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:صور من المشكالت التي تواجه حملة الثقافة العربية في نيجيريا
 لمحمود حامد الهجري،دراسة تحليلية لرواية خادم الوطن
 ناصر أحمد صكت:إعداد
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Abstract
Long ago, Arabic and Islamic education was the foundation of human
civilization in Sub-Saharan Africa, politically, psychologically and socially,
especially in Nigeria where the reformer, Usman bin Fodiyo established an
Islamic government ruled by Qur’an and Sunnah. This also comprises the
quality the quality of the people’s belief, spiritual values, their social and
political way of life and etc, as it helped them in building their good identity
which Islam has designed for them. Eventually the influence of these factors
disappeared due to the intervention and intrusion of hateful western colonial
masters who distorted the people and their destroyed their valuable culture.
Later the Western Education which is contradicting Islamic values spread in
the society. English Language became the official language while Arabic and
Islamic elites were segregated from the government politics and were also
excluded in managing the government offices and ministries. They are even
out of the citizenship sphere! This paper came from this point of view to
present the insight of the problems faced by Arabic and Islamic Education
Campaign in titled: Problems faced by Arabic and Islamic Education
Campaign in Nigeria; analytical Study’ by Co-Member, Limahmud Hamid
Hijri. Poetry attests to the ports' attitude and depicts their doctrines. It also
attests to the characteristics that characterize all the poetical innovations. The
poetry in Sokoto, since in the early time was in two characters: 1.The general
character: this is kind of classical art. It includes poems that present the poet's
culture which are distinguished topics of praise, eulogy, erotic poetry and
occasions. 2. While the other character I religious. Some poets mix Islamic
feelings with symbol and inspiration. The article aimed to shed light on how
one of the poets in Sokoto town employed this symbolic direction. This is no
other Waziri Junaidu, who was able to express his poetry experience and
transfer it to the reader by creating a kind of magnetisms that applies to his
meeting points. It also teaches on the poetic creativity by choosing the words
and structures that suggest the meaning which the poet did not disclose and
finally the use of wonderful images and sweet music that symbolized the
meaning that he wants to indirectly express.
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ًا
واهذ الشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت -كذًيا -ؤظاط الحػاسة ؤلاوعاهُت في ؤفشٍلُت حىىب الصحشاء بإبػادها العُاظُت والىفعُت
والاحخياغُت،وخطىضا في هُجيرًا ،خُث ؤظغ املجذد غشيان بً فىدي دولت بظالمُت جدىيبالىخاب والعىت،وٍخػيً هزا
مجيىغت مً الطفاث الاغخلادًت واللُم الشوخُت والحُاة الاحخياغُت والعُاظُت وغيرها،ميا ّ
حعذ هىٍاتها الؿُبت
الخالطت ،ورلً خعب ّ
جطىس ؤلاظالم لهزه الجىاهب.وكذ جالشذ جإزيراث بػؼ جلً الػىاملػلى ًذ الاخخالٌ
ّ
الغشبُالبغُطحُث ّ
شىه الشػبّ ،
ودمش ؤخالكه اللُيت وكذساجه الفاغلت ،وغؿلشلافخه ؤلاظالمُت ،ميا خاٌ دون ظىٍت
الشػب الفؿشٍت،فاهدششث الشلافت الغشبُت اإلاػادة لللُم ؤلاظالمُت في رلً الشػب ،وؤضبدذ اللغتؤلاهجليزًت هي الشظيُت،
فإضبذ اإلاشلف بالشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت مىػضال غً ظُاظت الذولت ،وسغاًت مياجبها،بل هى خاسج هؿاق اإلاىاؾىت!
مً هزا اإلاىؿلم حاء هزا اإلالاٌ ّ
لُلذم سئٍتغً اإلاشىالث التي جىاحه خيلتالشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت في هُجيرًا ،بػىىان:
"ضىر من املشكالت التي ثىاجه حملة الثقافة العربية إلاسالمية في نيجيريا؛دراسة ثحليلية لرواية "خادم الىطن"
ملمىد حامد اللهرر"ّ .
وجخيىن اإلالالت مً الػىاضش آلاجُت:
 وكفت مؼ الياجب
 مػيىن الشواًت
 وغؼ الحُاة الاحخياغُت في الشػب الىُجيري.
 جدلُل ؤفياس الياجب خىٌ اإلاشىالث التي ًىاحهها خيلت الشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت.
 الخاجيت.

