
 

 
 

 

 دراسة أسلوبية يف شعره امللتزمفاروق جويدة 

 *س انصاريگنر 
 اإلمام اخلميين الدولية، قزوينجبامعة  اللغة العربية وآداهباقسم  ،مساعدة ةأستاذ. 1

 

 (5/6/2016؛ تاريخ القبول:  30/1/2016)تاريخ االستالم: 
 

 امللخّص

هتم هبا النقاد والدارسون يف دراساهتم النقدية اديب من املوضوعات اهلامة اليت إن األسلوب والدراسة األسلوبية للعمل األ

احلديثه. وهي تبني أن املراد باالسلوب هو طريقة الصياغة اللغوية وموضوع هذا الفن يف دراستهم هو الكلمات طوهلا 

فتعاجل الدراسة هذه  تكوّن فنيتها.وموسيقاها وداللتها، واجلمل يف تركيبها وربطها وطوهلا وايقاعها وجمازها اليت 

األسلوبية يف أشعار فاروق جويدة على أنه ميثل احلركة الشعرية امللتزمة املعاصرة يف مصر والذي ساير بشعره الركب 

املصري الثائر ضدّ النظام املستبدّ احلاكم. وذلك بدءاً من مضامينه الشعرية إذ يعدّ النص األديب مصدراً خصباً من 

واملعاين العالية ممتداً إىل خصائصه األسلوبية من التركيب ومستواه النحوي والتكرار والصور واإليقاع مبنهج  األفكار 

منوذجاً فذّاً ينقذ البشرية من   حتليلي مركزّاً على مناذج من شعره امللتزم الذي جيعل فيه اإلمام احلسني -وصفي

اوج يف أشعاره بني مشاعره الرومانسية وأفكاره الواقعية اليت يعيشها هو ومما يفيد البحث أنّ الشاعر يز آالمهم املعاصرة.

ممّا   وشعبه على أرض الواقع. والفكرة اليت أكدّ عليها الشاعر يف قصائده الثالثة أنّ اإلحنراف عن مكتب احلسني

 ملعاصرة االّ اللجوء  إىل احلسنيجيلب له ولشعبه الظالم والشقاء والقهر والدنس... إخل. ويرى بأنّه ال مفرّ من الصعاب ا

وفكرته البشرية. كما جنح الشاعر أن يوافق بني مضامينه وأساليبه اللغوية فجاءت منسجمة متسقة مع املعىن الذي  

 يلقيه على املتلقي.
 

 ةلمات الرئيسكال

 .األسلوب، الشعر امللتزم، مصر، فاروق جويدة
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 ةمقدم

 ثة، وعلى حنو خالص يفية احلدية واللغويالدراسات األدب كثر تردده يفياألسلوب مصطلح 

 معىن»ة إذ يدراساهتم األدب هتم به الباحثون يفوي  علم اللغة.و والبالغة علوم النقد األديب

ى ده عليصعب حتدياألسلوب مصطلح  .(107 :1998)فضل،  «يبه الداخلكيتر تمثل يفي النصّ

أنه  حدِ لمة األسلوب واسع إىلى كإن حمتو» ل:يعليه واسع جداً، فق ألنّ ما يدلّ ؛نيالدارس

ا تعود رمبّ .(5: 2008)بوملحم،  «ليلتحلر املستقلة إذا أخضعناه لكتفجر غباراً من الفي

 ريأصبح من العس  حىتنيتعددها عند الدارسو بيإختالف األسال الصعوبة هذه إىل

)لسان  «وفن القول قيالطر»فاألسلوب عند العرب هوف واحد لألسلوب. يتعرى اإلعتماد عل

اً ما يالئم وواضح أاألسلوب ما هو إال فن نقل املعىن بشكل م إنّ»قيل و .سلب(  العرب، مادة

ف األسلوب يأما تعر .(www.startimes.com فتيحة: نقالً عن حسن غزالة:)« كان هذا املعىن

بعصر  و بفن من الفنونو ب من األدباءيتابة اخلاصة بأدكقة الي طرنيتتراوح ب ينيعند الغرب

 .(35 :1990؛ عياشي،5: 2008)بوملحم،  جنس من األجناسو تابكاتب من الوك من العصور

منهم  شارل بايلو اآلخرونى روي
1
ث يالعصر احلد ة يفيهو املؤسس األول لعلم األسلوب - 

 اً إىلكريتفو ه منهجاًيات علي اللسانريبتأثي نقل درس األسلوب من الدرس البالغي الذ

 اللغوي عن ريقة التعبيهو طر» األسلوب ه بأنّريغو - (32 :1990)عياشي،  دان مستقليم

 ةيالصوتو ةيب النحوكيقواعد التراو ة مبدلول اللفظ،يم الصوتيقاع أو القيناول اإلتوي اركاألف

 اتيناوك ة من إستعاراتيانيال البكاألشو ةياجملازو ةيها الوصفي مبعانريالتعابو املفرداتو

 .(7: 2008)بوملحم،  «هاريغو

 قاعياالو تاجملازاو النعوتو ةيالصور الشعرو د دراسة خصائص األسلوبكة تؤيفاألسلوب

 ريف األساطيتوظو الغموضى علو لغة الشعرو النظامى علو أصواتو ه من جناسيما فو

تشفات كم تجاوزها اىلوي ةميستوعب من مباحث البالغة القديما ك ذلريغو األمثالو مكاحلو

ة ياً عن شخصريبوصفه تعب» ونيكبل  ؛تص بالنصّخي وهو ال .(7 :1999)طرشونة،  ةياأللسن

شمل الفرد يلالسلوب  ينيوكتي ريهو مفهوم تعبو :يركتوجهه الفو تهيعقلو رسلاتب، املكال

 .(17: 2003 )بدري احلريب، «العصورو الثقافات وأسلوب اجلنس األديب تد اىلومي املنشي

                                                      

1. Bally 
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ات، ين: اللسانياديخمتلف امل منجزات الدراسات يفو ة من خمتلف العلوميد األسلوبيتستف

له يحتل يفى م أخريمفاهي ما تستدعكخ يالتارو الفلسفةو علم النفس،و علم االجتماع،

 وقيل إنّ .(73: 1990)عياشي،ها ريغو شارهعلم اإلو ة علم اجلمال، علم الداللةيالشعرك

ات من يضوء ما تقرره اللسان يف ه النص األديبيتناول في يستثمار الذاألسلوبية هي حقل اال»

 .(56: 1994 دي،)املس «عامةي ة اجلهاز اللغويشوف حول بنك

 اركأف دة امللتزمة حبثاًً يفيتناول البحث هذا أشعار فاروق جويما جاء فى بناء علو

ة يالته الفنكيتشو مثّ فحصاً عن أدوات نصهي جه اللغوينس متثّلت يف ة اليتيمه الشعريمفاهو

وظفّها  ييتة الي... صوره الفنو احينزاالو التضادو راركة من التيب اللغوياألسالو بكيمن الترا

ل كنما شياً بريبكل بعضها حضوراً كشي اليتي واملتلقى اً علريتاثو د شعره مجاالًيزيالشاعر ل

 بعضها اآلخر حضوراً نادراً أو متقطعاً.

