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 هــ( 615اغوري)ت الش   فتيان عر  وى في ش  ـــــكالش  

 م.د. جرجيس عاكوب عبدهللا الراشدي

 جامعة الموصل/ كلية اآلداب/ قسم اللغة العربية

 الملخص:

يقـــوم ال عـــد علـــل دراســـة الشـــكوى فـــي شـــعر فتيـــان الشـــاغورير دراســـة نقديـــة مو ـــوعية  ت   ـــر 
الشــــكوى تشــــكل  ــــاهرة فدبيــــة عا ــــرة فــــي شــــعر  تعبــــر عــــن الجانــــب الــــناتي واإلنســــاني فــــي شــــعر    ن  

عالتــــن الن,ســــيةر وواقعــــن  اِّجتمــــاعي ببــــدج  معاناتــــن واآلمــــن وفوجاعــــن فــــي مشــــاعر  نســــانية  تكشــــ  عــــن 
رهافــــة عســــن وتجربتــــن العميقــــةر بدِّلــــة الشــــكوى فــــي   ــــارة المشــــاعر وا عاســــيس ببنيــــة  تتجــــاو  الدِّلــــة 

ــــا -يــــة واجتماعيــــة تصــــور رومتــــن للواقــــ  ومــــا  ــــن المعجميــــة  لــــل دِِّّت مو ــــوعية ونات   -عســــيما ومعنويم
ــــا وق ــــرما  فتجلــــت الشــــكوى عنــــد  فــــي فربعــــة معــــاور الشــــكوى مــــن فــــرا   -مــــن عرمــــان و لــــم فنتجــــا يلسم

 -اإلخــــوة وا صــــعابر ومــــن ال,قــــر و ــــع  العــــاهر ومــــن نواوــــب ال مــــان وجــــور ر ومــــن العكــــام وا عيــــان
 بتجربة شعرمة مكتملة ا ركان.

 لمات الم,تاعية: الشكوىر ال مانر ال,قرر ا عيانر ال,را .الك

 :توطوة

ـــــــ دعم  المعانـــــــاة رالشـــــــكوى  ـــــــاهرة مو ـــــــوعية م,عمـــــــة  اإلصـــــــرار ـــــــان  وت ـــــــد الشـــــــاعر فتي عن
ر فتصــــدر عــــن (1)الشــــاغوري  ر وفعســــن مــــلِّم   فليســــت الشــــكوى ســــوى وســــ لة  ليكــــون المــــر  فف ــــل عــــاِّم

ـــا ر ن,ـــس  نســـانية تشـــعر  ـــال لم والعرمـــانر  ـــالع   وعـــدم الوف "وانعـــدام عيـــاة العـــده والمســـاواة والشـــعور  
ر (2)وهـــي  عـــد نلـــك صـــرخة العواطـــ  المعرومـــة الخاو ـــةر وم  ـــر لا ـــطراب الن,ســـير والتشـــاوم الـــناتي"

معــــن ا يــــامر ونواوــــب الــــ منر وفــــرا  ا صــــعاب وا ع ــــابر ومــــن فقــــر   مــــن  لــــل الشــــكوى   لجــــل الشــــاعر
ـــد تكـــون الشـــك ـــن,س العـــاه و ـــع,نر وق ـــي ال ـــد مـــا  خـــتل  ف ـــر  لب ـــم عـــاكم فو جـــور واه  فو و م وى مـــن  ل

مـــن همـــوم ورِّمر وربمـــا فـــي "افصـــاز الشـــاعر عـــن العـــ ن والشـــجن فـــي شـــكوا ر يكـــون مـــن فصـــد  النـــاس 
ر (3)تعب ــــرما عــــن العقيقــــة الن,ســــية   نــــن يعبــــر عــــن عــــاِّت وجدانيــــة ومعانــــاة عقيقيــــةر وعواطــــ  وهجاجــــن"

عنــــدما لــــم  جــــد مــــن يســــمعن ويســــع,ن  فتكــــون معانــــاة عقيقيــــة واقعيــــة  وتتعــــا م الشــــكوى عنــــد الشــــاعر
ـــا ـــ ريعـــس ب  ـــن فلمم ـــتمس شـــغا  قل  ـــن اإلنســـاني  ل ـــنر وت ـــر بواقع ـــي قل  ـــدها ف ـــويكاب ـــي "فل,ـــا  ا وع نم ا  ف

موعيــــةر وع ــــارات رســــرةر وفبيــــات م قلــــة  ـــــاهت ا ات العواطــــ  وخلجــــات الوجــــدانر مم وجــــة  اِّن,عـــــاِّت 
ة لمــــا   ــــور فــــي فعمــــا  الــــن,س مــــن رِّمر ومــــا يمــــور ف  ــــا مــــن مواجــــ  ال,رديــــة والجماعيــــةر مصــــور 

ـــر  ر بلغـــة شـــعرمة تكـــون صـــورها(4)وعســـرات" ـــني  ب ـــد ال ـــن,س الوع  تكشـــ    لنســـا رِّمـــن وفوجاعـــنر  ئ المت
ــــالمـــوا من الم ـــطربة والمقـــا يس المختل,ـــةر  تعمـــل علـــل تجـــاو  الواقـــ  الســـي   ..." رغ ـــات غ ـــر معلنـــة بــ

ــــنات" مــــن خــــاه رف ــــن والتمــــرد ــــ  ال ــــنر وتعق  ــــاة مجتمــــ  (5)علي ر وقــــد تتســــ  الشــــكوى  لتعبــــر عــــن عي
" تجــــرد مــــن وجعــــن  ليصــــور وجــــ  اآلخــــرمن فــــي عمليــــة كبــــرى هــــي    ن الشــــاعر كملــــنل لســــر ر وج ــــل  



2021لسنة  2العدد:  16مجلة جامعة كركوك/ للدراسـات اإلنسانية      المجـلد :  

 

49 
 

ا يصـــــوغن  الواقـــــ  المعـــــيج الـــــني يمـــــوة  التناق ـــــات المختل,ـــــةر وف  ـــــا يصـــــ   الشـــــاعر الشـــــاكي م,ـــــردم
ـــ ر ومـــا شـــكوا   ِّ فصـــوات فر  ـــب صـــوتن العا ـــر فـــي الجم ـــة مـــن فجـــل المجمـــوه الغاو ـــفدي ر ربط ـــا (6)"نلم

ــــدهر ــــ من وال ــــل ال ــــرم   الشــــاعر  له ــــا مرم ــــيعكس واقع ــــةر ف ــــا واقع ــــت فن  ــــن العجــــةر وم ب ــــ  عن ــــام ل رف  ار وخل
ار ومــــدعو  لــــل "اإلصــــاز وتغ  ــــر الواقــــ  الســــلبير ممــــا يكســــب شــــعر الشــــكوى  مختلــــ  فنماطــــن وتقصــــ رم 

ــــل  ر والقبــــوهر لمــــا  ــــن مــــن الم اشــــرة وصــــد  صــــ,ة الت ــــن هــــنا الشــــعر مــــن الصــــراعةر ومــــا  تســــم   يعمل
رشــــاد للقــــادة والــــوِّةر فــــي  غا ــــة ا مصــــار رر فتكــــون رســــالة نصــــ (7)التعب ــــر" والرعيــــة مــــن ج ــــةر  روا 

غا ة الشاعر  ورف  من من لتن من ج ة فخرى. روا 

العصــــر  وعــــد  الــــدكتور شــــوقي  ــــ   الشــــاعرأ فتيــــان الشــــاغوري مــــن فبــــر  شــــعرا  الشــــكوى فــــي
 ر  ن تنوعت بواعد الشكوى عند  وجا ت من فعواه اجتماعية مختل,ة.(8)ا  وبي

***** 

 :باصعوا  ةفرا  اإلخو  شكوى  -1
 ع ـــدا عـــن التكلـــ  والم الغـــةر وقـــد  " ا لشـــعر الشـــكوى را  عنـــد فتيـــان الشـــاغوري  اع مـــ, ـــالشـــكل 

غلبـــت عليـــن خ,ـــة ال ـــل والدما ـــة...  ـــن,س عـــن رِّم ـــم المكبوتـــة التـــي وجـــدت مـــانما ل ـــا وراعـــة فـــي م ـــل 
ـــون  ـــان ســـ,ر  ر(9)"هـــنا الل ـــر وة و عـــادهم ناخـــاإلوك ـــ  نر فن,ســـفـــي  ف  ـــ ن ملخـــن الشـــو   ل    لوصـــل موالعن

ـــ املخـــنم  ـــي وعي ـــي قصـــاود شـــعرمة انف ـــر عـــن شـــكوا  ف ـــي والشـــعورير ر فعب ـــةتســـمت  الصـــد  ال,ن ـــي تجلي  ف
ـــامشـــاعر العـــ ن وا لـــم وفعاســـيس العرمـــان مـــن ال عـــادر ومـــن هنـــا كانـــت الشـــكوى م   كـــا وال لألشـــجان عطم

ــــرا التــــل  ر ب اعرالشــــطرق ــــا ي  ــــم وا ســــلال روافــــد اتصــــبه ف  ــــ قــــج م ــــجعنر فكانــــت شــــكوا  الــــني ي , 
يصــــل الـــرعم  عــــد غيــــابر ومجمتـــ  الشــــمل مــــن ل قرمـــب عــــود اليصــــدز ب ـــا لعــــل الــــني نا عـــة مــــن القلـــب 

فكـــان  ة لشـــكوى  لـــل جانـــب فـــرا  اإلخـــو ل مصـــدرمامـــن ل ـــم وقـــ  فـــي عياتـــنر م جد ـــدر وكـــان فـــرا  ا صـــعاب
   .ع ن وال نكرهم  مشاعر تع   المعاناة 

 :(10)يشكو الشاعر فرا   خوتن و عدهم عننر فيقوهو

ــــــــــــب   كم  عأجأ تي عــــــــــــالي  عــــــــــــدأ  يــــــــــــا   خــــــــــــوأ
 

ت م    ــــــــــــــــلأ   ــــــــــــــــب   نأ ــــــــــــــــ وري كله ــــــــــــــــا رجأ  فأش 
ـــــــا  مم ـــــــونأ دأ ـــــــب  فاستســـــــقل الج, ـــــــت م  الص   فأ م 

 
ـــــــــــب    ـــــــــــتأ الل  أ بأ ـــــــــــب ف  ـــــــــــا فأن  ـــــــــــة  القل  فأعأ  

ــــــــــــــا   ق ــــــــــــــان    نســــــــــــــاناه ما غأرأ ــــــــــــــايأ عأ ن ن  عأ  
 

ـــــــــــبأب    ـــــــــــان   سأ ـــــــــــل   نق  كاه مـــــــــــار هـــــــــــل    ل
ـــــــــــل قلبـــــــــــي ب جلج ـــــــــــ أ    عـــــــــــرجاًن  مصـــــــــــرأ فأسم

 
ــــــــــدج ي    ــــــــــب   وصــــــــــعن  خأ لأ   أج,ــــــــــاني  ــــــــــن عأ

كم  أ   ـــــــــــــلـــــــــــــي  أعـــــــــــــدأ ـــــــــــــعأدً رأ فأ  اًت نار هـــــــــــــا صأ
 

ــــــــــــــــبأب    ــــــــــــــــراًت ماوهـــــــــــــــا صأ بأ ـــــــــــــــبه ا عأ  ت ش 
ـــــــلأ صـــــــ ا  م    مـــــــا تســـــــتطي   الج ـــــــاه  الشـــــــمه عأ

 
 

ــــــــلأ الك ت ــــــــب    ــــــــانا عســــــــل فأن تأعم  ــــــــاتي فم   
ـــــنر   ـــــن وعط, ـــــد عنان ـــــا  خـــــوتي(  ل ب ـــــدا  )ي ـــــن  لســـــلوب الن ـــــل خطـــــاب  خوت  توجـــــن الشـــــاعر  ل

ويكشـــ  شـــكوا  مـــن فـــراق مر وعالتـــن التـــي تعولـــت للعجـــب  عـــدهمر فشـــ ور  رجـــب كل ـــا يعنـــي من,ـــرد عـــن 
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ـــن ـــاس فـــي عيات ـــة واِّبتعـــاد عـــن الن ـــل الع ل ـــة عل  النـــاس كمـــا شـــ ر رجـــب من,ـــرد عـــن فشـــ ر العـــرم  للدِّل
شــــدة عرقتــــن واشــــتياقنر لنر ويشــــتعل قل ــــن نــــارما نات ل ــــبر يــــفدموعــــن كالــــدم تســــ ل علــــل خدر ومقــــاطعت م

ــــنر عتــــل فصــــ   خــــد   ــــل  خوت ــــا فــــي مصــــر عل ــــ  بدمشــــ  )جلــــ ( ويقطــــر فســــل وع ن  وعــــا م فقل ــــن معل
ــــارم  ــــن,س ن ــــن  ل ت ــــل فــــرا   خوت ــــرات تنســــكب فيــــن دموعــــن  لك رت ــــا وغ ارت ــــا عل ا تلت ــــب فــــي صــــدر ر وعب

ر وِّ فن تصــــــ  الكتـــــب والرســــــاول نتســـــتطي  الج ــــــاه الع يمـــــة عمــــــل صـــــ ا اتِّ و ا دموعـــــن تصـــــب صــــــ م 
ـــتمشـــاعر  اإلنســـانيةر ف ـــن ا  نســـاني ا الشـــكوى م  ـــرم  كان ـــ ن شـــدة ع  ـــن   ب ـــدرة ل ـــمر وِّ ق ـــن ب  ـــن وتعلق إلخوت

 علل فراق م.

ـــني عـــر  قل ـــن فراقـــنر  ن ف ـــ الشـــاعر ويشـــكو ـــن ا جـــل عمـــاد الـــد ن رســـان بـــن علـــي ال را  فخي
 :(11)يقوه

ـــــــــر  فـــــــــي الخـــــــــدج  ا أســـــــــل ي  ل ـــــــــ مـــــــــً  تأنش   فأد 
 

ـــــــــــــــل ا أســـــــــــــــ     ـــــــــــــــًة عل ي   وفأ ـــــــــــــــلً  مأطو 
ـــــــــــــــ  ن    ت م  فاســـــــــــــــلألوا مـــــــــــــــدام عي ف ك   شـــــــــــــــكأ

 
ـــــــــــــرأ     ـــــــــــــة  كمـــــــــــــن  عأ  مـــــــــــــا جاهـــــــــــــًل  ق ص 

ـــــــــرج  ا أســـــــــل   ـــــــــ أ القلـــــــــب  علـــــــــل عأ  قـــــــــد وقأ
 

ــــــــــ     قأ ــــــــــام ومــــــــــا وأ ــــــــــن   ــــــــــانأ عنــــــــــي راع   م 
ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــدج ي قاني ـــــــــــــــــدم أ بخأ ـــــــــــــــــ   ال  ف ك,ك 

 
ـــــــــــخأ  ن ني مـــــــــــن فأدمعـــــــــــيلفـــــــــــ  ـــــــــــا       بأ كأ

م    ــــــــــــــــــ   مي  ــــــــــــــــــومأ تــــــــــــــــــودي عك  ــــــــــــــــــوت م  ب   ب 
 

ـــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــا ولأ أ ـــــــــــــــــب  ل   م هأ القل  فـــــــــــــــــل ود 
تــــــــــــــي  جأ يــــــــــــــا م     عــــــــــــــودوا فعــــــــــــــودوني ل تأع 

 
 

ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــوأ هللا  لكـــــــــــــــــم عم  ـــــــــــــــــلأ   ويع,   ا سأ
ـــــــــــــــــــ  كم فـــــــــــــــــــ  نكم  ت   جـــــــــــــــــــودوا لنـــــــــــــــــــا  ك 

 
 

نأ   ــــــــــــــــو  ــــــــــــــــا تتاف ــــــــــــــــب  من  الت لــــــــــــــــ     الك ت 
: فخيـــن الـــني شـــكل عنـــد  قصـــة عـــ ن فركان ـــافـــرا   تتجلـــل الشـــكوى فـــي الـــنص الشـــعري مـــن فلـــم 
ـــ ـــي نرف ـــا منطلقم ـــدموه الت ـــت ال ـــبر  ن كان ـــدم  وا ســـل والقل ـــي فأدمـــً ر ا وتكـــرارم للشـــكوىر  فكررهـــا مـــرارم  اال ا )ل

وعرقــــة قل ــــن عليـــــنر  رفاســــللوا مــــدامعير ف ك,كــــ  الـــــدم أر فأدمعــــي خا ــــب(  ل وكـــــد شــــدة شــــوقن  خيـــــن
تخ ـــبت  ـــدا   الـــدم  القـــاني/ ا عمـــرر وهـــي الشـــاهد علـــل  فالـــدموه جرعـــت خـــدود  مـــن ك ـــرة ال كـــا  عتـــل

ـــ ا وعســـرةر وفســـكن فيـــن العـــ ن وا ســـل  ـــوم توديعـــنر وهـــن  عقيقـــة ع نـــن وشـــكوا ر فمـــا القلـــب فيعتـــر  فلمم
اللوم والعتـــابر  ن جعـــل مـــن ال عـــد  ـــالشـــكوى  رســـع معـــانيالملســـاة التـــي عاشـــ ا الشـــاعر  ,ـــرا  فخيـــنر وتت

ـــ ـــ  ســـب م وال,  ـــا روعـــن ا لقطـــرا  والتودي ـــارة   لتعي ـــودة وال م ـــن الع ـــن فخي ـــتمس الشـــاعر م ـــار ف ل ـــرعم ب ن م   ال
ـــ ـــن مـــن قســـوة ال,  ـــا  وتعمل ـــو هللا عمـــا عان ـــنر وتلتـــوم جراعـــنر ويع, ـــ  العـــودة ا  را ر و ويســـعد قل  ن لـــم تتعق

ـــارة  جعـــل مـــن المراســـات ـــ رفو ال م ـــب نوعم ـــ  مـــن والكت ـــن  لع,ـــ  روعـــن مـــن التل ا مـــن الكـــرم والســـخا  علي
 عرقة قل ن.شدة شوقن و 

