
 أ 

 
  دولة ماليزاي

   (MHOE)وزارة التعليم العايل 

 جامعة املدينة العاملية ماليزاي

 كلية اللغات

  قسم األدب العريب والنقد األديب

 شعر فاروق شوشة يف الواقعية 

 )يقول الدم العريب أمنوذجا(

 لنيل درجة املاجستري يف األدب العريب والنقد األديب مقدم حبث تكميلي 

 "ب" هيكل

 عيسى تقدمي الطالب: كوسوىب

 MAL131AX166الرقم املرجعي: 

 :إشراف

 ائر مأمحد السا مضحي الدكتور فليحسعادة  

 عريب والنقد األديبقسم األدب ال

 2013/2014العام الدراسي:  



 ب 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



 ج 

 APPROVAL PAGEصفحة اإلقرار :
 : كوسوىب عيسىأقرت جامعة املدينة العاملية مباليزاي حبث الطالب

 اآلتية أمساؤهم: األشخاص  من
The dissertation has been approved by the following: 

 
 
 
 
 

 Supervisor Academic على الرسالة املشرف

 
 

 
 

   Supervisor of correctionحعلى التصحياملشرف 
 

 
 

 Head of Departmentالقسمرئيس 

 
 

 

 Dean, of the Facultyالكليةعميد 

 
 

 Academic Managements & Graduation Deptقسم اإلدارة العلمية والتخرج 

Deanship of Postgraduate Studiesعمادةالدراسااتلعليا 

 



 د 

 إقرار

، والنقل واالقتباس من املصادر  ، قمُت جبمعه ودراسته أقررُت أبّن هذا البحث من عملي اخلاص
 واملراجع املتعلقة مبوضوع البحث.

 

 كوسوىب عيسى اسم الطالب :  

 

 

 -----------------التوقيع :     

 -----------------التاريخ :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه 

 
DECLARATION 

 

I hereby declare that this dissertation is result of my own investigation, except where 

otherwise stated.  

Name of student: KOUSSOUBE ISSA  

 

 

Signature   ------------------------ 

Date        ------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و 

 

 
 جامعة املدينة العاملية

 إقرار حبقوق الطبع وإثبات مشروعية األحباث العلمية غري املنشورة
 حمفوظة © 2014حقوق الطبع 

  كوسوىب عيسى 
 

 شعر فاروق شوشة يف الواقعية 
 )يقول الدم العريب أمنوذجا(

 
 أّي شكل أو صورة دون إذن ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف

 : إالّ يف احلاالت اآلتيةكتوب من الباحث م
 .منه بشرط اإلشارة إليه  زووالعميكن االقتباس من هذا البحث  -1
اليزاي االستفادة من هذا البحث مبختلف الطرق وذلك مبحيق جلامعة املدينة العاملية  -2

 ، وليس ألغراض جتارية أو تسوقية. ألغراض تعليمية
النسخ من هذا البحث غري املنشور إذا حيق ملكتبة اجلامعة العاملية مباليزاي استخراج  -3

 طلبتها مكتبات اجلامعات، ومراكز البحوث األخرى.
 

 

 كوسوىب عيسى   أكّد هذا اإلقرار :
 --------------التاريخ:              -------------التوقيع:

 

 



 ز 

 ملخـــــــــــــص

 العريب أمنوذجا(شعر فاروق شوشة )يقول الدم يف الواقعية  :جاء هذا البحث بعنوان

الااذين عااتوا تعبااريا صااادقا عاان الواقااع، واملتتبااع لنتاجاتااه ياادر  أنااه ماان  الشااعراء إن فاااروق شوشااة ماان   
الشااعراء املعاصاارين الااذين يصااورون لنااا الواقااع االجتماااعي الااذي نعيشااه اليااوم ماان أحااداث ووقااا ع، باال 

ر. ولذا كان اختياري له موضوعا ويذهب بعيدا من ذلك حيث يتناول قضااي سياسية بطريق غري مباش
 إمهااار دوريف يف معاجلااة إىل هلااذ البحااث، فهااو ماااهرة ملفتااة يف الشااعر احلااديث. ويهااد  هااذا البحااث

الواقع من خالل أشعاريف وانتما ه للجيل الواقعي. وتسليط الضوء من خالل حتليل قصيدته "يقول الادم 
در لاادماء املساالمد أبياادي املساالمد وغااري العااريب" علاا  مااا حياادث اآلن يف البلاادان اإلسااالمية ماان هاا

 املسلمد. وأخريا إبراز اجلماليات الفنية يف تلكم القصيدة، وكيف تصف الواقع العريب اإلسالمي.

ملاانها اسااتعان اب احلااديث عاان الشاااعر و،قافتااه، كماااخااالل  تااار يملاانها الاب الباحااث وقااد اسااتعان    
 دلولاملا، مان م  تباد لاه أن يف القصايدة بالغياةجلواناب الالظواهر الفنياة وا ملوقو  عل  تلكلالتحليلي 

االصطالحي للفظة الواقعية كمذهب أديب ال ينفصل انفصاال كليا عن املدلول االشتقاقي املستفاد من  
كلمة "واقع" فالواقعية تسع  إىل تصوير الواقاع وكشاف أساراريف، وامهاار خفاااييف وتفسارييف، ولكنهاا تارى 

 يف. الواقع العميق شر يف جوهر  أن

إْذ شاخ  احلاد،اة وأضاف  وكان مان نتا جاه كاذلك أناه وفاق شوشاة يف تصاويريف للواقاع يف قصايدته     
عليهااا صاافة اإلنسااان، إن أساالوبه يعتاات ماان أياال األساااليب حيااث أك اار ماان اسااتخدام اجلماال القصاارية 

جمه اللفظي بسهولة وأبنه قريب من الفهام، والتكرار لي بت أفكاريف وآراءيف يف قلوب القراء.كما متيز مع
ابلوحدة املوضاوعية والوحادة يف حد ذاهتا اتسمت القصيدة وقد ال يتطلب قاموسا لالستعانة به، ولقد 

الفنيااة ماان باادايتها إىل ؛ايتهااا  حيااث ركااز الشاااعر علاا  القضااية الر يسااة وهااي القتاال والاادمار واهلااال  
  يف البيت األول إىل آخر القصيدة.  ذلكويتجل   الذي يعيشه قومه يف لياليهم وأايمهم،



 ح 

ABSTRACT 
      

 

    The research is set under the topic:  Realism in Farouk Shousha's poetry "the Arab blood 

says" a model. 

Indeed Farouk Shousha is one of the poets who expresses a true reflection of reality, and 

whoever follows his outputs would definitely realize that he is amongst the contemporary 

poets who portray events and facts of social reality in which we live today. In fact, he 

sometime goes far by dealing with some political issues indirectly, so he has been chosen to 

be the topic of this research, as he is known to be a striking phenomenon in the contemporary 

poetry. The research aims to show Farouk's role at addressing reality through his poems and 

his membership in the generation of realistic. In addition, highlighting through the analysis of 

the poem "the Arab blood says" concerning what happens now in Islamic countries; killing of 

Muslims by Muslims and non-Muslims, finally to highlight the aesthetics of art in that poem, 

and mention how it describes the Arab-Islamic reality.  

The researcher uses the historical method whilst discussing the poet and his culture, and uses 

the analytical method to pullout the phenomena and technical aspects of rhetoric in the poem 

and. It then appears to him that the idiomatic meaning of the word "realism" as a literary 

doctrine that cannot be separated completely from the etymological meaning learnt from the 

reality. Realism seeks to portray reality, uncover its secrets and to show its mysteries and 

interpretation, but sees that the reality is evil in its deep essence 

Amongst the results, is that Shousha was successful at portraying the reality in his poem, as 

he made the event like human being and let it express itself; his style is one of the most 

beautiful styles, as he mostly makes use of short sentences and repetition to prove his ideas 

and opinions at the hearts of readers. It is also marked by the use of easy verbal lexicon, close 

to understanding; it may not require the use of dictionary. The poem itself is characterized by 

unity of objectivity and technical unit from beginning to end. As the poet focuses on the main 

issue, which is killing and destruction experienced by his people days and nights, this reflects 

in the first line to the end of the poem.  
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 ـــر وتقديركـــش

 :ّصالة والّسالم عل  النيب القا لهلل محد  الّشاكرين ، وال احلمدهلل املستحق للشكر واجلالل، احلمد   
 ، وعل  آله وصحبه الشرفاء.1ال  ي ْشُكر هللا م ن ال  ي ْشكر النَّاس""

أوجه الشكر والتقدير ألستاذي   2چ    ڄڦ  ڦ  ڄ  ٹ چ  قوله انطالقا من      
را ي، الذي أحسن ادة الدكتور فليح مضحي أمحد الساميف األدب احلديث والنقد احلديث مشريف سع

ألجلي،  املتواضع، ابذال وقته ال مد املعاملة معي، وأخل  يف توجيهي خالل إعدادي هلذا البحث
عرفان هلذيف البقعة العلمّية النرية جامعة املدينة كما أوجه الشكر واليف هللا خريا جزاء، وأطال بقاءيف.  فجزا

العاملية مباليزاي ، مبختلف العاملد عليها من جملس أمناء ، وأعضاء هيئة التدريس ، وموّمفد ، وعل  
 تعاىل ورعايف(. رأسها معايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور / حممد بن خليفة التميمي. )حفظه هللا

 خريا هللا ايفتور داود عبد القادر إيليغا ) جز اللغات / األستاذ املشار  الدك ابلشكر عميد كلية وأخ 
 أبناء املسلمد(  يف خدمته

 يفتشجيعي اعديت و عن مس والدي الذي مل ميل ومل يتقاعس –وأان يف صدد الشكر  –وأشكر      
     مها. آمد!  بقاء ل هللااملواصلة، كما أشكر والديت اليت شاركته يف هذيف املساعدة والتشجيع أطا

لمّية، أخّ  رية العهذيف املس والّشكر كذلك موصول إىل كل من ساعدين مادايا أو معنوايا خالل      
، كما أوجه ترااب أاب يف يلذي كان ، الابلذّكر ان ب الوايل السابق لوالية ترااب جنرياي / احلاج اثين أبوبكر

ِر املقيم يف الوالايت املتحدة جزايف هللا خري  ا يوجَّه عل يل. وأخرير ل  ما فا عالشكر للتفيسور علي ز ك 
ما أشكر كؤسسات،  ت وم، من شخصيا حيايت العلمّيةالّشكر والّتقدير إىل كّل من أّدى دوررا يف 

 أصدقا ي وزمال ي وكذلك أحبايب. 

                                                            

 .  1/313املقدسي، حممد بن مفلح بن حممد، اآلداب الشرعية واملنح املرعية، )فصل: من مل يشكر الناس ال يشكر هللا(  - 1
  7القرآن الكرمي، سورة إبراهيم، آية  - 2
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 فهرس احملتوايت

رقم  املوضوع
 الصفحة

 

 داءــــــإه

لدي العزيز الكرمي ع مان، الذي وقف جبانيب مساعدا إايي ماداي، دافعاا إىل وا
 عين جل الصعوابت اليت واجهتين خالل الدراسة، فجزايف هللا خري اجلزاء. 

 إىل والاااديت اللطيفاااة احلناااون الااايت ساااهرت اللياااايل يف خااادميت ورعااااييت، انصاااحة
والتوفيااق يف املسااتقبل، إايي ابلصاات والتاا ين يف األمااور راجيااة يل يف ذلااك اخلااري 

 ....  "زرعا أطال هللا بقاءمها ليجنيا ما"  .فجزاها هللا عين خريا
 إىل إخواين وأخوايت 
 إىل كل من علمي حرفا 
 إىل أصدقا ي وزمال ي 
إىل حميب األدب واألدابء 

أهدي هاذا البحاث املتواضاع، راجياا مان املاوىل عاز وجال أن جيعلاه لناا ال عليناا 
 خرة يف الدنيا واآل
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 ة مقدم

فباالقلم اساتطاع اإلنساان  ،القلاماحلمد هلل الذي خلق اإلنسان علماه البياان، وعلماه كيفياة اساتخدام       
الوجود، والصاالة والساالم علا  النايب األماي  م أن يبقي أفكاريف وآراءيف عل  لوحح له القلأات ، كمايسود أن

صاااحبه ذوي األلبااااب واألقاااالم رضاااي هللا عااانهم لاااه و آ ، وعلااا تخدم قلماااا ولكناااه أبقااا  علمااااالاااذي مل يسااا
 أيعد. 

،وراتاااه األدياااب يف  وأيتااازود باااه الكاتاااب  رمااازيمهماااا يف اعتماااع ، فهاااو ساااالح إن القلااام يلعاااب دورا       
القلاام وساايلة إىل إبااراز مااا يف  ماان و يتخااذ جمتمعااه الاايت يسااع  إىل تغيريهااا، ومفاسااد يعلاا  مساااو  حروبااهو 

املساالم أن  اايف هللا يف  لااذا جيااب علاا  األديااب  نتاجاتااهفكااار ، وك ااريا مااا ياانجح يف ضاامرييف ماان اآلراء واأل
 احلساب.  يوم ما يبدعجل فيو  نتاجاته األدبية ألنه املسؤول األول أمام ربه عزإأعماله و 

شااعر، وإذا دققنااا النظاار يف الشااعر وجاادانيف الن اار و التنقساام إىل قساامد: األدبيااة  نتاجاااتواملعاارو  أن ال    
نقسم إىل قسمد: الشاعر العماودي التقليادي والشاعر احلار املعاصار وسا تناول يف هاذا البحاث الناوع احلار ي

إىل ختيااري هلاذا املوضاوع ا سابب جتاايف الاواقعي فياه، ويرجاععند شاعران فااروق شوشاة، مبيناا االمن الشعر 
تنااول الشاعراء احملاد،ون الواقاع وكياف ؟ الواقاع رعاصالعريب املاحلر  الشعر كيف يعرض:  من أمههاتساؤالت 

 . يصلح الشعر احلر لدراسة حتليلية نقدية؟ وهل املر الذي نعيشه اليوم

، وقفااات علااا  قصااايدة "يقاااول الااادم ابلواقاااع العاااريب احلااار الشاااعر عالقاااةهاااذيف التسااااؤالت عااان  يف مااال      
كفن القتيال بكفان سام اإلساالم، و ياتاب حيث يقتل القاتالساخن، العريب" لفاروق شوشة، يف جو دموي 

 قصيدة حتد،نا عن الواقع الذي نعيشه اليوم. يقول الدم العريب املسلم؟ إ؛ا  الشهادة، ولكن ماذا

أللفاات  هاااأقااوم بتحليل وددت أنروق شوشااة "يقااول الاادم العااريب" بعااد وقااويف علاا  هااذيف القصاايدة لفااا    
فاينين ال أجاد يف ذلاك نصارة لادين ، آخار برصاص مسالممسلم أنه عندما يقتل شباب املسلمد إىل  أنظار

 . الدم العريب املسلموالسا ل هو  ،لمسلمدل هللا احلنيف بل خسارة
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ريب أمنوذجاااا" شااعر فااااروق شوشااة املعاصااار "يقااول الااادم العاايف : الواقعياااة عنااواندراساااة اخاارتت هلااذيف ال     
 يف الواقعيجتاول: االتناولت يف الفصل األ ،أساسيات البحثبعد مقدمة و  فصول ،ال،ةحيث قسمتها إىل 

دور فااااروق شوشاااة يف الشاااعر العاااريب : ينتاااه ،ال،اااة مباحاااث. ويف الفصااال ال ااااوحت يف الشاااعر احلاااديث احلااار
إىل   الااثل. م تطرقاات يف الفصاال اانمطالباا وحتتااه مبح ااان، وحتاات كاال مبحااث لواقااععالقتااه اباحلااديث و 

، يف املبحاث مباحاث،ال،اة لياة، وحتتاه راساة وصافية حتليقصيدة يقول الدم العريب "لفااروق شوشاة" د حتليل
ويف املبحاااث  جاااو القصااايدة وأسااالوهبا الفاااين، ويف املبحاااث ال ااااين، ومعناهاااا اإلياااايل نااا  القصااايدةاألول 
 .هتوصياتو البحث  ونتا ا ةاخلامت م. إمهار الواقعية يف القصيدة ال الث

 أرجو من هللا سبحانه وتعاىل أن ينفعنا به، ، وأن جيعله لنا ال علينا إنه ويل ذلك والقادر عليه.  اأخري و   

 كوسوىب عيسى                                                                                  
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 العناصر اآلتية:  تكون من، وتأساسيات البحث 

 إشكالية البحثالعنصر األول: 

العمااودي التقلياادي الاايت تقااف  رأى بعااض األدابء يف العصاار احلااديث أن هنااا  قيااودا يف الشااعر العااريب   
دون احلريااة يف التعبااري، باال رأووا أن هااذيف القيااود ال تساامح للشاااعر أن يعاات عاان الواقااع كمااا ينبغااي،  احاااجز 
لية، ليتمكنوا من التعبري عن الواقع. ومان هاؤالء ن هذيف القيود اخلليمؤوا إىل الشعر احلر الذي يتحرر لذا جل

 الشعراء فاروق شوشة صاحب قصيدة "يقول الدم العريب" 

ولكن هؤالء الشعراء اعددين وجدوا أنفسهم أمام أقالم ترفض هذا الناوع مان الشاعر الاذي اليقاوم علا    
وأساع  يف هاذا البحاث  .ضؤيد ومعاار وزن خليلي والينتمي إىل روي معد، ف صبح الشعر احلديث بد م

 ألحل اإلشكالية التالية: 

 ما املراد ابلواقعية يف الشعر العريب احلديث؟  

 لواقع عالقته ابنتاجات فاروق شوشة و 

 لواقعاب وشة احلدي ة "يقول الدم العريب"عالقة قصيدة فاروق ش

 

 أسئلة البحثالعنصر ال اين: 

 بناء عل  هذيف اإلشكاليات املطروحة آنفا، فينن الباحث يسع  إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

 لواقع يف شعريف؟كيف عرض فاروق شوشة ل

  كيف وصف فاروق شوشة الواقع يف قصيدة "يقول الدم العريب"؟ 

 ؟لواقع ابشة "يقول الدم العريب" ما عالقة قصيدة فاروق شو و 
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 البحثأهداف العنصر ال الث: 

نقد األدب منذ طفولته مساوئ بيئته كما وقف مع بعض الزعمااء انصارا ومشاجعا إايهام يف سياسااهتم يف 
اعتمع، إن صح هذا القول ف ين دور أقالم األدابء حول ما حيدث اليوم يف العاامل اإلساالمي؟ لاذا يهاد  

 مايلي: إىل الباحث يف هذا البحث املتواضع أن يتوصل

 شوشة يف معاجلة الواقع من خالل أشعاريف وانتما ه للجيل الواقعي.    إمهار دور فاروق 

ماا حيادث اآلن يف البلادان  علا قصيدة فاروق شوشة "يقول الادم العاريب"  خالل حتليل تسليط الضوء من
 د أبيدي املسلمد وغري املسلمد.اإلسالمية من هدر لدماء املسلم

 . شوشة وكيف تصف الواقع العريب اإلسالمي بدقةإبراز اجلماليات الفنية يف قصيدة فاروق  

  

  أمهية البحثالعنصر الرابع: 

  ويباااد الااادم العاااريب"قصااايدة فااااروق شوشاااة "يقاااول  درسيااا البحاااث املتواضاااع يف كوناااه تكمااان أمهياااة هاااذا
 ، مع بيان األساليب البالغية اليت استخدمها الشاعر، وذلك أبسلوب أديب انقد. ابلواقععالقتها 

 

  منهجية البحثالعنصر اخلامس: 

ساتخدم الباحاث املانها ا، حياث والتحليلاي لتاار يا داملتواضع منها معد يتم ال يف املنهجاذا البحث هل
سااتخدام املاانها التحليلااي عنااد الوقااو  علاا  تلااك ايث عاان الشاااعر و،قافتااه، كمااا   خااالل احلااد تااار يال

 يف القصيدة.  بالغيةجلوانب الالظواهر الفنية وا
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  حدود البحثالعنصر السادس: 

ع ال فاا  علاا  دارس األدب احلااديث دور األدابء والشااعراء سااواء يف الن اار أو يف الشااعر يف نقااد اعتماا     
 انعيشاه يتالا ياةالواقعالقضاااي  األدبياة احلدي اة تاجااتنهاذيف اال كيف تناولتالعريب، ولكن السؤال الطارئ  

 اليوم؟ 

قتهاا ابلواقاع تنحصر هذيف الدراسة يف حتليل قصيدة "يقول الدم العريب لفاروق شوشة" ومادى عالسلذا    
قضاااااي جمتمعاااه ماااع بياااان األسااااليب ل سااالوب الاااذي اشاااذيف الشااااعر يف عرضاااهاأل إمهاااارو  اإلساااالميالعاااريب 

 البالغية اليت استخدمت.

