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The Linguistic Orientations in Razouq Faraj Razouq's Poems
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Abstract
Razouq Faraj Razouq, as an Iraqi poet lived in the twentieth century, was a friend of
“Badr Shakir al- Sayyab” and “Nazik al-Malaika” who created “Ikhwan Abqar”
association of poetry and were interested in the interweaving of ancient literature and
modern literature. The poet was interested in the language and its characteristics and
how to use words and phrases to take what he wanted and meant to deliver to the
reader. This article, with a descriptive and analytical approach, aims to study the
linguistic orientations of the poet and his poems. The highlight of the findings of this
research is that the linguistic orientations of the poet is divided into three axes. The
poems were based on the literary heritage and aimed to deal with it and poetic
heritage became a source of his poetic creativity. The poet mentioned the names of
some poetic heritages and words of their poetry and historical legends. As he
mentioned the names of “Antara, al-Mutanabbi, al-Shanfarā” and the myth of the
“Penelope”, he addresses some of his poems. The poet also evoked the “Shahrzad”
and “Shahriar” known personalities from the stories of “one thousand and one
nights” in his poems. He was inspired by some of the poems that impressed it and its
owner and employed them to clarify the meaning of his notion that he wanted to
deliver to the recipient. He has not used the colloquial language in only a few of his
poems. For the use of simple language, we see that the simplicity filled his poems
and the poems were free from ambiguity and complexity.
Keywords: Modern Arabic Poetry, Razouq Faraj Razouq, Poetic Heritage,
Colloquial Language, Simple Language
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التو جّهات ال لّغ ويّ ة يف أشعار « رزوق فرج رزوق »

1
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امللخص
إ نّ "رزوق فرج رزوق" ،أحد الشعر اء العراقيني يف القرن العشرين ،كان زميال لــ"بدر شاك ر السياب" و"نازك املالئكة" الذين نشأوا يف جيل
واحد وفرتة وتوجه أدبي وشعري متقارب ،وكذلك كانوا األعمدة الرئيسية إلنشاء رابطة "إخوان عبقر" يف الشعر واهتمّوا إىل امتزاج األدب
القديم باحلديث .اهتمّ الشاعر يف ديوانه بأمر اللّغة ومساتها وكيفية استخدام الك لمات والعبارات إللقاء ما يريده وإيصال مقصوده إىل متل قّيه.
هذا املقال مبنهجه الوصفي التحليلي يرمي إىل دراسة أشعاره دراسة لغوية؛ وسنحاول من خالل الغور يف حبثنا هذا أن نستكشف ونفرز
التوجهات اللغوية يف أشعار (رزوق ف رج رزوق) وإعطائها تقسيمات رئيسية ترتكز على ثالث حماور ؛ هي الرجوع إىل الرتاث اللغوي،
واستعمال اللّغة احملكية ،واستعمال اللّغة البسيطة والسّهلة .إنّ الشّاعر اتّكأ على املوروث األدبي وأجاد التّعامل معه وأصبح الرتاث الشعر يّ
مصدرا من مصادر إبداعه الشعريّ؛ واستلهم ما أعجب به وبصاحبه  ،من أشعار شعراء العرب ووظّفها توظيفا رصينا يف إيضاح فك رته ال يت
أراد إيصاهلا إىل املخاطب .مل يستخدم الشاعر اللغة احملك ية (اللغة العامية) يف قصائده إال القليل ،وذلك ما عرفناه من خالل ما قرأنا يف أغلب
قصائده ،وبالنسبة إىل استعمال اللغة البسيطة نرى أنّ البساطة مألت قصائده وأكثرها ك انت خفيفة الظ لّ على املتل قّي وغري متعبة لل سّامع
خالية من الغموض والتّعقيد.
املفردات الرئيسية :الشعر العراقي املعاصر ،رزوق فرج رزوق ،الرتاث الشعر يّ  ،اللغة احمل ك ية ،اللغة البسيطة

1ــ تاريخ التسلم1315/6/22 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1316/2/11 :هـ .ش.
* أستاذة مساعدة يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة رازي (الكاتبة املسؤولة).
** طالب املاجستري يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة رازي.
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 1ـ املقدّمة
إنّ املرء ،أياً كان مستواه الثقايف ،يستعمل يف حياته اليومية عدداً من اللغات ،داعماً فكرته مبثال الفالح الروسي البسيط الذي
يتحدّث إىل أفراد أسرته بلغة ،وينشد األغاني بلغة ثانية ،ويتحدّث إىل املسؤولني يف منطقته اإلدارية بلغة ثالثة ،وخياطب ربّه يف
الكنيسة بلغة رابعة (صالح ،2111 ،ص  ،)1إذن ك لّ نص هو أداء لغوي يف طبيعة احلال ،سواء أكان النص أدبياً أم غري أدبي (املصدر
السابق) .أصبح االهتمام بأمر اللّغة الشعرية أمر هامّ جدّا يف الدراسات احلديثة ألنّ « اللغة الشعرية هي هوية اإلبداع الشعري ،وهي العالمة