 :(12)را  فخينر  ن يقوهويشكو الشاعر من ف  

ــــــــــ ا أةم  ــــــــــكأ صأ بــــــــــي   لي   فأخــــــــــيق   ن  فــــــــــي قأل 
 

م    ــــــــقأ ــــــــل الس  ل ــــــــمي عأ س  ــــــــ ا أ ج  ــــــــمأةم فأج  سج   م قأ
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ما   م  اج  ـــــــــــــا مـــــــــــــوعي والـــــــــــــدج  ـــــــــــــرابي د   شأ
 

م    ـــــــــرأ م  والكأ ـــــــــر  ـــــــــة  الكأ نأ ـــــــــتأ كاســـــــــات  اب  و  نج   فأ  
ــــــــــل مما   ــــــــــكأ م سأ لأي  في عأ ــــــــــو  ــــــــــن  خأ  وِّ   لــــــــــتأ م 

 
ــــــي الن    ا ف ــــــع دم ــــــتأ سأ ش  ــــــوع  عأم   م ي  ع ــــــنج  ــــــي ال  وف

ر  ــــــــنأكه ــــــــبج  تأ ه ر  مــــــــا هــــــــاةأ الم ع  ــــــــد  ى ال ــــــــدأ  مأ
 

ــــــــم    ــــــــرج    لــــــــل قألأ ب ــــــــب  ومــــــــا ف ف  ــــــــي   س   العأ
ـــــــــــــر  قأل  ـــــــــــــا  ر ب ته ـــــــــــــا  ـــــــــــــة ر وأاعأ لأ ـــــــــــــم لأ    فأكأ

 
ـــــــــــ  م    ـــــــــــن  شأ ـــــــــــني قأل    ـــــــــــا   ال   فأهـــــــــــيم  غأرامم

ــــني ا خاطــــب الشــــاعر فخــــ  ــــنر ال ــــن وع  ــــدا  )فخــــي(ر فيشــــكو مــــن شــــدة شــــوقن  لي    لســــلوب الن
ـــل فجـــ ا  جســـمن المـــرمجر فلصـــ   شـــرا ن رتـــو ه ـــ وتقســـم عل ـــده كـــما جـــن  ادمعم ـــدم ب س الخمـــرةر ومـــ  لال

هـــن  العالـــة الن,ســـية المتع ــــة مـــن ال,ـــرا ر  ــــدعو  خيـــن  ـــالعيق الســـع در والنعمــــة التامـــة  ـــا نقصــــانر 
فتتجلـــل الشـــكوى مـــن قســـوة قلـــب فخيـــن الـــني لـــم  ـــنكر   كتـــاب يطمـــون عليـــنر فالشـــاعر فك ـــر مـــن الليـــالي 

ر فاستع ـــر شـــكوى المتنبـــي د وو التـــي ســـ رهار بدِّلـــة كـــم الخبرمـــة )فكـــم ل لـــة (ر وهـــو  ـــنكر شـــوقن  خيـــن 
 :(13) قولن

ـــــــــــــ  م   ـــــــــــــن  شأ ـــــــــــــن  قأل    ـــــــــــــرج قأل  ـــــــــــــا   ممج  وأا عأ
 

م     ـــــــــقأ نـــــــــدأ   سأ عـــــــــالي ع  ـــــــــمي وأ س  ـــــــــن  بج  مأ  وأ
ار فــــللم الشـــــو  والعـــــب ا وع ـــــورم لدِّلــــة علـــــل فن شـــــكوا  ِّ تقــــل عـــــن شـــــكوى المتنبــــي واقعمـــــل   

 فاجعتنر لمن ِّ يل ن لن. و مص  ة القلب 

 :(14)فرا  فخين و عد  عننر فيقوهمن لوعة الشاعر ويشكو 

ناك م    م  ــــــــد  م  ِّ عأ ك  ــــــــد  ــــــــن   أع  ــــــــرى م  نا ال كأ م  ــــــــد   عأ
 

ــــاك م    ن م  ــــن  هأوأ ــــوى م  ر  ال أ ــــك  ــــن  س  ــــ   م  ــــم  نأص   ولأ
م   ك  ـــــــــــــــــــــدأ ـــــــــــــــــــــ ا ة   أع  مت مونـــــــــــــــــــــا   الص  رأ  وفأغ 

 
ــــــــــراكم    ــــــــــة  فأغ  طيعأ ــــــــــن    القأ ــــــــــا مأ ــــــــــوا لأن  فأقول

نا   ر  ــــــــــب  ـــــــــل  صأ جـــــــــد  فأان,أ  غأ أت نـــــــــا ج  ـــــــــوق  ال وأ
 

ــــــــــــــــــرأاياكم    ام   سأ ــــــــــــــــــرونا عــــــــــــــــــاج   فأِّأ فأانص 
م   ك  ن وج  ـــــــــــد  م ب  ك  ـــــــــــد  ـــــــــــن    ع  ـــــــــــتأ,ي م  تـــــــــــل نأش   مأ

 
ــــــــــــــــــــاكم    ــــــــــــــــــــداني وا  يج مأع نــــــــــــــــــــا دار  الت   وتأج 

ــــــــــــــــــن كرونأنا   ــــــــــــــــــل  تأ ــــــــــــــــــا   هأ ب تأنــــــــــــــــــا     فأع 
 

ــــــــراكم    ك  ــــــــن سأ ن  ــــــــم  نأ ه ر  لأ ــــــــد  ــــــــواهأ ال ــــــــا طأ نج  ف  
ــــــــــــواك م    ــــــــــــوبأ نأ ل ــــــــــــج  ال ق  ــــــــــــم  ت خ  ــــــــــــا فألأ تن مأ  رأ

 
 

مــــــــــاكم    ــــــــــ  ن  مأر  بأ ــــــــــدأ ال  عأ ــــــــــن  فأ   م  ا م  ــــــــــ      لأس 
ـــــة  ا ســـــل   ـــــن  لأو عأ ـــــك  م  ـــــم  نأش  ـــــوى لأ ـــــو ِّ النج   ولأ

 
ــــــــــدأ لأــــــــــو ِّكم    ج  ــــــــــر    ال وأ  ولأــــــــــو ِّك م لأــــــــــم  نأع 

ر   نــــــــــــاكم  ر  ــــــــــــل ناك مر نأســــــــــــ ت م  نكأ صأ ــــــــــــت م  وأ  قأطأع 
 

ناك م  فأ ـــــــــــع ت م    ـــــــــــنر  ت م  عأ ر  ـــــــــــدأ ,   نـــــــــــاك مر غأ  عأ
وهجــــر النــــوم مــــن ع نــــن  ســــبب غيــــاب فخيــــن عنــــنر وشــــدة  رالشــــاعر مــــن الســــ ر وا ر   عـــانيي 

ــــومر  ــــوق العــــ ن وال م ــــن ج  ــــل صــــبر ر فغ ت ــــنر وق ــــنر فســــلب م جت ــــ ن  لي ــــنر  ن فخــــن  الشــــو  والعن ع 
ـــلويعـــد فخـــ ـــن  ليشـــ,ل ا  عل ـــاهر  ن النصـــرة  عودت ـــد المن ـــا   ع  ـــدو اللق ـــن  ب ـــنر ولك ـــن واإلقامـــة مع  ن    قرب

را  ا ع ـــة مـــن فع ـــم ا مـــور التـــي تعـــ ن القلـــبر وتجعـــل ا لســـنة تشـــكو ال,ـــرا ر وتتـــنكر صـــعبت م "ف ـــ
ــــرما" ــــ  ف  ــــار وفوق ــــب فشــــد فلمم ــــل... الغاو ــــرا  عل ــــ  ال, وعشــــرت مر ووق
ــــ ن (15) ــــة ب ر فيشــــكو الشــــاعر للمقارن
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ـــي ـــن الت ـــة فخي ـــنكروننا( عـــال نر عال ـــر عن ـــا  اِّســـت, ام )هـــل ت ـــن   عب ـــن فن نكـــرى فخي ـــت الشـــاعر عالت ل  ب
ـــن ـــم   ِّ ت,ـــار  خيال ـــن وهجـــر  ل ـــوِّ   عـــد فخي ـــ منر ول ـــنس نكـــر  م مـــا طـــاه ال ـــم   ـــاه داومـــار ول ف ـــو فـــي ال 

مســـوولية  ا فبـــدار ويكشـــ  الشـــاعر شـــكوا  ويعمـــل فخـــ العـــ ن   نيشـــكو مـــن العـــ ن وا لـــمر ولـــوِّ  لـــم يعرفـــ
ـــنر ـــ عنا  ـــنر ر  ن شـــكل ير ونســـني يقطـــ  ويصـــلنال ـــد فع ـــال جر وال ع ـــن   ـــنكر ر وهجـــر  فع, ـــنر وغـــدر   ن ف 

المكلـــوم مـــن ورِّم القلـــب الترصـــي  فـــي الب ـــت ا خ ـــر موســـيقل تعبـــر عـــن صـــوت العـــ ن وشـــكوى ال ـــم ر 
ـــد فخيـــن وهجـــر  صـــر القربـــلر رر ب نمـــا الشـــاعر كـــان يمدعـــن ومـــنكر   لعاد ـــد الوصـــلر والع,ـــا  علـــل فو    ع

 اس العنر لن.والتم

ا  الغيـــاب والقلـــ  را  فخيـــن الـــني فشـــعل النـــار فـــي قل ـــن  مصـــرعم ويكـــرر الشـــاعر شـــكوا  مـــن ف ـــ
 :(16)فيقوهواِّشتيا ر 

ــــــــــــدارا ــــــــــــت م  ال ب  ــــــــــــن  غ  ــــــــــــت م  م  ش  عأ ــــــــــــت م  فألأو  ب   غ 
 

ـــــــــــد  طـــــــــــارا  ر  قأ ـــــــــــب  ـــــــــــً  والص  ق نا واق  ـــــــــــو   فشأ
م قأل ـــــــــــــــــــ ً   ك  ـــــــــــــــــــدأ ـــــــــــــــــــي  أع  ـــــــــــــــــــم  فأنج لأ  هللا  يأع 

 
ــــــــــا   معم ــــــــــ ه دأ رارافأس  ــــــــــد  ــــــــــد   ن  م  ــــــــــل ال خأ ل  عأ

م    ك  ــــــــــــد  ــــــــــــت ياقي  أعــــــــــــدأ   ع  ــــــــــــو  فأن  نــــــــــــارأ اش   لأ
 

ـــــــارا  ـــــــر    النج ت  ت ع  ـــــــار  كـــــــادأ ـــــــنأ النج ـــــــت  م  نأ  دأ
ــــ  ــــ ايشــــكو الشــــاعر مــــن غيــــاب فخيــــن و عــــد  عنــــنر ممــــا شــــكل عنــــد  هاجسم  ار وشـــــعورم اموعشم

ـــ ـــا وِّ نعـــيمامولمم ـــا  ر عتـــل صـــارت الـــدار موعشـــة غرم ـــة ِّ راعـــة ف   ـــاة صـــع ة العـــيق  وِّ هن ف  ـــا العي
ـــم يعـــد  تا م ـــا ـــل يا عـــ ان ولوعـــة ال,ـــرا ر فل ـــن   عـــادصـــبر عل ـــنر وفعـــاه عيات ـــنر  ن تمكـــن الشـــو  من فخي

دِّلـــة علـــل مـــرارة العـــيق ن ِّ تنقطـــ  ممـــا فشـــعل نـــار الشـــو  فيـــعلـــل خديـــن  لـــل قلـــ  داوـــمر ودموعـــن 
,س وا ــــطراب ا القــــوة ا ربعــــة: ال ــــغو ر وعرقتــــنر  غيــــاب فخيــــن و عــــد ر فمــــن فهــــم مســــب ات القلــــ  للــــن

ر فن تلك ــــــد الشــــــاعر علــــــل فل,ــــــا  الشــــــكوى ودِِّّت ــــــا )غبــــــتمر (17)والشخصــــــيةر واإلن ــــــاكر واِّغتــــــراب
ــــن مــــن  عــــد  ــــن,س مــــرارة العــــيق وعرمان فوعشــــتمر فشــــوقنار الصــــبرر قلــــ ر   عــــدكمر تعــــر ( ت عــــد فــــي ال

 ا خ.

 :(19)ر فيقوها ع ابرا  ويشكو من ف  

ـــ            ليكشـــ  الشـــاعر عـــن عمـــ  ملســـاتن وقســـوت ار   عـــدرا  وال   تط,ـــو الشـــكوى وتع ـــم ســـاعة ال, 
ــــ ومتمنــــل  ررا  فشــــ ن  ســــاعة المــــوتر وففــــاد الشــــاعر مــــن الجنــــاس التــــام فــــي ل,ــــ  )الســــاعة (وهــــنا ال, 

ــــــــــــ ن   ـــــــــــــ ســــــــــــاعةأ الب ــــــــــــت  كالسج ــــــــــــا فأن  ا  ن م
 

 (18)تــــــــــلتي ومال ــــــــــا مــــــــــن ف ــــــــــوا    عــــــــــة   
ــــــــــرا  ف ــــــــــل    ــــــــــة  ال,  ــــــــــر  نعــــــــــن  فــــــــــي  ل مأ    

 
 جــــــــــل لشـــــــــــمس  الل قــــــــــا   مـــــــــــن   شـــــــــــرا    

ـــــــــــل وعي  ـــــــــــنه    ـــــــــــا ت ج  ـــــــــــوعي وم م  ـــــــــــن د   م 
 

عــــــــــــــــرا     غــــــــــــــــرا   واإل  ــــــــــــــــ نأ اإل  ــــــــــــــــا ب  فأن
ـــــــــــــــــبـــــــــــــــــل  دأ   نـــــــــــــــــل ي  مع  ل  لـــــــــــــــــي وفأف     ِّ  غأ

 
ــــــــــا     ــــــــــي   ِّ  ا أســــــــــل ف ــــــــــو   لج   الوجــــــــــد  ك 

ـــــــ   ل بـــــــي لســـــــت  فأشـــــــكو مـــــــا  ل  ـــــــ  لـــــــل الخأ  ـكن 
 
 

 ــــــــــــــيأ فأشـــــــــــــكو ب جـــــــــــــي  لـــــــــــــل الخـــــــــــــاج    
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ـــ ـــي فن  خـــرة  مـــن  ـــام ال,  ـــل التمن ـــني خـــرة  ل ـــور الشـــاعر  عـــر  اِّســـت, ام)هل( ال ـــل ن ـــن  ل را  وعتمت
شــــراقن وتســــكن ع ونــــن مــــن الــــدم ر وتط,ــــ, نــــار شــــوقن بــــ ن ف ــــلعنر  عــــدما كانــــت دموعــــن /  راللقــــا  وا 

ـــة  اإلغـــرا   لك رت ـــا وغ ارت ـــار و ـــلوعن/ اإلعـــرا   لشـــدة نارهـــا وعرارت ـــا التـــي عرقـــت قل ـــنر وب ـــن  العال
الوجـــدر والشـــاعر هنـــا ِّ يشـــكو عالـــن  لـــل النـــاسر  نمـــا يشـــكو همـــن  لـــل هللا و ســـل ا ف ـــعت عياتـــن بـــ ن 

ـــن  ـــن وع ن ـــدما شـــكل ب  ـــن الســـام(ر عن ـــوب )علي ـــي هللا يعق ـــن قصـــة نب ـــاد م ـــنر وفف ـــالل( وع ن )ســـ عانن وتع
ــــــــي قو  ــــــــل هللا ف ــــــــالل: ل ــــــــن تع  چېئ  ىئ       ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   چ  ُّ   ل

لإلفـــادة مـــن ا ســـلوب القررنـــي فـــي التعب ـــر عـــن الشـــكوىر وتعـــد هـــن  "ال ـــاهرة مـــن   (20)َّ 8٦يوسففف   
فوســـ  ال ـــواهر انتشـــارما فـــي معـــاني الشـــكوىر فقـــد قـــام عـــدد كب ـــر مـــن الشـــعرا   استع ـــار معـــاني القـــررن 
ـــرممر وو ـــعوها فمـــام قـــراوع م  ل ن لـــوا من ـــا فـــي كـــل وقـــتر ويســـتل موها فـــي كـــل عـــ نر ويســـتع نوا  الك

ــــي تو ــــي ــــت م ب ــــا ف ــــة فغرا ــــ م كلمــــا ســــنعت ل ــــم ال,رصــــةر ووات ــــر ففكــــارهمر وتجلي   معــــان  مر وتقرم
وصـــــورة الشـــــكوى  معنـــــل اآليـــــة الكرممــــــة  رر فقـــــد اســـــتعان الشـــــاعر فـــــي  بـــــرا  المعنـــــل(21)القرمعـــــة"
 وم مون ا.

