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  النيج/.ّي �&ي�#دب�العربّي �واتجاها�]االرواية�
  

  بش$��أم$ن

  نيج$�يا،�جامعة�و�ية�كو¦ى�أنيغبا،�قسم�الدراسات�العربية�و�س[مية

  ا�قدمة

�قصصا �الرواية ��تعد �التشائعة �عdى �معظمها ��ي �القارئ �القتساعد ̄جتماعية�فك$���ي �و �_خ[قية ضايا
اريخية�و  ياسية�والتَّ أزمان�أو�مكان.�تجارب��نسانية�أو�حياة�عامة��ي�ش��Wالوقائع�الحربية�و الوالفلسفية�والّسِ

�ت �لعرض�أوضاع �يساعد��اجتماعيةكتب�الرواية �مما �ومناق�éم �تحلي[�يكشف�عن�مثالب�قوم �تحليلها مع
وللغة�العربية�وآدا��ا��ي�هذه�اPنطقة�أرفع�مكانة�وأسم���̄جتماعية.�القارئ�عdى�التأمل�العميق��ي�القضايا

وخلفوا�آثارا��،التعليم�العربي�ح��Wنبغوا��ي�ميادينه�اPختلفةب�مå¡لة�منذ�ف§�ة�طويلة�Pا�اهتم�العلماء�و_دباء
أخذت�يتناول��م�_دبيةنتاجا«�إبالروح��س[مي.�ومن�الجدير�بالذكر�أن��تنتاجا«�م�تأثر إإ��أن��ةوأدبي�ةميعل

_سف�أن�و،�كا�جتماعية�والسياسية�والدينية�موضوعات�مختلفة�من�موضوعات�كث$�ة�واتجاهات�متنوعة
رض�من�هذه�اPقالة�والغ�جهودهم��ي�كتابة�الرواية�ضئيل�بما�اقتصروا�عdى�فنون�_دب�العربي�دون�الرواية.

واتجاها«�ا��ي�جوانب�مختلفة��ن�حيث�ظهورها�وأع[مهام�الرواية�العربية�النيج$�ية�عdى�ضوءالتسليط��و ه
  .��ذا�الفن�_دبي�النيج$�ي$ن�لنعرف�مدى�اهتمام

  الرواية�العربية�النيج/.ية

تعود�نشأة�الرواية�العربية�إvى�التأثر�اPباشر�بالرواية�الغربية�بعد�منتصف�القرن�التاسع�عشر�اPي[دي.�و��
�التأث �هذا Vjال§�اث�العربييع� �يعرف�شك[��ر�أن �ال§�اث�خاص�قصصيالم �كان �فقد �به. بإرهاصات��حاف[ ا

�Vjالدي� �والَقَصص �وأضرا��م، �العذري$ن �وقصص �والس$��الشعبية �السمار �حكايات ��ي �تمثلت قصصية،
�فقد� �_دب�العربي. ��ي �بدايات�فن�القص�والرواية �فذات�مقام�خاص��ي �اPقامات�العربية �أما والفلسفي.

و�ي�مؤلفات�غ$�ه�من�اPحدث$ن��،"حديث�عي���Íبن�هشام"اPويل�ي�محمد�مؤلف��تركت�بصمات�واضحة��ي
وتعزى�أول�محاولة�لنقل�الرواية�الغربية�إvى�عالم�الرواية��.ا�لهمين�اتخذوا�من�أسلوب�اPقامة�شك[�فنيالذ

ّل�رواية�سليم�ولع�.م)١٨٦٧(�"مغامرات�تليماك"العربية�إvى�رفاعة�رافع�الطهطاوّي��ي�ترجمته�لرواية�فينيلون�
وتظل�الرواية�العربية�قبل�الحرب��.ا)�أول�رواية�عربية�قلبا�وقالبم١٨٧٠(�"الهيام��ي�جنان�الشام"البستاني�

تكون�إvى�التعريب�و¯قتباس��العاPية�_وvى�عdى�حالة�من�التشويش�والبعد�عن�القواعد�الفنية�وأقرب�ما
،�ال�VWيكاد�يتفق�النقاد�عdى�أ�ا�بداية�الرواية�العربية�م)�Pحمد�حس$ن�هيكل١٩١٤(�"زينب"ح��Wظهور�رواية�

�وقد� �آنذاك. الفنّية،�حيث�اق§�ب�اPؤلف�ف¸�ا�من�البنية�الفنية�للرواية�الغربية�ال�VWكانت��ي�أوج�ازدهارها
� �الريف�اPصري �"زينب"عالجت�رواية �ذلك�،واقع �قبل �الروائية �الكتابة �تألفه �وهو�أمر�لم وعقب�الحرب�.

�العشرين�،_وvى�العاPية �القرن �من �الث[ثينيات �بداية �الرو �،ومع �سمتبدأت �تتخذ �العربية �أك¿��فنية�اية ا
�حس$ن �طه �أمثال �الغربية �بالثقافة �تأثروا �ممن �الكتاب �من �مجموعة �يد �ذلك�عdى �وكان �أصالة. �،وأعمق

�عبيد�،وتوفيق�الحكيم ��Íالقادر�و �،وعي� �عبد �وغ$�هم�،اPازنيإبراهيم �تيمور �نظرة�ف�.)١(ومحمود �نظرنا إذا
حظ�الرواية�العربية�منه�ندرك�أن��،وجه�الخاصالرواية�عdى�الو �،�ي�_دب�العربي��ي�نيج$�يا�عامة�ةفاحص

إ��أ�م�اقتصروا�عdى�فنون�_دب��،ةثا�قيمو عdى�الرغم�من�ك¿�ت�_دباء�الذين�ألفوا�كتبا�وبح�ضئيل�جدا

                                                           
١    �
�� http://etudiantdz.com/vb/t33304.htm/ 
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مع�عدم��ون�عdى�_دب�العربي�القديم�شعرا�ون¿�ا�م�يعتمد_خرى�دون�الرواية.�ويرجع�السبب��ي�ذلك�إvى�أ
  �.مبا�«�ا�باÅدب�العربي�الحديث

  ظهور�الرواية�العربية�&ي�نيج/.يا

ن�هناك�التشابه�البالغ�ب$ن�الطريقة�ال�VWمهدت�الرواية�سبي[�أيام�ظهورها�لدى�_مة�العربية�وب$ن�طريقة�إ
��ي�_دب�العربي��ي� �Óتد�النيجريون�سبي[�إvى�هذا�اPجال�_دبي�عdى�رغم�توفقهم��ي��فلم�نيج$�يا.ظهورها

� �ال§�جمة�منذ�زمن�طويل�_دبواللغة �بحبل �أن�اعتصموا �أعجبوا�.إ��بعد �ما �كث$�ا �من�الروايات�فنقلوا
التبادل�ومن�_دباء�الذين�لهم�إPام�كا�ي��ي�هذا��.إvى�العربية�وبالعكس�ةو�نجل$¡ياPكتوبة�باللغات�النيج$�ية�

 �African Entertainment Nightإنجل$¡ية�الذي�ترجم�رواية�Ọlalere Adigunالّدكتور�أو�ل$�ى�أديغن��الثقا�ي

ة�رواية�وقام�الّدكتور�أحمد�عبد�الس[م�ب§�جم�،م١٩٩٤إvى�اللغة�العربية�بعنوان�"ليلة�سمر�إفريقية"�عام�
الّدكتور�مسعود�را�ى�الذي�ترجم�رواية�و ��،م١٩٩٤قصب�اPخيم"�عام�"�بـعنوان��Onibudo�Irekeيورباوية