وقفة مع الكاثب
بن الياجب خامذ مديىد ببشاهُم الهجشي ؤدًب سواجي مػاضش وشإ في بِئت ًشباوٍت مىخظت بالشلافت الػشبُت ،ولذ الياجب بداسة
"ؤٌغىسو" بخذي كشي مذًىت بلىسن غاضيت وىاسا بجيهىسٍت هُجيرًا .ؤخز مبادت دسوظه غىذ شُخه آدم ًدحى غبذ الشخيً
الفالحي ،زم الخدم بيذسظت داس الهجشة للذساظاث الػشبُت وؤلاظالمُت بيذًىت هىى خُث خطل غلى الشهادجِىاإلغذادًت
والشاهىٍت ظىت1998 :م ،زم واضل الذساظت بيلُت الذساظاث الػشبُت وؤلاظالمُت بالجيهىسٍت اللُبُت ،فدطل غلى شهادة
اللِعاوغ في اللغت الػشبُت ظىت2003 :م ،وواضل دساظخه الػلُا بيلُت الذغىة ؤلاظالمُت بالجياهيرًت الػظمى وهاٌ شهادة
الذبلىم الػالي ظىت2004 :م ،زم ّ
سجل الياجب للياحعخير في اللغت الػشبُت في اليلُت هفعها ،وهخب سظالت بػىىان" -:الاججاه
ؤلاظالمي في سواًاث هجُب الىُالوي" ورلً ظىت2007 :م،وهزا ميا ّ
وظؼ زلافخه في اللغت الػشبُت خشضا غلى بجلاجها .والياجب
لم ًضٌ ًىاضل وشاؾاجه الػليُت وألادبُت(. )1
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مضمىن الرواية:
لم ًخالف غىىان الشواًت مػيىجها ،وهي سواًت احخياغُت شػبُت ،ألجها حػالج مشاول احخياغُت وؾىُت ،حػبر غً مجخيؼ
واجبها ،وهي ظيرة راجُتللياجب ،جذوس مػظم ؤخذاثها خىٌ اإلاشىالث التي واحهها البؿل اإلاشلف بالشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت،
فلذ ﰎ الخذسج فحها مً الػلذة الشثِعُت بلى الحل.
حػل الياجب في خياًت هزه الشواًت الصخطُت الشثِعُت "هىس" ،وهى شاب غُىس غلى زلافخه الػشبُت ؤلاظالمُت ،دسط اللغت
الػشبُت خاسج الذولت ،وجخشج ّ
مخفىكا بيشجبت الششف ،زم سحؼ بلى معلـ سؤظه هُجيرًا مشٍذا اإلاشاسهت في خذمت الىؾً وبىاء
الذولت مؼ صمالثه اإلاخخشحين في شتى الجامػاث واإلاخخططين في مجاالث مخخلفت هيا هى مىطىص غلُه في كاهىن الذولت،
فلابله الشػب بيػامالث ال ًشجػحها ختى الالحئىن .للذ واحه غثراث مشبؿت للػضم ،ميا حػله ٌشً في حيعِخه.
والياجب غلى كيت مً الزواء والفؿىت والفطاخت ،فاخترغصخطُاث خُالُت ساجػت وؤماهً الثلت وؤصمىت مىاظبت لألخذار.
وشخطُاجالشواًت ؤًػا مىاظبت لألبػاد الجعيُت والاحخياغُت والىفعُت.
وكذاظخخذم الياجب اللغت الػشبُت الفطخى مشاغُا الشلافت ؤلاظالمُت في ببشاص فلعفخه للشػب الىُجيري .ومىذ للبؿل اإلاشابشة
وؤلالحاح غلى اإلاشاسهت في خذمت الىؾً مهيا ًيلفه رلً مً الىكذ والخطحُت.
ووع ااملياا ججمااية في الشعب الليجيرر:
ّ
بن الحُاة الاحخياغُت في الشػب الىُجيري -وخطىضا في الػطش الفىدوي -واهذ شبحهت بيذًىت جيبىخى في وشاؾها الشلافي ،بل
َ
الػذٌ وؤلاهطاف بين اإلاىاؾىين ظببا
ٌػخبر هزا الػطش رهبُا باليعبت لليشاؽ الشلافي .وضاس جؿبُم صغياء الذولت الطىخُت
مً ؤظباب بفشاء ألامً والعالمت في الشػب الىُجيري في جلىم الفترة ختى ضاس ّ
الجى هيا ًطفه الشاغش:
ُ
ؤخيذ ببالدها ّ
العىدان في هزا الضمان اإلا ْب َه ِج
ُبششي ألمت
ٍ
بلى ؤن كاٌ:
َّ
فابُؼ وحه الذًً َ
ّ
َّ
واظىد وحه الىفش بػذ جبل ِج
بػذ َمداكه
ّ
ّ
َ
ُ ّ َْ ُ
ىهج
ِ
وههج م ٍ
والذًً في غض ٍ
ىهج والىفش في ر ٌٍ وهه ٍج م ِ
ّ
ُ
العىداء ٌل
والعىت ّ
لُل ًَّذ ِج()2
الغشاء ضبذ ًَىجلي والبذغت
اظخيش خيلت الشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت في كىتهم وبهجتهم في هُجيرًاً ،خيخػىن بيياهت احخياغُت غالُت ،هم العالؾين
والحيام ،وهم ؤصحاب ّ
الحل والػلذ ،بلى ؤن حاء اإلاعخذمش البغُؼ( )3هادفاوشش الشلافت الغشبُت اإلاػادة لللُم ؤلاظالمُت في