 ة البحث:يخلف

اال ما وجدت ة يدة هذا الشاعر املناضل مل تتناوهلا الدراسات الداخلية فاروق جويإنّ شعر

فاروق جويدة بني »عنواهنا « لترمجة يف اللغة العربية وآداهبادراسات النقد وا»يف جملة 

هتم الباحثون بشعره يفترض أن يمما والذي عاجل مضامينه الشعرية. « الرومانسية والواقعية

 العصر احلاضر.  اإلنسان يف سيةا نفيشف عن خباكت اليت يهو ةينه العاليمضامعلى  بناءً

 أسئلة البحث:

 :يلب إيجياول البحث أن حي

 القصائد؟ تحدّث عنها الشاعر يف يسة اليتي الرئنياملضامي ما ه -

 ما هي أهمّ األساليب اللغوية والفنية اليت استمدّ منها الشاعر للتعبري عن معناه وعاطفه؟ -

   ة؟يه منسجمة مع ألفاظه الشعريعرض معانيف جنح الشاعر أن كي -

 ة.يزاته الشعريمو آثارهو ةياة الشاعر األدبيح معة ريبعد وقفة قص كوذل

 ات البحث:يفرض

يبدو أن الشاعر مييل إىل املزج بني املضامني املعاصرة واجلوّ الشعري احلسيين الذي شهده 

القرن األول؛ إذ إنه يعيش بيئة مصرية تشهد ظروف سياسية جديدة جتعلها تتماثل بالنهضة 

الداخلي واحملسنات اللفظية من   احلسينية. مثّ تعد العناصر األسلوبية اجلديدة من اإليقاع
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اجلناس  وغريه من عناصر االتساق بني اللفظ واملعىن يف شعره ألنه جاء على النظام احلرّ 

 فيحتاج إىل أساليب بنيوية ختتلف عما يف الشعر الكالسيكي.

 ياة الشاعرنبذة عن ح

زة يف حركة ، وهو من األصوات الشعرية الصادقة واملمي1946شاعر مصري معاصر ولد عام 

الشعر العريب املعاصر، نظم كثرياً من ألوان الشعر ابتداء بالقصيدة العمودية وانتهاء باملسرح 

جمموعة شعرية محلت جتربة هلا  13كتاباً من بينها  20الشعري. قدم للمكتبة العربية 

 مسرحيات حققت جناحاً كبرياً يف عدد من املهرجانات 3خصوصيتها، وقدم للمسرح الشعري 

املسرحية هي: الوزير العاشق ودماء على ستار الكعبة واخلديوي. ترمجت بعض قصائده 

ومسرحياته إىل عدة لغات عاملية منها االجنليزية والفرنسية والصينية واليوغوسالفية، وتناول 

أعماله اإلبداعية عدد من الرسائل اجلامعية يف اجلامعات املصرية والعربية. خترج يف كلية 

، وبدأ حياته العملية حمرراً بالقسم االقتصادي باألهرام، مث 1968سم الصحافة عام اآلداب ق

 ؛www.adab.com  سكرترياً لتحرير األهرام، وهو حالياً رئيس القسم الثقايف باألهرام

وصفه ممثالً يعترب هذا الشاعر املصري املعاصر ب (www.al-hakawati.netجويدة: /

حلركة جديدة تشهدها البالد العربية ومنها بالد مصر العريقة وهو من أحرار والقمم اليت 

حتتلّ قمة اجلهاد أمام العدو االسرائيلي ويكون شعره منرب وعي ديين، اسالمي، تربوي، ثقايف 

باء فقد تبعث النهضة والقيام يف ضمائر الثوار وتسمع منها أصوات الدعوة اىل العدالة واال

حاول كثرياً يف جمال احلرية والوحدة العربية واالسالمية. وهي ما جنده يف دواوينه الشعرية 

، «شيء سيبقى بيننا»، «دائماً أنت بقليب»، «ليس للحب أوان»، «آخر ليايل احللم»منها: 

أبيع لن »، «كانت لنا أوطان»،«يف عينيك عنواين»، «ألنّي أحبّك»، «طاوعين قليب يف النسيان»

وهي « أعاتب فيك عمري»، «زمان القهر علمين»، «ولألشواق عودة»، «ويبقى احلب»، «العمر

 .http://goweda.com موقعه الرمسي:تتواجد يف 

فقد قام الشاعر فيها دفاعاً عن وطنه مصر ومواطنيه وحتريضهم على النهضة وكذلك عن 

، فيتحدّث «كانت لنا أوطان» لمسه يف ديوانه. هذا ما نىالعربية املتمثلة يف البالد العربية األخر

ستعمار وهنب ثروات بالده داعياً إىل الوحدة. كما أنّ القضية قصيدة عن اال 12الشاعر يف 

قصيدة.  12املتكونة من  «زمان القهر علمين» الفلسطينية هي أهمّ ما اهتمّ هبا الشاعر يف ديوانه

عر هي العودة إىل القيم االسالمية وكذلك ديوانه ومن أهم النقاط اهلامة اليت يركز عليها الشا

http://www.adab.com)؛
http://www.adab.com)؛
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جاء ليصوّر دفاعه عن الوطن واهلوية العربية وأزمتها املتواجدة يف البلدان  «شيء سيبقى بيننا»

ستعمار. وهذا مما ال يبعد عن الشعراء املصريني إذ كانت مصر موطن النهضة العربية نتيجة لال

وهذا ما يثري املشاعر الوطنية والقومية أحياناً عند كثري  العربية منذ القدمي إىل عصرنا احلاضر

من الشعراء ذوي املواهب العالية والشريفة ويدفعهم إىل التفكر أوالً مثّ إبراز هذه االنفعاالت 

الوطنية ليهزوا نفوس مواطنيهم ومجيع املسلمني. فكان يتجاوز وطن الشاعر عن احلدود 

العربية من لبنان، وفلسطني والعراق و... حماوالً بعث روح  االقليمية ليشمل العديد من البالد

املقاومة والنهوض أمام الظلم واالستبداد عند العرب وبثّ األمل يف نفوس الشعوب الناهضة 

 لتتحرك، فيكون ذلك باعث النهضة االسالمية يف العصر احلاضر.

ثورة و ةيالسالمقظة اية الكحر ة الالذعة يفحيبأشعاره الساخنة الصر كشاريفنجده 

 مفكراً مثقفاً اًيباً صحفيقوم بدوره أدإذ ي ؛كمبار ام حسينيأ يشعبة ضد النظام املصر

تفوه هبا ي الشعارات اليت كومته مردداً تلكحو سينتقد الرئيف يتجاوب الشارع املصري

 تونس: حتققت يف الثورة اليتإىل  اًريون مشياملصر

/ ارحل وحزبك يف يديك/ ارحل ارحل كزين العابدين وما نراه أضل منك

فمصر بشعبها وربوعها تدعو عليك/ ارحل فإين ما أرى يف الوطن فردا واحدا 

 (www.abc4.ahlamontada.net ،2009)جويده،  يهفو إليك

 ة تدعو شعبهيالمرفع شعارات إسيث ية حبينية الديله املرجعو ةيز أدبه باإلسالميتمي 

ات املتخلّفة عن كاحلر كاً  تلياألصول معادو تضمنه من املبادئيما و اإلسالمإىل  العودةإىل 

إىل  لعودةل يدعوها مواقف يإذ جند ف ؛نهيدواو  يفريبك ىة صدينيون للمظاهر الدكن. فتيالد

 يادنيما ك  نيمام احلسوفكرة اإل  يمام علوكالم اإل  قرآن وسرية الرسوللا

م دون أن خيوض يف معارك قومية ويستخدم عناصر دينية ظالل االسال ة يفيالوحدة العربب

 «:اءيعودة األنب» ةيالقطعة التالحنو ما جند يف  ىخرمن األديان األ

عيسى وموسى والنيب  حممد / عطر  من الرمحنِ يف الدنيا يدور/ هذي قلوب 

)جويده، ن النقاء؟/ أهالً بنورِ األنبياء الناس تنظرُ يف رجاء/ أترى يعودُ ألرضنا زم

2000: 219-220) 

ها الشاعر يف ستمدّي اليتو ةياسية سينيز بصبغة ديتتم اليته تلك قصائدفقد اخترنا من 

ها هي  منها الشعوب. تعاين ة الراهنة اليتية للخالص من الظروف القاسينيرة احلسكبالف

 «.قد نضيع الرغم منّا...ب»، و«زمن الذئاب»يف رحاب احلسني، »قصائد: 

http://www.abc4.ahlamontada.net/
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 يمضمونه الشعر دراسة يف

من الذين مجعوا بني الرومانسية والواقعية يف شعره دون أن يتسم شعره » فاروق جويدة يعدّ

بالتناقض أو التكلّف وهو ميزجها مزجاً ال يشمّ منه القارئ رائحة التصنع كأنّه طبيعة شعره. 

