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  "خادم�الوطن"�للسيد�حامد�محمود�الهجري �روايةدراسة�تحليلية�ل
  

  د/�لطيف�أون%Oتي�إبراهيم

  يج>;يانرن،قسم�اللغة�العربية،�جامعة�إلورن،�إلو أستاذ�

  ويÅي�بن�عبد�الباÄي�بن�زكريا

  يج>;يانقسم�اللغة�العربية،�جامعة�إلورن،�

  تقديم

� �العربية �القصة �تزال P-�� �نيج>;يا ��ي �العناصر��دبية �أرحام �ب>ن �ي��-من
�ي �لم �حيث �والتطوير، �الجمع �كما�نمرحل�Úا �كتاب�Úا �إ«ى �القدامى ��دباء تبه

�وا ��دبية، �الفنون �بقية ��ي �الشباب�درجوا �هللا �فرحم �Dس�مية. لعلوم
�حديث� �يصبح �أن �كاد �الذي �الفن �هذا �باب �§�م �ا-و«ى �فتح �الذين ا-جيدين
�لتناول� �العهد �يحن �لم �أنه �فريق �ظن �و�ي �النيج>;ي، �العربي ��دب الدهر��ي
هذا�Dنتاج�الف���للدراسة�والتقويم�ح°�Ãتثبت�له�الفكرة،�ويك½;�له�العدد،�

�ا-داد. �عليه �بالدراسة��ويتعب �فيقوم �ذلك، �ضد �يرى �البحث �هذا ولعل
�قيم�Úا،� �تذوق �بغية �الرائع �القص÷�� ��نتاج �هذا �Øحدى �الفنية التحليلية
وذلك�-ا�وجد�من�قبول�فائق�ب>ن��دباء�وعشاق�العربية��ي�نيج>;يا،�أ�Pوهو�

�عناصر�تالية:�رواية �ع�ى �والبحث �الهجري. �محمود �حامد �للقاص �الوطن" �ع�"خادم �القاص،�نبذة �حياة ن
(القيم�الفكرية،��القيم�الفنية،�مآخذ��الدراسة�التحليلية�للقصة،و عرض�وج>�Âللقصة،�و �مناسبة�القصة،و 

  ا-راجع�وا-صادر.و �–الخاتمة�و القصة)،�

 حياته�ونشأته�:محمود�الهجري �القاص�حامد

هو�أبو�أحمد�حامد�بن�محمود�بن�إبراهيم�بن�أحمد�الهجري،�ينتم��نسبه�من�
�،)Ayegoroم�بقرية�أيغورو�(١٩٧٦وين�إ«ى�عراقة�ف�نية�إلورية.�ولد��ي�سنة��ب

عاصمة�وPية�كوارا،�وتقع�القرية��ي�الشرق��يمن��،وÑي�إحدى�قرى�إمارة�إلورن
�Dمارة. �من �بعدا �كلوم�;ا �الكتاتيب،��يبلغ�ث�ث>ن ��ي �للتعليم ��و«ى �مرحلته كانت

وقد�تلّقن�صاحبنا�فيه�القرآن�ع�ى��وهو�أول�مرحلة�تعليمية�للصبيان�عصرئذ،
يدي�الشيخ�بابا،�ثم�التحق�بمدرسة��بتدائية�Dنجليوية�الحكومية��ي�أيغورو�

�.١٩٩١-١٩٨٥)�ما�ب>ن�عام�First Leaving Certificateللشهادة�النظامية��و«ى�(
�و�ي� �النضوج، �العلماء �ع�ى �فتلّمذ �واللغة، �الدين ��ي �تثّقف �إ«ى �انصرف ثم

�ا �الهجرة�مقدم�Úم �دار �مدرسته، ��ي �والثانوية �Dعدادية �أكمل �حيث �الف�ني، �الرحمن �عبد �يuي لشيخ
ه�ع�ى�أقرانه�١٩٩٨-١٩٩٣للدراسات�العربية�وDس�مية�بوPية�كنو�النيج>;ية،�وذلك��ي�مّدة�عام�

ّ
م.�ولتفوق

�الدراسا �بكلية �فالتحق �العلم�، �للتحصيل �الخارج �إ«ى �ا-بعوث>ن �من �امتياز�كان �وDس�مية�بدرجة �العربية ت
��ش�;اكية� �الشعبية �الليبية �العربية �بالجماه>;ية �Dس�مية �الدعوة �كلية �فروع �إحدى �تشاد، بجمهورية
العظمÃ،�و�ي�بضع�سن>ن�حصل��ي�الكلية�ع�ى�ث�ث�شهادات،�الليسانس،�والدبلوم�العا«ي،�وا-اجست>;،�وذلك�

عاد�القاص�إ«ى��،م٢٠٠٨ز�وبدرجة�الشرف��و«ى.�و�ي�عام�م.�وكلها�بدرجة��متيا�٢٠٠٧–م�١٩٩٩ما�ب>ن�عام�
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��Ùغوم� �وPية �جامعة �إ«ى �الحظ �فساقه �الوطنية، �للخدمة �الشمالية �Ùغوم� �وPية �إ«ى �فُبِعث �الوطن أرض
� ��ي �تجربته �أول �ذلك �كان �إذ �ف¾�ا، �محاضرا �فعمل فته���داءالجديدة،

ّ
�وظ �الكاملت>ن �السنت>ن �وبعد العلم�،

�بالكلية�إ«ى�يومنا�هذا�تكنولوجيةالكلية�الدراسات� وإ«ى�جانب�ذلك� ).١(العليا�لوPية�كب،�و�Pيزال�محاضرا
فللقاص�حركات�أدبية�أخرى�تؤّيد�قدرته�الثقافية،�ونورا�نستض!(�§�ا��ي�دراستنا�ا-قبلة،�فهو�شاعر�مفلق،�

ق،�أخرج�من�ا-صنفات؛�ديوانه:�"الحديقة�الغّناء"�و 
ّ
و�ي�اللغة��،ينا�"خادم�الوطن"ال°��بأيد�روايتهوكاتب�مدق

و�دب�كتيبان:�"ا-وصوPت�وأسرارها"�و"ا-تن��Ùمع�سيف�الدولة"�و�ي��ونة��خ>;ة؛�أخرج�قصتان�أخريان�
� �الرئيس" �"السّيد �والدراسات��ومأساةبعنوان: �العربية �للغة �الرفيق �وال�Âامه �القوي �عزمه �سنة �وع�ى الحب.

�تأسيس�مد �لصاحبنا �تم �فقد �بوPية�Dس�مية �وDس�مية" �العربية �للدراسات �بلغوري �أحمد �"مدرسة رسته
 نيج>;يا.�–كب�

  الروايةمناسبة�

لكن�معظم�ا-طلع>ن�ع�ى�هذه�القصة��–القديم�والحديث�–تتشكل�مناسبة�هذه�القصة��ي�مصدرين�قوي>ن
�إ �ثنايا �للقاص �وقعت �ضاّرة �وهو�حادثة �مصدر�واحد، ��ي �الوطن) �(خادم �قصة �مناسبة جراءاته�يصورون

�الطامة� �فتلك �القديمة �ا-ناسبة �وأما �(أبوجا)، �نيج>;يا �وطنه �عاصمة ��ي �الوطنية �للخدمة �أوراقه لتسجيل
الك`;ى�ال°���Pيستث���من�تصورها�أحد�من�ط�ب�اللغة�العربية�والدراسات�Dس�مية��ي�بقعة�نيج>;يا،�تمنيا�

� �الث�ث �مستويا��ا �ع�ى �الحكومة �إذ �الباهر، �وا-ح�يال�–للمستقبل �والحكومي �دورا��-فدرا«ي �لدارس¾�ا �Pترى
�أو� �السيا¶��، �الوطن �مستقبل ��ي �أو��قتصاديهادفا �أو�الدبلوما¶��، ��جتماéي، ��ي �فالتخصص اللغة�،

Dس�مية��ي�مبلغ�ظ�Õم�للمساجد�ومراكز�الوعظ�وDرشاد.�وقد�أشار�القاص�نفسه�،�و�ي�الدراسات�العربية
ر�يوما�كان��ي�إ«ى�هذه�الظاهرة��ي�القص

ّ
ة�عن�طريق�العرض،�وسرد�الخ`;،�حيث�يقول:�"�ي�هذه�اللحظة�تذك

�حول�مستقبل�طالب�العربية��ي�نيج>;يا،�إذ�قال� �زم�ئه �وب>ن �اشتّد�حوار�بينه إحدى�قاعات�الجامعة�ح>ن
�أننا �مع �العربية �العلوم �طلب ��ي �والجّد �الكّد �هذا �أدر�لم �"لم �أو�مناسبة: �تقديم �دون �فجأة طلبة��-أحدهم

(مستيقنون�بأن�مستقبلنا�غ>;�مضمون��ي�البلد؟"�–نيج>;يا�
٢

رت��).
ّ
والظاهر�أن�تجربته��ي�أبوجا�Ñي�ال°��أث

فرأى�ضرورة�تصوير�هذه��حداث�الظلماء�ا-ت�زمة�عليه��–الفكرية�و�سلوبية��-شعوره،�وأيقظت�عاطفته�
���ïس�مية،�تصويرا�يفDدارة�من�ناحية�وع�ى�أصحاب�بيته�من�طلبة�العربية�وDبه�الحكومة�من�ناحية،�و

ثانية،�وا-جتمع�من�ناحية�أخرى.�فاختار�لبطل�روايته�اسم�"نور"�الذى�ينكشف�بطلوعه�الظلمات�وهو�رمز�
  الرجاء�بعد�قنوط.

