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Abstract
Intertextuality helps to understand the influences in a literary text and its content from previous
texts, be they religious or literary. As the Noble Qur’an has been central to poets’ view, they drew
from it and were influenced by it. The effects were evident at the level of the image, its
pronunciation and the composition. This research aims to analyze the poetic texts that are related
to Qur'anic texts in ‘Amr al-Nami’s poetry in order to reveal his techniques of using Quranic
intertextuality, and how he employed it to serve his poetry by creating new semantic meanings,
highlighting the effect of religious culture in his poems, and showing his ability to reform what
he was inspired by the absent texts in a new form. It also kept track of the Quranic verses that the
poet was able to benefit from in forming his poetic and intellectual vision. This is assisted by
employing descriptive and analytical method of some models of Quranic intertextuality in his
poetry so as to know the forms of Quranic intertextuality being used and how he used them to
present his poetry. It was found that Qur’anic intertextuality had an effect on shaping his poetry
and gained its connotation and artistic maturity. It served and strengthened the poet’s meanings
and images, and the diversity of intertextuality in the level of pronunciation in his poetry was
found to be of direct intertextuality and indirect intertextuality in the form of ruminating,
absorption and dialogue, while the use of Quranic texts was exploited for psychological purposes
represented in promoting reassurance and self-assuredness in the face of calamities, patience and
restraint, which reflects his deep belief.
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امللخص
يساعد التناص على فهم املؤثرات يف النص األديب وما يتضمنه من نصوص سابقة ،سواء كان مورواث دينيا أو أدبيا .لذا كان
اضحا على مستوى الصورة واللفظ والرتكيب .يهدف
القرآن الكرمي حمط أنظار الشعراء فنهلوا منه وأتثروا به ،فجاء التأثري و ً
هذا البحث إىل حتليل النصوص الشعرية اليت تعالقت مع النص القرآين يف شعر عمرو النامي؛ وذلك للكشف عن تقنيات
ربزا أثر الثقافة الدينية يف
استخدام الشاعر للتناص القرآين ،وكيف وظفها خلدمة شعره ابستحداث معان داللية جديدة م ً
قصائده ،وبيان قدرته على إعادة تشكيل ما استوحاه من النصوص الغائبة يف صورة جديدة .ورصد اآلايت القرآنية اليت
استطاع الشاعر االستفادة منها يف تشكيل رؤيته الشعرية والفكرية .مستعينًا ابملنهج الوصفي التحليلي لبعض مناذج التناص
القرآين اليت تضمنها شعر النامي .وذلك ملعرفة أشكال التناص القرآين يف شعر عمرو النامي .وكيفية توظفه خلدمة شعره.
ومقواي ملعاين
وتبني من خالل التحليل أن التناص القرآين له أثر يف تشكيل شعره وأكسبه داللة
خادما ًّ
ونضجا فنيًّا ،وجاء ً
ً
الشاعر وصوره ،وتنوع التناص يف مستوى اللفظ يف شعره فجاء تناص مباشر وتناص غري مباشر على شكل اجرتار وامتصاص
وحوار ،واستثمر النصوص القرآنية ألغراض نفسية متثلت يف إشاعة الطمأنينة وتثبيت النفس عند النوائب والصرب والتجلد مما
يعكس إميانه العميق.
الكلمات املفتاحية :التناص القرآين ،شعر ،عمرو النامي.
Cite as: Samira Yousef AbouSowa & Zamri Arifin. 2021. al-Tanass al-Qur’ani fi Shi’r ‘Amr
al-Nami. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari 22(1):160-175.

املقدمة
التناص أحد أهم الظواهر األدبية اليت ينيب موضوعها على التأثري والتأثر بني اإلنتاج األديب لألديب وبني موروثه
فين إلغناء نصه
الديين والثقايف واألديب ،أي هو استعمال النصوص الرتاثية املختلفة من الشاعر أو األديب بشكل ي
األديب .وللتناص آليات وأشكال ،ومن أشكاله التناص الديين والتناص التارخيي واألسطوري ،والتناص األديب.
نثرا
والتناص القرآين هو فرع من فروع التناص الديين ،ويقصد به حضور النص القرآين يف النصوص األدبية ً
شعرا .وقد أ مجع النقاد على أن النص ال يولد من فراغ ،واملبدع ال ميكن أن ينعزل عن جمتمعه وثقافته ودينه؛ ألن
أو ً
النص الشعري ينتج من التشرب والتفاعل مع مرجعيات النصوص املختلفة ،وجيب أن يؤدي وظيفة فنية مجالية أو
فكرية موضوعية خيدم السياق وينسجم معه ،وال يستحضر هذا النص للزينة أو استعراض القدرات الثقافية ،وإمنا
لغرض يراه املؤلف ضروراي لتعميق فكرته أو بلورة رؤيته يف قضية ما ،أو يراه منسجما مع البناء الفين أو األسلويب أو
اللغوي يف شعره.
وشعر عمرو النامي كما رأينا أنه تشرب من النصوص القرآنية .ويف ضوء هذه الرؤية هتدف هذه الدراسة
إىل حتليل النصوص الشعرية اليت تعالقت مع النص القرآين يف شعر عمرو النامي ،إلبراز أثر الثقافة الدينية يف شعره،
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ومعرفة مدى توظيف مفردات النص القرآين يف شعر عمرو النامي ،وبيان قدرته على إعادة تشكيل ما استوحاه من
النصوص الغائبة يف صورة جديدة .وذلك من خالل رصد اآلايت القرآنية اليت استلهمها الشاعر لالستفادة منها يف
تشكيل رؤيته الشعرية والفكرية .
لكن قبل الوصول إىل استكشاف املفردات القرآنية يف شعر عمرو النامي علينا أن نتعرف على هذا الشاعر،
مثي نطلع على مفهوم التناص وأنواعه وأمهيته وقوانينه وكيف وظف النامي التناص القرآين يف شعره.
التعريف ابلشاعر عمرو النامي
ُولد عمرو النامي يف الربيع األول سنة 1361ه املوافق 1942/4/19م ،من مواليد مدينة انلوت اليت تقع يف مشال
غرب ليبيا على مقربة من احلدود التونسية ،جببل نفوسةُّ ،
وتعد أكرب قرى جبل نفوسة ،وهو من أسرة دينية حمافظة،
ُسري مفعم ابلتقوى والورع ،فالربغم
والده "خليفة بن عمرو" عاملا َوِر ًعا ،ي
وفال ًحا بسيطًا ،وراعيًا للغنم .نشأ يف ج يٍّو أ ٍّي

