التناص بني االمتصاص وااللتصاص :نظرات يف استدعاء اباب زكرايء
لشعر الشيخ إبراهيم انياس الكوخلي

مقدمة
التناص هو تداخل النصوص بعضها على بعض ما دام "أي نص ال ميكن فهمه دون الرجوع إىل عشرات
النصوص اليت سبقته" 1،فاملصطلح قريب ج ّدا مما تناوله النقد ادأدي القدمي حتت مسمى "السرقات".
مفر دأحد منه ما دام ال ينتج أدبه من
وسلطة النصوص ادأخرى على النص الشخصي شىء طبيعي ال ّ
خواء ،وقد أدرك ذلك الشعراء القدامى "فهذا عنرتة يقول يف مفتتح معلقته :هل غادر الشعراء من مرتدم ...ليربز
من بني ما يبتغي إبرازه سلطة طقس البداية اليت أصبحت عالمة على الدخول يف النص الشعري".2
ويُعد علماء املسلمني سباقني يف ميدان تنظري هذه التقنية ،حيث يرجع أقدم ما عُرف من عمل يف ابب
السرقات إىل حممد بن يزيد املربد (561هـ) يف الكامل ،حيث كان "يورد البيت من الشعر مث يشري إىل من تناول
املعىن نفسه ومن أجاد منهم أو ختلّف ومن ابتدع املعىن أو نقله عمن سبقوه" 3.وقد تبعه يف ذلك منظرون ونقاد
وقننوا الفن تقنينا دقيقا وصنفوا السرق إىل أصناف" كاالصطراف واالجتالب واالنتحال واالهتدام واإلغارة
4
ذم على النمط املعياري الذي كان عليه مسار النقد ادأدي
واملرافدة واالستلحاق" وقسموه إىل ما ُميدح وما يُ ّ
القدمي.
ولكن رغم هذه ادأسبقية سيضطر الباحث إىل االستعاضة عن املصطلح القدمي "السرقات الشعرية"
لتطرفه الواضح ،كما أن نظرية "التناص" احلديثة مل ختل من إضافات على ما ُعرف يف النقد القدمي حتت مسمى
السرقات.
وهذه املقالة تتعرض لطريقة استدعاء اباب زكرايء لشعر الشيخ إبراهيم انياس الكوخلي بني االمتصاص
يطوره.
الذي يُعد صورة مجالية وااللتصاص الذي يستنسخ النص وال ّ

واالمتصاص حييل إىل "مرحلة عليا يف قراءة النص الغائب ،حيث يتعامل الشاعر مع النص تعامال حركيا
ومؤشرا قواي
جوهرا قابال للتجديد" 5فهو يعد من مجاليات الفن
ً
حتويليا ال ينفي ادأصل بل يُسهم يف استمراره ً
على وعي ادأديب برتاثه ،بينما حييل االلتصاص إىل "تكرار النص الغائب من دون تطوير" 6وبدون إشارة إىل
املصدر ،وهو قانون يدل على العجز يف التعامل مع النص بل يسهم يف مسخه مبا ال يشري إىل أي قدرة إبداعية
أو وعي فين لدى ادأديب.
ويتكلم عن هاتني التقنيتني أحد النقاد حيث يرى أبن "ادأخذ عن بصرية أخذ مشروع ما دام أخ ًذا ينتج
عاجزا لرتاث السلف دون إضافة إليه من جهد اخللف  ...فعندما يقف
عنه جديد من القول وليس اجرت ًارا ً

ادأدب عند حد التقليد والتبعية والنقل واحملاكاة دون أن يتجاوزها إىل اإلبداع واالبتكار فإنه يقضي على نفسه
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ابجلمود العقم".