 :(23)فيقوهو عد  عننر  (22)را  الملك ا مجديشكو الشاعر من ف  و

م مـــــــــن ا أشـــــــــوا  يأ ـــــــــطأرب    ـــــــــيك   قلبـــــــــي   ل
 

ــــــــــــت م و   ــــــــــــب  فب ن  تأو  ــــــــــــو م ك  ــــــــــــا   فأ   ن ــــــــــــت م م   ن 
م     ــــــــــــــــــنك  ــــــــــــــــــن  عنــــــــــــــــــن ب بأ  ــــــــــــــــــت م  ف نسأ  نأ,أ  

 
ـــــــــبأب    ـــــــــدأ السأ ـــــــــم  عتـــــــــل  وجأ ك  ـــــــــد  الع   ِّ   وجأ

ـــــــــــ أ مـــــــــــن    ـــــــــــم  فأل  ـــــــــــد    ِّ و فل نيفعأ  نشـــــــــــدأ
 

  ) ن ـــــــا المـــــــا    نســـــــكب   )مـــــــا  ـــــــاه ع نـــــــك م 
ــــــــــر  ً    ــــــــــل فأننــــــــــي شأ نج ــــــــــاس  م  ـــــــــب  الن   فليأع جأ

 
ــــــــــــــيأ    وا أعشــــــــــــــا   تلت ــــــــــــــب    مــــــــــــــا   ع ن 

ـــــــــــ أابأتأن     ـــــــــــاأ صأ ـــــــــــير ومـــــــــــا فأخ  ـــــــــــاد قلب  يأك
 

ــــــــــــب    ــــــــــــن  أ   ــــــــــــكأ مــــــــــــن عأ   وم   (24)  نا نكرت 
ــــ  وشــــدة شــــوقن  لــــل الملــــك ا مجــــد وع نــــنر عتــــل  ررا ر فيصــــ  معانــــاة قل ــــنيشــــكو الشــــاعر ال, 

ــــم  ــــتم فنســــنر تلت ــــب(ر كل ــــا معــــان  ودِِّّت تعمــــل فــــي طيات ــــا ا ل فصــــ   قل ــــن )ي ــــطربر مكتوــــبر ن, 
ـــ ن  ـــن وب ـــني ب ن ـــرا  ال ـــاب  ســـبب ال, ـــكوالعـــ ن واِّكتو ـــن و  المل ـــل جان  ـــا  فن يعـــيق  ل ـــممن ـــي وصـــل داو ر ف

تنســـكب علـــل خديـــن كالمـــا  ك ـــرة وغـــ ارةر وفصـــ    ســـبب البـــ نر ممـــا جعـــل دموعـــن  وماولـــم يعـــد يـــلنس شـــ 
ــــاس ــــا ت م معــــج ســــواه الن ــــن وشــــدة عرارت ــــار  ن  وعن ــــرة  كاو ــــل ك  ــــة عل وعط, ــــمر فيشــــر  بدموعــــن دِّل

يعمـــل الشـــاعر تلـــك المشـــاعر اإلنســـانية التـــي تعبـــر عـــن ع ـــن للملـــك ا مجـــد وتقـــد ر ر فـــ نا نكـــر  ي ـــطرب 
مة مستع رماقل ن وسج صدر  دِّلة علل سرعة دقاتن وشدت ار   :(25)قوه ني الرج

ــــــــا    نســــــــكب   ــــــــا الم ن  ــــــــك م  ــــــــاه ع ن ــــــــا    م
 

ـــــــــــــر ب    ـــــــــــــة  سأ رم  لـــــــــــــلأ مأ,  ـــــــــــــن ك  ـــــــــــــن  م   كلن 
 

فصا ن من  وما ردِّلة علل تشا ن مشاعر ا لم والع ن وال,را  من ج ةر وكش  عالتن الن,سية
 .من ج ة فخرى  لوعة ال,را  وفلمن

 :(27)والي دمش ر فيقوه (26)را  ا م ر بدرالد ن مودودويشكو الشاعر ف  
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ــــــــــــــــــود   ــــــــــــــــــا الما ــــــــــــــــــي يأع ن ــــــــــــــــــل دهر   هأ
 

ود    ـــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــا نأا الصه ـــــــــــــــــــــــــده عن   ويأص 
,ــــــــــــــــــــو  م يأ عــــــــــــــــــــن ج  ــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــت م  فأنأ  ب ن 

 
م شــــــــــــــــــــرمد    ك  ــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــدأ   ع  ــــــــــــــــــــي  أع   ن

ــــــــــــــــــــــــــوى   ــــــــــــــــــــــــــدي والن  ن ت  ع  ــــــــــــــــــــــــــالمو   فأ
 

ـــــــــــــــــودوا  ـــــــــــــــــي فأن  تأع ـــــــــــــــــن  ل ـــــــــــــــــيجان  مأ  س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــم    ـــــــــــــــــــــــــــــــا   ك ـــــــــــــــــــــــــــــــت  لأيال ن  كان

 
ـــــــــــــــــــــــــن  اآلنأ ســـــــــــــــــــــــــود    ـــــــــــــــــــــــــا وه   بي م

ومــــدني   عــــد الخــــا  الــــني  الشــــاعر  لســــلوب التمنــــي عــــن عــــودة الما ــــي الجم ــــليســــت, م  
ويصــــر  شــــر ا يــــام والليــــالير فمنــــن فن ف عــــد  ا م ــــر عنــــن وهجــــر  فصــــ   الشــــاعر ِّ  ــــنو   اِّوــــتا ر

ــــ ــــاة تعــــ  ب ــــا المصــــاوب وف  ــــي عي ــــن ف ــــومر وِّ راعــــة ل ــــد  وال عــــد طعــــم الن ــــتنر فلصــــ   المــــوت عن را  ال,
ــــي العــــ نر  نمتشــــاب  ــــ   ف ــــت مصــــ  ة وفلم ــــار ويســــله الشــــاعر ن,ســــن مشــــتكي  الووق ــــي الوق ــــا ف ا ومتمني 

ـــ ـــت بي م ـــي كان ـــد ن الت ـــر بدرال ـــل ســـاب  ع ـــدها مـــ  ا م  ـــالي  ل ـــي عـــودة اللي ـــن ف ـــن عســـن ان,ســـن مـــن ل  ة 
ــــنر و عــــد ف   ــــة  قرب ــــن وقطــــ  التواصــــل معــــنر بوجــــود  جم ل ــــالي ســــودم  فغــــدتراقــــن ل م لمــــن موعشــــةر  االلي

ــــنو ــــ ــــر عــــن الســــبل بدو  اقت   ــــيج وا ســــود  للتعب  ــــ ن ا ب ــــوني ب ــــنر  ن اســــت مر الشــــاعر الت ــــاد الل ن
ـــ لما ـــي علـــل اوتبرمـــن مـــن ســـو  العاقـــة ب ن مـــار ف ـــا عـــن عســـرتن  ررا  ا م ـــر وامتعا ـــنشـــكوا  مـــن ف 

 الجم ل وعرقتن من ال,را .

***** 

 :ل,قر و ع  العاهاشكوى  -2
ـــل الشـــكوى مـــن ال,قـــر الشـــاعرر ف ـــي منـــا  ترك ـــ  ر وتقـــ  فـــي "المركـــ  الـــدِّلي فـــي وعـــي  تعت

ـــــان (28)معـــــور اهتمامـــــن ومعاناتـــــن الشـــــعورمةر وهـــــي المعـــــرك ا ســـــاس لقلقـــــن" ر  ن عـــــانل الشـــــاعر فتي
ـــرما مـــدقعم  ـــنر وهـــو الشـــاغوري فق ـــي تجربت ـــي شـــعر  وع ـــرا ف ـــن انعكســـا ف ـــي عيات ار و ـــع  عـــاهر وفاقـــة ف

ــــيس ــــو ر فل ــــا  والع ــــيق الك, ــــني يع ــــالم ال ــــب والشــــ ع الع ــــب ا رم ــــن ا د  ــــام  ط,ال ــــن طع فو مــــلوى  رلدي
لعيالــــنر فشــــكل عنــــد  القلــــ  "عالــــة مــــن الخــــو  الغــــامج الشــــد در الــــني  تملــــك اإلنســــانر ويســــبب لــــن 

 .ر فك رت شكوا  واستطالت  لتعبر عن واقعن وعا ر  (29)ك  رما من الكدرر وال   ر وا لم"

ر وقد فأبل  من (30)و ع  بدنن  لل الش ع تاة الد ن الكندي روتتجلل شكوى الشاعر من فقر عالن
 :(31)مرج  فأصا نر  ن يقوه

ـــــــــــــــــن    ـــــــــــــــــن  م  و  ـــــــــــــــــاني ال أشـــــــــــــــــ ر  ب ب ر   فأواف
 

ـــــــــــــــــــــــت  ال أشـــــــــــــــــــــــ را  ل  ب  ـــــــــــــــــــــــك   ت ن ر فأقأ  شأ
ــــــــــــــــــــًل فأق ــــــــــــــــــــرً    ج  ــــــــــــــــــــو ِّ فأن نــــــــــــــــــــي رأ  ولأ

 
ـــــــــــــــرا  ق  ـــــــــــــــي ال,أ ـــــــــــــــوأة  ت غ ن ت  ب رش  ـــــــــــــــد   لأج 

ـــــــــــ   ق  ـــــــــــل م  ل ـــــــــــي عأ ــــــــــــار  عـــــــــــالي دولك ن  ـ  ال  
 

ــــــــــــــــــــــــن ورا  ت     النه ـــــــــــــــــــــــنأر   ــــــــــــــــــــــــع    نأ
ـــــــــــعل    ـــــــــــت    ليـــــــــــكأ فأس  و  ـــــــــــع   ج  ـــــــــــو ِّ ال    ولأ

 
ـــــــــــــــرأ الم ن ـــــــــــــــرا  مأ ـــــــــــــــكأ القأ ج أ ن  ــــــــــــــرأ وأ    
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ـــل ال شـــ ر  ـــنر فقب ـــم    ـــدي مـــن مـــرج فل ـــد ن الكن ـــاة ال است شـــر الشـــاعر  شـــ,ا  صـــاع ن الشـــ ع ت
ر تعـــالل   ار ولكنـــن نـــنر نـــنرم ني منعـــنالـــ و ـــع,ن رعلـــل الخبـــر الجم ـــلر وفراد فن يكرمـــن لـــوِّ فقـــر عالـــن

ـــارة صـــاع ن ـــم يســـتط   م ـــن المشـــرقةل  فل ـــرى طلت ــــ    ـــنات تشـــكو  ف ـــةر فال ـــر شـــكوى ناتي " الشـــكوى مـــن ال,ق
ر فك ــــرت فل,ــــا  الشــــكوى فــــي (32)عســــاس بــــنات م  طــــة"نت جــــة م ــــاهر التوجــــ  مــــن ال,قــــر والعرمــــان واإل

 . دِّلة متصلة في تجربتن ووعين   اتده عل  ل)فق رر ال,ق رار ال ع   ر ال ع ( :النص

ــــيويشــــكو الشــــاعر  ــــة  الجــــوه ف ــــي  ق ــــاهال ل ــــة ف ــــن الســــام(  قرم ــــراهيم )علي ــــي هللا  ب ــــام نب مق
 :(34)ر  ن يقوه(33)بر ة

ـــــــــــــــةم   ـــــــــــــــتأكي  يـــــــــــــــا ل لأ ـــــــــــــــر  أةأ نأش   ب ت نـــــــــــــــا ب بأ
 

ــــــــن  الق ــــــــرا   قــــــــام  مــــــــن سأ مأ الق ــــــــرا   مأ ــــــــدأ  عأ
ـــــــــــــل    ـــــــــــــنا   ل    , د   أن  ـــــــــــــر  ـــــــــــــاتأ البأ ـــــــــــــا و   ب ت ن

 
ــــــــرى   ــــــــل نا الع  ــــــــم  مــــــــن مأ,اص  ص   فأن  كــــــــاد يأ, 

ـــــــــــــــ   م  يج م  ــــــــــــــا وقــــــــــــــد وافــــــــــــــل   شأ نــــــــــــــا ل قأ  ق ل 
 

كـــــــــــرا  ـــــــــــا م ن  نج ـــــــــــر    م  ـــــــــــعأت ن  فأصـــــــــــارأ الع   ـ
عأةم    ـــــــــــــــــــم  عأةم ِّ شأ ــــــــــــــــــ   م    ل نــــــــــــــــــا شأ  قــــــــــــــــــدج 

 
دأ الكـــــــــرى   نـــــــــا طأـــــــــرأ ـــــــــن  فأج,ان   فـــــــــالجوه  عأ

ـــــــــــــل  مـــــــــــــا   نـــــــــــــا فـــــــــــــي م    ل ,ه ه  ال  ـــــــــــــامأ  أ  ودأ
 

ـــــ  رى اختـــــارت  بنـــــو العأ ج ـــــا فـــــي الـــــوأ  اس  ل   سم
ـــر ةر ويعجـــب صـــوري  ـــة ب ـــن الســـام(  قرم ـــراهيم )علي ـــام  ب ـــي مق ـــرد ف ـــة شـــد دة الب ـــن الشـــاعر ل ل  فن 

مقـــام عـــر   كـــرم ال ـــيافةر وقـــد فنكـــر النـــاس عليـــن  ـــيافتنر   رهـــا الشـــد دن برديـــ,ن ويقيلـــم  جـــد مـــن ي ـــ
وتســـكن جوارعـــنر ِّ شـــمعة تقتـــل ال ـــام وتن ـــر  رر ف رجـــو فكلـــة تشـــ عنوطـــاه ل لـــن م ـــجعنرالجـــوه اقج فـــ

ــــن ــــفكــــاد   ل ل للدِّلــــة علــــل شــــدة جوعــــنر   ار فكشــــ  الجنــــاس النــــاقص )شــــ عة ر وشــــمعة(يمــــوت جوعم
للدِّلـــة   الســـواد بـــ ن النـــاسر فجعـــل فالشـــ   مـــ  ســـواد الل ـــل فف ـــل مـــن الجـــوه  شـــمعة تطـــرد  ـــام الل ـــل

 السواد. اختاروا ل سالع اس  يبن ن    علل الع مة والوقار والقداسة

الملــــــك ا شــــــر  موســــــل ابــــــن الملــــــك  علــــــلوتتجلــــــل شــــــكوى الشــــــاعر  عــــــرج عــــــاه عيالــــــن 
 :(36) ن يقوه ر(35)العاده

ـــــــــن   ـــــــــي قأل    ـــــــــن  ف بأ مأ ـــــــــر  ـــــــــل بل الشه  هأ   ـــــــــاتأ يأ
 

س    ـــــــــــوأ س  يـــــــــــاه  م وأ ـــــــــــمج    الع  ل  ـــــــــــاه  هأ بأ
(37) 

طــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــلأفراخ  القأ ــــــــــــــــــاًد ك ي  ــــــــــــــــــدي ف وأ ن  ع 
 

ــــــن  م  مــــــا   ــــــت  عأ نس    ن  ب ن  ــــــو  ــــــن  م  ــــــم  م   ل  
ـــــــــــود  ا شـــــــــــرأ   ا  ـــــــــــم  وج  ل ــــــــــــهللا  لـــــــــــي ول     ل مأ

 
ــــــــلأس  ا ك  ـــــــــ  ــــــــن  جــــــــود    لأــــــــم فأي   لجــــــــني م 

 بـــد الشـــاعر شـــكوا  م,عمـــة  ـــال م والوسوســـة )بل ـــاه(  مـــا يمـــر  ـــن مـــن  ـــ   العـــاه و ـــع,نر  
ـــ ـــت خوفم ـــي اتعب ـــاة الت ـــن مـــن العي ـــل عيال ـــد لوهـــو يكـــد فمـــام م  مرا عل ـــراق م وال ع عـــيق كـــرممر وِّ يســـتطي  ف

ـــل مواج ـــة  ـــم عل ـــوة ل  ـــم صـــغار  ـــعا  ِّ ق ـــاة وِّ  قســـوةعـــن م   ن  ـــلن م فالعي ـــونسر ك ـــم وِّ م ـــيس ل  ن
ـــلفراخ القطـــا( ـــاد ك ـــي )ف وي ـــة والمشـــاب ة ف ـــن لشـــدة المما ل ـــل فركان ـــراخ القطـــار فجـــا  التشـــبين  ك ـــة   فف للدِّل
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 م بتوف ـــ  هللا جـــوع   رمـــ    ن الشـــاعر  ِّ فن طلـــب ســـد  وعـــاجت م للرعايـــةر فمـــا كـــان مـــ رعلـــل صـــغر ســـن م
 )س عانن وتعالل( لن ور قن.