ه النفسي ويصوّر عالقة االنسان بالعامل الباطن فهو بنفسه شاعراً يصف العامل من منظر عامل

واملعنويات واألحاسيس كما ينظر إىل عامل الواقع وما جيري فيه من القضايا السياسية 

فنجد الشاعر يف أكثر من مناسبة ينتقل إىل طرح  .(62: 1391 )نظري، «واالجتماعية واملعيشية

ا ومنها هذه القصائد الثالثة اليت قمنا قضية سياسية وطنية يتضمنه فكرة دينية تكون أساسه

 بنقده من منظار األسلوبية.

نفعاالت بتصوير ما خياجل نفسه من اال« يف رحاب احلسني» يفتتح الشاعر قطعته األوىل

)الوطن( من الظالل والضالل ويصف حلمه الذي بات  ويأساً ملا طرأ حبيبته اًالنفسية حزناً وأمل

يناجي حبيبته حبثاً عن  . فما إن ضاق األمر والظروف على الشاعر حىتلقيطاً تائهاً مقطوع اليدين

طريق  للخالص والنجاة لينتقل بعدها إىل املقاطع التالية باخلطاب إىل االمام الذي جيده وفكرته 

العاملية يف اجلهاد واإلباء واملقاومة دواء لدائه وبلسماً له ليتحقق حلمه. فهو يشكو لإلمام ما يعاين 

طنه من حياة ملئت باحلزن واحلرية والضياع وزمان زاخر بالكفر واجلهل والظلم واالختناق. هو وو

 يعكس وعي الشاعر مبعاناة أحراره ووطنه الذي يعشقه بوصفه حبيبة له. فهذا التصوير

، فتتغري هلجة الشاعر فيها من التحسّر واحلزن إىل «زمن الذئاب» أما القطعة الثانية

م ما جيري يف أرضه. فالقطعة تشكل حواراً درامياً يدور بني الشاعر العتاب والغضب أما

تاهت »ووالده. يتجسّد القدمي املاضي يف شعره بصورة والد  يقوم مبالمة ولده. وتكرار عبارة 

كما ــ  حنراف عن مكتب احلسنيقد ساهم يف ترسيخ فكرة الشاعر. فاال«  خطاي عن احلسني

الظالم والشقاء والقهر والدنس و... فيعود الشاعر خياطب أبيه ممّا جيلب له ولشعبه  ــ يراه

 واعداً بأنّه سريجع إىل احلسني ويقتدي به: 

سَترى دُموع  احلُزن  يومَاً سَتلقاين أصَلي يف احلُسني/ /..أبَتاه ال تعتب  عليّ

 (183 :دون تا ،ه)جويد فأنا أحنّ إىل احلُسني.. /..حتمِلها بَقايا.. مقلتني

الشاعر تلك الظروف القاسية اليت يتكبّدها غاضباً عاتباً، فيجد الذئاب حتكم  يصوّر 

عصره تفترس الناس، وفيه الضمائر قد ماتت واألحالم عادت ومهاً وسراباً واألمان ضاع 

 والظالم ساد. 
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أما القطعة األخرية جاءت يف سرد  قصصي كامل معتمداً على املنهج الذي سلكه الشاعر 

االّ أن االسلوب إكتمل هنا. فالسرد هو الطريقة اليت  سابقة نفسه معىن وأسلوباًيف القطعة ال

يروي هبا الراوي القصة للقارئ. فاملتلقي يقرأ طوال هذا الشعر مقاطع خياطب الشاعر فيه 

والده فيقوم الشعر على بنية احلوار اخلارجي الذي يعدّ عنصراً هاماً. فقد تكوّن الشعر من 

« قد قال يل يوماً أيب» دأت بعبارة متعارفة تستعمل يف األسلوب القصصي:مثانية مقاطع ب

وهو يشمل بعض نصائح الوالد لولده عند حضوره املدينة اليت تعترب عنده مصدراً للبؤس 

بأنّه ال مفرّمن الصعاب االّ اللجوء باحلسني؛ تلك الفكرة اليت أكدّ  ىوالظالم واهلموم وير

 لثالثة.عليها الشاعر يف قصائده ا

أما املقطع الثاين فيخاطب فيه الشاعر والده مروراً على أيام حياته اليت كانت مليئة 

 متمثالً يف عبارات:   بالشّوق والرجاء، قد زالت فيها اهلموم نتيجة لقربه من اهلل واحلسني

 كله الذي يَبغيه .. برُكعَتني/يب تذوبُكانت  هُمومُ أ أو دعوةٌ هلل أن يَرضَى عليه/

 (32 :جويده، دون تا) يف الد نيا صَالةٌ يف احلسني

يواصل الشاعر سرده يف املقطع الثالث فتنتهي قصّته إىل أنه حيضر املدينة رغم ما حذّر 

منه والده فيجدها سوداء ومزجياً من الضباب، سجناً وهي تشبه املقابر وبذلك تثقل الدنيا 

جه فيها متضمناً آية قرآنية توحي بقضية عليه. مثّ يصف الظروف السائدة عليها وما يوا

يف صُخور األرض أهنارَ الض ياء قد كانَ يل عقلٌ يُفج ر/موسي: 
1

. مثّ يعود ليصف حزنه وآالمه 

احلزن وتدفق عاطفة األمل فيه وغلبة وهو قد فقد قلبه وقد مات احلبّ واألمل وهذا الشعور ب

)كيف األمانُ يَضيعُ أو  إذ جاء يف شعره: روح اليأس عليه هو الذي مييز شعره بالرومانسية

 )وميوتُ فيه احلُب .. واألملُ الغريق( يَفىن األمَل؟( ويكرر ذلك يف القطعة الثالثة بأسلوب آخر:

يأيت الشاعر يف املقطع السادس وما بعدها ليخاطب أباه مقارناً بني عصره  ىوتارة أخر

ا يصوّر لوحة شعبه الذين يتمنّون يف هناية واملاضي باحثاً عن طريق جناة، فيزيد أمله عندم

 احلسرة: 

 (33 :جويده، دون تا) يا ليتنا.. يا ليتنا وستسمعَ األصواتَ تَص رخُ .. يا أيب: يا ليتنا..

فيؤدي األمر إىل أن يؤكد الشاعر من جديد على الصالة عند احلسني واللجوء به يف 

 مضايق احلياة حني اشتدّت عليه اهلموم. 

                                                      

 60/البقرة .1
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 شعره ة يفيأسلوبدراسة 

 كيبالتراي واملعجم اللغو

يوظّف الشاعر يف القطعة مفردات تعكس مشاعره واهتماماته الذاتية تتساوق مع عاطفته وفكره 

وهو يقوم باختيار ألفاظ بسيطة قد تتداخلها رموز تضفي على الشعر شيئاً من الغموض وهناك 

)دمعتان، آهتان،  قطعة املكون من مفرداتسرد يشبه سرداً حكائياً. فيمدّنا معجم الشاعر يف ال

خيفق، مهزومة، ضاق، حسرة، تاه، خريف، يأس، خميف، حزين، ليل، ضالل، يزنوي، الدمع 

تطلعات الشاعر احلزينة وهو يستقيها من دائرة احلواس. وهي ما جندها تكرر يف  ىعل و....(

لِّ منهما ميزات خاصة. وهناك أيضاً االّ أن لك« بالرّغم منا قد نضيع»و« زمن الذئاب» قطعيت

مفردات رئيسية تقوم بدور أساس يف إلقاء املعىن إىل املتلقي ويكون التكرار من العناصر 

األسلوبية واللغوية اليت تزيد النص الشعري انسجاماً إىل جانب أنّه يلفت نظر املتلقي إىل أمهية 

جند الشاعر يكرر بنفسها وأحياناً اليت « احللم» املعىن املراد توصيله عن طريقها. منها كلمة

؛ غريأن احللم يتّخذ أبعاداً تصويرياً خمتلفاً أثناء الشعر وذلك بصورة اجلمع يف القطعة األوىل