الدالّة على انتمائه إىل دائرة الشعر» (شداد احلراق ،2111 ،ص  )1ولكنّه مل يعنت دارسو األدب عادة إىل هذا اجلانب من األدب .موضوع
هذا البحث سيكون عن السرية الذاتية واألدبية للشاعر العراقي «رزوق فرج رزوق» الذي مل تسلّط عليه األضواء بالشّأن الذي
يستحقّه ومل يكن موضع اهتمام لكثري من النقاد واألدبا ء مع أنّ هذا الشاعر ـ رغم ذلك الكم من العطاء الذي ملسناه أدبا وشعرا ـ
رافق لروّاد الشعر احلديث وكان زميال هلم حتّى يف أيّام الدراسة أمثال بدر شاكر السيّاب ونازك املالئكة ،وإن مل نكن مبالغني ،فإنّ
شعراء كثريين سبقوه إعالميا وسبقهم شعرا ألنّه مجع بني الشّعر والتّعليم اجلامعيّ يف مسار واحد ،وطبعا كالهما يؤدّي إىل طريق
املعرفة.
إذن هذه امليزات الشعرية أصبحت سبب اختيارنا للبحث عن حياة الشاعر األدبيّة .ويرمي هذا املقال إىل دراسة جانب معيّن من
جوانب شعره (التوجّهات اللغويّه يف قصائده) ،ليضع أمام القارئ صورة مشر قة وراية خفاقة يف الشعر العربي يف العصر احلديث.
هذا الشعر ال ذي يأخذنا إىل التأصّل وروح اجلديّة املمزوجة بثقافة عالية نراها خليطة بني املفردات القدمية واحلديثة حميطة باملتانة
والسالسة ورقّة األسلوب .هذا البحث بعد إعطاء نبذة قصرية عن حياة رزوق فرج رزوق و نشا طاته العلمية ،يتناول األداء اللغويّ
يف أشعاره و يرمي إىل اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1ما هي أبرز التوجّهات اللّغوية اليت ا ستُعملت يف أشعار رزوق فرج رزوق؟
 .2ك يف وظّف الشاعر استعماالته اللّغوية للتّعبري عن أغراضها؟
 2ـ منهج البحث
ينتهج هذا املقال املنهج الوصفيّ ـ التّحليليّ يف عرض آراء املؤرّخني والك تّاب واستخالص نتائج البحث مع الغور يف قراءة أشعار
الشاعر .وقد كان ثقل االعتماد يف هذا البحث على ديوانني للشاعر هما «ديوان وجد» و«ديوان املسافر» وكذلك اعتمدنا على بعض
الصحف العراقيّة واجملالت وعلى بعض الكتب يف مكتبات اجلامعات العامّة واألهليّة.
 3ـ خلفية البحث
هنا جيدر أن نقول إنّنا ـ يف حدود ما قرأنا وحبثنا عن رزوق فرج رزوق وأدبه ـ وجدنا مقاال عنوانه « امليزات الفن يّة يف الشعر حول

ديوان "وَجْد" لرزوق فرج رزوق» كتبه يوسف اخلال عام  1156عاجل شعر الشاعر يف ديوان "وجد" معاجلة فنية .وال يفوتنا أن نذكر إنّنا
مل نعثر حلدّ اآلن على دراسة أخلصت نفسها لدراسة أشعار "رزوق فرج رزوق" دراسة لغوية رغم أهميّتها الواضحة ،وميكن القول
بأنّه أصبح مفقوداً وجمهوالً يف عاملنا املعاصر بالنسبة إىل زمالئه كبدر شاكر السياب ونازك املالئكة فأفردنا له هذا املقال بغية كشف
اللثام عن مستويات األداء اللّغويّ يف ديوانيه "املسافر" و"وجد" والتغريات ال يت أصابت لغته الشعرية وهدفا إىل معرفة خصائصه
اللّغوية.

ال توجهات اللغوية يف أشعار « رزوق فرج رزوق »

44

 4ـ رزوق فرج رزوق (  1111ـ ) 2113
ولد الشاعر «رزوق فرج رزوق» يف مدينة البصرة عام  ،1111حصل على ليسانس اللّغة العربيّة مبرتبة الشرف من دار املعلّمني
العالية ببغداد عام  ،1144وماجستري اآلداب من كليّة اآلداب باجلامعة األمريكية ببريوت سنة  ،1155ودكتوراه األدب العربي من
معهد الدراسات الشرقيّة واإلفريقيّة بلندن سنة  .1163عمل مدرساً ومديراً على املالك الثانوي بوزارة الرتبية فمدرّسا ثم أستاذًا
مساعدًا ثم أستاذاً مشاركاً يف كلييت اآلداب والبنات جبامعة بغداد فمحاضراً باجلامعة املستنصرية ومعهد البحوث والدراسات العربيّة
ببغداد فأستاذا يف كلية نقابة املعلمني اجلامعية ببغداد (معجم البابطني ،2112 ،ج ،2ص  .)332إنّه كان من الطلبة الذين انشأوا رابطة
(إخوان عبقر) اليت ترنو إىل مماز جة األدب القديم باحلديث وكان ممن معه بدر شاكر السياب ونازك املالئكة وعبد اجلبّار املطليب
(اجلبوري ،2112 ،ج ،2ص  .)314قد شهد له كل من عرفه زمالء وتالميذ خبلقه الرفيع ،فقد اتّسم بتواضع العلماء اجلم ووجهه
املليء بالبشر ولسانه العذب وضحكته الصادقة ولطفه ومساحته فهو ذو شخصية حمبّبة إىل القلب ،دمثة حييط بها جو شعريّ معطر
باملرح وله حني يصمت رهبة القدم ،ورونق اجلديد حني يتكلم (اخلال ،1156 ،ص  .)14أشرف خالل فرتة تدريسه على عدّة حبوث
منها عشرة رسائل للدكتوراه ومخسة عشر أطروحة للماجستري .إىل جانب اإلبداع الشعريّ الذي اتّسم به الشاعر رزوق فرج رزوق
فقد كانت حياته زاخرة باإلنتاج املعريفّ كبحوث ومؤلّفات ومقاالت نشرت يف جمالت وصحف وغريها ،لكنّه بنفس الوقت كان
لديه قصائد غري مطبوعة غري أنّ أصحاب الشأن واملختصني يف مجع وت نضيد األشعار واملخطوطات مل يغفل عليهم هذا األمر (أنظر
ملفّه الشخصي (سرية ذاتية ـ علمية) يف كلية الرتبية ـ اجلامعة املستنصرية) .من دواوينه الشعرية ديوان «وَجد» الذي طبع سنة 1155
وديوان «املسافر» الذي طبع عام  1111ومن مؤلّفاته « إلياس أبو شبكة وشعره»« ،أبو عمرو الشيباني» « ،شعر أبي سعيد
املخزومي» ،و« حقائق االستشهاد للطغرائي» (اجلبوري ،2112 ،ج ،2ص  .)315إىل جانب ذلك ساهم يف ترمجة قصائد الشعر
اإلنكليزيّ إىل اللّغة العربيّة يف كتابه (مئة قصيدة يف الشعر اإلنكليزي) ورغم ترمجته فقد جند شيئا منه ومن أسلوبه الكتابي يف هذه
القصائد املرتمجة وهو يتحدّث يف هذا الكتاب « :ونقلتُ أكثر هذه القصائد إىل العربيّة منثوراً وبعضها منظوماً … وكان منهجي يف الرتمج ة
أن أحرص على األصل ،وأن أضيّق على قلمي جمال التصرف فال أجلأ إ ليه إ الّ حني يستدعيه داعٍ عربي من بيان أو تبيني» (فرج رزوق ،1111 ،ص
 5ـ .)6

