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 الخلىُاث العِىمائُت في كفُذة "ال جفالر" ألمل دهلل

 خىان بىمالي د/

 الجؼاثغ، غ٦ؼ الجامعي إلاُلتاإلا

 اإلالخق:

ت  ت اإلاكٗت في الخجغبت الكٍٗغ ًمشل الكاٖغ ؤمل صه٣ل ؤخض الباع الكٍٗغ

الٗغبُت اإلاٗانغة، طل٪ ؤن قٍٗغ ًمشل ه٣ُت مًِئت ومخمحزة في جُىع قٗغ 

الخُٟٗلت، لِـ باٖخباٍع مجغص امخضاص ق٨لي لخجغبت الغواص الؿُاب وهاػ٥ 

ت الٗغبُت في مجا٫ جُىعَا والبُاحي، وبهما بياٞت  ُت ملجمل الخجغبت الكٍٗغ هٖى

ُت في ججغبت  البىاجي والضاللي، وحٗض ٢هُضجه "ال جهالر" بخضي َظٍ البجى الىٖى

ً الؿِىما في َظٍ  الكاٖغ، ولٗل َظٍ الضعاؾت ؤن ج٨ك٠ ًٖ حٗاه٤ الكٗغ ٞو

 ال٣هُضة، وما ٢ضمه َظا الخٗاه٤ مً ٦شاٞت وجىٕى مًمىوي وق٨لي.

 ملذمت:

ظا ألاصب، وبسانت الكٗغ ًلخ٣ي في  بن ألاصب ًٞ ٢ىلي بإهىاٖه اإلاخٗضصة مً قٗغ و٢هت وعواًت ومؿغخُت، َو

لخ٣ي م٘  غي ؤًًا، ٍو ى ًٞ جهٍى لخ٣ي م٘ ًٞ الؿِىما َو غي، ٍو ى ًٞ جهٍى صاثغة الدك٨ُل الٟجي م٘ ًٞ الغؾم َو

ى ًٞ حك٨ُلي ججؿ لخ٣ي م٘ ًٞ الىدذ َو ى ًٞ نىحي، ٍو م مً َظا الخٗاه٤  ُمي.ًٞ اإلاىؾ٣ُى َو لى الٚغ ٖو

جُىعٍ الٟغصي، وهي ؤي الٟىىن جسخل٠ بخى٢ُتها، وبالٗىانغ »والخضازل، هغي ؤن ل٩ل ًٞ مً الٟىىن املخخلٟت 

ب في ؤن َظٍ الٟىىن ٖلى نلت صاثمت بًٗها بالبٌٗ آلازغ، ٚحر ؤن َظٍ  املخخلٟت الضازلت في جغ٦ُبها، وال ٍع

ه٣ُت مُٗىت زم جدضص جُىع ب٣ُت الٟىىن، ُٞجب ؤن هخهىعَا بضال مً طل٪ الهماث لِؿذ جإزحراث جبضؤ مً 

حها مً ًٞ بلى آزغ وال٨ٗـ بال٨ٗـ ولم ج٠٣  .)0(«ٖلى ؤجها مسُِ م٣ٗض مً نماث صًال٨خ٨ُُت حٗمل مً َٞغ

ُلت اؾخٗاعة الكٗغ مً الٟىىن ألازغي ٖىض الٟىىن ألاصبُت، وبهما ججاوػث الٟىىن ألاصبُت بلى ٧ل الٟىىن الجم

ألازغي، ٞال٣هُضة اإلاٗانغة ٖلى وظه الخهىم حؿخٗحر ٧ل ج٣ىُاث الٟىىن الجمُلت وؤصواتها الٟىُت في الخٗبحر 

ت اإلاٗانغة، ولٗل في ٢هُضة "ال جهالر" ألمل صه٣ل ٦شحر مً ج٣ىُاث ًٞ الؿِىما ووؾاثلها في  ًٖ الغئٍت الكٍٗغ

ى، وؾىاَما مً ؤؾالُب نىا  ٖت الُٟلم الؿِىماجي.الخٗبحر ٧اإلاىهخاط والؿِىاٍع

 اإلاىهخاج العِىمائي: -أوال

ت الخسُُلُت وفي م٣ضمتها الكٗغ،  غ اإلاٗاٝع الخضًشت ؤل٣ذ بٓمالها ٖلى اإلاٗٞغ بن الخُىعاث الخانلت في ظَى

