھر سیارة أول

.1945 حتى وفاتھ 1905 أباه من خلف آروب

(62) Jack Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psycho – Analysis, Ed. By Alain 
Miller, Trans. Alan Sheridan, Norton & Company New York. P22.

بین المتكلمین اشتراكًا المكتملة البنیة في حدوثھ في التلفظ ھذا أرساه الذي الخطاب وعندي أنَّ (63)
النور عوض وفقرة المجذوب؛ طمبل، وأبیات حمزة الملك نقد اقتبسناه من ما یقره مما موقعًا أقوى

القانونیة.

والظواھر. الظاھرة عن الكالم یخص فیما ھنا ضروریًا یبدو (االستوراء) الكلمة ھذه َبْعُث (64)
مش مظھرك تعبان؛ إنت علیك  (الظاھر مثل لعبارات  دالالت  مع داللیة ظالل لھ (ظھر)  فالفعل
ھذا الخ؛). أي أعراضھ المرض مظاھر غنائیة؛ من دیل؛ ظاھرة الیومین ظاھر فیھا الیوم؛ عاجبني
براني كالذي فأي ظھور أو بعید. قریب من ال (استورى) الفعل داللة إلیھ تشیر البراني ال الظھور
في الشيء یتراءى في أنَّ مجاال مجالین: یغطي (استورى) الفعل لذلك [ظاھرة]. یشكـِّل ال إلیھ أشرنا
أي لي: یتمارى (یقولون: الخاطر في المباشرة الرؤیة یجحد أي یتمارى كونھ في آخر ومجاًال نفسھ
الشيء یستوري الظھور حیث األول للظاھرة: أساسیان معنیان "ھناك مباشرًا). ظھورًا لي یظھر ال

یتمارى." ما بطریقة لكن ظاھرًا نفسھ بوصفھ شیئًا الشيء یستحضر حین والثاني نفسھ.

Martin Heidegger, History of the Concept of Time, Translated by Theodore Kisiel, 
Indiana University Press, 1985, P83.

أعاله لیس المتن في حللناه قوًال) الذي یبقى (التلفظ ظاھرةً  الظاھرة نحو تقود التي االستورائیة لھذه
العربیة في اللغة وحیدة الذات ھذه نحووجود االستورائیة ھذه خلف یقودنا إنما براني؛ مظھر بذي
بالخطاب مرھونة اللغة تبقى التلفظات ھذه فمثل لذلك نفسھا. اللغة ھذه صنع الذي تاریخھا صدر
التواصل وظیفة : األولى الوظیفة على حصرًا اللغة في ننظر أالَّ تجعلنا التلفظات ھذه العكس. ولیس
في النظر في یكون أن فیھ یقال سیاقھ الذي داخل عبد] یا قوًال: وین معقود في [التلفظ األمر ؛ بل
بالتاریخ لغتنا بربط الجدیر ھو التھیـُّؤ ھذا .”systems of figurae تھیؤآت "أنظمة كونھا اللغة

الذي صنعھا. 
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