الشاعرين
ترمجة
َ
ُولد يعقوب اباب زكرايء املشهور بـ(اباب زكراي) عام  5791مبدينة ُموي يف والية أدماوا احلالية من أسرة
هوسوية ،درس مبدرسة نور اإلسالم االبتدائية حيث ك ّون ثقافته اإلسالمية ادأوىل مث سافر إىل "ميدغري" حيث
أتقن حفظ القرآن الكرمي كما التحق بكلية الكامني اليت خترج فيها عام 5775م ابلثانوية العامة ،مث واصل
خترج عام 5771م 8.وبعد خترجه ظل يعمل
دراسته جبامعة ميدغري متخصصا يف الدراسات اإلسالمية حىت ّ
خاصا مع الشيخ
مدرسا يف املدارس احلكومية مبحلية موي ،كما أن له
اهتماما ابلغا ابدأدب وادأدابء ورابطا ً
ً
ّ
إبراهيم الذي ينتمي إليه روحيا.
يوضح حركة شعره حسب
ولبااب زكرايء شعر ينم عن ذوق فين ووعي نسيب ابلرتاث ادأدي ،واجلدول أدانه ّ
أغراض قصائده.
الغرض الشعري
الغزل

العدد
51

الشكوى

1

الوصف

3

املدح

2

االستعطاف

5

الراثء

5

اجملموع

22

أي أنه شاعر غزل كما يتضح من اجلدول ،وهذا أهم ما يش ّكل مكمن قيمة إنتاجه الشعري حيث

تشتكي املكتبة العربية الشعرية يف نيجرياي من ندرة القصائد اليت تطرقت للغزل.

أما الشيخ إبراهيم انياس الكوخلي فمن مواليد طيب انيسني إبقليم سني سامل ابجلنوب السنغايل عام
9
أتثريا على اجملتمع اإلسالمي اإلفريقي يف القرن العشرين ،عاش
يقية
ر
االف
الشخصيات
أشد
من
عترب
وي
5711م،
ُ
ً
كبريا وشيخا صوفيا مسلّ ًما له يف أوساط التجانيني ،ينتمي إليه املاليني من شعوب الدول االفريقية
داعية إسالميا ً
وبعض الدول الغربية والعربية.
ويُعترب شعره من أجود ما أنتجته القرائح االفريقية يف اللغة العربية ،أصدر يف حياته مخسة عشر ديواان
صغريا أكثرها يف املديح النبويُ ،مجعت يف جمموعتني مها الديوان ( )5791وجامع جوامع الدواوين (،)5797
ً
تويف ،رمحه هللا ،عام 5791عن عمر يناهز ستا وسبعني بعد أن طبقت شهرته اآلفاق وخلّف أكثر من مخسني
ابنا جلهم يعمل يف ميدان الدعوة.

أمناط االستدعاء
لقد جتلى شعر الشيخ إبراهيم لدى اباب زكراي بصوٍر رصد الباحث منها اآليت:
جمرد احملاكاة الوزنية أو املعارضة اليت عُرفت بني الشعراء ،واليت يتضمنها
أ.
احملاذاة اإليقاعية :وال يُقصد به ّ
قول ابن رشيق "فال سرق يف العمود إذ هو اثبت" 10،وإمنا احملاذاة هنا حبيث أيخذ الشاعر كل التفاعالت

اإليقاعية اخلارجية والداخلية لقصيدة من قصائد الشيخ إبراهيم ويضفيها على قصيدة له ،واملثال على ذلك
قصيدته يف هتنئة حاكم والية زمفرا السابق أمحد اثين يرميا الذي أعلن تطبيق البنود اخلاصة ابحلدود يف الشريعة
اإلسالمية عام ( )5777فقفز الشاعر خبياله إىل قصيدة الشيخ إبراهيم وقد وقف أمام إيوان كسرى حياوره
ويذ ّكره بتصدعه يوم ُولد املصطفى صلى هللا عليه وسلم:
أإيوان كسرى هل دهاك وأنذرا بروز نيب إن كسـرى تقهقرا
أكسرى أنو شروان جاء حممد

آبايته الكربى وقصرك أبصرا

أكسرى أنو شروان جاء حممد

تفجرا
وهل قطع ادأهنار أم هل ّ

أكسرى أنو شروان جاء حممد

مكربا
وهل قد أاتك املوبذان ّ

أكسرى أنو شروان جاء حممد

ومبشرا
منذرا
ّ
يرتّل ذك ًـرا ً

11

فقال اباب زكراي:
أال أبلغ الشـيطان عين رسالة

منشرا
مغلغلة حتكي بيـاان ّ

قهرا
ومضموهنا ابحلصر قد جاء أمحد آبايته الكربى ودينك ّ
أي هذا الكفر قد جاء أمحد
أاي ُّ

