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 :المقدمة
الله سبحانه وتعالى على األدباء أن ينشؤو ما يصور الحاالت ويدعو إلى األخالقية  ن  ملقد 

ن األد  مآتت اادقة تعس  ييا  النا  اوواا وددراا والسلم عند الحاجة، ذلك أل
ها إلى ييث يجب أن ونيلواا ومآاا، فسان األدباء ام من يحمل تلك المآت  ويوج
 تنعس  فتصور لألمة الواقع وتنيآ لها طآيق الحل والخالص.

ولقد تلت أمور البالد خااة بالد المسلمين وباألخص بالدنا النيجيآية إلى مآل بائ  من 
يآو  أالية وقبلية، وشجارات طائوية ومذابية، واختالفات سياسية وعقائدية، وويالت 
قاسية مدمية، التي تصدق ما قاله الآسول عليه الصال  والسالم: "ستسون فتن دقطع الليل 
المظلم" فتجد في انا واناك ما يذال العقول ويشجي القلو ، ويدمي العيون، ويمسن أن 

ياح النا  عن ساية األخالق الحسنة التي تآضي الطبيعة البشآية تواف اذه األمور بانز 
وتتمشى مع اختالف عاداتها وتقاليداا. ودثيآا ما يحآك مثل اذه األمور وجدان الشعآاء 
وعواطوهم، فيقآضوا قصائد يصورون فيها الحاالت الواقعية والمصيآ المتوقع ويحذرون النا  

 حخاذ بعضهم مآت  أخيه.من الوقوع فيما ال طاقة لهم به، بات

اذا ما نجده في شعآائنا النيجيآيين الذين ساندوا قومهم وقآضوا قصائد دثيآ  يحآضون 
النا  على الصلح والسالم وتجنب الآذائل والالأخالقيات، فوقع دالمه موقعا يسنا في 
ن. قلو  دثيآ من المواطنين. ويسونون بذلك قد أدَّوا دورام في توفيآ والسالم في الوط

وليظهآ البايث األمآ بوضوح مال إلى دراسة قصيد  وايد من اؤالء الشعآاء في اذا 
المجال واو الشاعآ إبآاايم شعبان الذي دتب قصيد  بعنوان: "نقد الحيا " ليآى مدى 
إدالء الشعآاء النيجيآيين دالءام في اذا المجال واتخاذام األد  وسيلة في دعو  النا  

قصيدة "نقد الحياة" للشاعر إبراهيم لصالح، فسان البحث بعنوان: إلى ما فيه النجا  وا
 وتسون المقالة على الخطط التالية: شعبان دراسة أدبية تحليلية"
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 المقدمة 
 ييا  الشاعآ 
  عآض القصيد 
  القيم الونية في القصيد 
 الخاتمة 

 حياة الشاعر
لد، وينتهي نسبه إلى ببآاام، ابن الحاج شعبان العارف بن خا لقبالشاعآ او إبآاايم وي

 الشآيف عبد الله يطيج، وجده عبد الله يطيج اذا او أميآ شآفاء يطيج في أيامه.
م بمدينة غسو عاامة والية زنوآ 5691ولد الشاعآ سنة . النسب يشآيوالشاعآ إذا ف

ياليا. ونشأ أمام والديه السآيمين، فأيسنا تآبيته ووجهاه إلى العلم منذ أن دان طوال 
ولقد عاش والده ريالة داعية سافآ دثيآا في نشآ اإلسالم تحت راية التصوف، ودان اغيآا، 

لآجاءه والده أأدبآ بأنه لي  مع يصايب الولد معه في دثيآ من يله وتآياله لهذه المهمة 
 .5اذه المهمةالله الولد رثه و في أن يالقوي 

لويات فقهية ومبادئ اللغة مبادئ العلوم عند والده ييث بدأ تعلم القآتن وأو الشاعآ أخذ 
العآبية، بل يتى بعض الستب الصوفية. ثم أرسله والده بعد ذلك إلى مدرسة إاالح الدين 
بحار  أنغور تودا غسو ييث واال الدراسة وبها ختم القآتن السآيم وقآأ المواد اإلسالمية 

 Gtc Kauraبـ  والعآبية يسب منهج التدري  بالمدرسة مما أعطاه أساسا متينا أاله ليلتحق

Namoda  ليحصل على الشهاد  اإلعدادية ثم واال بعداا إلى دلية المعلمين بزرم ويصل
 .5696على الشهاد  الثانوية في الدراسات العآبية واإلسالمية سنة 

التحق الشاعآ بالجامعة اإلسالمية ساي، بجمهورية النيجآ ييث يصل  5661في سنة 
. ومما يظهآ علو امة 5669عآبية وتخآ ج بها سنة على شهاد  الليسان  في اللغة ال
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م التحق 1001الشاعآ أنه استطاع أن يحوظ القآتن السآيم أثناء اذه المآيلة. وفي سنة 
الشاعآ بقسم اللغة العآبية جامعة عثمان بن فودي استو للحصول على الماجستيآ في 

تحصيل الددتوراه في . ثم تاقت امته إلى 1002اللغة العآبية ويصل على الدرجة سنة 
محاضآا  اواللغة العآبية فالتحق بجامعة ماليا في مليزيا وما زال اناك يحضآ الددتوراه. و 

 .1001بقسم اللغة العآبية دلية التآبية مآوا منذ سنة 

منذ نعومة أظواره، ودان يحوظ القصائد التي تدر  في مدرسة  نشأ الشاعآ شغوفا بالشعآ
والده واو يقآض الشعآ ويقطعها  ة يوما ما أن رأى الولدااطالح الدين، ويدثت قضي
اي طآيقة الشعآ فسأل والده عن األمآ فأخبآه الوالد بأن اذه بالتوعيالت يسب البحور، 

ثه موابة يور  آه بأنه سيسأل الله تعالى أن في العآبية، ولما رأى أن الولد معجب باألمآ بش  
تدأ قآض الشعآ بعد تخآجه في دلية المعلمين، ابوقد  والده الشعآية، فسان األمآ دذلك.