� �العربية �اللغة �إvى �Burning Grass إنجل$¡ية �عام �مل±�بة" �هذه��.م١٩٩٧"أعشاب �كل والجدير�بالذكر�أن
  .الروايات�اP§�جمة�إvى�اللغة�العربية�سبقت�الروايات�النيجرية��_صلية��ي�الوجود

  أعNم�الرواية�العربية�النيج/.ية

�درم�الذي�كتب�الرواية�"Pاذا�ومن�_دبا �السيد�ثالث�مي�أنغوا �هذا�الفن��ي�نيج$�يا ء�_ج[ء�الذين�طرقوا
� �عام �الفن�الروائي�م،٢٠٠٣يكرهوننا؟" �هذا �أول�أديب�نيج$�ي�كتب��ي �الفضل�_ول�لكونه �يرجع �.فإليه

الروايات�"خادم��تهروظ�م.�٢٠٠٤ي��وأصدر�الّسيد�جميل�عبدهللا�الكنوي�الرواية�"ادفع�بال�VW×ي�أحسن"
�الوطن "٢٠٠٨� �٢٠١٠و"الّسيد�الّرئيس"م، �الّسيد�حامد�إبراهيم�محمود�م، �يد �عdى �تسيل" �الحب... و"دماء

ريق"
ّ
يخ�آدم�ي�ي�الف[ني�الذي�كتب�الروايات�"عdى�الط

ّ
�و"راÙى�الغنم"،�أهل�الّتكرور""و�،الهجري.�وم½�م�الش

"��ي�ليلة�الزهراء"وم،��٢٠٠٦ي��الحقيقي�الرواية�"الّسنة"كذلك�أصدر�الّسيد�مرت���ùعبد�الّس[م�.��٢٠٠٩ي�
وكذلك�أصدر�السيد�سعيد��،وم½�م�الدكتور�عبد�البارئ�أديتنGي�الذي�كتب�الرواية�"الولد�الفرار"م.�٢٠١٢

الدكتور�كمال�الدين�بلوغن�الذي�كتب�الرواية�"رحلة�،�و"العجيب�والنجيب"�أحمد�الرفاÙي�صاحب�الرواية
  )١م(�٢٠٠٨ي��ان"البحث�عن��نس

  اتجاهات�الروايات�العربية�النيج/.ية

̄جتماعية�و_خ[قية�والدينية�ةالرواي �،فن�أدبي�تساعد�القارئ��ي�معظمها�عdى�التفك$��الدقيق��ي�القضايا�
�وسلوكهم�فقد�،ولذا �(النيج$�ية) �مشاعر��نسانية �إvى �النيج$�ية �العربية �الروايات �اتجهت ولنتجنب�عن�.

وهذه�الروايات�عdى��،سنقتصر�ك[منا�حول�اتجاهات�ست�روايات�من�تلك�الروايات�اPذكورة�آنفا،�التطويل
�،"عdى�الطريق"و"،�رحلة�البحث�عن��نسان"و"،�خادم�الوطن"و"،�السيد�الرئيس"و�"،Pاذا�يكرهوننا"�التواvي:

  ."السنة"و

واية�كل�ما�عانته�اللغة�العربية�عdى�أيدى��عالجت�.�فالرواية�"Pاذا�يكرهوننا"�و×ي�أول�رواية�عربية�نيج$�ية الّرِ
�أو� �أيدي�،اPستعمرين �الّسلVþ.��وعdى �الّسلوك �من �أيد�Óم �ب$ن �نمت �Pِا �العربية �بالثقافة اPثقف$ن

ها�،فاPستعمرون�بذلوا�الّنفس�والّنفيس�عdى�تدم$��اللغة�العربية
ّ
وا�لغات�الغرب�محل

ّ
بغية�الهجوم�عdى��،وأحل

��س[م ين �و¯قتصادي�الّدِ قا�ي
ّ
�والث Vالعلم� �الّتقدم �عdى ��س[مية �والّدول ��فريقية �القارات �وßبعاد ي