هزا الشػب ،وجذمير ؤخالق املجخيؼ اللُيت وكذساجه الفاغلت ،وحػؿُل زلافخه ؤلاظالمُت ،ميا ًدىٌ دون ظىٍت الشػب
ّ
1861
الفؿشٍت.فهاحم اإلاعخذمشاملجخيؼ الىُجيري اإلاعلم وحغلب غلُه .بذؤ اإلاعخذمشوهالهجىم غلى ؤساضخي هُجيرًا ظىت
ّ
مُالدًتوجم الاظدُالء في ظىت 1903م بةظلاؽ اإلايالًُ ؤلاظالمُت" )4( .فإظىذوا شاون الخػلُم بلى ؤلاسظالُاث الخبشيرًت
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ّ
واظخيش ألامش هزلً هدى هطف كشن بػذ الاخخالٌ البرًؿاوي غلى
وظهلىا لهم ول الؿشق والىظاثل ليشش الشلافت اإلاعُدُت،
ّ
دًاس هُجيرًا ( )5وإلاا ؤدسن ؤغذاء ؤلاظالم ؤن خشبهم غذه ًجب ؤن ٌػخيذ غلى مداسبت اللغت الػشبُت ،وبخُاء لغت اإلاعخذمش
الغاشم ،بذؤ بتهيِش خيلت الشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت في الىظاثف الحيىمُت،وخاوٌ بيل ما ٌعخؿُػه في اظدبذالها بلغخه،
ّ
فجػل اللغت ؤلاهجليزًت هي اللغت الشظيُت ،وؤضبدذ دواوًٍ الذولت واإلاياجب الحيىمُت ولها حعخػيلها ميان الػشبُت ،وإلاا
الخظىا ؤن الشػب غىف غلى حػلم اللشاءة والىخابت بالحشف الػشبي ّ
ألن بػؼ لغاتهم املحلُت واهذ جىخب بالحشوف الػشبُت

ّ
فلللىا غذد
فخدىا اإلاذاسط اإلاضدوحت بين الشلافت اإلاعُدُت وشخيء مً دساظت الػشٍبت ؤلاظالمُتوواهذ الىىِعت جلىد الخػلُمِ ،
ّ
الذسوط والحطظ املخططت للػشبُت،بل حػلىها آخش الحطظ في الجذوٌ الذساسخي .وٍػاف بلى رلً ؤهه لم ًىغؼ للػشبُت
والذساظاث ؤلاظالمُت مىهج وملشس مخبؼ ،غالبا ما ًخخاس لها ؤظاجزة غير ؤهفاء في ألاداء والخبرة لػذم مياسظتهم الىظاثل
الخػليُت الحذًشت )6( .وميا اد الؿين ّبلت ّ
ؤن اإلاخخشحين مً مجاٌ الشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت ال ًلبلىن في مجاالث الػيل
ص
ًا
( )7وهىزااظدبذٌ اإلاعخذمشون الحشف الػشبي
ؤلاداسي بال في خذود غُلت ومدطىسة حذا ال جيذ بلى العُاظت بطلت.
بالحشوف الالجُيُت في اإلاذاسط ،وحػل الخالمُز ًخػليىن اللشاءة والىخابت بلغاتهم املحلُت بهزه الحشوف الالجُيُت ،ووحذ رلً
ّ
حصجُػا مىلؿؼ الىظير مً كبل الحيىمت ،وبهزا جذخالإلاعخذمشون وهُيىىا غلى البالد ،وغيلىا غلى بغػاف الشلافت الػشبُت
ؤلاظالمُت ووشش الػاداث الغشبُت في املجخيؼ الىُجيري .وللذ جدلم لهاالء ألاغذاء ما خؿؿىا له ،ببان الػهذ الاظخذماسي ،وبن
وان اإلاعخذمش كذ غادس بالدها ،فال ًضاٌ جإزير ما صسع فُىا مىحىدا.
ومً هزا هالخظ ما ًىاحه خيلت الشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت مً اإلاشىالث في املجخيؼ الىُجيري ،بر ّ
بن مداسبت الشلافت الػشبُت
ؤلاظالمُت بيل وظاثل ميىىت مً كبل اإلاعخذمشًٍ اإلاعُدُين ورًىلهم وجخطُطها في اإلاعاحذ واإلاذاسط ألاهلُت فلـ،
وتهيِشهاغً اإلاياجب والذواوًٍ واإلاذاسط الحيىمُت َلؿامت هبري جادي بلى اهلشاغها-ال ّ
كذس هللا .وكذ ؤفطخى رلً بلى كلت بكباٌ
الؿلبت غلى حػليها هظشا الوػضاٌ اإلاشلفين بالشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت غً ظُاظت الذولت ،وسغاًت مياجبها ،بل هى خاسج هؿاق
اإلاىاؾىت!بِىيا كام اإلاعخذمش بخىظُف خشٍجي مذاسظهم مً ألاكعام ألاخشي في ؤهم ؤغياٌ ؤلاداسٍت .وؤضبذ املجخيؼ الىُجيري
واإلاشلفىن بالشلافت الغشبُت ًىظشون بلى خيلت الشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت هظشة اخخلاس واصدساء لػذم حصجُػهم مً كبل
َّ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ
ُ َ َ َ َ َّ ًا َ َ َ ُ َ
ىاك ْشٍَ ًات َؤ ْف َع ُذ َ
وه َاو َح َػلىاؤ ِغ َّضةؤ ْه ِل َهاؤ ِرلت َوهز ِلى َُ ْف َػلىن}.