يأيت مسايراً لشعور الشاعر وتطوره إذ ال خيلو قلبه من احللم رغم الصعاب فجاء يتردد أثناء 

 ساناً مقطوع اليدين:نإشعره. فيكون يف بداية الشعر لقيطاً تائهاً يشبه 

 احلُلمُ مَقطوعُ اليَدين/ حُلم  يزنوي خلفَ احملال/ حلم  لقي طٌ تاهَ مِنيا يف خريف

 (238-236 :جويده، دون تا)

فنجد اليأس يسيطر عليه واألحالم  ةية القاسيجتماعوهي تفقد يف ظروف الشاعر اإل 

 تتبعثر يف أجواء القطعة الثانية:

وعَرفتُ أنّ العُمرَ حُلم   وهُم  جُحود .. أو سَراب/ كأنّها/ورأيتُ أحالمَ الس نني 

 (183 :جويده، دون تا) زائف

 صليما إىل  صلياً ريأخو أسهعلى ي غلبوي أرض املىن بحث عن أحالمه يفيعود ليالّ أنّه إ

 كرار عبارة )جئنا رحابكمن خالل تو رسخهايد الشاعر أن يري ة اليتيرة األساسكالف يهو

 :يجانب أسلوب النداء اللغوإىل  رر العبارةيكف( نيا حسي

حنيا.. ونعشقُ.. نغرسُ األحالمَ يف / يف كلِّ درب  تسرقُ األحالمُ ينتحرُ البَريق

احلُلمُ بنيَ يدي ذَبيح / ما زلتُ أح لمُ رغمَ طولَ اليأسِ بالبيتِ اجلديد/ أرضِ املُىن

 (238-236 :جويده، دون تا)
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يف القطعة « الغضب والعتاب )بسياق فعلي وامسي( واحلسني»ويكون اإلكثار من مفردات 

الثانية جيعل منها أساساً يف املعىن املقصود به كما تشهد الثالثة حضوراً بارزاً لكلمات 

)أبتاه(، املدينة، احلزن، اهلموم( وهي مما  )بصيغها املختلفة(، ركعتني، أيبى )احلسني، صلّ

التكرار يكون له دور هام يف تسلي ط الضوء على جوانب . وتركز عليها القطعة إليصال املعىن

 «يساعد الشاعر على إقامة وحدات صغرية يف داخل اإلطار الكبري» هامة من الشعر. فهو

واألمثلة على هذا متعددة يف شعر فاروق مثل: نشتكي ونشكو جاءت لتكرر  .(284 :1962)املالئكة، 

 مرة خاصة يف الفقرة التالية: 14

 أم نَشتكي أحالمَنا/ أن  نَشتكي أوطانَنا/ هل  نَشتكي أقدارَنا/ لنشتكِي/ جئنَا إليكَ

 (236 :جويده، دون تا) ...أم نشتكي... أم نشتكي... أم نشتكي؟ أن  نشتكي أيّامَنا/

 عدّيإذ » نفس الشاعر؛ د يفيزي يالشعور الصاخب الذإىل  ريشيرار جاء لكأنّ هذا التكو

نها ملا يثر ظهوراً بكه بأنّه االريتاز عن غومي راركامل املسببة للتمن أهم العو يالباعث النفس

 :2004)عاشور،  «سواهالنفس فانشغلت به عمن  استقرّ يفو القلب ثله من إعادة ملا وقع يفمي

ستة سطور  لمة يفكرار هذه الك الشاعر ما دفع به لتكريتفي على وكالش طريسيف .(33

 غها املختلفة؛ منها:يمرّات بص 7 رركت« جاء»ما أن الفعل كة يمتتال

جئنا إليك / أقدارُنا جاءت  بنا/ جئنا لنسألَ ربينا/ جئنا رحَابك يا حُسني

 (238-236 :دون تا )جويدة، لنشتكي

ررمها الشاعر يك)احلُلمُ بنيَ يدي ذَبيح( و الصوتُ يَع لو يف الضيريح(ومثة عبارتا )

أنّ خالص على  دكيدة التأيملراد. فقد أراد جوا داً للمعىنكية الشعر تأيهنا ا يفمبنفسه

 ح.يد الذبيمام الشهتب اإلكم يف الّإق تحقّيالوطن احملبوب ال 

أما القطعة الثانية فهي تشهد تكرار عبارات  وكلمات  تعترب أسّاً يف إلقاء املعىن وبنية يف 

 رؤية الشاعر؛ منها: 

/ ىلكي تر يءجت مل ال عن احلسني/ بعثت تعتب يا أيب! /تاهت خطاي..

 (182 :جويده، دون تا)( )أبتاه غضبت منّي يا أيب

فتكون الكلمات والعبارات مبثابة عناصر تضفي على الشعر طابع الغضب والعتاب بدالً  

رار أقلّ من كون التيكف القطعة الثالثة. أما عن احلزن واهلمّ الغالب يف القطعة األوىل

العنوان الذي يكرره الشاعر أثناء الشعر متعاقباً، مث عدّة؛ منها:  ث جند مناذجيها حبيسابق

  جاءت نتيجة لغليان أحاسيس احلزن يف قلبه:« مَن»تليه عبارات  تبدأ بكلمة استفهام 
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مَن  يَمنحُ الغرباء  دفئاً يف  بالريغم منّا.. قد نَضيع/ بالريغم منّا.. قد نَضيع/

ينقذُ اإلنسانَ مِن ماً .. بالريبيع ؟/مَن  الصيقيع؟/مَن  جيعلُ الغص نَ العقيمَ/جييء يو

 (34 :جويده، دون تا) ؟هذا.. القطيع

أو التكرار الذي نشاهده يف هناية الشعر حبيث يؤكد الشاعر على مهّه الشديد عرب 

  تكرار الكلمة بعينها يف سطرين متعاقبني:

 (34 :اجويده، دون ت) صارت  هُمومي يف املدينةِ بقيت  هُمومي مثلما كانت /

أثناء شعره موحياً مبوقعها « رُك عَتني ىصَلّو صليتُ فيه الركعتني» يتد الشاعر عبارردّيما ك

 . يتناسقه الداخل ادة يفيزي والشعريف املعىن 

 :يالنحو ىاملستو

خاصة  منها األساسية للتحليل التركييب يف النصوص األدبية واجلملة النحو هو الركيزة إن

املستوي.  هذا يف عليها يركز ما النحوية وهذا الدراسات يف أمهيته هل مستقل كيان هي حيث

اجلملة وأقسامها يف النص فعلية أو إمسية وكذلك يعني   فالباحث حياول أن يكشف عن نظام

كربى،  مجل صغرى أو مجل الداخلي، حبيث أهنا تتكون من تركيبها حيث من اجلملة أنواع

بالبحث عن عناصر كثرية يف اجلمل  الناقديهتمّ  كماأو غريها.  ممتدة مجل بسيطة أو مجل

وأساليب اإلنشاء من األمر والنهي واالستفهام والنداء.   واإلنشاء  منها االثبات والنفي، اإلخبار

ومما جيدر بالعناية يف البحوث األسلوبية هو الكشف عن عالقة التراكيب واملضمون الشعري، 

بعضاً.  بعضه يشدّ الذي املرصوص كالبنيان يكون نظامه منسجمة مع املعىن ل بدّ أن تأيتفال

اهلدف منه هو تناسق الدالالت إذ ترتب ط » غاية النحو توايل األلفاظ فحسب؛ بل فليست

تؤدي الغرض  حىت  الكلمات بعضها مع البعض يف التركيب وفق القرائن اللفظية واملعنوية

قصائد أن العبارات اليت يعبّر هبا جويدة عن وما جند يف ال .(105 :2008 )عبابو،« املطلوب منها

جتربتها الشعرية هي عبارات بسيطة قصريةٌ قد تتكوّن من كلمة وال تتجاوز عشر كلمات، ذلك 

ألن هناك عالقة وطيدة بني أفكار الشاعر ومشاعره إجيابية أو سلبية وبني الكالم الذي 

فكلمّا غلبت عليه املشاعرحزناً وأملاً أو  يعرضه على املتلقي تعبرياً عن تلك األحاسيس واألفكار.