  "خادم�الوطن"�روايةعرض�وج% �ل

�صفح �وث�ث �مائة �صفحاته �عدد �بلغ �عشر�فصول، �أربعة ��ي �للهجري �الوطن" �"خادم �قصة �بعد�كانت ة،
الصفحات�التمهيدية�ال°��تحتوي�ع�ى�الغ�ف�الداخ�ي،�وصفحة�إجازة�النشر،�وDهداء،�وصفحت>ن�للنشيد�
الوط���وأنشودة�الخدمة�الوطنية،�وتقريظ��ستاذ�مرت�Ã�äعبد�الس�م�الحقيقي،�ثم�تقديم�الدكتور�مشهود�

ل�غ�ف�الكتاب�لطبعته��و«ى�جانبا�كب>;ا��ي�عر �محمود�جمبا.
ّ
ض�معطيات�القصة،�حيث�تزّين�بأنواع�يمث

من�اللون�الجميل�أبرقه�الخضراء�ال°��تصّور�خريطة�نيج>;يا،�و�ي�داخلها�شاب�قاعد��ي�زي�خادم�الوطن،�
وهو�عبارة�عن�كاكي�ممثل�بذلة�الجيوش،�و�ي�الباطن�قميص�أبيض�قص>;�مت��Èبلون�الخضر�كذلك،�و�ي�

الوطن،�واضع�قّبعته�ع�ى�فخذه��يمن،�حامل�بيده��يمن��رجليه�خذاء�عسكرية،�وخّفه�خضر�خاص�لخّدام
�ع�ى� �وليس �الهاتف، �ع�ى �تظّنه �عليه �اطلعت �إذا �خديه، �إ«ى �إصبعه �راسل �الوطن" �"خادم �عليه �رسم كتيب
الهاتف�ولكن�آPم�الزPزل�عليه�شديد.�وهل�تتصّور�أين�علقت�هذه�الخريطة�النيج>;ية�ال°��تتضمن�كل�هذه�
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قت
ّ
ع�ى�شجرة�فق>;ة��وراق،�ضعيفة��ثار،��Pيقوم�عل¾�ا�أحد�إ�Pويتعبه�الخوف�والرهب��التصويرات؟�عل

الشديد،�كل�هذا�وذاك�محاولة�من�القاص�Øغراق�القارئ�إ«ى�قّصته،�كأنه�§�ذا�الغ�ف�يعرض�لك�ا-قدمة�
ما�جاء�§�ا�القاص��اللهم�إP �،اية.�كانت�القصة�ذات�حادثة�واحدةال°���Pفص��لها��ي�عالم�فن�القصة�والرو 

�Pإ� �وأبوه) �(نور �نفر�أو�نفرين �ع�ى �مقصور �وبطلها �محدودة، �أشخاصها �كانت �أن �و�Pجناح �شاهد، كمحل
  الشخصيات��خرى�الثانوية�ذوات�الصلة�القوية�بحادثة�القصة.�وكما�ظهر�للقصة�ا-كان�والزمن�ا-حددين.

  الدراسة�التحليلية�للقصة

�أفكار�هذ �تنبع �الفكرية: �أخرى،�القيم �طبيعة �من �مصطنعة �ليست �الخالصة �طبيع�Úا �من �الجميلة �القصة ه
فنجدها�خالية�التصوير�الدقيق،�مخالفة�للقيم�Dنسانية�النيج>;ية،�فتظل�مرفوعة�الوقائع�والتأث>;ات�حينا،�
�يسبقها� �الراقية، �الفنية �الفكرية ��بعاد �تتج�ها �قصة �وÑي �آخر، �حينا �و�نفعاPت �العواطف ومتساقط

�أو�ا �السيا¶�� ��الدبلوما¶�لبعد �والبعد �د�جتماéي، �وأما �الدي��، �البعد �ثم �العسكري، �والبعد مشهود��/،
�والوط��" �و�جتماéي �السيكولو�ي �"البعد �أوجه: �ث�ثة ��ي �القصة �أبعاد �أن �تقديمه ��ي �ف>;ى �جمبا � محمود

