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إمللخص
تعدّ منطقة صكتو من أأرىق مناطق شامل نبجرياي عل ًما وثقافة ،مجلةل ما أأنبتت من إلعلامء وإ ألدابء
منذ إجلهاد إالساليم بصكتو إىل إليوم ،وإنترشوإ يف إملناطق إجملاورة ّ
لبث ما رزقهم هللا من
إلعمل وإ ألدب ،فالشاعر محمد تكر إل َباغَ ِوي من أأولئك إ ألدابء إذلين وصلوإ إىل مناطق برنو ألحد
إ ألغرإض إملذكورة .لهذإ قام إلباحث دلرإسة مساهامته إ ألدبية يف هذه إملنطقة عامة وقصائده يف
مدح إلش يخ أأيب إلفتح إلريوإوي خاصة ،متناو ًال خشصية إلشاعر وعوإمل تكوينه إ ألديب،
وإسهامه يف إ ألعامل إلفنية وما تناوهل من إ ألغرإض إلشعرية يف إملنطقة ،والحظ إلباحث أأن
قصائده لوحة فنية ذإخرة ّ
تعّب عن مزنةل أأدابء منطقة صكتو خاصة وإ ألدب إلعريب إلنيجريي
عامة.
املقدمة
ّ
احتل األدب العربي النيجيري أرقى منازله في عصر الفوديين نظرا إلى كثافة الرسائل
لقد
والقصائد املتداولة بين األمراء والعلماء والحكام ،فكانت أكثرها تعالج قضايا دينية وسياسية
وإجتماعية ملناطق التي تحكمها .وفي القرن العشرين امليالدي وما بعده اتسع مناهل األدب العربي
النيجيري شعرا ونثرا ،حيث ظهر نخبة من األدباء بنظم الشعر وتأليف الكتب والترجمة في
ميادين أدبية مختلفة ،وذلك ملا اغترفوا من الثقافات في مناهلها املتباينة ،فكان الشاعر محمد
تكر الباغوي ممن أدلو بدالئهم في هذا الحوض ،فقد قرض جملة من القصائد في أغراض
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متباينة والتي تعير عن تبحره في الشعر العربي وتمكنه في اللغة العربية .وتجري املقالة على نقاط
التالية:
 املقدمة. حياة الشاعر محمد تكر وعوامل نكوينه األدبي. مكانته األدبية في منطقة برنو. دوره الشعري وأغراضه الشعرية. الخاتمة والهوامش مع املراجع.التعريف بالشاعر
ُُ
1
تعريفه ونسبه :هو الشيخ محمد تكر بن هارون الباغوي املشتهر ب ـ "مالم تكر" ،أما والده فهو الشيخ
َ
ُ
هارون بن محمد الفقيه الصوفي ،قدم من بالد غ ْوبِ ْر إلى قرية َمش َايا فمكث فيها بعض السنوات ،ثم
َ
انتقل منها إلى قرية ُد ْو ُر ْن َباغا } ،DORON BAGAواستقر بها إلى أن وافته املنية رحمة هللا عليه سنة
فلما طاب له املقام أنشأ في منزله حلقة علمية يقصد إليها طالب العلم،كما ّ
1416هـ 1996 -مّ ،
يحج
ّ
والتفقه في الدين .ويستشهد بذلك في أرجوزته قائال-:
إليه الناس لإلفتاء
َ
ٌ
َوأ ٌب ْو ٌه َه ٌار ْو ٌن ِإ َم ٌام األ َد َبا