الظي عاح ًُىع بم٩اهاجه الدك٨ُلُت ٖلى الىدى الظي ٩ًىن بىؾٗه مجاعاة ما ًدهل خىله، ٞاهٟخذ في ؾبُل 

اٍ، وما ٌٗؼػ َا٢اجه ؤؾاؽ مً ؾبل جٍُى ت ٖلى الٟىىن املجاوعة لُجهل مً ج٣اهاتها ما ًخ٤ٟ وعٍئ غ ؤصواجه الخٗبحًر

ت. ٗض اإلاىهخاط الؿِىماجي بخضي ألاصواث الٟىُت التي اؾخمضَا الكاٖغ اإلاٗانغ لُجؿض  الدك٨ُلُت الكٍٗغ َو

                                                           
 .ٜٖٔم. صٕٜٚٔ. ٕأوسنت وارقن، ورقنيو وقليك: نظرقة األدب. تر: زلي الدقن صبحي. ط      ٔ
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ت، واإلاىهخاط الؿِىماجي ٌٗجي  ت مً الل٣ُاث الؿِى»عئٍخه الكٍٗغ ماثُت ٖلى هدى مٗحن بدُض جغجِب مجمٖى

٣ت مسخلٟت، ؤو ٢ضمذ مىٟغصة ، )0(«حُٗي َظٍ الل٣ُاث مٗجى زانا لم ج٨ً لخُُٗه ُٞما لى عجبذ بٍُغ

ال٣ضعة الخما٢ت في الخ٣ُ٣ُت الؿِىماثُت، وؤن الُبُٗت جمضها »واإلاىهخاط بهظا اإلاٗجى ٌٗض في هٓغ البٌٗ جل٪ 

٤ الدؿلؿل الُبُعي للخضر،  .)3(«باإلااصة الخام التي ٌٗخمض ٖلحها التر٦ُب ملُت اإلاىهخاط في الؿِىما ال جخم ٞو ٖو

ض املخغط ؤن ًدضزه في اإلاخل٣ي (اإلاخٟغط)، ٞبضال مً  ٣ا لؤلزغ الظي ًٍغ عبِ الل٣ُاث وعاء بًٗها في »وبهما ٞو

ت مً الهضماث، وؤن ٧ل ٢ُ٘ ًجب ؤن ًشحر زماٞا بحن الل٣ُخحن  ؾماؾت ًجب ؤن ًغ٦ب الُٟلم مً مجمٖى

 ).2(«ض في طًَ اإلاخٟغطخحن ًهل بُجهما، ختى ٩ًىن له و٢٘ ظضًالل

٣ا للخإزحر اإلاؿتهضٝ  ل٣ض اؾخٗاع ؤمل صه٣ل َظٍ الخ٣ىُت بإهماَها وؤؾالُبها املخخلٟت في ٢هُضجه "ال جهالر"، ٞو

اط بن اإلاخل٣ي ل٣هُضة "ال جهالر" ٌسجل ٖلحها ٖضم مماعؾت الكاٖغ لجمُ٘ ؤهىإ اإلاىهخ. بخضازه في اإلاخل٣ي

ما اإلاىهخاط ٖلى ؤؾاؽ الخىاػي، واإلاىهخاط ٖلى  حن ازىحن ٣ِٞ، َو الؿِىماجي الؿاب٣ت، وبهما ا٢خهغ ٖلى هٖى

 ؤؾاؽ الترابِ:

 اإلاىهخاج ِلى أظاط الخىاصي: -0

ان في ال٣هُضة  ٠ الكاٖغ َظا ألاؾلىب مً اإلاىهخاط واؾخسضمه ببراٖت في ٢هُضجه والٗىهغان اإلاخىاٍػ ل٣ض ْو

خهُت ال٣ىإ الظي ًسصخى بإن ؤزاٍ ؾ٣ُخى٘ بالهلر ًىما ما، والٗىهغ الشاوي َى البٗض َما "٧لُب" الص

ى ٣ًضم ل٣ُاث مخخابٗت مً الخضزحن ٖلى الخىاػي، ٞخبضؤ ال٣هُضة  اإلاإؾاوي اإلاٗانغ في ألامت الٗغبُت، َو

 ب٩لُب، خحن ٣ًى٫:

 ال جهالر

 ... ولى مىدى٥ الظَب

 ؤجغي خحن ؤ٣ٞإ ُٖى٪،

غجحن   م٩اجهما...زم ؤزبذ ظَى

 َل جغي...؟

 هي ؤقُاء ال حكتري...