اا شبا  مدرسة ااطالح الدين لمولد النبي الى الله عليه وسلم، أوذلك في أمسية اي  
 فابتدر الشاعآ مآتجال يمدح النبي الى الله عليه وسلم قائال:

 محمد   خيآ   خلق  الله *  يبيب الله   يبيب الله 
 أوالها  د    الله بحم *  ببسم   الله     أبدؤاا 

وله اليوم  اذا، وإن دان للشاعآ محاوالت شعآية بسيطة قبل أيام تعلمه في دلية المعلمين.
قصائد دثيآ  في أغآاض مختلوة من مدح ورثاء وواف ويسم والمناظيم العلمية وغيآ 

 . 1ذلك

 عرض القصيدة
لمعآوف أن الوسآ  تقع القصيد  في أربعين بيتا، تحت فسآ  رئيسية واي "الواف" ومن ا

ضآورية للشاعآ، "ألن األدباء ليسوا بالبل يغنون الشعآ بدون أفسار بل ام دائما يتسلمون 
موضوع القصيد  وما اشتملت عليه من المعنى العام  ولذا قالوا: بأن الوسآ  اي 3بمعان
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معنى دل مبينا  ونظآا إلى ذلك قسم معاني النص إلى أربعة  معان جزئية،  .4والمعاني الجزئية
استهل الشاعآ قصيدته  :"واف الويالت والنسبات" :على يده فبدأ بالوسآ  األولى واي

مجتمع إلى مآل بائ  بواف الويالت والنسبات التي دبت وسآت في المجتمع وايآت ال
ف، لما تحدث فيه من الويالت والنسبات ولما أن الشاعآ انزعج من محزن مآعب مخي

ن يلوذ بأي نوع من التمهيد والتساؤل فاستهل استهالال مباشآا الموقف ويي آ فلم يستطع أ
 قائال:

 األنباء سيئ  حرب وقتل  *    لب  الحياة  مكدر   األرجاء
 وعلت ضغينة زمرة المشاء *       إن القالقل والبالبل قد طغت

يوم واف الشاعآ ما يحدث في المجتمع من الحيا  القاسية الوتادة مبينا أن ييا  النا  ال
تلت من سوء إلى أسوء بل إلى أسوإ من األسوإ، ذلك ألن الحيا  اليوم عبار  عن سلسلة 
أنباء سيئة تصدر من شتى األنحاء تويي بالقتال والحآو  يتى أننا ال نستطيع التمييز إن  
دانت يياتنا ييا  اإلنسانية أم ييا  الدوا ، لما تضمنته من الظلم والطغيان والهمجية،  

ش في الجاالية األولى ييث يسطو القوي على الضعيف، بل طغت الوتن وعلت دأننا نعي
وعمت األرجاء، فيقتل اإلنسان وال يعآف قاتله وال فيم قتل، ثم استمآ الشاعآ يتمنى زوال 

 -تلك المآسي فقال:
 األنحاء  لكافة   السالم  نيل *          أفال الطبيعة والحضارة تقتضي 

 من كسب أيدي الناس واألهواء*       ي الورىظهر الفساد بكل وجه ف
 صنعاء  في   اإلقدام   وتزلزل *        لشامخ القرار   والخوف أزعج 

واال الشاعآ يواف الحاالت التي أزعجته ويآدت منه الشعور والوجدان فذدآ أمورا دثيآ  
ر واألمان، أيدي النا ، وعدم القآار واالستقآا منها ظهور الوساد في األرض بما دسبت

والجور من الملوك، والتعصب من النا ، وشهاد  الزور واإلراا  والوجور، وعدم الحياء 
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واجآ العلم وغيآ ذلك من األمور التي من شأنها أن توتك بسل مجتمع وقعت فيه. اسذا 
 استمآ الشاعآ يتى سأل الله سبحانه وتعالى الوآج والمخآج عاجال غيآ تجل فقال:

 ك عرجا عاجال   *    بزوال  طغيان   من الضراءيا رب هب لي من 
من انا انتقل الشاعآ إلى الوسآ  الثانية واي "شآح الحالة السمحاء للدين اإلسالمي"، 

 ل في ذلك: فقا
 فــي كــافــة الــبــلــــدان والــبـــــيـــداء*         والحـّق أّن الـّسـلــَم نـهــُج مـحمد  

 جــــّو الـــّســـــــــالم وآمـــن الـــعلـــياء*         الهدى ــل وُهو األمين ودينه سب
 مــحـــبّـــــٌة لِـّلـــــقــــــــــرب  واإلقــــــصاء*        وأمــانةٌ    عــدالـــٌة   ديـُن الّســالم  

 ــــــــــوى بــــال شــــوكاءبالـــبـــّر والــــتّــــق*        وكــــرامةٌ     وتعاوٌن    وتفــــاهــٌم 
 وتــــــشـــــّد ركــــــًنا راســــًخــــا كــالـــــباء*        وأخــّوةٌ     وتضامـــٌن    وتراحــــمٌ 

فقد ذدآ الشاعآ أن دين اإلسالم او دين الحق الدين الذي ال يقبل الله يوم القيامة دينا 
لة ودذلك دين يعل م اإلنسان محاسن األخالق وإعانة غيآه، واو دين العوو والسالمة والعدا

المحتاجين، ألن اإلسالم دين يآفض الظلم والطغيان ويأبى الغش وسوك الدماء، ودما 
واف اإلسالم بأنه دين األخالق الحميد  والآفض من الطبائع المذمومة، ودل ما يحدث 

قتلهم فلي  باإلسالم في اذا الزمن من قتل المسلمين بدون ارتسا  أي جآيمة توجب 
 واإلسالم بآيئ من ذلك بآاء  الذئب من دم ابن يعقو .  