ص َّك ٌتو َج َاء ل ُغ ْوب ْر َن َ
* م ْن َ
س َبا2
ِ

ِ ِ

مولده ونشأته :ولد الشاعر محمد تكر الباغوي يوم األربعاء  7من شهر ربيع األول سنة 1381هـ
َ
َ ُ
املوافق 1962م ،في بيت تضاء قاعته بالعلم ،بقرية َمش َايا الواقعة في حكومة محلية غش َوا ،والية
َي ِوبي حاليا ،نشأ الباغوي تحت رعاية وتربية والديه الكريمين في صيانة وعفاف وتقى ،وعلى سيرة
ّ
طيبة وحالة حميدة من طلب العلم والفطنة والحفظ3.ويقول في األرجوزة التي قرضها عن مولده-:
َ
َ َ
َ
ُْ
َس ْب ُع َرِب ِيع أ ْو ٍل ق ْد ُو ِل َد * تك ُر ِل َه ُار ْون ف ًتى محمدا
َ ْ َ
ط َرب ْيع في ْانس َكاب املَ ْطر * ُب َ ْ َ ْ َ َ َ َ
الب ْدر4
ِ
ورك ِفي ِه قد أتى ك ِ
وس ِ ٍ ِ ِ ِ
ِ
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ّ
ُ
ُ
وملا بدأت حركة ُب ْوك ْو َح َر ْام في والية َب ْرنو وضواحيها ،وعظمت اعتدائاتها على سكان املنطقة،
َ
َْ ُ
انتقل الباغوي من دورن باغا إلى "مدينة كلغو" في والية ك ِ ّبي ،واستقر بها مع جماعة من طالبه.
ّ
تعلمه :شاء له القدر أن أخذ العلوم من أربابها ،وأتى البيوت من أبوابها ،فقرأ القرآن على والده
وهو لم يناهز العاشرة من عمره ،واستظل بدوحته يغترف من أغداقها الجارية مبادئ العلوم
اإلسالمية حسب املعتاد في بيوت كثير من العلماء في بالد الهوسا ،فلما ناهز عشر سنوات أرسل
به والده إلى بعض البالد املجاورة ليحفظ القرآن ،فقرأ القرآن على يد كبار العلماء حتى ّ
تم له
َ
الحفظ واإلتقان على يد معلمه الحاج إسحاق ،وأخيرا عاد الشاعر الباغوي إلى ُد ْو ُر ْن َباغا سنة
1977 -1398م5.فقرأ على والده ،األخضري لعبد الرحمن األخضري ،والعشماوي للشيخ عبد
اللطيف بن شرف الدين العشماوي ،والقرطبي (األرجوزة) ومقدمة العزية للعالمة أبي الحسن
علي الشاذلي ،والرسالة ألبي زيد القيرواني ،كما انهل منه كتب املديح منها :الهمزية لإلمام
البوصيري ،والبردة للبوصيري أيضا ،والعشرينيات أللفازازي ،والوترية ملجد الدين محمد
البغدادي والشعراء.
فلما استوى على سوقه بادر في تحصيل العلوم اإلسالمية ،فهضم كتبا دينية ّ
جمة أعانته في
توسيع نطاق فكرتهّ ،
فشد الرحال إلى بعض املراكز العلمية املجاورة ،فمكث في زاريا واستفاد من
َ ُ
َ
علمائها وعلى الطليعة :مالم عثمان ابن مالم ن ِئ َيا ومالم َبال ك ْس َفا ،ومالم زكريا ومالم ثاني بن
الشيخ عبد القادر املشهور بـ " َأ ْك َر ِمي" حيث اغترف منهم علوما ّ
جمة وفنونا عدة ،منها :الكتب
ّ
الفقية والسنة النبوية وبعض الكتب اللغوية .كما استعان ببعض علماء كانو وارتوى من معينهم
علوما كثيرة ،فقرأ عليهم كتبا فقهية وأدبية ولغوية  ،ثم استفاد بالشيخ أحمد أبي الفتح اليرواوي
في علوم التفسير6.وملا اشتدت األحوال في املنطقة وعظمت اعتدائات جماعة بوكو حرام على برنو
وضواحيها انتقل الباغوي إلى موطن والديه وأجداده "مدينة كلغو" في والية ّ
ّ
واستقر بها مع
كبي،
جماعة من تالميذه .وما زال يقرض القريض ويرشد املريد ويخدم القرآن الكريم.
عوامل تكوينه األدبي :هناك عوامل عدة التي لعبت دورا ّ
فعاال في تكوين شاعرية الشاعر أو
األديب منها ما يلي:
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البيئة :ينظر إلى املحيط االجتماعي على أنه عامل ّ
فعال في التأثير على الشخصية األدبية و
منتوجاتها ًّأيا كانت هذه الشخصية ،ألن املجتمع منبع التجربة اإلنسانية التي يعمل األديب في
توضيحها وتوصيلها إلى إخوانه من بني البشر7.فاملحيط االجتماعي الذي عاش فيه الشاعر هو
بالد كانم-برنو التي كانت مركزا إسالميا هاما ،ومأوى للعلماء ّ
والزوار من مختلف مناطق غرب
ُ
إفريقيا .وقد احتلت كانم-برنو مكانة عالية في التعاليم اإلسالمية حيث توفد الطالب إلى األزهر
الشريف طلبا للعلم واملعرفة منذ أن وطأ اإلسالم قدميه في نيجيريا .ومن الجدير بالذكر ،أن
َ َ ُ َ
املنطقة مستوطن األوائل الذين أنبتت بهم ِإنغ َزرغ ُمو وكوك َاوا ،حيث أسسوا الكتاتيب والدهاليز
ّ