الحيىمتِ {.بهاإلالىو ِةرادخل
ثحليل أفكارالكاثب حىل املشكالت التي يىاجهها حملة الثقافة العربية إلاسالمية:
ّ
بن مً ؤهم غىاضش ؤي اهخاج ؤدبي ألافياس التي جطذس مً وحذان الياجب وشػىسه ،فُخدخم غلُه ؤن ٌػشع ؤفياسا ًفهيها
ّ
اليل ألهه ًخاؾب الجياهير .والغاًت ؤن ًبثها الياجب بػاؾفخه ّ
وٍطبها في خُاله فدعتهىي اللشاء وجيلً كلىبهم ،فُىفػلىن مػه
وَشاسوىهه في الشػىس والىحذان.
ًلىٌ الياجب:
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ُ ُ ّ
الخدشن في ؤكصخى ّ
ّ
خذ ميىً مً العشغت لئال ًفىجه كؿاس الخذمت اللادمت،
ىس ؤهه في مإصق خؿير ،وغلُه
"...هىان ؤدسن ه
ّ
ّ
فاجطل باإلاعاولين غً ألامش معشغا ،واجطح له ؤن غلُه الترحيت الصحُدت لشهادجه الشاهىٍت فدعب مادام ؤهه دسط اللغت
()8
الػشبُت"...
ُ
حصخظ اللؿػت لللاست ضىسة ماإلات وخضٍىت للغاًت ججاه اإلاشلف بالشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت في هُجيرًا ،هيا ججعذ مذي
ُ
هجاح جخؿُـ اإلاعخذمش البرًؿاوي في تهيِش اللغت الػشبُت ؤلاظالمُت واظدبذالها بلغخه ؤلاهجليزًت،وبال هُف جدخم غلى خيلت
ّ
الشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت جشحيت شهاداتهم كبل ؤن جيىن مػخبرة لذي خيىمت هُجيرًا؟ بهه ؤمش مشير للعجب وألالم ،وبال هُف
ٌػِش الشػب مً بػػت كشون جدذ دولت غشبُت بظالمُت غظُيت زم حعلب مىه هزا الشٍذ فُؿالب بترحيت ملفه مً الػشبُت
بلى لغت اإلاعخذمش الغاشم فُيىن هيً لِغ له خم اإلاىاؾىت؟
ومً اإلاشىالث التي جىاحه خيلت الشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت في هُجيرًا غذم غيان معخلبلهم في الحُاة ،وكذ اظخؿاع الياجب
ًا
ؤن ٌسجل لىا مشاغشه ،وٍشظم لىا ضىسةواضحت للحالت التي هى فحها ،مً وأبت ّ
الجى وظالمه ،وهي راتها وافُت ؤن جيىن ظذا
دون جلذم الشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت في املجخيؼ الىُجيري،وال جياد جطغي بلى ؤلحان الياجب ختى ججذ هفعً مشاسوا ومىفػال
مػه في الشػىس والىحذانً .لىٌ الياجب:
ُ
"ً...ا لألكذاس! هل هخب غلُىا – داسسخي اللغت الػشبُت – ؤن هىاحه غلى ؤًذي خيىمخىا هزه اإلاشاول ولها؟ ؤهظش بلى هزا الشحل
خشٍج حامػت الغىط ...ؤحى آلان للدسجُل لليشاسهت في خذمت الىؾً ولم ًلؼ هىا دكاثم ،وها ؤها الُىم ّ
خشٍج ولُت الذساظاث
ّ
الػشبُت كذ كػِذ شهشا بال بطُظ مً هىس ألامل ،فيا الفشق بُجي وبِىه؟ هى ًلهج بلعان بهجليزي
ؤعجمي وؤها ؤفصح بلعان
غشبي مبين ،وهل الزهب ول الزهب ؤهجي َ ُ
ظذ الػشبُت"( )9؟
دس
وكاٌ ؤًػا:
"...جزهش ًىما وان في بخذي كاغاث الجامػت خين ّ
اشخذ خىاس بِىه وبين صمالثه خىٌ معخلبل ؾالب الػشبُت في هُجيرًا بر كاٌ
ًا
والجذ اإلاعخيُذ في ؾلب الػلىم الػشبُت مؼ ؤهىا – ؾلبت هُجيرًا – معدُلىىن ّ
ّ
لم ؤدس ل َـم هزا ّ
بإن
الىذ
ؤخذهم فجإة ِ ْ ...