من اذ المنطلق شآع الشاعآ ينصح النا  بالتمسك باألخو  الحقيقة وتبادل االيتآام فيما 
بينهم فال فضل أليدام على اآلخآ إال بالتقوى، وأن الله خلق النا  وجعلهم شعوبا 

أال وايد واو تدم، اخآ بعض على بعض، إذ دلهم من ال يتوف وقبائل للتعارف فقط،
 وتدم خلق من تآا ، فقال في ذلك:

 النعماء      يا غاية      لتعارفوا*       وقبائال خلق اإلله شعوبكم 
 عـمـياء ـال ــوى بـتّــقى الـو فـرق سـ *      فالّلون واألعراق واألوطان ال
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 اآلراء  ــوة وصـفـ   قــــونلــــمـــــتّــــا*       واألكــرمون األفضــلون ببابه
 للنا ذدآ ف "التسلي"اي ما استوعب الشاعآ في اذه الوسآ  انتقل إلى الوسآ  الثالثة و بعد

يدوم بل  نل -ظلم القواد وأولي األمآ وغيآام-الذي او األال في مشادلنا؛ أن الظلم 
يطغى ويسو  المجتمع، ويقمع أعناق البد من زواله في يوم من األيام، بينما الحق يدوم و 

الجبابآ  والطغا ، وفي ذلك تسل للنا  ليوقنوا بأن نصآ الله معهم واو تت بال تآدد وال 
 وسوا ، فقال في ذلك:

 إعياء   بال   أيام   تذروه *         شامخ والجور اليبقى كطود 
 ينهض لو أبته جحافل    *     ويدس أعناق األلى الهيجاء والحق

عد ذلك اختتم الشاعآ قصيدته يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يدمآ ديد أعداء اإلسالم ب
والوطن، وأن يزلزل أقدامهم يتى يستآد الوطن أمنه وأمانه ونعيش في سالم وأمان، ثم اختتم 

 بالصال  والسالم على خيآ األنام سيدنا محمد وتله واحبه.

 الفنية الخصائص
يد بوضلها وتبين مدى رسوخ قدم الشاعآ وتمسنه في الصناعة شفنية تبقيم  تتسم القصيد 

الشعآية. فسما اليظ البايثان أن الشاعآ في القصيد  ااتم باألسلو  الآائع ييث اختار 
أسلوبا قيما رائعا يوي بغآضه ويوال رسالته إلى القآاء، فسانت ألواظه في النص ألواظا 

ن يسو ن الجمل القيمة باللجوء يينا إلى استطاع أفمالئمة وضعها في المسان المناسب. 
الخيال الواسع لينشئ للقارئ جو ا يمثل له المواقف والمشااد فيدرك القارئ بذلك ما 

 يقاسيه الشاعآ ويتعاطف معه.

ن ق النظآ في القصيد  يدرك أن عاطوة الشاعآ فيها عاطوة اادقة قوية. ذلك ألوالذي عم  
لبشاعة المصائب  ؛الشاعآ إن لم يسن فوق ذلك ا واوهالجو  الواقع ال يقل خطآا عم

وفظعها وتنو عها وتسآاراا الدائم المستمآ  انا واناك، يتى أن الآجل ليخاف من يومه دما 
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بسل ادق وإخالص اذه الويالت في قلب الشاعآ استهل   ثبوتيخاف من ليله، ول
 بعاطوة جياشة اادقة قائال:

 سيئ األنباء حرب وقتل * لّب الحياة مكّدر األرجاء 
لم يتوقف الشاعآ ليستهل  بشيء إال بالواقع المآيآ الموزع، استجابة لما بث فيه روح القول. 
ومما يدل على قو  الشاعآ العاطوية استطاعته في الوالة األولى أن يغآ  في القارئ نو  
آ  الشعور الذي يشعآه وذلك بذدآ أمور يآثى لحال دل مجتمع وقع فيها، واي القتل والح

القصيد  ييث سأل مقطع في بآاعة ال هدما نجد اذو آ  للعقول.واألنباء السيئة المحي  
دشف اذه الباليا التي عمت وجل ت ولن يستطيع ذلك إال او   الشاعآ الله سبحانه وتعالى

مثل اذا الموقف أن مما يدل على عظمة المصيبة في نظآ الشاعآ، ومستحيل لمن في 
الشاعآ دون القصيد  محتولة بألواظ تويي بالبأ  والشد   ومن بآاعة .يتصنع أو يسذ 

وتصور الموقف الحسا  المزعج، لُيشعآ القارئ بالمخاوف والمخاطآ التي تلتف يوله، 
 استمع إليه يقول:

 وعلت ضغينة زمرة المشاء *  إن القالقل والبالبل قد طغت 
 وتزلزل اإلقدام في صنعاء *  والخوف أزعج ال قرار لشامخ

شاعآ انا ياول أن يجعل السلمات متالئمة فيما بينها بحيث يقوي بعضها البعض في فال
تصويآ الجو  المؤلم المآثي لحاله، ويشهد القارئ بذلك عندما يتأمل األلواظ والتآاديب في 
قول الشاعآ في البيتين: "إن القالقل" "البالبل" "جور الملوك" "الخوف أزعج" "تزلزل 

والقارئ بمجآد قآاء  اذه السلمات وما  ،ذلك في باقي أبيات القصيد مثل اإلقدام"، وتجد 
خااة أن الشاعآ وضع األلواظ في  ،رك المخاطآ التي يقاسيها المجتمعضايااا يد

