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الملخص
تىبيلت َزٌ الذساسّ الًىّ الخًسْ يالىٓحّ الزمبَٕشّٔ الطًجّٕ ْٓ ضًش محمدذ مُدذْ
الزًاَشْ الزْ يبش ْٓ صمه مخبؼ الحًادث يالتكدًسات السٕبسدّٕ التدٓ مدشت ي دٓ
الًشأ ثذء مه حًسِ الًطشٔه ياوتُبءً ثحضة الجًجْ ،بلًىّ الخدًسْ ْدٓ ضدًش الزدًاَشْ
ًًٔد بلٓ الكجًّٕ المضارّٕ الًىّٕٓ التٓ تمتبص ثُب ضخػّٕ الزدًاَشًْْ .ىدّ الزدًاَشْ
لٕس ثبلًىّ الزْ ًٔحٓ ثبلخطًوّ يالحٗذ ًُْ ،يىّ تتك جٍ ؾشيسِ المًّٖ يالضمه يًَ
يىّ ٖذ ربء ثمخبثّ سد ًْل قجًٕٓ لًاٖىٍ مش .بنَّ ينٕٓدّ الزدًاَشْ ثبلىسدجّ ل زمدبَٕش
تًٛن مؿبيّٓ ًُْ ْؿالً يه اضتشا ٍٚمى الزمبَٕش ْٓ أزدبد الحدذث ْةودٍ ٔدشْ وٓسدٍ
مسايالً يه حٓم رل ٙالحذث ثٗػبئذٌ يؤضدًبسٌ لدزلٚ ٙبودت ؤضدًبسٌ ٚبلمدبء يالُدًاء
ٔت ٗبَب الىبس ثحشاسِ ئىطذيوُب حجدبً .يثحٛد الًالٖدّ الًقٕدذِ ثدٕه الزدًاَشْ يثٕٗدّ
الزمبَٕش ْبلطًجّٕ ٚبوت مه مؿبمٕه ضًش الزًاَشْْ ،ال ُٕٔدت يده ؤْ ٖؿدّٕ تحدّ
الطًت دين ؤن ٔ تٓت بلُٕب ؤي ٔطٕش ثُب ؤي ٔذاْى يىُبْ .بلزًاَشْ يبن ٚدبن مُتشثدبً لد
ٔىسٓ ضًجٍ يَمًمُ يمًبوبتُ .
الکلوات الذلیلیة :الًىّ الخًسْ ،الطًت ،الطًش ،الزمبَٕش األدة الًشآٖ ،اإلَتشاة.
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المقذمة
تىبيلت َزٌ الذساسّ الًىّ الخًسْ يالىٓحّ الزمبَٕشّٔ الطًجّٕ ْٓ ضًش محمذ مُذْ
الزًاَشْ .الزْ يبش ْٓ صمه مخبؼ الحدًادث يالتكدًسات السٕبسدّٕ التدٓ مدشت ي دٓ
الًشأ ٓٓٛٔ .ؤن تىهش يتتإمل ْٓ الٗػبئذ الزًاَشّٔ يالتٓ ؤوطذَب يجش ٖشن ٚبمدل لتزدذ
ؤن الزًاَشْ ٖذ س  ٙقشٔٗبً ضًشٔبً تمحًس ٍْٕ ي ٓ ؤسس يمدًدٌ الدًقهْ ،دبلًقه َدً
الطُل الطبَل ل طبيش ،يالًقه يجبسِ يه يحذات متشاغّٓ ًْٔ ؤخشْ ،لتجذؤ مده األَدل،
المزتمى ،األسؼ ثسًُلٍ ييدٔبوٍ يرجبلٍ يغحشائٍ ،ل ٔتًّٖ الزًاَشْ ْٓ حدذيد يقىدٍ
ثل ٚبن ٔشْ يقىٍ بمتذاد الًقه ؤٚجش يؤن َمًم َزا الدًقه َدٓ َمدًم األمدّ ْسدًبدِ
ضًجٍ َٓ مه سًبدِ ؤمتٍ يمحىّ ضًجٍ َٓ محىّ ؤمتٍ ،يبرا ٚبن اإلستًمبس اإلوز ٕضْ ٖذ
وُص لسىٕه قًٔ ّ رسذ الًشأْ ،سًسّٔ يمػش يالزضائش ٖذ بثت دت يرشحدت مده حدشة
اإلستًمبس الٓشوسٓ يبرا ٚبوت الحًٛمبت الشرًٍٕ ٖذ تس كت ي ٓ سٖدبة الطدًت الًشاٖدٓ
ٖشاثّ خمسٕه يبمبً ْبألمش ٚزل ْٓ ٙثّٕٗ ثٗدبو الًدبل الًشثدٓ برن ْبلمػدٕجّ ل زدًاَشْ
وٓسُب يالُ ياحذ ال ْٛب٘.
ًْ ٓ المستًْ الًقىٓ ٚبن الزًاَشْ يقٕىبً ًَٕساً مذاْى يه اسدتٗالل ث دذٌ يحشٔتدٍ
ثًرٍ الكبمًٕه المستًمشٔه .يًٛٔ ّٕٚن الزًاَشْ َٕش رل ٙيَدً سد ٕل يبئ دّ يشاٖٕدّ
ييشثّٕ مىبؾ ّ اضتُشت ثًقىٕتُب يمًآُٖب الٓٛبحّٕ المًشيّْ رٕذاً ْٓ الىزّ يْٓ يمدًم
الًشأًْ ،الذٌ ٚبن مه الًقىٕٕه األحشاس الزٔه ٖبمًا اإلستًمبس الجشٔكبوٓ ،ؤمب ؤخًٌ رًٓدش
ْٗذ ٖؿٓ ضُٕذاً يًَ ْٓ سًٔبن الطجبة دْبيبً يه الًقه يحشٔتٍ لٗذ تًسى الٓٛدش األدثدٓ
يالسٕبسٓ ل زًاَشْ ْٓ سًّٖ الًقىّٕ يالًٗمّٕ لتإخز ؤثًدبداً اٚخدش ضدمًلّٕ تؿدشة ْدٓ
الًمٕ اإلوسبوٓ ،ؤٔىمدب ٚدبن ئمزدذ الطدًاخع اإلوسدبوّٕ ثتٓبغدٕ ُب يمٓشداتُدب ؤحدذاحبً
يضخػٕبت يٖؿبٔب.
ْتشْ ْٓ ضًشٌ بلمبمبً مكشداً لمب ٔذيس حًل األدة الًشثٓ يسبحبتٍ يالزًاَشْ ٔتمتدى
ثٓٛش سحت يخٕبل وبْز يالتضام ثٗؿبٔب اإلوسبن لٗذ ٚتدت يؤوطدذ لطخػدٕبت يبلمٕدّ يؤس
ثطًشٌ ألحذاث مػٕشّٔ مشت ي ٓ الٗشن الًطشٔه.
ْبلًىّ الخًسْ ْٓ ضًش الزًاَشْ ًًٔد بلٓ الكجًّٕ المضارّٕ الًىّٕٓ التٓ تمتدبص ثُدب
ضخػٕتًٍْ .ىّ الزًاَشْ لٕس ثبلًىّ الزْ ًٔحٓ ثبلخطًوّ يالحٗذ ًُْ ،يىدّ تتك جدٍ
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ؾشيسِ المًّْٖ .بلطًجّٕ ٚبوت مه مؿبمٕه ضًش الزدًاَشْْ ،دال ُٕٔدت يده ؤْ ٖؿدّٕ
تحّ الطًت دين ؤن ٔ تٓت بلُٕب ؤي ٔطٕش ثُب ؤي ٔذاْى يىُب.
منهج البحث
اتجى الجبحج المىُذ الًغٓٓ -التح ٕ ٓ لمب ٔمتبص ثٍ مده ٖدذسِ ي دٓ يغدّ الهدبَشِ
األدثّٕ يبنُبس الخػبئع األدثّٕ مه ْٛشّٔ يْىّٕ يرمبلّٕ ل طًش يْٕ دساسّ تح ٕ ًُّْٕ ،
ؤوست المىبَذ يالمالئ لذساسّ الًىّ الخدًسْ ي الىٓحدّ الزمبَٕشٔدّ الطدًجّٕ ْدٓ ضدًش
محمذ مُذْ الزًاَشْ.
خلفیة البحث
يؤمب يه الزًُد السبثّٗ ْٓ َزا المؿمبسْ ،ةوىٓ ؤسْ ؤوىب يىذمب وجحج ْٓ مًؾًو مدب،
ْةن رًُدوب -ثال ض -ٙستًٛن تٛم ّ لزًُد َٕشوب ،يٖذ ٚتدت الٛخٕدشين مده ٖج ىدب يده
الًىّ الخًسْ يالىٓحّ الزمبَٕشّٔ الطًجّٕ ،ييه الطًشاء الزٔه يبلزًا الٗؿّٕ ياَتمًا ثُدب
يؤٔؿب يه محمذ مُذْ الزًاَشْ يؤضًبسٌ ياَتمبمدٍ يمسدبوذتٍ السٕبسدّٕ ياألدثٕدّ ْدٓ
الًىّ الخًسْ ،يمه الجحًث التٓ دسست مًؾًو ْ سكٕه ْٓ ضًش الزًاَشْ َٓ:
ايتمبدْ ،م1387 .ش« ،الزًاَشْ حٕبتٍ ،اس ًثٍ الطًشْ يخ ٕٓتدٍ الخٗبْٕدّ» ،أدالم:
ربمًّ آصاد االسالمّٕ
الً ًّٔ1969 .م« ،محمذ مُذْ الزًاَشْ» ،دساسبت وٗذّٔ :ثُذاد
الٓددتاليْ.٘ ،و1999 .م« ،المىتخددت مدده ؤيددالم الٓٛددش ياألدة» ،ثٕددشيت :ماسسددّ
المًاَت ،الكجًّ األيلٓ
رمًّ ،حسٕه2009 .م« ،مالمح ْٓ األدة المٗبيم؛ ْ سكٕه ؤومدًرد» ،دمطدٕ :يصاسِ
الخٗبّْ
يحًس ،محمذ1998 .م ْ« ،سكٕه ْٓ ضًش الزدًاَشْ» ،الماسسدّ الًشثٕدّ ل ذساسدبت
يالىطش .يؤمب ثحخىب َزا ًُْ ؤٔؿب ٔذسس الًىّ الخًسْ يالىٓحدّ الزمبَٕشٔدّ الطدًجّٕ ْدٓ
ضًش محمذ مُذْ الزًاَشْ يه قشٕٔ تح ٕل الىمبرد الطًشّٔ يتخت دّ يده الذساسدبت
المزًٚسِ مه حٕج الطٛل يالتح ٕل يرذٔش ستٓذوب مه الجحًث المزًٚسِ ْٓ ثحخىب َزا.