والزوايا العلمية يبث فيها العلوم الدينية والثقافة العربية ،كما تأوي إليها كتيبة لطالب العلم من
َ
وص ُك ُتوَ ،وز ْن َف َراَ ،وأ َد َم َ
كمنطقة:ك ُنوَ ،وكش َيناَ ،وب ْوش يُ ،
اوا8.
البلدان املجاورة
ِ
ِ
املزاج :إن اإلنسان ابن بيئته وبطبيعتها يترعرع وبثقافتها يتروى ،وبتعاليمها يهتدي ،وعلى هذا
ّ
سهل هللا للباغوي سبيل املمارسة العلمية في حلقة والده ،حيث يحتفل إليها طالب العلم في
مختلف مراحلهم مغترفين من حوض والده أفانين العلوم املختلفة ،فأنار له هذا املزاج العكوف
واالنتظام على التحصيل ،كما ورث له هذا املزاج االنتقال إلى دهاليز كبار العلماء بكتبه الحافلة
ينهل منها العلوم بين أقرانه ،ويهضم كل ما ألقى من درس أو كتاب ،وال يترك كتابا يدرس في حلقة
ّ
من الحلقات إال افتقد ضالته واكتسبها.
الثقافة :نشأ الشاعر الباغوي في أسرة عاملة ومتدينة ذات جذور عميقة في الثقافة اإلسالمية
ّ
ً
ومعنويا ،فال غرابة أن يتشكل للباغوي وعي
والعربية ،فإذا كانت الثقافة تؤثر في اإلنسان ماديا
ديني ثاقب ،وفيض علمي شاسع ،وإرشاد إلهي خالص ،ألن القرآن الكريم منهله األول والسنة
املطهرة غدقه الثاني ثم الكتب الفقهية واللغوية َم ِع ُينه الثالث.
ً
إنطالقا من ذكاء الباغوي وانهماكه في القراءة انهماكا استطاع هضم كتب دينية كثيرة وقراءة
ُ
كتب لغوية ّ
جمة ،ويحقق ذلك كثرة تنقالته بين الدهاليز في مدن مختلفة ،وكتلة الكتب التي
قرأها على مشايخه األجالء،كما قادته فكرته العميقة ،وإطالعه الدؤوب ،وحرصه الشديد على
قراءة الكتب األدبية،كاملقامات الحريري والدواوين الشعرية كمختار الشعر الجاهلي ،وما يتعلق
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باملديح النبوي كديوان اإلمام البوصيري والعشرينيات لعبد الرحمن الفازازي ودواوين الشيخ
إبراهيم الكولخي9.وانطالقا مما ذكر فإن القارئ لقصائد الباغوي يجدها مكتظة بأنواع ثقافته
املختلفة ووعيه وذخيرته ّ
الجمة ،يحشد فيها منهجه وعقيدته ونزعته الصوفية ،هذا ،فيمكن
ً
القول بأن هذه العوامل املجتمعة كافية في صنع هذا الشاعر ،وإخراجه فحال يستحق أن يحتفل
به ،وأن ينهئ قومه به واألمة اإلسالمية جمعاء.
مكانته األدبية في منطقة ميدغري
إنه من الطبيعي أن يكون لكل عالم مشهور ثروة علمية يستفاد بها سواء منثورة أومنظومة أو
كليهما ،إال أن الشاعر الباغوي ّ
كرس جهده في نظم القصائد ،ولم يصادف الباحث بش يء من
منثوراته ،ولعل السبب في ذلك عكوفه على األشعار العربية والقصائد املديحية في أطوار مراحله
التعليمية ،وكونها شغله الشاغل في ّحله وترحاله .أضف إلى ذلك ما ّ
يتمتع به من الهفاوة والت ّ
كرم
من قبل الشيخ أبي الفتح وقت االنشاد.
جمة ،حيث استخدم قلمه ّ
ولقد حفلت مكتبة األديب الباغوي بمخطوطات عربية ّ
السيال في
سرد جملة من القصائد في مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم وشيخه (الشيخ أحمد أبي الفتح
اليرواوي) ،كما استوظف نفس اآللة في املراثي وغير ذلك .وقد يعتبر الباغوي قرض القصائد
مسرحا لتسجيل تجاربه وأفكاره وعقيدته وما تحتضنه ضميره من أفراح وآالم .ففي خالل هذه
جمة ّ
الحقبة الزمنية استطاع الشاعر أن ينشأ مؤلفات ّ
وقيمة ،ومتباينة األغرض .هذا ،فال يسع
املجال للباحث أن يورد جميع إنتاجات الشاعر ،إال أنه يضفي ضوء على أن ّ
جل قصائده قرضها
في مدح الشيخ أحمد أبي الفتح اليرواوي ،حيث يربو عددها على ثمان وعشرين قصيدة ،في
أبيات تناهز ألف وثمانمائة ( ،)1700حتى كان يلقب ّ
بحسان الحضرة الفتحية .ويقول في ذلك:
َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ
ص ْول
اب من * له الفتح ُفصلت قو ِلي ف
وأَصبحت حسان أعت ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
الر ُ
َوأ ْم َد ُح َذا ْال َف ْتح َم ْد ًحا ك َما * غدا الك ْع ُب ْيمد ُح طه َّ
س ْول10
ِ
ويمكن حصر بعض هذه املنظومات في اآلتي-:
ّ
قصيدة "فتح العالم" :وهي جملة من القصائد تقع في ثالثمائة واثنين وثالثين ( )332بيتا ،بتاريخ