، وقد قال النقاد في مثل ذلك: "على الشاعآ أن يختار من أمادنها المناسبة بدقة متنااية
..والشاعآ الموفق او الذي في نوسه.... المعنى الذي يجولالسلمات أدق ها في أداء 

 1ديد  اإلبانة عم ا يآيديهتدى إلى السلمة التي تسون ش
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اذا، ولما التوت البايثان إلى تآديب الشاعآ في اياغة الجمل وجدا أن الشاعآ يسو ن 
فعندما يآيد بيان ثبوت يال ودوامه يستخدم الجملة الجمل يسب الآغبة والغآض، 

 ومن ذلك قوله: ،9أاال لهذا الغآض سمية التي وضعتاال
 وعــلْت ضغـــينُة زمـــرة الَمـــّشاء     *  إّن القالقــل والبالبل قــد طـــغْت  

قتل باللما أدرك الشاعآ أن القلق اار للنا  شآبا ومغسال وذلك لتسلسل الويالت الحآبية 
 غآ لسآبال، فالذي في والنهب والسلب، يتى أنه ما من جو  في البالد إال وتقمص اذا ا

البالد مثل والية دب واستو وزنوآا ال يخلو عن اللصوص القتلة، والذي في شآقي البالد 
االختالفات يعاني بودو يآام وويالتها، والذي في الجنو  يقاسي يآدة بيافآا، إضافة إلى 

دانت المصائب  انا واناك، دل اذه نيآانها القبلية والمذابية والعقائدية والدينية التي تشب 
آار للنا  في ليل الدنيا الآاسيات، فال قرسوخ الجبال في المناطق نتيجة لمشادل رسخت 

ولما أراد الشاعآ أن يبين رسوخ اذا األمآ وثبوته استخدم الجملة االسمية التي  .أوضحااا
من  الثبوت والدوام فقال: "إن القالقل والبالبل قد طغت". وليوقظ النا  تقآرمن شأنها أن 

فقال:  2الغولة ويحآك شعورام وإيساسهم استخدم لوظ "إن" التي وضعت أاال للتوديد
"إن القالقل" ليزيل الشك ويغآ  اليقين في قلب دل من أراد اإلنسار، دما أنه استخدم 

 "قد" توديدا أيضا ليدل على أن الحال او دما يصوه بغيآ توآيط وال إفآاط.
 لة االسمية ليويد الثبوت والدوام قوله:ومن مظااآ استخدام الشاعآ الجم

 وتــزلــزَل اإلقـــــــداُم فــــي صنــعاء    *  والخوُف أزعَج ال قــراَر لشامــخ   
بحيث يوقد اإلنسان األمان القلق في القلو  ويديم توالي المخاوف وتسآراا يثبت  إن  

ن ذلك قائال: "الخوف أزعج" لة االسمية ليعب آ عمالشاعآ الج مواالستقآار، ولهذا استخد
واذا من أدق االستخدام، ذلك ألن الخوف يبقى زمنا يتى بعد زوال المصائب، ولن 
يوارق النا  إال بعد زمن ويتم ذلك شيئا فشيئا لآسوخ الخوف في ذادآ  النا  وثبوته في 

 أيوالهم ودوامه في أفعالهم.
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 ونجد ذلك أيضا في قول الشاعآ:
 فـــتــكـْت عــرى اإلســالم والّســـراء     *   مصــائب ثلمةٌ إّن الجــهالَة في ال

لما أراد الشاعآ أن يثبت للقارئ عيب الجهالة وضآراا اجتماعيا استخدم الجملة االسمية 
فقال: "إن الجهالة في المصائب ثلمة" ألن الجهل او أال المصائب، واو الذي يجعل 

تخدم الشاعآ الجملة ساوة لن يغيآاا شيء ا من يآيد أن ينوعك فيضآك، ولما دان األمآ
أن النسبات الواقعة مصدراا ليويد أن الظااآ  اوة ثابتة، فيدرك بذلك المجتمع االسمية 
، وما دام أن الشعب لم يتثقف فالحال يدوم دما او، والعالج الوييد يسمن في الجهل

 تعليم الشعب وتثقيوهم، فيتم بذلك األمن واألمان.
 الشاعآ اذا النوع من الجمل ليويد ثبوت الظااآ  ودوامها قوله:تخدام سومن ا

 تــــــــــــذروه أيـــــــــــــــاٌم بــــــــــال إعــــياء * والــجوُر ال يــبقى كطود شامخ
إال لويحظات يتى  يأراد الشاعآ أن يبين أن الظلم مهما طغى وأبلى وخو ف وأقلق فما ا

ل واالستقآار واألمان، ذلك ألن الظلم لي  إال مثل زبد البحآ، يتالشى ويزول فيبقى العد
چەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   چوالله تعالى يقول: "

عن األمآ فليعبآ الشاعآ  9
بدقة متنااية استخدم الجملة االسمية فقال: "الجور ال يبقى" وفي اذا تلطف بالقارئ 

ل النا  بدأ يآثي لحالذا الواقع وال بهذه المصائب والمخاطبين، ألن الشاعآ ال يتلذذ ب
فسأنه يآدد  ،ن لهم أن اذا الظلم لن يدوم ولن يستمآ  ويعطف بهم ويحنو عليهم، ولذا بي  

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ    چ لهم قولهم قول الله تعالى:

چۆئ
ة ألنها وقد تمن الشاعآ بأن األمآ ثابت ثبوت األرض فاستخدم الجملة االسمي6

 فقط ما يوي بالغآض الذي يجيش في ادره.
اذا، ومن التآاديب الجيد  في القصيد  أن الشاعآ دلما أراد أن يثبت تجدد األمآ 