فالحا إال أنه كان على عالقة وثيقة أبهل القرآن والتدين يف انلوت؛ حيث استهل تعليمه حبفظ
من أن والده كان ً
القرآن الكرمي وتعليم مبادئ اللغة العربية والعلوم الشرعية على يد شيوخ قريته (.)al-Shaybani, 2007
وهو مثقف واسع االطالع متنوع القراءات ،وهو أحد األذكياء الالمعني يف جيله ،وقد أهله ذكاؤه إىل
التفوق يف الدراسات العربية واألدبية خالل دراسته اجلامعية ،فاختارته اجلامعة من ضمن املتفوقني إلكمال دراستهم
ث إىل مصر لغرض احلصول على درجة املاجستري ،مثي سافر إىل بريطانيا والتحق جبامعة
العليا خارج ليبيا ،فابتُعِ َ
كمربدج سنة 1967م" ،قضى قرابة مخس سنوات كان حصادها التعليمي درجة الدكتوراه يف الدراسات العربية
واإلسالمية ،أما حصادها العام فثقافة واسعة ،وجتربة حضارية ،وعالقات متنوعة مع أهل العلم والفكر ورواد احلركات
اإلسالمية من خمتلف األجناس واللغات والقارات".
ترعرع النامي يف بيئة اجتماعية أسهمت يف تكوين ثقافته ،وكان للرحالت والتنقالت من بلد إىل بلد ومن
التعرف على ثقافات البلدان األخرى،
مدينة إىل أخرى أثر يف صقل مواهبه الفكرية ،فقد هيأت له تلك الرحالت ي
واالحتكاك بعلمائها ومف يكريها فاكتسب العلم من عقول علمية فكرية خمتلفة. )al-Shaybani, 2007( .

ويع يد النامي أحد األدابء املعاصرين ،شديد الذكاء ،قوي الشخصية ،صلب القناعات ،كما أن موهبته
أساسا يف إبداعه ،فامتاز بعاطفة جيياشة ،وأذن موسيقية تطرب لكل ما تسمع أنصب ذلك كله يف
الشعرية عدت ً
أدبه ،تتلمذ على ُكتب مصطفى الرافعي وعباس العقاد ،وكتب العديد من املقاالت النقدية نشرها يف صحيفة "العلم"
تنم عن قوة الشخصية وصلب القناعات وعلى استعداد لتقبل املخاطر واملشاق يف سبيل أفكاره ومبادئه
واليت ي
ومعتقداته ،كما كتب العديد من القصائد ،اليت جاءت متفجرة من أعماق القلب ،تؤرخ ملرحلة سياسية واجتماعية
وجتسدت جتربته الشعرية اليت كانت متليها املناسبات فجاءت موضوعاته الشعرية متنوعة بني احلنني إىل
عاصرها .ي
الوطن واألهل والدعوة إىل اإلصالح واملناجاة ( .)al-Salmani, 2018وليس غريبًا أن جند يف شعر الداعية عمرو
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النامي خشو ًعا ومناجاة لربيه ،فنفسه املؤمنة ابهلل تتذلل بني يديه ،وترجو رمحته ،وختاف عقابه ،وقد أضفى عمرو
مجاال وهباء انبعني من صفاء نفسه املعمورة ابإلميان ،تلك النفس اليت تشربت آايت القرآن
النامي على قصائده ً
وجل.
الكرمي ،وتغلغلت يف جنباهتا مشاعر التقوى واإلانبة إىل هللا ي
عز ي
املفهوم اللغوي للتناص
نصا:
إذا تتبعنا معناه يف املعاجم العربية الرتاثية جنده يدل على الرفع واإلظهار واإلسناد ،أي :نص احلديث ينصه ً
رفعه وكل ما أظهر فهو نص ،نص احلديث إىل فالن رفعه ،وكذلك ينصه إليه وينصهم يستخرج رأيهم ويظهره"
( )Ibn Manzur, t.th.وترد مبعىن االتصال يقال" :هذه الفالة تناصي أرض كذا وتُو ِ
اصيها أي يتيصل هبا"
ُ
"وتناص القوم :ازدمحوا" (al-
( )IbnManzur, t.th.وعند اتج العروس ترد كلمة التناص مبعىن االزدحام قوله:
ي
نصا إذا أظهرته ،ونصصت احلديث إذا عزوته إىل
 )Zubaydi, 1979وابن دريد يقول" :نصصت احلديث أنصه ً
حمدثك به" ( )al-Azdi, 1987وجند يف هذه الدالالت ما حيمل بعض مفاهيم التناص ،واليت تعين بوجود إشارات
من نصوص سابقة يف نص الحق ،كاالزدحام والتداخل والتعالق والرفع.
املفهوم االصطالحي للتناص
تنوعت رؤى النقاد العرب والغربيني ملفهوم التناص ،واتسعت دائرة احلديث عنه ،فإذا حاولنا تتبع نشأة التناص
وبداايته كمفهوم فإننا جند صورته األوىل عند الباحث الروسي (ابخثني) فهو أول من أشار إليه؛ ولكن من دون
حتديد دقيق له ،فاستبدله مبصطلح آخر وهو "احلوارية" ورأى أنه من مكوانت النصوص األدبية األساسية بشرط أن
اصطداما حواراي ،وهذان الصواتن يدخالن يف عالقة جدلية من نوع خاص إلنتاج داللة جديد"
يصطدم فيها صواتن
ً
(.)Khamri, 2007
مث توسع هذا املفهوم على يد الباحثة البلغارية جوليا كريستيفا لتشكل مصطلح التناص من فكرة ابخثني
بعد أن أحدثت حتويرا عليه ،فاستفادت من مفهومي احلوارية وتعددية األصوات اليت جاء هبا ابخثني ،حيث رأت
أن مصطلح التناص هو "عالقة تبادل حواري بني النص والنصوص السابقة له ،وأن النص لوحة فسيفسائية من
تشرب وحتويل لنصوص أخرى" (.)‘Azzam, 2001
االقتباسات ،وكل نص هو ُّ
ُمثي تضافرت جهود النقاد والباحثني مع جوليا كريستيفا وأخذ مصطلح التناص ابلظهور بني الباحثني ومنهم
(روالن ابرت) الذي رأى أن مفهوم التناص "هو مثل البؤرة اليت تستقطب إشعاعات النصوص األخرى ،وتتحد مع
هذه البؤرة؛ لتؤسس النص اجلديد "املتناص" ومن مث خيضعان يف اآلن نفسه إىل قوانني الشكل أو البناء ،وقوانني
التفكك أو إىل نصوص أخرى ،إذ يقول" :كل نص هو تناص ،والنصوص األخرى ترتاءى فيه مبستوايت متقاربة،
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وأبشكال ليست عصيية على الفهم بطريقة أو أبخرى إذ نتعرف على نصوص الثقافة السالفة واحلالية .فكل ٍّ
نص