 5ـ التو جّهات ال لّغو يّة يف أشعار رزوق فرج رزوق
للّغة دور هامّ يف األعمال األدبيّة ألنّ األدب يقع يف اللّغة .ك لّ أديب يعرف بلغته املستخدمة؛ فهو يتمتّع بالسّمات والعناصر
اللّغوية العديدة إللقاء ما يريده (روشن فكر ،مريزايي و كاوه ،2112 ،ص  .)112بعد التصفّح يف الكتابات وأشعار رزوق فرج رزوق
ٍّ وهي الرجوع إىل الرتاث الشعري ،استعمال اللّغة احملكية املتداولة،
وجدنا أنّه لديه ثالث استعماالت لغويّة جيب الوقوف عليها بتأن
استعمال اللّغة السّهلة البسيطة ،وجند هذه االستعماالت تتفاوت وترتاكب فيما بينها يف القص يدة الواحدة وأحيانا تأخذ القصيدة
نوعا واحدا من هذه األساليب اللّغويّة الثالث وذلك لطبيعة حال القصيدة وما يريد إيصاله الشاعر إىل املتلقّي.
 5ـ  1ـ الرجوع إىل الرتاث الشعري ولغته
ال خيفى على أحد وبالتّحديد قرّاء الشعر ومتذوّقيه وحمبّيه العالقة الوطيدة بني الشعر احلديث والقديم فيعدّ الشعر القديم
الدّعامة األوىل للحديث وهو من اللبنات األساسيّه يف بناء القصيدة ومن الكلمات القدمية يستمدّ الشاعر ويبين شعره ويصطفي منها
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ما يريد وجيمل بها قصيدته ،لذلك جيب على الشاعر احلديث أالّ يسدّ جمرى هذا النّهر الكبري ،وإنّما البدّ أن حيياه مرةً ثانية (سبندر،

د.ت ،ص  .)114وال تكاد ختلو النصوص الشعريّة من استعمال بعض املفردات أو الرتاكيب يف لغة الشاعر احلديث ممّا مينحها اإلصالة
والتدفّق ،وال يشكل العودة إىل تراث األمة « ا نكفاءة أو رجعة إنّما هي إحياء لكلّ ما أوثر عن املاضي الشعري من معطيات فن يّة إجياب يّة وهي

إضاءة وتعميق لرؤيا الشاعر وإحساسه باالستمرار والتواصل الفين» (أطميش ،1112 ،ص  ،)222وما تقدّم دليل على أ ّن الرتاث الشعريّ
جانب أساسيّ لدى الشاعر ولكن هذا ال يعين أن يقوم الشاعر بالتقليد املباشر واملبالغة والتّكرار يف ذلك أل ّن ذلك سيسهم يف
ترخيص القصيدة وانطفاء توهّجها بدال من مسوّها واالرتقاء بها.
كما ينبغي « أ الّ يقع يف حدود الرّصف اجلامد للّغة املوروث األدبي ،أو حشد صور القصيدة يف إطار املفردات املوروثة اليت يتلقّفها الشاعر تلقّفاً
غري واعٍ؛ إذ إنّه وقع أسرياً يف شبّاك التلقّف حبدّ ذاته؛ فإنّ النظر سيبسط جناحيه على زاوية ميتة تظلّ فيها خطوطه مراوحة يف مكانها ،بل مراوحة

مسيئة إىل لغة األجداد ال يت كانت لغة عصر ،وبهذا يكون حضور الشاعر احلديث حضوراً فعلياً يف زمنه ،وهذا ما ال يتّفق مع مسات الشاعر اخلالق»
(راضي جعفر ،1111 ،ص  ،)111والذي البدّ ذكره وعدم اإلغفال عنه أنّ الشاعر جيب أن يأتي بالكلمة ويضعها يف املكان املناسب
يف الكالم أي أن ال يكون الغرض هو اإلتيان بالكلمة وزجّها يف القصيدة دون معرفة ودراية عمّا ستؤول إليه داخل البيت الشعري
وما ستقدّمه من جانب سليب كان أم إجيابيّ ،ألنّ « خري ما يف عمل الشاعر ،وأكثر أجزاء هذا العمل فرديّة ،هي تلك ال يت يثبت فيها أجداده

