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Abstract: The purpose of this study was to know the representation of Egyptian society in 

Hisyam Algakh poems "Ad- Diwan Al-Awwal" based on the perspective of Alan Swingewood's 
first literary work as a social document at the time of the work's creation. This type of research 
is descriptive qualitative. The primary source of data used in the study is the three of Hisyam 
Algakh's "Ad- Diwan Al-Awwal" entitled ar-Risalah al-Akhirah, Masyhadu Ra'si Fi Miidan at-
Tahrir dan at-Ta'syirah. The data collection techniques used by researchers in this study are 
reading a translation and note-taking techniques. The data validation technique in this study 
consists of increasing diligence, triangulation, discussions with experts. The data analysis 
technique used in the study of the Miles Huberman model is reduction, display, and 
concluding. The results of this study show representation of Egyptian society in the poetry 
collection "Ad- Diwan Al- Awaal" by Hisyam Algakh; there are four descriptions: a) complaints 
against the head of state that does not hear the sigh of its people; b) the misery of society 
resulting from authoritarian leadership; c) the hope of the Egyptian people; and d) nationalism 
conceived in the form of love for the fatherland and the Arabs. 
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 املقدمة 
لكيفية    التصوير منظم  وصف  هو 

ومنحطا  ابلفعل  معروفا  الشيء  يكون  أن 
يُفهم  الناس  ومهددا من جمموعة  قيمته  من 
التفاعل  خالل  من  مجاعي  بشكل 
يف  يؤدي  جمموعة  أعضاء  بني  االجتماعي 

أع  فهم  إىل  املطاف  اجملموعة هناية  ضاء 
وسلوكهم  & Sutanto)  ومشاعرهم 

Nurrahchman, 2018, 90) 
األالتصوير    هو   األدبية  عمال يف 

بوصفه   ةاالجتماعي  احلالةتعكس   لألدب 
على  القدرة  األدب  ومتنح  اجتماعية  وثيقة 

ال يوثق زمان تسجيل مسات  األديب  وكان   .
 ,Endaswara)  أتليفته االجتماعية يف    احلالة

صورة ل  .(88 ,2013 االدب  يقد ِّم  ذلك 
 للحياة، فاحلياة واقع اجتماعي.

جتدر اإلشارة إىل أن األدابء عانوا  
نفسه  األدب  حتديد  عند  الصعوبة   من 

(Wargadinata, 2007, 49)   .  األدب فإن 
هو كيان ثقايف انعكس عملياً   عند بيورسني 

يف األعمال األدبية. وشهدت مجيع ثقافات 
عمي تغرياً  العامل   ,Peursen)  قاً وحضارات 

يف هذا الصدد، ال شك أن .   (72 ,1990
تفكري  تعكس  العريب  لألدب  الثقافية   ا اهليئة 

األدب  يف  مصر  تعترب  العرب.  ومشاعر 
إحدى   احلديث  توصف   البالدالعريب  اليت 

أبهنا تفتح الطريق أمام أدابء ابرزين رغم أن 
العديد منهم من لبنان وسوراي. هاجرت إىل 

 . (Asriyah, 2016, 97)  همصر لقناة مواهب
جدير ابلذكر أن الشعر من أشهر  

العربية مصر  مجهورية  يف  األدبية   .األعمال 
الذات  عن  للتعبري  وعاء  بوصفه  الشعر  إن 
عن  متزايد  بشكل  يكشف  ما  ظاهرة  يف 

ليحوِّل العقل   مؤلف. الشعر ابتكره ه وجوده
الواقع، غالباً  إىل لغة ذات قيمة مجالية ويف 

ا هدف  يكون  رسالة ما  إيصال  هو  ملؤلف 
وحافز  إهلام  مصدر  لتكون  القارئ   ا إىل 

.  (Rishanjani, et.al., 2019, 55)  للحياة 
استعمال   إن ابإلضافة إىل ذلك   فيه  الشعر 

 ,Wargadinata)  األلفاظ يف غري موضعها

وبذلك يتميز الشعر عن غريه   .(40 ,2018
 من املؤلفات. 