  

  هيكل البحثالعنصر السادس: 

جتاايف الاواقعي بعناوان اال ولاألم الفصل وأساسيات البحث تتجسد هذيف الدراسة يف اهليكل التايل: مقدمة 
، ويف الفصال دور فااروق شوشاة يف الشاعر العاريب احلاديث والواقاع ين:الفصل ال ا يليه، و يف الشعر احلديث

 م، ةيااقددراسااة حتليليااة ن اقااعلو عالقتهااا ابو  : قصاايدة "يقااول الاادم العااريب" لفاااروق شوشااة" الااث واألخااريال
 اخلامتة.
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 تقسيمات البحثالعنصر السابع: 

وحتااات كااال فصااال مباحاااث  أساسااايات البحاااث،و  مقدماااة  بعاااد فصاااول ،ال،اااةإىل  يف الدراساااة  تقسااايم هاااذ
 اآليت: يف رج حتت بعض املباحث مطالب، وذلك ندوت

 وحتته العناصر اآلتية: أساسيات البحث،

 إشكالية البحثالعنصر األول: 

 العنصر ال اين: أسئلة البحث

 العنصر ال الث: أهدا  البحث

 العنصر الرابع: أمهية البحث

 العنصر اخلامس: منهجية البحث

 العنصر السادس: حدود البحث

 العنصر السابع: هيكل البحث

 العنصر ال امن: تقسيمات البحث

  وأساسيات البحث املقدمةبعد 

 احلر الشعر احلديثيف  واقعيجتايف ال: االولالفصل األ

 وحتته ،ال،ة مباحث:

 الدراسات السابقةاملبحث األول: 

 مفهومه وعوامل ازدهاريف يف الشعر احلديث جتايف الواقعياملبحث ال اين: اال
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 وحتته مطلبان 

 املطلب األول: االجتايف الواقعي مفهومه وعوامل ازدهاريف

 املطلب ال اين: عوامل ازدهار االجتايف الواقعي يف الشعر احلديث  

 لواقع عالقته ابالشعر العريب احلر و املبحث ال الث: 

 وحتته مطلبان: 

 املطلب األول: نش ة الشعر العريب احلر وتطوريف 

 ابلواقع احلر عالقة الشعر العريب املطلب ال اين: 

 

  :ينالفصل الثا

 لواقع عالقته ابالشعر العريب احلديث و دور فاروق شوشة يف 

 وحتته مبح ان

 املبحث األول: ترية الشاعر "فاروق شوشة"

 وحتته مطلبان:

 حياته ال قافيةشوشة و  نش ة فاروقاملطلب األول: 

  دواوين شوشة ومؤلفاتهاملطلب ال اين: 

 املبحث ال اين: االجتايف الواقعي يف شعر فاروق شوشة

 وحتته مطلبان:
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 األول: بعض نتاجات فاروق شوشة  املطلب

  نتاجات فاروق شوشة  و  الواقع املطلب ال اين:

 

 :ثالثالفصل ال

 ةيقدن حتليليةدراسة والواقع. قصيدة يقول الدم العريب "لفاروق شوشة" 

 :احثمب،ال،ة وحتته 

 ومعناها اإليايل املبحث األول: ن  القصيدة 

 "دراسة حتليلية"  الفين: جو القصيدة وأسلوهبا بحث ال اينامل

 : واقعية قصيدة يقول الدم العريب بد املاضي واحلاضر الثال بحثامل

 

 اخلامتة

 نتا ا الرسالة

 توصيات الرسالة

 وأخريا قا مة املصادر واملراجع
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 احلر الشعر احلديثيف  جتايف الواقعي: االولالفصل األ

 وحتته ،ال،ة مباحث:

 السابقة: الدراسات املبحث األول

  

 مفهومه وعوامل ازدهاريف يف الشعر احلديث جتايف الواقعي: االاملبحث الثاين

 وحتته مطلبان 

 : االجتايف الواقعي مفهومه وعوامل ازدهاريفاملطلب األول

 : عوامل ازدهار االجتايف الواقعي يف الشعر احلديث املطلب الثاين

  

 لواقع عالقته ابالشعر العريب احلر و : املبحث الثالث

 وحتته مطلبان: 

 : نش ة الشعر العريب احلر وتطوريف املطلب األول

 : الشعر العريب احلر وعالقته ابلواقع املطلب الثاين
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 احلر الشعر احلديثيف  واقعيجتايف ال: االولالفصل األ

 الدراسات السابقةاملبحث األول: 

اإلعااالم، الاايت يسااتخدمها معظاام الباااح د  أصاابح العااامل كقريااة واحاادة بظهااور اإلنرتنياات وغاارييف ماان وسااا ل
للحصول علا  املعلوماات، ولقاد اساتخدم الباحاث هاذيف الوساا ل للحصاول علا  عناوان شابيه بعناوان   اه 
"الواقعياااة يف شاااعر فااااروق شوشاااة املعاصااار، قصااايدة يقاااول الااادم العاااريب أمنوذجاااا" إىل أن وقاااف علااا  بعاااض 

اقعي يف األدب احلاااديث، أو تناولااات أشاااعار فااااروق جتاااايف الاااو ث ودراساااات جامعياااة قامااات بدراساااة اال اااو 
 : شوشة كعناوينها، ومن هذيف البحوث مايلي

: الصااورة يف اإلجتااايف الااواقعي يف الشااعر السااوداين احلااديث )دراسااة أساالوبية(  ااث لنياال درجااة الاادكتورايف أوال
إسااالم أابد /  –يف األدب والنقااد، قااام بااه الطالااب مركااز أمحااد اببكاار حممااد يف اجلامعااة اإلسااالمية العامليااة 

 م 2000 –م 1999ه / 1420 –ه 1419العام اجلامعي 

 متهيااد و،ال،ااة فصااول، حيااث تناااول الباحااث يف التمهيااد فاعليااة اخليااال وعالقتااه لقاد انااتظم هااذا البحااث يف
ابلصورة، ومفهوم الصورة عند النقاد احملد،د، كما حتدث عن كيفية دراسة الن  دراسة أسالوبية، وحتادث 

ين، جتاااايف الااواقعي يف الشاااعر الساااودااألول تناااول بااادء اال أخااريا عااان مفهاااوم الواقعيااة يف الشاااعر. ويف الفصااال
جتايف، ودور الارواد مان الشاعراء والنقااد يف دفاع جتماعي الذي نش  فيه هذا االواال واملناخ ال قايف والسياسي

شااارتاكية يف الشاااعر الساااوداين. أماااا الفصااال ال ااااين فقاااد تنااااول كماااا تنااااول هاااذا الفصااال الواقعياااة االمساااريته،  
لاي والواقاع اإلفريقاي، واملاوروث العااملي، الاديين جتايف الواقعي، الايت مت لات يف الواقاع احملرة يف االمصادر الصو 

والفاااين والشاااعيب واألساااطوري. كماااا تطااارق إىل دراساااة الصاااورة ذاهتاااا مااان حياااث أنواعهاااا ووميفتهاااا وكيفياااة 
 تشكيلها، ابعتبارها نسيجا من العالقات اللغوية جيسد رؤية الشاعر وأحاسيسه ومشاعريف. 

ظري من البحث، فينن الفصل ال الث قاد درس الصاورة دراساة وإذا كانت الفصول السابقة مت ل اجلانب الن
أساالوبية مااع بيااان طاارق تشااكيلها والوميفااة الاايت تؤديهااا يف الاان  الشااعري، وعالقااة الصااورة مبااا قبلهااا ومااا 

أب؛ااا شتلااف  -بعااد أن وقااف الباحااث علاا  دراسااة الطالااب مركااز أمحااد-بعاادها ماان الصااورة. ميكاان القااول 
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فالشاااعر الساااوداين احلاااديث موضاااع دراساااة "مركاااز أمحاااد" يف   اااه، بينماااا  عااان دراسااايت مااان حياااث امليااادان،
اشااذت شااعر فاااروق شوشااة احلااديث جماااال لبح ااي، فخالصااة القااول إنااين أتفااق معااه يف اسااتخدام الواقعيااة  

  كاجتايف، عند حتليل األعمال األدبية.   

الاادكتورة "عاازة  أعدتااه وق شوشااةة تطبيقيااة يف شااعر فااار الشااعر العااريب املعاصاار والاارتاث: دراسااة نقدياا اثنيااا:
حيااااث قالاااات يف مقدمااااة   هااااا: عقااااد  2013  01-01  نشااااريف يف الساااانة املاضااااية حممااااد جاااادوع"  و 

يازت هاذيف العالقاة بقادر  شعراؤان املعاصرون أواصر عالقة و،ق  برتا،هم العريب يف أروع صورها وأصفاها، ومت
كا ناا حياا انبضاا بكال ألاوان احليااة يف وجادا؛م ستيعاب والفهام الاواعي:  اا جعال مان الارتاث  كبري من اال
عا للدراساة مان باد نتااج الشاعراء املعاصارين، شاعر فااروق و . وتواصل قا لة واختاار البحاث موضاوخاطرهم

توميفااه ملعطياتااه شوشااة، ليكااون منوذجااا داال ومعااتا عاان طبيعااة تعاماال الشاااعر املعاصاار مااع ترا،ااه، وكيفيااة 
عتباار فااروق شوشاة ر داللة يف هذا اجلانب الرحب، وابأصدق مت يال، وأغز عتبار شعريف عناصر وأدوات، اب

أيضا من أكت الشعراء املعاصرين الذين حيرصون ويعملون عل  جتديد هذيف التقنية الفنياة، وإ،را هاا وصاوبة 
 عطا ه، وبراعة أدا ه.  

ساتمداد مان الارتاث يف لاه لالعل  حمااور ،ال،اة يف تناو  قامامض  ميكن اإلشارة إىل أن البحث وبناء عل  م
شعر فاروق شوشة من حيث بنياتاه الشاعرية  الفصال األول: اللغاة الشاعرية، ويركاز علا  اعااالت واحلقاول 

املوسااايقي يف  اللغويااة الااايت يتشاااكل منهااا معجماااه، أماااا الفصاال ال ااااين: التشاااكيل املوساايقي، ويعااارض للبنااااء
يب. ويف الفصل ال الث: الصاورة الشاعرية ويتنااول العناصار يقاعات املورو،ة للشعر العر شعريف املستمد من اإل
 ا استمد من الرتاث.مل منها صوريف الشعرية وفيواملكوانت اليت تتشك

ألن هذيف الصفة   يال للرتايف القول إن فاروق شوشة يعتت شعريف أصدق مت   ث الدكتورة وافقي و  ي هذا
يعتاين ابلارتاث يف  إال أن   هالدراسيت هذيف،  من الدواعي اليت جعلتين أختار قصيدة من قصا ديف كنموذج

شعرية لفاروق شوشة، أما   ي هاذا فساريكز علا  اجلاناب الاواقعي الاذي يلماس السياساة العمال األييع 
 . الإنسانيةانقدا تلكم التصرفات الاإلنسانية من حيث القتل والتدمري، 
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رسااالة الطالااب "الرشاايد بوشااعري" الاايت قااام بتقاادميها لنياال درجااة املاجسااتري ماان جامعااة دمشااق، العااام : اثل ااا
ااد الرشاايد 1980 -1979الدراسااي  بوشااعري   ااه م بعنااوان: الواقعيااة يف أدب يوسااف إدريااس. ولقااد جسَّ

ملصااااطلح  –سااااتة فصااااول املكااااون ماااان  –ة، حيااااث تعاااارض يف الباااااب األول منهااااا يف ،ال،ااااة أبااااواب ر يساااا
يازات اجلمالياة أو الفكرياة لتاك جتاهاهتاا، واملماورهاا يف البيئاة األوروبياة، وأهام "الواقعية" وعوامل نش هتا وتط

جتاهات، م ختم هذا الباب بنظرة سريعة عل  الواقعية يف العامل العريب. كما قسم الباب ال اين إىل أربعاة اال
ث عاان حياااة يوسااف إدريااس وإنتاجااه يف القصااة القصاارية والروايااة فصااول، وفيااه تطاارق الباحااث إىل احلاادي

شاارتاكية والنقديااة والطبيعيااة(. أمااا الباااب ال الااث واألخااري فلقااد ة، ومناااها الواقعيااة األساسااية )االواملساارحي
يتفق  ميزات اجلمالية ألدب يوسف.   يفّصله الباحث إىل ،ال،ة فصول تناول فيه طُرق األداء الفين، وامل

جتايف يف الشعر ااحلديث لفاروق شوشة، أما ال اين فيننه يعم  األول يتناول الواقعية كيف أن ا ث بوشعري  مع
 كل جوانب األدب يف أعمال يوسف إدريس األدبية.   

ا" رساااالة مقدماااة لنيااال درجاااة جاااجتاااايف الاااواقعي يف املسااارح الساااوري املعاصااار "ساااعد هللا وناااوس أمنوذ: االرابعاااا
م جبامعاة البعاث 2010 –ه 1431العربية وآداهبا، أعدهتا الطالبة: دانية علي حسن املاجستري يف اللغة 

يف اجلمهورية العربية السورية. قسمت رسالتها إىل مخسة فصاول بعاد مقدماة ومتهياد، تناولات الطالباة دانياة 
ى قدياة وأخار يف التمهيد، حياة الكاتاب ساعد هللا وناوس واملراحال الفنياة الايت مارت هباا كتاابتاه مان واقعياة ن

شاااارتاكية، ويف الفصاااال األول: تناولاااات مساااارح ونااااوس السياسااااي ماااان خااااالل تركياااازيف علاااا  نشااااوء املساااارح ا
السياسي يف الاوطن العاريب. ويف الفصال ال ااين: املسارح السياساي عناد وناوس لكان ضامن رؤياة ترا،ياة، ويف 

ماد ،قافاة الفسااد منهجاا يف جتماعي يعتاريات السياسية اليت أدت إىل فرز الفصل ال الث أشارت إىل الت ،
جتمااعي جباذريف االطبيعة تعامله مع هذا الواقاع وذلاك عات مسارحية )ياوم مان زمانناا( الايت كشافت الفسااد 

 السياسي، وعت مسرحية )امللك هو امللك( اليت حتاكي الواقع السياسي املعييف ضمن رؤية ترا،ية علمية.

ة يف نصااوص ونااوس األخاارية الاايت يوضااح فيهااا البعااد الااذايت نسااانيناولاات يف الفصاال الرابااع النزعااة االبينمااا ت 
لشخصاااياته، ويف الفصااال اخلاااامس واألخاااري تطرقااات إىل الصاااناعة الفنياااة للااان  املسااارحي عناااد وناااوس مااان 

قساايم رسااالة دانيااة عتمااد يف بنا هااا أشااكاال جدياادة. هكااذا   تاالتحلياال البنااا ي لشخصااياته والاايت خااالل 
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فق ماع تالرسالة الذي ي سرح السوري املعاصر، فبعد هذا العرض يتبد مضمونجتايف الواقعي يف املبعنوان اال
جتايف يف األعمال األدبية، بينما يستقر الفرق يف هاذيف األعماال األدبياة، فبينماا استخدام الواقعية كا  ي يف 
جتااايف الااواقعي، فااينين أسااتخدمه يف الشااعر احلااديث ألبااد ماادى انيااة املساارح السااوري لتجااري فيااه االاشااذت د

 العالقعة بد الواقع والشعر العريب احلديث.  
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 مفهومه وعوامل ازدهاره يف الشعر احلديث جتاه الواقعياالاملبحث ال اين: 

 االجتاه الواقعي مفهومه وعوامل ازدهارهاملطلب األول: 

تطاارق إليهااا أين عاان نعااواترخهااا   اسااتخدامها يف ك ااري ماان البحااوث ولكاان ذلااك ال ميلواقعيااة الجاادال أن ا
ا ليقاف    اي هاذب أو  اوث غاريتاطر إىل أن يرجاع إىل كضاهيدا للقاارئ الاذي قاد يمتولو بشكل بسيط 

 عل  مفهوم الواقعية واتر ها. 

أن "الواقعيااة يف الفلساافة: مااذهب يلتاازم فيااه  ف دركااتاملعاااجم ابح ااا عاان معااىن الواقعيااة  اطلعاات علاا  بعااض
الظاارو  واملالبسااات التصااوير األمااد ملظاااهر الطبيعااة واحلياااة كمااا هااي، وكااذلك عاارض اآلراء واألحااداث و 

  2" بتصوير أحوال اعتمعىن  عْ يف األدب: مذهب يعتمد عل  الوقا ع، وياُ الواقعية و " 1 "دون نظر م ايل.

اصاطالحا  ال نكاد نعر  لفظاا أو" عية يف األدب، يقول الدكتور مندوراعال مفهوم الواق هذا يهمنا يف  
حاادي ا يف اللغااة العربيااة قااد اضااطربت داللتااه وتنوعاات مفاهيمااه م اال لفظااة الواقعيااة الاايت ترياات هبااا لفظااة 

 3"شتقاقي للكلمة وهو لفظ )واقع(بسبب األصل اال األوربية. وكل ذلك realisme رايلزم 

إال أنناا ، لواقع والغاريادور حول ادر إىل ذهنه أ؛ا تعين مبا يتبواجلدير ابلذكر أن من يسمع كلمة الواقعية ي
ط الابعض باد ة حياث رباجند أنفسنا أمام توجيهات عديدة لدى األدابء بناء عل  فهمهم ملصطلح الواقعي

 الواقعية واملوضوعية.