    ).�١(ضافة�إ«ى�توف>;ها�ا-تعة�أو�الع`;ةإ

� �أن �فنلقى �السيا¶�� �البعد �ع�ى�أما �نيج>;يا ��ي �الوطنية �والدبلوماسية �السياسية ��وضاع �أبرزت القصة
�ا-ثقفون� �طبقات: �ع�ى �ا-نطقة �هذه �شعوب �فإن �ثم �ومن �ا-راوغة، �شعارها �سياسة �وÑي �ا-تعددة، أشكالها

بقة�بثقافة�غربية�خالصة،�وا-ثقفون�بثقافة�إس�مية�خالدة،�وفرقة�أخرى��Pإ«ى�هؤPء�و�Pإ«ى�هؤPء،�ولكّل�ط
الث�ثة�تعوزها�الÂåعات�النفسية�القاتلة؛�كالفقر،�والخوف،�والجهل،�وغ>;ها.�ولعل��دÑى�و�مر�أن��همن�هذ

�عناية ��و«ى �للفرقة �تّدéي �(�خائنة�الحكومة ��و«ى �الجنسية �معاملة ��خ>;ة�First citizenفتعاملها �وللفرقة (
)� �الثانية �الثانيةSecond citizenالجنسية �وللفرقة �الثالثة��) �الجنسية �وDس�مية) �العربية �(أهل ا-سكينة

)Third citizen(.إ«ى��� �ا-نطقة �هذه ��ي �الرسمية �اللغات �أو«ى �Ñي �ال°� �العربية �اللغة �الحكومة �أنزلت ولذلك
  الهجري:يقول�الدرجة�الثالثة�بعد�Dنكل>Âية،�والفرنسية.�

واجه�ع�ى�أيدي�حكوماتنا�هذه�ا-شاكل�كلها؟�أنظر�أن�ن�–دار¶���اللغة�العربية��- يا�ل�قدار!�هل�كتب�علينا
�هنا �يقض �ولم �الوطن �خدمة ��ي �للمشاركة �للتسجيل ��ن �أتى �Pغوس... �جامعة �خريج �الرجل �هذا غ>;��إ«ى

�أنا�اليوم�خّريج�كلية�الدراسات�العربية�قد�قضيت�شهرا�ب��بصيص�من�نور��مل؟�وهو يلهج��دقائق،�وها
  �)٢(الذنب�كل�الذنب�أن���درست�العربية؟ عربي�مب>ن،�وهل�فصح�بلسانبلسان�إنجل>Âي�أعجم��وأنا�أ

  ويقول��ي�العامل�الدبلوما¶���ال�;بوي�ب>ن�أرحام�الوطن:

النيج>;ية��Pتعرف�الكلية�ال°��تخّرج�ف¾�ا� إذ�فو�ئ�بمشكلة�أخرى�أشّد�وأخطر�من�أخ�Úا،�وÑي�أن�الحكومة
بالجماه>;ية�العظمÃ!�فع�ى�نور�أن�يثبت�وجود�هذه�الكلية��قط،�وإنما�عرفت�أمها بدولة�تشاد،�ولم�تسمع�§�ا

  )٣(�ي�مكا�Éا�بوثيقة�مكتوبة�من�سفارة�تشاد�لدى�حكومة�نيج>;يا

فقد�ظهر��ي�مراكز�عديدة�من�القصة،�ولعل�أبرزه�ما�ساق�إليه�القاص��ي�متابعة�كيف���جتماéيوأما�البعد�
خ�ف�ما�ُعرف�لبعض�الدول�ا-تقدمة�كأمريكا،�وإنجل�;ا،�تجري�الع�قة��سرية�ب>ن�النيج>;ي>ن�ا-سلم>ن،�

�P� ��بوين �فإن �نيج>;يا ��ي �أما �من�عمره، �عشرة �خمسة ��ي �أبويه �من �الكاملة �الحرية �للولد ��Pيباحون حيث
�يزالون�مراع>ن�ع�ى�س�مة�أوPدهم�ح°�Ãما�بعد�عمر�الرشد�الذي�أعلنه�القرآن�الكريم�وهو�(أربعون�سنة).