/29دراسات األدب المعاصر ،السنة العاشرة ،صیف  ،7921العدد الثامه والثالثىن

مىلذه و نشأته ومذفنه

ؤثًْشات محمذمُذْ ثه الطٕخ يجذالحسٕه ثه الطٕخ يجذي ٓ ثه الطٕخ محمذحسه
غبحت «رًاَش الٛالم» ،ؤضُش مطبَٕش الطًشاء ْدٓ الًػدش الحبؾدش بوتُدت بلٕددٍ بمددبسِ
الطدًش ثال مىبصو .تخت ّ الشيأبت ْٓ التٗذٔش الذٖٕٕ لتبسٔخ يالدِ الزدًاَشْ ،يمدذاس َدزا
اإلختالِ ثؿدى سىٕه؛ يلذ الزدًاَشْ يدبم 1903م ثمذٔىدّ الىزددّ االضددشِ ؤي يددبم
1901م ياأليل َد األغح ،يممب ٖٕل ؤوٍ يلدذ يدبم 1899م ؤي 1900م ،ئجدذي ؤن مىطدإ
َزٌ التٗدذٔشات ًٔدًد بلٓ يذم تػشٔح الزًاَشْ وٓسٍ ثبلتبسٔخ الذٖٕٕ لًالدتددٍ ،يلٛدده
الطدٕخ رًٓدش محجًثّ مالّ ٚتبة «مبؾٓ الىزّ يحبؾشَب» يالزْ ًٔٗل الزًاَشْ يىٍ
ثإوٍ «غدبدٔ يحّٗ يٚتبثٍ ٖٕ »ًٗٔ ،ل ؤن الزًاَشْ يلذ لٕ ّ السبثى يطش مه سثٕددى األيل
سدىّ ْٕ .ٔ1317زٕت الزًاَشْ ثبإلٔزبة ي ٓ ؤسبس ؤن َزا التبسٔخ ٖذ ٔشٖدٓ ثدٍ ثًدذ
بلدٓ مدب ثًدذ يدبم 1900م يمه الممٛه بسربو سدجت االخدتالِ بلدٓ يم ٕددّ تكجٕددٕ
التدبسٔخ الُزدشْ ي دٓ المٕالدْ يًٖايذ التحًٔل.
يلمب ٚبن الزًاَشْ ٖذ ؤّٔذ التبسٔخ الزْ ؤحجتٍ رًٓدش محجًثدّ ؤْ يددبم ْٗ ٔ1317دذ
ٖبل الذٚتًس ي ٓ رًاد قبَش« :يٚبن الزْ ضزًٍ ي ٓ اإلستمشاس ْدٓ التإٕٔدذ رُ ّ الٓشٔ
ثٕه السىّ المٕالدّٔ يالُزشّٔ ،يتػدًسٌ ؤن َدزا التدبسٔخ ٔشٖدٓ ثدٍ بلددٓ مددب ثًددذ يدبم
1900م» ،يوشرى بلٓ ًٖايذ تحًٔل الُزشْ بلدٓ المددٕالدْ يبلددٓ الزددذايل الً مٕددّ
المًتشِ ثُب ْٕهُش ؤوٍ يلذ ًٔم األسثًبء السبدس يالًطشٔه مه تمدًص 1899م ،ئجددذي ؤن
َزا ًَ التبسٔخ الػحٕح لمب ًَ مًشيِ مه غذٔ محجًثّ يتخجتٍ يغدد تٍ ثددأل الزددًاَش
يلػُّٕ تبسٔخ الًالدِ حتٓ لٛإوٍ استٗبَب مه ؤيحٕ المػبدس.
ٖبل الزًاَشْ« :يلذت مى مًلذ َزا الٗشن المؿكشةٚ ،بن الجٕت الدزْ يُلددذتُ ْٕددٍ
يوطإت ثٗشة الػحه الً ًْ ،يلزل ٙتٓتحت ؤيل مب تٓتحت ي ٓ َزٌ الٓسٕٓسبء اٖدمٕدّ
الًزٕجّ ،المتذاخ ّ ،المتًبسؾّ ،التٓ ٔؿمُب الػدحه يالحؿدشِ يالسدًس المشمدشْ الددزْ
ٔحٕكُب»(الزًاَشْ1998 ،م ،د.)35 :1
يلذ محمذ مُذْ الزًاَشْ ْ ٓ السدىٕه األيلدٓ مده الٗدشن الًطددشٔه مدده ؤسددشِ
دٔىٕدّ؛ ٚبن رذٌ األي ٓ الطٕخ محمذ حسده مشردى ضدًّٕ اإلمبمٕدّ ًُْٕددذٌ يٚتبثددٍ
المطدًُس «رًاَش الٛالم» الزْ اٖتجست األسدشِ لٗجُدب مىدٍ(الً ًْ1969 ،م .)19 :ق دى
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الزًاَشْ ي ٓ الٗشن الًطشٔه مه ثٕت ؤسًاسٌ الذٔه يالمزَت ،يؤيمذتدٍ الً د يالخٗبْدّ
ياألدة يمده مذٔىّ ثٕئتُب الذٔه ينًاَشَب التحٓم يااللتضام يمحٕكُب ثحبس مدده ٚتددت
االسدتذالل يالزذل يالٓ سّٓ ياألحٛبم يسربلُب ي مبءُْٗ ،ب ،مشارى التٗ ٕذ ،ضًشاء يؤدثدبء،
يمه ث دذ تتٛبلت ي ٍٕ الًْٗ اإلستًمبسّٔ
بستطّ محمذ مُذْ مىبَل األدة يال ُّ يالٓ سدّْٓ ،دذسس «األرشيمٕددّ» ي«ٖكددش
الىذْ» ي«ؤلّٕٓ اثه مبل »ٙي«مُىٓ ال جٕت» ي«ضشح الىهدبم ْدٓ الػددشِ» ي«الحبضددّٕ
ل مال يجذااهلل» ي«ضشيح الطمسّٕ ْٓ المىكدٕ» ي«المكددًل يالمختػددش ْددٓ الجالَدّ»
ي«ضشح ال مًّ» ي«مٛبست الطٕخ األوػبسْ»(الزجًسْ1993 ،م10 :
وطإ الزًاَشْ ي ٓ يالذٌ الًبل األدٔتٖ ،شؤ مٗذمبتدٍ األيلٕدّ ي دٓ ؤخٕددٍ يجددذالًضٔض
يالطٕخ ي ٓ الطشٖٓ .الحسبة ي ٓ السٕذ ؤثٓ الٗبس الخًاوسبسْ يالجٕبن يالمًدبوٓ ي ددٓ
الطٕخ مُذْ نبلمٓ يالطٕخ ي ٓ حبمش يحٓم الٍٓٗ يؤغًلٍ ي ٓ سدٕذ مًسدٓ الزػددبوٓ
يالسٕذ حسٕه الحمبمٓ(الٓتاليْ1999 ،مَ .)613 :زا  ٍ ٚيًَ لد ٔطددتذ يددًدٌ ثًددذ
ثدل ال ٔضال ْٓ الخكًِ األيلٓ لًجًس الًٗذ األيل مه يمشٌ ؤمب لكًٓلّ الزًاَشْ ْ ٍ مًُدب
ضإنْٗ ،ذ يبش قًٓلّ ٔ ًت ُْٕب ديس الٛجبس غُٕش ْدٓ ٖبلت الٛجٕش ،غجٓ ٔك ت مىدٍ ؤن
ٔذو الػدجبثّ يالكًٓلّ ئًدٕص يدبل الخجدشاء الٛجدبس ،ؤلٕس ْٓ األمش مُدبمشِ حٗدبًن وطدإ