مصري  شاعر  هو  اجلخ  هشام 
عام   ولد  حمافظة   1987شاب  يف  م 
)راين،   مسروراً 2019سوهاج  وكان   ،)

الوقت  ذلك  يف  مصر  يف  الفوضى  لوصف 
عنوانه    يولد حىت   القصائد  من  العديد 

الشعر مشهد  مبا يف ذلك  األول"  "الديوان 
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األخرية أر  ورسالة  التحرير  ميدان  يف  سي 
 وأتشرية.

أن   األدبية  وحقيقة،  األعمال 
وإذا الشاعر.  حياة  عن  بعيدة  كان   ليست 

ذاهتا حقيقة  احلياة  فإن  احلياة،  األدب ميثل 
)ايسني،   ص  1970اجتماعية   ،95 .)

األحداث   الباحثةريد  تولذلك،   معرفة 
ابستخدام  وقته  شاعر  عاشها  اليت  الفعلية 

سوينجوود  نظرية حيث األوىل   آالن  من   .
املبدأ، هناك ثالثة وجهات نظر أدبية تتعلق  

األدب لوري بعلم  وفًقا  نسون االجتماعي 
البحث   أن األدب هو ،  األولوسوينجوود،  

اليت  اجتماعية  األدب كوثيقة  إىل  املنظور 
األدبية.  صنعت  عندما  النظر  وجهة  فيها 

الذي   ،والثاين األدب   البحث  أن  يكشف 
الذي كتبه  اآلجتماعي  احلال  انعكاس  هو 

يكشف الثالثواملؤلف.   الذي  البحث   ،
األحداث  مظاهر  من  هو  األدب  أن 

الثقافيةالتارخيي االجتماعية  واحلالة   ة 
(Endaswara, 2013, 79) . 

يف ا عن التصوير  أعاله   البياانتومن  
االجتماع األدب   نظرية  إىلاستناداً    يعلم 

فإن  آ سوينجوود،  القصيدة الن  جمموعة 
اجلخ   هلشام  األول"  متاماً "الديوان  مناسبة 

علم األدب نظرية  ابستخدام عرض    يبحث مل
آالن استناداً    ي االجتماع منظور  إىل 

و جسوين قصا  من وود.  بعنوان   ئدإحدى 
مشهور  ألهنا   "التأشرية"  العريب،  العامل  يف 

ا قضية  ومشاعر ال تثري  حالة  متثل  جتماعية 
جملرد  شعبهم  متزيق  يريدون  ال  الذين  العرب 

الدولية اجلغرافية  قصيداتن .  احلدود  وهناك 
تصوران  "التأشرية"  قصيدة  مثل  أخراين 

حيث   الشعب  من حالة  دراستها  صلحت 
االجتماعي   خالل األدب  علم   نظرية 

 الن سوينجوود.آ  نظرية  إىلاستناداً  
 

 اإلطار النظري
 األدب االجتماعي 

وقد أشري يف النظرايت احلديثة إىل 
الواقع  عن  مبعزل  ليس  األدب  أن 
العواطف  نتاج  هو  األدب  االجتماعي. 
أتمله  من  املؤلفون  يستمدها  اليت  واألفكار 

اال أتثري كبري .  جتماعيةللظواهر  له  األدب 
يرتبط   اجملتمع على   األدب  فإن  ولذلك 

هبا  يتمتع  اليت  ابلعناصر  وثيقاً  ارتباطاً 
والقراء.   واجملتمعات  األعمال املؤلفون 

هو   األدبية األدب  املؤلفون.  كتبها  اليت 
 . (Sariban, 2009, 70)  صورة حلياة املؤلف 
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علم  أبن  القول  ميكن  وغالبا، 
هو  للمجتمع    االجتماع  موضوعية  دراسة 

االجتماعية  العمليات  تشمل  واإلنساين 
من  جيعل  ابلطبع  التخصص  وهذا  املعنية. 
جيب  مادة  االجتماعية  الظواهر  مجيع 
الثقافة واالقتصاد  وتغطيتها؛  دراستها علمياً 
خالل  ومن  ذلك  إىل  وما  واألدب  واللغة 
هذه العملية ميكن حتديد كيفية تفاعل الفرد 