اث الُٟىلت بحن ؤزُ٪ وبِى٪  )1(ط٦ٍغ

بجها لٛت مىهخاط ًهى٘ ٞحها الكاٖغ ل٣ُاث حك٩ل ُٞما بُجها نىعة خؿُت ٌٗلمها الجمُ٘، وهي بيُت اقتهغث ًٖ 

ضث  ٌ ال٣اَ٘ إلاٗجى ؤن جهال»٧لُب: اإلاهالخت،  ٖو ر ٖلى خ٤ َى بيُت "ال جهالر" صاللت ؤ٦ُضة ٖلى الٞغ

غجحن ٚالُخحن  )2(«ل٪ ولى ٢ضم ل٪ م٣ابل َظٍ اإلاهالخت الظَب ؤٚلى ألازمان، بل ولى ويٗىا م٩ان الُٗىحن ظَى

 زمىا، ٧ل طل٪ ألن الخ٣ى١ ؤقُاء ال حكتري وال ج٣ضع بشمً.

                                                           
 .ٕ٘ٔم . ص ٕٕٓٓ.  ٗ احلدقثة. مكتبة ابن سينا: القاىرة. ط علي عشري زاقد: عن بناء القصيدة العريب      ٔ
 .٘ٔم. صٜ٘ٙٔكارقل راقس: فن ادلونتاج السينمائي. تر: أزتد احلضري. ادلؤسسة ادلصرقة العامة للتأليف والًترتة والطباعة والنشر: القاىرة.       ٕ
 .ٗ٘-ٖ٘كارقل راقس: فن ادلونتاج السينمائي. ص      ٖ
 .ٖٜٖم. صٜٜ٘ٔنقل: األعمال الشعرقة. مكتبة مدبويل: مصر. أمل د      ٗ
 .ٜٚٔم. صٜٜٛٔبسام قطوس: اسًتاتيجيات القراءة "التأصيل وافإجراء النقدي". دار الكندي للنشر والتوزقع: إربد.       ٘
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تر٥ الكاٖغ "٧لُب" في بنغاٍع ٖلى ٖضم اإلاها مً  ، لُٗغى لىا ملمدالخت وبٖماهه الخغب وب٣ًاّ الكٗىع ٍو

ى نىعة ألامت الٗغبُت التي ظؿضَا في الُمامت ابىت ٧لُب و٢ض خغمذ والضَا ٣ُٞى٫:  ممامذ الٗىهغ آلازغ، َو

 ال جهالر...

 ولى خغمخ٪ الغ٢اص

 نغزاث الىضامت

 وجظ٦غ....

 ؤن بيذ ؤزُ٪ "الُمامت"

غة جدؿغبل في ؾىىاث الهبا.  َػ

 )0(بصُاب الخضاص

ر ًٖ ٧لُب، ٞهى َىا ًىانل ٧لماجه "ال جهالر" ألن الىي٘ اإلاإؾاوي ٦ما بضؤ الكاٖغ " بما جهالر" خحن جدض

الظي آلذ بلُه "الُمامت" نىٗخه ًض الٛضع، والُمامت هي اإلاٗاص٫ اإلاىيىعي لؤلمت الٗغبُت في الىي٘ الغاًَ الظي 

في نىعة زم ًيخ٣ل بىا الكاٖغ مغة ؤزغي بلى "٧لُب"  هي ٖلُه ظغاء ج٩الب ال٣ىي الضازلُت والخاعظُت يضَا.