��حقا ��ية(سورة �مشكلة��١٥ف، �يرون �الذين �ا-ماثلة، �ا-ناطق �و�ي �نيج>;يا ��ي �ال`;رة ��بوين �هللا �فرحم (
                                                           

 viiiاملرجع نفسه ص    ١
 ١٤-١٣املرجع نفسه ص     ٢
 ٧-٦املرجع نفسه ص     ٣
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�وآخر، �ح>ن �كل �§�م �ف>;حبون �مشكل�Úم، �والطغيان،��أوPدهم �الب�ي �أيام ��ي �ينصحو�Éم �بلواهم، ويخففون
�قوله: ��ي �الظاهرة �هذه �الهجري �لنا �صّور �فقد �ال`ّ;�وDحسان، ��ي �لهم �مباشرة�سافر�إ�ويدعون �(جوس) «ى

�إليه�أيضا�باقة�الّروح
ّ

فرحب�به���ب�كل��.والبهجة..�ليلتقي�مع�أبيه�حام��إليه�بشرى�هذا�القبول،�ويزف
عن�هذا�السرور،�كأنه�هو�نفسه�وجد��وأسبل�عليه�أياديه،�تعب>;ا�ال�;حيب�وشاركه�الفرح�بانشراح�وانفراج،

  ).١(كفاح�مستمر.. يزل�يعلمه�أن�الحياة�شأنه...�ولم�هذا�القبول!�إذ�يعت`;�شأن�ابنه�شأنه�أو�أهّم�من

�كل� �فيه �يت�tى �سليم �وهو�هدف �سمحة، �حنفية �دينية �بروح ��دبي �العمل �هذا �ألبس �القاص والظاهر�أن
� �ربه �إ«ى �مناجيا �فنلقاه ��و«ى، �عصورها �منذ �الديار�النيج>;ية ��ي �العربية �فيقول:��عائذادارس �إبليس من

أو�يقول:�"فحمد��)٣(و�ي�موضع�"لكّن�عجائب�هللا��Pتنقطع"�)٢(�نتظار�ا-مّل�البغيض"�"فالعياذ�با�ºمن�هذا
�لس�مته" �"ورأى��)،٤(هللا �يقول: �كأن �أو�غ>;�مباشرة، �مباشرة �منه �فيقتبس �هللا �كتاب �آخر�من �حينا و�ينقل

اص�يتبلور��ي�لجة�هكذا�ترى�الق).�٥(الناس�سكارى�وما�هم�بسكارى�ولكّن�هول�هذا�الصوت�عل¾�م�شديد...�"
دينه�الحنيف،�وليس�بدعا��ي�ذلك�فقد�سبقه��دباء�الفنان��ي�هذا�الصنيع�العجيب،�حيث�قلما�تجد�كاتبا�

نتاجاته�الفنية،�فدي�أو�فاغنوا�مث��أبرز��ي�رواياته�اليوربية�معالم��عتقادات�إقصصيا��Pيظهر�عقيدته��ي�
(اليوربية

٦
  فهذا�هو�شأن�كل�عمل�أدبي��ي�كل�مكان�وزمان.�������)،٧(ومثله�ال`;وفيسور�وو«ي�شوينكا��،)

  القيم�الفنية

� ��لفاظ، ��üرومن� �سلس، �قص÷�� �فأسلوب �القصة �أسلوب �بدي ّي��يك�سيكأما �الخيال، �واق ّي ا-عاني،
��
ها�سلسلة�فنية�تنت

ّ
لع�ع�ى�القصة��–الصور�والتصوير،�كل

ّ
ساق�و الوحدة�الفنية�الراقية.�إ«ى��–عندما�تط

��القاص �يقول �السليم، Ãللمع�� �السليم �اللفظ �أن �جيدا �يعرف �القاص �إذ �ممتعة، �ألفاظ�سهلة عبد��د/إ«ى
ويؤثر�القاص�الغرابة�).�٨(…الباtي�شعيب:�"أن�اللفظ�وا-ع��Ãكركب°��البع>;�إذا�قعدتا�قعدتا�وإذا�قامتا�قامتا"

�–كاكي��-ناهيك�–الطابور��-:�(يؤّرقللتنبه�والتنسيق�ب>ن�ا-ع��Ãالقوي�وا-ع��Ãالخفيف،�فنلقى��لفاظ�مث�
وÑي�ألفاظ�سديدة�يصّور�§�ا�الكاتب�ا-عاني�الجليلة�ال°���Pتصل�إل¾�ا�كلمات�أخرى�غ>;��.-لمة)�-متلهفا�–يحر�

�(ت�Õشهم �كألفاظ: �والحال �السياق �إل¾�ا �دéى �إذا �الغرابة �أشّد �ع�ى �ويقف ��- هذه. �هذه��–فوجم �زورار)
قارئ��ي�اللحظة��و«ى�إ�Pوأعاد�إل¾�ا،�إما�لتنافر�حروفها�(ت�Õشهم)�أو�(�زورار)�وإما�ا-فردات��Pيأتي�عل¾�ا�ال