بزمفر يتلو ذا الكتاب ليُنذرا

أي هذا الكفر قد جاء أمحد
أاي ّ

مبشرا
هنالك يتلو ذا الكتاب ّ

أي هذا الكفر قد جاء أمحد
أاي ّ

مبيدا ظالم الكفر للسلم مظهرا
ً

أي هذا الكفر قد جاء أمحد
أاي ّ

عدو الدين لو كان قيصرا
ً
مبيدا ّ

12

فادأبيات ،كما ترى ،اعتمدت أوال وقبل كل شىء اهليكل البنائي والسرد اإليقائي دأبيات الشيخ إبراهيم
إىل جانب االستيحاء الواضح للقيم الداللية والنظمية.

ب.

االجرتار خالل البيت :وهذا نوع آخر من السطو املباشر على نص الغري حبيث يقوم الواحد بتكرار

النص الغائب دون أدىن حماولة لفرض الذات مث ال حييل إىل املصدر ،وهذا هو الفرق بينه وبني ما أصطلح عليه
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مشهورا".
البالغيون ابلتضمني الذي يعين "أن يضمن الشعر شيئا من شعر الغري مع التنبيه عليه إن مل يكن
ً
وهذا النوع من ادأخذ ال ميتد خارج نطاق البيت ،ويكمن عيب مثل هذا االجرتار يف الغالب يف أنه يدل
على "ضعف املقدرة الفنية واإلبداعية لدى الذات املبدعة يف جتاوز النص املستدعى شكال ومضموان إذ تبقى
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النصوص اجلديدة أسرية لتلك السابقة".
فقوله:

وقد أكثر اباب زكراي ج ّدا من هذه اإلغارة الواضحة ابجرتار البيت أو جزء منه من شعر الشيخ إبراهيم،
نعيش كأن املوت فينا حياتنا

وإن ساقنا حنو املقابر مهرم

15

إمنا اجرت املصراع ادأول من قول الشيخ إبراهيم:
تراهم كأن املوت فيهم حياهتم

وأقدمهم خيـر الورى بتبسم
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وقوله:
ولكنين جليت بعد سباقهم

فأكرمت إكرام احملب بال جهد
ُ
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إمنا اجرته من قول الشيخ إبراهيم:
ولكنين جليـت قبل سباقهم

وقد نلت تربيز القرون دأمحدا
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وقوله:
لكل فىت قصد وحب ومفخر

وإين هبا دهري حبيب هبا قُتل
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مأخوذ من قول الشيخ إبراهيم"
لكل فىت حب وقصد ومفخر

وإين حلب اهلامشي الدهر ماسك

20

أخر بني احلب والقصد فأفسد املعىن ما دام
وهنا يظهر ضعف املقدرة الفنية وإفساد املعىن حيث ق ّدم و ّ
احلب نزعة قلبية يسبق القصد الذي هو عزم يف الغالب.
وإن قول اباب زكراي:
وقد طرب القلبان عهد لقائنا

ونـار هواان عندها تتضرم

21

مأخوذ كما ترى ،مع خلخلة بسيطة ال تعفيه من هتمة االلتصاص ،من قول الشيخ إبراهيم:
وقد طرب الركبان والبعض راقد ونـار اشتياقي واهلوى تتضرم
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وهذه بعض ادأمثلة فقط لتلصص الشاعر اباب زكراي على الشيخ إبراهيم عن طريق اجرتار البيت أو جزء
منه دون إضافة ملموسة تنهض ابدأداء اجلمايل والبُعد الداليل للنص.
ج .االجرتار املمتد :وهو ادأخذ الذي يتجاوز نطاق البيت الواحد وميتد حىت يصل إىل بضع أبيات ،حيث
جتد أبيات لدى اباب زكراي تتعانق مع أخرى للشيخ إبراهيم ما جيعل الواحد جيزم أبن الشاعر إمنا يفتح قصيدة
للشيخ وينقلها مع تالعب بسيط أبنسافها حىت يدفع عن نفسه هتمة التلصص ،فإن قوله:
وقد نطق القرآن ابلشوق قبلنا
أال فاعذروين أو فلوموا فإنين