ْٓ ٚىّ يالذٌ الٍٕٓٗ ياألدٔدد ت الددزْ الصم بثىدّ مالصمدّ خبغدّ ييىدٓ ثدٍ يىبٔدّ األة
ياألسدتبر يالمشضدذ ،يلده ٔٓبسٖدٍ حتدٓ ياْدبٌ األردل يدبم 1917م
يالهبَش ؤن االلتضام الُٕش قجًٕٓ مه الطدٕخ يجذالحسدٕه إلثىدٍ مُدذْ بن دلَّ ي ددٓ
ضٓءْ ،ةومب ٔذل ي ٓ التطخٕع الذٖٕٕ لىجًٌ الزًاَشْ ياالَتمبم الجبلٍ ثمسدتٗج ٍ يَدً
غجٓ يحست .يالحٕ ؤن الطٕخ ل ٔٛه متًَمبً ؤثذاً ْٓ َزا يبن ٚبن ؤم ٍ ْٓ بثىدٍ َٕددش
مب آل بلٍٕ محمذ مُذْ الزًاَشْٖ .بل الزًاَشْ« :ثًذ يْدبِ يالدذْ بوٓدشدت ثطخػددٓ
ي تٓشدت ثطخػٕتٓ ،مخ مدب ٔىجُدٓ لٛدل مخ دًٔ ٖجدل رلدٚ ٙىدت مزددشد نددل لددٍ
يلًغدبٔتٍ المحٛمّ ي ٓ الزًاَشْ1998،م ،د85: 1
لٗذ دْى الزًاَشْ حمىبً ثبَؿبً لكًٓلتٍ ت ٚ ٙمب ٖبل« :يٖذ ؤتًجتىٓ السدىًات الًطددش
األيلٓ مىُب ؤٚخش مه الًطشات الًطشات التٓ ت تُبْ ،ةلُٕب تًًد الًٗذ ،يالشياست ،ياخدتالـ
الحسىبت ثبلسٕئبت اختالقبً ٔػدًت ي دَّٓ يؤودب غدبحجٍ ؤن ؤرذ لدٍ مجدشساً َٕدش ؤن ؤيدًد
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الُٗٗشْ بلٓ َزٌ المشح ّ ،التٓ حٛمت ٚل حٕبتٓ التبلّٕ يَبلجبً مب ٚبودت رٚشٔدبتٓ يده
الٓتشِ مذٔشِ يٚخٕشاً مب اخت كت َزٌ المشاسِ ثبلسخشّٔ»(المػذس السبثٕ.)39 :
دسس الزًاَشْ ْٓ المذسسّ الً ًّٔ ْٓ مسٗف سؤسٍ ،ح ؤخز ي ًمّ ْٓ ال ُدّ ياألدة
يه محمذي ٓ المهٓش يي ٓ حبمش يَٕشَ مه مطبٔخ الُشْ ،يوجٍ ْددٓ الطددًش ٖجددل ؤن
ٔج ٍ الح (ثػشْ ،ثذين تبسٔخ180 :
الشاب الثىری
برا ٚبن الزًاَشْ ٖذ خسش قًٓلتٍ يدْى حمىبً َبلٕب لمشاسِ ؤٔدبم حم تدٍ ياًٖدبً خبغدبً،
ٚبن قجًٕٕبً ؤن ٔسًد سيحٍ قبثًبً متمشداً ٔزشٌ وحً التكشِ ثٕه الحدٕه ياٖخدش ،ياألمددش
مه رل ٙؤن َزا الكبثى المتمشد ٖذ سٛه ٕٚبوٍ يالصمٍ حتٓ خبسد مشاحل ضجبثٍ ثل ْددٓ
يمشٌ ٍ ٚ
يًَ الٗبئل« :بوىٓ ؤيٕص مشاسِ ت  ٙاألٔبم حتٓ اٖن ،يٚبوت السجت ْٓ ٚدل َٓددًاتٓ
يسٗكبتٓ الالحّٗ ثذاْى قمًحبت ل ؤخ ٕ لُب»(الزًاَشْ1998 ،م ،د49: 1
ٚبن يالذٌ الطٕخ يجذالحسٕه الزًاَشْ حشٔػبً رذاً ي ٓ متبثًّ بثىٍ مُذْ لذسيسددٍ
يحؿًسٌ مًٍ ،يبستػحبثٍ بلٓ مزبلس الً مبء الٛجبس ،لٕذًٍْ دًْبً يزًالً وحً يبل الطًٕ
يْٓ َزا المزبل ًٔٗل الزًاَشْٚ« :بوت سىًات حٕبتٓ ،خالل رل ٙتختػدش ٖسدشاً الددٓ
ضًُس ،ثل ؤسبثٕى يٖذ حم ت بلٓ سىًات حٕبتٓ الالحّٗ ،تجًبت ٚدل ت د ٙالٓتدشِ التددٓ
سشٖت مىٓ ،حم تُب ثٛل تىبٖؿبتُب يمٓبسٖبتُب حٕج اوًٛست ي ٓ حٕدبتٓ يضدًشْ ثددل
يي ٓ تًبم ٓ مى الىبس يمه مًٓ ،دائمبً ٚبن َزا الكٓل الزْ اوتضيت مىٍ قًٓلتٍ ٔخدشد
مه رذٔذ ثطٛل مب مطبٚسبً يىٕذاً َبْالً متُٓالً متىبٖؿبً مج جالً ،يٚبن الكٓل ٔٓ ت حبلمدبً
ٔىتُٓ مه امتحبوبتٍ الًٕمّٕ الشَٕجّ لٕخشد يٖذ ؤق ٕ سشاحٍ بلٓ الضٖبٔ ْٓ يٖت متدإخش
مده الىُدبس ٔٛددًن ْٕدٍ األقٓددبل ٖدذ ضدجًًا لًجدددبً ييددبديا ؤي ؤيضدددًٛا ؤن ًٔددًديا
بلددٓ ثًٕتُ »(الزًاَشْ1998 ،م ،د54: 1
ئجذي ؤن َزا اإلرحبْبت ؤي الخٕجّ التٓ ٚبن ٔشاَب الزدًاَشْ ْدٓ التًبمدل الٗسدشْ،
ثبلىسجّ لٍ ٖذ ؤدت ثٍ بلٓ ومً وضيّ التمشد يالتىبٖؽ لذٍٔ ْٓ سىٕه ضجبثٍ ،يمده ح ْدٓ
ثّٕٗ يًُد حٕبتدٍ يلد ٔٛده الزدًاَشْ ثبلدزْ ٔشؾدٓ ثكًٓلدّ ٚكًٓلتددٍ ،يال ثػددجًِ
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ٚػدجًثّ ممدب دًْدٍ ثبلتبلٓ ْٓ يىًٓان ضجبثٍ الىضيو وحً الخالظ مه َزٌ الًٕٗد ،يَدزٌ
الضوضاوبت التٓ تُؿد حًٍٖٗ ْٓ الكًٓلّ يالطدجبة ،لٕػدل بلدٓ يُدذ ٔػدّ ْٕدٍ وٓسدٍ
ييمبمتٍ التٓ ؤلجسدًٌ ثُدب« :حتٓ لٛإوىٓ ؤغجحت .اثه رال يقدالو الخىبٔدب» ،يالمٗػددًد
"ثدبثه ردال يقدالو الخىبٔدب" الحزبد ثه ًٔسّ الخٗٓٓ يالٓ الًّْٛ
لٗذ سؤْ الزًاَشْ التمشد لىٓسٍ قشٔٗبً يس ًٚبً ل ٔٛه ثةمٛبودٍ الخددالظ مىددٍ ،يبن
ٚبن ٔشٔذ رل ٙلٗذ يبش ٚجٕشاً يًَ غجٓ ،ييبش حٕبِ الػُبس يَدً ضدٕخ ٚجٕددش تزددبيص