اب يقصاد أحيااان مان األدب الاواقعي إىل األدب بعاض الكتايلوح لناا أن "مندور   ويف ذلك أشار الدكتور
ا املفهاااوم يسااالمنا إىل املفهاااوم املوضاااوعي، وكااا ن واقاااع الااانفس الفردياااة اليصااالح ماااادة األدب الاااواقعي. وهاااذ

                                                            

الرتاث. اجلزء ال اين  املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع ، إحياء، تركيا –إستانبول  املعجم الوسيط ، جممع اللغة العربية، -1
 (1051) ص الطبعة ال انية.

 د عبد القادر، وحممد علي النجارإبراهيم مصطف ، أمحد حسن الزايت، حاماإلخراج:   

 ( 1051نفس املرجع السابق، ص ) - 2
  (91)، ص 1938مد إبراهيم سنة، أمحد حم صر للطباعة والنشر والتوزيع،؛ضة م، حممد، األدب ومذاهبه، مندور - 3
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طبقاات شرتاكي ملعىن الواقعية إىل تناول األدب ملشاكل اعتماع ومظااهر الباؤس والفاقاة الايت تارزح حتتهاا اال
يقاظ وعي اجلماهري ودفعها إىل حال تلاك املشااكل بطريقاة سواعدها أو بعقوهلا، وذلك إلمة بالشعب العا
   1"أو أبخرى.

سااية متااد الاادنيا ضااجيجا، ناارى إىل جوارهااا ذلااك نويف النصااف األول ماان القاارن التاسااع عشاار بينمااا الروما"
الرومانسااية  كاام طبيعتهااا قااد قااوي الااذي مي لااه يف فرنسااا أونوريااه دي بلاازا . وإذا كاناات التيااار الااواقعي ال

آ،اارت الشااعر صااورة ألدهبااا، فااينن الواقعيااة آ،اارت الن اار ابلضاارورة فهااي مل تنشااد شااعرا ومل تاانظم قصااا د، وإمنااا  
ت دخلا، إىل أن توسعت و هذا التقصري يف وقت طفولة الواقعية كان  2"كتبت قصصا أو مسرحيات ن رية.

 ه من وسا لها اإلعالمية. تشذيف الشعر وا

للفظااااة الواقعيااااة كمااااذهب أديب ال ينفصاااال انفصاااااال كليااااا عاااان املاااادلول والواقااااع أن املاااادلول االصااااطالحي "
مهااار خفااااييف إإىل تصااوير الواقااع وكشااف أسااراريف، و االشااتقاقي املسااتفاد ماان كلمااة "واقااع" فالواقعيااة تسااع  

يقتاه إال بريقاا كااذاب أن مايبادو خاريا لايس يف حقو يف جاوهريف،  وتفسرييف، ولكنها تارى أن الواقاع العمياق شار
أو قشرة ماهرية، فالشجاعة واالستهانة ابملوت لو نقبنا عن حقيقتها لوجدانها أيساا مان احليااة أو ضارورة 

حقيقته أ،رة أتخذ مظهر املباهاة، واعد واخللود تكالب عل  احلياة وإيهاام للانفس ال مفر منها. والكرم يف 
ة القاايم امل اليااة الاايت نسااميها قيمااا خاارية، فهااي ليساات يف واقااع باادوامها أو اارارهااا. وهكااذا األماار يف كافاا

ياة ققساوة ووحشاية. ومااالقيم األخالاحلياة احلقيقية، وإمنا هذا الواقع هو األ،رة وما ينبعث عنها من شارور و 
عات االجتماعية إال أغفلة حنيلة ال تكاد شف  الوحيف الكامن يف اإلنسان، وهو ذلك الاذي عات و واملوض

ولكاان هاال هااذا هااو  3عنااه الفيلسااو  اإلجنلياازي الااواقعي هااوبز بقولااه: "إن اإلنسااان ل نسااان ذ ااب ضااار" 
تباع يالياات فعل  األديب الواقعي أن ال يتشاءم ، وعليه كذلك أن ال يت األدب؟ إن األدب أوسع وأيل

                                                            

  (91، حممد، األدب ومذاهبه، ص )مندورمرجع سابق،  - 1
  (93ص ) السابق، املرجعنفس  - 2

  (93السابق، ص ) املرجعنفس  - 3
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احلياااة فينساا  دوريف يف أدبااه، فهااو حمااام ولسااان جمتمعااه، ياارق  إذا ضااربوا لااه الطبااول حااد فاارحهم، ويرساال 
 دموعا إذا تقطعت هبم األسباب ونزل علهم البالء. 

وهكاااااذا يتضاااااح كياااااف أن الواقعياااااة ليسااااات األخاااااذ عااااان واقاااااع احليااااااة وتصاااااويريف وااااارييف وشاااااريف كاآللاااااة "    
، كمااا أ؛ااا ليساات معاجلااة ملشاااكل اعتمااع وحماولااة حلهااا أو التوجااه حنااو هااذا احلاال، كمااا أ؛ااا توغرافيااةو الف

وإمنااا هااي فلساافة خاصااة يف فهاام احلياااة واألحياااء وتفسااريمها، ليساات ضااد أدب اخليااال أو األبااراج العاجيااة، 
أن التشااؤم ترى احلياة من خالل منظار أسود، وترى أن الشر هو األصل فيها و أو هي وجهة نظر خاصة 

  1."بين البشر ال امل الية والتفاؤلواحلذر مها األجدر ب

ياااااة تخياااال حياااا  حنسااااان املاحلقيقااااة أن الواقااااع الااااذي يسااااع  إليااااه األدابء ال ياااادر  إال يف اخليااااال، فاإل    
 ة، اللهام إاليس إال شاقاو لاحيساب أناه ساعادة والواقع أن كل ماا يارايف اإلنساان  أحالمه وشيالته سعيدة يف 

عانياه ي ماوالغموم م  من اهلمو ، فالغين يف تلك البيوت الفاخرة يعاين"جل وعال"اقرتن بذكر هللا وعبادته  ما
 ن الجياادون إىللقتياال الااذيايالقااي ماان انفعاااالت نفسااية مااا يالقيااه أهاال يف كوخااه. إن القاتاال للاادنيا الفقااري 

 النوم سبيال ملا يف قلوهبم من حزن عل  فراق حبيبهم.

احليااااة يف ذلاااك الوقااات، وهاااو "الاااروح تعباااريرا عااان الاااروح اجلدياااد الاااذي سااايطر علااا   الواقعياااةوإذا كانااات " 
العلمااااي"، فقااااد تاااار  الواقعيااااون خياااااالت الرومااااانتيكيد وأحالمهاااام، وراحااااوا يلتمسااااون احلقيقااااة يف الواقااااع 

الواقعاة، وهاذيف احلقيقاة  امللموس، فليس للواقعيد إميان بعامل علوي فوق احملسوس، ولكنهم يؤمنون ابحلقيقة
 2 "ميكن الوصول إليها عن طريق التجربة

ومن امل لو  عند الناس أن ينظروا إىل املذاهب ال ال،ة: الكالسيكية والرومانتيكية والواقعياة، علا  أسااس "
أن بينها صراعرا، واحلقيقة أن كل مذهب منها مي ال احلاد األقصا  للاون فقاط مان ألاوان النشااط اإلنسااين، 

، ويااااؤدي بنااااا الواقعيااااةؤدي بنااااا إىل فالاااادوافع البدا يااااة تااااؤدي بنااااا إىل الرومانتيكيااااة، وإحساساااانا ابحلقيقااااة ياااا

                                                            

 (94،  حممد، األدب ومذاهبه ص )مندور مرجع سابق، - 1
 (30)ص ، دار الفكر، األدب وفنونه دراسة ونقد  ،عز الدين ،إااعيل - 2
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إحساساااانا االجتماااااعي إىل الكالساااايكية، أي: الفاااان الااااذي حياااارتم فيااااه الناااااس القااااانون والتقاليااااد. وأحساااان 
 وتشوسار 1 هو ما حافظ عل  التوازن بد هذيف القاوى ييعراا، كماا صانع هاومريوس -فيما أعتقد-األدب 

اهااه حاال يصاال إىل زماان حيااس الناااس فيااه أبنااه غااري أن كاال مااذهب يتطاار  يف اجت 4ورنسااار 3 وشكساابري 2
ب لاايس كافيرااا للتعبااري، وميضااون يبح ااون عاان أساالوب جديااد. وماان هنااا مهاار "املااذهب الرماازي" يف أعقااا

 5 "الواقعية

كماا قعياة  نتيكياة والواة والرومابد يف هذيف املقالة أنه مل يكن هنا  صراع باد املاذاهب ال ال،اة: الكالسايكي 
                                                                    نساينمهار كل منها استجابة لرغبة النشاط اإلإ   احلقيقة أنه يزعمه البعض، ولكن

 

 عوامل ازدهار االجتاه الواقعي يف الشعر احلديثاملطلب ال اين: 

حيث ذهاب بعاض األدابء إىل  -يف املطلب األول-ومفهومها األديب بعد أن وقفنا عل  مصطلح الواقعية 
الواقعيااة تقااوم علاا  مالحظااة مظاااهر احلياااة، وتسااجيلها كمااا هااي،  يااث يكااون قلاام األديااب كعدسااة "أن 

املصور، فهو حيصر جهديف يف اختيار املشهد الذي يروقه، ويقوم بتصاويريف. وكماا أضاا  بعضاهم إىل ذلاك 

                                                            

 ، واألوديسةIlidهومريوس "القرن التاسع أو ال امن قبل امليالد": شاعر يوانين، صاحب ملحميت "اإللياذة  - 1

م": شاعر إجنليزي، ولد يف لندن. قلد الشعراء  Geoffery Chaucer "1340-1400جيوفري تشوسر:  - 2
 the Canterburyأشهر أعماله "قص  كنرتبري  اإليطاليد، وأسهمت أعماله األدبية يف إ،راء قواعد اللغة اإلجنليزية. ومن

Tales 
شاعر إجنليزي، يعد أعظم الشعراء اإلجنليز بال است ناء. وضع عددرا من املسرحيات  ،  1616 -1564 ويليام شكسبري  - 3

 الشعرية اخلالدة
 

اليت اندت " Plaiade": يعد أحد مؤسسي مدرسة "Piarre de Ronsard "1524-1585ببري دي رونسار  - 4
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لااك الاايت تنب ااق ماان مشااكالت عامااة وقضااااي أن املنااامر الاايت حتظاا  ابهتمااام عدسااة األديااب الااواقعي هااي ت
 ؟ وازدهارها وامل اليت أدت إىل مهورهافما هي الع 1."الناس، وتتز مظاملهم ومآسيهم

ماان تلااك يف الشااعر احلااديث،  لااب العواماال الاايت أدت إىل ازدهااار الواقعيااةحتاات هااذا املطيساارين أن أساارد  
من دمار نووي، فقد شهد هاذا اجليال أحادا،ها فهازت كياان العوامل قيام احلرب العاملية ال انية وما أحد،ته 

اإلنسااان العااريب وحركاات أفكاااريف حنااو التحرياار ماان قيااود الشااعر ليعاات عاان نفسااه ابنطالقااة، مااات يف احلاارب 
بعاد العاملية ال انية أك ر من مخسد مليوان مان البشار، أدت هاذيف امل سااة إىل يقظاة الاوعي العاريب اجلمااعي 

 انيااة باادافع الااتخل  ماان االسااتعمار والفساااد الااداخلي، كمااا أدت تلااك امل ساااة إىل منااو احلاارب العامليااة ال
م يف 1952الوعي الشعيب عامليا  ا أدى إىل قيام حركات حترير يف ك اري مان باالد أسايا وأفريقياا م ال ،اورة 
هاودي بعاد مصر، وحصول ك اري مان الادول علا  اساتقالهلا. ومان هاذيف العوامال زايدة النفاوذ الصاهيوين والي

( وانتصاار مصار 1967 – 1948اغتصاب فلسطد واملواجهات العسكرية العربية الصهيونية فيما بد )
  2م واستمرار احلركة الفدا ية.1972سنة 

ملعلوم ئة تتغري، واأن البي حال كما، والزمان ال يدوم عل  ويتكيف مع البيئة إن اإلنسان يسع  مع الزمان 
ت حليااااة الااايت جتاااا فلسااافة أن األدياااب ولياااد البيئاااة، يتنااااول الكاااالم واحلاااديث عنهاااا وعااان أبنا هاااا. فنظااارا إىل

موي يف دفاااينن اجلااو الااا الاايت يعيشاااها أبناااء الدولااة.الكاتااب علاا  الكاااالم عاان الواقاااع والبحااث عاان احلقيقاااة 
 يظهار عداوتاه وين الذيوا شعبهم بسيوفهم بدال من العدو الصهيالعصر احلديث وملم الطغاة الذين واجه

 ضد اإلسالم ويسع  بد املسلمد فسادا وتفرقة. 

شااعور الشااباب العاارب الااذين عاشااوا احلاارب " تتم اال يف األسااطر التاليااةعواماال بعااض  وقفاات علاا  ولقااد  
انساااي املتشاااا م الياااا س ملتطلباااات وقاساااوا ويالهتاااا وجااارفهم تياااار القومياااة العربياااة بعااادم مالءماااة املوقاااف الروم

ا فناااا إجيابياااا للبنااااء ال للفااارار. كماااا أشاااار كاااذلك إىل تعااادد ، فااااجتهوا إىل الواقعياااة واشاااذوهالعصااار والواقاااع

                                                            

 (248) " ماليزاي / ص2010" جامعة املدينة العاملية دراسات يف النقد األديب احلديث، - 1
   ( 306ص ) الطبعة األوىل،، 2004الجتاهات املعاصرة يف األدب، دار النصر، االعاجي، حممد موس ،  - 2
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االنتماءات السياسية والفكرية واملذهبية نتيجة للصراع بد املعسكرين الغريب والشارقي أوجاد مناخاا خصابا 
  1 "للشعراء

 احل والطاااحل،بااد الصاا العااامل كلااه صااراع، صااراع بااد احلااق والباطاال، صااراع بااد القااوي والضااعيف، صااراع   
يب األدياب روت. ونصاد قابيال وهااالعاامل واجلاهال، ويرجاع اترياخ هاذا الصاراع إىل ماا حادث باصراع بد 

ساكي الاالجتاايف الكف لوماة ال ام ،يف احلاق ال  اا  يتنااول هاذيف احلاوادث بشاجاعة و  ع أنهاذا الصارا  مان
لكااان  ساااان الضاااعفاء،نفساااه ل دنيا واعتاااتاعتاااىن ابلطبقاااة العلياااا كماااا اعتاااىن االجتاااايف الروماااانتيكي ابلطبقاااة الااا

يشااه واقااع الااذي يعهملااد الاحلقيقااة أن الروماااتكيد كااانوا يتعاااملون مااع أهاال األصاافر الاارانن والسااالطد، م
 أبناء اعتمع، رمبا خوفا من سيو  الطغاة

"الشااااعور ابخلااااو  واإلحساااااس وطاااار الفناااااء يف عصاااار تسااااوديف الواقعيااااة عاااان  ظهااااراء هللا أن تولكاااان شاااا  
دفااع الشاااعر إىل أن يقاااوم بشااعريف احلاارب والاادمار وياادعو إىل احلااب يف التجااارب النوويااة الااذي كااان سااببا 

والساااااالم. كماااااا أدى تطاااااور وساااااا ل االتصاااااال إىل التقاااااارب ال قاااااايف، وأ،ااااار يف الشاااااعراء الشاااااباب وعااااارفهم 
" أ،اار واضااح يف  1965 -1888ابالجتاهااات العامليااة، وكااان للشاااعر األمريكااي "توماااس سااتون إليااوت 

   2شعر املدرسة اجلديدة" 

بكااوا علاا  ف، عيشااون فيااهعاات الواقعيااون عاان الواقااع يف أشااعارهم الاايت نظماات يف أحااوال اعتمااع الااذي ي   
 دماء األبرايء، كما اندوا أمتهم إىل النهوض ومواجهة العدوان. 

 

 

 
  

                                                            

 (306الجتاهات املعاصرة يف األدب، ص )االعاجي، حممد موس ، مرجع سابق،  - 1
 (307نفس املرجع السابق، ص ) - 2
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لواقع عالقته ابالشعر العريب احلر و املبحث الثالث:    

  نشأة الشعر العريب احلر وتطورهاملطلب األول: 

كمااااا عرفااااه   –نعااااين ابألدب "ماااان املعلااااوم أن األدب ينقساااام إىل قساااامد ن اااار وشااااعر، فمااااا هااااو األدب؟ 
بفضاال خصااا   صااياغته إحساسااات ياليااة، أو انفعاااالت عاطفيااة أم مهااا كاال مااا ي ااري فينااا   –األوربيااون 

ذ مان كال معا. ومن الواضح أن هذا التعريف  تلف عن التعاريف العربية الايت تقاول: إن األدب هاو األخا
ونقصد وصا   الصياغة: الشكل الفين، ك ن يكاون ملحماة أو قصاة أو مقالاة أو قصايدة، شئ بطر . 

م طريقاااة األداء اللغاااوي. فاااالكالم العاااادي اليعتااات أداب، ألناااه لااايس خصاااا   األسااالوب األديب اللغاااوي. 
ة فقاااد كوناااه أداب. أماااا ونقصاااد ابإلحساساااات اجلمالياااة اعتباااار األدب فناااا يااايال، فاااينذا فقاااد القااايم اجلماليااا

االنفعاااالت العاطفيااة فااال بااد أن يتضاامن األدب حاارارة العاطفااة وإال انقلااب إىل حقااا ق علميااة أو رايضااية 
شرجه عن كونه أداب. وحل عندما يكاون العمال األديب قا ماا علا  الفكار جياب أن يتضامن احلارارة القاادرة 

 1."عل  حتر  وجدان اإلنسان

يف اع يف اعتباار لكان الناز مان األدب و  التعرياف أناه ال جادال يف أن الشاعر احلار جانسد هاذا يتبد للقارئ بع
ضاا يتطارق ان ال ااين أيكا  ، ولاونوعا من الشعر العريب الذي يتخذ قوافيا وأزاان يف شكلياته ال كنظرييف الغاريب

عر جااء الشا ب.لغار اعرية يف وأزان يف بعض األحايد عند كباار األدابء ذوي القادرة واملوهباة الشا إىل قوا 
 احلر ليفتح للشعراء ابب احلرية يف التعبري كما زعم رواديف.

