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 انممذمت: 

أفصح من الحمد هلل الذي جعل العربٌة لغة المرآن، وجعل اختالف األلسن آٌات للعاِلمٌن، ثم الصالة والسالم على رسوله األمٌن، 
 ، وعلى آله وصحبه أجمعٌن، أما بعد: نطك بالضاد

ر شعراء أفرٌمٌا فً توثٌك العاللة بالشرق األوسط الذي ٌغلب من سكانه المسلمون، حٌث أحد من دوفإنه ال ٌخفى على 
أن اإلسالم وّحد صفوف من اعتنمه واعتمده كلٌا، وأمر بالدخول فٌه كافة من غٌر تطرف وال دعوى المبلٌة العصبٌة، وكذلن التبادل 

فة إلى ذلن إعتراف بعض دول أفرٌمٌا باللغة العربٌة واألمر الدبلوماسً. الثمافً المعرفً بٌن شعوب أفرٌمٌا وأمة العرب، إضا
صورة حمٌمٌة للشاعر اإلفرٌمً الذي رسم ألواناً بالنمش على تلكم المناطك التً تسمى بالشرق األوسط والذي ٌصعب فالورلة 

 اندثاره فٌها. فمد تتمثل الورلة فً النماط التالٌة: 

Abstract 

 مهخص انممانت:

الشعر لحكمة" وهو دٌوان الشعراء الذي ٌسجلون فٌه جل ثمافتهم، وله دور فعّال فً تمدم حضارة أٌة لبٌلة من لبابل "إن من 
والمسلمٌن، فكانت اللغة العربٌة هً اآللة األولى واللبنة الربٌسٌة واألداة الوسٌطة بٌن األمم والشعوب غٌر العرب.  العرب

فنبغ ما لشعراء أفرٌمٌا نفس ما لشعراء الشرق األوسط فً األغراض زالمعانً مع األسلوب. فالغرض الذي رسمه العرب هو 
أسلوب جمٌل وسلس، المتخذ لدى األفارلة، فعبّر كلٌّ منهما عن معانً حٌاته سٌاسٌا واجتماعٌا والتصادٌا ودٌنٌا، وعلى 

لتصوٌر الفنً المنّمك. فالشاعر الدكتور عٌسى ألبً أبوبكر من شعراء نٌجٌرٌا الذٌن ممتذجاً بالعاطفة والخٌال، وبارعاً فً ا
الشاعر دوراً بارزا فً توثٌك مثّلوا حضارة إفرٌمٌا بشعره، مستخدماً لغة الضاد بكل عبمرٌته الشعرٌة واللغوٌة. فمد أبدى هذا 

ظرا لكون اللغة العربٌة هً الرابطة األولى واألساسٌة فً العاللة بٌن أفرٌمٌا والشرق األوسط فً كثٌر من مجاالت الحٌاة ن
توثٌك تلن العاللة. فالورلة تبدي من خالل نص شعري للشاعر النٌجٌري عٌسى ألبً مدى تلن العاللة والرابط الموي بٌن 

الندوات والمإتمرات  أفرٌمٌا التً عاش فٌها وبٌن الشرق األوسط أثناء زٌارته، بالتركٌز على لصابده التً لدمها الشاعر فً
التً تمام فً الدول العربٌة. فكان اللغة العربٌة هً الرابطة فً توثٌك هذه العاللة حٌث دخلت عبر اإلسالم ومن أجله كذلن، 

 وال ٌُفْهم اإلسالم فهماً صحٌحاً إالّ بحذق علومها وفنونها. 
 

 

 

Keywords:  

مصٌدة، التحلٌل األدبً، توثٌك العاللة بٌن أفرٌمٌا إفرٌمٌا والشرق األوسط، الشاعر عٌسى ألبً، عرض ال كهماث مفتاحٍت:
 والشرق األوسط.
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 وسط.مفهوم أفرٌمٌا والشرق واأل
 ترجمة الشاعر الدكتور عٌسى ألبً أبوبكر. 

 عرض المصٌدة فً "صنعاء" للشاعر ألبً وتحلٌلها األدبً. 
 الخانمة. 

 الهوامش مع المراجع. 
 مفهىو أفرٌمٍا وانشرق األوسط: 

ر حولهما إن الحدٌث حول هذه النمطة بٌان شامل عن مفهوم منطمتً أفرٌمٌا والشرق األوسط حٌث أن مناط الممالة ٌدو 
فٌجدر لها لمحة تعرٌفٌة عنهما. أن لفظ أفرٌمٌا من األلفاظ الرومانٌة، وٌتؤلف من جزأٌن هما: كلمة "أفٌر" ومعناه سكان الكهف، 

كما أنها سمٌت كذلن نسبة إلى الملن العربً إفرٌمٌس بن لٌس بن صٌفً الحمٌري الذي ٌعتبر أول وكلمة "لا" ومعناه األرض، 
 .  1دول لارة أفرٌمٌاحاكم فً المارة، 

وتعتبر أفرٌمٌا من ألدم لارات العالم السبع، وتؤتً فً المرتبة الثانٌة من بٌن المارات من حٌث المساحة، إذ تبلغ مساحتها  
لاّرات ، وتضم إدارٌّاً أربعاً وخمسٌن دولة بما فٌها مجموعة من الجزر التابعة لها. وتمع جغرافٌا فً وسط 2حوالً ثالثٌن ملٌون كم