جمتمعه ميكن   مع  حبيث  االجتماعية  وآليته 
علم   يفهم  وهكذا،  رعاية خاصة.  قبوله يف 
إىل  يرمي  نظام  أنه  على  إبجياز  االجتماع 
استعراض السلوك البشري، وتشكيل هيكل  
يف  املتبادل  واالتفاق  واحد  اجتماعي 
وغريمها  والثقافة  والسياسة   االقتصاد 

(Durkheim, 1958, 24) . 
االجتماعي األدب  علم    ليس  إن 

دراسة  لكن  صنعه.  من  خالصاً  علماً 
كلمتني  من  تتكون  التخصصات  متعددة 
علم  يعرف  واألدب.  االجتماع  علم  عن 
أو  اجملتمع  ومنو  أصل  دراسة  أبنه  االجتماع 
اجملتمع يف  اإلنسانية  العالقات   دراسة 

(Ratna, 2013, 10).   
 
 

 آالن سوينجووداألدب االجتماعي عند 
لتاسع يف القرنني ا ي علم االجتماعال

جوهرية  دراسات  ظهرت  والعشرين،  عشر 
و  األدب.  يف جسوينعند  يف  موجودة  وود 

األوراق  أن  املؤسف  من  املنطقة  تلك 
املوجودة يف  املعارف والبحوث  الصغرية من 
الدوبيوس جبودة زائدة، وليس هناك  جمموع 
خصائص  يف  وسطحية  علمي،  يقني  أي 
أهم  تربط  ما  وغالبا  االجتماعية،  البصرية 

والتاريخ صلة   األديب  النص  بني  حامسة 
 . (Swingewood, 1992, 18)االجتماعي  

واجملتمع،  ابألدب  يتعلق  وفيما 
هنجه  يف  مفاهيم  ثالثة  سوينجوود  يقدم 

 :(Endaswara, 2013, 79)  األديب
األدب   -1 اليت أن  اجتماعية  كوثيقة 

صنعت  عندما  النظر  وجهة  فيها 
 .األدبية
هو   وقال األدب  إن  اخلرباء  بعض 

اهلياكل املعكاس  ان ملختلف  باشر 
والنزاعات   األسرية  والعالقات  االجتماعية 
وتكوين  الطالق  ميول  وحىت  الطبقية 

  . (Setri & Setiawan, 2020, 29)  السكان 
سوين انتقد  ذلك،  البيان ج ومع  هذا  وود 

بقوهلا إنه مع منو التغريات العميقة واهلياكل 
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دراسة  جدا  الصعب  من  االجتماعية، 
 وصفها انعكاسا مباشرا للظروف الكتاابت ب

بوصفها أن   األدبيات،  تشري  وهكذا 
التغيري  درجة  إىل  والشعور،  للقيم  انعكاساً 
اجملتمعات وكذلك  خمتلف  الذي حيدث يف 
اهليكل يف  االجتماعي  التكييف  طريقة   إىل 
التجربة  هلذه  واستجابتها   االجتماعي 

(Swingewood, 1986, 160). 
احلال األدب   -2 انعكاس  هو 
 . جتماعي الذي كتبه املؤلفاآل

عن  مهمة  وثيقة  هذه   األدب 
األوقات وكواثئق عصرية، حتاول املطبوعات 
ان تسجل احداث هذه االايم. لكل عصر 
األدب  ويسعى  املتنوعة.  اخلاصة  اهتماماته 
املناسبات  واثئق  تصوير  إىل  االجتماعي 

األدبية األعني  يف   ,Endaswara)  اخلاصة 

ج سوينجوود هذا نهموينتقل  .  (91 ,2013
حالة  مناقشة  إىل  األدب  مناقشة  من 
احلالة  سيما  وال  األدبية،  األعمال 
عمل  خلق  عند  للمؤلف.  االجتماعية 
فالفنان  حوهلم.  أشياء  مع  بوساطة  املؤلفني 

بيئته  ,Karyanto)  قادر على حتريك ونقل 

1997, 90) . 