معخلبلىا غير مػيىن في البلذ"()10؟
وهزه ضىسة واضحت وضادكت للخدذًاث التي جىاحه ؾالب الحشف الػشبي في هُجيرًا ،فيً الزي ًػيً لحيلت الشلافت
الػشبُت ؤلاظالمُت في هُجيرًا معخلبال مشمىكا ،وخيىمخه ال حػترف به ،واإلاىاؾىىن ال ًيجذوهه جيجُذا؟ ومً الزي ًػيً لهم
هزا اإلاعخلبل وهم ؤهفعهم ًيشلىن الخخلف والخحجش والخياظل في ؤداء الىاحباث،وججاهل هىاحي الحُاة الاحخياغُت
والعُاظُت والاكخطادًت وغيرها مً مجاالث الحُاة.؟وغلُىا ؤن هخطىس الجهذ الهاثل الزي بزله صغياء الذولت الطىخُت في
ظبُل ضالخىا وجدلُم زلافخىا الػشبُت ؤلاظالمُت في الشػب ،وهل وحذوا حيُؼ هزه الخؿىساث في ّ
غشُت وضحاها؟ هال زم
ؤلف هال! ّبجهم بزلىا الىفِغ والؿُب في جدلُم ضالح ؤمتهم.

خاوٌ الياجب ؤن ًطىس اإلاشىالث التي مش بها في مداولخه لليشاسهت في الخذمت الىؾىُتجطىٍشا دكُلا،وشخظ مذي هشاهُت
اإلاشلف بالشلافت الغشبُت لحيلت الشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت في هُجيرًا لِعخؿُؼ اللاست بزلً ؤن ّ
ًخخُلها في رهىه ،وٍجعذها
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وإهه ٌشاهذها.فػلذ خىاسا بِىه وبين ظُىشجيرة لىصاسة التربُت والخػلُم وي ًجزب اللاست لليشاهذة وٍطىسها هى ؤًػا
جطىٍشا دكُلا .كاٌ الياجب:
"...غاد هىس بالشظالت التي جشبذ وحىد ولُخه في حشاد...،فزهب مغخبؿا بلى الىصاسة لخلذًم هزه الشظالت هيا ُؾ ْ
لبذ ،وغىذ ما
دخل غلى ظُىشجيرة مىخب حػذًل الشهاداث ألاحىبُت الزي ؾلب مىه هزه الشظالتْ ،
ظإلخه؛
 َؤلعذ ؾالب الػشبُت؟
بلى ،للذ دسظذ الػشبُت في حشاد.ّ
ومارا جشٍذ بالخذمت الىؾىُت؟ ّألن الحيىمت ال جخذم مً لم ًخذمها ،وهل حػخلذ ؤهً حعخؿُؼ خذمت هزه الذولت بالػشبُت؟
ولم ال؟ؤال حػشف ّؤن مياهً وؤمشالً هى مجلغ الىغظ وبمامت اإلاعاحذ؟
 ّولىجي ؤملً شهادة اللِعاوغ في الذساظاث الػشبُت وؤلاظالمُت.
ختى برا واهذ لً شهادة الذهخىساهّ ،فةن الحيىمت ال حعخفُذ مىً شِئا!
ّ
شىشا ًا غضٍضحي ،اإلاهم ؤن حعاغذًجي غلى جلذًم هزه الشظالت التي ؾلب ّظُ ُذ ِن بخػاسها مً العفاسة الدشادًت إلزباث ولُتي.
ُ ّ ًا
ُ
مخُلىت مً ّؤجها ال ججذي.
ظإفػل ،وبن هىذهظش هىس بلحها هظشة الىيش بلى فشَعه ،وإهه ًهجم غلحها ُوَشبػها غشبت كىٍت ،ؤو ّ
ًللجها دسظا ًلُم بإمشالها"!

()11

شخظ الياجبفي اللؿػت مشيلت مً اإلاشىالث التي جىاحه خامل الشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت في هُجيرًا ،خُث غلذ الحىاس
بُجهىبِىاخذي رًىٌ اإلاعخذمش البرًؿاوي اإلاشلفت بالشلافت الغشبُت اللذ .غػب البؿل غػبا شذًذا مً هزا الحىاس الزي داس
بِىه وبين العُىشجيرة ،فاظىدث الذهُا ؤمامه وجذفلذ غلُه الهيىم والغيىم ،ختى فىش في ؤن ّ
ًللً العُىشجيرة دسظا ًلُم
بيشلها ،بال ّؤهه ّ
ضبر هفعه ّ
وجديل ولياتها العِئت ،واغخبرها مً ظىء اللذس .لىجهاهلؿؼ الشحاء غىذه في اللحاق بشهب الخذمت
الىؾىُت لهزه الذفػت.وكذ اظخؿاع الياجب ؤن ًشظم اإلاشهذ لللاست في ضىسة حزابتمً خاللها ًُذسن كعاوة هزا اإلاشهذ ،وما
ًيابذه اإلاشلف بالشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت في هُجيرًا ،ولػله بزلً ًشسي لحاله.