ـــوبي يماكاشـــ ويســـتغ د الشـــاعر ـــد ن ا   ـــل صـــاز ال ـــر    (38) ل ـــي  ج  ـــيك ـــرا  ف ـــة ســـنة غب ر ممعل
 :(39) ن يقوه

ي     ليــــــــكأ صـــــــــازأ الــــــــد ن  ســـــــــارت  مـــــــــداوع 
 

ـــــــــــل    ـــــــــــكأ مـــــــــــن ت كـــــــــــو لديـــــــــــن ال,وا    وم ل 
ـــــــــــل     ـــــــــــ ج وا  ن  فأق  ـــــــــــر  م ل  ـــــــــــيأ مـــــــــــن فأق رن  فأج 

 
ـــــــــــل    ــــــــــك  عاص  نـــــــــــك ِّ شأ رنــــــــــي فك ــــــــــل  م   فأج 

ـــــــــنأ    ـــــــــت  ل ـــــــــا علـــــــــل  نا الس  عأ  ة  الغبـــــــــرا   فأن 
 

رأى فــــــــي الخــــــــاف قأ ن كاكــــــــل    ر قــــــــاب  الــــــــوأ
(40) 

ــــــ ا   لأعــــــت  عــــــن ع صــــــل  فأنيــــــاب  أل س   وقــــــد كأ
 

ـــــــــرغام  فالخ    ـــــــــر  ال   ـــــــــكمـــــــــا يأكش  ـــــــــلً ط   ب  هاو 
ــــــــود  غ ــــــــر     ــــــــ ً فلــــــــيسأ ل ــــــــا فــــــــي ج   كأ مأطمأ

 
ـــــــــــ  كأ طاوـــــــــــل   و   وِّ عنـــــــــــدأ مـــــــــــن ترج  ـــــــــــرأ  غأ  

ا الشــــاعر فن وصــــلت الشــــكوى  لــــل عــــد اِّســــتغا ة )فجرنــــي( مــــرت ن لشــــدة فقــــر  وعاجتــــنر موكــــدم  
رقـــــاب  لقســـــاوت ا وشـــــدت فنياب ـــــا علـــــ  م الت ل ـــــا نـــــعاصـــــلة فـــــي ســـــنة غبـــــرا / شـــــد دة انع ِّســـــتعانةا
 صــــاز الــــد ن مــــن نه ال,قــــر  ِّ  خــــاصقوت ــــار ف ــــي فســــد كشــــر عــــن فنيا ــــن عنــــد صــــ د طرمدتــــنر وِّ و 

ـــوبي ـــ ا   ـــي يا ف ـــر ر  عطـــا طمـــ  ف ـــا يكشـــر ال ـــرغام(    :كشـــ  التشـــبينويغ  ـــلسعـــن )كم ـــوة   ـــة ق  دِّل
 رقاب كما يلكل ا سد فرمستن.الوصابت ار ف ي تلكل  السنة الغبرا 

 :(41)ر  ن يقوهوقسوت ا عاهال ع  و  ةرع ممالوهن  يشكو الشاعر

لهـــــــــــن   ـــــــــــر  و   م  ـــــــــــا   ع س  ـــــــــــب  مـــــــــــن رأ  فأفأر هأ
 

ـــــــــــــل وي   ليـــــــــــــن  أل ـــــــــــــل    ـــــــــــــن  يأ  مأد ـــــــــــــًد ل مأ
ـــــــــــــــام    ِّج خأصاصـــــــــــــــتي  ـــــــــــــــت  ا أيج ـــــــــــــــد  فأبأ  لأقأ

 
ـــــــــن  ن عــــــــــوه    ب  ـــــــــن  فأ ـــــــــل  عنـــــــــدي لأ  

(42) 
ـــــــــــــــــد  فأن  روي   لـــــــــــــــــل مل ـــــــــــــــــك    ـــــــــــــــــن     وِّ ب 

 
ـــــــــيق    ـــــــــل جأ بـــــــــات   عل ـــــــــان  فأصـــــــــوه   لأ    ال  م

ـــــــــــــــا  ل كم ت  م مأ ر  ـــــــــــــــو فأننـــــــــــــــي فأســـــــــــــــطي       ول
 

ـــــــــــدا   هأ   ـــــــــــل عـــــــــــافي نأ ـــــــــــدا   عل  طـــــــــــوه  جأ
ــــــــــع  أ العــــــــــاه  فأوهــــــــــل عأ ممتــــــــــي   ولكــــــــــن   أ

 
ســــــــــوه    ــــــــــع رأ وه ــــــــــو رأ ت    ليــــــــــن  الشج  ــــــــــق   فس 

( عـــن شـــدة شـــكوا  ممـــا ياقيـــن ف ـــان  ر الشـــاعر  ـــال م ة اِّســـت, امية ) ففرهـــب  مـــن رم ـــا   عســـر 
ا  عـــدا  ا يـــام لـــنر فجعلتـــن فـــي خصاصـــة شـــد دة ممتـــدة و ـــع,ن رعســـر العـــاه مـــنوف عـــن  ـــا ر مصـــرعم طال م

ـــل ـــن المســـاعدر مـــن  العـــون عل ـــل في ـــنر  ق ـــات الشـــكوى رســـوِّم لعـــرج عال ـــك جـــاعام مـــن فبي ـــل مل ـــلوي  ل في
  . وارت,عت شكوا  ع ممتن ت ف  اوهنسود  فيام معن وبيان فاقتن في

 :(44)ر  ن يقوه(43)الملك المع م عيسل بن فبي  كر بن ف وب  للتتجلل شكوى الشاعر 

ـــــــــن  الل  ـــــــــد  عابـــــــــدً  ـــــــــا لك   ه ـــــــــوأ الل  ـــــــــد   لسم
 

ــــــــــم    ه   ت أس  ــــــــــ أ ــــــــــم  أ  قأطــــــــــوًب وعيســــــــــلأ ل
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ـــــــــــن   ـــــــــــلأ دونأ ـــــــــــد  ع  ـــــــــــع رى وق ـــــــــــيأ  الشج   مليك 
 

ــــــــــــ  ــــــــــــيأ د نــــــــــــاًر وِّ ل  ــــــــــــم  ومــــــــــــا ل ر هأ  يأ د 
جأ جــــــــــود      ــــــــــ أ ا أر  ــــــــــد  طأب  ــــــــــني قأ  وفأنــــــــــتأ ال 

 
ـــــــري    ـــــــي سأ ب  ـــــــا غأ   م   فلأ ـــــــد  ـــــــاس  م ع  ـــــــنأ الن   م 

ــــــــــــت    ـــــــــــــارفــــــــــــلأط ل     ــــــــــــدي فيمـــــــــــــا تمل ك   ن,م
 

م    ـــــــــــــــر  ـــــــــــــــ نجي م عأ الي فأ ـــــــــــــــ ع  ـــــــــــــــم  ب  وفأنع 
ـــل الملـــك المع ـــم ف    ـــن يشـــكو الشـــاعر  ل ـــيس ل ـــة المـــاه وعســـر  ر فل ـــار نقـــد مـــن راقـــن  ســـبب قل د ن

لنـــاس كل ـــمر  ِّ الشـــاعر ا ا رج جـــود  فعـــم  عـــم  وِّ درهـــم ل مارتـــن والتواصـــل معـــنر وفـــي الوقـــت ن,ســـن 
فالشـــكوى مـــن" ال,قـــر ناتيــــة   نعـــاماإل  العطـــا  يملـــك ممـــن ةمســـاعدالر ف رجـــو امعـــدمم  قـــي فلنـــن معـــروم و

ـــا" ـــا ومعنويم ـــةر تصـــدر عـــن ن,ـــس قلقـــة ماديم ـــل  لـــم رر فتجلـــت الشـــكوى (45)ان,عالي  فهـــل وكلن ـــا صـــرخة عل
ـــان لـــن ـــ رال م ـــن بنعـــيم الملـــكر ف خـــرون ا يعـــيق اآلب فقـــار  وعـــدم قدرتـــن علـــل العـــيق كم  ترســـختمـــن عول
 رف  الع   عنن.ر وطلب  شارات عن فقر  وعسر عالنبنهن المتلقي  فيالشكوى 

 :(46)قوهوترد الشكوى  منية  صورة م,ردة تقوم علل اإلشارة والتلمي    ن ي
ـــــت  ي منـــــا  فـــــي الـــــد      ـــــالغنل هر  لقـــــد هأتأ,أ
 

ــــــــــتأكي ال,قـــــــــــرا   فمــــــــــا فأعــــــــــًد غ ـــــــــــري  ــــــــــن  يش 
العـــو  والعاجـــة  شـــكوا  مـــن عـــاهر فـــا  نســـان يشـــكوال,قـــر و ـــع  مـــن ال شـــكوا الشـــاعر   ـــر ي 

ـــاجـــا ت صـــورة الت ـــاد بـــ ن )الغنـــلر وال,قـــر( هتالعرمـــان وال,اقـــة  ففـــي  مـــن   وهـــب الشـــكوى رجـــا  فن   افم
   عنن ال,قر وعسر العاه.   ملل  الماه

***** 

 :الشكوى من نواوب ال من وجور  -3
معاناتــــن وملســــاتن   جــــاعام مــــن م ســــب ما فــــي فهــــل ال مــــان مــــن الشــــاعر فتيــــان الشــــاغور يشــــكو

فصـــ   ال مـــان "رمـــ ما لمعنـــة الشـــعرا  يشـــكونن  ن ر وغيـــاب المســـاواة بـــ ن النـــاس عكـــاما   ,قـــدان العـــده فـــي
ـــا فـــي دواخل ـــم مـــن ســـخج ونقمـــة  ِّنتشـــار  ـــروا عمج ـــة  ل ن,ســـوا عـــن همـــوم مر ويعب  مشـــاعر شـــجية ع من

ر فانطلقــــت (47)ال لــــمر وا ــــطراب ا مــــورر وفســــاد الــــن مر وتــــدهور ا و ــــاهر واخــــتاه مــــوا من العيــــاة"
ـــي التعامـــلر  تســـتعرجفخـــا  النـــاسر و    لت  ـــرالشـــكوى فـــي شـــعر    ةهانـــا  رفـــ  الو ـــي ر و بمســـاوو م ف

وولية وت ـــاده لـــألدوارر ف  ـــرت فـــي  مانـــن المصـــال  والمنـــاف ر  ع ـــدام عـــن المســـ رالكـــرمم فـــي قلـــب للمنطـــ 
المشـــتركة فيـــام المعـــن والمصـــاوبر فالشـــكوى مـــن نواوـــب ال مـــان "تعب ـــر رمـــ ي عـــن عجـــ  ا نســـان عـــن 
ر فيشــــكو  ــــار ولــــم  جــــد فــــي صــــدر  القــــدرة علــــل اِّعت,ــــا  ب ــــا طــــويام تعمــــل ا ع ــــا ر  ن ي ــــ   ب ــــا نرعم

ــــا عــــن عــــدود التصــــور والمعقــــوه   نــــن تعب ــــر عــــن امــــتا   م انــــن الشــــاعر مــــن ا لــــم  نا صــــار خارجم
ــــ  الشــــاعر  ــــن"م الم ــــالمر ممــــا يســــبب قل ر فــــراز الشــــاعر يك ــــل ل ــــم الشــــتاوم والصــــ,ات (48)مــــا يعــــيج  

عـــن  ســـاوام مـــن غـــدر فهـــل ال مـــانر و  شـــاكيما القبيعـــةر ويع ـــب علـــل ال مـــان الـــني رفـــ  مـــن شـــلن م وقـــدرهم
 :(49)فهل الوفا ر  ن يقوه

ـــــــ ـــــــي غأ ـــــــاني ب ر   م ـــــــد  ـــــــات  غأ ـــــــاعأجأ  ت  دأ فأوق  مم
 

ب  ف ـــــــــــل  وفــــــــــــاً     تـــــــــــواف ني  ــــــــــــن العأــــــــــــرأ
ِّ يع ــــن وِّ  ر ــــا ر  غرمــــب ال مــــان ال مــــانر وكــــلنفهــــل  وكــــد الشــــاعر شــــكا تن مــــن غــــدر   

ـــد العـــربر  ـــني عـــر  عن ـــا  ال ــــ)هل( عـــن الوف ـــنر فيســـت, م بـ ـــة مع ـــي كـــل وق, ـــةر ف ـــدر والخيان ـــن الغ ويكـــن ل
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ـــا معـــير  الط ـــا  بـــ ن )العجـــمر تغـــدر بـــير فتتجلـــل الشـــكوى مـــن وِّ وكلنـــن يقـــوه للـــدهر كـــن م ـــل العـــرب وفي 
ا تنمعاناع يم و  تنوالعرب(  ليكش  عم  ملسا   . في الن,وسالوفا  واإلخاص  مستن  م

 :(50)يكابد الشاعر جور الدهر و لمنر  ن يقوهو

   ن  كـــــــــــــان ي ســـــــــــــع ,ني  مـــــــــــــاني  الر ـــــــــــــا 
 

ــــــــــــن    ق ت  ــــــــــــخاطي ف ــــــــــــنا وأ  مــــــــــــن  أعــــــــــــد    س 
ــــــــــــر  قاســــــــــــج     ه  رأ دأ ــــــــــــو  ــــــــــــن  جأ  فأشــــــــــــكو   لي 

 
ــــــــــــا فأ   ــــــــــــ  ل مم ــــــــــــن   م  كأ ت  ــــــــــــن كابأد  ــــــــــــد    بأ  (51)كأ

طأــــــــــــــــا   ,ـــــــــــــــاًه كـــــــــــــــلأفراخ  القأ نـــــــــــــــدي ف طأي   ع 
 

ن  كالنأاف    ـــــــــــــفـــــــــــــي مأســـــــــــــكأ نت ن   ا   قأ ـــــــــــــكأ سأ
(52) 

و  ـــــــــــــــا مـــــــــــــــا   وِّ شـــــــــــــــجر  وِّف   ــــــــــــــع   ص 
 

ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــن  ب  بــــــــــــــــــــ   لــــــــــــــــــــديج فأف تج  رج  وِّ خ 
ـــــــــــي عـــــــــــادةم    ل ـــــــــــت  الشـــــــــــكوى ل م    مـــــــــــا كان

 
مت ــــــــــــن    ــــــــــــوأ فأن  مــــــــــــا بــــــــــــي  الع ــــــــــــدو  رعأ لأ  وأ

ـــار وكابـــد ا لـــم والعـــ ن مـــن دهـــر  الـــني جـــار عليـــن طـــويام  يشـــكو الشـــاعر  ر وعـــاد عـــن العـــ   لمم
ـــة  ـــوت م وِّ عماي ـــالط ران وكســـب ق ـــدرة ل ـــم   ـــن الصـــغار/ كـــلفراخ القطـــا ِّ ق ـــم ترفـــ   ـــن و لط,ال ـــاة ل فـــي عي

يعمــــ  م مــــن عــــر الصــــ   وبــــرد الشــــتا ر فشــــكل التشــــبين دِّلــــة عجــــ   افن,ســــ مر  ن لــــم  جــــد ل ــــم ســــكنم 
فط,الـــن و ـــع, مر ف ـــم يســـكنون فـــي ب ـــت يشـــ ن النافقـــا / عجـــر ال ربـــوهر دِّلـــة علـــل  ســـاطتن وخلـــو  مـــن 

 :(53)قوه العط وةم  بنلك  تداخلالما  وا كلر ف

ـــــــــــــرأخ   ـــــــــــــني مأ ـــــــــــــراخ  ب ـــــــــــــوه   ف ـــــــــــــانا تق  م
 

ر    ـــــــــــل  ِّ مـــــــــــاً  وِّ شـــــــــــجأ ـــــــــــر العواص  م   ع 
يصـــرخ  شـــكوا  وهـــي لـــم تكـــن لـــن عـــادة  لعـــدم قدرتـــن علـــل تعمـــل مصـــاوب الـــدهر التـــي لـــم تـــرف   

وِّ ملكـــل  لـــن ا مـــلوى فـــ عالـــن وعـــاه فط,الـــنر فيطلـــب الرعمـــة مـــن تلـــك العيـــاة الصـــع ةر ومـــن  مـــان  لمـــن 
ـــو كـــان عـــدو  م ـــل عالتـــن مـــن البـــوس وال,قـــر  لرعمـــن مـــن  الم,ارقـــةر ويصـــور شـــكوا  ا  ليكـــون مشـــردم  ر ل
  لم الدهر وع  .

يشـــــكو الشـــــاعر  منـــــن الـــــني فرا  مـــــا  وجـــــنر ولـــــم تعـــــد تقبـــــل  ـــــن النســـــا  الجمـــــياتر  ن و
 :(54)يقوه

ــــــــــــ عــــــــــــ نأ   م ــــــــــــ  ابي  شأ   أ مــــــــــــاو    مــــــــــــا ه ر 
 

ــــــــــــــــوِّ كأ   ــــــــــــــــ أ ســــــــــــــــان   أن   دي  ا عنــــــــــــــــدأ الع 
ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ ي  واآلنأ ب   انةً مأ مـــــــــــــــن  أمنـــــــــــــــي  أ

 
ــــــــــــــــــــــدي    ــــــــــــــــــــــع  نأ فأق  نًة للكاش  ــــــــــــــــــــــام    أ

ـــــــــــــــادي     كني فأي ـــــــــــــــدارأ ـــــــــــــــم تأ ـــــــــــــــك     ن ل ل   المأ
 

ــــــــــــــــاهر  خأ ال  ـــــــــــــــ   ر  م نجـــــــــــــــد  وم عــــــــــــــــدي    
ــــــــــــر ي   لــــــــــــل   ه   ف ــــــــــــا فأنــــــــــــا اآلن علــــــــــــل دأ

 
ـــــــــــــــــــــــن  اأ   ل  ـــــــــــــــــــــــمعروفـــــــــــــــــــــــن  وعأد   ي  تعد  س 

ــــــــــــن     ــــــــــــًك مــــــــــــن الــــــــــــدهر    ج ــــــــــــر  ناسأ ل   مأ
 

ــــــــــــــــد    ــــــــــــــــب  ا أس  ل  ــــــــــــــــن غ   وِّ   جــــــــــــــــار من
يعقــــد الشــــاعر مقارنــــة بــــ ن  مــــن الشــــ اب الــــني اتصــــ   ــــالقوة والن ــــارةر وبــــ ن  مــــن الك ولــــة  
ـــ ا العـــداوة وال غ ـــا ر فلصـــ   م,قـــودم  يكنـــون لـــنا الـــني ف ـــع  بدنـــنر وفنهـــب عســـننر وهيـــل لـــن الـــ من فناسم



2021لسنة  2العدد:  16مجلة جامعة كركوك/ للدراسـات اإلنسانية      المجـلد :  

 

59 
 

ــــر  ــــنر بوصــــ,ن )خ  ــــك ال ــــاهرر واســــتدرار عط, ــــل الشــــكوى  اســــتغا ة المل ــــ  مر فتتجل ــــرد عل ِّ يســــتطي  ال
ــــدي(ر ف ــــب منجــــد ومع ــــدهر نواو ــــعادتال ــــري ــــم   ــــن نر ول ــــي فيام ــــم والجــــورر وفصــــ عت ب ن مــــا  ف ســــوى ال ل

خصـــومةر فالملــــك  ج ـــر النــــاس فيـــام المعــــن وا  مـــاتر ويع,  ــــم مـــن متاعــــب الـــدهر وتقل اتــــنر لكــــن ِّ 
ــــدهر  ــــب ال ــــن وع, ــــن مــــن نواو ــــك   ــــة الشــــكوى عــــدم اهتمــــام المل ــــر الشــــاعر )ا ســــدي(ر فتكــــون دِّل  ج 

 وجور . 