بض ؤ٩ٞاٍع باجداصَما مٗا، وهي َغ١ ٞىُت ٚحر مباقغة ًخٗامل ٞحها ؤمل صه٣ل م٘ اإلاىهخاط  ًخدض ٞحها مٗه، ٍو

ت، ٣ُٞى٫: جٗل الخىاػي ج٣ىُت لى٣ل ججغبخه الكٍٗغ  الؿِىماجي بحن ًضًه، ٍو

 ال جهالر...

 ولى ٢ا٫ مً ما٫ ٖىض الهضام

 .. ما بىا َا٢ت ال مكخا١ الخؿام...

  الخ٤ ٢لب٪:ٖىضما ًمؤل

 جىضل٘ الىاع بن جىٟـ

 ولؿان الخُاهت ًسغؽ

 )3(ال جهالر

ًخاب٘ الكاٖغ ٖلى لؿان شخهِخه "٧لُب" التي ًخدضر مً زمالها زُابه الظي ؾُدى٫ به ي٠ٗ ؤزُه بلى 

ىا جدهل الضاللت اإلاٗانغة التي ًغاٖحها الكاٖغ خُىما ٌٗىص بلى  َا٢ت ٣ًخى٘ مٗها بإهه ًجب ؤن ال ًهالر، َو

بت ؤلاوؿاهُت ال  ، ٣ًى٫:في ٖضم الهلر بال بإزظ الخ٤ٗىهغ اإلاىاػي ٣ُٞضم لىا في ل٣ُت ؤزغي مخمشما في الٚغ

 ال جهالر...

 ولى هاقضج٪ ال٣بُلت

 ؾ٣ُىلىن:

 َا ؤهذ جُلب زإعا ًُى٫ 

 ما حؿخُُ٘: –ٞسظ آلان 

 ٢لُما مً الخ٤...

                                                           
 .ٜ٘ٔأمل دنقل: األعمال الشعرقة.      ٔ
 .ٜٖٛادلصدر نفسو. ص    ٕ
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 بهه لِـ زإع٥ وخض٥،

 )0(ل٨ىه زإع ظُل ٞجُل

ان في الامتزاط والاهضماط قإن اإلاىهخاط الؿِىماجي ال٣اثم ٖلى الخىاػي، خُض ًمتزط  وبهظا ًبضؤ الخضزان اإلاخىاٍػ

 ، مٗلىا به٩اٍع ل٩ل الٓلم والٛضع.واإلاإؾاة ؤلاوؿاهُت٧لُب ومٗه الكاٖغ بىا٢٘ الخُاة الٗغبُت 

 اإلاىهخاج ِلى أظاط الترابي: -7

ت مً الهىع و  ها بَاعا ٖاما لجإ ؤمل صه٣ل في ٢هُضجه بلى ج٣ضًم مجمٖى الٗىانغ املخخلٟت التي جال٠ في مجمٖى

ت، ؤو جدضر جإزحرا مخ٩امما لم ج٨ً َظٍ الهىع ؤو الل٣ُاث لخدضزه لى ٢ضمذ مىٟهلت، ؤو مغجبت  لغئٍخه الكٍٗغ

ٖلى هدى آزغ، ٟٞي اإلا٣ُ٘ الخاؾ٘ مً ال٣هُضة ًلجإ الكاٖغ بلى ما ًم٨ً ؤن وؿمُه "اإلاىهخاط ٖلى ؤؾاؽ 

 خضار جإزحر مٗحن في ال٣اعت، وطل٪ خحن ٣ًى٫:الترابِ"، في ب

 ال جهالر،

 ولى و٢ٟذ يض ؾُٟ٪ ٧ل الكُىر،

 والغظا٫ التي مؤلتها الكغور،

ض،  َاالء الظًً ًدبىن َٗم الثًر

 وامخُاء الٗبُض،

 َاالء الظًً جضلذ ٖماثمهم ٞى١ ؤُٖجهم،

هم الٗغبُت ٢ض وؿِذ ؾىىاث الكمىر،  وؾُٞى

 ال جهالر

ض  ٞلِـ ؾىي ؤن جٍغ

 هذ ٞاعؽ َظا الؼمان الىخُض.ؤ

 )3(وؾىا٥ اإلاؿىر

بن جغجِب الل٣ُاث ٖلى َظا الىدى ٢ض ؤخضر جإزحٍر اإلاُلىب في اإلاخل٣ي وجغ٥ بخؿاؾا باألمل ويغوعة حُٛحر 