شوقاً وفرحاً وغري ذلك مما يثري االنفعال عند اإلنسان، فتأيت العبارات قصرية لشدة اإلنفعال 

إذ هي أبلغ يف تصوير اإلضطرابات النفسية وتوصيلها للمخاطب. فمشاعر احلزن والغضب 

ته ولو تتداخلها عبارات طويلة تبث إىل قصر عبارا ىواليأس اليت تغلب على فاروق ممّا أدّ

 الشاعر فيها عن جتارهبا الشعرية والشعورية. 
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واإلنشائية فهي ختتلف يف املقاطع الشعرية من قصيدة إىل   أما بنية اجلمل من اخلربية

أخري إال أن اخلربية ظاهرة عامة تشترك فيها القصائد. واإلنشائية تتراوح بني الشدة 

تشهد حضوراً الفتاً لألساليب « زمن الذئاب»؛ فالقطعة الثانية أي والضعف يف بعض القطعات

اإلنشائية منها اإلستفهام والنداء وذلك انطالقاً من األسلوب احلواري الذي يدور بني الشاعر 

ووالده وشدة اإلنفعاالت اليت تزيد من إستعمال األسلوبني. أما القطعة األويل والثالثة قلّما جند 

بالرغم »اء إالّ يف بعض املقاطع الشعرية حنو املقطع السادس والسابع من قطعة فيها بنية اإلنش

مالئماً للمعين فاستخدم فيها الشاعرأساليب النداء واإلستفهام والتمنّي « قد نضيع منّا...

 هـریتعب ـبكسیف نفعالها هایف شیجیلتي الشعري وعواطفه اجلياشة فيعود لنا هبذه املقطعات ا

 ة:ـناجح ـذةناف يةراعـش ـوةق

ستموتُ يا  أترى سَتح يا مثلنا؟؟/ إن جئتَ يوماً دربَنا/ مَاذا ستفعلُ يا أيب/

يا ليتنا.. يا  وستسمعَ األصواتَ تَص رخُ.. يا أيب: يا ليتنا.. أبتاه حُزناً.. بينَنا/

 (33 تا:دون )جويدة،  أينَ املفر ؟ وغدوتُ بني الديربِ ألتمسُ اهلُروب/ ليتنا/

 شكال» اإلستفهام أكثر األساليب اإلنشائية حضوراً عند الشاعر. ويُعدّ االستفهامفيكون 

إىل  ما أنّه يدفع املخاطبنيكاإلنشاء إىل  ال التنوع يف األساليب واالنتقال من اخلربكمن أش

 ىحتقيق أغراض بالغية أخرإىل  التأمل، وقد خيرج االستفهام عن االستفهام احلقيقي

شاع استعماله عند الشاعر  األغراض اليت يه. و(76: 2005 )عكاشة،« ار والتوبيخكاإلنك

 العتاب. معىن  هايع فيشي ة اليتيقطعته الثان خاصة يف

ة يالقطعات الشعر ال ختتلف يف ية فهياإلمسو ةية الفعلياغة العبارات من الناحيأما ص

د نسبة اجلمالت الفعلية يتز اليت إال القطعة األوىل ي موزّعة أثناء القصائداختالفاً بارزاً فه

شف عن أبعاد جتاربه كة تيثري من اجلمالت االمسية، فتبدأ القطعة جبمل إمسكثر بكأ

معها تتحوّل اجلمل و  هلجة الشاعررينه سرعان ما تتغكدوامها عنده ولو ثبوهتاو ةيالشعور

منها  عايني ليتشدة اهلموم او لكقربه من املشاو ةياألستمرارعلى  ة لتدلّيالفعلإىل  ةياإلمس

،  والداللة من اجلملة االمسية  البنية ىمستوعلى  اًكمتاس ىاجلملة الفعلية أقو» ثب ؛ ألنّكعن 

ثر تفاعال وتعلّقاً بالعامل اخلارجي وتقتضي ك، وأ ةكاحلرعلى  أغرز داللة وأدلّ كذلكوهي 

« ثريةكتتّسع ملعان   ة واالستمرار والتفاعل املباشر مع األحداث، وهيكداللتها التجدّد واحلر

 .(109-108: 2010)انظر: عكاشة، 
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 ة:يالصورة الشعر

إن الصورة الشعرية من أهم اخلصائص الفنية اليت تعتمد عليها مجالية النصّ الشعري إذ 

جوهر فنّ الشعر »هي ترتب ط باخليال وتبعد النص عن الواقعية اليت قد تكون مرّة. فالصورة 

وهي من العناصر  .(238 :1419فضل, )« رية الكامنة يف العاملفهي اليت حترّر الطاقة الشع

األسلوبية اليت تضفي على الكالم مجالية ملحوظة ومتيز الشعر عن النثر بوصفه مكوّناً 

أساسياً كما أن أساليب الشعراء أنفسهم ختتلف بناء على جدّة صورهم وتفردهم هبا و... ها 

منها الصورة نفسه وجتاربه الشعورية و خلجات يستمسك هبا للكشف عنالشاعر املعاصر  هو

الرمزية اليت شاع إستعماهلا يف العصر احلديث وهي تزيد الشعر اهباماً وتعدّ إنزياحاً عن 

الشاعر هبا تعبرياً  ىبني أنواع الصور الشعرية. وقد احتف ىالكالم العادي وتكون صوره أمس

لوبية اليت عين هبا عناية فائقةً واملثال عن مشاعره إزاء وطنه احلبيب. وهو من السمات األس

على ذلك أننا جند خيال الشاعر يتحلّق ويصوّر وطنه محامة ترمز إىل احلرية واخلالص من 

القيود إال أنّها تتجسد مهزومة ملا يشهد وطنه من اإلختناق والظلم، وتتداخل فيها رموز أخري 

ي يقف بوجه األحرار( وقد تتداخل هذه )الظلم والظامل الذ )رمز احلياة( والرّيح هي الغصن

 من التشبيه: ىأنواع أخر الصور

 مَهزومَة وحَبيبيت وَس  طَ الز حام حَمامَة/ والقلبُ يَخفقُ بنيَ أشالئي فتس ري آهتان/

 (236 :دون تا)جويدة،  غصن  أسقطته الر يحُ مِن عُمر الزيمَان األشواق/

 ل( ليأيتيع، لي)الضّوء، الظالل، الرب ة يفيائحيستمدّ الشاعر من الدالالت اإليما ك

 نيالن جبهة املناضلثّميع يالربو ونة من عناصر متضادة؛ إذ الضّوءكسة متكبصورة معا

عبّر عنه بالظل والليل غري أنّ الصورة  يستبداد الذاالو ومة الظلمكن قاموا بثورة ضدّ حيالذ

 زن واألسر:    ضوء يتّصف باحل إىل تتّخذ أبعاد داللية سلبية وتتغري

ورَبيعُها املَهزوم عدلٌ املُنهكُ األنفاسِ  وحبيبيت ضوء  حزين  خلفَ قضبان الظِّالل

 (236 :دون تا)جويدة،  يف ليلِ الضيالل

ومثل هذه الصورة تكررّت يف شعر فاروق بكثرة. فها هو الربيع والظالم الذي اعتين به 

ه رموز )الطريق، القمر، والزهر( لتدلّ على الشاعر عناية تركز على احيائيتهما كما تتداخل

إجتاهات وشخصيات موجودة على أرض الواقع. فالقمر الذي  يستدعي اولئك الثائرين يف 

 وجه الظلم والربيع رمز للبعث واحلياة اجلديدة اليت تبعث يف نفوس البشرية
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أنّ الريبيعَ  ؟/أنّ الظالمَ اليوم يَغتالُ القمَر يَضيقُ حُزناً بالبَشر؟/ الطريقَأنّ 

 (182 :دون تا)جويدة،  يَجي.. مِن غري الزيهر؟

 يَجيء يوماً.. بالريبيع؟ مَن  جيعلُ الغص نَ العقيمَ/ مَن  يَمنحُ الغرباء  دفئاً يف الصيقيع؟/