األحداث األدب   -3 مظاهر  من  هو 
 .ثقافيةالتارخيية واحلالة االجتماعية ال

أبمهية   املناقشة  سوينجوود  بدأ 
قبول  كيفية  لتتبع  الشاق  والعمل  املهارة 
أحداث  يف  األديب  للعمل  اجملتمعات  بعض 

لونثال   استنتج  معينة.  الفنانني أاترخيية  ن 
نفسه الواقع  من  اكثر  الواقع    يصورون 

(Swingewood, 1972, 19).   والثقافة
اإلبداعية  األعمال  من  جمموعة  عن  عبارة 
أخالقية  قيماً  تعكس  أدبية(  )نصوص 
وفلسفته.  واملادية  للتصنيع  ونبذا  عالية، 
اآلن  حىت  تؤكد  اجتماعية  ثقافة  والثقافة 

وإن كان  احلضارة،  مفهوما بشكل   ترسالة 
إىل  يؤدي  الذي  النص  سياق  يف  ضيق 
ومنخفضة  عالية   مستوايت 

(Swingewood, 1992, 6) . 
 

 تصوير جمتمع مصر 
فإن   آنفا،  ذكر  علم وكما  حتليل 

وود قال إن جآالن سوين  ي األدب االجتماع
هو   االجتماعية األدب  األحداث  كوثقة 

 عندما وجهة النظر صنعة األدبية.
لتتحرر  املطبوعات  تكن  مل  طبعا، 
أديب  عمل  هبا.  حتيط  اليت  احلياة  واقع  من 
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خيايل  عمل  أنه  الناس  عامة  من  يفهم 
كان  أساساً،  املؤلفني.  خيال  يف  متأصل 

ارتباطاً   ويربطميثل دائماً سرداً معيناً  األدب  
اجملتمع يف  واهتمامات  املسائل  جبميع  وثيقاً 

 ,Astutiningsih & Hat)  فرتة اترخيية معينة

2019, 2) . 
اليت الرسالة   هشام اجلخإن قصائد  

رأسىاألخرية   التحرير   ومشهد   ميدان 
وصفها   اليت  احلقائق  هي  هشام والتأشرية 

فإنه    ا لشعر والويو،يف قصائدها. ووفق   اجلخ
الشاعر  أفكار  عن  يعرب  أديب  شكل 
رئيس  وينظمه  موضوعية  بطريقة  ومشاعره 

والداخلي املادي   ,Siswanto)  تشكيله 

من خالل قصيدته، مل خيلق   .(108 ,2008
اجلخ شكِّلها   هشام  اليت  األدبية  األعمال 

اخليال مجالًيا فحسب، بل خلق أيًضا جسر 
عند العميقة  املشاعر  هذا لقارئ  خلق  ما 

الدولة  يف  مركزه كعضو  خلفية  يف  العمل. 
هشام   ووصف  خمتلف اجلخ  املصرية. 

الظروف والظواهر اليت وقعت يف مصر، وال 
 . 2011سيما تلك اليت وقعت يف عام 

ع  اترخيا   2011م  اكان  عاما 
املصرية.  احلضارة  أحناء  مجيع  يف  سيذكر 
الناس  تشمل  االجتماعية كبرية  أزمة  هناك 

ال واحلكوما احلكمية  نظام  وجود  هو  ت 
ومنذ االنقالب العسكري الذي قام عادلة.  

عبد  مجال  بقيادة  األحرار  الضباط  به 
حىت  مصر  حيكمون  اجلنود  ظل  الناصر، 

 .(Waskita, 2013, 11)  2011عام  
 

 منهجية البحث 
البحث    ستخدما هذا  نهج  امل يف 

ويهدف إىل رصد ظاهرة   . الكيفي الوصفي
ف هبدف  حمدد  موضوع  أو أو  مضمنها  هم 

األساسي  هدفه  يكون  قد  أو  مضمونة. 
)عبيدات تقومي وضع معني ألغراض عملية  

 (. 46، ص  1999،
البحث   بياانت ال  مصادر  هذا  يف 

الذي  املهي    الكيفي إنتاج وضوع  يتيح 
ويف .  (Arikunto, 2014, 172)  بياانتال

إىل   البحث   اهذ  البياانت  مصدر  ينقسم 
البياانت  نوعني:   واألساسمصادر   ية 

الثِّانوية البياانت  أما  مصادر  در امص . 
الرئيسي  هيف  البحث   هذايف    ةالبياانت 