تتاايح األوزان احلاارة للفاارد العااريب  "ويف ذلااك جنااد انز  املال كااة تقااول يف كتاهبااا "قضااااي الشااعر املعاصاار": 
ا العلياا، املعاصر أن يهارب مان األجاواء الرومانساية إىل جاو احلقيقاة الواقعياة الايت تتخاذ العمال واجلاد غايتها

وقد تلفت الشاعر إىل أسلوب الشطرين فوجديف يتعارض مع هذيف الرغباة عناديف ألناه مان جهاة مقياد بطاول 
ويق ذمااان جهاااة أخااارى حافااال ابلغنا ياااة والتاااحمااادود للشاااطر وبقافياااة موحااادة ال يصاااح اخلاااروج عنهاااا، وألناااه 

ا للطاقاة  واجلمالية العالية. أما القيود اليت تضيق آفاق األوزان القدمية، فهي تلوح للفارد املعاصار ترفراا وتبديادر
                                                            

 ( 9ص ) ، الطبعة اخلامسة،م2006، والنشر والتوزيع؛ضة مصر للطباعة مندور، حممد،  األدب وفنونه،  - 1
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الفكريااة يف شااكليات ال نفااع هلااا، يف وقاات يناازع فيااه هااذا الفاارد إىل البناااء واإلنشاااء وإىل إعمااال الااذهن يف 
. م إن فروض العمل واحلياة املنتجة تتطلب أن  لاق الشااعر لنفساه أسالوابر أك ار حرياة موضوعات العصر
  1 "وأقل هيبة وجالالر 

للشاعر  اضاع أسساز  صادق املال كة عن قواند الشعر اخلليلي، وماع ذلاك فين؛اا حاولات أن تان شلت   
بعدها، كما حاولات أن جتاد اااا مناسابا هلاذا الناوع مان الشاعر  ا وعصر ماشعراء عصره ليسري عليهااحلر 

اجلديد الذي يتجرد عن األوزان اخلليلية املشهورة " فينين أجد يف هذا العمل انتقاال من العمود اخلليلي إىل 
ر وما ذلك إال أنه شعر عمود ولكناه تطاور عان عماود اخلليال، فاينذا قلناا شاعر العماود مل يغاب العمود املطوّ 

ذهن القارئ التعلق ابلعمود القدمي، الذي هو الواقع، ولكّنه عماود متطاّور مان انحياة عادد التفعايالت عن 
 2ونظامها يف الشطر وتوافر القافية يف األشطر" 

ومن تتبع قول انز  املال كة جيد أن الشعر احلر  تلف عان الن ار، وأن لاه قاواند وقواعاد متيّازيف عان قصايدة 
بعادها، ويف تعريفهاا ملفهاوم الشاعر احلار تقاول: شاعر ذو شاطر واحاد، لايس لاه طاول الن ر اليت عرفت فيماا 

اثبت، وإمنا يصح أن تتغري عادد التفعايالت مان شاطر إىل شاطر، ويكاون هاذا التغياري وفاق قاانون عروضاي 
احلااار أناااه يقاااوم علااا  وحااادة ياااتحكم فياااه" م تتاااابع الناقااادة انز  املال كاااة قوهلاااا: "ف سااااس الاااوزن يف الشاااعر 

تفعلية، واملعىن البسيط الواضح هلذا احلكم، إن احلرية يف تنويع عدد التفعيالت أو أطوال األشطر تشرتط ال
بدءا أن تكون التفعيالت يف األسطر متشاهبة متام التشابه، فينظم الشاعر من البحر ذي التفعيلاة الواحادة 

لاة تكرهناا أرباع مارات، م أييت هكذا. يف الشطر األول يقول: فااعالت فااعالت فااعالت فااعالت. التفعي
بتفعيلتاااد مااا ال: فااااعالت فااااعالت، م أييت الشاااطر ال الاااث يف أرباااع تفعااايالت، أو ،اااالث الشاااطر ال ااااين 

تفعااايالت: فااااعالت فااااعالت فااااعالت، م الاااذي يلياااه مااارة واحااادة: فااااعالت. وهكاااذا، ميضاااي علااا  هاااذا 

                                                            

    (56) ، دار العلم للماليد، الطبعة اخلامسة، صيف قضااي الشعر املعاصر ،انز  املال كة - 1

 (340نفس املرجع السابق، ص ) - 2
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 خاارج علا  القاانون العروضاي لبحار الرمال، النسق حرّا يف اختيار عدد التفعايالت يف الشاطر الواحاد، غاري
 1جاراي عل  السنن الشعرية اليت أطاعها الشعر العريب منذ اجلاهلية حل يومنا هذا". 

هكذا حاولت انز  أن جتعل حدودا حدي ة للشعر العريب غري احلدود اليت تعر  عليهاا القادام  كماا جناد 
إن أول ماا حيتااج ، حاد الشاعر" مشاريا  نقاد الشاعر"عند قدامة بن جعفر حد رسم حد الشاعر يف كتاباه "

احلااا ز لااه عمااا لاايس بشااعر، ولاايس يوجااد يف العبااارة عاان  حااد الشااعرمعرفااة "إليااه يف العبااارة عاان هااذا الفاان: 
من أن يقال فيه: إنه قول موزون مقف  يدل عل  معىن. فقولناا:  -مع متام الداللة  -ذلك أبلغ وال أوجز 

قاول: دال علا  أصال الكااالم الاذي هاو مبنزلاة اجلاانس للشاعر. وقولناا: ماوزون: يفصااله  اا لايس مبااوزون، إذ  
غري موزون. وقولنا: مقف : فصل بد مالاه مان الكاالم املاوزون قاوا ، وباد ماا ال كان من القول موزون و 

وزن ماع داللاة علا   قوايف له وال مقاطع. وقولنا: يدل عل  معىنر: يفصل ما جرى من القاول علا  قافياة و
 2 ".معىن  ا جرى عل  ذلك من غري داللة عل  معىن

 ليت جعلت بعاضود هي ا" فهذيف القيمقف  يدل عل  معىن أشار ابن قدامة يف تعريفه " إنه قول موزون   
يعاتوا ذيف القياود، لحرر عن هاالشعراء يف العصر احلديث يفرون من الشعر العريب املوزرن املقف  إىل شعر يت

 عن الواقع بكل حرية. 

 

  الشعر العريب احلر وعالقته ابلواقعاملطلب ال اين: 

إن جاااوهر الشاااعر احلااار هاااو التعباااري عااان معااااانة الشااااعر احلقيقياااة للواقاااع الاااذي يعيشاااه يف مااال اإلنساااانية "
املعذباة، هكاذا ياادعي رواد الشاعر احلار، فالقصاايدة الشاعرية عنادهم إمّنااا هاي جترباة إنسااانية مساتقلة يف حااد 

ب اللغوية فحساب، وإمناا هاو ذاهتا، ليس الشعر احلر جمرد جمموعة من العواطف واملشاعر واألخيلة والرتاكي
إىل جاناااب ذلاااك طاقاااة تعبريياااة تشاااار  يف خلقهاااا كااال القااادرات واإلمكااااانت اإلنساااانية جمتمعاااة، كماااا أن 

                                                            

 (380ص )جامعة املدينة العاملية   دراسات يف النقد األديب احلديث، - 1
  (17،  الطبعة األوىل، ص )1302مطبعة اجلوانب، ،قسطنطينية، نقد الشعر دامة بن زايد البغدادي،قدامة بن جعفر بن ق - 2
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موضااوعاته هااي موضااوعات احلياااة عامااة، تلااك املوضااوعات الاايت تعااّت عاان لقطااات عاديااة تتطااور ابحلتميااة 
ماا يكشاف عماا ، ومان أهام تلاك املوضاوعات الطبيعية لتصبح كا نا عضواي يقوم بوميفة حيوية يف اعتمع

لناااااس إىل فعاااال التغيااااري إىل يف الواقااااع ماااان الزيااااف والضااااالل، ومااااواطن التخلااااف واجلااااوع واملاااارض، ودفااااع ا
 1"األفضل

عصااار  الاااداير، ويف طفولتاااه عباااارة عااان الوقاااو  علااا  األطاااالل والبكااااء علااا  كاااان الشاااعر العاااريب مناااذ     
راعه يناصار ل الشاعر صاوالشار ، هكاذا واصا  الباطالارابإىل أن أصبح لسان احلاق حما تطور الشعراإلسالم 

 لعريب علا اام الشعر ب ينتمي إليه، دز حية أو منفعة صخالشاعر الش حسب منفعة أحياان  اهذا ويذم ذ
جار فميدح هذا وي ، بل كانهذا احلال نيفا من الزمن بدون أن يتطرق الشاعر إىل تصوير الواقع كما ينبغي

لغارب وأت،ار ابالشارق  واتصال إىل العصار احلاديث وصال بناا العهاد ذا  ويفتخر ويتغزل اببناة عماه، إىل أن
 شعراء العرب بشعراء الغرب ف عطوهم وأخذوا منهم. 

-لشااعر احلاار إن رواد ا ا.ماان آاثر هااذا االتصااال والتبااادل األديب  الشااعر احلاار الااذي أشاارت إليااه آنفااو     
  قااواند تقاافي قيااود والأأرادوا هبااذا النااوع ماان الشااعر التعبااري عاان الواقااع كمااا هااو بااال  -كمااا   توضاايحه

وا؟ كماااا زعمااا  لشاااكل يف احلقيقاااةدون حاااريتهم. ولكااان الساااؤال الطاااارئ هااال جااااءت أشاااعارهم علااا  ذلاااك ا
عار شاااومااان هاااذيف األ ريب احلااار.  حقيقاااة الواقعياااة يف الشاااعر العاااقاااف علاااناألشاااعار احلااارة ل تنااااول بعاااضنفل

  قصيدة

 2"  دةيلفاروق جو "ابئع األحالم 

 لوىن احللم التس
 حالماأل اب ع أفلس

                                                            

 (381مرجع سابق، دراسات يف النقد األديب احلديث، ص ) - 1
وهو من األصوات الشعرية الصادقة واملميزة يف حركة الشعر العريب  1947فاروق جويدة: شاعر مصري معاصر ولد عام  - 2

 املعاصر، نظم ك ريا من ألوان الشعر ابتداء ابلقصيدة العمودية وانتهاء ابملسرح الشعري. 

http://forum.el-wlid.com/t372432.html
http://forum.el-wlid.com/t372432.html
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 ماذا أبيع لكم ؟؟؟؟
 وصوت  ضاع

 الكالم واختنق
 لوىن احللم التس

 فلس اب ع االحالمأ
 رض خاويةفاأل
 كلها البوارأي حالماأل وكل حدا ق
 بيع لكم؟؟؟أماذا 

 حالموكل سنابل األ
 عيىن دمار ىف
 بيع لكم؟؟؟؟أماذا 

 ايم  انتظار... ىف انتظارأو 
*** 

 ىن سئمت زمانكمإ
 البيع وسئمت سوق

 واحللم املزيف... والرقيق
 أمام الناس دجاالبق  أن أوسئمت 
 ىف زمن غريق الوهم أبيع

 كل الذى قلنايف كان ضالله
 كذب وزيف .. وادعاء
 مازلت أس ل هل ترى

 حفروا القبور ليدفنوا املوت 

http://forum.el-wlid.com/t372432.html
http://forum.el-wlid.com/t372432.html
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*** 
 ال تس لوىن احللم

 فلس اب ع االحالمأ
 الكلمات جتدى ماعادت

 ابرت الكلمات..وانفض الزاد
 النار أتكلنا فهل جتدى
 رمادحكاايالوهم..والدنيا 

 !!!!أأقول صتا  
 ليس ىف الدنيا بالء

 برايءغري صتاأل

 !!!!أأقول حزان
 شقياءليس ىف الدنيا كحزن األ

 !!!!أأقول مهال
 ايم من يدان هباءاأل ضاعت

 ال تس لوىن احللم

 و،وروا قوموا من مقابركم
 حرقوا األكفان يف وجه الطغايفأ

 كونوا حريقا .. أو دمارا
 الناسال جتعلوا قتي ككل 
 صوات .. أو دموعا
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 موت اليوم حياأن أمازلت أرفض 
 ..كلنا موت 

 وليس اآلن للموت  حياء
 ولتحفروا قتي عميقا
 وادفنوين واقفا

 حل أمل أصيح بد الناس
 ال حتنوا اجلبايف
 موتوا وقوفا

 1 قدام الطغايفأال متوتوا حتت 

 عاملناا الياومم حكااع الياوم، كماا يتطلباه وضاإ؛ا لقصيدة واضحة املعاين تدعو إىل ،ورة يف وجاويف الطغااة     
ليااوم  اادعون ااعنااة، حكااام هر ويف احلقيقااة ليسااوا إال فر قراطيااة يف الظاااعون الدميحكااام ياادّ ماان كاام   ، ملمااة

لعامااة. أياان ااملصاالحة  اخلاصااة علاا صاالحة امل نفضاالو يالرعيااة ويساايطرون علاا   تلكاااهتم بغااري إرادة ماانهم، 
  !ن عبد العزيزاة عمر بما قرأ  حيو علي بن أيب طالب، أ معيشةأنتم و  عمر بن اخلطاب أين سريةأنتم و 

أيها الشباب إن التغيري الذي نتحدث عنه وننشديف كل يوم، ليس ببعياد عناا بال هاو أماام بيوتناا ودايران    
مان حارض علا  الطغااة  انكر غريي هذيف القصايدة مباا فيهاقد يُ  .ولكن ال يتم احلصول عليه بسبات عميق

ال * حال أمال أصايح باد النااس* وادفناوين واقفاا*منها: "ولتحفروا قاتي عميقاا ولكين أحبذها وأردد أبياات
 ال متوتاوا حتات أقادام الطغاايف" *موتاوا وقوفاا *حتناوا اجلباايف

2
 د تغياريأريا ذافاال ورة ساالح األماة، إليهاا يلجا  إ 

  حكومة.  أو تبديلنظام، 
 

 

                                                            

 (39)ب .ط.(  ص) ،2000  ر والتوزيع القاهر،، دار غريب للنش ، لن أبيع العمرفاروق، جويدة - 1

 (39ذكريف ص )السابق نفس املرجع،  - 2
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 : ينالفصل الثا

 دور فاروق شوشة يف الشعر العريب احلديث والواقع 

 وحتته مبح ان

  

 : ترية الشاعر "فاروق شوشة"املبحث األول

 وحتته مطلبان:

 نش تهشوشة و  فاروق : حياةاملطلب األول

 ودواوينهشوشة  ،قافة: املطلب الثاين

  

 الواقعي يف شعر فاروق شوشة: االجتايف املبحث الثاين

 وحتته مطلبان:

 : بعض نتاجات فاروق شوشة املطلب األول

  نتاجات فاروق شوشة  : الواقع يف املطلب الثاين
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 : ينالفصل الثا

 دور فاروق شوشة يف الشعر العريب احلديث والواقع 

 : ترية الشاعر "فاروق شوشة"املبحث األول

 ته ال قافية حياشوشة و  فاروق نش ة: املطلب األول

 ماان الشااعراء املعاصاارينوماان املعاارو  أنااه  يااة،شوشااة ال قاف فاااروق صاافحاته حياااةحيماال هااذا املطلااب ب   
 تتحادث عناه، اللهام إال الايت يصعب احلصاول علا  املراجاع أو املصاادر لذا الذين ما زالوا عل  قيد احلياة،

أماام وا يف تطور اللغة العربية وصمودها مه  ااجلرا د والروابط عل  اإلنرتنيت، إنه من أولئك الشعراء الذين س
 أقالم املتعصبد للعامية يف هذيف األعوام األخرية. فلنقف عل  بعض ما قيل عنه يف النقاط التالية: 

م، حفاااظ القااارآن يف كتاتياااب 1936ولاااد األساااتاذ فااااروق شوشاااة يف قرياااة الشاااعراء، حمافظاااة دميااااط عاااام "
القرية، وتلق  تعليمه االبتدا ي وال انوي يف دميااط، م التحاق بكلياة دار العلاوم جبامعاة القااهرة ضامن أول 

م، وبعاااد شرجاااه فيهاااا عاااام 1952دفعاااة تلتحاااق ابلكلياااة مااان محلاااة التوجيهياااة )ال انوياااة العاماااة اآلن( عاااام 
س للحصااول علاا  الاادبلوم العامااة يف الرتبيااة وعلاام الاانفس م، التحااق بكليااة الرتبيااة جبامعااة عااد  اا1956

 م، ليعمل مدرسرا للغة العربية مبدرسة النقراشي النموذجية اإلعدادية ابلقاهرة.1957وشرج فيها عام 

ويف سااابتمت مااان العاااام نفساااه انتقااال إىل العمااال ابإلذاعاااة املصااارية ماااذيعرا ومقااادمرا للاااتاما بعاااد جناحاااه يف 
ااا ل ذاعااة االمتحااان الساانوي الاا ذي تقيمااه اإلذاعااة. وماال يتقلااب يف املناصااب اإلذاعيااة حاال أصاابح ر يسر

 م بعد بلوغه سن املعاش بعام. 1997م، وقد شغل هذا املنصب حل عام 1994املصرية عام 

ااااا للجناااايت النصااااوص الغنا يااااة واالسااااتماع ابحتاااااد اإلذاعااااة  وخااااالل عملااااه الطوياااال يف اإلذاعااااة، أصاااابح ر يسر
ضااورا مبجلااس األمناااء، وأسااتاذرا ل لقاااء والتااذوق األديب يف معهااد اإلذاعااة والتليفزيااون. كمااا والتليفزيااون، وع

ااااا جلمعيااااة املااااؤلفد وامللحنااااد ) ااااا الحتاااااد الكتاااااب )2000 – 1994انتخااااب ر يسر  – 1998م( ور يسر
 م(. 2000
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عاااة ب قسااام اإلذااللقااااء لطاااوقاااد اختارتاااه كلياااة اإلعاااالم جبامعاااة القااااهرة لتااادريس مااااديت التاااذوق األديب واإل
 م. 1984 – 1980والتليفزيون بد عامي 

 لقادمي واحلاديثدب العاريب ام اختارته اجلامعة األمريكية يف القاهرة لتدريس مقررين يف األ1985ويف عام 
 لطالب اجلامعة، وما زال يقوم هبذا العمل حل اآلن.