جديدا من استشهادات سابقة" ( .)al-Baqa‘i, 1998يأما جريار جنيت يرى أن التناص "هو نوع
نسيجا ً
ليس إالي ً
من املعرفة اليت ترصد العالقات اخلفية والواضحة لنص معني مع غريه من النصوص"( )‘Azzam, 2001كما أن دي
بوجراند عرف التناص "أبنه يتضمن العالقات بني نص ما ونصوص أخرى مرتبطة به وقعت يف حدود جتربة سابقة
سواء بوساطة أم بغري وساطة" (.)De Bugrand, 1998
وابلرغم من أن التناص مفهوم غريب إال أننا إذا تتبعنا نشأته يف األدب العريب جند أن هلذا املصطلح جذورا
عربية يف الرتاث النقدي القدمي ،فالسرقات الشعرية واملوازانت النقدية توحي بوعي العرب بظاهرة التناص خاصة يف
اخلطاب الشعري ،فنجد أن مفهوم السرقة واالقتباس والتضمني واالحتذاء واليت حتمل معىن أتثر الالحق ابلسابق
تقرتب من مفهوم التناص ،الذي حيمل طابع احلياد واملوضوعية والبعد عن شبهات االهتام أو املفاضلة ،وكذلك
مرونته ورحابته الداللية ،وقابليته الستيعاب صور من التأثر أوسع مما يتسع له غريه من املصطلحات)Radi, 2006( .
وهذا يدل على انشغال العرب بعالقة النصوص بعضها ببعض ،وأدركوا مضمون التناص.
وقد أضاف النقاد العرب احملدثون الكثري من اإلضافات حول مصطلح التناص واستفادوا من النظرايت
واآلراء الغربية وبلوروها مبا ينُاسب توجهاهتم النقدية ومن أوائل النقاد العرب الذين ظهر عندهم مصطلح التناص هو
 )1979( Binnisوالذي ترمجه إىل مصطلح "النص الغائب ،وهجرة النص ،والتداخل النصي" فيعرف التناص"أبنه
تداخل نص حاضر مع نصوص غائبة ،والنص الغائب هو الذي يُعيد النصوص كتابته وقراءته ،أي جمموعة النصوص

املسترتة اليت حيتويها النص احلاضر ،وتعمل على شكل ابطين عضوي على حتقق هذا النص وتشكل داللته"
( )Binnis, 1979ويرى حممد مفتاح أن التناص "هو تعالق نصوص مع نص حدث بكيفيات خمتلفة ،مث يشري إىل
بعض املفاهيم األساسية كاملعارضة ،واملعارضة الساخرة والسرقة وهذه املفاهيم مقتبسة من جمال الثقافة الغربية ،وهلا
ما يقابلها يف الثقافة العربية املعارضة واملناقضة والسرقة (.)Miftah, 1992
يأما سعيد يقطني فاستعمل مصطلح التفاعل النصي كمرادف ملصطلح التناص ،والتناص يف رأيه ليس إال
احدا من أنواع التفاعل النصي"( )Yaqtin, 2001يف حني اعترب عبد املالك مراتض التناص أبنه "إعادة كالم غريان
و ً
بنسج آخر من غري أن نكونه يف كل أطواران ونستوحيه ،ونضاده ونعارضه ونستحضره على وجه ما ،يف الذهن أو
شاردا يف فضائها وقد ال يعرف أحد ذلك على
عائما يف النصوصً ،
يف املخيلة ،فيجري على القرحية ،ويغتدي ً
نصا ً
اإلطالق"(.)Dali, 2016
جدا ومتشعبة إال أهنا تتفق يف املعىن
وتبني لنا أن تعاريف هؤالء النقاد سواء أكانوا عراب أم غربيني كثرية ً
وتفاعال بني نصني أو عدة نصوص ،حبيث ميكن أن
احتادا
الذي ترمي إليه ،وهو أن التناص "ميثل ً
ً
تبادال وحو ًارا و ً

يستنتج من جمموعها أن التناص هو األخذ والتلفيق الضروري الذي يقوم به املبدع من النصوص السابقة وإدخاهلا
يف عمله اجلديد ،أو بعبارة أخرى أن التناص هو التبادل واالحتاد والتفاعل بني نص الحق ونص سابق ( al-Na‘ami,
.)2012
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مصطلحات التناص
قد حظي هذا املفهوم ابهتمام كبري من النقاد العرب يف العصر احلديث وظهرت عدة مصطلحات منها :تداخل
النصوص أو تعالق النصوص أو توارد النصوص أو تفاعلها أو احلوار بني النصوص أو التناص أو النصية أو الرتاث
أو النص الغائب.
أنواع التناص
ينقسم التناص إىل نوعني مع اختالف التسمييات تناص مباشر وتناص غري مباشر.
التناص املباشر
هو عملية واعية تقوم ابمتصاص وحتويل نصوص متداخلة ومتفاعلة إىل النص اجلديد ،ويعمد األديب إىل استحضار
اتما أو
نصوص بلغتها اليت وردت فيها ،كاآلايت القرآنية واحلديث النبوي والشعر ،فالتناص املباشر ميكن أن يكون ً

حمورا ،أي "اجرتاء قطعة من النص أو النصوص السابقة ووضعها يف النص اجلديد بعد توطئة مناسبة هلا،
جمزوءًا أو ً
جتعلها تتالءم مع املوقف االتصايل اجلديد وموضوع النص ،وهذا هو مفهوم التناص اخلارجي والتناص الشكلي.
التناص غري املباشر
فهو الذي يستنبط من النص استنباطًا ،ويرجع إىل تناص األفكار أو املقروء الثقايف أو الذاكرة التارخيية اليت تستحضر
تناصها بروحها أو مبعناها ال حبرفيتها أو لغتها وتفهم من تلميحات النص وإمياءاهتا وشفراته وترميزاته ،وهذا هو
ي
التناص الداخلي واملضموين.

قوانني التناص ()‘Azzam, 2001
االجرتار :هو اقتباس النص ابللغة اليت ورد فيها مثل اآلايت القرآنية واألحاديث واألشعار والقصص ،لوظيفة فنية

أو فكرية منسجمة مع السياق ،ويندرج حتت هذا النوع من التناص ،التناص القرآين والتناص مع املأثور ،والتناص
الشعري والتناص مع األمثال.
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االمتصاص :يعين تناص األفكار واملعاين وتناص اللغة واألسلوب ،ويُستنتج من النص ،ويسمى تناص
أفكار املقروء الثقايف أو الذاكرة التارخيية اليت تستحضر نتائجها مبعناها ال حبرفيتها ،ويُفهم من التلميحات وإمياءات
النص )al-Zughbi, 2000(.وتوظيفه يكون انطالقا من حاجة الشاعر ملثل هذا التوظيف وحسب السياق والظروف
املتعلقة ابلتجربة الشعرية عنده.
احلوار :هو تغيري النص وقلبه وحتويله للوصول إىل حالة من اإلبداع واالنفتاح حنو فضاءات نصية جديدة.