بيوسف واملوالة والذكر أحكم
لدى النجمة الألدأ وداد ومغرم
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مأخوذ من قول الشيخ إبراهيم:
مادحا
وقد نطق القرآن ابحلق ً
يذ ّكرين وادي النـقا وبقيعه

سجااي رسول هللا والذكر أحكم
وللصخرة امللسا وداد ومغرم
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ويتضح ادأمر أكثر ابلنظر إىل قوله:
سبتين أم اخلري وهـي فويطم

مدى الدهر فيها خاطري يتجمجم

حل يف سوداء قليب اشتياقها
وقد ّ

وأعجب كل الناس حىت تكلموا
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فإمنا استنسخ قول الشيخ إبراهيم مع ما يقتضيه غرضه من تعديل:
حبييب رسول هللا وهـو املتيّم
حل يف سوداء قليب وداده
وقد ّ

مدى الدهر فيه خاطري يتجمجم
وهل مث للخنـذيذ فيه تكلّم
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وقول اباب زكراي:
إذا بصر ادأحباب بـالعني إنين
أحاورها ابلقلب وهـي بقلبها

بصرت هبا ابحلب والقلب واملقل
حتاورين فالقلب ابلقلب ما غفل
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نوعا من فرض الذات والتالعب ابملصدر يف
إغارة واضحة على بييت الشيخ إبراهيم ،وإن كان حقق ً
البيت الثاين وهو مما ُحيسب له .يقول الشيخ:
أجـاوره بكوس وهو بطـيبة
أحـاوره ابملدح والقلم الذي

وأبصره ابلنـور والقلب واملقل
يزخرف أمداحي له هنج من وصل
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وتتضح الصورة أكثر من مقطوعة للشاعر ذات مخس أبيات يقول فيها:
بقليب سقـام ك ّـل عنه طبيـبه
وفر اصطباري بعد طول متاسكي
ّ

وجراحه واشتد يف اجلـسم ويله
ّ
فها ذاك طل الدمـع مين ووبله

وإين حبيب يُرجتـى اليوم وصله

وتيم ومثل اليوم يف ذاك ليله

غرامي لوجـه قد دهـاين مجاله

من احلور ابلفردوس قد متّ نقله

مىت ألـفه أظـفر بب ٍ
ـرء لعـليت

وينجاب فرع السقم مين وأصله

29

فبالنظر إىل وجه التعالق بني هذه ادأبيات وادأبيات اآلتية للشيخ إبراهيم يدرك املتلقي مدى استقاء
الشاعر ديوانه من شعر الشيخ إبراهيم ،يقول الشيخ:
كل عنه طبيبه
فتشفي سقـاما ّ

وجراحه واشتد يف اجلـسم ويله

وفر اصطباري بعد طول جتلد

وقد قـر طل الدمع حقا ووبله

جيي العائدون ال يرون مشوشا

فقد غاب فرع السقم عنهم وأصله

بيـومي أتـلوه جبهر وخيفة

دواما ومثـل اليوم يف ذاك ليله
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هكذا ترى قصيدة اباب زكراي تتكئ على أبيات الشيخ إبراهيم يف غياب أدىن قدرة على اهنضام النص
املتناص معه وحماورته والتالعب ببنيته ،فحىت النقاد الذين يبيحون اإلغارة والسرق من النيق اخلفي وادأخذ
اللطيف ،ما كانوا يقصدون بذلك أن يستنسخ الشاعر من قصيدة أخرى أبيات بعينها مع إجراء تعديالت
خفيفة غري كفيلة مبحو تدليات القصيدة املستفادة حبال ،بل كانوا يرون بوجوب إخفائها حبيث حيتار فيها احل ّذاق
من النقاد ،يقول ابن طباطبا العلوي" :وحيتاج من سلك هذه السبيل إىل إلطاف احليلة وتدقيق النظر يف تناول
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املعاين واستعارهتا وتلبيسها حىت ختفى على نقادها والبصراء هبا وينفرد بشهرهتا كأنه غري مسبوق إليها".