للاتانما اإلذاعاي الياومي "لغتناا اجلميلاة" مناذ ومن أشاهر أعمالاه اإلذاعياة والتليفزيونياة كتابتاه وتقدمياه      
م حال اآلن، وإعاداديف وتقدمياه للاتانما التليفزياوين األسابوعي "األمساية ال قافياة" 1967أول سبتمت عاام 
م حاال اآلن كمااا أنااه أحااد الكتاااب األساابوعيد يف جرياادة "األهاارام" ويكتااب ابابر 1977منااذ أول يناااير 

 1. "م1991لكويتية عنوانه "يال العربية" منذ عام شهرايا يف جملة "العريب" ا

اليااوم يف  هاة الاايت نعيشااالواقعياا أود أن أشااري إىل هااذيف التساامية للغااة العربيااة "لغتنااا اجلميلااة" وعالقتهااا مااع   
 يف العاااامل مااااعيقاااع االجتوالوا تتطلبهاااا احليااااة قيقاااةححااارب علااا  اللغاااة العربياااة أم  العاااامل اإلساااالمي، أهاااي

عااىل لتكاون ن قبال هللا تملختارة مملاذا نضطر إىل تسمية اللغة العربية ابللغة اجلميلة وهي اللغة ا. اإلسالمي
ن الااذيأبنا هااا  ن قباال بعااضماااإلهانااة ماان تعاااين  أن اللغااة العربيااة اليااوم أصاابحت لغااة قرآنااه املناازل، احلقيقااة
، مل بلاادان العاارب ضة يف بعاام مهمشاا. أصاابحت اللغااة العربيااة اليااو جنليزيااةأو اللغااة اإل يفضاالون اللغااة العاميااة

ران دابء شااعألومان هاؤالء ا فلوا عان هاذيف الظااهرة الايت قاد تادنس ياال اللغاة العربياة،ايتغايكن لاددابء أن 
ا صااامدا و هااذ ىل يومناااإفاااروق شوشااة الااذي لعااب دورا ابرزا يف الاادفاع عاان هااذيف اللغااة اجلميلااة وال ياازال 

باااراهيم خلياااال "إلصااااحايف اوباااد "فااااروق شوشااااة" اعااااة. ولقاااد   اللقاااااء التاااايل بينااااه انشااارا يف اجلرا اااد واإلذ
 إبراهيم" 

ربية تتعرض ألزمة نعم كنت أمينا عاما عمع اللغة العربية .. واللغة الع "يقول فاروق شوشة:
. جاءت هذيف املقالة إجابة عن مية والدفاع عن اللغة العربية .. لغتنا اجلميلةاأل  فيجب القضاء عل

وملا س له إبراهيم قا ال: شعر العامية هل هو سؤال إبراهيم التايل: ماهي شهادتك عن لغتنا اجلميلة؟ 

                                                            

 (86م ص )2012، السنة 498العدد  /جملة ال قافة االجتماعية واألمنية  - 1
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شعر العامية هو الوجه اآلخر من وجهي العملة  تدمري اللغة العربية الفصح ؟ أجاب ابألسطر التالية:
وال ميكن أن نعتتيف يف صراع أو تضاد مع شعر الفصح  وأان الشعرية العربية .. وال ميكن أن نتنكر له 

 1."آلخر ويستلهم كل منهما صور اآلخرأعتقد أن الشعر معار بد ما يتحاوران ويغذى كل منهما ا
سيقولون لك بكل  أنك س لت شعراء العامية اآلن عن ،قافتهم الشعرية وملن يقرأون ؟  لو"

ونقرأ لكبار الشعراء العرب الذين يكتبون الفصح  ومن  بساطة حنن نقرأ الشعر العريب الفصيح
ضمنهم شعراء العامية فشعر العامية مل يكن حمتاجار العرتا  فهو موجود وميد الساحة والناس تقرأيف 

 2."وتسمعه وتنفعل به فهو شعر الفصح 
نعم أان معك فال ضرر من االنفتاح عل   "وعند السؤال عن االنفتاح عل  العامل أجاب شوشة: 

ولكن بشرط أن نكون وا،قد أبنفسنا ومبا عندان حمددين ملا نريد أهدافنا واضحة  كل ما يف العامل 
القيم ه  األشياء املفضلة لذاهتا ، إذا امتلكنا ما نسميه ) القيم (أمام عيوننا وهذيف األهدا  تتضح 

واد والتقارب والتالحم االجتماعي فينذا كانت عندان قيم هتدينا م ل الكرامة واالعتزاز ابلشخصية والت
يف اختيار ما نريد وتر  ما ال نريد فال خطر عل  اإلطالق من األخذ من كل حضارات العامل ليس 
الغرب وحديف وإمنا الشرق أيضار ف سالفنا العرب خرجوا وأخذوا من ،قافة اليوانن ومن ،قافة اهلنود 

 .الصحايفاحلوار بد شوشة و  هكذ دار 3."ية العربيةوالفرس ومل تضع اهلو 
 
 

 مؤلفاتهو شوشة دواوين املطلب ال اين: 

 كماا لاه أشاعارلفصح ، فاشعر العامية وشعر  ن الشعراء املعاصرين الذين شاركوا يف كتابةفاروق شوشة م
  ذات عمود خليلي، جنديف كذلك يكتب أشعارا حرة ومن دواوينه ما يلي:

 ولفاروق شوشة مخسة عشر ديواانر شعرايا هي: 
م(، يف انتظااار ماااال جياايء 1973م(، لؤلااؤة يف القلااب )1972م(، العيااون احملرتقااة )1966إىل مسااافرة )"

                                                            

 2014 -05 -15 ،حوار مع الشاعر اإلعالمي الكبري فاروق شوشة  إبراهيم،  األدب العريب، ، خليل إبراهيم، - 1
 بد احلليم حافظمنتدايت عامل العندليب األار ع

 2014 -05 -15  ،نفس املرجع، السابق ذكريف - 2
 2014 -05 -15 ،نفس املرجع، السابق ذكريف - 3
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م(، يقاااااااول الااااااادم العاااااااريب 1986م(، لغاااااااة مااااااان دم العاشاااااااقد )1983م(، الااااااادا رة احملكماااااااة )1979)
م(، وقاات 1994م(، ساايدة املاااء )1992م(، هئاات لااِك )1989م(، عشاارون قصاايدة حااب )1988)

م(، خمتاااارات 2003م(، اجلميلاااة تنااازل إىل النهااار )2000م(، وجاااه أبنوساااي )1996القتنااااص الوقااات )
 م(، وقد صدرت أعماله الشعرية يف جملدين. 2006م(، وأحبك حل البكاء )2006شعرية )

 وله أربع جمموعات شعرية لدطفال هي:
 ، الطا ر الصغري، األمري الباسم.حبيبة والقمر، م ل ك تبدأ خطوهتا
 وله من الدراسات واملختارات:

ولفاروق كتاب بعنوان "لغتنا اجلميلة" يقول يف مطلع الفصل األول من م(. 1973لغتنا اجلميلة ) –1
الكتاب: " كان العرب شديدي االعتزاز بلغتهم اجلميلة، حريصد كل احلرص عل  تقديرها 

صورة. يتجل  هذا احلرص واالعتزاز يف عنايتهم جبودة اإللقاء ووضعها يف أكرم منزلة وأحسن 
    1وحسن احلديث، ويف نفورهم من كل عيب يشوب النطق أو يشّويف التعبري...

 م(.1973أحل  عشرين قصيدة حب يف الشعر العريب ) -2
ُعاص رة ) –3

 م(.1979لغتنا اجلميلة وُمشكالت امل
 م(.1983أحل  عشرين قصيدة يف احلب اإلهلي ) –4
 م(.1986العالج ابلشعر ) –5
 م(.1986مواجهة ،قافية ) –6
 م(.1992عذاابت العمر اجلميل )سرية شعرية( ) –7
 م(.2000،قافة األسال  الشا كة ) –8
 م(.2001زمن للشعر والشعراء ) –9
 م(.2002الشعر أوالر والشعر أخريرا ) –10
 م(.2003اإلغراء ابلقراءة ) –11
  م(.2003)يال العربية  –12
 م(.2004أصوات شعرية ) –13

                                                            

، الطبعة ال انية، ص 1999، )سلسلة األعمال الفكرية ( اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، لغتنا اجلميلة شوشة، فاروق ، - 1
(17) 
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 وله يف التقدمي والتحقيق والدراسة:
 م.1991معجم أااء العرب )ابالشرتا (  –1
 م.1991سجل أااء العرب )ابالشرتا (  –2
 م.2000ديوان عبد الرمحن شكري،  –3
 م.2000ديوان عبد احلميد الديب  -4

ا من اجلوا ز منها:   وقد انل األستاذ فاروق شوشة عديدر
 م(.1986جا زة الدولة التشجيعية يف الشعر ) -
 م(. 1994جا زة الشاعر اليوانين كافافيس ) -
 م(.1995جا زة مؤسسة مياين ) -
 م(.1996جا زة الدولة التقديرية يف اآلداب ) -

 أربعة من دواوينه الشعرية إىل اإلجنليزية وهي: كما تُريت 
لغاااة مااان دم العاشاااقد، ووقااات القتنااااص الوقااات، ووجاااه أبنوساااي، واجلميلاااة تنااازل إىل النهااار. ابإلضاااافة إىل 

 1."قصا د عدة تريت إىل الفرنسية واإلسبانية والروسية والصينية والياابنية
 
 
 
 
   

 

 

 

                                                            

 2014-05-20الشعر العريب عل  مر العصور، اوين ييع دو جامعة أم القرى،  - 1

pdf  دواوين الشعراء منذ العهد اجلاهلي حل العصر احلديث، مسامهة موضوع مكيبة = 
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 فاروق شوشة املبحث الثاين: االجتاه الواقعي يف شعر

  بعض نتاجات فاروق شوشةاملطلب األول: 

عااريب الااذي يعاااين ماان يف العااامل ال شاااعر معاصاار تناااول الك ااري ماان احلااوادث والواقااع الاادموي فاااروق شوشااة
أبنا اااه يف الاااداخل ضااارب األعاااداء داخلياااا وخارجياااا، إن العاااامل العاااريب اإلساااالمي أصااابح الياااوم أماااام مطرقاااة 

. إن الواقاع الياوم يف العاامل العاريب اإلساالمي ةمنهم يسع  للدفاع عن منفعته اخلاصوأعدا ه يف اخلارج، كل 
مؤسااف جاادا، فبعااد أن قاااد أجاادادان العااامل منااذ سااند، أصاابحت دايران اليااوم حماابط الاادمارات والاادابابت 

وم جمارى أصابحت دايران اليا الغربية. أين حنن والتاريخ اإلسالمي الذي أيقظ العامل مان ساباته العمياق؟ لقاد
. ويف هااذا اجلااو امللبااد ابلاادم والظلاام أخااذ حيااث يساايل الاادم الصااايف ماان هااذا اجلساام النقااي الطاااهر الاادماء 

، وراوا ماا جيارى يف هاذا العاامل مان الظلام يف بطاون الكتاب، لتبقا  وتكاون عاتة لدجياال الشعراء أقالمهم
بع نتاجاته يدر  أناه أك ار البكااء علا  ، ومن تتاالقادمة، ومن هؤالء الشعراء شاعران العظيم فاروق شوشة

ليصاااف ملااام الطغااااة ار بغاااداد اي بغاااداد كعناااوان قصااايدة مااان قصاااا ديف اختااا الااادماء ال علااا  الاااداير، ولقاااد
 . كان يف قلب بغداد سنةياألمر 

 بدأ فاروق شوشة قصيدته كالتايل:

 داد اي بغداد غْ با  

 اد ! وأنت اخلو  واخلطركيف الرق  

 ! بغداد ليل ماله قمر وليلُ 

 نت ىف األسر : جالد ومطرقةها أ  

 هتوي عليك وذ ب ابت ينتظر

 وذا و  ك ري ؟ كلهم مم 
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 إىل دما  ؟ ك ن قد مسهم سعر

 أين املفر؟ وهوالكو اجلديد أت 

 يهيئون له أرضا فينتشر

 أىن التفت ف م املوت ؟ تعزفه

 كفان بينهما التاريخ ينشطر

 بغداد حلم ر  واستدار

 كما يز  طا ر

 1أنى به املدار

لاذي ذباح اهبوالكاو  مان األمريكاان ويشابههميف هذا املقطع يظهار فااروق شوشاة خوفاه وقلقاه علا  بغاداد 
 ل بااال قماار والفااه ماان ليااخو  اظهاار املساالمد يف بغااداد، باادأ قصاايدته ابسااتنكار النااوم والرقاااد  ماآلال  ماان 

ر ولكاان ال فااملا عاان ريبيبحااث املساالم العاا أال وهااي لياال بغااداد،  يف تلااك الليلااة جنااوم حيااث يسااود الظااالم،
م يااذكران أبايته اصاال قصاايدو وبعااد هااذيف األسااطر  والواقااع أن التاااريخ  ااتان عمااا قااد حياادث يف بغااداد. ر.ز  و  

  الرشيد واملنصور وأيب نواس 

 وحينما قصدت ابهبا الوصيد ذات يوم

 عل  أضيع ىف رحاهبا الفساح

 لمت نفس  للهوى القدمي واستكنتأس

 فتحت هذيف احلجارة املهمشة
                                                            

 12-05-2014  شوشة، فاروق، بغداد اي بغداد، - 1
 .comاملوسوعة العاملية للشعر العريب 
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 يرقد

 - يف شوارع الرشيد واملنصور أو أىب نواس-

 ييع من قرأت من جنومها

 ومن رجاهلا األقمار

 ومبدع  ديوا؛ا اململوء ابلفتوح

 واألفراح واجلراح والعمران

 واخلراب والفنون واجلنون

 ! وال ورات وال وار

 ! ىف ااء عنفوا؛اوليلها املزهر 

 ك نه ؛ار

 وها أان

 أسري بد الكرخ والرصافة

 أ ث عن عيون هاته املها

 أس ل كيف طاب البن اجلهم

 ! موسم الغرام ؟ واألشعار

 وحينما متتد ساعة التسيار

 أعود من مسرية األشواق
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 مستلقيا عل  ضفا  دجلة

 والسمك املسجو  يشعل احلند

 والتذكار

 جويف والرفاقأسري ىف تزاحم الو 

 هنا توقف أيها الدليل

 فهذيف مكتبة امل ىن

 تفتح أبوااب من الكنوز

 تنفض الغبار

 عن كتب مطوية عتيقة

 ملا تبح مبا حوته من غرا ب األسرار

 ! وتنزل الستار

 أ ث ىف بغداد والعراق

 1عن شاعر يعييف حلظة احملاق

ق "واحملاق: آخار الشاهر يعييف حلظة احملايف هذا املقطع وقف الشاعر يبحث عن شاعر يف بغداد والعراق 
شااابه حلظاااة االنتظاااار، انتظاااار اجلاااييف األمريكاااي بلحظاااة احملااااق الااايت ينااادهيف فيهاااا كااال 2"إذا متّحاااق اهلاااالل

لقااادم  تعااييف حلظااة انتظااار واحااد، ويف الوقاات نفسااه يتمااىن الشاااعر عاادم جمياائ الضاايف املنتظاار يف قولااه "
                                                            

 12-05-2014شوشة، فاروق، بغداد اي بغداد،  مرجع سابق، - 1
اجلزء ، عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،أبو احلسن أمحد، معجم مقاييس اللغة  ابن فارس، - 2

  (301) اخلامس،  ص
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حيااث يتمااىن عاادم بغااداد والعااراق سااكان حم ماان الشاااعر علاا  " يف هااذيف العبااارة تاار ؟ علااه ؟أو ال جياائجياائ
ع األبياات القادماة يادر  الشااعر ذي يساع  للتادمري واخلاراب، ومان اتباحضور هاذا الزا ار الفاساق اعارم الا

مان ملماة ؟  وما الذى حيملاه الغاد اخلبائيبكي عل  الغد وما حيمله هذا الغد من ملمة وقتل حيث قال "
بيات حتد،نا عان " هذيف األإىل الغد الذى يالحق الصغار*  ينبه الصحاب والرفاقوهل ترى  ! *ومن دمار

 .الكو يف بغداد زمن هو  الواقع الذي عاشه املسلمون

 ويدر  األفول

 والذبول

 ملء عيون مل تزل

 تعييف حلظة انتظار

 لقادم جيئ ؟ عله ؟

 أو ال جيئ

 وما الذى حيمله الغد اخلبئ

 ! من ملمة ؟ ومن دمار

 ينبه الصحاب والرفاق وهل ترى

 ! إىل الغد الذى يالحق الصغار

 أ ث ىف بغداد والعراق

 أ ث ىف لفا ف الذهول واإلطراق عن صاحب وعن دليل

 يرشدىن إىل مواطئ القدم
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 لواحد من عرتة األخبار

 كان إذا مش  ؟ وإن أشار أو تكلما

 فوجهه الوضئ مينح الوجود

 دارة وأجنما

 يعطيه أنسه وحسه

 .. وجملسه

 وكان من شذا يديه تورق العطور

 وهتطل اخلريات وال مار

 ومن جىن لسانه تساقط الآللئ

 عقدا من النجوم

 ك نه فيض الندى ؟ تغتسل القلوب فيه

 ! أو ك نه در البحار

 أ ث عن هذا احلكيم

 ىف زمن للتيه والضالل والنزق

 ...لعله احلالج

 أو لعله اجلاحظ ؟

 ...أو أبو حيان
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 نعرفهأو واحد ال 

 ىف موكب النفاق واخلديعة اختنق

 أ ث عن هذا احلكيم

 لعله يعود ابلضياء للحدق

 لعله ينج  من الغرق

 من قبل أن يهدم ذا  املسرح الكبري

 1ر! وتنزل الستا

 الااذي هااذا اآليت خبااار الناااس أنشاااعر م لااه يساااعديف يف البكاااء ويف إبعااد أن وقااف الشاااعر يبحااث عاان 
رشاديف إىل ن دليال يس إال جمرما، وقد سبقه هوالكو، أخذ يبحث عن صااحب وعايرغب يف زايرة بغداد لي

ئ وجهااه الوضااف ،عنااه يبحااث عاان واحااد ماان عاارت األخبااار، هنااا باادأ يصااف املبحااوثحيااث   مااواطئ القاادم
. هنااا وما ماان النجااعقااد وماان جااىن لسااانه تساااقط الآللاائ مياانح الوجااود، وكااان ماان شااذا يديااه تااورق العطااور

نه ذلك إالقلوب،  الشخ  الذي يبحث عنه بدر البحار أو فيض الندى تغتسل فيهتشبيه، شبه الشاعر 
يب أو اجلااحظ أو أ احلاالج احلكماء وعم الضالل. م أنش  يتمىن لو جيد كاتباا م ال فيه احلكيم يف زمن قل

 الغارق. هاذيف ينجاي مان حيان أو غاريهم  ان حيمال راياة احلاق وحياارب النفااق ويعاود ابلضاياء للحادق لعلاه
   . ق من التاريخمبا سب تعاظاألبيات حتد،نا عن الواقع الذي نعيشه اليوم من النفاق وقلة احلكمة واال