 (34 :دون تا)جويدة، 

جيعل الصقيع رمزاً للنظام البائد الظامل الذي يشري إليه يف عبارة  كما أن الشاعر

ي بالزوابع اليت هتبّ وتعصف بوجه األشجار والغصون اليت خبضرة احلياة وها هو أخر

 الشاعر الذي يصور نفسه كاألوراق املعلقة يف الفضاء تعبث هبا العواصف:

 (182 :دون تا)جويدة،  حت مِلين وال أدري.. ألين األيّاموزَوابعُ 

 تراس تأيت لترمز للمستبدينواخلصوصية اليت جيده الشاعر يف الذئاب من الوحشية واإلف

الذين يسومون شعبهم أشدّ أنواع الذلّ والعذاب كما يصوّر الظروف الغامضة املعقدة يف 

 مصرمستعيناٌ باحيائية الرمز يف الضباب:   

 (183 :دون تا)جويدة، يا أيب زمنُ الذِّئاب  حزين زمن  

 (33 :دون تا)جويدة،  احلَريى ضَباب  يف ضَباب ومَدينيت

إلغناء صوره الشعرية هي اللون وذلك ملا فيه  العناصر اهلامة اليت يستعني هبا الشاعر ومن

عن مشاعره ومن هذه  نه يرتب ط حبياة  االنسان ويعربأل ؛من دالالت ومعاين رمزية وغريها

األلوان األسود وهو مما يدلّ على غلبة مشاعر احلزن والكآبة على روح الشاعر ونفسيته وهو من 

الشاعر  ىدالالت الرمزية لألسود فقد استخدمه الشاعر تأثرياً باجملتمع والبيئة، فريأوسع ال

 .طرقاتُها.. سَوداء  كاللَّيل احلَزينالطريق املؤدّي إىل اهلدف سوداء لشدة حزنه ويأسه: 

 فللون ة.حيصر رياللون األمحر بصورة غإىل  أشارو استخدم الشاعر اللون األصفركما 

ما ك احلرارة واحلياة والنشاط والسرورو ج واإلشراقعلى التوهّ يدلّتناقضة األصفر دالالت م

الذي يرتب ط باجلدب والشحوب يف  والذبول والكسل واملوت والفناء واهلمّ احلزنعلى  دلّي

الطبيعة وهذا األخري هو الداللة اليت تنسجم مع عواطف الشاعر وجدب احلياة االجتماعية 

 اليت سادت على بيئته:

 (32 :دون تا)جويدة،  والديمُ يف شَوارعها.. يَسيل صَفراء ارُها أشج

 أما اللون األمحر الذي تتضمنه كلمة الدم فيحمل داللة اجيابية يوظّفه الشاعر لريمز للثورة

ويتمتع  االستبدادو رفض الظلميشاعر ثائر على  س مبستغربيهذا لالشهادة واملقاومة وو

 ل الذي حيرم أبناء شعبه من حقوقهم: بشعور مرهف يعاين من االستغال
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 أضواؤها.. الصفراء  كالشيبح.. املُخيف وهناكَ يف دَر بِ املدينةِ ضاعَ مِنّي.. كله شيء/

 (32 :دون تا )جويدة،

فالصورة اليت يرسم الشاعر ويتجسد األضواء بلون أصفر يكشف عن روح اليأس واخلوف 

لخالص من املادّية اليت حتكم على املدينة. فيساهم اليت تغلب على الشاعر حبيث الجيد نافذة ل

فيها التشبيه بدور فاعل وهو ومن األساليب اللغوية األخري اليت يستخدمها فاروق ليضفي على 

التشبيه يقوم بالدور شعره مسة أسلوبية بارزة ويزيد املعىن الشعري قرباً من ذهنية املتلقي و

. (270 :1981 )ابراهيم أبوزيد، «حة الفنية   إمتام كمال اللوىف»األكرب ىف بناء الصورة الشعرية وهو 

: 1974)عصفور،  «احلديث عنه مبثابة مقدمة ضرورية ال ميكن تأمل االستعارة واجملاز دوهنا»و

يستعني الشاعر بالصورة التشبيهية فِى شعره ليكون تصويره دقيقاً، ويشكّلها من عناصر  .(207

ذهن املتلقي فيلمسها بسهولة. لذلك كثرياً ما نري أنّ  رة إىلحسية فِى أكثرها ليقرب الصو

الشاعر يشبّه املعنوى باملادى احملسوس. فها هو يصوّر قلبه يف الغفلة بأعمي ال ينتبه مبا 

 يدورحوله وحالته يف احلرية وعدم الثبوت والدوام على حال  ما بسحاب  قد جيمع أو يتبدد: 

دون )جويدة،  ..أنا يف املَدينة يا أيب مِثلُ السيحاب /يرالقلبُ يا أبتاه أصبحَ كالضير

 (183 :تا

 ىأو يشبه عمره فيما يشمل من الكذب ال يوجد فيه حقيقة وال صدق بأحالم  كاذبة ورؤ

 غري صادقة:

 وعَرفتُ أنّ العُمرَ حُلم  زائف/ وهُم  جُحود .. أو سَراب ورأيتُ أحالمَ الس نني كأنّها/

 (183 :دون تا)جويدة، 

منها أيضاً التشخيص الذي يزيل احلواجز بني اإلنسان وسواه ويرتب ط ارتباطاً وثيقاً و

جوهره يف إضفاء السمات البشرية وإسبا  العواطف اإلنسانية على  ىيتجلّ»ستعارة اليت باال

ر املوجودات يف هذه احلياة. وبقدر تفنن الشاعر يف بثّ احلياة االنسانية وإحلاق األعضاء واألفكا

ويف  .(37: 2003 )الصايغ، «واألفعال والصفات باجلمادات تكمن فنية التشخيص وجناحه وحركيته

ظل الصورة التشخيصية جند يف عامل احملسوسات واجملردات: القلب حيضن، يهمس الشاعر يف 

 ، الفراق يصيح: ىسقلبه، احللم له االيدي، تبتسم االيام، يهمس اخلوف، ثدي األ

ومهستُ فيه حبَس رَة : مَا زل تَ تَحتضِنُ  بنيَ أشالئي بقايا مِن أمَل/القلبُ يَحضِنُ 

 (236 :دون تا )جويدة، األملَ؟

ومع ابتسَامة أمجل األيام يسق طُ.. حُلمُنا/ وإذا سألتَ النياسَ / احلُلمُ مَقطوعُ اليَدين

 (237 :دون تا ة،)جويد قالوا وهَمَسُ اخلَوف يَهدرُ.. عَاصِفاً يَوما ًعن  حِكايَة عُمرنا/
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وتكون القطعة الثانية أكثر جماالً الستخدام التشخيص، إذ فيها )ميوت الضمري، يضيع 

األمان، يفين األمل، يغتال الظالم، جييء الربيع، تأكل األرض، تذبح السماء، تداعب احلياة، 

حزان )للجرمية جسم، واأل الشاعر ىميزّق اليوم، حيزن الزمن( وهو يقلّ يف الثالثة؛ فري

 تتربّع، واحلبّ ميوت واألمل يغرق(:

/ وضَمريي املِسكني مَاتَ مِن العَذاب/ والكله يَجلسُ فوقَ جسمِ جرمية / تترَبيعُ األحزانُ يف أرجائه

أنّ السيماء   واألرضُ يا أبتاه تأكلُ.. نفسَها// زمن  حزين  يا أيب زمنُ الذِّئاب/ يَوماً.. يُمَز قين العذاب

 (183-182 :دون تا )جويدة، و../ !بحُ بدرَها؟اآلنَ.. تذ

الشاعر  أيتيداً؛ إذ يثر تعقكات أيعامل املعنو ون يفيكص يجمال التشخومما نعلم أّن 

 ة. يه الصفات البشريبثّ فوي  احملسوسريد من العامل غباجملرّ

 قاع:ياإلو ىقياملوس

هتتمّ »و لوبية لألعمال األدبية،إنّ الدراسة الصوتية تعدّ جماالً هامّاً من جماالت حبث األس