، ومن 50اال وضعت لتويد التجدد واالستمآارأواستمآاريته استخدم الجملة الوعلية ألنها 
 ذلك قوله:
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 ــجوَن، طبــيــعُة األصــداءفأتى الم *   لحق الفجوُر لذي الخالعة في الّضحى
تنوع الوجور واستمآاريته، ذلك ألن أسبابه ودواعيه دانت ولم تزل موجود  أيقن الشاعآ 

جود  وثابتة ال بد  من ودلما دامت األسبا  مو  ،ومستقآ  في أذاان النا  وفي واقع يياتهم
آه، لتساعده في الداللة بات، ولهذا لجأ الشاعآ إلى الجملة الوعلية في تعبيالمسب   ةاستمآاري

تسن لم دت الحوادث، وإن جد  تعلى التجدد واالستمآار، إذ دلما يدثت أسبا  أخآى 
أخآى فتلك موجود  وستستمآ ثماراا الموزعة المبلية المقلقة، ذلك ألن الجزاء يسون من 

چمئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب چ :جن  العمل، وقد قال تعالى
 وديف ال يستمآ  الحال اسذا وقد 55

هم نموساد والبليات وال أيد النا  ام مصدر ال ، إننشغل النا  بالمعااي والمواسدا
  فالوجور سيستمآ ويتجدد. أيواله، وما دام أنهم على أيوالهم الواجآ  تلك آليغي   استعد  

 ومن استخدام الشاعآ الجملة الوعلية ليوال اذه الآسالة إلى القآاء قوله:
 هـــذا الــغـــبّي مسـبّــــب الـــبغــــــضاء *   لًماتدعو الــّشريعة ثـّم تقتل مس

فالشاعآ انا يآيد أن يبين للقارئ ظااآ  شنيعة تحدث في المجتمع واي قتل المسلمين 
واذا أمآ يتجدد دل يوم ويستمآ بلبا   ،اإلسالم والجهاد في سبيل الله اد عاءاألبآياء ب

في شسل استوهام غآضه التقآيع واإلنسار، متنوعة، فصاغ الشاعآ األمآ في جملة فعلية و 
گ  گ  گ   ڳ  ڳ  چ تعالى: وله المسلم أخاه بعد أن ق ديف يقتل  ىبمعن

تل وقد يسم اإلسالم بق 51چڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ   
ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ : في قول الله تعالى قاتل المسلم

عآف أن القتل لي  من مسلم يوال 53چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋۋ   
يقوم به المؤمن بعد أن ذدآ الله تلك الصوات التي تسون اإلنسان  ااوات المؤمنين ولماذ

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  چ مؤمنا فقال: 

ان األمآ ماءام إسالميا لسجب سوك دو لو قام المقتولين بما يف 14چٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ
ذ ثبت في الحديث: "ال يحل دم امآئ مسلم إال بإيدى ثالث: الثيب الزاني، إاينا، 
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فلم يوعل اؤالء المسلون أية اغيآ  وال   51والنو  بالنو ، والتارك لدينه الموارق للجماعة"
دبيآ  من اذه بل قتلوا ظلما وعدوانان وأشد من ذلك عيبا أن القاتل مسلم وقد قام بالقتل 

ء اإلسالم!!! واذه البشاعة ال زالت انا واناك متجدد  في دل يين وأوان، فالله بادعا
ليأخذ السل يذره -األمآ متجدد ومستمآ  ن الشاعآ أن  ليبي  و  المستعان وعليه التسالن.

استخدم جملتين فعليتين في قوله: "تدعو الشآيعة" "تقتل  -الح ما استطاعاويقوم باإل
وك الدماء بهذا ل األبآياء في دل لحظة، ويستمآ في سمسلما" ألن القاتل يجدد قت

االد عاء الساذ . ومن مظااآ اذا التعبيآ الجيد قول الشاعآ او يصف سيالن الدماء من 
 األيبة واإلخوان المقتولين فقال:

ــْن دماء  أحـّبة    كـــــانــــوا صــدورًا نخــبــة الــــــقـــّرآء   *  وتــرى سيــواًل م 
م الشاعآ الجملة: "تآى سيوال من دماء" ليويد المخاطب أن دماء القتلى تسيل استخد

سيالنها في دل تونة، ديف ال، والقتل متجدد في دل يين، واذا ال يعني  بالتجدد ويستمآ  
بذلك تسآار القتل ودثآ  يسيل مثل سيالن البحار واألنهار، بل إنما يآيد الشاعآ  أن الدم  

ء البالد بدون أن يبالي بذلك الشعب مباال  يثيثة، يتى وال القتلى في مختلف أنحا
وطآد أخآى متشآد  إلى البآاري  ،يع أفآادااماألمآ إلى يآق بلد  بساملها، وقتل أسآ  بج

  والقوار والجبال. وال يول وال قو  إال بالله العلي العظيم.

 ومن استخدام الشاعآ نو  التآديب إلثبات مثل اذه الصوة قوله:
ــْن كسب  أيـــدي النّـــاس واألهواء *   ر الفساد بكّل وجه  في الورىظه  م 

ويآمز إلى دل المواسد دلها والقبائح،  59مضاد لإلاالح ءفالوساد في اللغة اسم لسل شي
تمآ  بتنوع من يقوم بها، ولما أراد سواي دثيآ  جدا ومتجدد  دائما بتجدد أنواعها وم

توال الآسالة يب قيم وأسلو  رائع باستخدام جملة فعليه الشاعآ بيان ذلك ذدآه في تآد
في دلمات وجيز ، ألنها أاال تدل على معنى التجدد واالستمآار، فقال: "ظهآ الوساد" 

التآديب جماال وروعة دون الوسآ  ممتد   ليويد القارئ أن الوساد متجدد ومستمآ. ومما زاد
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جب  حب   خب       مب  ىب            جئ  حئ    مئ  ىئ  يئی  ی        چ من تية قآتنية واي قوله تعالى:

 52چيب  جت  حت
فسان يستخدم  59استخدام الشاعآ أسلو  االستوهامومن األسلو  الجيد في القصيد  

اذا األسلو  لسن بغآض يخآجه عن غآضه الحقيقي إلى غآض تخآ يهدف غآض 
 الشاعآ. ومن ذلك قوله:

 يل الّســــالم لـكافــــة األنــــحاء؟نــــ *   تضيأفال الطّبيعة والحضارة تــقـ
فالشاعآ انا بعد ذدآ المصائب المتتالية تحس آ وتمنى لها زواال، فصاغ األمآ في اور  
استوهام قائال: ما الذي يمنع الطبيعة السليمة أن تؤثآ على واقع يياتنا وما الذي يمنع 

ن العقل السليم والحضار  ا سالما تمنا مستقآا، ألالحضار  أن تسانداا فتشسل لنا جو  
في قالب عبآ باألمآ السليمة ال يآضيان بمثل اذه الويالت. وقد استطاع الشاعآ أن ي
 استوهامي ال يآيد له جوابا وال ينتظآ ذلك، وإنما الغآض منه او التمني.

 ومن ذلك أيضا قوله:
 ـــبغــــــضاءهـــذا الــغـــبّي مسـبّــــب ال *  تدعو الــّشريعة ثـّم تقتل مسلًما

ب عن ديف يقتل المسلمين استخدم الشاعآ انا أسلو  االستوهام ييث سأل المخاط
، مع أن الموقف يخآجه عن دائآ  المسلمين، لما اح عن رسول الله الى سالمبادعاء اإل

لسن الشاعآ أخآج السؤال من غآضه  56"سبا  المسلم فسوق وقتاله دوآ"الله عليه وسلم: 
تخآ يوهم من سياق السالم او التقآيع واإلنسار، فلم يتوقع من الموجه  األالي إلى غآض

 إليه الخطا  الجوا  بل غآضه فقط او أن يقآعه لوعله ويوبخه بموقوه وسوء ياله.
فسان الشاعآ في القصيد  يصوغ النداء  10ومن أسلو  الشاعآ في القصيد  أيضا: النداء

 ، ومن ذلك قوله:لسن في طور تخآ
 بـ ــــتـــــزلــــــزل  وتـــــزعــزع  األجــــــــــزاء * ّمــــر كـّل كيد  غـاشم  يــارّب د
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لنداء البعيد واي: "يا" فالشاعآ انا نادى الله سبحانه وتعالى باستخدام أدا  وضعت أاال 
نه وتعالى قآيب منه دما قال: "ونحن أقآ  إليه من يبل الوريد" ونداء امع أن الله سبح

ي  نداء يقيقيا وإنما الغآض منه الدعاء، ييث أدرك أنه ما من ملجإ إال الله الشاعآ ل
في النداء إشار  إلى  سبحانه وتعالى فالذ به في زوال اذه المصائب. واستخدامه "يا"

 منزلته. عظمة الله سبحانه وتعالى وعلو  

يستخدم  الشاعآيم  الخيال فقد أدرك البايث أن  اذا من نايية األسلو ، وأما فيما
خياال واسعا ليسو ن للقارئ اور  يية توضح له المغزى الذي يسعى إليه في شسل 
ملمو . ومن ذلك قوله واو يصف القو اد والزعماء الذين دان ادفهم الآئيسي في تولية 

 المنااب او  نهب مال الدولة، فقال واو يصوهم:
 فـقة اإلغــواءدى الكـــالب لصــــنا * والّذئب إن غصب السياسة يا تُرى

استخدم اور  من الواقع واو ر األمآ فيها، أراد الشاعآ أن يآسم لنا ييا  زعماء البالد ف
، ال بقي لها شيء غيآ السبي واإلاالك والقتل يسةواي الذئب التي تستولي على الوآ 

آئاسة ولذا جعلوا ال ،والتدميآ؟ واذا واقع يياتنا اليوم، فزعماؤنا ال يهمهم إال نهب األموال
لم يجد الشاعآ ما  .إال النادر دل نزيه عن المجال  نويائآ  بين الظلمة الوجار غالبا، بد

يساعده في رسم اذه الصور  سوى أن يستعيآ لوظ الذئب ليدل على السياسيين الذين 
، ذلك ألن الذئب ال يتميز بين الصغيآ والسبيآ والنيئ العآش ويسطون على األموالتسلقون ي

تجمع بين يظها ويظ غيآاا، اسذا السياسيون في أيامنا اذه ودان ظلمهم والشوي بل 
عي وأقام العدل في الآعية الحت امصدرا لسل اذا الوساد االجتماعي، ألنه إذا الح الآ 

 الآعية والتزمت األخالق الواضلة.
في خاطآه ومن الصنع الجيد في النص استخدام الشاعآ الخيال ليصو ر للقارئ ما يجول 

 ب ملمو  قوله واو يصف ما تل إليه النا  من الذل واإلاانة: قال
ـــْن بـــــــني حــــــّواء *   فاإلنــس أصبح كالجـــراد مــذلَـّةً        والـــّدّب آمــن م 
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ر الشاعآ الحالة التي تلت إليها البالد، ييث يعيش النا  متشآدين في الحقول يصو  
ال عن يآار  الشم  وقآاسة الجو، بدون مأوى وال مالذ، والبآاري الئذين باأليجار والجب

لح جديد )الالجئون( بعد أن دانوا في طبمصنادون وي ،تلعب بهم أيدي المخاطآ المتنوعة
فإذا ام اليوم قصور شااقة ومباني جيد ، وسيارات ضخمة ونعمة دانوا فيها فسهين، 