****** 

 دار السالم ! وهل جربته أبدا

 وأنت قنبلة ابهلول تنفجر
                                                            

 12-05-2014 شوشة، فاروق، بغداد اي بغداد، مرجع سابق، - 1



40 
 

 طاشت رصاصاتك الالت  قذفت هبا

 ىف كل صوب ؟ فزاغ العقل والبصر

 كيف ارتضيت خنوعا ال م يل له

 قبضة الطاغوت تعتصروالروح ىف 

 كم انفقو  ؟ وكم صاغوا مالمحهم

 واحللم يطوى ؟ ومل اعد ينحسر

 داست سنابك جالديك فوقهمو

 فالناس صنفان : مقتول ومنتحر

 ايكم جنيت وقد أبقيتنا بددا

 ىف أمة ساد فيها الذل واخلور

 ماذا ترومد ؟ جالد وعاصفة

 وحنن ابلصمت واخلذالن نعتذر

 السيابجيكور ماتزال ؟ و 

 يبحث ىف الشناشيل الل هتدمت

 عن ابنة احللم ؟ وعن جبينها الوضاء

 : مازال واقفا يصيح

 كيف ارتضيت أن تكوىن للطغاة



41 
 

 سدرة ومتك  ؟

 وأن يعشيف اخلراب فيك سيدا ملكا

 ! وصبح الزمان داج  الرؤى ؟ حملولكا

 اي ويل من أن بباهبم أو اشتك 

 فصار للكالب عظمة ؟

 ! روى ومن حك ومضغة لكل من 

 وىف البعيد يضرع النخيل ؟ واهلواء

 منعقد ؟ ك نه أنشوطة املخنوق

 .. ساعة اإلعدام

 م شئ ضاغط ؟ كهجمة الوابء

 وقع الدرابك الل هتتز ابلغناء

 ك نه النشيا ؟ أو لعله البكاء

 األرض قد ضاعت

 ! ف ين طلة السماء

 وأين وجه شارد قد هام ىف العراء

 وأين مل ؟

 ! جيكور مل ابذخ وماءكان ىف 
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 وكان خنل شامخ ؟

 فيه  وخ العراق

 وكان صوت هاتف يفرتش اآلفاق

 : وينشد األطفال من قصيدة السياب

 اي مطرا اي حلىب

 عت بنات اجللىب

 اي مطرا اي شاشا

 عت بنات الباشا

 ! اي مطرا من ذهب

 املوت ىف جيكور ؟ ىف جند ؟

 ىف األقص  ؟ وىف بيسان

 يسحق النخيل والزيتونوموكب الدمار 

 و رس األطفال ىف عرا يف الكروم

 ويطفئ النجوم

 وميد احللوق ابلرمال

 بغداد

 اي بغداد
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 اي بغداد

 اي روعة احللم الذى .. هل يستعاد ؟

 ترى يصيح الديك فيك من جديد

 ! ويصدح الناقوس واألذان

 وتشرق الشمس عل  دروبك السجينة

 وهل ترى ينداح فيك من جديد

  متامصوت أىب

 مبددا كآبة األحزان

 من قبل أن تضيع عمورية احملاصرة

 ! ملء دفاتر اهلوان

 هذا يهوذا قادم ىف  لة املسيح

 ول  بغداد اجلديد طا يف غرير

 حيلم ابعد ؟ وابلفتوح

 أم أن هوالكو يعود ىف زماننا الكسيح

 مراوغا ؟ كعهديف ؟ابلغمز والتلميح

 أمامه األعالم واألوهام والبيارق

 خلفه احلشود والرعود والصواعقو 
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 ... تسد عد الشمس

 ..يظنها

  !1تسرت وجهه القبيح

ن و  قوماه مالشااعر  ارى اإن قصيدة بغداد اي بغداد حتمل بد أطرافها أخبار املاضي واحلاضر، حياث نا
د هلااام ناااه لااا  يكياااأحمسااان واحلقيقاااة هر يف صاااورة اشااار األمريكاااان ويشااابههم هبوالكاااو اجلدياااد، الاااذي يتظااا

مااا  النهايااة هااذا ويف غاااة.بنا ااه كمااا فعاال كاال ماان هوالكااو وغاارييف ماان الطالفساااد، وياابطن التاادمري واهلااال  أل
 حدث لبغداد.

 

   نتاجات فاروق شوشةالواقع يف املطلب ال اين: 

نات تقاوى الايت كالبااس ال ، حياث شلا  بعاض الزعمااء عانوم خميفإن الواقع يف العامل العريب اإلسالمي الي
 قادف. أماا الياوم ااشاوا كراماف راحوا أمتهم وع عم اإلنصا  العدل و لخلفاء الراشدين، يف زمنهم سادزينة ل

ا. ال يعلاو و كياف شااءو وا تاطورية الرومان ويظلمون مان شااءميعيشون عيشة ملو  إ أصبح زعماؤان رؤساء
 . عيفضعيف، إنه قانون الغابة حيث يفرتس القري الض يستمع إىل شكوىلفقري صوت وال 

دام ،بتااات اإلرادة، كماااا رأيناااا يف ال اااورة الفرنساااية سااانة إذا قاااام الشاااعب علااا  األقاااإن للشاااعب قاااوة جيهلهاااا، 
رياة، ومان ملام الزعمااء م، ال ورة اليت قادت أرواب من الظالم إىل النور، ومان اساتبداد امللاو  إىل احل1787

توالاات ،ااورات  2.نااوري دي بلاازا أم ااال أو يف أشااعارهم  ،ااورهتم أخبااارقااد تناااول أدابء فرنسااا ة. و إىل املساااوا
بعد ال ورة الفرنسية وبعد قرند أو ،ال،ة قارون كاان الادور علا  الدولاة احلبيباة )مصار( حياث عااىن الشاعب 

                                                            

  2014-05-20شوشة، فاروق، بغداد اي بغداد،  مرجع سابق، - 1
  .comاملوسوعة العاملية للشعر العريب 

( روا ي فرنسي، يعتت مع فلوبري،  1850أغسطس  18 -1799مايو  20) Honore de Balzacأنوريه دي بلزا   - 2
 ية. سم  يف جمموعة الكوميداي اإلنسانمؤسسا الواقعية يف األدب األورويب. إنتاجه الغرير من الرواايت والقص ، ي
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 1ناايري25ل اروة فقام الشعب قيام رجل واحاد وقاال كفا  يف وجاه الطاغياة. إ؛اا من ملم احلكومة املباركية 
 اليت تناوهلا شاعران فاروق شوشة يف قصيدته ابسم الشهداء

 ابْسِم الشهداء  

 ابْسِم شباب الوطن الشرفاء

 أنبل من أجنبهم هذا الوطن الغايل

 من أبناء

 ابْسِم يوع ص دّت ُغول  القهرِ 

 وداست طاغوت  الظلماء

 ابْسِم شباٍب رفعوا الراية

 فامتدت، طالت،

 اهلامات وكلَّ األعناقِ مللت 

 فنضجت كلَّ األصواتِ 

 ودوت كل األصداء  

 :هاتفة

 !قد صار هلذا الوطن ااء
                                                            

جتماعي والسياسي انطلقت التحركات الشعبية ذات الطابع اال هي جمموعة من 2011فتاير  11 -2011ر يناي 25،ورة  - 1
يناير الذي اختري ليوافق عيد الشرطة، حددته عدة جهات من  25ه يوم 1432صفر  21املوافق  2011يناير  25يوم ال الاثء 

األوضاع املعيشية والسياسية واالقتصادية السيئة وكذلك عل  ما اعتت املعارضة املصرية واملستقلد. جاءت الدعوة هلا احتجاجا عل  
 فسادا يف مل حكم الر يس حممد حسين مبار . 
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***** 

 ابْسِم الشهداء

 ابْسِم زماٍن أشرق فينا

 أمثر طْلعار من حّبات القلب

 وأورق شجرار من خيالء

 شجرار منتصبار يف امليدان

 ترويه دماٌء، بعد دماء

 تنداح عل  أرض احللبة

 وتصرُي بساطار للشهداء

 ابْسِم الطلقة مترُق يف األحشاءِ 

 ابْسِم رصاٍص حيٍّ 

 صّوبه موت   جبناء

 مّنوا أن الكون هلم

 والسادة هم

 والشعب  ا ييع الشعب ا

 عبيْد وإماءْ 

 البّغُي حتّكم واستشرى
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 والظلم جتّسد قانوانر 

 ونظامار يُفسُد يف استعالء

 مل يدروا أن املوعد جاء

 احلق جُيلجل يف األحناء وأن دويّ 

 فا؛ار جدار هيٌف، قيفٌ 

 !وتداع  م ل صفري هواء

***** 

 ابسم ربيع هلَّ، ويوٍم حلَّ 

 وأمل غاب طويالر 

 صران نُوجُس من أي رجاء

 فانشّقت عنُه األرضُ 

 وضّوأ طوٌر يف سيناء

 وتفجر ماٌء يف قلب الصحراء

 قلب الصحراء اجلرداء

 حيمل زادار وشراابر للبسطاء

 اجلمُع توّحد يف ُعرسٍ 

 توقديُف  وع الشهداء
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 واجلمع توحد يف حلنٍ 

 تعزفه كُل األحناء

 وهتاٌ  عاٍل، وُحداءٌ 

 ترتُا له كل الدنيا

 ويرفر  فيه الشعراء

 وجبد زاٍد مرتفع

 ورؤوس تعلو شاخمة

 فوق األحزان السوداء

 روٌح عارمةٌ 

 ويقٌد حٌر منطلقٌ 

 وزحاُم فخاٍر وإابء

 تهاوىوالقهر جداٌر ي

 وبناء يسقط فوق بناء

 ووجويٌف شاهْت، وانطف ت

 حتت األقداِم اخلضراء

 وخيوٌل جفلتْ 

 وِيالٌ 
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 قد عافت ِكت  الصحراء

 تساقُط، هتوى ابركةر 

 يركُبها ُذعر اجلبناء

 العصر الطاغي ذٌل وهوانٌ 

 وديس  عل  أرض امليدانُ 

 وربيع ال ورة فو حٌ 

 نشواُن اللفت ِة واإلمياء

 حان ف وان الفرحة

 تساقط وردار 

 وشباابر م ل الورد

 وُتطلق فردوس  األلوان

 ورحيقار عّتق يف العيدان

 يرشفُه الشعب الظمآن

 يف يوم سقوط الطغيان

 وال ورة حلٌن وغناءٌ 

 !1ال ورة حٌب وفداء

                                                            

 ( 34، الطبعة ال ال ة، ص)2011،  فاروق، شهداء الغضب، األعمال الشعرية الكاملة، دار احلديث، شوشة - 1
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***** 

كل شعب بعد انتظار جالء ملمات ملم الزعماء، ولقد جل  إليها م ن قبلنا من الشعوب، ويف   ال ورة ملج 
يناااير تسااتوقفين كلمااات العقاااد عاان سااجل  25صاادد ساارد هااذيف القصاايدة الاايت حتااد،نا عاان شااهداء ،ااورة 
حنان  ويطياب لناا وحنان نقادمها أن نسا ل: أيان"النهضة اليت ؛ضتها مصار علا  أ،ار احلارب العاملياة األوىل، 

شواهد العيان أننا تقدمنا ونرجو أن نتقادم، ، وأن التساوية  يففينذا ابجلواب الواقع الذي تقرر اليوم وأين كنا؟ 
بد مصر اليوم ومصر قبل سنتد سنة أمنية ال يتمناها ملصر مصري رشيد، فينن الفارق البعيد بد ما كناايف 

س إىل اليوم، ونتماىن أن تساتقيم يف الغاد إىل وماصرانيف هو املقياس الصادق الذي تقاس به خطواتنا من أم
  1."مدى أوسع جدا  ا أدركنايف

  ل شوشة صاوفيه يو يه ولكن الشعراء مازالوا ينبهوننا هذا ما عانويف وهذا ما زلنا نعان

 فداؤكم أرواحنا

 اي من فديتم ابلرؤوس والعيون

 وارتعاشة النقاء

 مْصر  اليت كنا نظُنها شاةٌ 

 وهانت

 برا،ن القضاءواستكانت يف 

 كنا نظنها ارمتت

 يف ملمٍة بال انتهاء

                                                            

، الطبعة األوىل، ص 1988/ أغسطس  1408القاهرة، دار اهلالل، ذو احلجة غلول زعيم ال ورة، سعد ز عباس حممود،  ،العقاد - 1
(9)  
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 وفج ةر ا دون انتظاٍر من أ حْد ا

 دوى الز ري حد دقت ساعة امليدان

 ُمزلزالر وصاعار 

 وساحقار، وماحقار 

 من أجل الشعب اجلا ع

 واملطحوند الفقراء

 مرورين التعساءوامل

 واملنبوذين اأُلجراء

 واملسجوند بال ذنبٍ 

 الظلماء تطويهم أقبية

 فتضيء هبم جدران السجنِ 

 وتورق حل األشياء

 دوت صرختكم عالية

 :نداء” التحرير“وانطلق من 

 اآلن قد قامت قيامة امليدان

 فهرعنا دون است ناء

 ؛دُم ليل مالم كانْ 
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 ونقيم زمان  األحياء

 املنتصرين الطلقاء

 أنبل من أجنبهم هذا الوطن الغايل

 من أبناءُ 

 ابْسِم األرض

 وابْسِم العرض

 وابسم املّسِك الصاعدِ 

 من أنق  ُمها ودماء

 لن  فت هذا الصوتُ 

 ولن ترتاجع هذي األصداء

 لن نرْجع  أبدار، ما عشنا

 لكهو  الظلمِة والبغضاءْ 

 نتنادى اليوم، وبعد غدٍ 

 ابْسِم األحرار الشرفاء

 1ابْسِم األبطال الشهداء

                                                            

 ( 34مرجع سابق، شوشة، فاروق، األعمال الشعرية الكاملة، ص ) - 1
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فاااروق شوشااة ماان الشااعراء املعاصاارين الااذين يصااورون لنااا الواقااع االجتماااعي الااذي نعيشااه اليااوم يف بلااداننا 
 سياسية بطرياق غاري مباشار. إناه قضااياإلسالمية من قتل ودمار، بل يذهب بعيدا من ذلك حيث يتناول 

ناااء الدولااة األباارايء، فعلاا    هااذا الظلاام الااذي طاملااا عاااىن منااه أبلاا  األدابء أن يلعبااوا دورا يف إيقاااجيااب ع
أولئاك الطغااة مان امللاو  األدابء والشعراء أن يقوموا وينهضوا ؛وض رجال واحاد بصايحة واحادة يف وجاويف 

 والرؤساء بكلمة واحدة " كف "   
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 :ثالثالفصل ال

 انقدة دراسة حتليليةوالواقع. قصيدة يقول الدم العريب "لفاروق شوشة" 

 :احثمب ،ال،ةوحتته 

 

 ومعناها اإليايل: ن  القصيدة املبحث األول

 

 "دراسة حتليلية" : جو القصيدة وأسلوهبا الفيناينبحث الثامل

 

 : واقعية قصيدة يقول الدم العريب بد املاضي واحلاضرثالثال بحثامل
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 انقدة حتليليةدراسة . قصيدة يقول الدم العريب "لفاروق شوشة" الواقعية يف:ثالثالفصل ال

 اإليايل هاومعنان  القصيدة املبحث األول: 

 يب  ر  ع  ال   م  الد   ول  ق  يـ  أوال: نص القصيدة؛ 

  ا،رير خِ أ  
 :ريبع  الْ  مُ الدّ  ولُ يقُ 

 واملاء   تُ يْ تساو  
 عم  الط   حتُ ب  صْ أ  

 حة  ا ِ ،الر  ال لون  
  ا،رير خِ أ  
 :ريبع  الْ  مُ الدّ  ولُ يقُ 

 يلُ سِ أ  
 خيلُ النَّ ي ا ِ اع  ور  يتد  ال  ف  
 يلُ حِ املست   جرُ ت الشَّ بُ ناْ اليا  و  

 يلُ سِ أ  
 طاش  العِ  وق  قُ ي الش  روِّ أ
 الِ م   للرِّ يت ر  اكِ ذ   كبُ سْ أ  و  
  جهُ يتخلق و  ال  ف  

 
 ةِ يح  لِ امل

 ارُ تط  سْ ا امله  ارسُ ف   مٌ لْ حِ  وْ أ  
 خاع  حل الن    ُ زِ نْ أ  و 

 املد   رُ سِ ح  ينْ و  
 مْ كُ جارتُ ي حِ وقِ ف   بتُ تنْ 
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 يلُ طِ ت  و تسْ ُد أ  مدت  تا   انر دْ مُ 
 رضِ األ   ن    مِ قَّ تبا  ي   ال م  أتكُ و  

 ةٌ أضرح   هاكنَّ ل  
  ا،رير خِ أ  

 تُ فيْ ت  كْ اِ : ريبع  الْ  مُ الدّ  ولُ يقُ 
 دايِ ر  الشّ  سر  جِ  تُ زْ جتاو  

 راءِ الع   بِ قلْ ي بِ لِ يْ خ   تُ جْ سر  أ  
 بِ دْ اجل   ةِ ط  قْ ناُ يف  تُ خيمْ و  

 يِت ي  نِ أغْ  تُ حكمْ أ
 يسِ نفْ لِ  تُ تشيْ وانْ 

 :تُ لْ وقاُ 
  قُ ا ِ ر  احل   هانضجتْ أ   اليتِّ  اءِ م  الدّ  لَّ كُ   لُ طاوِ أُ 

 مُ حِ ا املال  ه  تاْ رقا  هْ أ  اء اليت الدم   كلَّ 
 بُ املآدِ  اهتْ صر  ت   اعْ ماء اليّت الدّ  كلَّ 
 يالذِّ  حيدُ  الو  يّنِ أ تُ اخرْ ف  
 اءِ ك  للبُ  ةر امت  خ   يفُ ااي  ق  با   نْ وا مِ لُ ع  ج  

 اءِ ن  غِ للْ  ةر احِت ف  و  
 ةر    ذْ  م  يِت    ن رِ مِ و  
 لِ مْ الرَّ  اكرةِ ذ  بِ  وصُ غُ أ  
 تُ املوْ  هاطفُ ش ْ  وسٌ رُ ي ع  هِ جْ و  

 يجِ م  اهل   لُ اتِ الق  و  
 اه  حمُ مال   يبُ غِ ت  
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 ريب ى الع  اهلو   يبُ ويغِ 
  تُ مْ او  ق  

 ةٍ اع  ق   فا  لتت يف ف  اناْ ف  
  تْ طف  انْ و  

 تتشاغل  
 يِت ض  بْ ا قا  الحمه  م   فوق   تْ م  ك  حْ أ  

 تْ رتح  واسْ 
 عبالر   ةِ ر  اكِ ذ  بِ  وصُ غُ أ  
 يتمٍ  ابةُ ح  ي س  هِ جْ و  
 تٍ بيْ   كلِّ يف  يف  ش  ع  تا  

 حِ مِ املال   ابِ ر   تاُ ا يف ه  اكبِ بعض عن    ُ رتُ ت  و  
 حالٍ   كلِّ يف  كلُ ش  ت  ي يا  ي الذِّ جهِ و  