تأثريها يف  ىمبعرفة الدور الذي تلعبه األصوات يف أداء املعىن اللغوي أو بوظيفة األصوات ومد

 ىاملعىن األديب، هذا من جهة ومن جهة أخري فهي ترتكز على ما يسمّي باإليقاع أو املوسيق

ين من اإليقاعات املعتمدة على النغمات البناء املوسيقي كتكو .(83: 2008 )عبابو، «الداخلية للنص

واالنسجام والتناظر اليت تتجاوب مع النفوس متلقية ومنتجة وذلك من خالل عنصري التركيب 

الكلمات وضغ ط على االنفعال واألفكار بواسطتها فهو من مثّ يعين  والتكرار. فإنه تأكيد قوي ملعىن

 .(159 :1984 )الورقي، حقيقة أغلب احلركات التأثريية

الصور املتكررة تعبّر عن رؤية مهيمنة على الشعر واليت تؤدي إىل ارتفاع البنية  ونفتك

ه يق فقّوحي قاعاًيا يد النص الشعريزيهاماً من شأنه أن أسلوباً عدّ يفهو  االيقاعية فيه.

على الفكرة اليت يريد  دكة جاءت لتؤيه سابقاً بنماذج شعريقد أشرنا إلو .يقيالتناسق املوس

أما اإليقاع يف الشعر فتهتمّ به الدراسات النقدية على أشكال متعددة  .لشاعر أن يوصلهاا

نوع آخر  كوهنا .وهي: املوسيقي اخلارجية اليت تنتج عن الوزن العروضي القدمي والقافية

مثّة صناعات و لمات ومسات األصواتكيب الصوتية للكالداخلية تتمثل يف الترا ىمن املوسيق

 إذ تقوم بنيتها على أساس موسيقي منها اجلناس والسجع.  ؛يقاعيف إطار اإل غية تدرسبال

لذلك خرجت القصائد الثالث على أما الوزن فيعدّ شاعرنا من أصحاب الشعر احلرّ؛ 

البنية العروضية الكالسيكية ونظمت يف الشعر احلرّ الذي يتيح للشاعر جماالً أوسع لينوّع 
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من أكثر التفاعيل شيوعاً واستعماالً بني السطور « مستفعلن»فعلة السطور طوالً وقصراً. وتكون ت

يتكرر يف حبر الرجز الذي يعادل اإلضطراب والسرعة لغة وفيه تكون الشعرية فيها وهي ما 

املوسيقي مرتبكة مضطربة مع االيقاعات السريعة. فله وقع نفسي خاص  يتبع حالة الشاعر 

« متفاعلن»كما تتداخلها أحيانا تفعلة  قيها يف األلفاظ.االنفعالية وجتربته الشعرية اليت يل

يصلح لكلّ أغراض الشعر ويقترب من »بشكل ملحوظ وهي من تفاعيل البحر الكامل الذي 

 .(152 :2011 )عبداهلل، «الشدّة أكثر من الرقّة

لمات  كبقدر بالغ من ال ية حتظي؛ فاننا نلحظ أنّ املقاطع الشعرأما بالنسبة للقوايف 

 من ريثكال كالشعر احلرّ فهنا لو أهنا نظمت يفو ةيلو من القافخياً يلّما جند سطراً شعرفق

ه سطر  يلي حنو. فما من سطر حىت يالروو الوزن يف كلمات تشتركب ية تنتهيالسطور املتتال

 -ونكف؛ سيخم -فيان؛ خركم -الزمان آهتان؛ -)دمعتان :ريالصوت األخ ه يفكشاريآخر 

د يتستف لمات اليتكها اليف ثر تتوايلكقد نواجه سطور أو هوان و..( -ناكم -جفون؛ زمان

 ة يفيالقاف تأيت يالذ يكيالسكتقترب من الشعر ال كبذل يهو قاهاية لتزداد موسيمن القاف

 ه:  ية فيقيمبثابة الفواصل املوس ل من مصراعه يفك

عشقُ.. نغرسُ األحالمَ يف حنيا.. ون /رناال نَم لكُ التبديلَ يف أقدا /بناأقدارُنا جاءت  

ونقابلُ الفرحَ الغريبَ على مَشارفِ  /ناننسَى ونَهجرُ تعبثُ األشواقُ بنيَ دمَائ /ىنأرضِ املُ

ومع ابتسَامة أمجل األيام يسق طُ..  /ناوإذا سألتَ النياسَ يَوما ًعن  حِكايَة عُمر /نابَيت

 (237 :دون تا)جويدة،  ناحُلمُ

ما تعمل على إنتاج إيقاع خاص يدلّ على داللة معينة مثلما  هناك جتمعات صوتية حلرف 

جند عند الباحثني أنّ احلروف املشدّدة تُعدّ من املؤثِّرات يف املوسيقي الداخلية وإضافة إىل 

دوره يف املوسيقي تؤثِّر على املعىن ألنّه ربّما قوّة اللفظ وشدّته تدلّان على تأكيد املعىن وقوّته. 

خاصة ختتلف عن التخفيف وهو أكثر مبالغة من التخفيف. يستخدم الكاتب للتشديد داللة 

الكلمات املشدّدة بنسبة كثرية ألنّه يفيد املبالغة والتوكيد يف إلقاء الضوء على املعاين. على 

 سبيل املثال تكرار عني الفعل املضعّف يزيد املعىن وتكرير العني دليل على تكرير الفعل

القرطاجين أنه إذا زادت نسبة السكون بأكثر من احلركات فإنّه  ىوير .(387 :2004)اجملاهد، 

يسبّب التعقيد واجلمود يف الكالم بينما اإلكثار من احلركات يزيد الكالم لطافة وسهولة. 

ما ائتلف من أجزاء تكثر فيه السواكن فإنّ فيه كزازة وتوعّرا وما ائتلف من أجزاء تكثر » فقال:

قيل لتكرار املدّ أثر بليغ يف و .(267: 1986)القرطاجين، « يه ليونة وسباطةفيه املتحركات فإن ف
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صفة الوضوح والرنانة أكثر من السواكن، واأللف أعالهن يف صفة املد »ألنّ هلا  ؛السمع

من هذه السمات تلك اليت جندها يف السطور ( و18 :2001)ابراهيم عثمان،  «وأكثرهن اتساعا

يضغظ عليه مشاعره مما يشاهد عند شعبه ويصل إىل ما يبدأ التالية. فها هو الشاعر 

يقتصر تأثريه يف املعاين على إضفاء خاصية »، بالشكوي فيزيد بذلك من تكرار املدّ الذي

 :(97 :1998 )عباس، «االمتداد علي الكلمات يف املكان أو الزمان

أو ضَاع من ي الصََّرب  أنا فِي رِحَابك كلَّما ضَاق الزيمان/ /.... للحُسنيلنشكوهيّا 

 (237 :دون تا)جويدة،  أو تاهَ األمَان

إضافة إىل اجلناس الذي زاد الشعر موسيقي وإيقاعاً وهو جانس بني )الزمان واألمان( 

و)ضاق وضاع( جناساً الحقاً حيث االختالف بني املتجانسني يف احلرف األول واألخري. كما 

رصيف والرغيف( و)العميق وعتيق( و)الظالل جانس الشاعر بني )الطريق والربيق( و)ال

( إذ ختتلف بعثتَ تعتبُكذلك نلمح جناساً مصحفاًَ بني )  جناساً الحقاً أيضاً. والضالل(

 الكلمتان يف النق ط وذلك يف قوله:

 وغضبتَ من ي بَعدَما /!وبعثتَ تعتبُ يا أيب

املهموسة االنفجارية  وهي من احلروف« التاء»ومما نلحظ فيه أيضاً تكرار الشاعر لصوت 

شدة(. تعريف  الشديدة. يقول عنه العاليلي: إنه )لالضطراب يف الطبيعة املالمس هلا بال

قاصر. ويقول عنه ابن سينا: )إن صوته يسمع عن قرع الكف باإلصبع قرعاً بقوة( ومن 

سباً مع جاء ذلك مناو. (55 :1998 )عباس، معانيها تدلّ على الشدة والغلظة والقساوة والقوّة

 .ىاملعىن الذي يقوم الشاعر يف القطعة بالعتاب واللؤم وبث الشكو

يقول عنها العاليلي: إهنا »ومن التجمعات الصوتية ما جاءت متكررة حلرف النون و

)للتعبري عن البطون يف األشياء(. ويقول عنها األرسوزي: إهنا )للتعبري عن الصميمية(. 