ومً الطىػت الشاجػت في جطىٍش الياجب اإلاشىالث حصخُطه ؤخىاٌ اإلاشلفين بالشلافت ؤلاظالمُت وخُاتهم الاحخياغُت في مخُم
خذام الىؾً ،خُث ًلىدهم الجىىد بلى مُذان الخذسٍب بيل كعاوة ،وٍذسبىجهم غلى ؤال ًإخزهم ألاغذاء غلى ِغ ّشة ،وؤن ًيىهىا
معخػذًً في ول لحظت للهجىم ؤو الذفاع غً الذولت ( )12بال ّ
ّ
ؤن الخذسٍب مشىب بالشكظ والخياًل مؼ الفخُاة الياظُاث
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الػاسٍاجاإلااثالث اإلايُالث،بل اإلاػاهلت مً غشوسٍاث الخذسٍب ،ألامش الزي ًجػل خامل الشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت ّ
حهيش هفعه
خُفت الاخخالؽ.
لم ًزهشالياجب هزه اإلاشىالث في ضىسة حامذة بل ؤساد ؤن ٌشاسهه اللاست في بدسان مذي ما ٌػاهُه اإلاشلف بالشلافت الػشبُت
ؤلاظالمُت في هزا املجخيؼ ،فشظيه في مشهذ خعاط كاثال:
"...زم ًخخاس إلاشاكطخه مً ًشٍذ مً الضمالء بششؽ ؤن ًىادي امش ًاؤة بن وان هى سحال ،وجىادي سحال بن واهذ هي امشؤة ،وهىا جشي
الشباب ؤمشاٌ هىس ًخلهلشون ،وٍخخفي بػػهم وساء بػؼ اظخدُاء مً هذاء اإلاشؤة ،وغالبا ما ججذ هاالء البىاث ًبدثن غً
املخخفين! للذ وكؼ هزا الىذاء ًىما غلى هىس ،فغلبه الحُاء وداهيه الخجل!...زم ّ
بن الخلبُت لهزا الىذاء واحب"(!)13
"ؤما ألامش اإلاطحً واإلابيي في آن واخذ مً هزا اإلاىظش الػظُم ،هى ّ
ّ
اإلاخديعين لخؿبُم
ؤن هىان شابا مً  -حياغت الخبلُغ –
َّ
ٌل
فخاة ُ
شبه غاسٍت راث
الششَػت ؤلاظالمُت خشفا بدشف ،وان مً غيً هاالء اإلاػزبين ،ووان هطِبه في الؿابىس ؤن واهذ ؤمامه
باللىة ختى ال جىفلذّ ،
وٍػيها بلى ضذسه ّ
ّ
ألن
ُمُىغت ودالٌ ،فال ّبذ – خعب ألامش الطادس مً الجىىد– ؤن ًإخز بخطشها
ُ
الاهفالث هىا ًادي بلى مػاغفت الخػزًب... ،فيارا ًفػل؟ بن اظخػطم فله الػلاب ألالُم ،ؤو الخذسٍب اإلا ِهين ،وبن ؤكبل
ّ
مذ الشاب ًذه بلى خطش اإلاشؤة! ّ
ًاهبه وَػاجبه! هىا ضاح اللاثذ ضُدخه اللىٍت؛ خزها بلىة! فعشغان ما ّ
فشذ غلحها
فالػيير
ًّ
()14
وغيها بلى ضذسه ّ
شذا كىٍاّ ،
غيا شذًذا ،فاهفجش الجىىد غاخىين مً مىكفه" ...