شيوعا يف التناص
واحلوار يطلق عليه القلب أو العكس أو التناص العكسي ( )Miftah, 1992وهو الصيغة األكثر ً
وخصوصا احملاكاة الساخرة ملا فيه من عمل للتضاد يذهب عكس اخلطاابت األصلية املستدخلة يف عالقات تناصية
ً
(.)Nahim, 2004
أمهية التناص

للتناص أمهية يف بناء النص فنجد أنه يُسهم يف عملية إثراء وإغناء النصوص بقيم داللية وشكلية متعددة ويساعد
ٍّ
حاضر ونص ٍّ
ماض فيؤدي إىل استمرارية النص القدمي ويستفيد منه يف إثراء نصه اجلديد (al-
على الربط بني نص
 .)Subayhi, t.th.ويؤدي إىل فهم مرجعيية العملية الشعرية ،والكشف عن االجتاهات الثقافية والتارخيية ،اليت متثل
تعرب عن مقصدية املؤلف ومواقفه؛ فالتناص
وعي الشاعر وإدراكه أثناء اإلبداع ،فالنص امتداد لنصوص متداخلة ي
ويعرى السليب ويكشف عن هنيات الفكر املستنسخة
ينتمي إىل النقد الثقايف ً
أيضا إذ يُ ي
نمي اإلجيايب يف اخلطاابت ي
ويتساءل عن سبب استمرارها رغم ثبات خطئها وبطالن منفعتها (.)al-Ahmadi, 2010
والتناص ابعتباره سياقًا أدبيًا تلغي فيه احلدود بني املاضي واحلاضر يف سبيل جتديد األدب وتطويره ،فهو

ضروري لربط العمل األديب ابحلياة عرب االستعانة ابلنصوص األخرى ،فإغناء نص مبواد من نصوص أخرى هو إغناء
للنصوص األخرى وقراءة جديدة هلا ،وخاصة إذا أصابتها بعض التحوالت اللفظية والداللية يف تركيبها .كما ميثل
حتررا للمبدع نفسه من قيود الثقافة الواجدة ومن قيود الزمان واملكان (.)al-Subayhi, t.th.
ً
وتكمن أمهية التناص أبنه "ال مناص منه؛ ألنه ال فكاك لإلنسان من شروطه الزمانية واملكانية وحمتوايهتما،
ومن اترخيه الشخصي أي من ذاكرته ،فأساس إنتاج أي نص هو معرفة صاحبه للعامل ،وهذه املعرفة هي ركيزة أتويل
أيضا" ( )Miftah, 1992أي أنه "ميثل عملية إثراء وإغناء للنصوص بعضها بعضا بقيم داللية
النص من قبل املتلقي ً
حتررا وانعتاقًا للمبدع نفسه من قيود الثقافة الواحدة ،ومن قيد الزمان واملكان
وشكلية متعددة ومتنوعة وميثل كذلك ً

(.)al-Subayhi, t.th.
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التناص القرآين يف شعر عمرو النامي
فين يزيد من إحياءات النص الشعري وتراثه ،ويفتح آفاقًا رحبة
يظهر أن توظيف النصوص القرآنية يف األدب بشكل ي
من التدبير والتأويل" ( )Sulaymi, 2012من خالل التمظهر اللفظي للنص القرآين ،املتمثل يف دواليه اللغوية ودالالهتا
وإعادة توزيعها يف النص الشعري ليحدث االنسجام والتالقي لنص غائب يف ٍّ
نص حاضر يتشرب معانيه وتضفي
مهم للشعر العريب املعاصر ،ومن أهم الوسائل املنتجة للدالالت،
عليه هالة من قداسته"( )Lawati, 2014إ ًذا هو راف ٌد ٌ
فهو معني ال ينضب ،نرى أغلب الشعراء يتكئون على مفرداته ومعانيه ويقتبسون من آايته ،ليعكسوا مدى ما
عما يريد من قضااي من
يشعرون به ،اجتاه أحداث أو قضااي .إذ جيد الشاعر فيه كل ما قد حيتاجه من رموز تعرب ي
غري حاجة إىل الشرح والتفصيل  ،فهو مادة راسخة يف الذاكرة اجلمعية لعامة املسلمني بكل ما حيويه من قصص
وعرب ،انهيك عن االقتصاد اللفظي والغىن األسلويب الذي يتميز هبما اخلطاب القرآين" (.)al-Badi, 2009
تضمن شعره على مفردات ذات البعد
وعمرو النامي أحد هؤالء الشعراء الذين أتثروا ابلقرآن الكرمي فقد ي

الديين ،وهذا يدل على أن الشاعر ذو ثقافة دينية واسعة ،وقد ق يدم دالالت املفردات املتناصة وذلك إلعطاء نصه
الشعري قيمته الفنية .وقد ظهر التناص يف شعره إما تناص مباشر أو غري مباشر ابستدعاء األلفاظ القرآنية ،أو
استنباطها من النص استنباطًا ،وهذه بعض مناذج من تناصات الشاعر عمرو النامي مع القرآن الكرمي وكيف استفاد
منها ووظفها يف أشعاره .
اك":
أَبْ َك َ

س َم ْن
فمن األلفاظ اليت استدعاها النامي من القرآن الكرمي منها لفظة "ال تبتئس" فيقول يف قصيدة َ
"اي تَ ْع َ

ِ
ِ
ده ْم
س أَبَِيت َو ْ
اصِ ْرب فَ َموع ُ
ال ْتب تَئ ْ

الص ُُرب
ف فِ ِيه الْ ِفْت يَةُ ُّ
ص ُ
يَ ْوٌم َستُ ْن َ

ِ
فالنامي عندما أبدع نظم بيته الشعري كان
وس َ
ف َآوى إِلَْيه أ َ
َخاهُ
مستحضرا قوله تعاىلَ ﴿ :ولَ َّما َد َخلُوا َعلَى يُ ُ
ً
وك فَ َال تَب تَئِ ِ
مباشرا حيث اتفقت كلمة (ال تبتئس)
قَ َ
َخ َ
ال إِِيين أ ََان أ ُ
س مبَا َكانُوا يَ ْع َملُو َن﴾ ) (Yusuf: 69فجاء التناص ً
ْ ْ

فضال عن اتفاق املعىن بينهما ،فاآلية ختربان عن قصة يوسف عليه السالم عندما أنزل
بني قول شاعر وقول هللا تعاىل ً
سرا من دون أن يطلع عليه إخوته ،فال تبتئس بشيء فعلوه
أخاه معه فلما خال به قال إين أان يوسف قال له ذلك ً
بنا فيما مضى ،ونرى هذا التوظيف يف حمله ،حيث أن الشاعر يقول ألبيه ال حتزن وال تضعف مبا فعلوه هؤالء فالفرج
قريب ،فأدى التناص وظيفة داللية وهي إبراز الصورة احلقيقية حلزن أبيه الشاعر وواساه على هؤالء الذين كانوا
السبب يف حزنه وحزن أبيه من خالل لفظة ال تبتئس .خدمة للمعىن وتعز ًيزا للداللة العامة للنص.
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وقد جاء التناص استنباطًا ابملعىن ،يف قصيدة "عتبت على الزمان" يقول:
َعلَى أ َّ
احلَيَا َة َوُك َّل َشيء
َن ْ
فَ َش ِيم ْر لِلَِّيت تَْب َقى َوَاب ِد ْر