 وحُ بُ تا   ال   عةر نِ أقْ  سُ يلب  و  
 بِ يْ غ  الْ  مِ حْ  ر  ر يف ظُ ينْ و  

 ؟ومُ يُ الغُ  نُ ا جت ِ اذ  م  
 ؟وقُ التُ  ولُ ا تقُ اذ  م  و  

 وقِ رُ  الش  يف  ةٌ ف  عاصِ  ئُ بِّ ا ُش  اذ  وم  
 ؟وسِ ءُ  الر  يف  ةٌ م  مدود  
 !ة  البارح   لةُ يْ اللَّ  تْ ه  شبا  أ  و 

 ا،رير خِ أ  
 مِ اصِ و  الع   عت   رُ افِ املس   العريبُ  مُ الدَّ  ولُ يقُ 

 زِ اجِ و  احل   ف  خلْ  عُ مِ ج  املت  و  



58 
 

 :ضٍ رْ أ   لِّ يف كُ  رُ ا،ِ ن  املتا  و  
 تُ بْ عِ ت  

 يمِ حل ْ  يةُ ي بقِ ذِ وه  
 يدِ لْ جِ  ةُ وهذي هوي  

 ونِ يُ عُ  الْ يف  تْ ن  ك   س  ي اليتِّ ضِ رْ أ   حُ مِ ال  م   ضُ عْ وبا  
 ، تُ بْ عِ ت  

 ي،مِ يوْ  ة  ي  ين بقِ ع   اآلن   لُ مِ حيْ  نْ م  ف  
 يمِ لْ حِ  ء  ال  شْ أ  و  

  يضِ ميْ و  
 تُ بْ عِ ت  

 تُ ا املوْ ه  قُ حِ ال  يُ  وبُ رُ الد  
 تُ مْ الصّ  انه  كُ سْ ي  
 ،رُ هْ الق   يفُ ؤُ ل  مي ْ  بُ لْ ق  والْ 

 ااي  و  الزَّ  ر  عباْ  دُ ت  رْ تا   ةُ يم  جِ الرَّ  اتُ ن  احِ والشَّ 
 ااي  ظ  ش  
 تُ بْ عِ ت  
 دُ بِ ى....الي  املد  
 دى....اليبدُ الصَّ 
 اقر حِ س  نْ مُ  ال  از  ي م  هِ جْ وو  

 ااي  املر   دِ بِ ج  يف 
 1اجلاحمةُ  عنةُ اللَّ  قهُ الحِ تُ 

                                                            

 (25الطبعة األوىل ص ) شوشة، فاروق، يقول الدم العريب، األعمال الشعرية الكاملة، )ب.ت( - 1
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 : املعىن اإلمجايل للقصيدةاثنيا

بالغاااة  الااادم العاااريب وجعلاااه ياااتكلم، ويف ذا  األسااالوببااادأ شوشاااة قصااايدته ابلتشاااخي  حياااث شاااخ   
لكالم عل  لسان الدم العريب سرد فاروق شوشة الم بش نه وأحواله من غرييف، فلذا ألن املتكلم أع واضحة 
أو كاتاب  نساان انطاقالادم العاريب" فكا ن الادم العاريب إ "يقول اااااإذ بدأ ب  عن نفسه وذاتهاحلديث ليتناول 

ماهر أو شاعر اب  عل  أحواله وكيف أصبح بال قيمة، وهذا مااهر يف قولاه "تسااويت واملااء أصابحت ال 
املعاارو  أن املاااء الصااايف يكااون بااال لااون وال طعاام وال را حااة، يسااهل احلصااول  1"ال را حااة ،ال لااون ،طعاام

. يف النخيااال وال ينبااات الشاااجر املساااتحيلالاااذي يسااايل وال يتاااداع  وراء علياااه يف كااال مكاااان كاملااااء الساااا ل 
 الذي أصبح دمه كاملاء. نسان العريب اإل تبكي هذيف األبيات عل  حال

اصاة والشاعب عاريب بصافة خو كل من اتبع القصيدة أدر  أ؛ا تصور لنا امل ساة اليت يعيشها الشعب ال   
عاد أن ب ،أماة ضاعيفة تناا إىلا وحوليت نزلات يف بيوتنااملسلم بصفة عاماة، نعام إ؛اا تصاور لناا تلاك امل سااة الا

عباوا تأ؛ام  ،صاوت لا أبع اؤانقاد أجدادان العامل، فهذيف هي دماؤان تسيل كاملاء الصايف وتصرخ نساؤان وأبنا
اءيف  يب نادجد من يل  صوت وال يو وسئموا من هذيف األحوال السيئة، وهل يوجد شعب يبكي وينادي أبعل

 . كالشعب العريب والشعب املسلم

امل سااة مظهارا ضاعفه وعادم قدرتاه  تلاك علا بك  الشاعر عل  حال الدم العريب الذي ير،ا  لاه، و ولقد   
من أيس وضعف بعد تعب "وهاذي بقياة حلماي ل الدم العريب ما جيري يف ضمرييف قوِّ عل  املساعدة، فهو يُ 

 وبعاد الضاعف وعادم احلصاول 2وهذي هوية جلدي وبعض مالمح أرضي اليت سكنت يف العيون، تعبت"
جهاي ماا زال منساحقا، يف جباد املارااي، تالحقاه وو على  املساعدة، يكمل شاعران قصيدته بدموع احلازن "

 3اللعنة اجلاحمة" 

                                                            

 (25العريب، ص ) مرجع سابق، شوشة، فاروق، يقول الدم - 1

 (25نفس املرجع السابق، ص ) - 2

 (25نفس املرجع السابق، ص ) - 3
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عااااادويف اخلاااااارجي والاااااداخلي، ، وحمارباااااة إن العاااااامل اإلساااااالمي العاااااريب الياااااوم  اجاااااة إىل توحياااااد صااااافوفه    
الزاهااار، ووقفناااا علااا  التااااريخ اإلساااالمي  درسااانا املاضااايذلاااك إذا  األجاااداد. وقاااد يتحقاااقأجمااااد واسااارتجاع 
أو  ،فاوزلفارح وابتساامة  ال تكاون جماردن ، وأ، ولتكون تلك األايم لناا عاتا يساتفاد مناهجتارهبملنستفيد من 

. لقااد حااان الوقاات لريفااع األدابء املساالمون أصااواهتم وليسااتخدموا أقالمهاام لرفااع حاازن وبكاااء علاا  خسااارة
لعلهام يشااركون يف البكااء علا  هاذا  العاامل والادنيا أدابء وخارجيا إىل منصةشكاوى املسلم املظلوم داخليا 

 .  الدم الطاهر املظلوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 "دراسة حتليلية"  : جو القصيدة وأسلوهبا الفينبحث الثاينامل

  القصيدة ماهيةأوال:  

هاااو املعااارو  بشاااعر إذا نظاااران إىل هاااذيف القصااايدة جنااادها شتلاااف عااان الشاااعر املنظاااوم، فم ااال هاااذا الااان  "
التفعلية أو ما يسم  ابلشعر احلر أو ما يسم  بشعر الواقعية واملدرسة اجلديدة، وم ل هذا الشعر ال يلتازم 
ابلطريقة التقليدية يف بناء القصيدة وهي الطريقة املعروفة يف الشعر القدمي واليت سار عليها البارودي وأمحد 

 أن مهاار م اال هااذا شاائت قلاات شااعراء اإلجتاايف الكالسااكي، إىل شاوقي وغريمهااا ماان الشااعراء احملاافظد، وإن
قاد ك ري وما يزال ك ري من تة ابنجهت هذيف املوجايف األربعينيات من القرن املاضي. وقد و  النوع من الشعر

الشعراء ال يعتتون هبذيف الطريقة يف بناء القصيدة، ولكن هنا  مناذج جيدة مان هاذا الشاعر، وشاعراء كباار 
 الاارتاث العااريب وعناادهم مواهااب أدبيااة كباارية، هلااذيف القصاايدة يف الساااحة األدبيااة وماان هااؤالء هلاام رسااوخ يف

 1."الشعراء شاعران فاروق شوشة

ماان  لااب هااذا النااوعلواقااع يتطتناولتااه أقااالم النقاااد معارضااد ومؤياادين، غااري أن اماان املعلااوم أن الشااعر احلاار 
ياه ملاا فياه د يفهام معانعر التقليادي الاذي ال يكااشابابنا الياوم مان قاراءة ذلاك الشابعاض ماّل حياث  الشعر 

لشاعر احلار احلاديث عان الضارورة شاعرية، ويف صادد من التكلفة والكلمات الغريبة اليت يستخدمها روادهاا 
لغااة ريب يساااند اللشااعر العااأقااف معارضااا ذلااك النااوع العااامي منااه، ملااا فيااه ماان ضااياع وحاادة اللغااة العربيااة، فا

لفصاح ، م هباا علا  الون الكاال. فالغريب وجود بعض الناس املعتزين ابلعامية، يفضاالبهالعربية اليت تعتت ق
حلاااديث ا تهعلااا  يياااع أفاااراد أسااار  وقاااو  رب بيااات، وفااارض وأوقاااو  رجااال واحاااد  كااال مسااالم  ولاااو قاااف

  م. للعامل اإلسالمي لغة واحدة حتت لواء اإلسال تابلفصح  بدال عن العامية ألصبح
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  جو القصيدةاثنيا: 

رمااال تو م األوالد وييااات قتااال الرجاااال، يف بيئاااة يُ مليااائ ابلااادموعدماااوي جاااو حااازين  يف القصااايدة هاااذيف نظمااات
لفقاااري، يف تلكاااات اعلااا   النسااااء، يف بيئاااة ال صاااوت للضاااعيف وال رأي للفقاااري، يف جمتماااع يسااايطر الغاااين 

ياث أفتا  حاإلسالمي  مللعاين ابأعالعريب، عفوا  ر القوي أمور الفقري ويفكر نيابة عنه. إنه العاملجمتمع يدي
  ساة. ماي هلا من .مةفعة العاالسكان برؤساء وزعماء ال يبالون برعيتهم و يفضلون املنفعة اخلاصة عل  املن

   

 الوحدة اثل ا: 

قضااية الوحاادة يف القصاايدة ماان أهاام قضااااي النقااد احلااديث، اجلااديرة ابلدراسااة والتطبيااق يف الشااعر ونقااديف "
والشااعراء علاا  السااواء، وخاصااة بعااد املنافسااة بااد املااذاهب األدبيااة احلدي ااة احلاادي د، فقااد شااغلت النقاااد 

جااار، وكاااذلك رساااة املهومدارساااها النقدياااة، م ااال مدرساااة احملاااافظد ومدرساااة الاااديوان، ومدرساااة أبولاااو، ومد
سااي(، واملااذهب )الااواقعي(، وغريهااا، ووقااف اجلميااع يف صاامود ناملااذهب )الكالسااكي(، واملااذهب )الروما

حااادة الفكرياااة يف بنااااء القصااايدة، بااال ابلاااغ بعضاااهم يف تطبياااق الوحااادة العضاااوية علااا  الشاااعر يااادافع عااان الو 
الغناااا ي أيضاااا، كالشااا ن يف املوضاااوعي واملسااارحي والتم يلاااي، وأن مااانها القصااايدة القدمياااة الااايت تقاااوم علااا  

داب تعدد األغراض واملوضوعات ال يتناساب ماع هاذا العصار، الاذي يتسام ابلتقادم يف العلاوم والفناون واآل
 1."عل  أساس من الذوق الرفيع، والفكر العميق، والعقل التجرييب

حيث ركز الشااعر علا    والوحدة الفنية من بدايتها إىل ؛ايتهاولقد اتسمت القصيدة ابلوحدة املوضوعية 
، والبياات األول شاااهد القضااية الر يسااة وهااي القتاال والاادمار واهلااال  الااذي يعيشااه قومااه يف لياااليهم وأايمهاام

املعروفاة يف الشاعر التقليادي أو يف  املقادمات الشااعر إىل ق" ومل يتطار يقاول الادم العاريب أخاريا،عل  ذلاك" 
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يع الوقات أو التطويال علا  القاارئ. وهاو يأشعار الشعراء القدام ، بل شرع يف موضوعه مباشرة بدون تضا
 بد كذلك يف البيت األخري، لذا ميكن القول أبن القصيدة اتسمت ابلوحدة. 

 

  القصيدة بالغةرابعا: 

تكااررت هااذيف الكلمااة يف ، بكلمااة "أخااريا" باادأتولقااد العصاار احلااديث،  العاارب يفم ساااة  القصاايدة تصااور
ويصااور  " أخااريا تكلاام الاادم العااريب، ليشااكو الشاااعرالعااريبعاادة مقاااطع ماان القصاايدة: "أخااريا يقااول الاادم 

ال طعام لاه وال لاون لاه وال يت واملاء" أصابح هاذا الادم م ال املااء و امل ساة، ماذا قال الدم العريب؟ قال "تسا
 عند الطهاارة، ولكان ملااذا شابه الشااعر الادم ء غال ونفيس يف الصحراء، ومهمأعود ف قول إن املا 1.را حة

 ... إن من عادة املاء السيل واجلراين فاملاء يسيل ويسيلوجعل وجه الشبه فقدان القيمة!  ،هب

 لاذي ملام حيناااذا الادم ، وأنش  القصيدة بكلمة أخريا ليدل عل  صات هالذا جاء التشبيه عل  هذا الوجه
 .. بدأ . ما يكتمه ضمرييف، إذ أخريا  مهرف ،ت قوتهمن الدهر إىل أن نفد صتيف وفن

  ا،رير خِ أ     
 :ريبع  الْ  مُ الدّ  ولُ يقُ 

 واملاء   تُ يْ تساو  
 عم  الط   حتُ ب  صْ أ  

 حة  ا ِ ،الر  ال لون  
  ا،رير خِ أ  
 :ريبع  الْ  مُ الدّ  ولُ يقُ 
 يلُ سِ أ  
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 خيلُ ي النَّ ا ِ اع  ور  يتد  ال  ف  
 يلُ حِ املست   جرُ ت الشَّ بُ ناْ اليا  و  
 يلُ سِ أ  
 طاش  العِ  وق  قُ ي الش  روِّ أ
 الِ م   للرِّ يت ر  اكِ ذ   كبُ سْ أ  و  
  جهُ يتخلق و  ال  ف  

 
 ةِ يح  لِ امل

 ارُ تط  سْ ا امله  ارسُ ف   مٌ لْ حِ  وْ أ  
 خاع  حل الن    ُ زِ نْ أ  و 

يتحاادث علاا  لسااانه، و اات مااا و  أنطقااه شااخ  الاادم العااريب الااذي شاااعرالأن واضااح يف هااذيف األبيااات  
وهاذيف األلفااظ  الصاور واملت مال هلاذيف" أجلاه القلاب،ق مان ز اعتمع العريب، الفعل الذي يتما حيدث اليوم يف

جياادها تقطاار أساا  وحتساارا، وتفاايض حاازان ولوعااة، ويشااري الشاااعر إىل بعااض املساااوئ املهينااة الاايت ساايطرت 
ها النفاق والارايء واالساتبداد والفرقاة الايت مزقات الاوطن أشاالء، والقهار نعل  احلياة العربية يف هذا الزمن، م

يتة أشار إليها الشااعر عان طرياق هاذيف الصاور يف م ال الذي يقضي عل  آدمية اإلنسان، هذيف املساوي املق
 قوله: 

  تُ املوْ  هاطفُ ش ْ  وسٌ رُ ي ع  هِ جْ و  
 يجِ م  اهل   لُ اتِ الق  و  
 اه  حمُ مال   يبُ غِ ت  

 ريب ى الع  اهلو   يبُ ويغِ 
  تُ مْ او  ق  
 ةٍ اع  ق   فا  لتت يف ف  اناْ ف  
  تْ طف  انْ و  

 تتشاغل  
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 يِت ض  بْ ا قا  الحمه  م   فوق   تْ م  ك  حْ أ  
 تْ رتح  واسْ 
 عبالر   ةِ ر  اكِ ذ  بِ  وصُ غُ أ  
 يتمٍ  ابةُ ح  ي س  هِ جْ و  
 تٍ بيْ   كلِّ يف  يف  ش  ع  تا  
 حِ مِ املال   ابِ ر   تاُ ا يف ه  اكبِ بعض عن    ُ رتُ ت  و  
 حالٍ   كلِّ يف  كلُ ش  ت  ي يا  ي الذِّ جهِ و  
 وحُ بُ تا   ال   عةر نِ أقْ  سُ يلب  و  
 بِ يْ غ  الْ  مِ حْ  ر  ر يف ظُ ينْ و  
 ؟ومُ يُ الغُ  نُ ا جت ِ اذ  م  
 ؟وقُ التُ  ولُ تقُ ا اذ  م  و  
 وقِ رُ  الش  يف  ةٌ ف  عاصِ  ئُ بِّ ا ُش  اذ  وم  
 ؟وسِ ءُ  الر  يف  ةٌ م  مدود  
 !ة  البارح   لةُ يْ اللَّ  تْ ه  شبا  أ  و 
 ا،رير خِ أ  
 مِ اصِ و  الع   عت   رُ افِ املس   العريبُ  مُ الدَّ  ولُ يقُ 
 زِ اجِ و  احل   ف  خلْ  عُ مِ ج  املت  و  
 :ضٍ رْ أ   لِّ يف كُ  رُ ا،ِ ن  املتا  و  
 1"تُ بْ عِ ت  

يف حقيقااة مااا ماارتدد  نسااانإ أمااام شاااعروكاا ن ال تعبااه، املظلااوم لقااد أمهاار الاادم العااريب املااتكلم بلسااان العااريب
أك ر من أربع مرات لي بت تعبه، كماا جناديف يطيال يف الشارح إذ جنديف يكرر كلمة "ت ِعْبُت" يعانيه من الظلم 
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. فهاا هاو يكارر "تعبات" م خاذعلياه  جاديلوماه أحاد وال يو  حياول بيان األحوال اليت تعب منهاا لكاي ال و
"وهاذي بقياة حلمااي" "تعبات" "فماان حيمال عااين بقياة ياومي" "تعباات" "الادروب يالحقهااا املاوت" "تعباات" 

، لي بت للقارئ مدى تعبه ومم تعب. فبعد كل كلمة "تعبت" يذكر احلالة اليت تعب منها"املدى ال يبد" 
د وهااي أحوالااه الاايت ال شفاا  علاا  أي واحااد يف العااامل وإن يااك هنااا  منكاار أو جمااادل فهااا  األدلااة والتاهاا

 اليوم. 

   

  القصيدة لغةخامسا: 

، وأن حيساان حٍ و حنااو مك ااف وُماااللغااة يف قصاايدة الشااعر احلاار أو الشااعر اجلديااد ال بااد أن تسااتعمل علاا  " 
ة بعنايااة اقاا ألفاااظ هااذيف القصاايدة وجاادانها منتالشاااعر اختيااار ألفامهااا بدقااة متناهيااة، ولااذلك إذا نظااران يف

لتااادل علااا  عاطفاااة الشااااعر ونفسااايته وموقفاااه مااان هاااذيف احلالاااة الااايت أراد تصاااويرها والااايت أنطاااق الااادم العاااريب 
 احلاواجز، املتناا،ر، أضارحة، أسايل، أناز ، شاظااي، املادى، الصادى،فنت مال ما ال هاذيف األلفااظ:  بوصفها.