ؤحاد الياجب في الخطىٍش ،خُث ّ
ضىس اإلاشهذ جطىٍشا دكُلا ختى وبن وان اللاست ال ٌػشف شِئا مً هظام مُادًً الخذسٍب
لخذام الىؾً في هُجيرًاٌ ،شػش وإهه ٌشاسن في الخذسٍب ألن الياجب غشع اإلاشهذ في ضىسة واضحت ؤمام اللاست ّ
وضىسها
ّ
اإلاذسبين بيل كعاوة وجلعُم املجيىغاث وهُفُت مشاسهت ألاغػاء وجفاغلهم في الشٍاغت والشكظ
جطىٍشا دكُلا بالجىىد ِ
ّ
اإلاخديغ اإلاعىين الحامل بالشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت وخاله اإلاشسي
والخياًل .وميا ؤحاد فُه الياجب حصخُطه ران الشاب
ْ
ووإن اللاست ٌشاهذ البؿل ظابدا في بداس الهيىم ومغشكا فحها ختى ّ
غلُهّ ،
عجضحػً ّ
جديل غبء هزه الذاهُت التي
وإن مفاضله
ُ
ًا
ّ
ظليا غلى ؤخز ألاحىبُت وغيها بلي ضذسه ّ
غيا شذًذا .فهزه مً ؤهبر اإلاشىالث التي جىاحه خيلت الشلافت
ؤإلا ْذ به ،خين ؤحبر
الػشبُت ؤلاظالمُت في هُجيرًا ،رلً ألن اإلاعلم اإلاشلف بالشلافت ؤلاظالمُت داثيا ًخزهش ؤوامش سبه وهبُه وهىاهحهيا .ؤلاوعان الزي
ُ
ُ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َّ َّ َ َ ٌل َ َ ْ َ ُ َ ()15
ًخفىش فُلىله حػالىُ " :ك ْل ل ْل ُي ْامى َين ٌَ ُغ ُّ
ػىا م ًْ َؤ ْب َ
ط ِاس ِه ْم َو ٍَ ْد َفظىا فشوحهم ر ِلً ؤصوى لهم ِبن اا خ ِبير ِبيا ًطىػىن "
ِ ِِ
ِ
َ
ْ
ًا
َ
فخاةؤحىبُت فػال غً مػاهلتها؟ كاٌ حػالى مخاؾبا الصحابت سضخي هللا حػالى غجهمَ " :وبرا َظإل ُخ ُي ُ
ىه ًَّ َم َخ ًا
ّ
اغا
هُف ًخلذم بلى
ِ
اظ َإ ُل ُ
ىه ًَّ م ًْ َو َساء َ
َف ْ
اب  )16(".....فةرا حاء ألامش بلضوم الحجاب ملجشد ظااٌ اإلاشؤة والخؿاب مػها فىُف برا ًيىن حشم
ج
ِ
ِ
ِ
ٍ
الاخخالؽ والاكتراب واإلاػاهلت؟ ّ
جشوغً ضىػت الياجب خُث ضىس اإلاشهذ جطىٍشا ساجػا ،ووإن اإلاشاهذ ؤمام شاشت جلفاص ٌشاهذ
ما ًدذر مباششة بين الجىىد وبين البؿل اإلاخديغ اإلاشلف بالشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت .اكشؤ اللؿػت مشة ؤخشي ظخجذ هفعً
مذ الشاب ًذه بلى خطش اإلاشؤة! ّ
مشاسوا ومىفػال باإلاشهذ"ضاح اللاثذ ضُدخه اللىٍت؛ خزها بلىة! فعشغان ما ّ
فشذ غلحها

ًّ
وغيها بلى ضذسه ّ
شذا كىٍاّ ،
غيا شذًذا ،فاهفجش الجىىد غاخىين مً مىكفه".
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وغلى هزا فةن الياجب هاجح في هزه الطىػت.
ااخاثمة:
هزه اإلالالت بػىىان "ضىس مً اإلاشىالث التي جىاحه خيلت الشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت في هُجيرًا؛دساظت جدلُلُت لشواًت "خادم
الىؾً" ملحيىد خامذ الهجشي" كذمذ لللاست سئٍت ضادكت غً اإلاشىالث التي جىاحه خيلت الشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت في
هُجيرًا حىىب الصحشاء بذء بدُاة الياجب ومػيىن الشواًت ،زم الحذًث غً وغؼ الحُاة الاحخياغُت في هُجيرًا ،زم جؿشكذ
بلى جدلُل ؤفياس الياجب في سواًت"خادم الىؾً".
الخىضُاجىالىخاثج اإلاخىضل بلحها:
وميا ظبم غشغه مً اإلاشىالث التي جىاحه خيلت الشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت ًشي الباخشان ؤن ًخفػال بشخيء مً الخىضُاث
التي حعهم في ّ
خل جلً اإلاشىالث التي خالذ دون جلذم الشلافت الػشبُت الاظالمُت في هُجيرًا حىىب الصحشاء ،وجخلخظ هزه
الخىضُاث في الىلاؽ آلاجُت:
ّ
 ؤن ًجُذ خيلت الشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت هزه اللغت بحادة جامت جيىجهم مً الخطشف بها هُف شائوا. ؤن هفهم الخؿىاث التي ٌعلىها اإلاعخذمش البرًؿاوي في هذم زلافخىا الػشبُت ؤلاظالمُت في هُجيرًا ،زم هيشش هزهالخؿىاث وي ًذسن بخىاهىا اإلاشلفىن بالشلافت الغشبُت خلُلت ما حهذف اإلاعخذمش ججاه الشػب الىُجيري مً
بغشائهم غلى مً جشلف بالشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت في الشػب.
 وؤن ًخجىب هاالء الحيلت الطفاث الزمُيت وخُاة الخلشف والدعىٌ ،وٍيىن مظهشهم حيُال ختى ال ًخييزوا غًغيرهم بال فُيا ًشضخي الخالم.