 :(55)عا رر فيقوهالو  يما الالشاعر الشكوى  لسلوب المقارنة ب ن  ومبد

 كــــــــــــــــــــانأ ال  مــــــــــــــــــــان  يأط ــــــــــــــــــــب  لــــــــــــــــــــي 
 

ــــــــــــــــــــــــــ ود    ب تــــــــــــــــــــــــــي فيــــــــــــــــــــــــــن  ش   وفأع 
ر       ـــــــــــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــــــــــلأتل ال  مـــــــــــــــــــــــــــــان  ب جأ  فأ

 
ه م  فأق ـــــــــــــــــــــــــد    ـــــــــــــــــــــــــدأ ر   أع  ـــــــــــــــــــــــــب   فالص 

ــــــــــــــــــــقيه وكــــــــــــــــــــانأ لــــــــــــــــــــي    فألأنــــــــــــــــــــا الش 
 

م   صــــــــــــــــــــــــــل    ــــــــــــــــــــــــــ   ب وأ ــــــــــــــــــــــــــع د   عأ  سأ
ه م     ــــــــــــــــــــدأ ــــــــــــــــــــي  أع  ــــــــــــــــــــم ت  مــــــــــــــــــــا ل  فأق سأ

 
ــــــــــــــوم  هــــــــــــــنا الع ــــــــــــــد  ع  ــــــــــــــد     فــــــــــــــي  أ

الشــــكوى مــــن ال مــــان الــــني ِّ يســــتمر مــــ  فعــــد  الســــعادة وال,ــــرزر وِّبــــد مــــن   ا بيــــات تصــــدز 
ـــ ر  لـــل بوصـــل م ا  ع ـــور فعبتـــن وســـع داتقل اتـــن وتغ ـــر فعوالـــنر فعقـــد الشـــاعر مقارنـــة بـــ ن  مـــان كـــان ط  م

فقـــد و عنـــن  خوتـــنر فن,ـــد صـــبر ر وقلـــت ع لتـــن    ن رعـــل ة فهلـــن و لم ـــمرعليـــن  قســـو   جـــور فن فتـــل  مـــان
ــــار  ا ب ــــم وفرعم ا مــــل برجــــوع م  ليــــنر فعــــاق الشــــاعر عيــــاة الشــــقا  وا لــــم والعــــ نر  عــــدما كــــان ســــع دم

 عـــدهمر فكشـــ  الت ــــاد ب ن)الشـــقي ر وســـع د( صــــورة الشـــكوى ب عســـاس ا ســــ   فلقســـم لـــيس لـــن ع ــــدً 
ـــل مـــرارة ال ـــ  ا ع ـــة  للدِّلـــة عل ـــان مـــن ت,رم ـــل  ـــن ال م ـــدم  مـــا فع ـــيقروالن ـــ  وفلـــم ع قلـــب عنـــدما  ت الواق

 نسان.وم مد من ا سل والعرمان في عياة اإل  ر اإلنسانر فيقط  صلة ا رعام

 :(56)يشكو الشاعر تقل ات الدهر وجور  ر فيقوهو

ــــــــا  ه ر   ال مم ــــــــني الــــــــد  ــــــــالي   نا مــــــــا عأ    وم
 

ــــــــــــــل    ــــــــــــــي صــــــــــــــاعًب وخل  ــــــــــــــلأعرأجأ عن  ف
ـــــر  ال ـــــاه ر  ال ـــــني    ـــــن  الن اص  ـــــك  اب ل  ـــــوى المأ  س 

 
ـــــــــــــــــ  راك  دأ نأ ـــــــــــــــــ  د  ـــــــــــــــــل   ا   ب  الن جـــــــــــــــــاز  ك, 

و لمـــــن  بناو ـــــة  نا مـــــا ع ـــــن الـــــدهرفـــــر فهـــــل  مانـــــنيشـــــكو الشـــــاعر ويســـــتغرب مـــــن فخـــــا   
فعر ـــــوا عنـــــن وهجـــــرو ر فيكشـــــ  ســـــو  فخاق ـــــم وع ـــــوب م   ن ـــــم  تقلبـــــون مـــــ  الـــــدهر ومنكســـــون 
رووســـ مر ومجعلـــون الـــدهر ســـب ا فـــي انعـــرا  ســـلوك مر  ِّ الملـــك ابـــن الناصـــر ال ـــاهرر فلنـــن يقـــ  وق,ـــة 
الرجــــاه فيـــــام المعـــــن ومصـــــاوب الـــــدهرر فيســـــع,ن  كرمــــن وجـــــود  ر ومرعـــــا  مـــــن قســـــوة ال مـــــان و لمـــــنر 

  فيــــام الشــــداود والعــــو ر ف ــــا عــــن ســــو  العالــــة اِّجتماعيــــة عــــن تقلــــب النــــاسكشــــ  هــــن  الشــــكوى وت
  فراد المجتم  الني يعيق فين.

 :(57)يشكو الشاعر من م,ارقات ال من في عمد الجاهلر ونم ال,ا ل العالمر  ن يقوهو

ــــــــــــل رأ     ــــــــــــب    ــــــــــــوأ يطل  ــــــــــــلًر فأ   ه ر    ــــــــــــد   فأ ل ل
 

ي  فمــــــــــــــــالي ِّ ف فــــــــــــــــار      ــــــــــــــــدأ ــــــــــــــــن   لأ لأ  نأع 
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٦0 
 

ــــــــــرأ   ــــــــــاني  أ مأ ــــــــــيج  قســــــــــاوأة  مأ ــــــــــن  ق س   اني عأ
 

د  نأ   ـــــــــدج  ـــــــــر  قلبـــــــــي مـــــــــا ي سأ ـــــــــي غأ    بلأـــــــــن  ف,
ـــــــــ      ـــــــــل  الخ ـــــــــر   مأ ـــــــــ   طأ ـــــــــن   فأف منأ  فأدبـــــــــي   

 
ــــــــــن    لأ ب  ــــــــــن  القــــــــــوم  وأ لأ ــــــــــن فأب   (58)وي مــــــــــن   من

ــــــــــدب  فأ    ــــــــــل  الن  ــــــــــن مه ال,ا   ــــــــــاكأ  أ ــــــــــه ن  لأن    
 

ه    ــــــــــن  ــــــــــد  فيــــــــــن  الجاهــــــــــل  الن  ــــــــــن  ويأعمأ  ج لأ
ـــــــب     ــــــكأ وات و  عأ ــــــر يأ اط ــــــو  الجــــــورأ وي  ه   ويــــــا دأ

 
ـــــــــــن    لأ ـــــــــــر  عأد  ش  ـــــــــــدج  ن   ن  ـــــــــــ, يه ال  ف ـــــــــــنا صأ

عليــــنر  ن كــــان للــــدهر  ــــلرً  تنطلــــ  شــــكوى الشــــاعر  لســــلوب اِّســــت, ام )ف للــــدهر  ــــلًر(  ليســــله  
 ن ِّ  ن,ـــــك عـــــن ماعقتـــــن والقصـــــاص منـــــنر واِّكتــــــوا  بنـــــار ر وخـــــرة هـــــنا اِّســـــت, ام  لـــــل التعجــــــب 

ــــل ســــو  عــــاه ــــة عل ــــا روالشــــكاية  للدِّل ــــي  ةومعان ــــديالن,ســــية الت ــــ من و ــــرباتن ِّ  ر  ن هاكاب ن ســــ ام ال
(  ليقـــ   علـــل م,ارقـــة فـــي توجـــن  ِّ لقل ـــن  شـــدة وعنـــ ر ويســـت, م الشـــاعر مـــرة فخـــرى )فف منـــ  طأـــل  الخ ـــر 

ـــنر ويمـــن  فعمـــ  القـــوم الخ ـــر الك  ـــرر ـــاة / الـــ منر  ن منـــ  الطـــل / النـــدى مـــ  علمـــن وفد  والعطـــا   العي
ومـــن هـــن  الم,ارقـــة  ــــنم الكـــرمم صـــاعب العلـــم ويقـــ    , ــــلنر ويشـــكر الجاهـــل العق ـــر ويعمــــد  الـــوف رر

لجـــور(ر وكلنـــن  نســـان يطلـــب بج لـــنر ف خاطـــب الشـــاعر الـــدهر بيـــا  النـــدا  وفعـــل ا مـــر )ويـــا دهـــري اطـــو  ا
منـــن رفـــ  ال لـــم عنـــنر ويق عـــنر ف ـــو فـــي  مـــن الـــو مر صـــ,ي الـــد ن الـــني  نشـــر العـــده واإلعســـانر وِّ 

 عند  العالم والجاهلر ف و درعن العص ن من نواوب ال من وجور .يستوي 

 :(59)ر  ن يقوهنفهلو ن امن ال م شكوا  الشاعر  ويصرز

ــــــــــــن    ــــــــــــل قــــــــــــوم   مــــــــــــاني وفهلأ  شــــــــــــكوت    ل
 

ـــــــــد    م  ز  والعأ ـــــــــد  ـــــــــ أس  المأ ل  م  فـــــــــي مأ ه   ل   هـــــــــد 
ه     ـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــواه م   فقـــــــــــــــــالوا تب  عـــــــــــــــــن   م   س 

 
ــــــع د     ــــــم  :فــــــي كــــــلج  واد  بنــــــو سأ ــــــت  لأ   ل  فق 

(60) 
ها   ـــــــــدأ ع  ر  وأ ـــــــــد  نـــــــــًد ل ـــــــــا الغأ ـــــــــم  مـــــــــا ه   وف قس 

 
ـــــــوهـــــــل فـــــــي ن    ـــــــ ا   العـــــــالم نأ سأ ـــــــى ه  وأ س   د  ن 

ــــنر اال مــــ مــــنتنوعــــت شــــكوى   ــــدو الشــــكوى وتعــــددت صــــورها ومواق, ــــار ن وفهل ــــنص  ن تب  فــــي ال
فهــــل  مانــــنر فيشــــكو مــــن ف نــــاس   هــــدون  ــــالمل س الج ــــدر وقــــد يكــــون و  رالشــــاع  لســــلوب المعــــاورة بــــ ن

ــــرهمر  ــــد ل م  غ  ــــار فمــــا كــــان رد فصــــعا ن ورف  ــــم  ِّ تب ــــك بخــــام وج ــــام ون,اقم ــــي كــــل  مــــان و نل ــــال م ف فم 
ـــل:)في ـــل القاو ـــل تكـــرار هـــوِّ   موجـــود نر  استع ـــار الم  ـــة الشـــكوى عل ـــو ســـعد(ر وتكشـــ  دِّل كـــل واد  بن

دِّلــة جد ـــدة  يـــنن تو  ــ  الم ـــل فــي الـــنص ي ــ    ل فــي كـــل  مــان وج ـــلر فــا م,ـــر مــن م وِّ خـــاصر 
بــــرا  المعنــــل المو ــــوعي وكشــــ,ن  صــــورة ف ــــام عــــن  ر بداعيــــةورفــــ  مــــن قيمتــــن اإل وــــنر را تــــودي  لــــل 

ا ن ب ن مـــار فشـــكلت هـــن  المعـــاورة وجـــن الشـــ ب التشـــا ن والتما ـــل جليـــة  لبـــد همومـــن ورِّمـــن مـــن مســـردم
 ناتن . كم مون الم ل رن وفهلناال م

 :(61)ر  ن يقوهنواو نال مان و من فمراج  يشكو الشاعرو

ـــــــــــــن   مـــــــــــــاني  أمـــــــــــــاني فـــــــــــــي نأواو    ـــــــــــــا رأ  لأم 
 

مـــــــــــان    ـــــــــــتأ      ـــــــــــا فأن ـــــــــــتأ  أمانم ـــــــــــت  لأس   نادأ  
تـــــــــــي وفأنـــــــــــا  ـــــــــــن  راعأ ت  م  ـــــــــــ, رأ تـــــــــــي صأ  فأراعأ

 
مان    ـــــــــــــــد  مان  نأ ــــــــــــــد  ـــــــــــــــة  النه مأ لــــــــــــــل م نادأ  عأ
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ــــــــب    ــــــــر م ت و  ــــــــب  لــــــــي غأ   ب  عاص  ــــــــم صــــــــاع   كأ
 

ـــــــــــو ان    ـــــــــــوان  خ  خ  ـــــــــــلج  واإل  ـــــــــــله كالخأ فأال خ 
(62)  

ــــن )  مــــان(ر المــــرج الشــــد د المتواصــــلر   ــــ  علي ــــير ويطل ــــ من  م, ومــــن ال من  نكــــر الشــــاعر ال
ـــن ـــب وتقل ات ـــرة نواو ـــتا  الشـــاعر  ك  ـــل اب ـــة عل ـــر ر ها عـــوا دِّل ـــدة ل,ق ـــد  فصـــ عت عديمـــة ال,او ر  ن راعـــة  
للدِّلــــة علــــل  العــــو    بــــ ن )فراعتــــير وراعتــــي( التــــام ف ــــا عــــن راعــــة جســــد  المتع ــــةر فجــــا  الجنــــاس

ــــ  نغمــــي شــــعري  وال ــــع  ــــدمان( الشــــاعر ر كمــــا شــــكلبتواف ــــدمانر ون ــــ ن )الن ــــاس ب ــــل   الجن ــــة عل للدِّل
ر ف  ــــرت المســــ و نر  ن نــــدم علــــل مصــــاع ة مــــرة فخــــرى  ا صــــعاب مــــرةر وشــــدة فســــ,ن علــــل مصــــاعبت م

ن ان ال مـــمـــشـــكوا   عـــنليكشـــ    الشـــكوى فـــي فل,ـــا  )رمـــاني  مـــانير   مـــانر فراعتـــي صـــ,رتر نـــدمان(
كالخـــل الـــني يغ ـــر الطعـــم وي,ســـد ر واإلخـــوان مـــن م خـــوان  رفالخـــل/ العب ـــب الـــني   رمـــل فيـــن   العصـــل

 وفا  ل م وِّ فمان.  ِّمن فهل  مان شيمت م الغدر والخيانةر فجا ت الشكوى 

 :(63)ر  ن يقوهال مان وفهلن ومتمرد الشاعرر ومدعو  لل عدم اِّستسام لعكم

كــــــــم ال  مــــــــان  فــــــــ نني   جأ فــــــــي ع  ــــــــر   فــــــــا تأ
 

ـــــــــن  فـــــــــي فأهل ـــــــــن  صـــــــــارأ مع    مأ ك  ـــــــــو  ك  فأرى ع   اسأ
ــــــــنهنابأ    ــــــــن  ال ــــــــرف س  فأصــــــــ أ أ  ل  فأ,ي  الــــــــر ف س  وال

 
ــــــر  الـــــني لـــــيسأ طاو   لأ الـــــنهنابأ   ـــــنأ الط    ــــــو  م   اسأ

القنو  مـــن ال مــــانر ف ـــدعو  لـــل رفــــج موشــــعة  ـــشــــكوى م,عمـــة  اليـــلس و  عـــنيعلـــن الشـــاعر  
 اســـ, ا  القـــوم قـــادم  تعكمـــن   نـــن غ ـــر عـــادهر وِّ منصـــ ر  ن صـــارت فعكامـــن معكوســـة بـــ ن النـــاس جعلـــ

ـــة فورخـــر القـــوم ر ب نمـــا صـــار الرفس/ففا ـــل النـــاس فـــي وف طـــاِّم  الط ر الـــني كـــعلـــل  ـــع, م وعجـــ همر دِّل
ـــن ـــنو ـــ  رفســـن مكـــان ن وغ ـــر جم ـــلر وهـــنا  عســـاس"  عـــدم  امقـــ  م  فصـــ   من ـــر مكـــان الـــرفسر  ننبر وال

ــــدو المســــتقبل  ــــالخطرر ومب ــــا   عساســــن داوم ــــل شــــي ر وا  ــــي ك ــــ  ال,شــــلر وســــو  العــــ  ف ــــةر وتوق الطملن ن
ـــا موعشـــا" ـــن كو   ـــل(64)فمام ـــنص ر فعم ـــرفسر بالشـــكوى  ال ـــننب وال ـــ ن ال ـــاده ا دوار ب ـــي  ت   ـــع  العـــ  ف

والمغالطـــة  فـــي رفـــ  الو ـــي   را فـــي فعكامـــن المعكوســـةفهلـــنر وقـــوة ال اطـــل فـــي ناســـنر فكـــان ال مـــان ســـب م 
هانة الشرم .   وا 

 :(65)ويك ر الشاعر الشكوى من  لم الدهرر  ن يقوه

كأ كــــــــــــــم ف    ــــــــــــــدأ م  وأ ــــــــــــــر  ر  ه  مــــــــــــــل يــــــــــــــا دأ  ر 
 

كم    ــــــــــــــالع  ــــــــــــــور كأ   ــــــــــــــن  جأ ــــــــــــــك  م  المأع 
(66) 

ــــــــــــــــــــرى    مأ ا وأ ــــــــــــــــــــ,م ــــــــــــــــــــن  فأسأ ن   فأ كــــــــــــــــــــي م 
 

ك    ـــــــــــــــــــــــــع  ـــــــــــــــــــــــــن   ال   ق   عـــــــــــــــــــــــــالي فأي قأ  
ــــن   ــــب من ــــن  نســــان يطل ــــنر وكلن ــــرة  لم ــــن وك  ــــن من ــــدا   لقرب ــــا( الن ـــــ )ي ــــدهر ب ــــادي الشــــاعر ال  ن

ــــال لم جــــورم  ــــن   ــــالتم ــــل معــــن فــــي رمي ــــت ا وب تانم ــــرةر فكان ــــل الك  ــــده عل ــــي ت ــــة الت ـــــ)كم( الخبرم ار فجــــا  بـ
ـــرةر ومتلســـ  الشـــاعر مـــن فعكامـــن وم كـــي فعكامـــن قاســـية ـــن مرم ـــدهر مســـت  وما مرارت ـــا وتقل ات ر في ـــعك ال

فـــــي اســـــتعارة جم لـــــةر  ن جعـــــل الـــــدهر  صـــــ,ة اإلنســـــان ي ـــــعكر ف  ـــــرت الشـــــكوى  وغ ـــــر م ـــــاه   رمنـــــن
 لســـلوب بيـــاني يكشـــ  عـــدم توافـــ  الـــدهر مـــ  الشـــاعرر  ن كانـــت عياتـــن مل وـــة  التناق ـــات فـــي رومتـــن 

 للناس من عولن.
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***** 

 :الشكوى من العكام وا عيان -4
"التمـرد علـل  من العكام وا عيان في  من ك ر فين ال لم والجورر والتقصـ ر واإلهمـاهر فــــ تع ر الشكوى 