Vواطن$ن�،والّسيا��Pومن�أهّم�ما�عالجته�الرواية.�طبقا�لسياسة�"فّرق�تسد"�،وذلك�بإفشاء�نار�العداوة�ب$ن�ا،�
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قافة�العربية�و��سيم
ّ
ا��ي�ميادين�الحياة�العامة�عdى�وجه�الّسلوك�الّسل�Vþالذي�اشتعلت�نارها�اPثقفون�بالث

  �و�ي�ميادين�الّتعلم�والّتعليم�عdى�وجه�الخاص.��،العام

تبحث�عن�_وضاع�السياسية�النيج$�ية�الفاسدة�،�وأما�الرواية�"السيد�الرئيس"�فقد�تناول�قضايا�متنوعة
ثم�تطّرق�إvى�البعد��،ةالرواية�وراء�سياسة�نيج$�ية�فاسدهذه� �ييس£ى�الهدف��.وظروف�الحالة�¯قتصادية

السيد�اPرحوم��،اواية�×ي�شخصية�رئيس�نيج$�يا�سابقومما�تناولته�هذه�الر �،̄جتماÙي�من�الجوانب�الّسلبية
�يرأدوأ ��.�Umar Musa Yar’aduaعمر�مو��� �القوميةأما �الå¡عة �جانب �من �اPشّقات�، �الروائي �شكى فقد

وصورت���،الدولة�عdى�استق[لها�عdى�أيدي�اPستعمرين�توالّصعوبات�ال�VWيعان¸�ا�أبناء�الوطن�بعد�أن�حصل
�من�حيث��.حيث�ترك�اPستعمر�وراءه�مشك[ت�عديدة�،الرواية�كيف�بدأت�كفحات�اPواطن�النيج$�ي  أما

̄جتماÙي�من�جانب�الّسلبية،�فقد�تحّدثت�الرواية�عن�أحوال�الرؤساء��ي�الب[د�الذين�يأكلون�أموال� البعد�
̄نتخاباتالناس�و��سيما�إذ و��ينظر�الذين��ي�الحكومات�اPحلية�و�ي�الوزارات�اPحلية��ي�شؤون�.�ا�فازوا��ي�
و��بيالون��،و��يذكرون�أحدا�قصورا،ويبنون��،بد��من�ذلك�يش§�ون�سيارات�فاخرات�،مناطقهم�ومحلي±�م

عب�الّنيج$�ي.
ّ
عن�طريق�غ$��اPباشر��إشارة�،الكتاب�ففي ،أما�من�جانب�شخصية�السيد�الرئيس�بمعاناة�الش

فحاول��،بأنه�حامل�لواء�_مانة�،فقد�تحّدثت�الرواية�عنه�،Yar'aduaإvى�اPرحوم�الحاج�عمر�مو����يرأدوأ�
له�حسن�الظن�بالدولة�حيث�حاول�كل�اPحاولة�ليبدل�كل�سيئات�دولة�حسنات�وليدفع��،ليؤدى�تلك�_مانة

�عdى�إع[ن�حقيقة��،ول�رئيس�للدولة��ي�نيج$�ياأو�وهو�أول�حاكم�للو�ية�عجلة�الدولة�إvى�_مام. له�جرأة
  .)١(ن�يتقلد�أمانة�الرئاسةأممتلكاته�وأمواله�قبل�

�كـ"رحلة�إ �ومواقف��نسان �النيج$�ية �عن�مشك[ت�الحياة �النيج$�ية�تتناول�ك[ما �العربية ن�هناك�الروية
�يعان¸� VWشك[ت�الPا� �تتحدث�عن�عّدة VWال� �بعض�_خ[ق�البحث�عن��نسان"، �إvى �الوطن�إضافة �أبناء ا

لصوص�الذين�يقطعون�
ّ
واية�مشكلة�ال ويأخذون� الطرق الخبيثة�اPنتشرة.�ومن�اPشك[ت�ال�VWتحّدثت�ع½�ا�الّرِ