الخمبوٕه ،يَزٌ المٓبسٖبت يسمبت التىبٖؽ الزْ ٚبن ٔمدأل حٕبتدٍ .يٖدذ ٖددبل« :يطددت
حٕبِ يبغّٓ ،اخت كت ُْٕب يًال ثًدًال  ،الٓٗدٍ ثبلطدًش ،يالطدًش ثبلسٕبسددّ ،يالسٕبسددّ
ثبلػحبّْ يالػحبّْ ثبلحت يالحدت ثبلػددذاٖبت يالجدداس ثددبلىًٕ يالتددًقه ثبلتشحددل
يالكًٓلّ ثبلشرًلّ»(الزًاَشْ1998 ،م ،د14:1
لٗذ اُسٔذ ل شرل ؤن ٔزًدل ُْٕٗد ًب وبثُد ًب ًٕٔدذ المزدذ الُبثش(لػدبحت الزدًاَش) ،لٛىدٍ
ثمزدشد التىٕٓس ،لًٕ ه التمشد ي ٓ ٚل الًاٖى المارْ لكجًٍ يٕٚبودٍ ،لدزل ٙلد ٔحٗدٕ
ؤمل يالدذٌ ْٓ التمشس ثبلٓٗبَّ يتكشِ ْٓ َزا تكشْدبً ي ىٕدبً يحدبس حًستدٍ الٛجدشْ ي دٓ
التضمدت الدزْ ٚبن ٔمٗتٍ ْٓ محٕكٍ ،يؤيدو الًمبمّ ربوجبً يخشد ؤْىذٔبً متكشْدبً ٔحمدل
ثُزًمٍ لٕحتل المًاٖى ياحذ ثًدذ اٖخدش ئمسد ٙثضمدبم األيؾدبو ْدٓ محٕكدٍ الخدًسْ
الزذٔذ ،الزْ ؤستكبو ؤن ٔخ ٕ لىٓسٍ مًتٗذاً ؤن ؤٔبم الٗٓدع الحذٔدذْ ٖدذ يلَّددٓ دين
سرًّ يي ٕدٍ ثىدب ٖٓػدبً رَجٕبً ٔٓتٗذ ثجبثٍ سزبن ال ٔضَذ ثمٓتبح ٖٓػدٍ يردبءت ق ٗبتدٍ
ًٖٔدّ يٖبت ّ ْدٓ ٖػدبئذ «رشثٕىٓ» ي«الشرًٕدًن» لتزدش ثًدذَب ق ٗدبت ؤٖدًْ يؤخكدش.
يلىٗشؤ لٍ ؤٔه ؤيدو الًمبمّ يثُزٌ السشيّ الخبقّٓ بر ٖبل ْٓ ٖػٕذِ «الىضيّ»:
دّ استًدبش يْدٓ ال سدبن بوحجبسددٍ
ٖبل لٓ غدبحجٓ الهشٔدّ يْدٓ الٓٛدد
ٖ ت :بودٓ قشحتُددب ْددٓ الٛىبسدددّ
ؤٔدددددده َدددبدست يمدددّ ياحتٓبندددبً
ٚددد وٓدددًس ضدددشّٔٓ حسبسدددّ
غددبحجٓ ال تشيدد ٙخسدددّ دَدددش
(الزًاَشْ1986 ،م)81 :
ئٓتح الزًاَشْ غٓحبت التحذْ ثمسبسات يذٔدذِ تتدشايح ثدبإلْشاـ يالتكدشِ ْددٓ
مشاحل ،يثبلشرًو يالًًدِ بلٓ التشاث الجٕئٓ مشاحل ؤخشْٔ .جذي ؤن الزًاَشْ ْٓ يُددًد
تكشٍْ يبْشاقٍ السبخش ثٛل ضٓء .ؤيؾى مب ٔٗبل لًغّ الحبلّ ًَ ؤوٍ ؤدسد حًستٍ يتمدشدٌ
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ي ٓ ياًٍٖ ثبلتحش٘ مه التحٓم بلٓ التحشس ،ؤي ثبألحشْ التحش٘ مه مسبس ؤٖػٓ الٕمدٕه
وحً ؤٖػٓ الٕسبس.
وفاته ومذفنه
ْٓ ًٔم األحذ 1997/7/27م سحل محمذ مُذْ الزًاَشْ الزْ ياْتٍ المىّٕ يه يمش
ث ٍ حمبوّٕ يتسًٕه يبمبً ثذمطٕ الًبغمّ السًسّٔ ثًذ يطشٔه يبمبً مه اإلٖبمّ ُْٕب ،يٖددذ
ضًٕت دمطٕ رخمبوٍ ثبوكالٔ مسٕشِ ؾخمّ ،تٗذمُب وبئت الدشئٕس السدًسْ ممدخالً يده
الشئٕس حبْم األسذ يسئٕس مز س الًصساء يجذالٗبدس ٖذيسِ ييبئ دّ الٕٓٗددذ يضخػددٕبت
سٕبسّٕ يحٗبّْٕ يرمُشِ َٕٓشِ مه الًشاٖٕٕه المىٕٕٓه ،يٖذ بختشٖت المسددٕشِ ضددًاسو
دمطٕ ْٓ قشُٔٗب بلٓ مٗجشِ الُشثبء ْٓ حدٓ السدٕذِ صٔىدت(و) حٕدج تشٖدذ صيرتدٍ ؤم
ٓٚدبح(رشٔذِ االتحبد2000،م ،الًذد 394
العنف الثىری فی شعر محمذ مهذی الجىاهری
ًًٔد الًىّ ْٓ ضًش الزًاَشْ بلٓ الكجًّٕ المضارّٕ الًىّٕٓ التٓ تمتبص ثُدب ضخػدّٕ
الزًاَشْ ،يالطٓء الزْ ٔ ٓت االوتجبٌ بلٍٕ ْٓ يىّ الزًاَشْ ًَ ،ؤن يىٍٓ لٕس ثدبلًىّ
الزْ ًٔحٓ ثبلخطًوّ يالحٗذ ًُْ ،يىّ تتك جٍ ؾشيسِ المًّٖ يالضمه ،يًَ يىّ ٖذ ردبء
ثمخبثّ سد ًْل قجًٕٓ لًاٖى مشْ ،بلًىّ يىّ ال ْشٔ لذْ الزًاَشْ سًاءً ٚبودت الٗؿدّٕ
غُٕشِ ؤي ٚجٕشِ ٓٓٛٔ ،ؤن ٔدشْؽ ؤن ٔخدًس ،ؤن ُٔؿدتْ ،تدإتٓ الٗبْٕدّ الًىٕٓدّ لتًدبلذ
المًّٖ مذحّ ٚبن ؤم سحبءً يغٓبً ٚبن ؤم َضالً ،ضٛبّٔ ٚبوت ؤم يتبة.
خ ددٕ ثجُددذاد ؤومددبـ ؤيبرٕددت
يذا ي ٓ ٚمب ٔسدت ٛت الدزٔت
يالكجل ل ىبس مىٓدً يمك دًة
خ ددٕ ثجُددذاد مىٓددً يمكددشح
(الزًاَشْ1972 ،م ،د)159 :4
ئحذث ؤن ٔحًل الطبيش يىٍٓ الطذٔذ بلٓ استُضاء يسخشّٔ رات قبثى ارتمدبيٓ ُٔدض
ثًىٍٓ َزا ٕٚبوٕه الس كّ المتزجشِ يالزمبَٕش مه الىًو الزْ تك ت الشاحدّ يتداوس مدى
اله حٕه ًٔٗل:
حشسدددت ٙآلُدددّ الكًدددبم
وددبمٓ رٕددبو الطددًت وددبمٓ
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وددبمٓ ْددإن لدد تطددجًٓ
وددبمٓ ي ددٓ صثددذ الًيددًد