(2011/10/12م) .وتحتوي على تسعة قصائد من بحور متباينة ،وأغراض ّ
عدة .منها "هائية
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الثناء في مدح املصطفى" ،وتقع في 20بيتا ،مدح فيها الرسول صلى هللا عليه وسلم بصفاته
َ
ُ
الخلقية والخلقية مع ذكر معجزاته وإرهاصاته .وتليها "وسائل القدوم لحضرة القطب املختوم"
والتي تنطوي على  129بيتا ،مدح فيها الشيخ أبو العباس أحمد التجاني ،كما تناول فيها فضل
طريقته ومكانة من التزم بأورادها ،ثم ّ
توسل بمشايخ طريقته الكرام .ثم قصيدته "رسالة األحباب
في مدح أبو الفتوحات" والتي تقع في  108بيتا ،مدح فيها الشيخ أبي الفتح اليرواويّ ،
وصرح فيها
اشتياقه إليه ،كما ذكر فيها النبي صلى هللا عليه وسلم وخاصته األعالم ،والتحريض على اتباع
األولياء وحبهم .وذكر فيها مكانة الشيخ أبي الفتح بين املشايخ ،وأوالده األنجاب البررة .وقد توالت
بقية القصائد على هذا املنوال.
قصيدة "كوثر األمداح والتفادي" :هو ديوان يحتوي على القصيدتين اللتين تقعا على  89بيتا،
من بحر الكامل املجزوء ،بتاريخ (2006/3/27م) .استهل فيها بمدح الشيخ اليرواوي ،واشتياقه
إليه .ثم انتقلت به ذكريات املاض ي نحو املدن التي التمس فيها علومه يسرها واحدة تلو أخري مع
ذكر ما اجتنى فيها من العلوم ،ثم تخلص إلى تعداد مناقب شيخه اليرواوي .وتلي هذه "قصيدة
األشواق للمشتاق" والتي يظهر فيها ّ
شدة شوقه وغرامه نحو هذا املمدوح ،وما يشتعل في قلبه من
نار الهوي واملحبة .ثم عدل إلى ذكر آل الشيخ وما يتجلى فيهم من املناقب.
قصيدة "العقد الفريد" :تحتوي القصيدة على تسعة وتسعين بيتا ،دالية القافية من بحر
الرجز املجزوء2000/7/14( ،م) .مدح ّ
يسرد فيه أسماء أبناء الشيخ أبي الفتح اليرواوي على
حساب طبقاتهم وأجناسهم.
قصيدة "منتهى الوطر" هي قصيدة نظمها الشاعر في مدح الشيخ اليرواوي ،كانت رائية القافية
من بحر البسيط ،وتقع في  119بيتا ،نظمها يوم (1417-6-24ه ّ
ـ).نوه فيها الشاعر بسجايا
ّ
املمدوح وخصاله الكريمة ،وأشاد فيها منزلته العلمية ومرتبته في الطريقة التجانية .كما تجلى في
القصيدة وصف زاوية املمدوح وأصحابه وتالميذته.
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قصيدة "القطوف الدانية" وهي فائية من بحر البسيطّ ،
متوجة بقوله ":أسألك مرافقتك في
الجنة" ،وتقع في عشرين بيتا ،وتاريخ نظمها (2011-12-10م) .هي مدحة أنشأ الشاعر يصف فيها
ً
ً
شوقه وحنينه نحو املمدوح ،وربح تجارته في مصاحبة املمدوح آمال رضاه وراجيا ضمانه ،وسائال
مرافقته في الجنة الخلد.
ومهما يكن من أمر ،فهذا غيض من فيض ما قرضه الباغوي في مدح الشيخ أبي الفتح اليرواوي،
والذي فتح له الطريق لنيل املكانة واملنزلة في منطقة دورن باغا عامة ولدى الشيخ أبي الفنح
اليرواوي عامة.
شاعرية تكرالباغوي
ومن الجدير بالذكر أن الشاعر ّ
تطرق أغراضا شعرية كثيرة التي تؤكد تمكنه في الصناعة
ََ
الشعرية وإملامه في الفنون العربية .ومن األغراض التي دار في فل ِك َها ،وقرض في ساحتها الشعر ما
َ
والحكم ،واالستعطاف ،والعتاب،
يلي :املدح ،والرثاء ،والوصف ،والشكوى ،والعشق والحنينِ ،
واأللغاظ ،وغيرها مما قرض على صعيد املناسبات .فأما املدح لدى الشاعر فهو أكثر األغراض
قرضا وأوفرها ذكرا َ
وأج ّلها مرتبة كونه الغرض الذي ّ
كرس فيه جهده ملدح شيخه وفاءا واحتراما.
وسيورد الباحث ملسات مما قاله الشاعر في هذه األغراض املتباينة:
املدح :كان فن املدح هو الفلك الذي تدور حوله عاطفة الشاعر الباغوي ،وحوضه الذي يغترف
منه ،فكان ّ
جل قصائده في مدح الشيخ اليرواوي ،وله قصيدة رائية عنوانها :املسمات "منتهى
الوطر في مدح الشيخ أبي الفتح" ،والتي تقع في مائة وتسعة عشر بيتا ( )119على بحر الكامل.
وهي من طالئع القصائد التي قالها في يبرزشوقه إلى املمدوح ،ويصف بيته بكعبة املحتاجين
ودوحة للعلم واملعرفة ومالذا آمنا ملن افتدح ،كونه القطب الذي جمعت فيه الشرف واملكارم .
ومطلعها-:
َْ
ملَن ّ
الد َي ُار ِب ُمنتهَى
ِ ِ ِ
َد ُار ل ُقطب َجامعُ
ِ
ِ ٍ