الشعراء املوتى خلودهم» (أليوت ،د.ت ،ص  .)16واحلقيقة أنّ هذه الكلمات ال يت يذكرها الشعراء يف قصائدهم من الرتاث الشعري
القديم ما هي إال آثار ذلك الرتاث األدبيّ الذي ترسخ يف عقوهلم ألنّ الشاعر جيب أن يكون ملمّا بكلّ أنواع الشعر من قديم
وحديث وموروث وموجود لكي تكون له مساحة واسعة يف التالعب بالكلمات واحتواء تعابريها عند البدء بالكتابة والتوجّه لبناء
قصيدته .ويبقى لكل شاعر توجّهه اخلاص ومنحاه يف التعامل مع املوروث الشعري واألخذ به والطريقة اليت يتّبعها يف تضمني ذلك
املوروث لذلك « أصبح للكلمة عند ك لّ منهم مكان خاص يبين عليه استعمال خاص وأداء خاص» (السامرائي ،د.ت ،ص .)211

املوروث الشعريّ واضح وضوح الشّمس عند الشاعر وقد أجاد التّعامل معه يف قصائده كيف ال وقد درس األدب العربي سنني
طوال وعزل ما فيه وشرب من صافيه .حتدّث هو نفسه عن هذا التأثري يف جمموعة نظمها حتت عنوان (أصوات وأصداء) إذ
قال «:وهي قصائد تلتقي جتاربها الشعرية مع جتارب شعرية لشعراء من العرب األقدمني ،فنلمح هنا لواحد منهم ظالً أو نسمعُ هناك لثا نٍ صوت اً أو
نواجه هنالك لثالث موقفاً بارزاً من مواقف حياته … وهي قصائد تؤمّل أن تكون مزجي ًا مؤتلفاً من األصوات واألصداء وتنشد أن تشدّ ما بني قديم
الشعر وجديده من أواصر» (فرج رزوق ،1111 ،ص .)11

إنّ التاريخ بأحداثه وظواهره وشخوصه وأبطاله منبع للوحي واإلهلام يف الفنّ ،خيتار فيه الكاتب فرتة بذاتها ،يراها صاحلة
للرتاسل مع راهنه وجيد فيها من الدّالالت ما جيعلها قادرة على إضاءة واقعه (اخلطيب ،2114 ،ص 112ـ  )113وبالطّبع إ ّن الشّاعر
خيتار من شخصيات التاريخ ما يوافق طبيعة األفكار والقضايا واهلموم اليت يريد أن ينقلها إىل املتلقّي (عشري زايد ،1111 ،ص

 ،)121واس تحضار هذا املاضي ليس عملية سهلة بل يقتضي توفّر منهج خاص ،يعيد بناء الظاهرة التارخيية ،انطالقا من الوثائق
التارخيية (مهدي ،2115 ،ص  ،)45فبناء على هذا ،إنّ الشّاعر قد جعل أمساء بعض الشعراء عناوين لبعض قصائده مثل :امرئ
القيس ،عنرتة العبسي ،الشنفرى ،اخلنساء ،املتنبّي ،الشهرزوري (ديوان املسافر ،ص  ،) 12 ،61 ،61 ،63 ،61 ،51ويقول يف
إحدى قصائده املشهورة ال يت يذكر فيها رمزا من رموز التاريخ العربي واألدبي القديم (عنرتة العبسي) فيتكلم بلسانه عن أوجاع
قومه ومأساتهم حيث يقول :فعنرتة يف أعماق السّجون وحسامه يف متحف اآلث ار ويقتاده احلوذيّ مغلوال يف املدينة:
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ماذا أقصُّ عليك ؟  /عنرتة بأعماق السجونْ  /وحسامه يف متحف اآلثار ،والفرس اجلموحْ  /يقتاده احلوذ يّ مغلو الً مع مّى يف املدينة (ديوان
املسافر ،1111 ،ص )36

وقد يقرتن امسا آخر يف أبيات قصيدته كاملتنبّي ببين ضبَّة يف حنو قوله:
يا قومَ ضبَّةَ ،يا سكارى من دمي ،طاب الشرابْ  /لكمُ ،ألبناء ،وأحفاد ،ألظفار ،ونا بْ  /أن تشرعوا بيض السيوف ،وترفعوا مسر احلرا بْ /
فأنا هلا وحل دّها ،ماذا أر جّي أو أها بْ؟ (املصدر السّابق ،ص )11

ودليال على اطّالع الشاعر باألساطري العامليّة والتارخييّة القد مية يذكر شخصيّه (بنلوب) الذي يعترب رمزا للوفاء والصّدق حني
يبتعد عنها زوجها (يوليسيس ) يف عالقة عاطفيّة يتوهّج بها احلبّ بني الطرفني ويكثر فيها اجلانب اإلحساسيّ وزرع األمل باحلياة
ورسم التفاؤل باملستقبل:
قليب كقلبك يولسي سْ  /ما زال ماضيه يغنيه من الشط البعي دْ  /وجدي كوجدك يولسيسْ  /يف أحبر الظلمات ،يف أسفارك الزرق القصية /
لك نّما ماتت بنيلوب الوفية! (املصدر السابق ،ص )13

ويف األبيات التالية يذكر الشخصيتني املعروفتني من قصص ألف ليلة وليلة وهي (شهرزاد) و(شهريار) وهو خياطب فيها امرأة
ليوصل إليها حبّه ويعبّر هلا مدى تشوقه يف الوصول إليها يف ضوء استعاري جمازي إذ يقول:
وأن تِ يا عاشقة الشم سِ  /يا قصة مل تر وِها شهرزا دْ  /لشهريار وليالي السها دْ ( ديوان املسافر ،1111 ،ص )14