، وٌحدها العالم، وٌحدها من جهة الشمال البحر األبٌض المتوسط، وٌحدها من جهة الشمال الشرلً البحر األحمر، ولناة السوٌس
من جهة الشرق، ومن جهة الجنوب الشرلً المحٌط الهندي،وٌحدها من جهة الغرب المحٌط األطلسً، أما مناخها فٌمتاز بالتنوع 

 78385فٌبلغ عدد سكانها حوالً  المناخ الصحراوي، والمناخ شبه صحراوي. أما من الناحٌة السكانٌةبٌن المناخ االستوابً، و
وٌتحدثون العدٌد من اللغات كاللغة الزنجٌّة، ولغات المالٌو بولونٌز، ولغة الكوي سان، واللغات الحامٌة السامٌة، ولغة ملٌون نسمة، 

 .2ٌلً، ولغة الهوساوسط الصحراء، واللغة السودانٌة، ولغة السواح

فهً منطمة جغرافٌة تمتّد من غرب آسٌا وتشمل جزءاً  (The Middle East)وأما الشرق األوسط باإلنجلٌزٌة:  

. وأّول من استخدم مصطلح 3من شمال أفرٌمٌا، وتُظّل على عّدة مسطحات مابٌة، منها الخلٌج العربً، والبحر األبٌض المتوسط
الشرق األوسط هً برٌطانٌا فً نهاٌة المرن التاسع عشر، ثم استخدمته الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً إشارة إلى المنطمة التً تمع 

 إلى الشرق من الدولتٌن. 
رها تؤثٌراً فً التارٌخ تُعّد منطمة الشرق األوسط مهد الحضارات اإلنسانٌة، وموطن لٌام أّول الحضارات وأشهرها وأكث 

سنة، تبعتها حضارات  120111حٌث شهدت العراق لٌام أّول حضارة بشرٌة وهً الحضارة السومرٌة لبل ما ٌمارب البشري، 
شهدت مصر لٌام أكثر الحضارات لوةً وشهرةً فً العالم وهً الحضارة أخرى منها األكادٌة، والبابلٌة، واآلشورٌة، بٌنما 

باإلضافة إلى الحضارة الفارسٌة، والحضارة الرومانٌة، والحضارة البٌزنطٌّة ا زالت آثارها لابمة حتى الٌوم، الفرعونٌة، التً م
التً شّكلت أحداث التارٌخ المدٌم للعالم حدٌثاً، شهدت المنطمة لٌام الحضارات التركٌّة التً ساهمت بشكل كبٌٍر فً تشكٌل التارٌخ 

 . 4ً دولة السالجمة، والدولة العثمانٌةالحدٌث للعدٌد من دول المنطمة، وه
فهو مصطلح ٌستخدم للتعبٌر عن منطمة المشرق العربً أو عموم جنوب آسٌا الذي ٌشٌع تسمٌته بـ "الشرق األوسط"  

من  "وعموم" "شمال أفرٌمٌا" "معا" وهو ٌستخدم غالباً فً األعمال األكادٌمٌة والكتابة. ٌغطً المصطلح عموماً منطمة واسعة، تمتد
المغرب فً شمال غرب أفرٌمٌا إلى إٌران فً جنوب غرب آسٌا. وبصفة عامة تشمل جمٌع البلدان التً فً الشرق األوسط وبلدان 

 .5شمال أفرٌمٌا، وكذلن إٌران وفلسطٌن وتركٌا فً أحٌان ودونها فً أحٌان أخرى
 ترجمت انشاعر انذكتىر عٍسى أنبً أبىبكر:

إن فً وسط المرن العشرٌن المٌالدي بداٌة نعوم أظفار الشاعر ألبً أبوبكر حٌث كانت حركة الشعر العربً النٌجٌري  
فجاء كؤن الزمن ٌنتظره بضخامة الحركات األدبٌة فركبته وأعدته إلى أن صار شاعراً موهوباً ومفلماً مجٌداً، لمزدهرة ومإججة، 

ولد ٌشار إلٌه نماد زمانه فً نٌجٌرٌا بؤنه حامل لواء الشعر فً أواخر المرن العشرٌن  حٌث بلغ لمة فً تصنٌف الشعر ولرٌضه،
 وبداٌة الحادي والعشرٌن. 

ًّ )َمْسفَِل غروَما( OYOهو عٌسى ألبً أبوبكر بن دمحم جمعة اإللوري، فؤجداده نزحوا إلى إلورن من أوٌو )  ( ونزلوا فً ح

م فً مدٌنة كَُماِسً جمهورٌة غانا ألبوٌن كرٌمٌن، حٌث نشؤ فً 1953من موالٌد سنة  دولة نٌجٌرٌا. فهو 6بمنطمة َغْمبَِري، إلورن
 –وهذا لبل رجوعه إلى وطنه وإللٌمه األصلً  .7حجرهما على العمٌدة، والعبادة، والسلون، وتربى بروحانٌة الشعابر والمشاعر

اب الشٌخ فتلمى منه المرآن الكرٌم على المنهج التعلٌمً المعتاد للنشا المسلم فً ثم عاد إلى إلورن، فانضم إلى كتّ  –إلورن نٌجٌرٌا 
م لالعدادٌة والثانوٌة، 1971 –م 1965المنطمة، ومبادئ الدراسات العربٌة واإلسالمٌة، ثم التحك بمركز التعلٌم العربً اإلسالمً 