وم لَهُ َد َو ُام
َعلَْي َها َال يَ ُد ُ
ِ
ك الْ َم َقا ُم
استَ َق َام لَ َ
ِبٍَّْري َما ْ

﴿اي قَو
ص يور ل ن ا ا ل ش ا ع ر م ن خ ال ل ا ل ت ن ا ص اب مل ع ىن ا حل ق ي ق ة ا ل يت أ خ ربان ع ن ه ا ا ل ق رآ ن يف قوله تعاىلَ :
احلَيَاةُ الدُّنْيَا َمتَاعٌ َوإِ َّن ْاآل ِخَرَة ِه َي َد ُار الْ َقَرا ِر﴾ ) (Ghafir: 39حيث سلك مسلك التناص غري املباشر ،وأراد الشاعر
ْ
يصور لنا أن هذه احلياة ستنقطع وتزول وال تدوم ألحد ،وأن اآلخرة هي دار بقاء ونعيم مقيم ،أي فاستعد لالخرة
أن ي
واستعد للقاء هللا واعمل لدار البقاء والدوام واخللود وال تنقطع مع دار الفناء .فالتناص يف هذا البيت جاء ليعزز
املعىن ويكثف الداللة ،فالسياق الشعري يتفق مع السياق القرآين من حيث املعىن الذي يرمي إليه الشاعر.
كما تعالقت ألفاظ لغته الشعرية مع صورة قرآنية أخرى لريسم لنا صورة مدحه لشعره إذ يقول يف قصيدة
"مىت نلتقي؟":
لَبَّ ي َ ِ
َّ ِ
ك َما شْئ َ
ْ
س لَهُ
ت َغ ْ َري الل ْغو لَْي َ
ِ
َما َجاءَِين َشا ِرًدا يَْنفي َهبَا ِر َجهُ
ت ِاب ْهلَائِِم الْغَا ِوي فَتَ ْفتِنُِين
َولَ ْس ُ

يَ ٌد َعلَ َّي َوَال طَْوٌل فَأَنْ َقا ُد
ِ
مسد ٌ ِ
َّاد
َّد م ْن قَ ِو ِمي الْف ْك ِر نَق ُ
َُ
عن ِ ِ
ات َوَال َواد
ض ٌ
صادق الْ َق ْوِل َرْو َ
َْ َ

يعرفنا حبال الشعراء الذين يقولون يف فنون الشعر
يف البيت األخري حاور النامي مدلول النص القرآين الذي ي
ٍّ ِ
فوظف الشاعر التناص ابستدعاء قوله تعاىل﴿ :والش َ ِ
َّ ِ
يمو َن َ -وأ ََّهنُْم
ُّعَراءُ يَتَّبعُ ُه ُم الْغَ ُاوو َن  -أََملْ تَ َر أَهنُْم يف ُك ِيل َواد يَه ُ
َ

مصورا خروج نفسه من دائرة الشعراء الغاوين؛ لذلك احرتس
يَ ُقولُو َن َما َال يَ ْف َعلُو َن﴾ )ً (al-Shu‘ara’: 224-226
بذكر أداة النفي (لست) ابهلائم الغاوي مستلهما قوله تعاىل﴿ :إَِّال الَّ ِذين آمنوا وع ِملُوا َّ ِ
احل ِ
اّللَ َكثِ ًريا
ات َوذَ َك ُروا َّ
َ َُ َ َ
الص َ
ً
َّ ِ
ِ
ِ ِ
َي ُمْن َقلَ ٍّ
ب يَْن َقلِبُو َن﴾ ) (al-Shu‘ara’: 227ليكون منهم بداللة
ين ظَلَ ُموا أ َّ
َوانْتَ َ
ص ُروا م ْن بَ ْعد َما ظُل ُموا َو َسيَ ْعلَ ُم الذ َ

مدحه لذاته يف األبيات األوىل ليختمها بنصب نفسه أنه ليس من الشعراء الغاويني الذين يضلون الطريق.
واستدعى النامي اللفظ مع تغيري بسيط يف تركيبه داخل اجلملة حذفًا أو إضافة ،خدمة للمعىن وتعز ًيزا
للداللة العامة للنص .فيقول يف قصيدة "السجن أهون من تقبيل أحذية":
ِ
ِ
َح ِذيٍَّة
الس ْج ُن أ َْه َو ُن م ْن تَ ْقبِ ِيل أ ْ
َو ي
ِ
الس ْج ُن أَطْ َه ُر ِم ْن أ َْر ٍّ
ض يُدنِي ُس َها
َو ي

يح ُمْنِ ٍّ
ِت َع ِف ِن
وف بِر ٍّ
تُ ْرِدي األُنُ َ
ِ ِ ٍّ ِ
ِ
َّرِن
نريُ الطُّغَاة أبَثْ َقال م َن الد َ
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ب إِ َ ِ
ِ
ال ر ِ ِ
ف
ص ِر ْ
َح ُّ َّ
يف هذه األبيات تناص ٌّ
يل ممَّا يَ ْدعُونَِين إِلَْيه َوإَِّال تَ ْ
جلي مع قوله تعاىل﴿ :قَ َ َ ي
الس ْج ُن أ َ
ب ي
ع ِين َكيده َّن أَصب إِلَي ِه َّن وأَ ُكن ِمن ْ ِ ِ
امتص النامي النص الغائب واقتصر حتويره على اللفظ
اجلَاهل َ
ني﴾ ) (Yusuf: 69ي
َي ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ
فقط ،فاستبدل (أحب) ب (أطهر ،أهون) فاآلية وردت يف سياق قصة يوسف عليه السالم مع امرأة العزيز ،والنامي
وظيفها يف سياق املضايقات اليت تعرض هلا ومل خيضع أمام مغرايهتا ،فكان السجن أطهر وأهون له .والداللة املتجلية
من وراء هذا التناص هو أن الشاعر أراد النزول يف منزلة يوسف عليه السالم يف قوة اإلميان ومسو النفس وزكاة الروح
فكان السجن ابلنسبة لسيدان يوسف أهون عليه من عذاابت الروح ،وكذلك السجن عند عمرو النامي أهون عليه
من الذل.
وكذلك قوله يف قصيدة "اي تعس من أبكاك" يقول:
اك َاي أَبَِيت
س َم ْن أبْ َك َ
بَ َك َ
يت َاي تَ ْع َ
ت
لََق ْد َع ِه ْدتُ َ
ص ٍّْرب إِ َذ نََزلَ ْ
ك َذا َ