َّ
َُْ
َ ْ َ َْ َ
َْ
هر
طر * مأوى املعا ِر ِف منتهَى الظ ِ
الو ِ
َْ َ ْ ُ َ َ ُ َ
َ َ
جر
القد ِر * ِذي الفت ِح من هو س ِ
اطع الف ِ
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ومقطعها:
ّ
ُْ َ
ََ
َ
َولنا َج ِم ْي ًعا َوال ِذ ْي َن َمضوا * ِل َس ِب ْي ِل ِه ْم َو ِملنتهَى

ْ

ال َوطر11

ِ

وأما في تائيته التي عنونها "بحر األمداد اإللهية" التي تقع في تسع وتسعين بيتا ،وهي على بحر
الطويل ،استهلها بمطلع تقليدي يعلن فيها الحب الجم للشيخ اليرواوي مع تنويه بما يقاسيه من
العشق والغرام تجاهه ،فذكر الديار ألصحابه فوقف واستوقف ،فبكى واستبكى،مفيضا
دموعه وفاءا منه وقضاءا ملا استدان ،يقول في مطلعها:
َ َ ْ ُ َ ْ ً ْ َ َْ
ُ
ْ ُْ
األح ّبة * َفج ّد ْوا َ
ص َح ِاب ْي ث ّم ِعدوا ِلنز َه ِة
شممت أ ِريجا ِمن ِدي ِار ِ ِ
ِ
َ َ
وجوا ب َنا َيا َق ْوم َ
د ّي ُار َحب ْيب َل َأ َر َاها َبع ْي َد ًة * َف ُع ُ
ص ْو َب امل ِد ْين ِة
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
َ
َُ ْ َ ً ُْ َ َ َ ّ َ ْ
َْ
ض ُد ُم ْو ٍع ِم ْن ُع ُيو ٍن ق ِرْي َح ِة
ونط ِفي ِنيارا ِفي الفؤ ِاد توقدت * ِبفي ِ
ومقطعها:
َ
َ َ َّ َ
ّ
َ ُ
صلى ِإلهِي ِللن ِب ّي َو ِآل ِه * ش َم ْمت َو َر ِّبي ِم ْن أ ِرْي ِج
و