وقد دأب الشاعر يف التعبري عن اإلصالة والعودة إىل موطن العرب األول بذكر الصحراء ،والبيداء ،والبيد ،والقفار ،واملفازة،
واهليجاء ،والعيس ،والربع ،واملرابع (انظر مثالً  :املسافر ،ص  )65 ،63 ،62 ،61 ،51 ،35وقد أفاد من هذه األلفاظ يف إيضاح
الفكرة ال يت يريد إيصاهلا إىل املتلقّي فهو يستخدم (املرابع) مثالً ـ وهي لفظة غري شائعة االستعمال يف لغة العصر ـ للدّاللة على
اخلصب والنماء ،ألنّها مجع مربع وهو سكنى القوم يف فصل الربيع؛ فجاءت منسجمة مع موضوع احلبّ الذي يأتي بعد جهد
وتعب عرب عنه الشاعر بـ(املفازة) لينتهي إىل السّعادة واالستقرار:
يا ضوء رحل يتَ الطويلة يف املفازة ،يا هوا يْ  /عيناك واألهل األح بّة واملرابع والذ مار (املصدر السابق ،ص )63

وهو أيضا يذكر أمساء بعض األماكن املتّصلة بهذا املوطن األصلي ،تلك األمساء اليت ردّدها الشاعر العربي القديم مثل :سقط
اللّوى ،والدخول ،وحومل وجند (انظر مثالً :املصدر السابق ،ص  ،)61 ،51وأمساء أخرى تتّصل باحلضارات القدمية أو احلضارة
ا لعربيّة اإلسالميّة ك نينوى ،واملدائن ،واأل ندلس (انظر ديوان وَجْد ،1155 ،ص  61 ،51وديوان املسافر ،1111 ،ص .)52 ،6

من األلفاظ القدمية املوروثة ال يت مل تعد متداولة يف وقتنا احلالي وقد أصبحت من األلفاظ املنسية يف الواقع املعاصر ولكن الشاعر
استخدمها لذكراها الشع ورية كأدوات القتال :بيض اهلند ،واحلسام ،والسيف ،واألسنة ،والرماح ،والسهام ،واحلراب (انظر

مثالً :ديوان املسافر ،ص )11 ،11 ،63 ،36؛ فإنّ هذه الكلمات باتت قليلة االستخدام يف عصرنا هذا كالما وشعرا وجند الشاعر
ذكرها ووصفها يف قصائده وذلك ملا يرى فيها من قيمة حية وتراثية يف إيصال ما يروح إليه وما يريد به للمتلقّي والسامع وهو احلثّ
للثورة فيقول يف قصيدته (الفارس واملدينة):
ال نقع ،ال هيجاء ،بيض اهلند يف األيدي بنادقْ  /والسوح حصن تكمن األبطال فيه أو خنادقْ  /واحلرب ـ يا ابن صراحة الصحراء والشمس

اجلليلة  /يا من ق دّ مت مع األع نّة واألس نّة والبيار قْ (املصدر السّابق 36 :ـ  .)31وقد ذكر يف القصيدة نفسها مجيع متطلّبات احلرب من
السيوف والرماح والبيارق واخلنادق وهو يصوّر جوّ املعركة وجيمع بني صورتني من صور املعركة بأسلوب خاص وكذلك بدأ يرسم
طابعا دينيّا يف القصيدة وهو يذكر صلب اليهود للمسيح حني يقول:

 45حبوث يف اللغة

العربية :نصف سنوية علمية حم كمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (ربيع وصيف 6418هـ .ق6111 /هـ .ش) ـ العدد 61

وصدئ الطبول يعمّ أرجاء املدينه  /يعلو ،يدوّي ،ميأل األمساع ،خينقها ،يصيح  /ثوب املسيح لنا ،لنا ثوب املسي حْ (املصدر السابق ،ص )31

وال عجب أن جند يف ديوان رزوق فرج رزوق بعض األشعار اليت أعجب بها وبصاحبها وقد أدخلها يف قصائده ووظّفها توظيفا
حمكما ألنّه قبل أن يكون شاعرا هو أستاذ يف األدب العربي وأؤكد أنّ هذه األبيات قد وجدت هلا مكانا قياسيا يف شعره مل تأتِ عن
فراغ فقد كانت له قصيدة جعل عنوانه «املتنبّي» فقد كانت مقدّمتها بيتا للمتنبّي:
فَ صِ ر تُ إِذا أَصاب تْين سِها مُ  /تكسَّ رَت ال نِصا لُ عَ لَى ال نِصا لِ (ديوان املتنبّي ،د.ت ،ص )211

ومل يكتفِ بهذا فقط ،فقد فعل ذلك يف قصيدة عنرتة فأخذ بعضا من معلّقته وأخذ يردّدها يف قصيدته فيقول:
يدعون عنرت والرّماح تنوشهم :أنا للرماحْ  /يا داعي اهليجاء قد أمسعتِ ،موعدُنا الصباحْ  / … /ما قد تشقّق من صخور أو حترَّق من حِرا رْ
 /سأشكُّ بالرمح األصمِّ ثيابهم ،أنا يا ديا رْ (ديوان املسافر ،1111 ،ص  62ـ )63

وقد يذكر الشاعر أحيانا عبارة أو كالما مشهورا ومأثورا كان يردّد من قبل مثل قول امرئ القيس حني قتلوا والده (اليوم مخر
وغدا أمر) ال يت قاهلا رزوق فرج رزوق يف قصيدته (امرئ القيس):
فقال":اليوم مخر" يا سقا ةَ رحيقها ،يا شارب نيْ  /ال تنكش فْ عن حسرة شف ةٌ وال ينط قْ جب نيْ (املصدر السابق ،ص )51