ال لـم وال ـالم نر وانتـ اه العـ   ـالع م والقـوة هـو الطرمــ  السـليم المشـر  لكـل المست ـع, ن الم لـوم ن علـل نطــا  
صادقة نا عة من  عساسن فا  م  ف  ا وِّ ادعا ر عبرت  الشاعر فتيان الشاغوري  شكوا ر فكانت (67)ال,رد والشعوب"

 وعـدم اِّتـ ان رر ويكشـ  مـوطن الخلـلشـعور ي,ص  فيـن  الني عن  لم وق  علينر وناه مننر فكان الشعر م دان رد 
ولغة جماليـة تـده علـل  رشعري ر  لسلوب (68)" استت اب العده والع  ب ن الناس ومعاس ة كل من  خرة عل  ما"متلمام 

 عيـان نـاه مـنمن فعـد ا ر  ن يشكو الشكوى تمام الدِّلةر ف دعو  لل اعقا  الع  والتماس الخ رر وترك ال اطل وفهلن
 :(69)من لتنر  ن يقوه

ــــــــــــــــــــــــــــرب   تعـــــــــــــــــــــــــــالل هللا      كــــــــــــــــــــــــــــم ف ع 
 

ــــــــــــــــــــرب   المــــــــــــــــــــدز  فـــــــــــــــــــي    وكــــــــــــــــــــم ف غ 
ـــــــــــــــــــــد     عأ ـــــــــــــــــــــ   فل ـــــــــــــــــــــم  ف     ف ـــــــــــــــــــــليمأ

 
ــــــــــــــــــــــــــــدأ   ــــــــــــــــــــــــــــري عن ــــــــــــــــــــــــــــرج ب  ك  وغ   م ق 

ـــــــــــــــــــــدأ أ مـــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــاهأ     ومـــــــــــــــــــــا فأص 
 

ـــــــــــــــــــغأ م    ـــــــــــــــــــا ي ط ـــــــــــــــــــر ب  نج   ي العـــــــــــــــــــيج م
فـــي الوقـــت  ويشـــكوف ـــلنر بدِّلـــة قولـــن )كـــم ف عـــرب فـــي المـــدز(ر  ين نســـمـــمالشـــاعر عجـــب ي 

لكـــن  ر وكســب الــودن,ســن )وكــم ف غــرب(ر وجــا ت هنــا )كــم(  للدِّلــة علــل ا خ ــار والك ــرة فــي التقــرب  ليــن
ــا جــدوى  ســبب   عــاد   ــن  ــدر وهــنا  مــن هــو وتقرمــب رمــن مجلســن وع ل ــ  مــ    ع  ــل ت, مغنــي )قــوه:المعن

ـــة علـــل فف ـــل تن العـــي ِّ يطـــرب(   ر ف  ـــرت تقربـــن وف عـــد القرمـــبلكـــن الغرمـــب  وســـ قن لغ ـــر ر ب وتـــنللدِّل
ـــــ )كــــم( ــــار بـ ــــالل هللا( وا خ  ــــة  لســــلوب التعجــــب ) تع ــــر ا عــــواه   الشــــكوى اِّجتماعي ــــة تغ  لتشــــك ل دِّل

كرامنر وهجر القرمب م  ف لنر للدِّلة علل قلة الوفا .والم,اهيم في المجتم  في   تقرمب الغرمب وا 

ـــــل فرج  (70))ج ـــــاركس( ل, ـــــلن نكـــــران العـــــاكم يشـــــكو ـــــ ا   عل ـــــن مـــــن العطـــــا  وابت ـــــن وعرمان ل
 :(71)يملك ار  ن يقوه

ـــــــــــــن    ـــــــــــــن   مأديعأ ت  قـــــــــــــام ق م   كـــــــــــــم مـــــــــــــن مأ
 

ــــــــــــن    ت  قأم  ســــــــــــود  وأ ــــــــــــغل العأ  ف نــــــــــــاكأ   ن  فأص 
ـــــــت  رمـــــــل  مـــــــن "   " ن  قـــــــد  كن ـــــــرةم جأ ـــــــاركأسأ  ص 

 
ـــــــــــــل ب ـــــــــــــا  أ   ـــــــــــــمأ فألق ت ن  ن  ـــــــــــــر   ي   نا استنصأ

ـــــــــ   نـــــــــن  مأ ر مـــــــــت  نل ـــــــــكأ م  ـــــــــن      فع  ري لأ  شـــــــــك 
 

ت ــــــــــــن    ل  ــــــــــــدج  مــــــــــــا فأم  م ــــــــــــت  منــــــــــــن       ور 
رى ب نأوال ـــــــــــن     ـــــــــــر الـــــــــــوأ مأ  وهـــــــــــو ال ـــــــــــني غأ

 
ــــــــــــــن    ر مت  ــــــــــــــم  دونأ ا أنــــــــــــــام  ع   غأ ــــــــــــــري فأل 

ــــــــــــن     ــــــــــــوى   نعامأ ــــــــــــي س  ــــــــــــن  فأ غ وت  ــــــــــــا ج   م
 

ت ن   لـــــــــي  الـــــــــني  ـــــــــب   قـــــــــد كـــــــــانأ لـــــــــي فأغ ص 
ــــــــت    نن     ل ب  ــــــــد غ  ــــــــ   وق ــــــــل مــــــــن عــــــــ   ب  عل

 
 

ـــــــــل بت ن    ـــــــــدي فس   مـــــــــا كـــــــــانأ م لكـــــــــي فـــــــــي  أ
ـــــــــــر ها   ـــــــــــ  ادأ  لأس  ـــــــــــكأ ال لأ ـــــــــــن  مأ ـــــــــــا لم  عجأ م

 
ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــبرما ب  ـــــــــــــــــا م لج كت ــــــــــــــــــن  وابتأ  ن   ي ش 
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ــــــــــ     ــــــــــررن  مأ ــــــــــ  تي كــــــــــالن صج  فــــــــــي الق   فأقأ  
 

ــــــــــــــــــداوودأ والخ    ــــــــــــــــــني ص  ــــــــــــــــــبأ ت ن  م  ال   فأش 
 رمــــ  العــــاكم )ج ــــاركس(ر  ن لــــم  نصــــر  فــــي الــــ من الصــــعب لمســــعالي  ــــر الشــــاعر خ  ــــة               

ـــم يقـــ و  ـــر ر وشـــكل اســـت نا  العصـــر )ســـوى  نعامـــن( شـــكوى  ل ـــني عـــم غ  ـــنر وعرمـــن العطـــا  ال ـــل جان   ل
ـــ / غلـــب وســـلب فر م وهـــو يملـــك ر يملك ـــاا كـــان ماديـــة  العطـــا  الـــني كـــان لـــن مـــن قبـــلر ولكـــن مـــن عـــ   بـــ  

ـــــن الســـــام( مـــــ  الخصـــــم ـــــي هللا داوود )علي ـــــن وســـــطوتنر فو ـــــ  قصـــــة نب ـــــ اد  قوت ـــــم   نال ـــــدما عك عن
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  چ  ر فـــــــي قولـــــــن تعـــــــالل: عـــــــدهما دون ســـــــماه اآلخـــــــر

ــــــتر ر (72)ص   چڻ  ۀ  ۀ  ہ   ــــــتر رم  ــــــا  )عرم ــــــي ا ل, ــــــا  ال,اعــــــل ف ــــــي ت ــــــت الشــــــكوى ف فتجل
متكلم/الشــــاعر فــــي لجــــا   ــــم ر ال ــــا  لر و  لمــــنو  غلبــــت(  لتكشــــ  معانــــاة الشــــاعر وفلمــــن مــــن العــــاكم

الـــنص الشـــعري  ل ـــدلل علـــل الشـــاكي والمشـــكور وم مـــد مـــن شـــكوا  واآلمـــن  ســـبب الجـــور الـــني وقـــ  عليـــن 
 من العاكمر ولم  رد علين  قوه  يعكر ص,و الوداد ب ن ما.
وعـــــدم اِّهتمـــــام  ـــــنر  ن ر (73)الدولـــــة بـــــن معســـــن ويشـــــكو الشـــــاعر مـــــن تجاهـــــل ا م ـــــر ســـــعد

 :(74)يقوه

ــــــــــ  ــــــــــاأ  امأ فعتج ــــــــــا ر  م  تأ س  عم ــــــــــا العأجــــــــــ   واد  نأ  ي جأ
 

ـــــــد    م  ـــــــوه  علـــــــل عأ م  ـــــــرأه  فـــــــي مـــــــا  الخ   وفأك 
تي   ـــــــــــرأ ش  ـــــــــــو أر ع  ـــــــــــاه  فت ـــــــــــا نو م ـــــــــــا فأن  ف

 
ـــــــــدجي  نـــــــــي     ولســـــــــت  بـــــــــني جـــــــــا   ف رهأبأ

ــــــــــــرارأ      ــــــــــــا ســــــــــــلأل ت  غ  ــــــــــــً    مج  ولــــــــــــي مأنط 
 

ـــــــد    ـــــــدج  يأع  ـــــــله ني عأ ـــــــدج   ك ـــــــا عـــــــن عأ  ناك صم
تــــــــــي ســــــــــلأدف      ــــــــــواني ب راعأ ــــــــــدر  الت   فــــــــــي صأ

 
ــــــــــدج ي  ي  ج  ــــــــــدأ ــــــــــن  ب  أ ل  ي  هأ   ــــــــــد  ــــــــــم  خأ  وفألط 

ـــــــــــر     ـــــــــــو  مأعأاشأ ج  ـــــــــــي فـــــــــــي و  مج  ـــــــــــج  ك   وفأن, 
 

ــــــد    ص  ــــــنأن  القأ ــــــي فيــــــكأ عــــــن سأ رون ــــــم   أجأ  ه 
يشـــــكو الشـــــاعر العجـــــ  والخمـــــوه فـــــي عياتـــــن  ســـــبب  همـــــاه ا م ـــــر ســـــعد الدولـــــة لـــــن وعـــــدم  

ـــ  مـــن طـــر  ا طـــرا   ـــةر فو العن ـــن لإلهمـــاهر وســـو  المعامل ـــي عيات ـــنر  ن " تعـــرج اإلنســـان ف اِّهتمـــام  
فو المجتمـــــ  فو ا هـــــلر فو  لـــــل الغـــــدر و ال لـــــمر فو الن,ـــــير فتـــــودي هـــــن  ال ـــــرو   لـــــل نـــــوا ه ن,ســـــية 

يعبـــر عـــن مواجـــ  لدر  فتورقـــن وتـــوج  ع نـــن وفلمـــنر وكـــل هـــن  النـــوا ه تقـــود   لـــل الشـــكوى  تعـــتل  فـــي صـــ
 رمــــاه  لقربـــن مــــن مجلســــن ار فلــــو كـــان نتعــــرج ل ـــا ســــو  المعاملـــة يعبــــر عـــنر فالشــــاعر هنـــا (75)قل ـــن"

عـــوج الشـــاعر نلـــك  قـــوه الشـــعر و  رســـند: فـــا  خشـــا  فعـــدا  ـــفق ـــر العـــاه  مـــاه هـــتم  ـــنر ولكنـــن  ـــااو 
ـــني  ـــدال ـــنرخل ـــل في ـــد مـــن ق  ـــ   وخل ِّ يعـــد ناكصم ـــكر وا  ـــن فن يســـت مر نل ـــل  لجمـــل القصـــاودر وعلي ـــنا عل  عق 
ر ســــيكون الشــــاعر فــــي المقدمــــة وب ــــد  قــــوه ال ــــ ه والجــــدر ومــــن,ج فــــي وجــــو  مــــن علــــل ن,ســــن اوناك مــــ

 جـــرو  وِّمـــن فـــي التقـــرب مـــن ا م ـــر واِّتصـــاه  ـــنر ف  ـــرت الشـــكوى  صـــورة المامـــة والنـــدم علـــل عالـــن 
 لقلة مالن وجاهن.  كتراد لناِّ م وعد

ـــــدولعي ـــــد ن ال ـــــنر  ن  (76)ويشـــــكو الشـــــاعر مـــــن  ـــــيا  ال ـــــاس علي ـــــر ود ر وف ـــــل ف ن ـــــني تغ  ال
 :(77)يقوه
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ـــــــــــرً   ـــــــــــيا   الـــــــــــدج  ن   نـــــــــــي لأم      ـــــــــــر      لأعأم 
 

ـــــــــر    ـــــــــي وف      , ـــــــــت  ف خ  ـــــــــد كن ـــــــــا ق ـــــــــن كل م  ل
نـــــــــــــــــــا   نج لأ نـــــــــــــــــــا وا  ـــــــــــــــــــا عأ مأ فأق وامم ـــــــــــــــــــدج   ت قأ

 
ـــــــــــــــ    الت قـــــــــــــــديم    لأ أخ  ر   أ ـــــــــــــــدأ ـــــــــــــــن م  وفأج   م 

م     ــــــــــــــــلأنج   ــــــــــــــــا ك لأ ن يانما عأ ــــــــــــــــب  ــــــــــــــــ   ص  فأ  وتأر 
 

روا  ــــــــــد  ــــــــــديج  تأصأ ــــــــــي الن ــــــــــم  ف ل   مأشــــــــــا  ع  ع 
ــــــــــــــــــةم    ب ي  ــــــــــــــــــا عأرأ , سم ــــــــــــــــــا فأن  نج ـــــــــــــــــر  م   وتأك س 

 
ـــــــــب ر    م  تأص  ـــــــــي  ـــــــــت  علـــــــــل ال     أســـــــــالأت  ا ليسأ

ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ ن  فأم  ي  ـــــــــــــــــر   الدولأع  ل تأنـــــــــــــــــا أقأ  ة  خ 
 

ـــــــــــــــد    ـــــــــــــــل تأشـــــــــــــــا   وت ص  هـــــــــــــــا ف نج  ر  فأت ور د 
وي  ــــر لــــن مــــا فــــي ن,ســــن مــــن شــــكوى  رصــــاعبين مــــيقســــم الشــــاعر  لنــــن ِّ  خ,ــــي شــــ وما ع            

وهــــو فعــــ  النــــاس وفولــــل  التقــــديم مــــن  رعليــــن  لســــلوب العتــــاب والنصــــ  عــــن كي,يــــة تقــــديم فقــــوام   روفلــــم
هــــن  الشــــكوى "ناتجــــة عــــن فو ــــاه اجتماعيــــة ومتغ ــــرات فــــي و ر جل ــــل غ ــــر    نــــن صــــاعب علــــم وشــــ ع

العيــــاةر وصــــدى هــــن  الشــــكوى ومن ع ــــا ن,ســــي عنــــد مــــن فقــــد ا مــــل فــــي صــــديقن ... فلصــــ ب  اإلع ــــا  
ِّ علــــم ل ــــمر وكــــلن م شــــ وخ علــــم   لســــلوب ت كمــــي برفـــ  صــــبيان   الشــــكوى العتــــاب   وكــــدر وم(78)الن,ســـي "

 دً وِّ تقبـــل فن  تقـــدم فعـــ ركســـر صـــاعب الـــن,س العربيـــة التـــي تـــلبل الـــنه وال ـــوانالمجـــالسر وت   همتصـــدر ب
ـــاعل  ـــار وهـــن  الشـــكوى تكشـــ  فن  ـــيا  الـــد ن قـــد  اِّســـت, ام )فمـــن  قـــر   ر ويســـتنكر الشـــاعر قـــرب غرم م

للدِّلـــة علـــل عـــ ة ن,ســـن وكرامتـــنر وتـــوهم صـــاع ن فـــي معرفـــة الرجـــاه وقـــدرهمر فجـــا ت    الدولعيـــة خلتنـــا(
 وخ,ة عقلن.  الشكوى  اتساه معان  ا وعلقات ا عتل فنكر علين ما  دور في عقلن من ق   المعشر

ويســــتمر الشـــــاعر فـــــي شـــــكوا  مـــــن  ـــــيا  الــــد ن الـــــدولعي فـــــي طرمقـــــة اســـــتق الن ورد الســـــام 
 :(79) علينر  ن قاه

ـــــــــن   ولـــــــــو فأن نـــــــــي كأ لـــــــــم يأك  ـــــــــرأ ـــــــــت  غأ   م   يأم 
 
 

ـــــــــــر    يـــــــــــن  م قـــــــــــامي هكـــــــــــنا عـــــــــــ نأ فأع    لأدأ
ـــــــــــــــب    طج  جـــــــــــــــن  م قأ ـــــــــــــــاني ب وأ ق ل  ـــــــــــــــانأ  أ  وِّ ك

 
ــــــــــــةم عـــــــــــ نأ   يأ  , ـــــــــــامي خ  ده سأ ـــــــــــر  ــــــــــــر   أ  فأج  أ

ــــــــــــدي  دج  نأعــــــــــــوكأ قاو ــــــــــــو  ــــــــــــر  أ ال ــــــــــــن  فأ  ولك 
 

ــــــــــــــــر    دج     أتأغأ   ــــــــــــــــن و  ــــــــــــــــرأفم عأ  ولســــــــــــــــت  ام 
ــــــــــدً   ــــــــــك  ناف  ــــــــــدور  ِّ شأ  وقــــــــــد  ق لــــــــــت  والمص 

 
ــــــــــــن ر    ــــــــــــره يأع  ــــــــــــاكأ الــــــــــــن مه والع  رما خأ ــــــــــــن   فأع 

نً   ــــــــــــي لأ ــــــــــــاع  ــــــــــــكأ   نج ن  ــــــــــــو ن  دامأ هــــــــــــنا م   لأ
 

ـــــــــــ, ر    ـــــــــــيأ تأص  قت  ـــــــــــا وه  ـــــــــــم م  ل  ـــــــــــا فارأ  وكأ
مقارنـــة بـــ ن  ـــيا  الـــد ن الـــدولعي وغ ـــر  الـــني يقـــدر  ومرفـــ   -مـــن شـــدة شـــكوا  -يعقـــد الشـــاعر 