هلشام   قصائد ثالث   األول"  "الديوان  يف 
املوقع على  حتميلها  مت  اليت   اجلخ 

www.algakh.com  .  الثانوية وأما البياانت 
واجملالت   هيف الكتب  من  إضافية   بياانت 

http://www.algakh.com/
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واإلنرتنت  والواثئق  واحملفوظات  العلمية 
األدب  بعلم  املتعلقة  واألطروحة  واجملالت 

النظرايت   ي جتماعاال أساس  على 
 . واألساليب والدراسات اليت متت دراستها

أما طريقة مجع البياانت املستخدمة 
طريقة و والكتابة.  وترمجة  بطريقة القراءة  هي  

هي مستوى من الدقة بني   البياانت  تصديق
عرض  من  والبياانت  املستهدفة  البياانت 

 ,Firdaus & Zamzam, 2017)  الياانت

تصديقأما    .(106  البياانت  طريقة 
و   زايدةهي  فاملستخدمة   تثليث املتارة 

البياانت  صحة  من  للتحقق   البياانت 
اخلرباء أو  الصديق  مع  طريقة و .  واملناقشة 

على   طريقة املستخدمة هي    حتليل  البياانت 
وهوبرمان وهي تقليل البياانت أساس مايلز  

النتائج واستخالص  البياانت   وعرض 
(Huberman & Miles, 1994, 30)  . 

 النتائج
يف    تصوير مصر  جمموعة جمتمع 

عند  اجلخ  هلشام  األول"  "الديوان  القصيدة 
  نظرية آالن سوينجوود، كما يلي:

 ظالمة اجملتمع
هي   أشكال الظالمة  من  شكل 

اخل نوعية  على  العام  اليت السخط  دمات 

مطالب  إىل  األحيان  من  يف كثري  تؤدي 
سيئة  أهنا  على  إليها  ينظر  ما  عامة، كثرياً 

يف   مبا  املنظمة،  البريوقراطية تحلياة   لك 
(Suryadi, 2010, 293) . 

هشام  عنه  عرب  آخر  وصف  ومثة 
ميدان  يف  رأسى  مشهد  قصيدة  يف  اجلخ 
القصيدة  وتراجع  ابلرفض.  يتعلق  التحرير 

أعمال   بعض  هبا عن  قام  اليت  الرفض 
يف  الرفض  وتظهر  احلكومة.  ضد  املصريون 

 القصيدة التالية: 
ـها" بنَا كشَّفـــْت عن وجه   وإذا غض 

 وحيــاؤان أيبـى يدن ّـِـسُ وجــهَـهَا 

ـمْ خُيــــبـروك  أبنـنــي   ال ترتكـــيه 

"... )مشهد متـمـــردٌ خــاَن األمانةَ أو سَــهَا
 ( 2011  رأسي يف ميدان التحرير،

أعاله،   سطر  الشاعر   وصف ومن 
هو   غضبنا  امامنا.   ظهراذا  وجهه  القائد 

بلغ ذروته ال  حنأول أن خنمد غضبنا الذي 
قمنا  أننا  ختربهم  ال  وجهه  يتسخ  أن  نريد 
أمحيكم  سوف  )حنن(  أنين  والواقع  خبيانتهم 
ابلقدر  محقى  القادة(  )أيها  تكونوا  مل  إذا 

تدور   الكايف كامرأة  ما،  صفقة  إلفساد 
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 خيطها بشكل جيد وخترقه بسهولة. ويبدو
الشعب للحكومة.  أن هشام وصف رفض 
الفريد  البيان  جاء  القصيدة  بداية  ويف 

 " عن   للشاعر  كشَّفـــْت  بَنا  غض  وإذا 
". يبدو أهنا تصف جنب الذي خيرج وجه ـها

فقط ليظهر أنفه على العرش عندما يضغط 
 . عليه غضب الشعب

 
 معاانة اجملتمع 

هي   كل املعاانة  خيتربها  حالة 
يشهده اإل الذي  األمل  هي  فاملعاانة  نسان. 