ويتصرّف بها يف القصيدة نفسها على حنوٍ تقتضيه طبيعة الشعر واملوضوع:
اليوم مخر ،وال غد املخبوء يف عمر الزما نْ  /أمر ،ستزدحم العصور املقبالت على العصو رْ (املصدر السابق)

وبذلك استطاع «رزوق فرج رزوق» أن يتعامل مع اإلرث الشعري بكلّ حذر وخطوات متأنية وراكزة راصفا الكلمة يف مكانها
املناسب كي ال تنعكس سلبا على قصائده وهذا دليل على ثقافته الواسعة وحسّه األدبي والعلمي كشاعر وأديب وأستاذ جامعيّ.
 5ـ  2ـ استعمال ال لّغة احملك يّة
ومن اللّغات اليت يستعملها الشاعر ،اللّغة ال يت تكون قريبة من حياته أوال وال يت يكون قادرا على توظيفها ثانيا .وهذه القدرة
تدعمه يف إيصال ما يريد إيصاله من خالل هذه املفردات والرتاكيب ال يت انتقاها وزيّن بها أبياته وهي لغة احلياة اليوميّة ونعين بها
« تلك اللّغة ال يت تكون مفهومة لدى عامّة الناس حبيث جتيء بسيطة غري مستغلقة تنطلق من صوغ املتداول على أفواه الناس صياغة حنو» (راضي

جعفر ،1111 ،ص  ،)161كما أنّها تعين األلفاظ املتداولة اليت اكتسبت دالالت جديدة بعد أن غادرت دالالتها األصلية .وقد تعتمد
هذه اللّغة من حيث جتانسها مع القصيدة وابتعادها عنها على مهارة الشاعر وقدرته على مزجها مزجا رصينا كي ال يكون وجودها
متكلّفا يؤدّي إىل برودة القصيدة بدال من زيادة حرارتها وبالتّالي التأثري يف البن اء ووحدة املوضوع والصورة الشعرية .وتأخذ مفردة
احلياة اليومية أهميّتها ودالالتها من خالل مقدرة الشاعر يف تشك يل العالقة اللّغويّة والسياق الذي جتيء فيه « ويف إحيائها وإيقاعها
اللّذين ال يغ يّران ما ألّفته األذواق الشعريّة … بل يعطيان القصيدة حيويّة وحرية وانطال قة ما كانت هلا قبل ذلك» (املقاحل ،1111 ،ص )115

والذي جيعل ذلك موضوعا كامال مصطفى متوهّجا باحلركة واحلياة وذات دالالت شعبيّة مفهومة.
وعن طريق ما قلناه سابقا ،بدأ «رزوق فرج رزوق» يف استعمال هذا األسلوب يف شعره وذكر مفردات وتراكيب وعبارات اللّغة
احملكية مع األخذ بنظر االعتبار حاجة القصيدة إىل هذه املفردات والرتاكيب من عدمها وتأكيدنا على ذكر كلمة من عدمها وللتذكري
على أ ّن الشاعر مل يستخدم اللّغة احملكية يف قصائده إال القليل ،ألنّه على يقني أنّ النقاد يأخذون عليه مأخذا آخر يف حالة إكثاره من
ذلك فالكثري ال حيبذ املفردات العامة يف الشعر احلديث ويراها من باب النقص يف ثقافة الشاعر العامة وبابا من أبواب الركاكة الشعرية
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وترى استخدامه لتعبري «مش قليل» ال ذي جعله عنوانا لقصيدته وهذه الكلمة ،حقيقة ،غري مستخدمة يف العراق يف املصطلح العامي
وإنّما يف دول عربية أخرى مثل مصر ولبنان وسوريا رغم أنّ الشاعر عراقي األصل أمّا وأبا فيقول يف هذه القصيدة (مش قليل):
يف كل حلن من تر نّمه اجلمي لْ  /تنساب همست كِ الرقيقة" :مش قلي لْ!" (ديوان وجد ،1155 ،ص )31

ونرى يف املقطع الثاني الذي يبدأه يف نفس الكلمة غري أنّه يأتي بها منفية وهو خياطب صاحب ته وقد أعجبته كلمة (مش قليل)
فمرّة يأتي بها لوحدها ومرّة يسبقها بنفي كقوله:
ال ،مش قلي لْ!  /إِني أُحسُّ كأنَّ شيئ اً فاض من قلب النجو مْ  /شيئ اً أع زّ من الضياء (املصدر السابق ،ص )31

وكذلك نرى الشاعر يرسم اجلوّ الذي يعيشه مع حمبوبته ويبالغ فيه بكلمة (مش قليل ) أي إنّ كلّ ما يصدر عنها هو شيء غري
عادي وفوق احلدود وهو يرمسه لنا أنّه أعزّ من الضّياء وقد فاض من أعالي النّجوم وهذا دليل على أنّ الشاعر قد أحسّ بالكلمات
قبل كتابتها ومل يأت بها لإلسهاب والتكلّف بل جاءت مطابقة ملا حتتويه القصيدة من جتانس بينها وبني الشاعر فيقول:
وتقاصر اللّيل الطويلْ  /ملا تألّق بابتسامته حميّاك النبيلْ  /ومسعت همستكِ الرقيقة" :مش قليلْ!"  /ال ،مش قليلْ!  /إنَّ النشيد احلائر اآلفاق
يظفر بالصدى  /واألمس يُ قْ بِ لُ من متاهات السن نيْ  /متج دّد البشرى ليحتضن الغدا (املصدر السابق ،ص  31ـ )31

ويف نفس اجلملة (مش قليل) ال يت بدأت نراه خيتتم بها وكأنها أصبحت منصتا لالنطالق بني احلني واآلخر ونغمة مشت على
سلّمها موسيقى القصيدة بأكملها بداية وختاما:
ال ،مش قلي لْ!  /إ نّي أراك ،وثغرك البسام يهتف" :مش قلي لْ!"