َْ

األح َّبة12

ِ ِ

الرثاء :للشاعر في املراثي قصائد رثى بها والده ومشايخه ،منها ميميته التي قالها في والده املرحوم
الشيخ هارون ،يبرز فيها ّ
تغير األجواء عيشه من محيط الترح والفرح إلى سيول الحزن والقلق
َ
َ
لفقد والده وأستاذه ّ
ومربيه ،مشيرا إلى أن كوكبه الدري قد أف َل وغاب عن مرآه ،ثم استطرد
بقوله تعالى ":كل من عليها فان ،ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام" ،ومطلعها:
َف َوا َأ َس َفى َع َل ْي َك َأ َيا إ َمام * َحب ْي ُب ِ َ ُ ُ ُ
مام
هللا هارون اله ِ
ِ
ِ
َ َ
ُ ُ ُ َّ ْ َ ْ ُ ُ َّ
َ
لظ َالمُ
ٌ
ََ َّ
البال ُد ل َها ِقتام * صروف الده ِريع ِقبه ا
تكدر ِ َت ُ ِ
ُ ُ ُ َّ ْ َ ْ ُ ُ ُ َّ َ
ْ َ
َ ْ
ََ
ال ُم13
س يعقبه الظ
ِلفق ِد أ ِبي أست ِاذي غم ِامي * غروب الشم ِ
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ّ
وللشاعر مرثية َرثى بها شيخه أبي الفتح يحكي فيها املفاجئة التي صادفته من غياب هذا الكوكب
ّ
ُ
الد ّري ،ووالده ُ
الروحي ،بألفاظ يحكمها النأي ،والتأبين ،والتغزية .ومعان تتقطع به األمعاء لهذه
املفاجئة التي ّ
تكدرت البالد ألجله ،وكادت الجبال أن ّ
تخر لفراقه ،يقول فيها:
ْ
ْ
َ َ ً
َ َ
ْ
ّ
َ ّ
ص ْبرا ِب َما َيق ِض ي َوأ ْحك ُام ُه ِرف ُق
لِل َح ْم ِدي ِإن َرّبي ُه َو ال َح ّق * ف
وِ ِ
ّ
َ ُ
َ َ َّ
رت الد ِن َيا َك َأ ْن َغ ّي َر ْت َل َنا * َت َط َاو َل َل ْي ُل َ
اله ِ ّم َوات َس َع الخ ْرق
تغي ِ
ْ
َْ
َ َ
َ َ َ ُ
ص ّب ْر ُت َح َتى ع ْي َل َ
َت َ
ص ْب ِري َوأ ْح َرق ْت * ِن َي َاراف ِت َر ِاق قل ِب َم ْن ل ل ُه ط ْوق
ِ
َ ُ ُ ُ ََ َ
الس ْب ُ
ُ ُ
َ ْ َ َ
الف ْتح َيا َغ ْو َث الع َباد َل َك َ
ق14
(الطويل)
ود وروحه * أبا
ِ ِ
ِلفق ِدك يا ِس ّر الوج ِ
ِ
الوصف :لم يكن الوصف من األغراض التي يهتم بها الشاعر قياسا ملدائحه -فكان كالراعي يرعى
حول الحمى فوقع فيه صدفة -فوصف أهالي برنو بالثراء والكرم ،كما وصف أراضيها بمعقل
وبرها ،ومقصد للعلماء ودوحة للعلم واملعرفة ملا ّ
للتجار وملا تحتل بها من األرزاق في بحرها ّ
من هللا
عليها من حفظة القرآن ،وينطوي هذا في داليته املسماة ب ــ"البرناوية" التي تقع في خمس وثالثين
بيتا ،ومطلعها:
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َْ ْ ْ
َ
اب ُرغ َم الح ّس ِد
شاقتك برنو ع ِق َيلة ال ـ * أتر ِ
ُ
َ َ َ ْ َُ َ َ ْ َُ
َّ
ضنا * َب ْرنو الن ِع ْي ُم لِـ ـ ُـو َّر ِد
وسبت فؤادك أر
ّ
وعلى النبي وآله * صلوات رب األعبد (15الكامل املجزوء)
ومقطعها:
الفخر :للباغوي هائيته في الفخر وهي على البحر الطويل ،قرضها مفتخرا بشيخه بأنه أدوم
أقطاب عصره في هذه املنزلة وأقربهم نسبة إلى سيد الخلق ،كونه الذي فتح للناس أبواب الخير
ّ
والتصوف من
والهداية ،حتى صار منزله معقل للعلماء ومأوى للمريديين يغترف منها العلوم
ََّ
مناهلها العذبة ّ
متفيئين تحت دوحته الشامخة .يتحدى معاصري الشيخ بهذه املناقب التي قل
ّ
توفرها في مشايخ عصره .ومطلعها:
َََْ ُ َْْ َ
َْ
إ َذا ِق َ
يل َم ْن َأ ْب َقى َع َلى َع ْر ُ ْ
ض َب ْح ِر ِه
ش قرِب ِه * وأدوم ِفي األقط ِ
ِ
اب ِف َي في ِ
ِ
َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ْ َّ َ ْ َ َ ْ
َ ُ ْ ُل َ ُ ْ َ ْ
الذي كان فتحه * مع النص ِر ِمن رِبي وأحمد خلقه
نقو أبو الفت ِح ِ
ومقطعها:
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ََ ُ ْ َ ُ ْ َ َ
َ ُ
َ
ض ُاك ْم ُه َو ْاملَ ْأ ُمو ُ
ل َي ْقض ي ب َف ْتحه16
(الطويل)
اْل ْمال ِق ل ْم َي ْر ُج غيركم * ِر
ِ ِ ِ
أتاكم أخو ِ
الغزل :من األغراض الشائعة لدى الصوفيين ّ
يتغزلون في ذات هللا العليا ملا يتجلى في أعماق
قلوبهم من ّ
حب ّ
إلهي خالص ،وجذب نفس ّي غارق ،حيث تفيئ النفس إلى حضرة خالقها،كما
تحقق ذلك في املديح النبوي .ففي ّ
داليته "كوثر األمداح والتفادي"من البحر الكامل املجزوء،
ً
ً
ّ
تغزل الباغوي بشيخه ًّ
اما ،فوصفه بالظبي مغدقة بطيب العيش في ُّ
الرَبى،
حبا وعشقا وغر
َ
مكهولة العين ومرتاحة البال في رياض ُمؤ َّم َنة تطوف بين العراك ملرد يانع ،وهذه الرياض الناعمة
ّ
املؤمنة هي املدينة الفتحية في َي ْر َو "ميدغري" أي منزل الشيخ .يقول في مطلعها:
َ َْ ْ َ ْ َ َْ ٌ
َ ْ َ َْ ُ َْ
ور ِد
َمغنى الح ِبي ِب م ِدينة * ِفي يرو عين َامل ِ
َ
َْ
َ
َ ْ
ْ َ ُ ًَْ
ش أ ْرغ ِد
أشتاق ظبيا ِفي الربى * ِبرِبي ِع عي ٍ
َ َ
َم ْك ُحو َل َع ْين َي ْخ َت ِلي * في َّ
الر ْو
ض ُد ْون ُمش ّر ِد
ِ
ٍ
ِ
ْ َْ َ
َ ْ َ ْ
َ
َ
ً
َ
َو َي ُن ُ
وش َم ْر ًدا ي ِانعا * تحت الع ِرا ِك األمل ِد
َ َ ْ َ
َ
ُْ ُ ََ َ
َْ
أ ْب ِغ ْي الق َرى َو ِبك ْوث ِرال ـ * أ ْس َرا ِر كنت كف ْرق ِد
ومقطعها:
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ِبالح ْم ِد أخ ِت ُم َرَّبنا * فاخ ِت ْم لنا ِبتش ّه ِد(17الكامل املجزوء)
العتاب :كان العتاب من األغراض التي تناولها الباغوي في رائيته املسمات بـ" األعجوبية" يعاتب
السآمة وسالسلهم ّ
فيها رجاال فاضوا عليه طوفان الحقد والحسد ،وأقروا تجاهه أعينهم ّ
الضارة
َ َّ
ملا يعلن من غرامه وفنائه ّ
حبا وأجالال للشيخ ،ف َنك ُروا له لينقطع به الوصل مع الشيخ .واستهل
القصيدة قائال:
َع َج ًبا ملَ ْن في ُح ّبه َغ َر ُر * َأ ْو في َم َعاقد ُو ّده َغ ْدرُ
ِ ِ ِِ
ِِ ِِ
ِ
َُ ْ ُ َ ْ
ص ًال ب ْال َحب ْيب َو َذا * َع ْي ُن ْال َخ ُئ ْو ِن َو َح َّق ُه َه ْجرُ
وي ِريد و ِ ِ ِ
َ
ّ
اب ْال َقاع َذ َ
اك َل ُه * َق ْد َخ َ
َو َل ُه َس َر ُ
اب ِإ ّن ش ّر ّاب ُه ش َر ُر
َ َ َ ِ
َ ْ َ ْ َ َْ
ْ
َ
اسم َها َأ َب ً
ّ َّ َ
ْ
ف ِخ َيان ٍة ُعذ ُر
ل
أ
د
ع
ب
ل
ه
*
ا
د
ِ
ِإن السفاهة ك ِ
ْ ْ َ ّ َ َ ْ َ َ ُ َ َْ َ َْ َ ََ
س َينف ُد ش ْيخنا َب ْد ُر(18الكامل)
ومقطعها ِمن ِإر ِث ج ِدك فاس ِق خ ِادمكم * ما لي