مدده ٔٗهددّ ْمدده المىددبم
ٔددذاِ ْددٓ يسددل الٛددالم

(الزًاَشْ1972 ،م ،د)73 :4
يوشرى بلٓ يُذ الخالحٕىٕبت يؤيل بوٗالة يسدٛشْ يشاٖدٓ يَدً بوٗدالة ثٛدش غدذٖٓ
1936م حٕج اوجشْ الزًاَشْ لٕذيً ٖٕبدِ االوٗالة بلٓ الًىدّ الخدًسْ ي دٓ المت ًجدٕه
ثبلطًت حٕىمب ٔػش :
يؤثكصْ ،إوت ي ٓ التىٕٛل مٗتذس
ؤٖذم ْإودت ي دٓ األٖدذام مىكجدى
ل د تشرٕددٍ مدده مسددًب٘ تىتهددش
يحددٕ ثددإن الددجالد الٕددًم ؤرمًُددب
ئستمش ٔخبقت سئٕس حًٛمّ االوٗالة ،لًٕىّ ثبلزٔه ؤساًٖا دمبء الطدًت يو ٛدًا ثدٍ
ؤضذ تىٕٛل ئًٗل:
ممب ؤساًٖا ،يمب ؤَت دًا ،يمدب احتٛدشيا
ْحبست الًٗم يه ٚل الزْ ارتشيًا
يال تضحدددضح ممدددب ضدددٕذيا حزدددش
لددألن ل د ٔ ددٍ ضددجش مدده مددضاسيُ
حتٓ ٔػل بلٓ ؤيىّ وٗكّ يًَ َذِ الًىّ مه الدزٔه لد ًٔشْدًا ْدٓ تًدبم ُ مدى
الطًت سًْ الًىّ:
ْشثمدددب ٚدددبن ْدددٓ بسخبئدددٍ ؾدددشس
ْؿٕٕ الحجدل يؤضدذد مده خىدبُٖ
ممدددب ٔزشيودددّ لدددً ؤوُد د وػدددشيا
تػددًس األمددش مًًٛسددّ يخددز مددخالً
ؤم ٚبن يه "حٛمّ" ؤي غحجّ خجدش
ؤٚددبن ل شْددٕ رٚشْددٓ مًددبرمُ
(وٓس المػذس ،د)316-317 :2
يتتٛشس الحبلّ ثًذ حالحّ يًٗد مه َزا التبسٔخ ،حٕج حدًسٌ  14تمدًص 1958م ،يحٕدج
ؤسذل الستبس ي ٓ الًُذ الم  ٓٛيحًٛمبتٍ الطكشوزّٕ التٓ لًجت لًجتُب ثبلطًت يالم د.ٙ
يْٓ ٖبيّ المحٛمّ التٓ تػذسَب المُذايْ يالًٕٗذ مبردذ ؤمدٕه لمحبٚمدّ سردبل الًُدذ
الم ْٛ ،ٓٛبوت ثٕه ثشَّ يؤخشْ تشتٓدى غدٕحبت الزبلسدٕه يَتبْدبتُ ْ ،تدشاَ ٔ ٗدًن
الخكت ياألضًبس المشتز ّ ؤستزبالً ْٛإومب َ ْٓ سدًٔ يٛدبل يٖدذ ؤحدبست َدزٌ األردًاء
مطبيش الًىّ يىذ الزًاَشْ ْإَذْ سئٕس المحٛمّ ٖػدٕذِ يهمدبء اَتدضت لُدب ؤسٚدبن
المحٛمٍ يالحبؾشين ُْٕب يٖذ يجش ُْٕب يمب ٔزًل ْٓ خبقشِ تزبَُب يٖبل:
يتىٓسددددددت ثبلٓشحددددددّ األسياح
يػددٓت ثإوٓددبس الكُددبِ سٔددبح
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يالًٕم تطشٔ ْٓ الىًٓس يؾبحّ
رددذيت يشاوٕىددب َددالل ْتٕددّ
ٔزتبح ثبس الطًت يَذاً ثبسدمٍ