ـــار  ـــن علنم ـــ  ورد الســـام علي ـــد  مارتـــنر واســـتق الن بوجـــن طل ـــن من لتـــن عن ـــوهـــو فعـــل مم مـــا ي,علـــن لكس اع
ـــن معـــن ـــر ود  المشـــكو من ـــم  تغ  ـــني ل ـــن الشـــاعر ر ال ـــن ا  ر و ل ـــن ل ـــن  ســـو  واســـتخ,ا ر ومـــن شـــدة ع  ن عامل
نا لـــم يعـــنر  وفدام ج,ـــا اعبـــدم لـــيس ب عـــنر  فن قـــاه مـــا يكـــر  فيـــن فو نمـــن   نـــن عـــر و طلـــ لـــن    عـــدر وا 

وهجــــر ر فلنــــن راعــــل مــــن قرمتــــن الدولعيــــة م لمــــا رعــــل مــــن قــــرى فخــــرى ترك ــــا تمــــوت مــــن فراقــــن وعلمــــنر 
ن الن  مقامنر وهي شكوى معنوية تع,  كرامة الشاعر وسمعتن.  ف  رت الشكوى من عدم تبج لن وا 

 :(80)نكروا ف لنر  ن يقوهفمن بني العده الن ن عطوا من قدر  و  ا عيانويشكو الشاعر 
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ــــــا بأ  ه  ي ــــــد  ــــــنأ ال عأ ــــــا م  ــــــم ه  فأن ي  ن  ــــــد  ـــــــ العأ   تأس 
 

ـــــــــــ  ك  ـ ي  ـــــــــــدأ ـــــــــــي لأ عأ ج  ـــــــــــي انعطـــــــــــا    م  م وا وأ  ف
ـــــــــــــــــ امما   ـــــــــــــــــت م س  دت كم فأر ش  ـــــــــــــــــد   فأنـــــــــــــــــا سأ

 
ـــــــــــــــــواطي  ــــــــــــــــل  خأ ــــــــــــــــن  قأب   صــــــــــــــــاو  ات وك 

ــــــــــــت م    نا مــــــــــــا فأبأ   ــــــــــــ أ فــــــــــــي الده وا   نـــــــــــــال ن , 
 

ــــــــــــيا  ــــــــــــرا    ـ ــــــــــــدأ الصج  ن  ــــــــــــونأ ع  ع ــــــــــــا تأن,أ  فأم
ــــــــــــنت م  مجــــــــــــدي وفأ ــــــــــــلي وعلمــــــــــــي     ن  نأبأ

 
كـــــــــــــم واعت يـــــــــــــاطي  ع   واجت ـــــــــــــادي فـــــــــــــي نأ, 

ــــــــــت    ــــــــــنك   لأس  ــــــــــي م ــــــــــا  م  فأ غ ــــــــــا وِّ د سم   ب  م
 

ـــــــــــــــــــــــواطي  ـــــــــــــــــــــــده البأ ـــــــــــــــــــــــن  ت عأ  (81)وِّ مالأ
ـــــــــا نأكرت ـــــــــن  قـــــــــد غأ أـــــــــت  ن,ســـــــــي  مج  فأنـــــــــا م 

 
 

ــــــــــــــــــــــفأ   ا   وا ود  ج  ــــــــــــــــــــــالخ  ــــــــــــــــــــــلج  فأو     الخأ
ـــــة فـــــي ل, ـــــة  ةفـــــاد اإلي  ـــــر الشـــــاعر شـــــكوا    ـــــة والمما ل ـــــام  صـــــورة المقابل ـــــاس الت مـــــن الجن

ــــي  ــــم والجــــورر ول, ــــة وبن ــــي ال ل ــــالن,ي تعن ــــل العــــ  والقســــجر التــــي  ن ســــ قت   ــــي تــــده عل )العــــده( الت
ـــيس مـــن العـــده واِّنصـــا  فن  تســـموا  ـــومر ومـــن الم,تـــرج فن  تشـــب وا  اســـم مر فل ـــا  ق )العـــده( وهـــم فبن

فالشــــاعر  نــــدب ع ــــن عنــــدهم وقلــــة قــــدر ر وك ــــرة الســــ ام  ب ــــنا اِّســــمر وفعل ــــم خــــا  معنــــل اســــم مر
قبـــل كانـــت تخطوـــنر لتـــده علـــل تغ  ـــر عـــال م مـــن ا ف ـــل  لـــل مـــن والـــت م التـــي  نال ـــا مـــن م وتصـــ  نر و 

 عـــدم  واقـــروا رفـــ ن لـــم  ن,عـــوا النـــاس فـــي الـــدنيا ِّ عـــ  ل ـــم فـــي اآلخـــرةر  ن انكـــروا عليـــن اجت ـــاد   را ســـو 
ـــن مجـــد  وف ـــلن وعلمـــ رن,عـــن ـــن,س  ر ـــل ونب ـــد س شـــاكيما متعـــب ال ـــب فو ال ـــو ال ب  ـــد مـــن م عل نر فـــا  رم

  الق ل ا دنل من الخل فو  الخا .
 :(82)خانو  ونبنو  ورف و  وف غ و ر  ن يقوه فعيان  يشكو الشاعر من 

ــــــــــــــر   ــــــــــــــت   أمــــــــــــــاني   ن  رمــــــــــــــاني   مأع ش  م   نأمأ
 

ـــــــ  ـــــــو  الش  ل  نأ ع  و  ـــــــرأ ـــــــم  شـــــــاني ل   أ طج     ن  فـــــــي عأ
ـــــب     ـــــرأ عاص  ب  غأ   ـــــن صـــــاع  ـــــي م  ـــــ أ ل ـــــم  فأل  فألأ

 
ـــــــوجان    ـــــــرأ خأ ـــــــي غأ   خـــــــوان  ل ـــــــي اإل  ـــــــم  فأرأ ف  ولأ

د    ـــــــــــــودأ ـــــــــــــنأه م  كـــــــــــــل  س  ـــــــــــــنوني نأب   ه ـــــــــــــم  نأبأ
 

ـــــــــ  ف   ـــــــــم  رأ م  كـــــــــل    عســـــــــان  وه  ـــــــــ   ف أ  وني رأ
نـــــــــــــي   ني فأن  فأ غأ ـــــــــــــوني  ن  ـــــــــــــر  ـــــــــــــد  سأ  وقأ

 
ــــــــــــب    نســــــــــــان    ــــــــــــو  روا ع  ــــــــــــم     م  لأ ــــــــــــت     رأفأ  

ـــــــم   ـــــــي وكأ ت ـــــــي راعأ ـــــــن  راعتأ ت  م  ـــــــ, رأ ـــــــم صأ  فأكأ
 

مان    ـــــــــــــد  ـــــــــــــدماني فأنامـــــــــــــلأ نأ ـــــــــــــت  لنأ  عأ أ  
ـــــــــار  جـــــــــارأ      صـــــــــل هللا    الج  ـــــــــل  فأو  ـــــــــن  قأب   وم 

 
ــــــــــي   ليـــــــــــن  فأشـــــــــــتأ   رأ ج رانـــــــــــيوا  نج ـــــــــــو   كي جأ

يعلن ل م في شكوى و ن رون  لين وكلنن سبب في عج من لت م وشلن مر ممن  ن مان عج فهل نم الشاعر  
ج,او م علل صرمعة فنن لم  ل  من م سوى الرم  الشد دة التي تعمل التراب وصغار العجر التي تده 

ر ا ن عداوة و غ عتركو  وخال,و  وفارقو  من  ِّ الخاون الني طعن  ن وغدرر وهم   مونكران مر ولم  ر من
في النص  ر وتده فعمال منفعل الخ ر واإلعسان برف  نعالمجد والسيادة والقدر الرفي ر وامتنعوا بنلك فتركوا 
تعمل من فجل م التعب وعج  وقدعن مر  الشاعر علل عدم  نسان ت م وسو  خلق مر وهنا ما م   الشعري 

 والسخج عللملساة الر فكش,ت فل,ا  الشكوى )نبنونير رف ونير ف غ وني(ر عم    مفصا عن ندامة عل
في  بوصية هللا )س عانن وتعالل(  الجارر بتنك رهمالن ن ن روا  لين  ع ن العسد والعقدر وفعلن الشاعر شكوا  
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ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳچ  قولن تعالل:

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ۓہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے

 . وصيانت ا عقو  الوهنا فسلوب ترغ ب للعودة  لل الصواب وع,   ,(83)َّ  ُّ  36النساء:  چۆ  

 :(84)ر  ن يقوهوتتس  داورة الشكوى عند الشاعر  لتكون من ج ل  لكملن

ــــــــــــــــــــــن  فــــــــــــــــــــــي ج ــــــــــــــــــــــل  لوــــــــــــــــــــــام     نع 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــ  ن    نأة  عأ ـــــــــــــــــــــــــــــخ   كله ـــــــــــــــــــــــــــــم  س 
ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــد     وه م  هأج  ــــــــــــــــــــــــــن  ص  سأ  فأع 

 
ــــــــــــــــــــــــــــ  ن    ــــــــــــــــــــــــــــ أ   مأ م  فأق  ع    ــــــــــــــــــــــــــــد   مأ

ـــــــــــــــــــــ  ن  ع   م م  ـــــــــــــــــــــدأ   ـمـــــــــــــــــــــا ل مـــــــــــــــــــــنأ يأم 
 

م  ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ن      نأ ـــــــــــــــــــي  ع   , ـــــــــــــــــــوى خ   س 
ــــــــــــــــــــــــــ أ ا أمــــــــــــــــــــــــــاني   م  تأل   فــــــــــــــــــــــــــاه ج   

 
ـــــــــــــــــــــــــــــ  ن    م  كـــــــــــــــــــــــــــــابن  ع نأ ـــــــــــــــــــــــــــــن     م 

شـــعي  الـــن,سر لـــم  عنـــد دنـــي  ا صـــل ِّ مـــرو ة وصـــ,ن  لنـــن  مـــن ج ـــل ويعـــاني يكابـــد الشـــاعر 
 فــــي العقيقــــة هــــنا الج ــــل علــــل انعطاطــــن هــــو ا صــــد  الشــــكوى وف ــــعواتقــــر  ــــن ا عــــ ن  لــــنلك يعــــد 

ــــوم مرفخــــا ر و  ــــنب لشــــدة ل ــــ   الك ــــي   وفن مــــدع م فق ــــل العرب ــــي الشــــكوى الم  ــــ أ "و ــــم نأ الشــــاعر  ف جأ رأ
ــــ ن نأ ــــي  ع  ففــــاد الشــــاعر مــــن و  رر الــــني ي  ــــرب  لمــــن لــــم يأ ,ــــر   عاجتــــنر ومرجــــ    الخ  ــــة واليــــلس(85)"بخ, 

 تالت ـــاد فـــي )هجـــوهم/ مـــدع مر فعســـن/ فقـــ  ر صـــد / مـــ ن(ر فـــي شـــكوا  مـــن ج ـــل يعـــيق مع ـــم اختلـــ
 .ي ً ر فلم يعد عندهم من المرو ة شعياة وفعراف الد  م موا من ال

 *****  
 

 الخاتمة:
تكشـــ  )الشـــكوى فـــي شـــعر فتيـــان الشـــاغوري(ر عـــن  م ـــام ن الشـــكوى ومعاورهـــا فـــي شـــعر ر ف ـــام -

 عن القيمة الدِّلية واِّن,عالية في ا  ار ص,عات شكوا  وصداها علل عياتن.
تجلـــــت الشـــــكوى مو ـــــوعما مســـــتقام تـــــارةر وتـــــداخلت مـــــ  الم ـــــام ن الشـــــعرمة تـــــارة فخـــــرى مـــــ   قـــــا   -

ـــي  ـــرو ما ف ا وب ـــر و ـــوعم ـــنمر مـــن م ا ك  ـــة والجـــوهر ونم فهـــل ال مـــان والت ـــر وال,اق الشـــكوى مـــن م ـــاهر ال,ق
 تجربتن. 

ـــا ن عـــادات مر وســـو  اإلدارة والجـــور -  ـــاع م وت  ـــاس واخـــتا  ط  ـــب فو ـــاه الن ـــان تقل ـــرا   ك ـــمر وف وال ل
 اإلخوان وا صعاب و عدهم من فدعل بواعد الشكوىر التي  م لت واقعما مجتمعيما. 

ففـــاد الشـــاعر مـــن تو  ــــ  معـــان مـــن القــــررن الكـــرممر ف ـــام عـــن ا بيــــات الشـــعرمة وا م ـــاه العربيــــة   -
ـــــك المشـــــاعر وا عاســـــيس  فابتعـــــدت فل,ـــــا  الشـــــكوى عـــــن الغمـــــوج والت ـــــارة  وتعرم ـــــ  اإل  ـــــدر لتعق  عق 

 وتسمت  الو وز والتس  ل.
***** 

 ال وامق: 
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ــــد ا ســــدي الشــــاغوري ) ( 1) ــــو معم ــــاهر فب ــــن  م ــــان ب ــــن فتي ــــي ب ــــن عل ــــان ب ــــب 615-534فتي (ر ا د 
مـــن فعياو ـــار  -شـــاغور-الشـــاعرر العـــار   علـــم اللغـــة واإلعـــرابر مـــن فهـــل دمشـــ ر نســـبتن  لـــل 

مولـــــدة  انيـــــاسر ووفاتـــــن فـــــي دمشـــــ ر اتصـــــل  ـــــالملوك ومـــــدع م وعلـــــم فوِّدهـــــم  تن ـــــر ترجمتـــــن 
ـــ ـــد الجمـــان ف ـــن وفخ ـــار  فـــي: قاو ـــارك ب ـــي البركـــات الم  ـــد ن فب ـــد شـــعرا  هـــنا ال مـــانر كمـــاه ال ي فراو

ـــــ(: 654الشــــعار الموصــــلي )ت:    وفيــــات ا عيــــان وفن ــــا  فبنــــا  ال مــــانر فبــــو الع ــــاس  5/314هــ
ـــــد )ت:  ـــــد ن فعم ـــــي الدمشـــــقي)ت: 26-24/ 4هــــــــــ(: 681شـــــمس ال ـــــد ن ال ركل   ا عـــــامر خ رال

م عصــــــور الــــــ نك  ن وا  ــــــوب  ن والمماليــــــكر عمــــــر   ا دب فــــــي  ــــــاد الشــــــا5/137: هــــــــ(1396
 .330-326موسل  اشا: 

 .139لشكوى في الشعر الجاهلير قعطان رش د التميمير ) عد منشور(: ( ا2)
 .4الشكوى في شعر القرن الرا   ال جرير جواد رش د مج در )رسالة ماجست ر غ ر منشورة(: ( 3)
دراســـــة تعل ليـــــة نقديـــــة فـــــي الم ـــــمون  -ال جـــــرم نشـــــعر الشـــــكوى فـــــي القـــــرن ن ال الـــــد والرا ـــــ  ( 4)

 .20ر د. عبدالر ا  عبدالعم د عوم ي: -والشكل
ـــر منشـــورة(: ( 5) ـــوه عمـــدي ال ســـتانير )رســـالة ماجســـت ر غ  ـــي شـــعر هـــن لر بت -17 ـــاهرة الشـــكوى ف

18.  
ـــر منشـــورة(: ( 6) ـــرف ر )رســـالة ماجســـت ر غ  ـــدالرعمن عســـ ن الع ـــير فعمـــد عب ـــد المتنب شـــعر الشـــكوى عن

6. 
ــــي الشــــ رير ( 7) ــــدهللا عل ــــد ال جــــرير  ــــافر عب ــــرن ال ال ــــة الق ــــل ن اي ــــي عت ــــي الشــــعر العرب الشــــكوى ف

 .8)فطروعة دكتورا  غ ر منشورة(: 
 . 252 ن ر: تارمع ا دب العربي )عصر الدوه واإلمارات الشام(ر د. شوقي    : ( 8)
 .  99ة(: الشكوى في شعر القرن الرا   ال جرير )رسالة ماجست ر غ ر منشور ( 9)
 .29 ( د وان فتيان الشاغوري:10)
 . 277 ( د وان فتيان الشاغوري:11)
 . 466 ( د وان فتيان الشاغوري:12)
 .1227شرز د وان المتنبير عبدالرعمن البرقوقي: ( 13)
 . 468-467 ( د وان فتيان الشاغوري:14)
ر د. فيمــــن الســــ د علــــي الصــــيادر -دراســــة تعل ليــــة -الشــــكوى فــــي شــــعر فبــــي فــــراس العمــــداني( 15)

 . 199) عد منشور(: 
 . 165 ( د وان فتيان الشاغوري:16)
دارة ال غو  الن,سيةر فارو  الس د ع مان: ( 17)  .103 ن ر: القل  وا 
معمـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــي فبـــي ر .  ن ـــر: لســـان العـــربمـــا ل ـــا مـــن راعـــة وِّ  فاقـــة وِّ ن ـــرة ف ـــوا :( 18)

 . 5/3489: مادة )فو (: هـــ(711ال, ل جماه الد ن ابن من ور)ت:
 . 292 ( د وان فتيان الشاغوري:19)
 . 86القررن الكرممر سورة  وس : اآلية ( 20)
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دراســــة تعل ليــــة نقديــــة فــــي الم ــــمون  -شــــعر الشــــكوى فــــي القــــرن ن ال الــــد والرا ــــ  ال جــــرم ن (21)
 .325: -والشكل

فبــــو الم ,ــــر  وســــ  بــــن شــــمس  رفــــي: مــــررة ال مــــان فــــي تــــارمع ا عيــــانوفخ ــــار  تن ــــر ترجمتــــن  (22)
 ر  م,ــــرة الكــــروب فــــي فخ ــــار بنــــي ف ــــوب 8/666 :(ـــــــه 654الــــد نر المعــــرو   ــــابن الجــــو ي)ت 

 .2/86  ا عام: 297_4/285 :هـــ( 697جماه الد ن معمد بن سالم بن واصل )ت 
 . 41د وان فتيان الشاغوري: ( 23)
 . 2/860عأ   وم ن: وسج الصدر.  ن ر: لسان العربر مادة )ع م(: ( 24)
روايـــــة اإلمـــــام فبـــــي  –شـــــرز اإلمـــــام فبـــــي نصـــــر ال ـــــاهلي صـــــاعب اِّصـــــمعي  ر( د ـــــوان ني الرمـــــة25)

 .1/9ر 1:  –الع اس  علب 
ــــي: ( 26) ــــار  ف ــــن وفخ  ــــانتن ــــر ترجمت ــــارمع ا عي ــــي ت ــــررة ال مــــان ف ــــي   21/368: م ــــروب ف ــــرج ة الك م ,

 .422-2/418: فخ ار بني ف وب
 . 121 ( د وان فتيان الشاغوري:27)
 . 226الشكوى في شعر ابن ن اتةر د. ووام معمد س د فعمد فنسر ) عد منشور(: ( 28)
 . 3القل ر فرومد: ( 29)
 .57/ 3تن ر ترجمتن في: ا عام:  (30)
 . 196-195 د وان فتيان الشاغوري: (31)
الــــنات/ا نا الشــــاكية فــــي شــــعر ا ب ــــوردي: د. علــــي عبــــد رم ــــانر وال اع ــــة: رِّ  ج ــــاد فا ــــلر ( 32)

 . 352) عد منشور(: 
ولــد فــي غوطــة دمشــ  فــي قرمــة يقــاه ل ــا بــر ة  (عليــن الســام)فنج  بــراهيم بــر ة : جــا  فــي الخبــر  (33)

ـــل قاســـ ون  ـــي جب ـــي  .ف ـــدهللا الروم ـــن عب ـــاقوت ب ـــدهللا ي ـــو عب ـــد ن فب ـــدانر شـــ اب ال  ن ـــر: معجـــم البل
 . 464/ 2هـــ(:  626العموي )ت: 

 . 205 ( د وان فتيان الشاغوري:34)
النجــــوم ال اهــــرة فــــي   463/ 4: وفن ــــا  فبنــــا  ال مــــان ن ــــر ترجمتــــن وفخ ــــار  فــــي: وفيــــات ا عيــــانت( 35)

: هــــ(874معاســـن  وســـ  بـــن تغـــري بـــردي ا تـــا كي )ت:جمـــاه الـــد ن فبـــو ال: ملـــوك مصـــر والقـــاهرة
6/300. 

