
عبد املنعم عثمان إىل مجهورية /  رهـ ذهبنا أنا وزميلي الدكتو ١٤٢٧يف صيف العام 
نيجرييا االحتادية لنقيم دورة لتدريب معلمي اللغة العربية يف والية كانو مشال البالد بدعوة من 

مامل إبراهيم شيكرو  وكان املنسق للدورة من قبل حكومة كانو هو وزير الشباب الشيخ : حاكمها 
الشيخ غانبو كان حديث عهد بعرس حممد غانبو ، ووزيرة شؤون املرأة  السيدة مرمي  ، ومبا أن  :

  .حممد ساين الذي صحبنا يف تنقالتنا وإقامتنا: الشيخ فأناب عنه املدرس بالكلية الشرعية 
ت مراقبا على األول للدورة أقمنا امتحانا ملعرفة كفاية الدارسني اللغوية ، وكن ميف اليو  

جمموعة من الدارسني وزميلي على جمموعة أخرى ، وعندما انتهى الوقت قلت للدارسني باللغة العربية 
  .وهي تعىن انتهى الوقت ) لوكشي ياشكا :  ( ، فقال أحد احلاضرين بلغة اهلوسا) انتهى الوقت : ( 

زميلي فإذا م مل ينتهوا حفظت الكلمة صوتيا مث ذهبت للمجموعة الثانية اليت يراقب عليها   
. ينطق باهلوسا : وقال أحدهم ، فنظروا إيل وهم يضحكون ) لوكشي ياشكا :  ( فقلت  ،بعد 

  :فقلت 
  كما بلسان العرب ينطق أعجم****   وينطق باهلوسا وليس جييدها   

التايل  وكان الشيخ حممد ساين يستمع إيل وما علمت بأنه شاعر يكتب الشعر بالعربية حىت جاء اليوم
الـوزراء واملشـيخة الدينيـة    و زوجته أمينة شيكرو وهو يوم افتتاح الدورة برعاية احلاكم وحضور

حممد ساين وألقى قصيدة ضمنها البيت السـابق   خووجهاء الوالية ؛ وبعد كلمات الترحيب قام الشي
  .  وهي القصيدة التالية 

  
  جتاذبين قوال ويرتبك الفم***    عالم أخي شوقا أراك ترنم

  جييش بقلب وهو يف الوجه يفهم***   تكامتين وأنا أحاول بث ما
  فعم ومن علم ضمريك يكتم؟***   أليس الذي حل البالد من الندى

  مبيحا به فلينح عنك التجمجم***   أال بح به فاخلري ليس بعائب
  تمعلى بركات اهللا حقا نزل ***  فأهال وسهال مرحبا بضيوفنا
  ترحب باألضياف نعم املَقْدم***   مدينة كانو ساحة مستطابة
  يقيمون دورات لدى من يعلّم***   أتانا من البلد األمني مشايخ

  به نزل الذكر احلكيم املكرم***  وبغيتهم نشر اللغات ومنطقٍ
  وأحدثها كي يستفيد املعلم***  بأفضل تقنية يفيدون دائما

  طرائق تدريس تعال إليهم***  ليمهأيا عاملا أعياه يف تع
  وتسعد ملا وى مبا هو أعظم***  جتد مبتغاك املرجتى يف اصطحام
  ويتبعها تبجيلهم والتكرم***  أال أبلغن عين لضيف حتيةً



  بنا معجبا حيكي الطباع ويكرم *** وأعين أبا عبد اإلله الذي غدا
  نطق أعجمكما بلسان العرب ي *** وينطق باهلوسا وليس جييدها
  فمن صحب األقوام حيسب منهم***  ومع ذاك عددناه ممن وسوا

  ليغدق علما حينما يتكلم ***  ويعجبين منه فصاحة نطقه
  يفهم باإليضاح من يتعلم***  كذاك ابن عثمان الذي كان بارعا
  تبنته ذا الربنامج املتقدم***  فشكرا جزيال للمؤسسة اليت

  ومن مهدوا سبال لكي يتقدموا *** فتهموشكرا ملن قد شرفوا باستضا
  أمينة مع ماري بورك فيكم***  خصوصا أبا عبد احلميد وستنا
  شريعة ريب واللسان املعظم***  فهذي جهود باديات لترتقي
  كذا بركات والسالم املفخم***  صالة خلري الناطقني بضادنا
  عليه عباد اهللا صلوا وسلموا***  حممد اهلادي وآل وصحبه