،�و�Pغرو��ي�هذا�وÑي�غرابة�لكن��ي�بعض�القّراء�إ«ى�مراجعة�ا-عاجم�لخفية�مكانته��ي�عالم�الكتابة،�فيضطر 
  أنسب�مقامها�وأحوالها.�فمثله�كمثل�امرئ�القيس�الذي�يقول:

  )٩(تدّل�ع�ى�الوقاص��ي�مث��Ãومفرد.  **�    إ«ى�الع�ىغدائره�مستشزرات�

                                                           
 ٢٤املرجع نفسه ص    ١
م،"، يف كتاب املؤمتر، الس الدويل للغة العربية، ٢٠٠٩م إىل عام ١٩٦٠ثقافتها يف نيحرييا من عام : أونريييت إبراهيم: "اللغة العربية لطيف    ٢

 ١٤م ص٢٠١١لبنان.
 ١٧اهلجري، املرجع السابق. ص    ٣
 ٣٥املرجع نفسه       ٤
   ٤٠املرجع نفسه       ٥
 اجلريء يف غابة العفاريت نظر مشهود حممود مجبا الصيادا    ٦
 م٢٠٠٩، إلورن.Almus Pubkication Companyنظر مشهود حممود مجبا : ترمجة مسرحيتا جريو، حمن األخ وتطور جريو لوويل شوينكا،ا    ٧
 عبد الباقي شعيب أعاكا: قاله يف احدى خماضرته    ٨
 م)١٩٧٦للنشر(ضيف ،شوقي : تاريخ األدب العريب يف العصر األمور. مطبعة مصر    ٩
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�Ãتلقاه��ي�كتابته،�واضعا�لكل�مع��Ã°تعرف�مدى�قدرة��ديب،�وخاصة��ي��لفاظ�ح�Pفإنك��ي�بعض��ح>ن�
وعندما�نأتي�ع�ى�ا-ستوى��سلوبي�أو�ال�;كي��Ùللقصة،�فنشهد�أنه�طّبق��ي�هذا�العمل��دبي�خ`;ته��لفظه.

البيان�العربي،�حيث�تراه�حينا�يصور�الحادثة��ي�جملة�خ`;ية�راقية،��Pتقرأ�جزءا�إ�Pويعشقك�الهادفة��ي�
الجزء��خر،�انظر�يقول:�"أضحت��فراح�تتمارج��ي�صدور�الطلبة�و�ب�Úاجات�تتمايل��ي�وجوه�ا-شاهدين،�

�ي��–الفعلية�وDسمية��-ت>ن�أ�Pترى�كيف�جمع�الجمل�).١(وهتافات�السرور�والحبور�تتطاير�من�هنا�وهناك،�"
� �باØسمية، �وأتبعه ،��ßا-ا� �سياق �ع�ى �بالفعلية �فبدأ �مل�Âم، �والسرور،��Pختصاصسياق �بالفرح الطلبة

  ولتعميم��ب�Úاج�والحبور�ب>ن�الطلبة،�و�ساتذة،�والحضور.

�إل �لنستمع �والسياق، �للحال �دقيقا �تصويرا �حينا �الراقية �البيانية �الصور �ع�ى �القاص �"وÑي�ويقف �يقول: يه
عبارة�عن�زوج�من�نعال�بيضاء�ناعمة،�وآخر�من�حذاء�أصفر�غليظ�مع�جوار§�ا،�وقميص�كاكي�طويل��كمام�
يشبه�بذلة�الجنود�والعساكر،�ومعه�قّبعة�عسكرية�تناسبه،�ثم�قميص�أبيض�قص>;،�وسروال�أقصر�ضّيق،�

�السجناء" �زّي �من �ب��ïء �إلور �.أشبه �رج��سودا �أن �تؤمن �يبليكيف ��Pا �التصوير�البليغ، ��ي �ا-ستوى غ�هذا
�العناصر�الك�مية� ��ي �فصورها �ا-حلية �الزّي �هذه �نظر�إ«ى �كيف �أ�Pترى �ودربه. �ذوقه �قوي �إ�Pمن �به يؤمن

� �والتشبيه�–الراقية (بيضاء�نائمة)�(حذاء�أصفر�غليظ)�(قميص�كاكي�طويل��كمام)��–�ستعارة�والكناية
لو�جرد��ا�إ«ى�مفردات�وكلم�ترى�أنك�لن�تجد�نفس�الرونق�والجمال�الذي��التصوراتهذه��.(قّبعة�عسكرية)