م درس اللٌسانس 1982 –م 1979وفً عام  معة بَاٌَُرو بَكنُوم درس فً مرحلة دبلوم ما لبل الجامعة بجا1979 –م 1976وفً عام 
م حضر الدبلوم العالً بجامعة الملن 1989م انتهى الماجستٌر بجامعة بَاٌَرو، وفً سنة 1985 –م 1982بجامعة إلورن، وفً 

دكتوراه بجامعة إلورن نٌجٌرٌا  سعود بالرٌاض وأددى خالل المدة الحج والعمرة بمكة المكرمة، وزار المدٌنة المنورة، وأخٌراً أعدّ 
 . 8م2111 –م 1996

ذكر البروفٌسور أغان ما لشاعرنا ألبً من األخالق الحمٌدة، والخلك الحسنة، واإللتزام بالدٌن وشعابره، والحذالة الفابمة  
ٌتخللها بهمم أخرى من  مشارف العمود األربعة التً لضاها للتعلم كانحٌث ٌمول فً تمدٌمه لدٌوان )الرٌاض( لابال: "....وعلى 

تعلٌم، ومشاركة أدبٌة فً األنشطة، متتبعاً التطورات واألحداث التً تمر بها لضاٌا اإلسالم، وما انعكس على األدب وفنونه من 
أفة نهوض وهبوط. فدُعم ذا نفسٌة عاطفة لوٌة، ٌمٌل إلى اإلٌمان الموي بالصلح، والسلم، والهدنة، وٌغرٌه إفشاء الخٌر، والبّر، ور

المنكوبٌن، وصفح المذنبٌن، ولم ٌكن ممن ٌتتبع العورة، وال ٌتعمد السوءة، ولد تزاٌدت دماثته الكرٌمة ومرونته السمحة، وآٌة ذلن 
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فً حركتها ونشاطها، وكنو  احتكاكه ببٌبته أَْكَر بجمهورٌة َغانَة فً دراٌتها وإتمانها، وإلورن فً سماحتها وسعة صدرها، وأَِغٌِغً
ا وغناها، وصكتو فً رزانتها وولارها، والرٌاض فً رشالتها ولطافتها، ومكة المكرمة فً أمنها وسالمتها، والمدٌنة فً رخابه

 . 9"المنورة فً بركتها ولرارها
عمل الشاعر ألبً مدرسا بدار العلوم لجبهة العلماء واألبمة بمدٌنة إلورن، وذلن بعد تخرجه من مركز التعلٌم العربً  

ؤَِغٌِغً، وذلن بؤمر وتعٌٌن من المرحوم الشٌخ آدم عبد هللا اإللوري، ثم اشتغل محاضراً فً اللغة وآدابها بجامعة عثمان واإلسالمً ب
م وما زال 1994م، ثم حول خدمته إلى جامعة إلورن منذ عام 1994 –م 1984بن فودي صكتو، لمدة عشر سنوات، وذلن ما بٌن 

وكذلن فً جامعة أبوجا  احدة سبتٌة بجامعة لٌغون بدولة غانا محاضرا فً اللغة العربٌة،الشاعر ألبً محاضرا فٌها، ولضى سنة و
م عاد لسبتٌة سنوٌة كما نص بذلن لانون الجامعات النٌجٌرٌة بعد كل خمس سنوات للمحاضر 2116عاصمة نٌجٌرٌا فً السنة 
 الكبٌر أن ٌؤخذ سبتٌة له. 

أما مناصبه الذي توالها شاعرنا فمد كان عضوا فعاال فً بعض لجان جامعة إلورن األكادٌمٌة، وذلن على مستوى  
 الجامعة والمسم أٌضاً، كما كان ربٌساً لمسم اللغة العربٌة بجامعة إلورن سابماً. 

الحضارة النٌجٌرٌة الراهنة، من آثار الشاعر ألبً دواوٌنه الشعرٌة فً مختلف أغراض الشعر العربً، والتً تواكب  
وهو على الصورة العامة فإن االستمراء التام ٌنبا عن ثراء مادته، حٌث ٌمع فً مابة وثمان وعشرٌن " دٌوان الرٌاض"األول 

نً والثا .11لصٌدة، وثالثة آالف وستة وثمانٌن بٌتاً، طواها على عدة أغراض ومعاٍن، وهذه الكمٌة تجلى ما للدٌوان من غزارة ولوة
فهو عبارة عن ممطوعات الشاعر عٌسى ألبً حٌث ٌحتوي على مابة وسبعٌن سباعٌة سجل فٌها الشاعر " السباعٌات" دٌوان 

 12. 11م(2115 –م 1994وانطباعاته حول لضاٌا الساعة الوطنٌة والعالمٌة زهاء عمد من الزمن )مشاعره وخواطره الشخصٌة، 

ومن آثار الشاعر األدبٌة والعلمٌة كتابه الذي حلل فٌه تحلٌالت أدبٌة رالٌة وأبدع فٌه بإبداعات نمدٌة بنّابٌة حول شعر  
فً دٌوانه تزٌٌن الورلات بجمع مالً من  –رحمه هللا  –الجهاد لدى بنً فودٌٌن مركزا فٌها على لصابد الشٌخ عبد هللا بن فودي 

زٌادة على ما لام به الشاعر من كتابات إضافٌة  12سات فً شعر الجهاد لدى عبد هللا بن فودي"األبٌات، فسمى الكتاب: "درا
 ومماالت علمٌة أكادٌمٌة منشورة داخل وخارج نٌجٌرٌا، ومنها على سبٌل المثال ال الحصر: 