ك يَْن َه ِم ُر
َما أَ ْكَرَم الد َّْم َع ِم ْن َعْي نَ ْي َ
ِ
ك الش َ ِ
وما تَ َذ ُر
بِ َ
َّدائ ُد َما تُْبقي َ

﴿ال تُْب ِقي َوَال
فالقارئ للبيت الثاين جيد يف الشطر الثاين منه أن الشاعر اجرت اآلية القرآنية من قوله تعاىلَ :
تَ َذ ُر﴾ ) (al-Mudaththir: 28فقد جاءت اآلية يف سياق احلديث عن النار اليت ال تدع شيئا ،يف حني جند النامي
معىن"ما تُْب ِقي
اجرت لفظ "ما تبقي وال تذر" إلظهار قوة وأبس الشدائد اليت حليت به وأببيه ،حيث استدعى الشاعر
َ
وما تَ َذ ُر" من أجل حتقيق غرضه الشعري ،فوظف اآليه القرآنية من مدلوهلا احلقيقي إىل مدلول آخر انسجم مع
َ
سياقه الشعري .فقارب بني النار اليت ال تبقي منه حيًا وال تذر منه ميتًا حبال الشدائد واملصائب اليت تصيب اإلنسان
الذي يعيش حتت وطأة الظلم والذل ،فالشاعر هنا يصور الظلم والشدائد اليت تنزل على اإلنسان كأهنا النار اليت
هتلك كل شيء.
ويقول يف قصيدة "أنشودة اهلزار"
هم نَ ْفخةُ َّ ِ
ض ُروا
الزَم ِن اليذي َح َ
ُْ َ

ُه ْم َر ْمحَةٌ ِيف الْعُ ْس ِر َوالْيُ ْس ِر

فالشاعر يف حديثه عن مآثر األسالف ،نراه قد استدعى يف قصيدته اآلية القرآنية من قوله تعاىل﴿ :إِ َّن َم َع
الْعُ ْس ِر يُ ْسًرا﴾ ) (al-Sharh: 6فهي بشارة عظيمة أنه كلما ُوجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه ،فقد كان
هذا التناص مناسبًا مع سياق القصيدة اليت حتكي لنا مآثر السلف الصاحل فقوله "العسر واليسر" يقصد به أن

السلف الصاحل هم رمحة من عند هللا يف العسر واليسر .فالنامي استفاد دالليًا من توظيف هذا السياق القرآين أبن
العسر يصاحبه يسر ،مع تغيري يف املفردات يف نصه اجلديد مع النص الرجعي ،لكنه حافظ على املعىن السياقي
لآلية.
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ويقول يف قصيدة "الفتية":
الزَما ُن هبِِم
َاي فِْت يَةً نَ َشَر َّ
ِسريُوا َعلَى ُسنَ ِن ا ْهلَُدى أَبَ ًدا
ُّور ِس َريَهتَا
ُزَمٌر أ َ
َضاءَ الن ُ

ِيف َد ْر ِب أ َُّمتِنَا قَنَ ِاد َيال
َوتَبَ تَّ لُوا لِْل َح ِيق تَْبتِ َيال
ض تَ ْغْيِ ًريا َوتَْب ِد َيال
َملْ تَ ْر َ

ص
﴿حن ُن نَ ُق ُّ
نالحظ هنا أن الشاعر يف حديثه ووصفه للفتية قد امتص داللة اآلية القرآنية من قوله تعاىلَْ :
ك نَبَأ َُه ْم ِاب ْحلَ ِيق إِ َّهنُْم فِْت يَةٌ َآمنُوا بَِريهبِِ ْم َوِزْد َان ُه ْم ُه ًدى﴾ ) (al-Kahf: 13فاآلية تشري إىل الفتية الذين التجأوا إىل
َعلَْي َ

فامتص النامي قصة
الكهف واختذوه مأوى هلم لعبادة هللا وحده ،فر ًارا بدينهم من قومهم الذين يعبدون غري هللا،
ي
أصحاب الكهف وربطها بطريقة فنية مبوضوع القصيدة الذي يشري إىل ال يدعاة إىل هللا تعاىل وإىل املبشرين برسالته،
فمنح هذا التناص مع اآلية القرآنية هلؤالء الفتية مكانة عالية من خالل رؤيته هلم ،خاصة مبنحهم الشبه أهنم فتية
آمنوا برهبم فهم قناديل وزمر وخياطبهم ويدعوهم للسري على هدي النيب صل هللا عليه وسلم وأن خيلصوا هلل .فنجد

كلمة فتية تشري إىل الدعاة إىل هللا تعاىل وإىل املبشرين برسالته ،وقد امتص النامي هذه الداللة من اآلية وقصتها،
وغري الفاعلني فيها خدمة لنصه وصوره.
ي
ائعا هلؤالء الفتية الدُّعاة الذين عزموا على نشر دين احلق،
مباشرا
تناصا
وخطااب ر ً
ويف البيت الثاين جند ً
ً
ً
َّل إِلَْي ِه
اس َم َربِي َ
﴿واذْ ُك ِر ْ
وأخلصوا نيتهم لعبادته والدعوة إليه سبحانه وتعاىل استدعاه الشاعر من قوله تعاىلَ :
ك َوتَبَ ت ْ
ِ
مر" اليت تدل على اجلماعة وتكاتفهم
تَْبت ًيال﴾ ) (al-Muzammil: 8أي تفرغ لعبادة هللا والدعوة إليه .وجند لفظة ُ
"ز ٌ
وتوحد صفاهتم اليت مجعت بينهم ،ووقع التناص مع قوله تعاىل﴿ :و ِس َّ ِ
ِ
ج َهنَّم ُزَمرا﴾ (al-Zumar:
َ َ
يق الذ َ
ين َك َف ُروا إ َىل َ َ ً
) 71أي ِسيق الذين اتقوا رهبم بتوحيده والعمل بطاعته إىل اجلنة مجاعات .فجعلت النص له صلة ابألصل القرآين
الذي له مكانته الوجدانية يف نفوس املؤمنني.
منبها وعي القارئ؛ جلعلها يف بؤرة التلقي عنده يف
فجعل النامي من لفظ الفتية بؤرة احلدث ومركز اهتمام ً
الفين للنص اجلديد ،واكتسبت هذه املفردة قوهتا التأثريية من خالل توظيفها االستعاري ،الذي جعله الشاعر
البناء ي

من خالل تناصه الواعي الشعوري نس ًقا تناصيًا ،ساعد يف إنتاج وتوليد املعىن الذي سعى لتأكيده دون أن حيضر
النص الغائب يف النص اجلديد ،بل حتقق ذلك للشاعر من خالل تضمني نصه كلمة شكلت بؤرة ساعدت على
ترابط األجزاء املكونة للنص.
ويف نفس القصيدة يقول:
ِمن مْن ب ِع الْ ُقر ِ
آن قَ ْد َهنَلُوا
ْ ََ ْ