دوافع االستدعاء
من خالل أتمل استدعاءات اباب زكراي لشعر الشيخ إبراهيم ميكن استخالص أهم أسباب هذا التصرف
يف اآليت:
أ.

النموذجية :فالشاعر كان يتخذ الشيخ مثال يف قرض الشعر ،مثله يف ذلك مثل الكثريين من الشعراء

املنتسبني إىل الطريقة التجانية يف غرب افريقيا الذين تفتقت مواهبهم الشعرية على ديوان الشيخ إبراهيم الذي
يرددونه يف مناسباهتم الدينية وحيفظه الكثري منهم ،واملعروف أن قانون ادأطراسية التناصية تقوم على الشحذ
واالمتالء مث النسيان قبل الصعك واإلبداع ،وليس كل الناس متساوين يف مستوى النسيان ما جيعل النصوص

املستفادة متفاوتة يف التديل ،وقد كان اآلمدي يعلل لسرقات البحرتي من أي متام أبهنا حدثت "لكثرة ما كان
32
قاصدا لألخذ أو غري قاصد".
يرد على البحرتي من شعر أي متام فيتعلق برأسه معناه ً
ب.

البحث عن القافية :حيث الحظ الباحث أن استدعاءاته تتالءم قافيةً مع النص املتناص معه ،فرائية اباب

زكراي اليت منها:

قهرا
آبايته الكربى ودينك ّ

ومضموهنا ابحلصر قد جاء أمحد
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تتالءم قافية مع رائية الشيخ إبراهيم اليت منها:
آبايته الكربى وقصرك أبصرا

أكسرى أنو شروان جاء حممد

34

وميمية اباب زكراي اليت منها:
وإن ساقنا حنو املقابر مهرم

نعيش كأن املوت فينا حياتنا
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فقد قاده البحث عن القافية إىل ميمية الشيخ اليت منها:
وأقدمهم خري الورى بتبسم

تراهم كأن املوت فيهم حياهتم
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والميته اليت مطلعها:
غرامي وهتيامي لفاطم مل يزل

أسري هبا شوقا فهي منتهى ادأمل
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مأخوذة من المية الشيخ إبراهيم اليت مطلعها:
زبوري وتورايت وذلك مل يزل

مديح اإلمام اهلامشي منتهى ادأمل
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وكذلك ميميته اليت مطلعها:
سبتين أم اخلري وهي فويطم
إمنا استفيدت من ميمية الشيخ إبراهيم اليت مطلعها:

مدى الدهر فيها خاطري يتجمجم

39

حبييب رسول هللا وهو املتيّم

مدى الدهر فيه خاطري يتجمجم

40

وهكذا ،وإمنا أردان التمثيل ،ومن املعروف أن بعض الدارسني يذهبون إىل "أن أصحاب املعاجم القدمية
إمنا رتبوا معامجهم حسب أواخر الكلم لسبب الشعراء الذين يبحثون عن القوايف" 41،فالبحث عن القافية دأب
معروف لدى الشعراء سواء بني بطون املعاجم أو يف دواوين سلفهم اليت تُرتّب أيضا حسب القوايف.
ج.

الوعي السليب ابلرتاث النقدي :فإن الوعي السليب ابلرتاث النقدي قد يؤدي ابلواحد إىل توهم مشروعية