في شسل دقيق فاستخدم  ارئلقفي نقمة بعد نعمة. فأراد الشاعآ واف يالهم ليعيشون 
اور  من خياله ورسم الظااآ  فيها لندرك، واي الجآاد، ذلك ألن الجآاد دانت تنتقل من 
مسان إلى تخآ في يشد دبيآ، ودونها مجموعة ال يمنع دونها متشآد ، إذ ال مأوى لها وال 

حآ والبآد مالذ سوى األشجار والنباتات، اتخذته سسنا ومأدال، تبيت مهينة ذليلة تحت ال
والمطآ، يدو  عليها دل مار  بقدمه دون أن يشعآ ودون أن يهتم، ويخطوها دل طائآ 
أعجب بها، ويشن النا  ضداا يآبا ويقتلونها بالسموم والسيمياويات، وقد يبيدوا القطيع 
بأجمعه في لحظات، اسذا دان يال النا  اليوم، يوآون إلى ييث ال موآ، ويلجؤون 

 المسو ن منلى اذا الواف الدقيق لله، انظآ إيول وال قو  إال باييث ال ملجأ، وال 
فالذي أابح ال يتيقن رؤية المساء، والذي أمسى يتوقع الموت قبل الخيال الواسع، 
يتى العنسبوت الذي واف بيته بأوان  سان في بيئتنا أاون المخلوقاتالصباح. أابح اإلن

ألنه ال  15چک  گ  گ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک چ البيوت في قوله تعالى: 
يتى دان الذئب  واألخطار،وف اخمبين الاإلنسان يعيش يمتلك ولو مثل بيت العنسبوت، 

ال أيد يبحث عنه غيآ إذ ، اإلنسان منمع سوء سمعته وبغض النا  له دان أدثآ أمنا 
نادق بلصيد، أما اإلنسان فسان يصاد بال، ولي  لهم أدثآ تالت بسيطة تسويهم لالصيادين

 وغيآاا من أسبا  الدمار والخآا .المدم آ  وتادة والقنابل ال
 ومن استخدام الشاعآ الخيال ليآسم أفساره رسما يسيا قوله:

ـــعـطاء    *    سكـــَت الحــياُء، وال أماَن لبــيئة    كـــرٌم وصــدٌق فــــاقــدا الم 
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أى أن الشعب اتسموا بصوات فآ اعتبآ الشاعآ البيئة التي يعيش فيها واي البالد النيجيآية 
قبيحة وتخلقوا بأخالق فاضحة مصدراا عدم اتصافهم بالحياء، وقد اح  عنه عليه الصال  

ولما تخلى النا  عن اذه  13واي اوة من اوات المؤمن 11والسالم: "الحياء خيآ دله"
ان ييو في ر الشاعآ الحياء اذا التصويآ العجيب، صو  ف الصوة القيمة زال عنهم دل الخيآ.
، و  ناطق الذي إذا تسلم سسن الجميع قال: "سست سوت فاستعار لوظ السوادأ الجو 

الحياء" مع أن الحياء ال ينطق أاال فيسست. ثم استمآ الشاعآ في نو  البيت قائال: 
عن النتائج التي تحصل في المجتمع نتيجة السآم "دآم وادق فاقدا المعطاء" فقد دنى 

خيآات غالبا، والسذ  يسون أال الشآور، ويقيقة إن فالصدق يسون أسا  ال والصدق،
الصدق والسآم ال يعطيان شيئا بأيديهما فلي  لهما يد أاال فضال عن أن يعطيا بها شيئا، 
ولسن الشاعآ لم يجد اور  توض ح اذه الظااآ  دأن يصف الحياء في اور  مخلوق يي 

 ي .سمع له يسمع اوته، وإذا سست ال يُ ناطق الذي إذا تسلم سُ 

 ومن مظااآ استخدام الخيال في القصيد  قول الشاعآ:
  تــــــــــــذروه أيـــــــــــــــاٌم بــــــــــال إعــــياء *    والــجوُر ال يــبقى كطود شامخ

مهما طال وخو ف وأضآ  فما او إال ظل زائل ال محالة، ولسن ذلك الشاعآ أن الظلم  يبين
المطلق بأن نصآ الله قآيب  والتزام الصبآ من المظلومين، واإليمان يتم بمآور األيام والليالي

بوا  السموات ويقول أتوتح لها دعو  المظلوم "من المؤمنين، لما اح في الحديث من أن 
 هموجودا لسنفيآاه إلى الظلم المظلوم نظآ ذا يهوب 14لها الآ  وعزتي النصآنك ولو بعد يين

استعان الشاعآ بصور  من الجبال الشااقة التي يآااا وقن بأنه قد يزول في دل لحظة، و م
وعلت وفاقت دل شيء طوال وعآضا ولسنها إذا الزم النا  ضآبها يوما فيوما  السل طغت

 ستندثآ وتتالشى وتنقآض، فيصدق فيها قول الشاعآ:
 على الجديد أدنياه للبلى * إن الجديدين إذا ما استوليا 
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لذي وضعه الشاعآ ألنسآ أيدنا أن نوعا من الظلم سيستمآ وربما لوال اذا الآسم الخيالي ا
لسن لنآاجع اذا ما سيتوقعه أيدنا؛ إلى نهاية الدنيا لعظمته في عينه وايبة الظالم في قلبه، 

يحيي ويميت، وفي ول الشاعآ في النمآود الذي ادعى أنه أيضا قنآى مصداقية فالتاريخ 
لقد  نساء ثم يشآ فنادى فقال أنا ربسم األعلى.ذب ح األبناء واستحيا الفآعون الذي طغى و 

 عآضوا جميعا للزوال وزال معهم ما قاموا به من الظلم والطغيان.
 دما نآى مثل ذلك في خيال تخآ ااغه الشاعآ ليآسم نو  الصور  عندما يقول:

 ــيـــــجاءويـــــــدّس أعـــــــــنــاق األلــى الـــه*        والحــّق يـنهض لو أبْته جحافلٌ 
من المعآوف أن الحق اوة خلقية محمود ، ولي  مخلوقا يمتلك الآجل واليد وسائآ 
األعضاء التي يتمتع بها البشآ، لسن الشاعآ يآيد أن يآي القارئ أن الحق سيتقوى يوما 

ر الحق في اور  قوي له أعضاء يستطيع بها أن ينهض، ويزاق الباطل، فإلظهار الغلبة او  
ر ع بها أن يدو  أعناق الظالمين ويدمآام ويغلبهم ويهلسهم نهائيا، ثم او  طيوله رجل يست

 بين في اور  ضئيلة نحيوة يسهل تدميآاا مع مآور األياماالظلم والظالمين والسذ  والسذ
 وتدين جميعا تحت سيطآ  الحق ثم تتالشى وتنقآض دأن لم تسطو باألم .

 بحآ السامل،الشاعآ قد بنى القصيد  على  ا أنالتوت البايثان إلى الموسيقى وجدولما 
 1× متواعلن  متواعلن متواعلن  واو الذي تتآدد تواعيله على:

 يسون تقطيع البيت على ما يلي:ف
َوَقْت / ُلْن َسْيِيُئْل/ أَنـَْباِءي لُْببـُْلَحَيا  / ِتُمَسْدِدُرْل / أَْرَجاِءي /  /َيْآبـُنـْ

َواِعُلنْ  ُمتَـَواِعُلنْ  َواِعُلنْ  اِعَلْن/     / ُمتـْوَ  / ُمتـْ َواِعُلْن/  ُمتـْ َواِعُلْن/  ُمتـْ  /  ُمتـْ
 /oا اoاoا /oا اoاoا/oااoاoا  /oا اoاoا/oا ا oاoا/oا اoا ا ا

في بيان مآاتب البحور  والسامل بحآ اعتبآه النقاد في المآتبة الثانية بعد الطويل، يقول أني 
والوافآ والخويف في المآتبة الثانية مع بعض وال يزال دل من السامل والبسيط  ...": الشعآية
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 بـ دما أن الشاعآ زي ن القصيد   11التواوت في النسب ثم يأتي بعداا بقية األوزان"

واستطاع الشاعآ أن يجعل  19"التصآيع" واو جعل العآوض مطابقا للضآ  وزنا وقافية
او مطلع  مطلع القصيد  على اذه الشادلة دما مآ  في البيت المذدور سابقا الذي

 القصيد . 
فصارت بذلك القصيد   ،الهمز وقد أظهآ الشاعآ ااتمامه أيضا بحآف الآوي فجعله يآف 

اختاره الشاعآ ليبث فيه ما يقاسيه المجتمع ، وقد مجهور له اوة الشد واو يآف  امزية،
. 12آيةلم يختآ الآوي من الحآوف التي عد اا النقاد عيبا في التقوية الشعو  ،من الشد  واأللم
أن الشاعآ أظهآ بآاعته في دون الضآ  سالما في جميع أبيات  انودما اليظ البايث

" دون أن يدخله قبض أو خبن أو متواعلن" وزن دامالالالقصيد  مع دثآتها، ييث يأتي ب
 غيآ ذلك من الزيافات والعلل التي تعآو التوعيلة فيتغيآ وضعها إلى وضع تخآ.

 الخاتمة
عن إظهار دور الشعآاء النيجيآيين في توفيآ األمن في البالد بدراسة ر  بالقارئ عبا ما مآ  

استهل البايثان بذدآ مآل البالد النيجيآية وما ال. وتحليل قصيد  وايد منهم في المج
آ دل عاقل ونب ه دل غافل، ثم ذدآا ما لألمن تقاسيه من الويالت والبليات األمآ الذي يي  

عبها األدباء في اذا المجال. دما عآض البايثان القصيد  بذدآ من األامية واألدوار التي تل
األفسار التي عآضها الشاعآ في النص ودور اذه األفسار في توفيآ األمن في الشعب. بعد 
ذلك تعآض البايثان إلى الصور الونية التي يحتويها اذا النص مما بيزر ما له من قيمة في 

في أسلو  جميل  هاعآ استطاع أن يصوغ أفسار الساية األدبية، وقد ظهآ جليا أن الش
 وقالب خيالي وموسيقى سايآ بحيث تصل رسالته إلى العالم في شسل جيد يوي بالغآض.

 وقد توال البايثان خالل الدراسة إلى النتائج التالية:
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 ن البالد النيجيآية تقاسي ما يقاسيه دثيآ من بالد العالم اليوم من الحآو  إ
والدينية وغيآاا مما سبب تشآد النا  ووقوع دثيآ منهم في األالية والقبلية 
 أسوإ الحاالت.

 له دور و  ،إن األد  العآبي بصوته مآت  اادقة تعس  الحيا  يلواا ومآ اا
إذا قام به قد يساعد في توطيد األمن والسالم في البالد. دما يدث ذلك 

ية األمن منذ العصآ الجاالي وما بعد ذلك من إنشاء قصائد تشيد بأفضل
 واالستقآار والتحمل.

  الشعآاء في رسم الطآق الناجحة لتوفيآ منهج  اإن الشعآاء النيجيآيين سلسو
موا السالم واألمن في البالد النيجيآية فواووا المشسالت والحلول وعل  

 الشعب أن التحمل والعوو والتثقف اي موتاح السعاد  واألمان.
 آ  الذين سخآوا انتاجاتهم لخدمة إن الشاعآ إبآاايم من الشعآاء العباق

    ، ودان شعآه جيدا ممتعا يقع في أرقى الصور التعبيآية.شعبهم
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