ِ ِِ
ص َدعوا
َوحبُكْمه َوِأل َْم ِرهِ َ
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ِ
ض َع ِن
اص َد ْع مبَا تُ ْؤَم ُر َوأ َْع ِر ْ
فوظف لفظة "صدعوا" يف هذا البيت من خالل اآلية القرآنية قوله تعاىل﴿ :فَ ْ

ِ
ني﴾ ) (al-Hijr: 94فهؤالء الفتية قد هنلوا من القرآن واتبعوا أوامره ونفذوها .وألمره صدعوا يعادل دالليًا األمر
الْ ُم ْش ِرك َ
اإلهلي للمسلمني أبن يصدعوا ابلدعوة اإلسالمية ،والشاعر مدفوع ابألمل أبن يكليل هؤالء الفتية ابالنتصار على
الباطل ونشر الدين اإلسالمي ورفع راية احلق ،كما تكللت الدعوة اإلسالمية بنصر هللا والفتح .فالنامي امتص
داللة اآلية خلدمة نصه الشعري.
ويف قصيدة "هللا أكرب" يقول:
أَعُوذ ِابهللِ ِم ْن ُح ْزٍّن يَنوءُ بِِه
ِ
أَ ْش ُكو إِ َىل هللا َما أَلْ َقى فَ َر ْمحَتُهُ

قَ ْلِيب َويُ ْس ِه ُرِين لَْيلِي َويَ ْش ِف ِيين
ِ
ِ
ت يَ ْش ِف ِيين
َّواءُ إِ َذا َما ض ْق ُ
ه َي الد َ

اّللِ َوأ َْعلَ ُم ِم َن ا َّّللِ َما َال
التناص يف هذين البيتني إشارة إىل قوله تعاىل﴿ :قَ َ
ال إَِّمنَا أَ ْش ُكو بَثِيي َو ُح ْزِين إِ َىل َّ
تَ ْعلَ ُمو َن﴾ ) (Yusuf: 86الداللة الظاهرة من اآلية أن سيدان يعقوب عليه السالم ال يشكو ما أصابه من اهلم واحلزن

فكري
إال إىل هللا وحده ،فهو الذي تنفع الشكوى إليه واملالحظ أن النامي ي
ميتص معىن اآلية ويصوغها يف مضمون ي
جديد ،وذلك بتغيري املفردة "اشكوا بثي وحزين إىل هللا" إىل "أشكو إىل هللا ما ألقى" .وذكر لفظة "أشكو" وهبذا
يظهر النامي حقيقة حزنه وشكوه أي أنه ال يشكو حزنه ومهه إال إىل هللا كما شكا يعقوب عليه السالم حزنه ومهه
على فراق ابنه يوسف إىل هللا سبحانه وتعاىل .فداللة الرتكيب تكاد تقرتب من روح النص ،حيث تظهر فاعلية
االمتصاص الشعري للرتكيب القرآين بصياغة جديدة.
وكذلك يشري هذا البيت إىل قصة النيب أيوب عليه السالم وهو رمز للصرب وعدم اليأس من رمحة هللا،
فالشاعر امتص معىن هذا البيت من قوله تعاىل﴿:وأَيُّوب إِ ْذ َاندى ربَّه أَِين م َّس ِين الضُُّّر وأَنْت أَرحم َّ ِ ِ
ني﴾ (al-
الرامح َ
َ َ
َ َ َُْ
َ َُ ي َ َ
)Anbiya’: 83

صربا) يقول:
ويف قصيدة (اي نفس ً
ِ
ص ْ ًربا فَِإ َّن الْعُ ْسَر يَ ْعقبُهُ
س َ
َاي نَ ْف ُ
ض ِل أ َْو ِس ْعنَا ِمبَْر َمحٍَّة
َاي َو ِاس َع الْ َف ْ
ِ ٍّ ِ
يب لَهُ
أ ََم ْرتَنَا ب ُد َعاء تَ ْستَج ُ

ِ ِ ِ
َج ُل
يُ ْسٌر َولَك ْن ل ُك ٍّيل عْن َدهُ أ َ
ض ًال َش ِام ًال ي ِ
ص ُل
ك فَ ْ
َوآتِينَا ِمْن َ
َ
ِ
ض ِال نَْب تَ ِه ُل
فَنَ ْح ُن َاي َواسع األَفْ َ

يف هذه األبيات تناص حموري مع أكثر من آية يف املوضع الواحد ،ففي البيت األول جند تناصا مع قوله
تعاىل﴿ :فَِإ َّن َم َع الْعُ ْس ِر يُ ْسًرا﴾ ) (al-Sharh: 5وهي داللة من هللا سبحانه وتعاىل أبن كل عسري يتيسر وكل شديد
يهون وكل صعب يلني ،والنامي حافظ على الداللة األصلية مثي امتصها وأسقطها على واقعه وحالته .وكذلك امتص
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ِ
من قوله تعاىل﴿ :ولِ ُك ِل أ َُّم ٍّة أ ِ
اع ًة َوَال يَ ْستَ ْق ِد ُمو َن﴾ ) (al-‘Araf: 34أي لكل
َجلُ ُه ْم َال يَ ْستَأْخ ُرو َن َس َ
َج ٌل فَإ َذا َجاءَ أ َ
َ
َ ي
أجل من آجال الدنيا كتاب مكتوب ال يزاد عليه وال ينقص منه أي لكل أجل وقت ،فهو يف تناصه وتضمينه هذه
دائما حىت يف أحلك الظروف ابستعانته ابلصرب ،مث يستخدم
اآليه قد كان إجيابيًا ،فيوضح لنا أنه حمسن الظن ابهلل ً
الشاعر لفظة "لكن" واليت تفيد االستدراك ،يف الشطر الثاين هبدف توضيح إميانه بقضاء هللا وقدره وحتليه مبا يتحلى
به املؤمن عند النوائب .فاستدعى قوله تعاىل...﴿ :لِ ُك ِل أ ِ
اب﴾ ) (al-Ra‘d: 38وهو هبذا النص القرآين والذي
َج ٍّل كتَ ٌ
َ