كل بيت، تتو  بعض عناكبهاا   تعشيف يف، يتم بقية يومي، سحابةبقية حلمي، مذ ة، الصمت، األقنعة، 
أشاابهت الليلااة البارحااة، املااوت، الصاامت، القهاار. فكاال هااذيف األلفاااظ دالااة علاا  تلااك يف تااراب املالمااح، 

  1."احلالة اليت تعب منها العريب

يااث يتخياال ح تكاملااةبيااات ماألطاارا  واملعاااين، كاا ن األلشاااعر ابختيااار ياال قصاارية متماسااكة وقااد قااام ا
يات ، و يقاول البويت واملااء، ففاي البيات ال الاث: تسااجازء مناه وأ القارئ أن ما بعد البيت تكملة ملا قبلاه

يف ماان هاااذيف عاان غاااري  ال غااىن لبياااتالرابااع: أصاابحت ال طعااام، ويليااه البيااات اخلااامس: ال لاااون وال را حااة، فااا
 . املعىنيف و ، حيث جتدها متكاملة بعضها البعض يف اللفظ األبيات
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منجد أو وجود معظم ألفامها  ، كما ال يتطلب فهميفهمها الكبري والصغري، تتميز القصيدة أبلفاظ سهلة
، لقاد حاافظ الشااعر العامية الضيقة وعدم استخدام، و تتميز كذلك ابللغة العربية الفصح  عريب قاموس

 ريب اإلسالمي. ينعكس للواقع الع إذ صور الدم العريب بشكل موضوعي وجعلهعل  عاملية قصيدته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : واقعية قصيدة يقول الدم العريب بني املاضي واحلاضرثالثال بحثامل
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الشاااواهد علااا  واقعياااة قصااايدة "يقاااول الااادم و  ،جتاااايف الاااواقعياروق شوشاااة يف هاااذيف القصااايدة علااا  االفااا ساااار
، ريخابطاون كتاب التا يف ةنظار ألقا  العريب بد املاضي واحلاضر" ك رية وعديدة لكال مان يتاابع األخباار أو 

قاال: حياث ‘ سعد زغلاول زعايم ال اورة’يف مقدمة كتابه  عن املاضي كتبها العقاد  ،أسطر ولقد وقفت عل 
تسري األمم عل  هدى من غايتها كلما تبينت مواقع خطواهتا باد ماضايها وحاضارها، ويعظام رجاؤهاا يف "

ليقاة أن تادر  نصايبا م لاه أو يزياد علياه يف النجاح كلما أحست أ؛ا أدركت نصيبا منه يف املاضاي وأ؛اا خ
أو املساااتقبل، ومصااار ال تكساااب شااايئا مااان قاااول قا ااال أن جهادهاااا كلاااه عباااث وأن زعماءهاااا كلهااام عجااازة 

ألنااه  ااالف الواقااع الااذي   رون. فااينن هااذا ملاام للماضااي وللمسااتقبل يف وقاات واحااد: ملاام للماضاايصاامق
  عاااملد لااه وياادخل الياا س علااألنااه ي اابط عاازا م ال  ملاام للمسااتقبلتاادل عليااه القابلااة بااد أمساانا ويومنااا، و 

قلوب اآلملد فيه، ومن دواعي التفاؤل أن سجل النهضة املصرية يدل عل  جنااح أدركناايف وجنااح ساندركه، 
 1. "إذا صدقت العزا م واطرد املسري عل  الطريق املستقيم

 مرتبط مبدى مةقدم األتلعقاد أن حيث يرى ا طرافها الربط بد املاضي واحلاضر حتمل هذيف األسطر بد أ
 ظام رجاؤهااا يف، كماا يعاساتفادهتا مان ماضايها، فعلا  كاال أماة أن تساتفيد مان جتارهباا أو جتااارب مان قبلهاا

قا  ة يف حيااة أر لم األمضع حت، ففي هذا الو النجاح والفوز كلما أحست أ؛ا أدركت نصيبا يف هذا املاضي
ؤهاا أبنا يشاهيع. ولكن كام مان أحاالم سارقت وكام مان طموحاات أماة دمارت بال حتولات إىل جحايم وأا 

 و آابؤهام،ها أجادادهم أتلاك الايت عاشامن أفضل  احالة ووضعرجوا و  الذين متنوا العييف يف جنة ونعيمها،
ماان أبناااء د واملنااافق النفاااقرجااع إىل عاادم بلااوغ أي أمااة إىل حياااة سااعيدة يإن الساار يف فشاال كاال ؛ضااة أو 

يف األدب  ت الوطنياااةكتاباااه االجتاهااااحمماااد حساااد يف   ، والااادليل علااا  ذلاااك ماااا قالاااه الااادكتور حمماااداألماااة
 : املعاصر

 كااانوا جيااتون علاا  التااتع للصااليب ويف الوقاات الااذي كااان يساااق فيااه املساالمون لقتااال إخااوا؛م املساالمد"
يوحنااا وكااان رجااال اإلدارة يتسااابقون يف جبايااة األمحاار وألساار جنااوب احللفاااء املنكااوبد ولفرسااان القااديس 

                                                            

 (7)ص   ،سعد زغلول زعيم ال ورةعباس حممود،  العقاد،مرجع سابق،  - 1
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األموال إرضاء للسلطات اإلجنليزية. وأصبح هلذيف التتعات يوم مشهود تقام فيه احلفالت اليت يتبارى فيهاا 
املنااافقون  اان جياارون وراء املنفعااة يف التزلااف لسااادهتم، ابلتنااافس يف التااتع، حاال أصاابحت مصاار اثين بااالد 

  1. "ع منهاالعامل يف ترتيب ما ي

وساايلة  إخااوا؛م ليتخااذون قتاااملساالمد إن كناات ترساال دموعااا علاا  دماااء املساالمد األباارايء، فااينن بعااض 
فاااينن  جياااامه ر أجنبيااااساااتعمايف عصااار اال، وإن كاااان القاتااال الشخصااايةومنفعاااتهم لتحقياااق إراداهتااام الذاتياااة 

 ادم  ب كالمهاا أناهتيال ألجااالقاتل اليوم أخ جيمع بينه وبد القتيل ديان اإلساالم. ولاو سا لت القاتال والق
 لصد. ، ولكن هللا يتوىل ما يف الضمري، وهو أعلم ابملخالوطن ويسع  ملنفعة الدولة

 ىل ماا جياري يفتفات إو الأ، زر أرض الشاام عل  واقعية "يقول الدم العريب" ال تعد وال حتص إن الشواهد 
ماان  - 2014إىل شااهر  2013مااا بااد شااهر  –، ألاايس مااا جاارى يف مصاار يف األشااهر األخاارية العااراق

  أيها القاتل اهلمجي توقف! ففيك يقول شوشة: الشواهد اليت ال تنكر وال ترد؟ 

 تُ املوْ  هاطفُ ش ْ  وسٌ رُ ي ع  هِ جْ و  
 يجِ م  اهل   لُ اتِ الق  و  
 اه  حمُ مال   يبُ غِ ت  

 2ريب ى الع  اهلو   يبُ ويغِ 

نخاع لا لقد سال حلو  ألجل قتلك اهلمجي، لقد تعب منك الدم العريب الذي أصبح بال طعم وال راحة
 فماذا تريد أيضا؟

  ا،رير خِ أ   
 :ريبع  الْ  مُ الدّ  ولُ يقُ 

                                                            

ص  ، )ب.ت.( الطبعة ال انية،مكتبة اآلدابالقاهرة، االجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر )اجلزء األول( ، حممد حسد ،حممد - 1
(9)  

  ( 25م العريب، ص )مرجع سابق، شوشة، فاروق، يقول الد - 2



70 
 

 واملاء   تُ يْ تساو  
 عم  الط   حتُ ب  صْ أ  

 حة  ا ِ ،الر  ال لون  
  ا،رير خِ أ  
 :ريبع  الْ  مُ الدّ  ولُ يقُ 
  يلُ سِ أ  

 يلُ سِ أ  
 1خاع  حل الن    ُ زِ نْ أ  و 
، من قتل املسلمد األبرايء الذين ال ذنب وال وزر إال جيري يف العامل اإلسالمي اليوم تتمزق ملا القلوب إن

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ  حيثتستوقفين آية من اآلايت القرآنية ، دينا أ؛م اختاروا اإلسالم

ۇ  ۆ  ۆ     ۇھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ھۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھ

  2چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې    ۅۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

كال مسالم أن   علا جياب   "ڭ  ڭھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  "حمل الشاهد يف هذيف اآلياة 
 عااامل وأماارويف؟أجاادادهم ال يعااييف املساالمون اليااوم يف ذل بعااد أن ملااكملااا وأن يكاارر السااؤال التااايل: يتساااءل 

هياا ف، ل مناا ذاتاهذا أصالح كاإيتحقاق إال  ؛اارا، لانو ليال  لتغري والتقدم والتطور الذي يبغيه كل مسلمإن ا
 . صالحإلوأن تكون أعمالنا لوجه ا ،ييعا لنقول ال للغيف وال للظلم وال للخيانةبنا 

 اخلامتة

                                                            

  (25، ص )يقول الدم العريب، فاروق، شوشةمرجع سابق،  - 1
  11اآلية  سورة الرعد، - 2
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احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ، والصالة والسالم عل  سيد املرسلد ، وخاا  األنبيااء ، وعلا      
 آله وصحبه الكرام. 

بعناااوان  الااذي هااذا البحااث املتواضااع إجناااز  أن ابلصااحة والعافياااة إىل  علااي ماانّ  أمحااد هللا وأشااكريف إذ    
ارة عاان سااعي إىل اإلجابااة عاان بعااض أمنوذجااا" وهااو عباا "الواقعيااة يف شااعر فاااروق شوشااة يقااول الاادم العااريب

ما املاراد  منها   إلجابة عن بعض األسئلةابالباحث  قام، ابلواقعالشعر احلديث احلر تساؤالت عن عالقة 
عالقااة الواقااع بقصاايدة لواقااع وأخااريا ديث؟  عالقااة نتاجااات فاااروق شوشااة ابابلواقعيااة يف الشااعر العااريب احلاا

   "يقول الدم العريب"وشة احلدي ة فاروق ش

احليااة سايطر علا  يعن الروح اجلديد الذي  تعبري الواقعيةأن  –خالل هذيف الدراسة  –لقد اتضح يل      
، وهااو "الااروح العلمااي"، فقااد تاار  الواقعيااون خياااالت الرومااانتيكيد وأحالمهاام، وراحااوا العصاار احلااديثيف 

للااواقعيد إميااان بعااامل علااوي فااوق احملسااوس، ولكاانهم يؤمنااون يلتمسااون احلقيقااة يف الواقااع امللمااوس، فلاايس 
  واملمارسة ابحلقيقة الواقعة، وهذيف احلقيقة ميكن الوصول إليها عن طريق التجربة

الشاااعراء العااارب تعرفاااوا علااا  هاااذا الناااوع مااان الشاااعر لااادى إىل أن  –خاااالل دراسااايت  –كماااا توصااالت       
باد النقااد العارب فمانهم مؤيادون ومعارضاون. كماا وقفات شعراء الغرب. ولقد أاثر الشعر احلديث ضجة 

كماا ؛اا علا  عل  جهود الناقدة املعاصارة انز  املال كاة الايت لعبات دورا كباريا يف تطاوير الشاعر احلاديث.  
 .  وفاروق شوشة صاحب "قصيدة يقول الدم العريب" ،منواهلا ك ري من الشعراء العرب منهم فاروق جودة

حقيقااة الشااعر احلااديث احلاار علاا  يااد فاااروق شوشااة الااذي يصااور الواقااع ويشااخ  ولقااد وقفاات علاا       
احلاد،ة وجعلها تتكلم وتعات عان نفساها، كماا كاان احلاال يف "قصايدة يقاول الادم العاريب" إن أسالوبه يعتات 
ماان أياال األساااليب حيااث أك اار ماان اسااتخدام اجلماال القصاارية والتكاارار لي باات أفكاااريف وآراءيف يف قلاااوب 

 القراء.

  نتائج الرسالة
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 من أهم النتا ا اليت توصل إليها الباحث يف هذا البحث املتواضع: 

إن فاروق شوشة عت تعبريا صادقا عن الواقع، واملتتبع لنتاجاته يدر  أنه من الشعراء املعاصرين أوال: 
من ذلك الذين يصورون لنا الواقع االجتماعي الذي نعيشه اليوم من أحداث ووقا ع، بل ويذهب بعيدا 

 حيث يتناول قضااي سياسية بطريق غري مباشر

يف تشخيصااه للاادم العااريب وأضااف  عليااه صاافة اإلنسااان اثنيااا: قااد وفااق فاااروق شوشااة يف تصااويريف للواقااع، و 
املتكلم بلسان العريب املظلوم، وك ن الشاعر أمام إنسان مرتدد يف حقيقة ما يعانيه من الظلم، وهذا يتجل  

ك ر من أربع مرات لي بت تعبه، ولي بت للقارئ مدى تعبه ومام تعاب. وإن ياك هناا  يف  كلمة "ت ِعْبُت" أ
 منكر أو جمادل فها  األدلة والتاهد وهي أحواله اليت ال شف  عل  أي واحد يف العامل اليوم. 

 اثل ا: مهارة الشاعر يف اختياريف جلمل القصايدة  وقاد قاام الشااعر ابختياار يال قصارية متماساكة األطارا 
واملعاين، كا ن األبياات متكاملاة حياث يتخيال القاارئ أن ماا بعاد البيات تكملاة ملاا قبلاه أو جازء مناه، ففاي 
البيت ال الث: تساويت واملاء، و يقول البيت الرابع: أصبحت ال طعم، ويلياه البيات اخلاامس: ال لاون وال 

ا الاابعض يف اللفااظ ويف را حااة، فااال غااىن لبياات عاان غاارييف ماان هااذيف األبيااات، حيااث جتاادها متكاملااة بعضااه
 املعىن. 

رابعا: معجم الشاعر اللفظاي يف قصايدته ساهل وقرياب إىل الفهام، قاد ال يتطلاب وجاود معجام أو قااموس 
 عريب. وهذا داللة عل  متكنه من زمام اللغة، حيث يوصف أسلوبه ابلسهل املمتنع .

الضيقة، لقاد حاافظ الشااعر علا   خامسا: متيزت القصيدة ابللغة العربية الفصح  وعدم استخدام العامية
 عاملية قصيدته إذ صور الدم العريب بشكل موضوعي وجعله ينعكس للواقع العريب اإلسالمي. 

 

سادسا: اتسمت القصايدة ابلوحادة املوضاوعية والوحادة الفنياة مان بادايتها إىل ؛ايتهاا  حياث ركاز الشااعر 
عيشااه قومااه يف لياااليهم وأايمهاام، والبياات األول علاا  القضااية الر يسااة وهااي القتاال والاادمار واهلااال  الااذي ي
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" ومل يتطارق الشااعر إىل املقادمات املعروفاة يف الشاعر التقليادي يقول الادم العاريب أخريا،شاهد عل  ذلك" 
 أو يف أشعار الشعراء القدام ، بل شرع يف موضوعه مباشرة بدون تضييع الوقت أو التطويل عل  القارئ. 

حتماال بااد  الاايت بغااداد اي بغااداد متااس الواقااع بطريااق مباشاار، ماان م اال قصاايدةسااابعا: جاال قصااا د الشاااعر 
 ااو  قومااه ماان شاار بعرضااه للواقااع   )فاااروق شوشااة( الشاااعر هااا أخبااار املاضااي واحلاضاار، حيااث قااامأطراف
 ألمريكان ويشبههم هبوالكو اجلديد، والقصيدة مليئة ابلتشبيهات. ا

يف قصيدته "يقاول الادم  -معتا عن املدرسة الواقعية، إذ أشار لقد كان فاروق شوشة م اال صادقا : اثمنا 
هاااا النفااااق والااارايء ناملسااااوئ املهيناااة الااايت سااايطرت علااا  احليااااة العربياااة يف هاااذا الااازمن، م بعاااض إىل العاااريب"

 .واالستبداد والفرقة اليت مزقت الوطن أشالء، والقهر الذي يقضي عل  آدمية اإلنسان

الااذي يسااع  إليااه األدابء ال ياادر  إال يف اخليااال، فاإلنسااان املتخياال حياا  حياااة  احلقيقااة أن الواقااعاتسااعا: 
سعيدة يف  أحالمه وشيالته والواقع أن كل ماا يارايف اإلنساان حيساب أناه ساعادة لايس إال شاقاوة، اللهام إال 

غمااوم مااا ، فااالغين يف تلااك البيااوت الفاااخرة يعاااين ماان اهلمااوم وال-جاال وعااال-اقاارتن بااذكر هللا وعبادتااه  مااا
يعانيه الفقري يف كوخه. إن القاتل للدنيا يالقي من انفعاالت نفسية ماا يالقياه أهال القتيال الاذين الجيادون 

 إىل النوم سبيال ملا يف قلوهبم من حزن عل  فراق حبيبهم.

 

 

 

 

     التوصيات
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احلاكم واحملكومد ، اخلطابة تتميز بكو؛ا وسيلة مباشرة بد فاألدبية قيم وفوا د ،  جلميع الفنون     
 وأوالقصة أو الرواية تزود القارئ ملكة يف الكتابة ن قضااي اعتمع ، وإليها نرجع إذا أردان عالج قضية م

وسيق  داخلية ممبا فيه من وإذا رجعنا إىل الشعر أدركنايف يروح العقل وميتع النفس  ،اللغةمهارة يف 
الشعر احلديث عن الوزن والروي ال عن املوسيق  كما شل  وخارجية ومبا يتميز به من وزن وروي، لقد 

 يزعمه البعض. 

اتبع أشعار فاروق شوشة احلدي ة احلرة أدر  حقيقة هذا القول، فيننه من الشعراء الذين ال وكل من       
يستعريون أصابع غريهم يف الكتابة، وال ينطقون أبلسنة غريهم، فهو يصور لك الواقع وجيعلك تعيشه. 

 ، وهو معرو  بغريته، أبسلوب سهل عذب كاملاء الصايفسامية املعىنلك بلغة عربية رفيعة املستوى و وذ
عل  اللغة العربية الفصح ، فعل  هذا األساس ميكن للباح د التوسع يف دراسة أشعاريف شكال 

 ومضموان، لذا يوصيهم الباحث ابملوضوعات التالية: 

 وشة الشعرية االجتايف اإلسالمي يف أعمال فاروق ش 

 بد الواقع والرتاث يف أشعار فاروق شوشة 

 لغتنا اجلميلة وقلم فاروق شوشة

 

 

 

 

 

 املصادر واملراجع
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