 الفن الشعري فً تزٌٌن الورلات، للشٌخ عبد هللا بن فودي النٌجٌري. -1

 آفاق التطور واالزدهار.  –نٌجٌرٌا  اللغة العربٌة وآدابها فً -2

 –المضاٌا اإلنسانٌة فً شعر علً أحمد باكثٌر دراسة فنٌة بٌانٌة. وغٌرها مما سجلته بعض المجالت الجامعٌة  -3
لصابده فً نٌجٌرٌا وبالد العرب، حٌث نال بالشعر جوابز  ولد سجلت مجالت أدبٌة –الداخلٌة منها والخارجٌة 
األولى فً المسابمة الشعرٌة التً نظمتها جامعة الملن سعود بالرٌاض ضمن فعالٌات أسبوع كثٌرة، أعالها الجابزة 

 –م. وكذلن من دارسً اللغة العربٌة ومدرسٌها وعند محبً الشعر العربً 1991التوعٌة حول مضار التدخٌن عام 
 .13مكانة مرمولة سواء فً جامعات نٌجٌرٌا ومعاهد علٌا فً البالد –بوجه أخص 

 مىضىعاث شعره وشاعرٌتو: 

لمد تناول الشاعر ألبً أغراض الشعر الموروثة وزاد علٌها، وتعرض لمضاٌا الشعر الوطنً والذاتً فً شعره،   
، وكان مناط المدح وما به فً بابه كالرثاء والفخر بٌان المٌم والفضابل، وكذلن الوصف فً فّن الشاعر برهان ساطع على مشاهده

إجالل عظابم الطبٌعة، وتعطً الهجاء، وهو لدٌه دفاع وصون لكرامته ودٌنه، والفخر فً لصابده لام على وإثارة عاطفته، و
. ولد تطرق الشاعر ألبً كذلن فً موضوعات شعره األخاللٌات، وشعر السٌاسة، والشكوى مع العتاب، 14االعتدال فً المول

 ٌثاً.وكذلن المراثً، وغٌر ذلن من الموضوعات الشعرٌة لدٌما وحد
، وأشمل كل ما ٌمال وما لٌل عن شاعرٌة ألبً، ما إذا ولفنا على ممولته لكفى انَ غَ أَ البروفٌسور أما شاعرٌة ألبً فمد ذكر  

حٌث ٌمول أغان: "فإنها تنبع عن إحساس لوي من ذات المابل، وصورة واضحة عن اإلٌمان، بما ٌفصح عن لرارة النفوس، بل إنها 
مإمنا بؤن الشعر ألماه علٌه هللا موهبة، فشغفه شغفا رصٌناً، آثره على ما سواه فً كل مكان وممام ٌعن له لٌم عظمى، فمد عبّر 

اإلبداع، ولد أعاره اهتماماً بالغاً وكان ٌستشف وجوهاً داللٌة ملٌحة، وولف مبٌناً ما وعاه عمله من تصور دلٌك ٌصٌب المغزى، 
 .15وٌبلغ الكنه"

بآراء الشاعر وعمٌدته، وٌإكد لنا كذلن ما لٌل عنه، أنه من نخبة أبناء مدٌنة إلورن، ومن  نالحظ أن لول أغان ٌظهر 
خٌرة المثمفٌن والمفكرٌن فً نٌجٌرٌا، ومن حملة لواء الشعر العربً النٌجٌري الذي تخطى بشعره الغزٌر حدود وطنه لنضوج 

 مع مجرٌات الشبون المحلٌة والعالمٌة. أفكاره ومتانة لغته وجودتها، وتنوع أغراضه وحّدة طبعه وتجاوبه 

عرض انمصٍذة "فً صنعاء"
61
  نهشاعر أنبً وتحهٍهها األدبً:  

  ٌنَ زِ ابِ ـــــــــا فَ نَرْ ـــــــِص فَ  ادِ الض   ةُ غَ** لُ  ٌنَ مِ الَ عَ الْ  وبَ ــعُ ا شُ ا ٌَ نَتْ عَ مَ جَ 
  ٌنَ مِ امِ الوَ  وبُ لُ لُ  راً سْ ٌُ  تْ بَ سَ ** فَ  ا ـــهَ اتُ ر  ــضَ  تْ سَ افَ نَ دْ لَ  ة  غَلُ 
  ٌنَ نِ مِ متْ الُ  ودَ هُ ــــــــــي جُ رِ دْ ـــــنَ هِ بِ ا  ** وَ هَ ابِ رَ عْ ً إِ فِ  ادِ الض   الُ مَ جَ وَ 
  ٌنَ فِ ارِ عَ الْ  ارَ ٌَ ا خِ هَ نْ وا عَ لُ ؤَ اسْ ـــ** فَ ا  هَ ارَ رَ سْ ا أَ هَ فِ ــــــرُ حْ ً أَ فِ  ن  إِ 
  ٌنَ بِ ارِ مَ الْ  خَ ٌْ شَ  ٌلُ تِ رْ الت   دَ و  ــــــــــ** جَ ا  مَ ل  و كُ ـــــــــلُ حْ تَ  آنِ رْ مُ الْ  ةُ غَلُ 
  ٌنَ نِ حِ الال   ونِ ــحُ لُ  نْ ا مِ اهَ مَ حَ ا ** وَ هَ انَصَ  اء  عَ ا وِ ٌَ نْ الد  ً فِ  وَ هُ 
  ٌنَ لِ اِض اماً فَ رَ ــــــــــوا كِ ارُ ا صَ هَ بِ ا ** وَ هَ اظِ فَ لْ ً أَ فِ  ابُ دَ اآْل  مُ رَ كْ تُ 
  نَ ــٌرِ مِ عْ تَ سْ المُ  نَ سُ ــــــــلْ ي أَ ارِ بَ تُ لِ **  ا هَ دَ جْ مَ  اتٍ بَ ً ثَ وا فِ ٌدُ عِ ؤَ فَ 
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  ٌنَ لِ اِض فَ  اماً رَ ـــــــــــوا كِ ارُ ا صَ هَ بِ ا ** وَ ـــــهَ اإُ نَ بْ ا أَ هَ م  ً حَ اعِ رَ ٌُ  الَ 