لقي�Úا�عندما�ارتبط�بعضها�ببعض.�أليس�هذا�ما�دéى�إليه�Dمام�عبد�القاهر�الجرجاني��ي�قوله�تعا«ى:�"وقيل�
�للقوم�الظ

ً
ا->ن"�يا�أرض�ابل ي�ماءك�ويا�سماء�أقل ي�وغيض�ا-اء�وق����äمر�واستوت�الجودّي�وقيل�ُبعدا

ى�لك�م�Õا�Dعجاز،�و§�رك�الذي�ترى�وتسمع،�أنك�لم�)حيث�قال:٤٤(سورة�هود،��ية�
ّ

ما�وجدت� تجد�فتج�
من�ا-زية�الظاهرة�والفضيلة�لقاهرة،�إÈ�Pمر��يرجع�إ«ى�ارتباط�هذه�الكلم�بعضها�ببعض،�وإن�لم�يعرض�لها�

�حيث �من Pإ� �والشرف، �والثالثـ�الُحسن �بالثانية، ��و«ى �تستقر�çا ـةPقت �أن �إ«ى �وأن� بالرابعة �آخرها، إ«ى
�بي�Õا �ما �نتائج �مجموعها�الفضل �من �بكل��).٢(وحصل �ا-وتى �أكفان �"إنه �قوله: �البليغة �استعارته ومن

�الوطنية،��)٣(مواصفا��ا" �للخدمة �بادئ ��ي �الزّي �إن �إذ �نيج>;يا، ��ي �الوطن �وزّي�خدام �السجناء، �لزّي تشب¾�ا
معاني�أخرى�جليلة؛�كاØعجاب�والتعج>�Âحيث�يقول:���ستفهامويلبس��ا-جازيات.فلما�ك½;�فيه�التشب¾�ات�و 

��بناء؟" �من �لهم �هل �ع�Õم، �نيج>;يا �وسل �أمثاP؟ �لهم �أنجب �هل �ع�Õم، �الزمان �٤("سل ��ي�). �الطباق ويروي
�متلّهفا �الجرس �ودّق �متلَهثا، �ا-كان �إ«ى �"فهرول �قوله: ��ي �و"متلهفا" �"متلهثا" ��)٥(لفظي �الجمال�ليثبت بذلك

"Ã°٦(�دبي،�وكما�يروقه��قتباس�بالقرآن�من�جانب�آخر��يحث�يقول:�"تحس��م�جميعا�وقلو§�م�ش.(����  

  همؤاخذات

مهما�يطنب�ثناؤنا�ع�ى�هذا�Dنجاز��دبي�السديد،�فإنه��Pيفوتنا�أن�نلتفت�إ«ى�بعض�سقطات�العمل،�وم�Õا�
� �القاص �يؤخذ �ومما ��سلوبية. �وأخرى �ا-طهرة�الفكرية، �بالسنة �وهو�اس�Úزائه �القصة �أفكار�هذه ��ي عليه

أما��مر�ا-ضحك�وا-بكي��ي�آن�واحد�من�هذا�ا-نظر�العظيم،�هو�أن�هناك�"والشريعة�السمحة�ح>ن�يقول:�
�الشريعة �لتطبيق �ا-تحّمس>ن �التبليغ" �"جماعة �من �هؤPء� Dس�مية�شابا �ضمن �من �كان �بحرف، حرفا

                                                           
  ١اهلجري، املرجع السابق، ص     ١
  ٩٨اإلمام عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص     ٢
  ٣٢اهلجري، املرجع السابق، ص     ٣
  ٩٤املرجع نفسه  ص     ٤
  ١٦املرجع نفسه"     ٥
  ٩املرجع نفسه     ٦
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ب>ن،�وكان�نصيب
ّ

ع�ى�حسب��–عارية�ذات�ميوعة�ودPل،�ف�بّد�� كانت�أمامه�فتاة�شبه �ي�الطابور�أن�ها-عذ
 بخصرها�ويضّمها�إ«ى�صدره�بالقّوة�ح°�P�Ãتنفلت.�أن�يأخذ�- �مر�الصادر

شّوه�به��-وإن�وقعت�كما�زعم�القاص�–كيف�أمكن�للقاص�أن�يتفكر�إ«ى�هذه�الدرجة�من��س�Úزاء�بحادثة�
،�فما�وجه�الضحك��ي�هذه�الحال،�ح°��Ãصم ي�الذي�كان�يدعو�إ«ى�فصل�الدين�من�وجه�دين�هللا-لحدون�

إحسان��/النقد�أو�الدراسة��دبية�لم�يكن�متعصبا�لهذه�الفكرة�إ«ى�أع�ى�الدرجة،�ومع�ذلك�فقد�رّد�عليه�د
�نواع،�يقيم�من�العجيب�أن��صم ي�الذي�كان�يتحرج�تدينا�من�رواية�أو�شعر�فيه�ذكر�ل�عباس�حيث�يقول:

والدين�ويراهما�عا->ن�منفصل>ن��Pيتصل�أحدهما�با*خر،...�ومن�ثم�نسمعه�يقول���حّدا�فاص��ب>ن�الشعر
�"ما�أحد�أحّب�إ«ّي�شعرا�من�لبيد�بن�ربيعة�لذكره�راويا�هذا�القول�عن�أستاذه�أبي�عمرو�بن�الع�ء:��ي�لبيد

ن�اعتذر�القاص�بأنه�ذكر�(�مر�ا-ضحك�وا-بكي)��ي�الحادثة�وإ.�هللا�عز�وجّل�وØس�مه،�ولذكره�الدين�والخ>;"
فإن�وصفه�ا-نظر�بالعظيم�قد�أسقط�له�العذر،�فهو�معروف�باعتقاده�الصو�ي�الجازم�لعله�أتى�بذلك�عيبا�

� �وأهل �الصوفي>ن �ب>ن �-ا �ا-تمّسك �الشاب �ذلك �ع�ى �نيج>;يا. ��ي �التنافس �التبليغ�من �عدم�يوكذا �ع�ى ؤخذه
�السي �يرفعون�مراعة �ما �أشّد �فما �السوق �أهل �هللا �"فرحم �قوله: ��ي �هللا) �(رحم �اصط�ح �استعمال ��ي اق

وكما�أخطأ��فما�وجه�الرحمة�هنا،�فإن�العرب�تستعمل�إما�الويل��ي�مثل�هذه�الحالة�أو��سف.�.�سعار...."
ة�إن�ال�;جمة�الصحيحة�و�ي�الحقيق�،إ«ى�العربية�حيث�ترجمه�بـ"رجل�يا�حرب")��man o warي�ترجمة�لعبارة�(

أص��يستخدم��،)  (Man o’ warفأصبح� ”f“وجرد�م�Õا��(Man of war)  )�Èن�أصل�الكلمة�هو�حرب�Ñي�(�رجل
  لناد�çم.��سمفاستعار�ناد�الشباب��)١(لسفينة�الحرب�عند�ال`;تغالي>ن��سم

  ا�راجع�وا�صادر

�"اللغة�العربية� -١ ��ي�و إبراهيم،�لطيف�أون>;ي°�: م،"،��ي�كتاب�٢٠٠٩م�إ«ى�عام�١٩٦٠نيح>;يا�من�عام�ثقاف�Úا
 م��٢٠١١ا-ؤتمر،�ا-جلس�الدو«ي�للغة�العربية،�لبنان.

 م�):�تاريخ�النقد��دبي�عند�العرب،�دار�الشروق�للنشر�والتوزيع.١٩٩٣احسان،�عباس(� -٢

�ترجمة�مسرحيتا�ج>;و،�محن��خ�وتطور�ج>;و�لوو«ي�شوينكا،٢٠٠٩جمبا،�مشهود�محمود�( -٣  Almusم):

Pubkication Company.إلورن�، 

 ):��الصياد�الجريء��ي�غابة�العفاريت،دار�أ-وس�كنتلكت،�نيج>;يا.١٩٩٥جمبا،�مشهود�محمود( -٤

 م):�أساس�الب�غة،�مكتبة�لبنان.١٩٩٢هـ_��١٤١٢الزمخشري،�أبو�القاسم�محمود�بن�عمر( -٥

 م):�تاريخ��دب�العربي.�مطبعة�مصر�للنشر.��١٩٧٦ضيف�،شوtي��( -٦

 القرآن�الكريم.� -٧

 مطبعة�أل��Ùإلورن�نيج>;يا.،�م):�خادم�الوطن٢٠٠٨ه/١٤٢٩الهجري،�حامد�محمود،�( -٨

�ديوان�الحديقة�الغّناء،�مطبعة�كيوودملو�Pللطباعة٢٠١٠ه/١٤٣١الهجري،�حامد�إبراهيم،�( -٩ �،إلورن�،م):
 نيج>;يا.

 

                                                           
1    http://en.wikipedia.org/wiki/Man-o-War 