مثل هذا التلصص ،فقد كانت فكرة املعاين املطروحة اليت عرضها اجلاحظ هي املسيطرة يف ساحة النقد ادأدي،
كما أن اجلاحظ نفسه يرى أبن الشاعر ال مفر له من السرق ممن سبقه" ،إن هو مل يعد على لفظة فيسرق بعضه
أو يدعيه أبسره فإنه ال يدع أن يستعني ابملعىن وجيعل نفسه شريكا فيه" 42،ويذهب هذا املذهب كل النقاد
الذين أتوا بعد اجلاحظ تقريبا على إفراط من بعضهم وتفريط من آخرين ،فهذا ابن رشيق يرى أبن "السرق يف
البديع املخرتع الذي خيتص به الشاعر ال يف املعاين املشرتكة" 43،كما أن أاب هالل كان يؤكد أبنه "ليس دأحد من
أصناف القائلني غىن عن تناول املعاين عمن تقدمهم والصب على قوالب من سبقهم" 44،مث ينطلق اإلمام عبد
القاهر من منطلق نظريته يف "النظم" لريى أبن اللفظ نفسه ال سرق فيه أو يرتاءى للبعض ذلك من قوله "ال
45
سبيل إىل أن جتىء إىل بيت من الشعر أو فصل من النثر فتؤديه بعينه وعلى خاصيته بعبارة أخرى".
مث إن اتريخ الشعراء يظهران على صور عدة من التلصص واإلغارة والسطو على شعر اآلخرين ،يذكر
شاعرا "امسه قراد بن خشن من شعراء غطفان كان جيد الشعر قليله ،وكان شعراء غطفان تغري
اجلمحي أن هناك ً
على شعره فتأخذه وتدعيه منهم زهري بن أي سلمى" 46كما ادعى ابن رشيق أن امرأ القيس كان "يتوكأ على
شاعر قدمي يسمى ابن دؤاد" 47،وقد حكى صاحب ادأغاين للفرزدق تصرفات غريبة يف اغتصاب شعر غريه
كابن ميادة وجرير وذي الرمة والشمردل.
فلعل الوعي السليب والقراءة الناقصة ملثل هذا الرتاث ينميان الشعور ابدأمان يف شاعر حديث وهو
يتلصص على غريه من الشعراء ظنا منه أبنه تصرف مباح أو ال يسلم منه عباقرة الشعراء على أقل تقدير.
د.

الغرض الشعري :من املالحظ أن اباب زكراي يكثف التلصص يف غزلياته على الشيخ إبراهيم ،ولعل مرد

ذلك إىل كون الشيخ أبدع جدا يف التعبري عن احلب للجناب النبوي حىت ال يكاد يسبقه يف ذلك سلف وال

يلحق به خلف ،ممن عرف الباحث ،يف اتريخ الشعر العري اإلفريقي ،فوجد الشاعر اباب زكراي أن االتكاء على
الشيخ يوفِّّر له مادة خصبة يف ميدان التعبري عن احلب.
اخلامتة
هكذا تنتهي املقالة إىل أن الشاعر اباب زكراي كان يتوكأ بصورة أساسية على الشيخ إبراهيم يف إنتاجاته
الشعرية توكأ جاوز احملاذاة والصك على املنوال إىل اإلغارة والسرق ما أفقد هذا اإلنتاج حق االستقالل الفين.
وال يزعم الباحث أن الشيخ إبراهيم ابتكر تلك املعاين أو ال سلف له يف نظم تلك ادأساليب ،وإمنا يعمد
البحث ،فحسب ،إىل رصد طويل للحركة التناصية بني الشيخ إبراهيم فاعال واباب زكراي منفعال.
ويرى الباحث أن الوعي ابلرتاث ضروري لكل من يتعرض إلنتاج اآلخر ابلدراسة ،هذا الوعي الذي ّأدى
شاعرا مفلقا ُحيضر حول شعره حبث أكادميي رفيع املستوى دون اإلشارة إىل املصدر
غيابه إىل اعتبار اباب زكراي ً
الذي كان يغري ويتلصص عليه.
مث إن هذا النموذج الذي درسه الباحث يؤيد اجتاه الوسيطة وعدم االجنراف مع تيارات احلداثة وقبوهلا
بعجرها وجبرها ،دأن االجتاه املعياري ،فيما يرى الباحث ،أقدر على النهوض مبثل هذه الدراسة وتفهم النص
املدروس ومدى قدرته على القيام بنفسه يف غىن عن الرتابطات املتعالقة ،يف حني أن تطبيق املنهج الوصفي جيعل
الباحث يراود النص وال يروده ،فالتناص ،ابملفهوم احلداثي" ،ال يقارن وال يفاضل ولكنه جيعل فقط من النص
48
بنية بذاهتا حىت وإن كانت مشدودة يف عناصرها وعالقاهتا إىل نصوص واقعة قبلها وخارجها".
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