  

  ٌنَ لِ اشِ ـــوا فَ سُ ٌْ لَ وَ  ونَ انُ هَ ٌُ  وا ** الَ سُ طَ ا عَ ا مَ ذَ ا إِ ٌَ نْ الد   مُ كَ زْ تُ 
  ٌنَ نِ السِّ  ٌحَ ارِ بَ تَ  ِص مْ لن  لِ  ن  ** إِ  رٍ اهِ ظَ  ٍص مْ نَا لِ وهَ ــــــــومُ لُ تَ  الَ 
  ٌنَ رِ اغِ الص   مِ الَ كَ  نْ مِ  ال  إِ  وَ ا ** هُ مَ فَ  رُ هْ ا الد  نَانَوا خَ ولُ مُ تَ  الَ 
  ٌنَ مِ لِ مسْ الُ  ز  عِ  ةِ دَ حْ وَ ً الْ فِ  ن  ا ** إِ نَتَ دَ ـــــــــــــــــــــــــحْ وَ  ماً غَ رْ مُ  وهُ رُ أَ وَ 
  ٌنَ دِ اشِ الر   بَ رْ دَ  دِ هْ جُ الْ ً بِ غِ تَ بْ ** ٌَ  نْ مَ كَ  لَ ٌْ الل   طُ بِ خْ ٌَ  ارٍ سَ  سَ ٌْ لَ 
  ٌنَ نِ عِ الال   نَ عَ لَ وَ  طَ خْ الس   ًَ ـــمِ ا ** لَ نَلَ ر  ــــــفَ  نْ مَ فَ  ان  وَ ــــــــــــــــخْ إِ  نُ حْ نُ 
 ٌنَ غِ ابِ الن   ٌنَ هِ ابِ ن  ـــال ضُ رْ أَ  ًَ ــــا ** هِ هَ لَ مَ جْ ا أَ ( مَ اءَ عَ نْ ً )صَ فِ  نُ حْ نَ
  ٌنَ سِ ارِ الد   ولُ مُ ً عُ ِض رْ ا ٌُ مَ  ل  ا ** كُ هَ اعِ مَ صْ ً أَ فِ  ٌخُ ارِ الت   دَ ـــــجَ وَ 
  ٌنَ زِ الر   يِ أْ الر  وَ  انِ ٌَ بْ التِّ  نَ طِ وْ ا ** مَ هَ اجِ رَ دْ ى أَ لَ ى عَ حَ صْ فُ الْ  تِ ب  دَ 
  ٌنَ رِ احِ سَ  ماً وْ لَ  لِ مْ عَ الْ  اءِ بَ سِ ** لِ  مْ هُ بُ سَ حْ وا تَ مُ ـــــــــــــــــــــــطَ نَ نْ ا إِ هَ لُ هْ أَ 
  ٌنَ سِ ابِ ٌَ الْ  ٌرِ بِ عَ  نْ ى مِ كَ ذْ أَ  ًَ ** هِ  ة  ـــــــــــالَ ً بَ ــنِّ ( مِ اءُ عَ نْ ا )صَ ٌَ  نِ لَ 

  جى اننص ومناسبتو:
، وكذلن األلفة هذه المصٌدة نستشف من خاللها جمالٌة اللغة العربٌة أثناء مدح الشاعر لها وتعزٌزها من بٌن لغات العالم  

والتوحد بٌن الشعوب واألمم الذٌن اتخذوا المرآن دستوراً وشعاراً بغّض النظر عن اللون والعرق. وهً لصٌدة ألماها الشاعر 
تحت عنوان:  –الٌمن  –بمناسبة المإتمر العلمً األول لكلٌة العلوم اإلنسانٌة، والذي أُلٌم بجامعة العلوم والتكنولوجٌا، صنعاء 

فٌتمثل جّو النص الشعري مصدالٌة الشاعر فً حبه للغة العربٌة جسر التواصل الحضاري الوالع والطموح المستمبلً" "اللغة 
 العربٌة حبّاً، ومدٌنة صنعاء بصورة رابعة ببٌضاءة للناظرٌن. 

 انتحهٍم األدبً نهمصٍذة:

األحبة كعادة شعراء العصر الجاهلً وما  استهل الشاعر ألبً لصٌدته من غٌر الولوف على األطالل، وال البكاء لدٌار 
ٌة من نتاج علمً ثمافً فً حٌاته. ابتدأ بجملة فعلٌة فعلها بعده، بل استغرق فً لجج شغوفه بالعربٌة، واهتمام ما أبدته اللغة العرب

وّحد واأللفة والتكاتف ملتصك بضمٌر جمع المتكلم إلفادة التجدد والحدوث فً زمن معٌن مع االختصار، وما تضمنته الجملة من الت
 مع االعتصام تحت ظل لغة )الضاد( الذي مدح الرسول ملسو هيلع هللا ىلص نفسه بؤفصح من ٌنطك به. 