ويف قصيدة (الفارس واملدينة) يستعمل مثالً شعبياً دارجاً هو (القاع قفر واملزار بعيد) ،فيقول:
يا فارس الصحراء إن أقبلتَ تبحث يف املدينة  /عن غادة األحالم ،عن حسناء قلعتك احلصينه  /ماذا أق صّ عليك؟  /أخباري وأشعاري حزينة /
"القا عْ قفر هْ واملزا رْ بعي دْ" والزرع احلصي دْ  /نهبت هُ ارتال اجلرا دْ (ديوان املسافر ،1111 ،ص )31

إنّها من القصائد الثوروية املبطنة ذات امل فهوم البعيد املمزوج بالغموض اليت حتت اج إىل السيميائية يف التحليل اليت خياطب بها
فارس الصحراء والذي يطلب منه ويستنجده أن يصبح حمرّرا هلذه األرض ال يت انتهكت وهو يذكره بغادة أحالمه (حسناء قلعتك
احلصينة) ،يشر ح هلذا الفارس ما فعله األشرار باألرض من دمار وخراب ونهبوا خرياتها وأكلوا زرعها وخيربه أنّه جيب أن يتهيّأ هلم
إذا أراد حتريرها ويعدّ العدّة هلم والعدد وأن يصرب ألنّ أمامه صعوبات مجّة .من الواضح أنّه يريد أن يكون صادقا معه حتّى ال
يتفاجئ مبا سرياه وال يريد أ ن يضلّل عليه األمور والدليل على صحة الكالم استناده يف الشعر باملثل الشعيب (القاع قفر واملزار
بعيد) ،أي إنّك تستطيع أن حتقّق ما نريده بالسّعي وبذل اجلهد حتّى لو كان ما تتمنّاه بعيد املنال .فقد جاء املثل تعبريا صادقا عمّا
يريد أن يقوله الشاعر وكان حمله شاهدا واضحا لفحوى القصيدة.
 5ـ  3ـ األداء بال لّغة السّهلة
نعين باللّغة السهلة والبسيطة هي اللّغة املتواجدة على ألسنة العامّة من النّاس ال يت ال يعرتيها الغموض والتعقيد فتكون رطبة يف
اللّسان ،خفيفة على اآلذان ،جزلة الفهم ،سهلة احلفظ ،ال حتتاج إىل شرح بعيدة عن التكلّف ،أي إنّ الشاعر يكتب ما ميليه عليه
إحساسه يف أوانه « فال لفظ موروث يندر استعماله نتوقف عنده ،وال جماز مموّه ،ينقر املخ يّلة ،فيستف زّها للتد بّر» (راضي جعفر ،1111 ،ص

 .)231إذا أمعنّا النظر جيدا ،جند هذا النوع من التوجّه يعر أكثر أهميّة للمعنى على حساب الل فظ وهذا مأخوذ به عند بعض املدارس
األدبية وأصبح موضع خالف عند أصحاب املدارس األخرى الذين يعنون باللّفظ على املعنى ،أي إنّ الشاعر تأخذه أحاسيسه إىل
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حيث تريد معطيا زمام األمور ملا متليه عليه مشاعره غري مكفنة بكفان اللّفظ وهو يف رأيه أنّ املعنى يكون رباطه أش ّد بني القصيدة
واملتلقّي وخاصّة حني ترتأي القصيدة للوصول إىل أكثر من فئة يف اجملتمع ألنّ أغلب الناس ليسوا على دراية كافية بالكلمات املبهمة
والعسرية الفه م وقد يقع يف هذا املطلب حتّى ال ذين يستهوون الشعر وبالتّالي ستتعمّق الفجوة بني السامع والقصيدة وهذا ما ال
ي طمح إليه الشاعر .وأيضا االهتمام باملعنى يفسح جماال أوسع للشّاعر للتّعبري عن خلجات إحساسه وال يضع عائقا بينه وبني تدفّقه
التصويري .أمّا إذا جاء املعنى على عكس ما شرحناه ومل يصل املراد فتكون القصيدة بذلك قد خسرت البابني؛ باب اللفظ وباب
املعنى ويتغيّر رسم الك لمات من شعر إىل كالم عادي واللغة اخلطابية والسفسطة اليت ال متتّ إىل الشعر بشيء .إن املتطلّع ألشعار
«رزوق فرج رزوق»  ،جيد أكثر قصائده تنطبق عليه ما تطرّقنا إليه من حيث اجلزالة وسهولة اللفظ واملعنى البسيط مع التعبري املفهوم
والبعد عن التقعر اللفظي .حسب رأيي إنّ هذا لو أردنا حتليله إنّما جاء عن طريق شخصيته نفسها اليت متلؤها العفوية والوضوح
و إحساسه املرهف وكالمه الصّادق الذي يسوقه للتّعبري حتّى يف قصائده ونلمس ذلك حتى يف أشعاره الغزلية وكالمه عن احلبّ جنده
خفيف الظلّ على املتلقّي وغري متعب للسّامع ،ألن انفعاله ا ستطاع أن ينمّي الصورة الشعريّة بيسر وهدوء واتّحاد بني الفكرة
والوسائل التعبريية حني يعرب عن سعادته يف احلب:
أنا يف الطريقْ  /كفّي على قليب ،تطمئنّه ،تقول له :تعو دْ!  /ستطوف بالروض ابتسامتُها  ..سينضر كل عودْ  /ستفوح أشذاء الورو دْ (ديوان
وجد ،1155 ،ص )13