ما قاصران وهذه اإلحياءات الصوتية يف النون مستمدة واملعنيان صحيحان ومتقاربان ولكنه

أصالً من كوهنا صوتاً هيجانياً ينبعث من الصميم للتعبري عفو الفطرة عن األمل العميق )أنّ 

أنيناً(. ولذلك كان الصوت الرنّان ذو الطابع النوين )أي ذو املخرج النوين(، الذي تتجاوب 

هو أصلح األصوات قاطبة للتعبري عن مشاعر األمل  اهتزازاته الصوتية يف التجويف األنفي،

والسطور التالية تشهد حضوراً مكثفاً حلرف النون، فيزيد  .(160 :1998 )عباس، «واخلشوع

الشاعر بذلك إيقاع الكالم تعبرياً عن مشاعره اليت تطغي على نفسه من األمل واحلزن وتأيت 
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 و و...(الكلمات لتشدّ ذلك وهي )خينق، احلنني، نبكي نشك

 .../ظلمَ الوُجود اشكو دائمنبكي احلَظَّ.. نعيشُ نو/ هنينسانُ صوتَ حَنقَ اإلنيَخ ن أ

 (237 :دون تا )جويدة، ىنغرسُ األحالمَ يف أرضِ املُنعشقُ.. نيا.. وحن

أما اهلمزة فترد ثالث مراث يف السطر التايل واهلمزة صوت شديد ال هو باجملهور وال 

هو  بصوهتا و. (78 :1999 )انيس، ها يعززّ النغمة احلادة الشائعة يف البيتباملهموس واإلكثار من

اهلمزة للظهور » ما يعاين اجملتمع من الضياع واخلراب إذ قيل إنّ نفجاري اهليجاين يظهراال

 .(40: 1998 )عباس، «والربوز

 مَل؟كيف األمانُ يَضيعُ أو يَفىن األ/ وزَوابعُ األيّام حت مِلين وال أدري.. ألين

 (182: 1998 )عباس،

 :قوله ( أربع مرات يف)الراءرد صوت ينما يب

 (183: 1998 )عباس، !!يف الديرب.. ال أدري املَصري حائر أنا 

 سّ به  الشاعرحي ية الذرياحلو رار األملكبت يوحية يراركإن حرف الراء بصفته الت

ن مرونتها وحيوهتا وقدرهتا احلركية لوال صوت الراء لفقدت  لغتنا الكثري م»  ل عن الصوت أنّهيقو

ك والتكرار والترجيع، مبا يتوافق مع اخلصائص احلركية يف صوت معانيها على التحرّ لّفتد

 .(84-85: 1998 عباس،)« الراء

 : قولهيف« نيالس»ع صوت يجتمعلى  عمل فاروق كذلكو

 (183 :دون تا)جويدة،  حىت يئستُ مِن احلِساب حاسَبتُ نفسي عمرَها/

فترد أربع مرات لتعمل بالصفري الذي حتدثه على  (76: 1999 )أنيس، هو صوت رخو مهموسو

. حرف السني هو أحد احلروف الصفريية، صوته املتماسك النقي يوحي نوع من اإليقاع احلادّ

بإحساس ملسي  بني النعومة واملالسة، وبإحساس بصري من االنزالق واالمتداد، وبإحساس 

فري. ومن معانيها التحرّك واملسري مبا يتوافق مع خاصية االنزالق يف مسعي هو أقرب للص

 .(111 :1998 )عباس، صوته

 اليت هنا أنّ السجع بأنواعه املختلفة من أهمّ امليزات الصوتية ريب أن نشجيومما 

 وىالر يف كلمات تشترك منها ختتم بريثكإذ إنّ  ؛ةيأواخر سطورها الشعر ه الشاعر يفيراعي

 .يالوزن العروضإىل  قلّ إضافةاألعلى 
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 النتائج

 يعترب فاروق جويدة شاعراً مصرياً مناضالً يقوم بأشعاره الساخنة الصرحية الالذعة دفاعاً عن وطنه

 مصر ومواطنيه وحيرضهم على النهضة يف حركة اليقظة اإلسالمية وثورة شعبة ضد النظام املصري.

نفعاالت النفسية ية كما يقوم بتصوير ما خياجل نفسه من االيتميز أدبه باإلسالمية وهلا املرجعية الدين

حزناً وأملاً ويأساً وغضباً وبذلك مييز شعره بالرومانسية ملا فيه من عواطف يتّسم هبا الرمانسيون. 

 وهي ما جنده يف أشعاره هذه فيتحدّث فيها الشاعر عن مشاعره كما يصوّر أفكاره ورؤاه. 

  حنراف عن مكتب احلسنيالشاعر يف قصائده الثالثة أنّ اال إنّ الفكرة اليت أكدّ عليها

الّ إبأنّه ال مفرّمن الصعاب  ىممّا جيلب له ولشعبه الظالم والشقاء والقهر والدنس... إخل وير

 .   اللجوء إىل احلسني

يستعني فاروق بعناصر أسلوبية خمتلفة من القصة واحلوار لتصوير ما يريد كما يوظّف 

بة تعكس مشاعره واهتماماته الذاتية تتساوق مع عاطفته وفكره. ومن هذه مفردات مناس

العناصر األسلوبية واللغوية التكرار الذي يزيد النص الشعري انسجاماً إىل جانب أنّه يلفت نظر 

يف القطعة  ىاملتلقي إىل أمهية املعىن املراد توصيله عن طريقه؛ مثلما جند يف تكرار كلمة الشكو

 يطر الشعور على تفكري الشاعر ما دفع به لتكرار هذه الكلمة يف ستة سطور متتالية.الثانية فيس

تغلب إذ  ضاًيللجمل أ يبكيالتر ياملستوهذا االنسجام بني عناصر النص ما نشهده يف 

لو تداخلها و قصر عباراتهإىل  ىما أدّ وهو فاروقعلى  أسيالو الغضبو مشاعر احلزن

 ة. يالشعورو ةيها عن جتارهبا الشعريالشاعر فلة تبثّ ياناً عبارات طويأح

أما اخلربية فهي ظاهرة عامة تشترك فيها القصائد. واإلنشائية تتراوح بني الشدة 

لألساليب اإلنشائية منها اإلستفهام والضعف يف بعض القطعات اليت تشهد حضوراً الفتاً 

اعر ووالده وشدة اإلنفعاالت والنداء وذلك انطالقاً من األسلوب احلواري الذي يدور بني الش

ستفهام أكثر األساليب اإلنشائية حضوراً عند اليت تزيد من إستعمال األسلوبني. كما يكون اال

الشاعر. وعلي مستوي الصور يعدّ الرمز والتشبيه والتشخيص من السمات األسلوبية اليت 

ا اإلحيائية كما يهتمّ اعتين هبا الشاعر عناية فائقةً يف صور متداخلة مستمدّاً من دالالهت

 باللون كعنصر أسلويب هام يأيت مناسباً لتجاربه الشعرية ومضامينه.

اخلارجية املتمثلة يف تكرار التفاعيل واستعمال  ىأما اإليقاع فرياعي الشاعر املوسيق

 ىالقافية يف كثري من سطورها الشعرية رغم أهنا نظمت يف األسلوب احلر وكذلك املوسيق

  تظهر يف التجمعات الصوتية واحملسّنات البديعية حنو اجلناس.الداخلية اليت
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