فالمطعة األولى من المصٌدة تتمثل فً تعزٌز اللغة العربٌة الشرٌفة والتً نزل المرآن الكرٌم بها وهو خٌر كتاب من بٌن  
والمبادئ وعلٌها رجال أُرسل من بٌن الرسل وإلى خٌر أمة بٌن سابر األمم. فهً لغة ذات المٌم الكتب السماوٌة المنزلة لخٌر نبً 

لاموا بالدفاع عنها وعن صٌانتها خالل تواجدهم فً وظابف مختلفة ذات أطراف متعددة، فهً تُْكشف جمالها عن طرٌك اإلعراب، 
وتعرف دلابمها وأسرارها عند ذوٌها العارفٌن، وتحلو عذبة سلسة كلّما رتّل بها شٌخ الماربٌن، فهً لغة لادرة على اإلبداعات فً 

 داب والعلوم اإلنسانٌة، وتُكرم صاحبها على إلمامه وفطانته بعلومها وفنونها. وهلل دّر شاعر النٌل حافظ إبراهٌم حٌث ٌمول: اآل
 وسعت كتاب هللا لفظاً وغـــــــــــــــاٌة ** وما ضمت عن آّي به وعظات

 ـــــــات فكٌف أضٌك الٌوم عن وصف آلة ** وتنسٌك أسمــــــــــاء لمخترعـــــــــــ
  17سؤلوا الغواص عن صدفاتًأنا البحر فً أحشابه الّدر كامن ** فهل 

أما المطعة الثانٌة للمصٌدة فهو نداءات وطلبات، وفً نفس الولت عتاب ولوم ٌوجه بها الشاعر أبناء اللغة العربٌة من  
مع كون من تخصص لى اللغة األجنبٌة المستعمرة، تساهل وشعور بالنمص، وحملها غٌر لغة الثمافة والحضارة، وجعلها لغة ثانٌة ع

وٌندد لوله على إخوانه األفاضل، أن ٌحاولوا إعادة فً العربٌة صار كرٌما فاضال بٌن مجتمعه الذي ٌعٌش فٌه. ٌناشد الشاعر 
النص أسالٌب سلسة وجزلة ذات مجدها وكسوتها بؤثواب رابعة جذابة متفولة عالمٌا كما كانت عند األوابل. فاستعمل الشاعر فً 

طابع ُخلمً، ومعانً إسالمٌة، وألفاظ نبٌلة، حٌث راعى الشاعر المولف بكل عبمرٌته الشعرٌة، مرة ٌطلك عنان الشعر أمراً 
بالمعروف ونهٌاً عن المنكر، ومرة ٌجذب انتباه المارئ على أهمٌة العربٌة ومٌزاتها وعن مكانتها المرمولة نظراً لكون المرآن 

 الكرٌم نزل بها، والنبً علٌه الصالة والسالم لسانه. 
فمد استعمل الشاعر ألبً فً النص كلمات ذات داللة لغوٌة مستمٌمة البمة، كاستعماله كلمة "تبارٌح" و "مرغم" و  

لمد، شدة األذى، "الشخط" فهً كلمات ذات داللة عالٌة فً الموامٌس العربٌة، ٌمال: تبارٌح من )برح( وبَُرَحاء الحمى بالضم وا
)تبارٌح الشوق( أي توه جه. ، وبه 18تمول منه: بّرح به األمر تبرٌحاً، أي جهده وضربه ضربا مبّرحاً بتشدٌد الراء وكسرها

وكذلن لغة )مرغم( ٌمال:  19والتبارٌح: الشدابد. ولٌل: هً ُكلَُف المعٌشة فً مشمة. لال شٌخنا: وهو من الجموع التً ال مفرد لها
الكره والذل والهوان، ٌمال: فعله على رغمه، و )الرغم(: المذهب والمهرب، وفً التنزٌل العزٌز: )ومن ٌهاجر فً سبٌل هللا  الرغم:

والحصن والملجؤ. )المرغم( األنف وٌمال ما لً عن ذلن مرغم منع وال دفع، والجمع:  21بجد فً األرض مراغما كثٌرا وسعة(
 األصٌل. الكثٌف وبالرصٌد اللغوي  ألبً فهو داللة على سعة الشاعر 21حولهمراغم. ومراغم اإلنسان: أنفه وما 

 فالمطعة الثالثة للمصٌدة تؤكٌد وتكرار لما صدر فً البٌت األول من المصٌدة حٌث ٌبدأ من البٌت:  
 نحن إخوان فمن فّرلنا ** لمً السخط ولعن الالعنٌن 

جاد النظم وحسن السبن، حٌث التّف هذه المطعة باألولى لٌإكد بما أحسن الشاعر ألبً بملمه فً التسلسل المنطمً، وأ 
، ٌشّد بعضهم البعض، إمتثاال بمول هللا تعالى: )إنما فً صعٌد واحٍد، وفً للعة صنعاء، أن كانوا إخواناً  –أمة اإلسالم  –جمعهم 
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وما أبداه الشاعر كذلن  23وما جاء كذلن فً اآلٌة: )واعتصموا بحبل هللا جمٌعاً وال تفرلوا( 22المإمنون إخوة فؤصلحوا بٌن أخوٌكم(
، وبما ٌلمً به من السخط اإلسالمٌة، وتمزٌك صفوفها عن االعتصام والتوحد فً النص الشعري من تحذٌره للذي لام بتفرٌك األمة