 وؤن ًجخيبىا الحعذ والحلذ فُيا بُجهم. زم هخلظ هىاًاها هلل ،ووععى وساء وشش الشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت في سبىع الذولت ومياجبها. ووػىف غلى حػلم اللغت ؤلاهجليزًت وبجلاجها بلذس ًيىىىا اإلاشاسهت في العُاظت وغيرها بدُث برا خطلىا غلى الشثاظتٌعهل لىا بًجاد ملشساث مىاظبت للغت الػشبُت والذساظاث ؤلاظالمُت بيل ظهىلت ،ؤو حػذًل اإلاىاهج ختى حػىد
الشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت بلى وغػها اللذًم.
وكذ رهش الباخشان ّ
ؤن هذفهيا في هزه اإلالالت جلذًم سئٍت غً اإلاشىالث التي جىاحه خيلت الشلافت الػشبُت ؤلاظالمُت في
هُجيرًا ،والشحاء ؤن ًخدلم ألامل في الطفداث اإلاخلذمت.
الهىامش واملراجع
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 - 1هللىا شخطِخه مً هخابه العُذ الشثِغً ،ىظش :خامذ مديىد الهجشي  ،السيد الرئيس ،وشش هُىد مُلىال بخاسٍخ
2010م ،ص1:
 - 2ابً فىدي ،غبذ هللا(:الػالمت) ،ثزيين الىرقات بجمع بعض مالي من ألابيات ،مؼ ششخه "جىغُذ الغامػاث غلى
جضٍين الىسكاث" لألظخار غيش بً دمحم بىي شاسع غ َذ ْن ُؤ َب ُ
ىذ َ
وم ضىخى هُجيرًا ،ص63-62 :
ِ
ّ
 - 3وإلاا وان هذف ؤلاظخػياس البرًؿاوي في خالفت ضىخى فشع الهُيىت غلى الخالفت ،فةن ضيُؼ البرًؿاهُين في هُجيرًا
غلى ما ًشجحه الباخشان لِغ بظخػياسا بل هى بظخذماس وبسهابً .ىظش :هاضش ؤخيذ ضىخى ،ثجاه السياس ي لدي
شعراء مديلة ضكجى في القرن العشرين دراسة أدبية ،سظالت ملذمت بلى ولُت الذساظاث الػلُا بجامػت غشيان بً
فىدي ضىخى ،هُجيرًا .لىُل شهادة دهخىساه في اللغت الػشبُت ،مدشم1431:هـ ،ص69:
 - 4غالدهثي ،شُخى ؤخيذ ظػُذ(:الذهخىس) ،حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا ،الػُيان للؿباغت واليشش-سٍاع،
الؿبػت الشاهُت ،ظىت 1414هـ 1993 -م ،ص.75 :
 - 5غالدهثي ،شُخى ؤخيذ ظػُذ(:الذهخىس) ،حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا ،اإلاشحؼ العابم ،ص77:
 - 6غالدهثي ،شُخى ؤخيذ ظػُذ(:الذهخىس) ،حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا ،اإلاشحؼ العابم ،ص82:
 - 7دمحم مػار اوغشو(:ألاظخار الذهخىس ) ،الدراسات العربية وإلاسالمية في املعاهد التربىية ،ملالت ؤوادًيُت وششث ظىت
2015م في مجلت حيػُت مػلمي الذساظاث الػشبُت وؤلاظالمُت بيُجيرًا بػىىان":هخاجغ في غُذها ألاسبػين:كػاًا
وجدذًاث" ،ص ،211:التركُم الذولي1-5-52984-978-978
 - 8الهجشي ،خامذ مديىد ببشاهُم ،خادم الىطن ،نشرثه مطبعة ألبي ،والًت وىسا هُجيرًا ظىت 2008م ،ص6-5 :
 - 9الهجشي ،خامذ مديىد ببشاهُم ،خادم الىطن ،اإلاشحؼ العابم ،ص14-13 :
 - 10الهجشي ،خامذ مديىد ببشاهُم ،خادم الىطن ،اإلاشحؼ العابم ،ص9-8 :
 - 11الهجشي ،خامذ مديىد ببشاهُم ،خادم الىطن ،اإلاشحؼ العابم ،ص21-20 :
 - 12الهجشي ،خامذ مديىد ببشاهُم ،خادم الىطن ،اإلاشحؼ العابم ،ص43 :
 - 13الهجشي ،خامذ مديىد ببشاهُم ،خادم الىطن ،اإلاشحؼ العابم ،ص48-47 :
 - 14الهجشي ،خامذ مديىد ببشاهُم ،خادم الىطن ،اإلاشحؼ العابم ،ص51 :
 - 15ظىسة الىىس ،آلاًت31 :
 - 16ظىسة ألاخضاب ،آلاًت53 :
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