83

إسهامات شعرإء صكتو خارج إملنطقة إلش يخ محمد تكر إلباغوي منوذجا

عيل حطيجه
د .معر ّ

مالم" جمةل إدلرإسات إلعربية (سلسةل جديدة) إلعدد إلأول2018 ،م ISSN 1118 - 3365
الشوق والغرام :من األغراض التي تناولها الشاعر الشوق والغرام ،وداليته التي تسمى بـ"خمرة
ّ
شدة الشوق والغرام الذي يعانيه الشاعر ،وما انسكب على ّ
العشاق" برهان قاطع على ّ
خديه من
ّ َ ُ
واملودة .ف َرط َب لسانه بذكره ،والتزم
سيول الدموع ملا يتعجعج في قلبه من اشتعال نيران املحبة
فكره بطيفه ،حتى ّ
ودعه النوم في لياليه .ومطلعها:
ْ
َ َ
َ ََْ
َ َ
َ ّ
لِل َح ْم ِدي ِب ِه أ ْبت ِدي * َول أنتهِي ِذك َر َم ْن أ ْجت ِدي
وِ ِ
ْ َ
َ
َ ُ
َ
َج َرت أ ْد ُم ِع ْي ل ْم َيك ْن َع ْن َد ِد * ت َج َّد َد ُح ِ ّبي ِإلى ُم ْر ِش ِدي
ْ
ْ
َّ ُ
ّ
ْ ُ
ِل َي الش ْوق ِفي الش َي ِخ ِلي ِعشق ُه * َو ِذك ٌر َو ِفك ٌر ِب ِه َس ْر َم ِـدي
َ َ
َ
َْ
ْ
َ َ َّ
نفى الن ْو َم ُح َّب ْي ِه َع ْن ق ْي ِس ِه * َول ْيال ُه َز َادت ُه ِفي امل ْو ِع ِد
َ
َّ َ َ ْ ُ
ََ َْ
ْ َّ َُْْ
الد ْه ِر ل ْم تنف ِد(19الكامل املجزوء)
آخ ِر
ومطلعها:
سالمي ِن ِمن أو ِل األعب ِد * ِإلى ِ
الشكوى :ومن الجدير بالذكر أن للباغوي هائية َعنونها بـ"رسالة اليتيم" يشكو فيها بعد ديار
ّ
املمدوح مع غرامه املدمن ِل ِل َحاق بها ،ووقف متحيرا ُي َر ّد ُد ذكر املمدوح ويستهدي عن دياره
ً
ّ
املشردة ّ
كالحمامة ّ
تغرد على األغصان طلبا لرفيقها.كما أعلن فداء نفسه ملن َبشره برض ى املمدوح
معبرا لو ّ
لهّ ،
صد عنه أبواب الوصال سيلتزم مهما يقاس ي الشدائد ألن اجتناب املمدوح سيكون
ُ ًّ
ذال له .ومطلعها:
َ َ َ
َأ ْبكي َع َلى ُب ْعد ّ
الد َيا * ِر أ َود ل ْو ت ْب ُدوا ِق َب ُاب ْه
ِ ِ
ِ
َف ُأ ُخوا ْال َغ َرام ُم َغ َّر ٌد * في ذ ْكر َم ْن فيه ْانج َذ ُابهْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ََ َْ ْ َ َ ْ
ْ ُ
اغت َرا ُبهْ
ُ
ْ
ْ ْ َ َ
ِمث ُل الح َمام ِة ِفي الغصو * ِن على اله ِدي ِل بدا ِ
ّ َُ ْ
َ َْ
َ
الر َسالة ِلل َي ِت ْي ـ * ـ ِـم ِإلى الك ِف ْي ِل َه َمى ِرَبا ُب ْه(20الكامل املجزوء)
ومقطعها :ه ِذي ِ
ّ
الستغاثة والتوسل :لقد ّ
ّ
ويتوسل بأسمائه
يتضرع بها إلى هللا
خص الباغوي لهذا الغرض الميته
الحسنى وصفاته العليا أن يحقق له مناه ويقبل له رجاءه ،استنادا بقوله "أجيب دعوة الداع إذا
دعاني" .ومطلعها:
َ َ َ ّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ّ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َْ
أيا ر ِب يا ذا الخل ِق واألم ِرمن له * خزا ِئن ك ِل الخي ِر مع ِط ِملن سأل
ََ َ َ َ ُ َ
َ
َ َ َ َ َْ
َ
ََ
يم امل ّن َيا خ ْي َر َمن َبذ ْل
وم َيا ف ْر ُد َم ْن لنا * ِسواك ع ِظ
وياحي يا قي
ْ
ََ ْ ُ َ َْ َ َ
َّ
ُ
َُ ْ َ
َ
َ
ْ
النون لم َت َزلْ
َّ
أن ِاديك ِبالذ ِ
ات الع ِلي ِة و ِباس ِم َها * وأمرك بين الك ِ
اف و ِ
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َ
َ
ََ
َّ
َ
َ َ َّ ْ َ ْ
ضل ِم ْن َك ُس ْؤلي َو َّ