ئطدددى ْدددٓ ح ٛبتُدددب مػدددجبح
مدده ًٔددشة َددش الزجددبٌ غددجبح
ساحدددت ٚشمدددّ ؤمدددّ تزتدددبح
(الزًٓشْ1990 ،م)37:

النفحة الجماهیریة الشعبیة فی شعر الجىاهری
ْٓ يًٗد الخالحٕىٕبت ياألسثًٕىٕبت يحتٓ الخمسٕىٕبت حٕج الىهبم الم  ٓٛيحًٛمبت
حست الهبَش يقىّٕ لٛىُب مشتجكّ ،تًسدّ يته د يتًتٗدل يالخبسدش الًحٕدذ َدً اثىدبء
الطًت ،يلٗذ ٚبوت سبحبت الٛش يالشغبّْ تًذ ثبلىبس يتتحش٘ لمزدشد ؤيدالن الزشائدذ
ثإن َىب٘ ٖػٕذِ ل زًاَشْ ،الزًاَشْ يالٗػٕذِ الىبسّٔ ،الزًاَشْ ٔتحدذْْ ،بلزمدبَٕش
ٚبوت تتطًٔ بلٓ مب ًٔٗلٍ الزًاَشْ يلمزشد السمبو ؤي الٗشاءِ يجدش الزشائدذْ ،دةن ؤثٕدبت
ضُٕشِ مه الٗػٕذِ تىتطش يتزاو ،يتػجح ٚبألمخبل السدبئشِ ْدٓ ؤْدًاٌ الزمدبَٕش تتىٗ ُدب
قجٗبت المزتمى ال سٕمب المه ًمًن يالمسحًًٖن يبن ٚبن َزا ٔدذل ي دٓ ضدٓء ْةومدب
ٔذل ي ٓ اإللتػبٔ المجبضش لطًش الزًاَشْ مى ٖؿبٔب الطًت ،مى األمدًس الًٕمٕدّ ل ىدبس،
مى األحذاث التٓ تخٕش الىبس .بن ينّٕٓ الزًاَشْ ثبلىسجّ ل زمبَٕش تًٛن مؿدبيّٓ ُْدً
ْؿالً يه بضتشا ٍٚمى الزمبَٕش ْٓ أزبد الحذثْ ،ةوٍ ٔشْ وٓسٍ مسايالً يه حٓم رلدٙ
الحذث ثٗػبئذٌ يؤضًبسٌ لدزلٚ ٙبودت ؤضدًبسٌ ٚبلمدبء يٚدبلًُاء ٔت ٗبَدب الىدبس ثحدشاسِ
ئىطذيوُب حجبً ياحتٕبربً.
ُْىب٘ ؤثٕبت ؤخزت ضُشتُب مه التضام الىبس ثُب يتشدٔذَب ْٓ ٚل مزبل يمٛبنْ ،دٓ
الطبسو ،المذسسّ ْٓ ،الىًادْ ،المهبَشات يااليتشاؾبتَ .زا لٕس ْٗف ْٓ الًدشأ يمذودٍ
ثل ٚبوت ت  ٙاألثٕبت المطًُسِ تىتٗل سشًّٔ بلٓ ثّٕٗ ؤوحبء الًبل الًشثٓ يبرا مدب ٚبودت
الٗػٕذِ ٖذ ؤلٗبَب الزًاَشْ خبسد الًشأ ْةوُب تىتٗل سشًٔب بلٓ ثُذاد يثّٕٗ مذن الًشأ.
يىذمب ٚتت الزًاَشْ ٖػدٕذتّ المًشيْدّ السدبخشِ «قشقدشا» بيتشاؾدبً ي دٓ األردًاء
التًسّٕٓ يحمالت االيتٗبالت ياَالٔ الػحّ ًْ ت َزٌ الٗػدٕذِ ًْ تُدب ياغدجحت ْدٓ
لٕ ّ يؾحبَب تشددَب ٚبّْ الىبس ،الطجبة ،الًُٛل الٓتٕبن يحتٓ الػجّٕ .يلٗذ حم ت َزٌ
الٗػٕذٌ ؤْٛبساً اوتٗبدّٔ حبدِ يَزًمبً ٖبسّٕ ي ٓ الحًٛمّ يمه يسائُب الًْٗ اإلستًمبسّٔ.
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ؤْ قشقددشا تكشقددشْ
تطدددددًٕٓ تسدددددىىٓ