 رٌم ملسو هيلع هللا ىلص. والعتاب مع الوعٌد من هللا سبحانه وتعالى ومن رسولنا الك
فمد جعلها الشاعر درة جمٌلة، ذات منظر  –الٌمن  –وفً آخر نفسات المصٌدة تصوٌر بارع ومتمٌز لمدٌنة صنعاء  

متأللا، فهً أرض النابهٌن النابغٌن، ومسمط رأس كثٌر من المحدثٌن والفمهاء، ٌنطك أصحابها بكل ذاللة وفصاحة، ال ٌؤتٌهم 
من عبٌر الٌاسمٌن وهً بنطمهم العربٌة، فاختتم المصٌدة بكلمة مفخمة تشتعل حبا وتحمل هدٌة ٌهدى إلى أذكى  العجمة فهم ساحرون

 لابالً:  . فاستخدم ٌا النداء للتشرٌف والتعظٌم فً خطابه الشعريصنعاء الٌمن
  لن ٌا )صنعاء( منً بالة ** هً أذكى من عبٌر الٌابسٌن

 انعاطفت وانخٍال فً انمصٍذة:

لكشف الغطاء والمخبوء خالل  العاطفة والخٌال عنصران ركٌزان فً درس األدب عند النماد، ولد اهتم بهما النماد كثٌراً  
العاطفة بمولهم: "ما ٌمصد به صدق الشعور واإلحساس بالحٌاة وصدق التؤثر لصابد شعراء كل عصر وزمن، لذلن عرف النماد 

  25فٌها نفس األدٌب بموضوع ما وتنفعل به نفسه، وٌتؤثر به كٌانته ووجدانه. فهً كذلن الحالة التً تتشبع 24بالمشاعر"
أما الخٌال فهو "وسٌلة إلدران الحمابك التً ٌعجز عن إدراكها الحّس المباشر، أو المنطك وهو إظهار األدٌب الصالت التً بٌن 

النفس والشعور، وهذا هو الذي ٌمرب البعٌد،  وهو ألوان مجنحة من صنعة الخٌال المتصرف فً ملكات. 26األشٌاء والحمابك"
وٌسهل الصعب من المعانً، وٌوضح الغامض، وأجنحة هذا الخٌال فً مبالغة ممبولة أو استعارة صادلة، أو كناٌة لرٌبة، أو تشبٌه 

  .27مستطرف فً ثناٌا الشعر
األفكار اإلسالمٌة، واللغة األصٌلة النمٌة، ٌجد الدارس فً هذه المصٌدة للشاعر ألبً أن العاطفة مشبعة ومنبثمة فً بوتمة 

حٌث استطاع أن ٌحّرن شعوب العالمٌن، وأن ٌهزز مشاعرهم بكل طالاته لٌفتخروا باللغة العربٌة، ولٌحملوا رعدة لوٌة أمام 
وّي لهذه اللغة فً خلجات نفسه، نحو الغٌرة والحّب المالذي ٌتجلجل  أعدابها، ولد نجح الشاعر فً صدله الفنً، وإحساسه المرهف

العربٌة العرٌمة، ولتوحٌد األمة اإلسالمٌة تحت راٌة واحدة وعلى كلمة واحدة، ألنهم كالبنٌان ٌشّد بعضه البعض، وٌتمثل ذلن فً 
 زاوٌة لوله فً المصٌدة: 

 جمعتنا ٌا شعــوب العالمٌن ** لغة الضاد فصـــــــرنا فـــــــــابزٌن 
 ولوله أٌضا: 

 نحن إخــــــــــــــــوان فمن فــــــرلنا ** لمـــً السخط ولعن الالعنٌن 
الشاعر ألبً بلبالته العربٌة، وأفكاره اإلسالمٌة، وتجواله بٌن مدن ولرى مناطك العرب الفصحاء، حٌث لعب هذا، استمتع  

جوانب مختلفة، واستنمى كثٌراً من ألفاظه ومعانٌه  دوراً فعّاالً فً مٌدان العلمً والثمافً، وجعل ممدرته تحاذي ممدرة العرب فً
 .من النص المرآنً الذي دعى إلى التوحد واأللفة واالعتصام

العاطفة فً النص، ولد وصف العربٌة وفً المصٌدة تعبٌر صادق، ونتٌجة رابعة، ونجاح صاف لدى الشاعر فً توظٌفه  
ت العالم، ومرة ثانٌة ٌلجج بالتحرٌض والتوحد ومالزمة الصفوف الواحدة، بؤنواع الصفات، مرة ٌعززها وٌتباهى بها بٌن سابر لغا

 ٌلخبط فٌها بالصورة الالمعة لمدٌنة صنعاء الٌمن الجمٌلة الحسناء. وعلى كلمة واحدة، ومرة أخرى 
العربٌة، وشنٌع فعل الصورة الشعرٌة ملجؤ فً تخٌٌله لٌصور معاناته ومكابداته نحو أما الجانب الحٌالً فمد جعل الشاعر  

فمد تدور بٌن إستعارة وكناٌة وتشبٌه خالل المصٌدة حٌث أسند الفعل )تزكم( إلى اسم غٌر محسوس على  أصحابها من اإلهمال،
عندما ٌكون أعداء العربٌة بالضجة والثرثرة حٌن رأوا تمدما ونهوضا سبٌل المجاز ألن الدنٌا ال تزكم لكن الذي ٌزكم هو من فٌها، 

، فهذا إسناد مجازي عاللته المجاورة، وهو من المجاز العملً. فهً تمنٌة متمنة ومحكمة فً كثٌر من الموالف خالل شعر نحوها
 شاعرنا ألبً النٌجٌري.