�اPدن�والقرى �،اPمتلكات�قهرا ��ي �الب[د �يهجمون�البيوت�من�كل�أنحاء �يضربون�الناس�ضربا��،كما أحيانا
إل¸�ا�الرواية�مشكلة�يواجهها�اPريض��ي�اPستشفيات�Åن�_طباء��تمور�ال�VWتطّرقومن�_ م��حا�وأحيانا�بقتل.�

�اPريض�ح$ن�يشعر�_لم �بشؤون ���يبالون �الرواية�.واPمرض$ن �تناقشها VWال� �أشهر�اPشكلة مشكلة��،ومن
ل�يغيبون�عن�ب�،و��يلعبون�أدوارهم�عdى�وجه�اPطلوب�،اPحاضرين��ي�الجامعات�الذين���يؤدون�واجبا«�م

̄متحانات�،الفصل ̄�من�الطلبة�قبل�أن�ينجحهم��ي�بعض�   ).٢(ويوّزعون�اPذكرات�للطلبة�ويأخذون�أمو

"خادم�الوطن"�تحكى�غالبا�مشك[ت�ال�VWواجهها�الكاتب�حيث�قصد�اPشاركة�بزم[ئه��ي�خدمة��أما�الرواية
حكومة��،و×ي�تحمل�إvى�دولة�نيج$�ية�،كات�éالة�وأيضا�تحكى�هذه�الرواية�جانبا�من�س$�ة�ذاتي�،الوطن�وبناءها

رسالة�قلمها�الحق�وورقها�الصدق.�وأيضا�تحدث�الكاتب�عن�اPشكلة�ال�VWيعان¸�ا�طلبة�اللغة�العربية��،وشعبا
�"نور" �يمثلهم �الذين �علومهم��،وهو�الروائي، ��ي �تخصصوا �ممن �أقرا�م �مع �كانت �اPجامع �جمع±�م كلما

إ�ا��،ولعل�مما�يسبب�تلك�الصعبة�اPنكرة�اخت[ف�العقائد�ومشارب�العلم�،دارية̄جتماعية�والسياسية�و� 
�ين �ومما �أك¿��من�مجرد�الذكاء�والجرأة. ̄نتصار�ف¸�ا قش�الرواية�البعد�احرب�نفسية�وغزوة�فكرية�يتطلب�

Óيشّوه�سمعته�بل�� �اPجتمع�النيج$�ي�عامة�مما �إvى�̄جتماÙي��ي�الجوانب�السلبية�ال�VWيعان¸�ا �ّدد�ويدعوا
  طمس�هوّيته.

�الخلقي �الشذوذ �الجوانب��ي �تمثل�الكاتب�هذه �الخمور �ةالّساري�ةوقد �وتعاكى وقتل�_نفس��،مثل�الّدعارة
�وهنا�تجلوا� ائعة��ي�الدولة.

ّ
نيعة�الش

ّ
لشعوذة�جلب�اPال�وعبادة�اPال�وانتشار�الّرِشوة�وغ$�ه�من�أخ[ق�الش
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�س[  �وهم ��دارة �وقوة �العزم �والنقضات�العقائدية�أهمية �الحروب�النفسية ح�الكاتب�الروائى�وسط�هذه
�أحيانا ���تجدي �وحدها �الحسنة �فالنوايا �العرقية ̄خت[فات �و �إصرار�. ��ي Vjالوط� �البعد �يتجّسد وكذلك

�توحيد� �أهمية ��ي �ي§�اءى �كما �ص���الوقت �من �ذلك �يكفله �مهما �الوطن �خدمة ��ي �اPشاركة �عdى الروائي
ها�طن$ن�ومشاااPو 

ّ
̄خت[فات�الدينية�والقبلية�كما�كان�_مر.�وهذه�كل رك±�م��ي�بناء�الدولة�بغض�النظر�عن�

  .)١(×ي�مضمون�الرواية�"خادم�الوطن"

وايات�العربية�الّنيج$�ية�ال�VWتبحث�عن�الّتجارب��نسانية�الرواية�"الّسنة"�للكاتب�مرت���ùبن�عبد� ومن�الّرِ
�الحقيقي �ت�،الّس[م �أودع�فيه �الّصحراوية�حيث�كانت�فقد �تلك�البقعة ��ي �عاشها VWال� �واPرة �الحلوة جاربه

�صادقا �حيا �تصريرا �وعواطفه �شعوره وائي �الّرِ �صّور �فقد �درس�ف¸�ا. VWال� �ذلك�صوّ �،الجامعة �إvى ر�إضافة
� ��خ��اته،من�_شياء �يدل�عdى�صدق�تجربته�وعاطفته��،خ[ل�دراسته�شاهدهوما �الرواية.��يمما ��هذه إنَّ

�،عdى�العلم�للتحصيلقصد�دولة�نيجر��عندماوائي�وضع�روايته�هذه�تسجي[�لتجربته�خاضها��ي�حياته�الرّ 
��ي�حياته�،وذاق�مريرة�،فلقي�نصبا �لروايته��،لم�يذق�مثلها �اخميار�"السنة"�عنوانا �ما�ساقه�إvى ولعل�هذا

ب�_هلية�ال�VWوقعت��ي�نيج$�يا�"عdى�الطريق"�ف¬�Vرواية�تاريخية�لقد�تحّدثت�عن�الحر ).�٢(ومقابلها�"العام"
وتركز�الرواية�عdى�الذين�قاموا�بالحرب�و�سيما�قّوادها�من�العسكري$ن�من�أمثال�م،�١٩٦٩- �١٩٦٧ب$ن�عامي

وغ$�هما�مما�أظهروا�البطولة��AdekunleFajuyiوأديكنdى�فاجوي��،OlusegunỌbasanjoأولوشيغن�أوباسنجوا�
�ميدان�الحرب�_هلية ��ي �تصوير�وب�،الّنادرة �الروايات�فكتبت�قصد �من�هذه �الواقعية �أما أسلوب�جذاب.

  ).٣(الحياة�كما�×ي��ي�حياتنا��ي�اPعيشة�واPعام[ت�وغ$�ها

  الخاتمة

شأ�ا�شأن��،وليست�غريبا�،الرواية�قد�تأخر�ظهورها��ي�_دب�العربي�النيج$�ي�تبعا�لطبيعة�هذا�الفن�نإ�
�ديار� ��ي �الن¿�ية �سائر�الفنون �_مر�ولعدم�ننيج$�يا �أول ��ي �القديم �العربي �_دب �إvى �انصراف�_دباء تيجة

�جمات�الروايات�§وPا�ظهر�بعض�التجارب�من�ب$ن�_دباء�ب�.اهتمام�كل�من�_دباء�والدارس$ن�بكتابة�الرواية
ية�¡ية�إvى�العربية�أو�بالعكس�إvى�جانب�بعض�العوامل�ال�VWكونت�شخص$اPكتوبة�باللغات�اPحلية�و�نجل

�بك¿�«�ا�،_دباء �_صلية �العربية �الرواية �كتابة �إvى �سبي[ �النيج$�يون �متعددة��افتناولو �،وجد �قضايا ف¸�ا
̄جتماعية�والدينية�وغ$�ها�من�اPوضوعات��تمحور�حوله�الروايات�النيج$�ية�بالعربية. �كالقضايا�الوطنية�و

��وأخ$�ا �إن �الروايات �نيج$�ية�كتبْت هذه  �ووضع�،بألحان
ُ
�ذكريات�مشك[«�م��تابالك ��ي �وأخيل±�م أفكارهم

̄جتماعية�¯قتصادية   وما�أشبه�ذلك�من�الصعوبات�ال�VWيواجهها�أبناء�الوطن.�،السياسية�
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