حتما إىل فرٍّج قريب
قبله يؤكد منطلقات هذه النصوص ويوظفها يف مواساة نفسه اليت يوطنُها على الصرب املفضي ً
إلميانه حبتمية اليسر بعد العسر مبدة قصرية ،من تعهد هللا سبحانه وتعاىل بذلك.
ويف البيت الثاين يتناص مع قوله تعاىل﴿ :الَّ ِذ ِ
ش َوَم ْن َح ْولَهُ يُ َسبِي ُحو َن ِحبَ ْم ِد َريهبِِ ْم َويُ ْؤِمنُو َن بِِه
ين َْحيملُو َن الْ َع ْر َ
َ
ٍّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َِّ ِ
ِ
ِ
َّ
اب
ين َاتبُوا َواتَّبَ عُوا َسبِيلَ َ
ين َآمنُوا َربَّنَا َوس ْع َ
ك َوق ِه ْم َع َذ َ
ت ُك َّل َش ْيء َر ْمحَ ًة َوع ْل ًما فَا ْغف ْر للذ َ
َويَ ْستَ ْغف ُرو َن للذ َ
ِ
ك
ْ
اجلَ ِحي ِم﴾ ) .(Ghafir: 7أي وسعت رمحتك وعلمك كل شيء(البغوي) مشلتنا بفضلك ورمحتك وقوله تعاىل﴿ :ذَل َ
فَ ْض ُل َّاّللِ يُ ْؤتِ ِيه َم ْن يَ َشاءُ َو َّاّللُ ذُو الْ َف ْض ِل الْ َع ِظي ِم﴾ ).(al-Jumu‘ah: 4
ِ َّ ِ
ال ربُّ ُكم ادع ِوين أ ِ
ين يَ ْستَكِْربُو َن َع ْن
﴿وقَ َ َ ُ ْ ُ ْ
َستَج ْ
ويف البيت الثالث جند االستدعاء لقوله تعاىلَ :
ب لَ ُك ْم إ َّن الذ َ
ِ
ِ ِ
عرب عن العبادة
ين﴾ ) (Ghafir: 60أي اعبدوين أُجبكم وأُثبكم وأغفر لكم فلما ي
عبَ َادِت َسيَ ْد ُخلُو َن َج َهن ََّم َداخ ِر َ

ابلدعاء جعل اإلانبة استجابة ،أي ليس من عبد مؤمن يدعو هللا إال استجاب له ،فإن كان الذي يدعو به هو له
مكروها .فالشاعر
رزق يف الدنيا أعطاه يإايه ،وإن مل يكن له ِرْز ٌق يف الدنيا ذخره له إىل يوم القيامة أو دفع عنه به
ً
ينشد مساندة جنب هللا ،ليصرب نفسه ،من خالل توظيفه هلذه اآلية ،واليت فيها األمر املستحب من هللا ،إىل عباده
ابلتوجه ابلدعاء ليستجيب هلم.
فهذه اآلايت إشارات داللية تشد النص الشعري فالنامي قد متثل معاين القرآن الكرمي دون أن يتقييد برتاكيبه
فضال عن
وعباراته فقد عمد إىل امتصاص لفظة قرآنية أو عبارة قرآنية
مستفيدا مبا فيها من طاقات تعبريية وتصويرية ً
ً
أتثر قصيدة واحدة مبعان كثرية من القرآن.
ويف قصيدة "السجن أهون من تقبيل األحذية" يقول:
مِ
صريَُان ُكلُّنَا لِْل َق ِْرب َْجي َمعُنَا
َ

َوُكلُّنَا َْحتتَ ِوينَا لََّفةُ الْ َكف ِن

س َذائَِقةُ الْمو ِ
فقد امتص الشاعر هذا املعىن من قوله تعاىلُ ﴿ :ك ُّل نَ ْف ٍّ
ت ُمثَّ إِلَْي نَا
َْ
) ‘Ankabut: 57فداللة النص الشعري قريبة من روح النص القرآين الدالة على حقيقة املوت ،فاملشهد املعروض يف
جعُو َن(al- ﴾٥٧
تُ ْر َ

حي يف سفر إىل دار القرار وإن
اآلية واملعىن املستوحاة منه يف لغة النامي هو مشهد يعرب عن حقيقة املوت ،وأن كل ي
طال لبثه يف هذه الدار ،وهذا ما أراد الشاعر الوصول إليه فوضح أن مصريان للقرب وحتوينا لفة الكفن ،فاتفق السياقان
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على حقيقة املوت .فهو مدرك أبن كل إنسان مصريه إىل املوت ،وكل شخص ال بد أن حتتويه لفة الكفن ،فهو يف
مجيعا،
تناصه وتضمينه هذه اآلايت القرآنية يظهر أن عمه عندما تويف قد حان موعده للقاء ربه ،وأن القرب جيمعنا ً
وقدرا .
فمع لوعة الفراق ،واعتصار األمل جوى القلب ،يبقى املوت ح ًقا ً
ويف قصيدة "خواطر سجني" يقول:
ِ
اجلِ َدا ِر الْ َكئِب
ف ْ
ُهنَال َ
ك َخ ْل َ
ِ ِ ِ
الس َمات
اس ُ
صْب ٍّح َوضيء ي
وأَنْ َف ُ

تَب ِ
اشريُ فَ ْج ٍّر ُمنِ ٍّري قَ ِريب
َ
ِ
َوأَنْ َس ُام َرْو ٍّح َرخ ِيي ا ْهلُبوب

هذا البيت يضج ابحلياة واحلركة ،نسجته خميلة الشاعر تستقي اإلبداع من نصوص مت يد حروفه ابلوهج
الديين ،ابداع استوحاه الشاعر من قوله تعاىل﴿ :و ُّ ِ
َّس﴾ ) (al-Takwir: 18فسياق اآلية جاء لإلعالن
َ
الصْب ِح إ َذا تَنَ ف َ
عن بدء احلياة مع انبالج هنار جديد ،فشبه الليل املظلم ابملكروب احملزون الذي ال يتحرك ،واجتمع احلُزن يف قلبه
فعرب عنه ابلتنفس ،والنامي استلهم هذا النص
فإذا تنفس وجد راحة ،فكأن بظهور الصبح ختليص من ذلك احلزن ي
القرآين للتعبري عن املعىن الذي يريده ،ووظفه بشكل مجيل ومنحه الصياغة الفنية اليت تتالءم مع السياق العام للمراد
الذي يصبو إليه ،فأراد أن يبني أبن الليل يف السجن كئيب مريب ،والبد أن ينفرج السجن بعد انغالق وتظهر تباشري
الصباح وخيرجه من ظالم الليل الكئيب ،فكال النصني القرآين والشعري حيمل احلياة والتجدد.

اخلامتة
وظف النامي يف شعره التناص املباشر وغري املباشر ،واستثمر النصوص القرآنية ألغراض نفسية متثلت يف إشاعة
الطمأنينة وتثبيت النفس عند النوائب والصرب والتجلد مما يعكس إميانه العميق .وظف دالالت األلفاظ القرآنية
خلدمة نصه الشعري ،واستدعى املفردات القرآنية لكنه حافظ على املعىن السياقي لآلية ،وامتص النص الغائب يف
توليد املعىن الذي يسعى إليه .استدعى الدوال والصور القرآنية بواسطة االجرتار واالمتصاص واحلوار ،ويرتك أثرا حييل
إىل النص الغائب وهذا األثر إما بدال أو مدلول يضعه يف النص
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