ٌالحظ الدارس فً هذه الممالة أن الشاعر ألبً النٌجٌري لام بدور فعال فً تمدم عجلة اللغة العربٌة فً داخل وطنه  
وما ٌعانٌه المجتمع اإلفرٌمً والشرق األوسط أثناء رحالته العلمٌة والصٌفٌة منها. وحاكى عالج لضاٌا الساعة  العزٌز وخارجه، فمد

ولام بمطارحات شعرٌة هزت مشاعره بٌنه فً لرٌضه شعراء المدامى والمحدثٌن لكثرة تطلعاته ومشاهدته فً الدول الخلٌجٌة، 
 ولد عبّرت بها عن عمٌك حبها لمكة لتً أهدتها للشاعر ألبً وهً بعنوان: "مكتً"اوبٌن الشاعرة السعودٌة )إنصاف( فً لصٌدتها 

 إلٌها حٌث تمول فً مطلعها: المكرمة واعتزازها االنتماء 
 الزمان كتاب هذا المصٌد مشاعر وخطاب ** الحرف منه مدى 

 ولوده الشرٌان واألعصاب فأكتاف السنا ** والشعر حٌن ٌروم 
 28رتابــــــــــــــإاده مــــــــــــفحنٌنه وفوالشعر حٌن ٌكون فً أم المرى ** 

فلمد هزت مشاعر الشاعر ألبً ووثمته بحبالها وحملته فً طٌفها عنان السماء فنجح الولوع على وحً لصٌدتها حٌن ٌمول 
 فً مطلعها وزنا ولافٌة وشكالً:
 ل أبطحها تخاض صعاب ـــــــــاب ** وألجــــــــــلٌكن لمكة جٌبة وذه

 اب ـــورى وتسنّت األسبـــــــــــأرض رغام سار فً أرجابها ** خٌر ال
 و الحطٌم ونالنً إعجاب ــــ)إنصاف( شعرن لد أثار مشاعري ** نح

  29رٌن بٌانه الخالّبـــــــــاضــــــــــــرٌض فهّزنا ** فً الحــــــــــوهللا طاوعن الم
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هللا سبحانه وتعالى مّن عبده بها، فجاءت الموافً مطٌعة له، واإلنسجام ملتصمة ملففة، واالتفاق فً فهً موهبة من 
المناسبة. فهً رابطة لوٌة فً توثٌك هذه العاللة بٌن سكان لارة إفرٌمٌا وسكان الشرق األوسط مّست جمٌع أطراف الحٌاة اجتماعٌا 

  ودٌنٌا وثمافٌا والتصادٌا وسٌاسٌا.
 انخاتمت:

هذه الممالة عبارة عن ولفة لطٌفة وجولة لصٌرة ترسم بسماتها عن دور الشاعر ألبً فً توثٌك العاللة بٌن أفرٌمٌا 
حٌث ولف الباحث على المفهوم الدلٌك إلفرٌمٌا والشرق األوسط ومولعهما والشرق األوسط خالل لصٌدته المعنونة بــ: "صنعاء" 

رض المصٌدة شبطا وشكالً، مع جو النص ومناسبته، ثم التحلٌل والدراسة للمصٌدة، حٌث الجغرافً والسكان، ثم تمدمت الممالة بع
استنتج الباحث خاللها تلن العاللة الوطٌدة والتً ال تزال مستمرة إلى ما شاء هللا. هذا، فنتابج الدراسة تكمن فً أن الشاعر ألبً 

إسالمٌة منذ نشؤته، فمد اتسم بهذه الصبغة اإلسالمٌة وتعالٌمها فً فحل من فحول شعراء نٌجٌرٌا لاطبة، حٌث ٌتمتع بثمافة عربٌة 
ٌفهم فهماً دلٌماً إال بحذق علومها وفنونها. شعره، ألنهما متالزمتان كتالزم الروح وبالجسد أٌنما دخل اإلسالم دخل معه العربٌة، وال 

صوص الشعرٌة المعبّرة فً بٌبة عربٌة مع التً عبّرها ومن نتابج الدراسة أٌضا توافك المرٌحة والفكرة مع النظم والسبن فً الن
الشاعر فً وطنه وإللٌمه اإلفرٌمً، ومنها كذلن شرف اللغة العربٌة وما لها من متانة ووفرة معانٌها ودالالتها على سابر اللغات فً 

تخفاف بشؤنها مع لدرتها على خلك العالم، ومنها مواجهة الشاعر متخصصً العربٌة وخّدامها باللون والعتاب على تساهلهم واالس
كثٌر من إنتاجات بشرٌة، وفً األخٌر لام الشاعر بتصوٌر رابع ٌعزز مدٌنة صنعاء وإجاللها وما لها من كرم وشرف وأصحاب 

 31: "هم أرّق أفبدة وألٌن للوباً اإلٌمان ٌمان والحكمة ٌمانٌة"ال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصأللوطبما بٌان 
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