على السواء واآلالم اليت   بطيناو   ظهريااملرء ب
 . (Rahmatullah, 2015, 6)  يعاين منها

األخرية"  "الرسالة  قصيدة  يف 
الشعب   وصف  هشام اجلخ مشكلة معاانة 

ة يف دعم ابإلضافة إىل إدارة احلكومة الظامل
احلرية. فالبيت السابق  الذي صف مشكلة 
إىل  الشاعر  أشار  املعبد،  الكالم. يف  حرية 
ينتج  وما  اآلراء  عن  التعبري  يف  ظلم  وجود 

 عنها من معاانة الشعب: 
يـل  " ي ظُْلمَةَ الصَمْـت  الثَق   عَانَْت ب اَلد 

 فَُكـلُّ صَــْوٍت َكـاَن يـَعْـلُو يـُْقـمَــعُ 

يــل  يـَنَـاي ـرَ حَـتَّـى أَتــَ   اهَـا صَــْوُت ج 

عُ  ـمُ ُحسْـنَها وجُتَمِّ  " )الرسالة فـَغَـَدْت تـُلَـمْـل 
 ( 2011األخرية،  

 " الشاعر  ذكر  األول،   ففي سطر 
يـل   الثَق  الصَمْـت   ظُْلمَةَ  ي  ب اَلد  ". عَانَْت 

يف   وذكر الظروف  أن  القصيدة  يف  الشاعر 
يف  اختالالت  وجود  توضح  الوقت  ذلك 

ت الشعب.  بلده  رفاه   وذُكر ؤدي إىل فقدان 
ن االحوال كانت يف ذلك الوقت "ظلمة"، أ

ان  نقاط مضيئة ميكن  مما يعين عدم وجود 
أيضا  قال  افضل.  حلياة  دليال  تعطي 
بوقت  يشعر  الشاعر  أن  الثقيل"  "الصمت 
هو  الصمت  والبهجة.  واإلاثرة  السالم  من 

 املوت ال حياة وال حرية.

 أمل اجملتمع
م األمل   طرقية ن  هو  قوة  زائد 

لألهداف. ومن املؤكد أن هذا التعريف هو 
إنه  الذكي.  التفكري  إىل  الدافعة  القوة 
على  تساعد  اليت  العقلية  ابلطاقة  إحساس 
دفع الشخص إىل هدف )وايباور( الشرف 
العنصر  هو  )هوب(،  تطبيق  يف  الثاين 

أهدافك. إىل  للوصول  املستخدم   العقلي 

أو الذهنية  اخلطط  يعكس  خرائط   فهو 
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 ,Snyder, 1994)  الطريق اليت ترشد التفكري

5-8) . 
الومن   الشاعر هذا  يدرج  بيت، 

على   عبارات حيتوي  شخصية   أن  آماال 
وآمال الذي يوكل السامع أو القارئ. وهذا 

 الرجاء جنده يف  البيت التايل: 
َدا"  ويُعلنُ شعبَنا العريبَّ مُتَّح 

 تَل  فال )السوداُن( مُنقسمٌ وال )اجلوالُن( حمُْ 
رٌ يُدأوي اجلُرْحَ منفردَا  وال )لبناُن( منكس 
نا العريبِّ  يف  سيجمعُ لؤلؤات  خليج 

( يزرعُهَا  ( 2011"... )التأشرية، )السودان 
رجاء   وصف إىل  اعاله  البيت 

بلدان  هناك  تكون  أال  أيمل  وهو  الشاعر. 
سودانية أكثر انقساما. أما األمل الثاين فهو  

تس مل  اجلوالن  هضبة  ويقصد أن  تكشف. 
هضبة  إن  إسرائيل.  من  حرية  هي  احلرية 
السورية  احلدود  على  تقع  منطقة  اجلوالن 
لبنان  يتمكن  أن  أيضا  وأيمل  واإلسرائيلية. 
من الشفاء من جراحه. ويصور الشعراء ثروة 
أن  ويرجو  العريب.  العامل  املمتدة عرب  العرب 
ميكن اجلميع من استخدامها كما يرجو أن 

املغاربة مجيع   يتمكن  القمح يف  من حصاد 
بفخر  الفلسطينيون  يتمكن  حىت  األوقات، 
من  الصوماليون  ويتمكن  النفط  عصر  من 

الشرب إىل األبد. وأيمل الشاعر أن يكون 
مساعدة  يف  العرب  بني  انسجام  هناك 
مصاعب  هناك  إذا كانت  بعضا  بعضهم 
إذا  بعضا  بعضهم  إانرة  ويف  ومصيبات، 

م بعضا خفت املصابيح، ويف تشجيع بعضه
إذا بدأ اآلخرون يف اليأس، ألن مجيع العرب 

 إخوة. 
 