ٖددددددذمٓ تددددددإخشْ
تُدددددًدْ تىػدددددشْ

يمه خػبئع المك ى لذْ الزًاَشْ ًٖتٍ ،تػشٔحٍ ،استًمبل ًْل األمش ،لدزل ٙتدشْ
ٚخٕشِ مه ٖػبئذٌ يًَ ٔخبقت الزمبَٕش ئحش٘ ُْٕ الُم ثدبقالٔ ًْدل األمدش يرلدٙ
لجٕبن رذّٔ الٗؿّٕ يؤَمٕتُب يالتإٕٚذ ي ٓ الًالّٖ الًّٗٔ مب ثٕىٍ يثٕه ؤثىبء الطًت.
يثح ٛالًالّٖ الًقٕذِ ثٕه الزًاَشْ يثّٕٗ الزمبَٕشْ ،بلطًجّٕ ٚبودت مده مؿدبمٕه
ضًش الزًاَشْْ ،ال ُٕٔت يه ؤّٔ ٖؿّٕ تحّ الطًت دين ؤن ٔ تٓت بلُٕب ؤي ٔطٕش ثُدب ؤي
ٔذاْى يىُب ْ ،زل ٙؤغجحت ؤثٕبت مه ٖػبئذ مخت ّٓ يىبئه لمسدمٕبت تتً دٕ ثهدشيِ
الىبس مخالً َبضّٕ الخىًو ،ؤقجٕ درٓ ،ال ،ًّْٛال ًّْٛالحمشاء ،در دّ الخٕدش ،ؤتً د ؤم ال
تً َ ،ؿجبت الًشأْ ،تٓ الٓتٕبن ،ؤسح سٚبث.ٙ
ُْزٌ ُ ٚب يىبئه ؤخزت مه يجبسات المك دى ؤي مده يمدٕ الٗػدٕذِْ ،تحًلدت بلدٓ
الْتبت يضًبسات تذايلُب الىبس يٖذ تكبثٕ َٕش ؤحذاحُب يتستًمل ْٓ َٕدش ؤمبٚىُدبْ ،ةوُدب
يبن ٚبوت تطٕش بلٓ ٖػٕذِ مًٕىّ ،ؤي حبدحّ خبغدّْ ،ةوُدب مده مًاؾدٕى تًدبلذ األحدًال
الًبمّ ل ىبس يتذخل حٕبتُ يمٓشداتُب .ئ ٓٓٛؤن تىهش بلٓ ٖػٕذِ ٚدبن الزدًاَشْ ٖدذ
وهمُب تمزٕذاً ل طًت الٛشدْ يوؿبلٍ يمك ًُب.
يلٗذ ٔزًد ثإغدُشٍٔ المًدذم
ٖ جٓ لٛشدستبن ُٔذْ يالٓد
يربء ْٓ آخش ثٕت مه الٗػٕذِ المتًٛوّ مه ستٕه ثٕتب:
تدددتحك الدددذوٕب يال ٔدددتحك
ضًت ديبئمٍ الزمدبر يالدذم
(الزًاَشْ1986 ،م)502 :
لٗذ تىبٖل ؤثىبء الًشأ َزا الجٕت يسبس سٕش الىدبس ْدٓ الُطدٕ حتدٓ قدالة مدذاسس
اإلثتذائّٕ ٚبوًا ٔحٓهًوُب ئشدديوُب ،يالكشّٔ ْٓ َزا األمش ؤن َدزا الجٕدت ؤغدجح ضدًبساً
ٔ ُٕٗب الٛخٕش مه األحضاة يالمىهمبت السٕبسّٕ يتزً ٍ خبغبً ثُب ثبلمؿمًن دين اإلضدبسِ
بلٓ غبحت َزا الجٕت الطًشْ ،يال ُٔشة ي ٓ الًدشاٖٕٕه مده ٚبْدّ ضدشائحُ  .بن وهدبم
الجًج ْٓ الًشأ ٚبن ْٓ الًٗذ األيل مه حًٛمتٍ ٖذ اتخز مه َزا الجٕت الطًشْ ضدًبساً
ألدثٕبتٍ ْٓ ٍٕٗ ٔ ،مسٕشاتٍ يتزمًبت الطًت ْٓ المىبسجبت المخت ّٓ ،ثل ٚبن ُٕٔدش مده
ثًؽ  ٚمبتٍ ؤي ٔجذلٍ ث ٛمبت تتًإْ مى مب ٔشٔذ ،حتٓ نه الىبس ؤن الجٕت ألحذ ٖٕبدْ
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الخشة الذٚتبتًسْْ ،مخالً َٕشيا ثٕه مذِ يؤخشْ  ٚمّ "ضًت" ييؾًًا مٛبوُب "يقه" ؤي
 ٚمّ "ديبئمٍ" ييؾًًا مٛبوُب "تطدٕذٌ" لٕػدجح «يقده تطدٕذٌ الزمدبر » ؤي «حدضة
تطٕذٌ الزمبر » بضبسِ بلٓ حضة الجًج.
ْٓ حبل ٚبن الزًاَشْ َبسثبً مىُ يخبسربً مه الًشأ .ؤمب ثبلىسجّ بلٓ وُش در ّ ْٗدذ
ؤَذْ الزًاَشْ لُزا الىُش المًكبء لٗجبً يبسمبً ٔجٗٓ مب ثٗٓ الدذَش ،يَدً "در دّ الخٕدش"
ثٗػٕذتٍ الزائًّ الػٕت:
ٔب در ّ الخٕدشٔ ،دب ؤم الجسدبتٕه
حٕٕت سٓح ٙمه ثًذ ْحٕٕىدٓ
لًر الحمبئ ثدٕه المدبء يالكدٕه
حٕٕت سدٓح ٙؾدمأوبً ؤلدًر ثدٍ
(الزًاَشْ1972 ،م ،د)81:5
َزا ًَ االلتحبم ثبألسؼ يالطًتْ .بلزًاَشْ يبن ٚبن مُتشثبً ل ٔٛده لٕىسدٓ ضدًجٍ
يَمًمٍ .ل ٔٛه ثًٕذاً يه ياٖدى َمدًمُ يمًبودبتُ  ،يمدب ٚدبن ٔشٔدذ ثذر دّ اال األَدل
ياألحجبة ،الزمبَٕش التٓ ٚبوت تىتهشٌ ي ٓ ؤحش مه الزمش.
الٕس ًَ الٗبئل «ضبيش ال ًٔرذ الىبس ْٓ دًٔاوٍ لٕس ثطبيش ،وً ًَ ٔػدًٌ ئىمدٕ،
يلٛه بلٓ ؤْ مذْ َىب٘ حؿًس ل ىبس ْٓ دًٔاوٍ يبلٓ ؤْ مذْ ًَ مى الىبسَ ،دزا َدً
السًؤل»(الزًاَشْ1999 ،م.)51 :
يمب ؤنه الزًاة بال ْٓ ًٖلٍ:
ْشاتٍ ،يٕٚدبوٓ مىدٍ ؤضدكبس
ؤوب الًشأ لسبوٓ ٖ جٍ يدمدٓ
(وٓس المػذس ،د )274 :4
ؤي ْٓ ًٖلٍ:
ؤوددددب "يددددشيِ الددددًسدْ"
يصيت رسمٓ ْٓ الزسدًم

سمددض مددشئِ الًددشة الًشٔددت
يمُزتدددٓ ثدددٕه الٗ دددًة

(وٓس المػذس ،د)53 :5
ٔ ٓٓٛؤن تىهش يتتإمل ْٓ الٗػبئذ الزًاَشّٔ يالتٓ ؤوطذَب يجش ٖدشن ٚبمدل لتزدذ ؤن
الزًاَشْ ٖذ س  ٙقشٔٗبً ضًشٔبً تمحًس ٍْٕ ي ٓ ؤسس يمًدٌ الًقهْ ،بلًقه ًَ الطدُل
الطبَل ل طبيش ،يالًقه يجدبسِ يده يحدذات متشاغدّٓ ْدًٔ ؤخدشْ ،لتجدذؤ مده األَدل،
المزتمى ،األسؼ ثسًُلٍ ييدٔبوٍ يرجبلٍ يغحشائٍ ،ل ٔتًّٖ الزًاَشْ ْٓ حدذيد يقىدٍ
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ثل ٚبن ٔشْ يقىٍ بمتذاد الًقه ؤٚجش يؤن َمًم َزا الدًقه َدٓ َمدًم األمدّ ْسدًبدِ
ضًجٍ َٓ مه سًبدِ ؤمتٍ يمحىّ ضًجٍ َٓ محىّ ؤمتٍ يبرا ٚبن االستًمبس اإلوز ٕضْ ٖدذ
وُص السىٕه قًٔ ّ رسذ الًشأْ ،سًسّٔ يمػش يالزضائش ٖذ اثت دت يرشحدت مده حدشة
االستًمبس الٓشوسٓ يبرا ٚبوت الحًٛمبت الشرًّٕ ٖذ تس كت ي ٓ سٖدبة الطدًت الًشاٖدٓ
ٖشاثّ خمسٕه يبمبً ْبألمش ٚزل ْٓ ٙثّٕٗ ثٗبو الًدبل الًشثدٓ ،برن ْبلمػدٕجّ ل زدًاَشْ
وٓسُب يالُ ياحذ ال ْٛب٘(بيتمبدْ ،1387 ،ش ًْ .)102 :دٓ المسدتًْ الدًقىٓ ٚدبن
الزًاَشْ يقىٕبً ًَٕساً مذاْى يه ؤستٗالل ث ذٌ يحشٔتدٍ ثًردٍ الكدبمًٕه المسدتًمشٔه،
يًٛٔ ّٕٚن الزًاَشْ َٕدش رلد ٙيَدً سد ٕل يبئ دّ يشاٖٕدّ ييشثٕدّ مىبؾد ٍ ؤضدتُشت
ثًقٕىتُب يمًآُٖب الٓٛبحّٕ المًشيّْ رٕذاً ْٓ الىزّ ،يْٓ يمًم الًشأًْ ،الذٌ ٚبن مده
الًقىٕٕه األحشاس الزٔه ٖبمًا االستًمبس الجشٔكبوٓ ؤمب ؤخًٌ رًٓش ْٗذ ٖؿدٓ ضدُٕذاً يَدً
ْددٓ سًٔددبن الطددجبة دْبي دبً يدده الددًقه يحشٔتددٍ يٖددذ ٚتددت يىددٍ الزددًاَشْ ؤيه د
الٗػبئذ(الزًاَشْ1999 ،م )236 :بر ٚدبن الزدًاَشْ ٖدذ ؤوطدذ ل خدًسِ الًشاٖٕدّ ٖػدبئذ
تحش٘ الُم يتمزذ الخبئشٔه:
ْجًدددذ را ٔدددًم َدددذ
بن ٚددبن قددبل األمددذ
ييدددددضم ٛمتٗدددددذ
ؤسددددٕبْ ٛمشَٓددددّ
ٕٚدددّ ٔىدددبم األسدددذ
َجدددًا ًْددده يشٔىدددٍ
يىُددب الًٕددًن الشمددذ
مب آن ؤن تز ًا الٗدزْ
ييىذمب ُٔىٓ الزًاَشْ لجُذاد:
خزْ وٓسدٓ الػدجب ثُدذاد ؤودٓ
ؤثُددذاد ارٚددشْ  ٚد مدده دمددًو