الىا٢٘ اإلاإؾاوي، وهي اإلاٗاوي التي ؤعاص الكاٖغ بزاعتها في طًَ ال٣اعت، زم بن الكاٖغ باإلياٞت بلى اؾخٟاصجه مً 

ض بشههت ٧لُب)، اٖخمض ٖلى جغجِب الل٣ُاث في عؾم االترار (٢ ٤ ؤؾلىب لجى الىٟسخي الظي ًٍغ ، وطل٪ ٞو

بن ٧ل ل٣ُت مً َظٍ الل٣ُاث اإلاخىازغة ج٣ضم بٗضا مً ؤبٗاص  اإلاىهخاط اإلابجي، ٖلى ؤؾاؽ الترابِ بحن الل٣ُاث.

ى  ذ الٗغ »الخُاب الخ٣ُ٣ي للكاٖغ، َو مت التي جٍؼ سهمزُاب بصاهت ل٩ل خاالث الهٍؼ  ).2(«ب ًٖ خ٣ُ٣تهم وجاٍع

ى: -زاهُا  العِىاٍس

لها بلى مىاْغ ول٣ُاث، وججضًض  ى الؿِىماجي َى ٖملُت بٖضاص ال٣هت لخهبذ ُٞلما وجدٍى بطا ٧ان الؿِىاٍع

ى الؿِىماجي في ٢هُضجه  الخٟانُل ب٩ل ل٣ُت مً ص٩ًىعاث وجى٢ُذ، ٞةن ؤمل صه٣ل ٢ض لجإ بلى ؤؾلىب الؿِىاٍع

                                                           
 .ٓٓٗ-ٜٜٖقة. صأمل دنقل: األعمال الشعر      ٔ
 .ٛٓٗ-ٚٓٗأمل دنقل: األعمال الشعرقة. ص      ٕ
 .ٖٕٓم. صٖٕٔٓعماد علي اخلطيب: األسطورة معيارا نقداي "دراسة يف النقد العريب احلدقث والشعر العريب احلدقث". دار جهينة: عمان.       ٖ
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ت "ال جهالر". ت مً اإلاكاَض والل٣ُاث ل٣ض خىلها الكٍٗغ ى بلى مجمٖى لها بلى ؾِىاٍع ، بدُض ًم٨ً جدٍى

 ؾِىماجي، بل بن زمت م٣اَ٘ مً ال٣هُضة خاولذ ؤن حؿخٗحر ختى الك٩ل الؿِىماجي طاجه، ٦ما في ٢ىله: 

 ال جهالر،

 بلى ؤن ٌٗىص الىظىص لضوعجه الضاثغة:

 الىجىم... إلا٣ُاتها

 والُُىع... ألنىاتها

 ... لظعاتهاوالغما٫

 )0(وال٣خُل لُٟلخه الىاْغة

ىت ٧ل بيُت حك٩ل صواثغ الخُاة، خُض  ى ؾِىماجي ٢هحر، ٣ًضم بلٛت خٍؼ ت ؤقبه ما ج٩ىن بؿِىاٍع بن َظٍ اإلا٣ُٖى

زغظذ الىجىم ًٖ م٣ُاتها بمىث ٧لُب، وبدذ ؤنىاث الُُىع، وجىازغث طعاث الغمل، ٦ما ٚابذ هٓغة َٟلت 

ى ؾِىماجي ًهىع لخٓت بوؿاهُت ٧لُب بلى والضَا، و٢ض ماث ٞما  جىٓغ بلُه، بن َظٍ اإلاكاَض ٧لها حك٩ل ؾِىاٍع

ى "ؤمل صه٣ل" في ل٣ُت مىالُت  ٖامت جدُِ بالجمُ٘ ختى ال٩اثىاث وال٩ىا٦ب لخٓت مىث ٧لُب. ؿخمغ ؾِىاٍع َو

 ٣ى٫:ج٣ضم لىا مهٕغ ٧ل ما ٌِٗل م٘ ٧لُب وفي صاثغجه، ٞىظىصَم مً وظىصٍ، وجهاًتهم مً جهاًخه، خحن ً