 القومية يف مجهورية مصر العربية 
أو  الوطين  الروح  هي  القومية 
الوحدة الوطنية يف تطورها، مما جيعلها تفهما 
فرد  لروح كل  حيوية  العناصر  وحدة  جيعل 
لقومية مسيث  يعيش يف جمتمع أكرب. ووفقاً 

للم الوطين  الوعي  نوعية   واطننيفإن 
(Smith, 1991, 71) . 

القصيدة   هذه  الشاعر   دعى ويف 
القراء على أال خيجلوا من أنفسهم كعرب. 
محاس  ابهلوية  االعرتاف  هذا  ويصاحب 
وجهد للحفاظ على وحدة العرب ودعمها. 
الوطنية  احلدود  تكون  أال  وينبغي 
سببا  والقبلية  الدينية  واالنقسامات 

ال لالحتاد  ابلنسبة  أما  هو لالنقسام.  وحيد 
 قوة هللا.
 سأكربُ اترًكا للطفل  فُرشايت وأْلواين"...
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 ويبَقى يرسمُ العريبَّ ممشوقًا هبامت ه  
 ويبقى صوُت أحلاين 

“بالدُ العُرْب  أوطاين.. وكلُّ العُرْب  
 ( 2011" )التأشرية،  إخواين”

اعاله القصيدة  سيحتفظ   ا، ويف 
يسلبه حقوقه.  أن  أحد  يستطع  ومل  حبقوقه 

م من اإلهانة املتكررة واخلداع، مل وعلى الرغ
واإلذعان.  للرتاجع  سبب  هناك  يكن 
سيقاتل حىت النهاية. وعندما يكرب، سيظل 
يتصور يف قلبه أنه عريب ابرز. وعلى اجلميع 
أن يتقبلوا أنه عريب وسيبقى عربياً. ألنه كان 

بالُد الُعْرب  أوطاين..   قال دائما يف قلبه: "
الُعْرب   ال "  إخواين  وكلُّ  مطلق  أمر  وهذا 
 جدال فيه. 

ال اعتمادا على ما سبق بياهنا أنه  
يبدو عما  مستقال  أديب  عمل  أنه و   يكون 

واألعمال  احلقيقي.  العامل  يف  حوادث 
احلدوث من  انعكاسات  األدبية عبارة عن 
هناك  األدب  الكتايب. يف  و  الفين  الشكل 
دائما خيط يربط اخليال ابلعامل احلقيقي ويف 

يعترب  خياليا، الواقع،  خياال  الشعر  القارئ   
يف حني أن خميلة املؤلف قد ال تزيل متاما 
اليت  االحداث  اساس  على  واقعه  عناصر 
أعاله  اجلخ  هشام  قصيدة  مثل  به.  حتيط 

املؤلف،  مشاعر  متثل  خيالية  قصيدة  هي 
مرتبط أبحدث  التارخيي  انسحاهبا  أن  غري 
مصر.  يف  العربية  وقومية  املصرية  الثورة 

أو هذه   وشاعر  على  حي  شاهد  املؤلف 
 .األحداث

 
 اخلالصة 

من  بياهنا  سبق  قد  مما  انطالقا 
أن علم  اخلالصة  إىل  جمتمع   تصوير  اخللفية 

األول" القصيدة  جمموعة  يف   مصر  "الديوان 
اجلخ أربع.  ف  هلشام  على  ، األولتنقسم 

على   اجملتمع  الذي ظالمة  الدولة  رئيس 
يف قصيدة ، حتتوي لشعبهرفض مساع تنهيدة  

التحرير.    رأسيشهد  م ميدان   الثاين، يف 
اجملتمع االستبدادية،    معاانة  القيادة  عن 

األخرية.  توي  حت الرسالة  قصيدة   الثالث، يف 
القصيدة  حتتوي  ،  اجملتمع أمل   التأشرية. يف 
شكل   الرابع، يف  تصورها  مت  اليت  القومية 

والعرب للوطن  قصيدة حتتوي  ،  حب  يف 
 التأشرية.
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