وح يث نقلنا إحساسه الصادق يف تعبريه عن قصائده الغزليّة فهذا ال يعين اندثار جمرى صدقه فهو كالنهر مياشيه يف كل قصائده
ولباس العفوية مالزمه أينما ذهب بتعابريه ،فما للغموض مكان عند الشاعر والبعد بينهما بني الثري والثريا.
إذا كانت األلفاظ البسيطة واملعاني امليسرة تستطيع أن تصل بالقصيدة إىل بر املتلقي وأيضا إىل إرضاء الشاعر من إشباع أحاسيسه
والتعبري الكامل عنها فأصبحت احلاجة إىل التعقيد والغموض منتفية وأعتقد أنّ هذا الطريق الذي مشى عليه الشاعر ،فقد نقلت
هذه البساطة ما يف الشاعر من أفراح وأحزان وأخرجت ما يلوج يف داخ له برسم الكلمات على الورق .إنّ الشاعر يرى أنّ القصيدة
ليست ملكه وحده بل هو شريك بها بينه وبني املتلقّي وهذه الشراكة تلزمه حبيادية البساطة يف القصيدة إلرضاء أكرب عدد من
السامعني واجنذابهم لكلماتها على أن نضع يف نظر االعتبار أنّ االبتذال يف اللّغة ليس بابا من أبواب البساطة واللّغة البسيطة كالسّهل
املمتنع حاشا أن يكون هشّا ركيكا وإن كان فهو يأخذ بالقصيدة إىل أنفاسها األخرية بدل من إحيائها .ويف قصيدة أخرى مسّاها
(املشاهدون) :إذ يقول:
سيغضب املشاهدون عندما الستارْ  /يسقط ،والقصة يف أوّهلا والفارس املغوارْ  /على حصان أشهب خيرتق القفارْ  /وسيفه جمرد ،ظمآن للدماءْ
 /والغادة احلسناء يف خمابئ األشرارْ  /تصرخ يف األسارْ  /سريجع املشاهدون اليوم من معركة اهلوا ءْ  /ال طبل الغناءْ (ديوان املسافر ،1111 ،ص
 44ـ )45

وكما نالحظ إنّ هذه القصيدة متألها البساطة حبذافريها وخالية من البعد والتعقيد ماشية على سجادة العفوية .هو يعبّر عن حالته
النفسية ال يت أوجزها بهذه السالسة ألن القصيدة اقرتنت بالكالم عن الوطن والنظم له .وهذا النوع من القصائد يسرتعي إلصغاء
أكرب عدد من السامعني وإذا أردنا البحث عن الكميّة البدّ لنا من زرع قصيدة ذات طابع بسيط كي تسري بعقوهلم كسريان الدواء يف
البدن .ويبدو أنّ «رزوق فرج رزوق» ال يتكلّف يف صنع البساطة ويذهب هلا فنراها جزءا من طبعه يف الكتابة وأداة من أدوات
توجّهه األدبي وذلك ألننا نلمس ذلك يف أغلب قصائده املنشورة وغري املنشوره.

ال توجهات اللغوية يف أشعار « رزوق فرج رزوق »
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 6ـ اخلامتة
ويف نهاية حبثنا وبعد الغوص يف األدوات ال يت استخدمها الشاعر لتضمني أشعاره لغويّا توصّلنا إىل ما يلي:
قد جعل الشاعر الرّجوع إىل التّراث الشعري ،وسيلة من وسائل كتابة شعره وأجاد يف توظيفها وذلك لكونه متطلّعا يف دراسة
األدب العربي وأستاذا للّغة العربية وحتدّث هو نفسه عن هذا الت أثري يف جمموعة نظمها حتت عنوان (أصوات وأصداء) يف ديوانه
(املسافر) ،إذ جعل أمساء بعض الشعراء عناوين لبعض قصائده مثل :امرؤالقيس ،عنرتة العبسي ،الشنفرى ،اخلنساء ،املتنبّي،
الشهرزوري أو يذكرهم يف أثناء القصيدة مثل (عنرتة) الذي استحضره وهو يتحدّث عن حمنة قومه وابتالئهم ،فضالً عن ذكره
أمساء أخرى ترتبط باملوروث مثل :املرابع ،سقط اللوى ،الدخول ،حومل ،جند وأمساء تتّصل باحلضارات القدمية أو احلضارات
العربية اإلسالمية مثل :نينوى ،املدائن ،األندلس فضال عن ذكر أدوات القتال ال يت بات ذكرها نادرا يف الشعر احلديث مثل :بيض
اهل ند ،احلسام ،السيف ،األسنة ،الرماح ،السهام ،احلراب .وقد ضمن شعره أبياتاً كاملة لشعراء قدماء جيعلها مقدمة لقصائده.
وأمّا من منطلق استعمال اللّغة احملكية ،فقد وظّف الشاعر اللّغة احملكية وبعض املفردات والرتاكيب بتعبري سليم جاءت من خالل
داللة تنسجم مع الوظيفه النفسيّة والسياق الفنّي للقصيدة واللّغة احملكيه قليلة يف شعره وكذلك إنّ أكثرها متفرّعة من أصول
فصيحة.
إنّ الشاعر باستعماله اللّغة السهلة ،قد حوّل يف ذلك القيمة االنفعالية إىل قيمة تعبريية إذ يعين بأحاسيسه تاركا األلفاظ تتمثّل
ذلك اإلحساس .وبذلك يستطيع الشا عر أن ميدّ جسور املشاركة الوجدانية بينه وبني متلقيه وقد وجدنا ذلك من صفات الشاعر وهي
بساطته يف التعبري ويسره وعفويته وكذلك العاطفة الصادقة واالحساس التلقائي املرهف.
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