 ٧ل شخيء جدُم في لخٓت ٖابغة:

 الخٗٝغ -نىث الخهان -بهجت ألاَل -الهبا

 َمهمت -بال٠ًُ

ما في الخض٣ًت ًظوي   ال٣لب خحن ًغي بٖغ

 )3(٧ل شخيء جدُم في هؼوة ٞاظغة

ى ٧ل اللخٓاث ؤلاوؿاهُت الت ها الجمًُ٘خ٨ك٠ لىا في َظا الؿِىاٍع ، و٠ُ٦ جدُمذ في لخٓت ٖابغة، ٦ما ي ٌٗٞغ

: ًخ٨ك٠ لىا  ال٣اجل الظي ًهغ الكاٖغ ٖلى مداؾبخه وصٞ٘ زمً َظٍ الجزوة ألهه في هٍٓغ

 والظي اٚخالجي:.. لِـ عبا...

 ل٣ُخلجي بمكُئخه

 لِـ ؤهبل مجي... ل٣ُخلجي بؿ٨ُيخه،

 )2(لِـ ؤمهغ مجي.. ل٣ُخلجي باؾخضاعجه اإلاا٦غة

ت مً الل٣ُاث ٧ ى الؿِىماجي وكاَض مجمٖى ٤ ج٣ىُت الؿِىاٍع ً ٍَغ ل ل٣ُت جخ٩ىن مً نىع ظؼثُت ٨َظا ٖو

غ في  ص٣ُ٢ت، ٞالكاٖغ ال ٣ًضم نىعة ؾِىماثُت مباقغة، بهما نىعا م٣ُٗت و٧ل واخضة جىحي بجمالُت ال جخٞى

٤، ٞما ًبحن املجغم وال ًهىع مكهض ال٣خل، »ألاؾلىب اإلاباقغ، ٞهى  ض ؤلازاعة والدكٍى ٧املخغط الؿِىماجي الظي ًٍغ

خلٟت "اٚخالجي، ٣ًخلجي، ال٣خُل..." وبهظا ٩ًىن التر٦حز والخ٨ش٠ُ، وج٨دؿب وبهما ًىحي به مً زما٫ صوا٫ مس

 1«الهىع الخؿُت الازتزالُت، وهي في همى وج٩امل وجماؾ٪ لخُٗي اإلاىث في نىع مخخابٗت.
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 خاجمت:

ل ٨َظا ًلجإ الكاٖغ ؤمل صه٣ل بلى ألاؾالُب والخ٣ىُاث الؿِىماثُت التي ًدـ ؤجها ٢اصعة ٖلى مؿاٖضجه في جىنُ

ت ب٩ل ؤبٗاصَا بلى اإلاخل٣ي، ٦ما ؤزبذ ٠ُ٦ جخٗاه٤ في بَاع ال٣هُضة اإلاٗانغة ٧ل الخ٣ىُاث  عئٍخه الكٍٗغ

ى لخدضر جإزحرا في طًَ ال٣اعت مً ظهت، وج٤ًُ اإلاؿاٞت بحن  الؿِىماثُت مً مىهخاط ؾِىماجي بإهىاٖه، وؾِىاٍع

ٗاٍع مً ج٣ىُاث ؾِىماثُت لُبُٗت البىاء و٢ض َٕى الكاٖغ ما اؾخ الكٗغ وبحن َظٍ الخ٣ىُاث مً ظهت ؤزغي.

الٟجي ل٣هُضجه "ال جهالر"، بدُض ًدـ اإلاخل٣ي ؤن َظٍ الخ٣ىُاث جيخمي بلى ال٣هُضة بال٣ضع هٟؿه الظي جيخمي 

ت اإلاىعوزت، وؤًًا بال٣ضع هٟؿه الظي جيخمي به َظٍ الخ٣ىُاث بلى ًٞ الؿِىما، ول٣ض  به بلحها الخ٣الُض الكٍٗغ

ها في صازله.اؾخُاٖذ ؤن جهىع  ت وجٟاٖلها وجهاٖع اث الىٟؿُت والكٗىعٍت لغئٍخه الكٍٗغ  حٗضص اإلاؿخٍى
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