 . 220-219 ( د وان فتيان الشاغوري:36)
ـــل(: ( 37) ـــن,س.  ن ـــر: لســـان العـــرب: مـــادة )بل ـــمج ر والوســـواس فـــي الصـــدورر وعـــد د ال ـــاه : شـــدة ال أ بل 

11 /69 .  
فــــي فخ ــــار بنــــي  م ,ــــرج ة الكــــروب  8/460: مــــررة ال مــــان فــــي تــــارمع ا عيــــانتن ــــر ترجمتــــن فــــي:  (38)

 .220/ 8وا عام:   582/ 3: ف وب
 . 321 ( د وان فتيان الشاغوري:39)
  . 597/ 11كاكل: جماعات كالكأراك ر.  ن ر: لسان العرب: مادة )كلل(: ( 40)
 . 338-337 ( د وان فتيان الشاغوري:41)
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  . 256/ 11نعوه: العداوة والعقد.  ن ر: لسان العربر مادة )نعل(: ( 42)
ـــار  فـــي: (43) ـــن وفخ  ـــان تن ـــر ترجمت ـــارمع ا عي ـــار   8/644: مـــررة ال مـــان فـــي ت م ,ـــرج ة الكـــروب فـــي فخ 

 .41/208: بني ف وب
  . 407-406 ( د وان فتيان الشاغوري:44)
 .214الشكوى في شعر ابن ن اتةر ) عد منشور(: ص( 45)
 .151-150 ( د وان فتيان الشاغوري:46)
 .45ال جرير )رسالة ماجست ر غ ر منشورة(: الشكوى في شعر القرن الرا   ( 47)
ــــــــني)ت: ( 48) ــــــــن التعاوم ــــــــارس ياســــــــ ن معمــــــــد  583الشــــــــكوى فــــــــي شــــــــعر ســــــــ ج اب ـــــــــ(ر د. ف هــ

 .105العمدانير) عد منشور(: 
 . 29 ( د وان فتيان الشاغوري:49)
 . 57 ( د وان فتيان الشاغوري:50)
بأد: الشدة والمشقة.  ن ر: لسان العربر مادة )كبد(:  (51)  . 376 /3كأ
رة ال أرب وه.  ن ر: لسان العربر مادة )ن, (: ( 52) عأ  . 359/ 10النافقا : ج 
 . 208د وان العط وة: ( 53)
 . 111 ( د وان فتيان الشاغوري:54)
 . 122-121 ( د وان فتيان الشاغوري:55)
 . 336 ( د وان فتيان الشاغوري:56)
 . 365-364 ( د وان فتيان الشاغوري:57)
 . 405/ 11الطل : فخ  المطر وف ع,ن.  ن ر: لسان العربر مادة )ط له(: ( 58)
 . 123 ( د وان فتيان الشاغوري:59)
ــــع د    (60) ــــلج  وأاد  بأن ـــو سأ ـــا  :قالــــن  مأ ـــل ف ـــي ك  ــــعدي لأم  رفى مــــن قومـــن مــــا يســــو  ر ا أ ـــ ج بــــن ق رمـــ  الس 

م ــــاهر فبــــو ال, ــــل فعمــــد بــــن  ن ــــر: مجمــــ  ا  .فانتقــــل  لــــل غ ــــرهم فــــرفى مــــن م في ــــا م ــــل نلــــك
 . 105/ 1هـــ(:  518معمد الم داني )ت: 

 . 477 ( د وان فتيان الشاغوري:61)
 . 319/ 1عاصب: رما   العصل والعجارة.  ن ر: لسان العربر مادة )عصب(: ( 62)
 . 225 ( د وان فتيان الشاغوري:63)
دارة ال غو  الن,سية: ( 64)  .19القل  وا 
 .306 الشاغوري:( د وان فتيان 65)
ــــربر ( 66) ــــر.  ن ــــر: لســــان الع ــــد المســــاوة والغ ــــب والبخــــل والعأس  ــــي اللجاجــــة عن المأعــــك: التمــــادي ف

 .486/ 10مادة )معك(: 
 .140لشكوى في الشعر الجاهلي ) عد منشور(: ( ا67)
 .190 اهرة الشكوى في شعر هن لر)رسالة غ ر منشورة(: ( 68)
 .31 ( د وان فتيان الشاغوري:69)
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  م,رة الكروب في  22/188في: مررة ال مان في تارمع ا عيان: وفخ ار  ج اركس: تن ر ترجمتن ( 70)
 .92-85/ 3فخ ار بني ف وب:

  .56( د وان فتيان الشاغوري: 71)
 .23القررن الكرممر سورة ص: اآلية ( 72)
 ن ـــر: د ـــوان فتيـــان مـــن فمـــرا  الدولـــة ا  وبيـــةر لـــم فقـــ  عليـــن فـــي المصـــادر التارمخيـــة والتـــراجمر ( 73)

 .133الشاغوري:
 . 135-134 ( د وان فتيان الشاغوري:74)
 . 320الشكوى في شعر فسامة بن منقن: فشوا  ترمعةر ) عد منشور(: ( 75)
كب ــــرة  ر والدولعيــــة التــــي  نســــب  ل  ــــا هــــي قرمــــة 159/ 4تن ــــر ترجمتــــن وفخ ــــار  فــــي: ا عــــام: ( 76)

/ 2.  ن ـــر: معجـــم البلـــدان: القوافـــل فـــي طرمـــ  نصـــ ب نب ن ـــا وبـــ ن الموصـــل  ـــوم واعـــد علـــل ســـ ر 
486. 

 . 206 ( د وان فتيان الشاغوري:77)
 . 121هـــ(ر ) عد منشور(:  583الشكوى في شعر س ج ابن التعاومني )ت: ( 78)
 .206 ( د وان فتيان الشاغوري:79)
 .261_260 ( د وان فتيان الشاغوري:80)
  ــــن ب ف  ــــا الصــــاول ونعــــو  مــــن الصــــناه.  ن ــــر : لســــان البــــواطي: جمــــ  البوطــــة وهــــي  نــــا  ( 81)

 .266/ 7العربر مادة )بو (: 
 . 529 ( د وان فتيان الشاغوري:82)
 . 36القررن الكرممر سورة النسا : اآلية ( 83)
 .549-548 ( د وان فتيان الشاغوري:84)
 .1/296مجم  ا م اه:  (85)

 

 

 

 : بت المصادر والمراج 
عصـــــور الـــــ نك  ن وا  ــــوب  ن والمماليـــــك: عمـــــر موســــل  اشـــــار دار ال,كـــــر ا دب فــــي  ـــــاد الشــــام  -1

 م.1989ر 1المعاصرر ب روتر دار ال,كرر دمش ر   
 م.2002ر 15ر دار العلم للما  نر   هــ(1396ا عام: خ رالد ن ال ركلي الدمشقي)ت:  -2
 ر القــــاهرةر   تــــارمع ا دب العربي)عصــــر الــــدوه واإلمــــارات الشــــام(: د. شــــوقي  ــــ  ر دار المعــــار  -3

 .1990ر 2
 .م1958ر 1د وان العط وة: تعق  : نعمان فم نر   -4
روايـــة اإلمـــام فبـــي الع ـــاس  –د ـــوان ني الرمـــة: شـــرز اإلمـــام فبـــي نصـــر ال ـــاهلي صـــاعب اِّصـــمعي  -5

 ردمشــــ  رمط عــــة طــــرب ن  رعققــــن وقــــدم لــــن وعلــــ  عليــــن: د. عبــــد القــــدوس فبــــو صــــال  – علــــب 
1972. 
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ـــو -6 ـــان الشـــاغوري) فب ـــي ا ســـدي( ) د ـــوان فتي ـــان بـــن عل ــــ(ر تعق ـــ : فعمـــد  615-530معمـــد فتي هــ
 م.1976الجندير مطبوعات مجم  اللغة العربية بدمش ر 

الــــنات/ا نا الشــــاكية فــــي شــــعر ا ب ــــوردي: د. علــــي عبــــد رم ــــانر وال اع ــــة: رِّ  ج ــــاد فا ــــلر  -7
 .م2018(ر 43(ر المجلد )3مجلة ف عاد ال صرة للعلوم اإلنسانيةر العدد)

 .1938ر 2د وان المتنبي: عبدالرعمن البرقوقير مط عة اِّستقامةر القاهرة ر   شرز  -8
شـــعر الشــــكوى عنــــد المتنبـــي: فعمــــد عبــــدالرعمن عســــ ن العـــرف ر رســــالة ماجســــت ر)غ ر منشــــورة(ر  -9

 .هـــ 1420ب شرا : ف. د. عبدهللا فعمد  اقا ير كلية اللغة العربيةر جامعة فم القرىر 
دراســـــة تعل ليـــــة نقديـــــة فـــــي الم ـــــمون  -ال الـــــد والرا ـــــ  ال جـــــرم نشـــــعر الشـــــكوى فـــــي القـــــرن ن  -10

ــــديم قســــم الدراســــات والنشــــر والشــــوون -والشــــكل ــــد عــــوم ير مراجعــــة وتق ــــدالر ا  عبدالعم  : د. عب
 .م2019ر 1الخارجيةر مرك  جمعة الماجد لل قافة والترادر دبير   

ـــــوم اللغـــــة  -11 ـــــة عل ـــــن: فشـــــوا  ترمعـــــةر مجل ـــــن منق ـــــي شـــــعر فســـــامة ب ـــــة ورداب ـــــار الشـــــكوى ف العربي
 .م2019(ر 1(ر العدد)11المجلد)

الشــــكوى فــــي شــــعر ابــــن ن اتــــة: د. ووــــام معمــــد ســــ د فعمــــد فنــــسر مجلــــة جامعــــة فم القــــرى لعلــــوم  -12
 .م 2009هـــ/  نا ر  1430(ر معرم 1اللغات ورداب ار العدد)

ـــة : د. فيمـــن الســـ د علـــي الصـــيادر م-دراســـة تعل ليـــة -الشـــكوى فـــي شـــعر فبـــي فـــراس العمـــداني -13 جل
 .م 2018(ر  نا ر 11كلية اآلدابر جامعة بور سع در العدد)

ـــــة اآلدابر جامعـــــة ا -14 ـــــة اآلدابر كلي ـــــي الشـــــعر الجـــــاهلي: قعطـــــان رشـــــ د التميمـــــير مجل لشـــــكوى ف
 .م1970(ر 13 غدادر العدد)

ــــد ال جــــري:  ــــافر عبــــدهللا علــــي الشــــ رير  -15 ــــة القــــرن ال ال الشــــكوى فــــي الشــــعر العربــــي عتــــل ن اي
ــــةر فطروعــــة دكتــــورا  )غ ــــة اللغــــة العربي ــــراهيم فعمــــد العــــاردلور كلي ــــر منشــــورة(ر ب شــــرا : ف. د.  ب  

 .م1990جامعة فم القرىر 
هــــــــ(: د. فـــــارس ياســـــ ن معمـــــد العمـــــدانير  583الشـــــكوى فـــــي شـــــعر ســـــ ج ابـــــن التعاومـــــني)ت:  -16

 .م 2017(ر 71مجلة رداب الرافد نر العدد)
ــــدر -17 رســــالة ماجســــت ر)غ ر منشــــورة(ر  الشــــكوى فــــي شــــعر القــــرن الرا ــــ  ال جــــري: جــــواد رشــــ د مج 

 .م1988ب شرا : د. عناد  سماع ل الكبيسير كلية اآلدابر جامعة المستنصرمةر 
ـــــوه عمـــــدي ال ســـــتانير رســـــالة ماجســـــت ر)غ ر منشـــــورة(ر  -18 ـــــي شـــــعر هـــــن ل: بت  ـــــاهرة الشـــــكوى ف

 .م1987ب شرا : د. عبداِّلن علي عمود الصاولر كلية اآلدابر جامعة الموصلر 
ــــان  -19 ــــد الجم ــــن الشــــعار قاو ــــارك ب ــــات الم  ــــي البرك ــــد ن فب ــــاه ال ــــان: كم ــــنا ال م ــــد شــــعرا  ه ــــي فراو ف

ـــــ(ر تعق ــــ : كامــــل ســــليمان الجبــــورير دار صــــادر العلميــــةر ب ــــروتر لبنــــانر 654الموصــــلي)ت:  هــ
 م.2005ر 1 
 .م1962ر 2القل : فرومدر ترجمة: د. معمد ع مان نجاتير دار الن  ة العربيةر القاهرةر    -20
دارة  -21  .م1001ر 1ال غو  الن,سية: فارو  الس د ع مانر دار ال,كر العربير  القل  وا 
ــــ(ر دار 711لســـان العـــرب: معمـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــي فبـــي ال, ـــل جمـــاه الـــد ن ابـــن من ـــور)ت: -22 هــ
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 .هـــ 1414ر 3صادرر ب روتر   
ــــداني)ت:  -23 ــــن معمــــد الم  ــــو ال, ــــل فعمــــد ب ــــاه: فب ــــي  518مجمــــ  ا م  ـــــ(ر تعق ــــ : معمــــد مع  هــ

 . 1972ر 1عبدالعم در دار المعرفةر ب روتر لبنانر   الد ن 
ـــــابن  -24 ـــــد نر المعـــــرو    ـــــن شـــــمس ال ـــــو الم ,ـــــر  وســـــ  ب ـــــان: فب ـــــارمع ا عي مـــــررة ال مـــــان فـــــي ت

 .م1952ر 1(ر مط عة دار المعار  الع مانيةر مج د ر ادر ال ندر  ـــه 654الجو ي)ت 
ـــــ(ر  626لرومــــي العمــــوي)ت: معجــــم البلــــدان: شــــ اب الــــد ن فبــــو عبــــدهللا يــــاقوت بــــن عبــــدهللا ا -25 هــ

 م . 1995ر  2دار صادرر ب روتر   
هـــــــ(ر  697م,ــــرة الكــــروب فــــي فخ ــــار بنــــي ف ــــوب: جمــــاه الــــد ن معمــــد بــــن ســــالم بــــن واصــــل)ت  -26

 .م1957ر 1تعق  : جماه الد ن الشيجاهر دار القلمر القاهرةر مصرر  
ن  وســــ  بــــن تغــــري بــــردي جمــــاه الــــد ن فبــــو المعاســــ: النجــــوم ال اهــــرة فــــي ملــــوك مصــــر والقــــاهرة -27

 .م1962ر 1ر  هـ(ر ط عة دار الكتب المصرمةر القاهرة874ا تا كي)ت:
ـــد ن فعمـــدر )ت:  -28 ـــاس شـــمس ال ـــو الع  ـــا  ال مـــان: فب ـــا  فبن ـــان وفن  ـــات ا عي ـــ : 681وفي ــــ(ر تعق  هــــ

 م.1971ر 1 عسان ع اسر دار صادرر ب روتر  
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 :Abstract 

 The research is based on studying the complaint in the poetry of Fityan 

AlChagoury , an objective critical study.  It shows the self and human 

side of his poetry;  Because the complaint is a literary phenomenon 

present in his poetry that expresses his psychological state and his social 

reality by broadcasting his suffering, his nation's and his pain in human 

feelings;  It reveals the delicacy of his sense and his deep experience, in 

the significance of the complaint in stirring up emotions and sensations 

with a structure that goes beyond the lexical connotation to objective, 

subjective and social connotations that depict his vision of reality and 

what it contains - sensory and moral - of deprivation and injustice that 

produced despair and oppression; The complaint for him manifested 

itself in four axes - the complaint about the separation of the brothers 

and companions, the poverty , the calamities of time and its 

consequences, and the rulers and deputies through a fully-fledged poetic 

experiment. 