ثًخت لد ٙالُدًْ يشؾدبً يقدًالً
ؤصاستدددد ٙالػددددجبثّ يالُ ددددٕال

(الزًاَشْ1986 ،م)97:
لٗذ تًسى الٓٛش األدثٓ يالسٕبسٓ ل زًاَشْ ْٓ سًّٖ الًقىّٕ يالًٗمٕدّ لتإخدز ؤثًدبداً
اٚخش ضمًلّٕ تؿشة ْٓ الًمٕ اإلوسبوْٓ ،ىتذ لذٍٔ ؤدثبً ؤممٕبً بوسدبوٕبً ٔسدتزٕت ل حدذث
اإلوسبوٓ ؤٔىمب ٚبن ئمزذ الطًاخع اإلوسبوّٕ ثتٓبغدٕ ُب يمٓشادتُدب ؤحدذاحبً يضخػدٕبت
يٖؿبٔبْ .تشْ ْٓ ضًشٌ بلمبمبً مكشداً لمب ٔدذيس حدًل األدة الًشثدٓ يسدبحبتٍ يلد ٔٛده
لٕحػل َزا بال لًٛن الزًاَشْ ٔتمتى ثٓٛش سحت يخٕبل وبْز يالتضام ثٗؿبٔب اإلوسبن لٗدذ
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ٚتت يؤوطذ لطخػٕبت يبلمّٕ يؤس ثطًشٌ ألحذاث مػٕشّٔ مشت ي دٓ الٗدشن الًطدشٔه،
يوزذٌ ْٓ يبم 1926م ٔػجٍ ماتمش وضو السالح ْٓ مًس ًٛثػدجُّ بوسدبوّٕ ئُدٕذ ْٕدٍ
سيحبً تتحشٔ ألقٓبل الًبل حٕج َ الؿحّٕ األٚخش مإسبئّ ٖٕبس بلٓ ثّٕٗ الىبس.
يل ٔىس الزًاَشْ بٔشان ،حٕج ؤٖشة األستجبـ ثٕه الىزّ يحًصتٍ ثل الًشأ يضدًجٍ
مى بٔشان يضًجٍ ،يٖذ ٖبل ثحٕ ضُذاء بوتٓبؾّ الطًت اإلٔشاوٓ ي ٓ الطبٌ يمزٓء حًٛمدّ
مػذٔ يتإمٕ الىٓف يبم 1952م:
يَددًت لتشْددى ضددإوُب ضددُذائَب
سددبلت لتً دٓ مددب تطددبء دمبئَددب
مددب ثددٕه ؤلًٔددّ الطددًًة لًائَددب
ياوػددبو مخؿددًثبً ٔشٚددض وٓسددٍ
ثبلمٛشمدددبت الىٕدددشات سدددمبئَب
ؾبءت ثبلمُزبت تٓدشش ؤسؾدُب
(وٓس المػذس ،د)124:4
يياٚت الزًاَشْ اوتػبسات الزٕص الشيسٓ ْٓ الحشة الًبلمّٕ الخبوٕدّ ْتًدبقّ يؤٔدذ
يمزذ رل ٙيجش ٖػبئذ يذٔذِ مىُب ٖػٕذِ «سًاستجًل» ي«ستبلٕىُشاد» يَٕشَب.
ٖبل ْٓ ٖػٕذِ «ستبلٕىُشاد»:
يٚسددتٍ ياٚتسددت مىددٍ الددذمبء
وؿدددت الدددشيح يَضتُدددب لدددًاء
ٖددذم لدد تخددص مددٕالً يالتددًاء
يمطت ْٓ صحمّ المدًت ي دٓ
ثبسدددمٍ ؤن ال تُدددٕه الًهمدددبء
ؤٖسددمت ثإس د يهددٕ ٚشمددت
ْٓ التُزٓ ؤحشْدبً تدإثٓ الُزدبء
ٔدددب اسدددتبلٕه يمدددب ؤيهمُدددب
حددًسِ الٓٛددش يال قددبست َجددبء
ٔب تًلستًْ يل تدزَت سدذْ
(وٓس المػذس ،د )51 :3
نتیجة البحث
ًٔددذ َددزا االسددتًشاؼ ثزًاوددت المًؾددًو ٔمٛىىددب ؤن وطددٕش بلددٓ ثٕددبن ؤَد الىتددبئذ
المستخ ػّ مه َزٌ الذساسّ يَٓ ٚبٖتٓ:
ؤيالً :الًىّ الخًسْ ْٓ ضًش الزًاَشْ ًًٔد بلٓ الكجًّٕ المضارّٕ الًىّٕٓ التدٓ تمتدبص
ثُب ضخػّٕ الزًاَشْ.
حبوٕبً :بن الًىّ الخًسْ ْٓ ضًش الزًاَشْ ٖذ ربء ثمخبثّ سد ًْلٍ قجًٕٓ لًاٖى مُش.
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حبوٕبً :بن الزًاَشْ ٔشْ وٓسٍُ مسايالً يه حٓم الحذث ثٗػبئذٌ يؤضًبسٌ يٚبن الىدبس
ٔت ًٗن ؤضًبسٌ ثحشاسِ ئىطذيوُب حجبً.
ساثًبً :بن الىٓحّ الطًجّٕ ٚبوت مه مؿبمٕه ضًش الزًاَشْ.
خبمسبً :بن الزًاَشْ ٖذ س  ٙقشٔٗبً ضًشٔبً تمحدًس ْٕدٍ ي دٓ اُسدس يمدًد الدًقه،
ْبلًقه ًَ الطُل الطبَل ل طبيش.
سبدسبًٚ :بن الزًاَشْ ٔذيً الزمٕى بلٓ التحذّْ يالًىّ مٗبثل الؿًّ.
سبثًبًٚ :بن الزًاَشْ ٔخبقت سئٕس حًٛمّ االوٗالة ،لًٕىّ ثبلزٔه اساًٖا دمبء الطًت
يوً ٛا ثٍ ؤضذ تىٕٛل.
حبمىبً :بن الزًاَشْ ٔتمتى ثٓٛشٍ سحت يخٕبل وبْز يالتضام ثٗؿدبٔب االوسدبن ْتدشْ ْدٓ
ضًشٌ المبمبً مكشداً لمب ٔذيس حًل األدة الًشثٓ.

 العدد الثامه والثالثىن،7921  صیف، السنة العاشرة،دراسات األدب المعاصر/719

المصادر والمراجع
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