الر َجا * ِلق ْو ِل َك ف ْاد ُع ْو ِني أ ِج ْب ِلل ِذي ْامتث ْل
ِ
تقبل ِبف ٍ
ْ
ََْ ََ ُ
ََْ
ُ َّ َ َ ُ ُ َ َ ً َ ْ ْ َ
اب َما ان َس َّد َوانقف ْل(21الطويل)
ومقطعها :علي ِه صالة ِ
هللا ثم سالمه * صالة ِلفت ِح الب ِ
الح َكم :كما له الحكم بعض األبيات ّ
ينوه فيها أهمية حواس الخمس وفوائدها لإلنسان وححكمة
ِ
التي اقتضت إلى صنعها ،وهي صنع هللا الذي أتقن كل ش يء ،يقول فيها:
َ ْ َُ ُْ ََ ْ
ْ
َ َ ُ َ َ ْ ٌ َ ْ ُ ْ َْ
َ
ذن نرى ِبالعي ِن
حواسنا خمس َح ِقيق العي ِن * نسمع ِباأل ِ
َّ
َن ُذو ُق ب ّ َ ْ ُ َّ ْ
َ ّ َ َْ َْ
س الل ْي ِن
ِ ِ
اللس ِان أنف الزي ِن * ِللش ِم والكف ِللم ِ
ى ّ
أال ّ
يغتر املرء بالصبى أو الغنى ألنهما غريبان زائالن مهما بلغ يفاعة الصبى
وأضفى في أبيات أخر
ُ َ َ َْ
ّ
أو الشبابة كما تهجر األرزاق مهما ج ِمع واكتزت .وأما العلم فهو شاف لألمراض من الشبابة إلى
الشيخوخة ،كما أنه شفاء للغنى والفقر .وستدوم فوائده في اإلنسان مهما بلغ .يقول في ذلك:
ْ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ
ْ َ َ
َا َّ
ض ال َعط ِاء
لص َبى َوال ِغنى غ ِرْي َب ِان َج َاءا * ِمن ِإلهِي ِإليك مح
َ
َ ُْ ْ ْ
َ ْ َ
َي ْس َتع ّدان للر ُ
وع ِإل ْي ِه * فاطل ِب ال ِعل َم ِف ْي ِه َما تشف َد ِاء
ج
ِ ِ ِ
ّ
ّ ْ َ ْ ُ ُ ْ ِ َّ
َ ْ ٌ َََْ
لش ْيخ في َ
ص ْفو َماء 22
ِ ِ
ش ِل ِ ِ
اب سهل * وكنق ٍ
ِإن ِحفظ العلو ِم ِللش ِ
وعلى هذا الضرب تتجلى أفكار قصائد الباغوي ،يتناولها بأغراضها املختلفة ،منتقال من قالب
إلى آخر ّ
يعبر ما تستضيفه نفسه ،مصطفيا بأفكار ومعان متسلسلة في قالبها ومتناثرة في مغراها.
الخاتمة :تناولت املقالة عرضا سريعا عن إسهام الشاعر الشيخ محمد تكر بن هارون الباغوي
في فن املدح خاصة واألدب العربي النيجيري بأغراضه املختلفة عامة على ضوء قصائده
املديحية ،فدرس الباحث سيرة الشاعر وعوامل تكوينه األدبي ،ثم انطلق إلى دراسة نموذجية
مشيرا إلى منهج الباغوي في بناء القصيدة من مطلعها إلى مقطعها ،واستعان الشاعر بعاطفته
الجياشة في تنظيم أفكاره بأسلوب ّ
ّ
وضاء مع اإلنتظام بجوانب الصور البديعية الرائعة .األمر
الذي يظهر صدق عاطفة الشاعر من جهة ولوحة ّ
فنية ذاخرة ّ
تعبر عن منزلة األدب اإلسالمي
النيجيري .ومن النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي:
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-

لقد أنتجت منطقة كبي طبقات مختلفة من العلماء واألدباء الذين خدموا العربية واألدب
منذ زمن الجهاد اإلسالمي بصكتو إلى اليوم.
إسهام الشيخ محمد تكر الباغوي للشعر العربي النيجيري خارج منطقته األصلية.
ولعل الباغوي كان من الشعراء املحافظين الذين ال يلهثون وراء األشكال الجديدة بمجرد
ظهورها ،ويظهر ذلك من خالل األغرض الشعرية التي تناولها.
استطاع الباغوي أن يتناول املوضوعات املطروقة بفنية عالية ،وال يرجع تفوقه في ابتكار
املعاني التي لم يسبق إليها ،وإنما في طريقة تصويرها بأساليب تملك القلوب.
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