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 المقدمة
 فــزاده  روحــه مــن فيــه نفــخ ثــم صلصــال مــن اإلنســان خــالق,األرض وباسط السموات رافع هللا الحمد
 الطيبـــين وصـــحبه وآلـــه, اهللا عبـــد بـــن محمـــد األنـــام خيـــر علـــى اللهـــم وصـــل, إكـــرام علـــى إكرامـــا

  .القيامة يوم بهم واجمعنا, وهديه لسيرته والتابعين السنة ونجوم الهدى مصابيح..  الطاهرين

 :وبعد
اة صورة تعكس صادقة مرآة الشعر فإنّ  ة العرب حي ة الديني ية والعقلي ة والسياس  واالجتماعي

م وأصح,  القاطعة والحجة العدل الشاھد فھو واالقتصادية دھم عل ه, ,  عن وان ألن م دي  علمھ
ن وقال 1  هنْ مِ  حّ صَ أَ  ملْ عِ  مْ ھُ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  مٍ وْ قَ  لمَ عِ  رُ عْ الشِّ  انَ كَ  : الخطاب بن عمر قال كما,  اب

 نَّ إِ َف,بِ رَ الَع ارِ عَ ْشأَ  يفِ هوْ بُ لُ اطْ َف هوْ فُرِ عْ تَ  مْ َلوَ  ىالَ َعتَ  هللاِ  ابِ َتكِ  نْ ِم ائً يْ َش مْ تُ أْ رَ قَ  اذَ إِ   : عباس
                                  2 بِ رَ العَ  انُ وَ يْ دِ  رَ عْ الشِّ 

تلج ما تعكس صورة وھي,الشعر أغراض من غرض والشكوى وب في يع د, البشر قل  لتؤك
ة ضرورة اد هللا صبغ,فطري ا هعب ذي فمن, بھ ألم ال ذاال اء وحتى,يشكو وال يت , شكوا األنبي
ة شكواھم جذبتنا الذين األنبياء ة النبوي ا,  العظيم ا,  كانت ألنھ ا فعل كم ه يعقوب نبين  علي
الم ال, الس كاهللاِ  ىَلإِ  يِنزْ حُ وَ  يثِّ بَ وْ كُ ْشأَ  اَمنَّ إَ   :فق ي وش وب الّنب ه أي الم علي ن  الس  م

يطان  3...ابٍ ذَ َعوَ  نصبٍ بِ  انُ طَ يْ الشَّ يَ نِ سَّمَ  ينِّأَ  هبَّرَ  ىادَ َن ذْ إِ  بَ وْ يُّأَ  انَ دَ ْبعَ  رْ ُكاذْ وَ الش
ـونبين ـمحم اـــ لى(   دـــ ه هللا ص لم علي ال) وس  يتِ وَّ قُ فَ عْ َض كَ يْ لَ إِ وْ كُ ْشأَ  ينِّإِ  مَّ لُھلَّ اَ   :ق

ذين الشعراء بالشكوى التأثير في األنبياء بعد يأتي ثم4 —يتِ لَ يْ حِ وَ  روا ال انية عن عب  اإلنس
الغ وبعضھم الشكوى في محقّ  بعضھم وآالمھا ا يب إذا المجتمع حال لسان والشعراء, فيھ                                                               ف

اب علوم في المصون الدر -  1 ون الكت د أل المكن نحم ي السمينب يوسف المعروف ب ق الحلب د:  المحق د أحم ,  اطخرّ ال محم
  .1769ص:1,جـ (بدون تاريخ)دمشق -دارالقلم

  .224ص:  11ه ,ج:1417-م1997روح المعاني لآللوسي,دارالفكربيروت ,لبنان  - 2
   .41سورة ص, اآلية :  - 3
ه وخرج أح يمحيي السنة ، لمحيي السنة ، أب  معالم التنزيل - 4 د محمد الحسين بن مسعود البغوي المحقق : حقق ه محم اديث

لم الحرش  -عثمان جمعة ضميرية  -عبد هللا النمر  ليمان مس ع ,س ة للنشر والتوزي ة ، , دار طيب ة الرابع ـ  1417الطبع  -ھ
ـ م 1997 ر: .265ص:7ج رآن  وانظ ام الق امع ألحك رح األنصاري  يبألالج ن ف ر ب ي بك ن أب د ب ن أحم د ب د هللا محم عب

ام سمير البخاريالمحقق :  , الخزرجي شمس الدين القرطبي ة السعودية  ,ھش ة العربي اض، المملك ب، الري الم الكت  ,دار ع
  .611ص: 16م ,جـ  2003 - ھـ 1423
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ر في قأد يكون وھذاالشعر, بشعرالشكوى لسانھم تّحرك وجدواضيما ا التعبي تلج عّم  في يع
ه لصدقه الشعر من النوع ھذا شّدنى ولطالما, أثرا وأوقع نفوسھم أردت وحرارت  أسبر أن ف

ذاالنوع ن أغوارھ عركي م أ أروى الش ي ظم ّيما,نفس ي والس ف ف ن األول النص رن م  الق
رين ث, العش رت حي كوى كث ة الش روف نتيج ي للظ تھا الت انية عاش الل اإلنس ربين خ  الح

ا ى لميتينالع ة األول وا. والثاني كواھم فبث ين ش ا ب عارھم ثناي ان أش ا وك دان معظمھ  يھزالوج
  .         العظيم الشعري الفن وظائف إحدى ھي وتلك الضمير ويحرك

ة ومن عدو من مشاكلال. البشرية لدى اآلالم بتنوع ومباحثھا الشكوى قضايا تتتنوع  غرب
اس ومن سقام ومن ا من----الن دو ھن ى الضوء تسليط في البحث ةأھمي تب  موضوعات عل

م تتناولو, اشتكوا ومم شكواھم كانت لمن, فيھا الناس وأنواع,  الشكوى  العرب شعراء أھ
اكين ي الش ن األول النصف ف رن م رين الق وم العش ة ألق ة بدراس ائص معمق ة للخص  الفني
 :    البحث  نھايةفي  النتائج تبين ثم, لشعرالشكوى والنقدية

   لسابقةالدراسات ا -
ثالث عصور المختلفة إال في كتاب و موضوع الشكوى في الشعرالعربي لم يدرس عبر 

اب -1  :ئلرسا عراء( كت ي ابتَّالكُ  الش راق ف ي الع رن ف ث الق ري الثال ه) الھج ين لمؤلف  صبيح حس
رن نھاية حتى العربي الشعر في الشكوى( بعنوان دكتوراه رسالة ھي الثانية الدراسة. 2 .فقط صفحة ثالثين في ابالكتّ  شكوى فيه تناول وقد, العالق  الق
ث دكتور) الثال افر لل ن ظ دهللا ب ھري عب ـ1410/1411 الش ي, ھ ث وھ يِّ  بح اول, مق  تن
ة .3 .الثاني العباسي العصر وحتى, أمية بني وعصر, واإلسالمي, الجاھلي العصر في الشكوى ة الدراس ي الثالث عر  ھ كوى ش ي الش ر ف ي العص ـ132( األول العباس ـ232 - ھ )  ھ
الة ة رس ي جامعي راق ف دو. الع اك كانت لق تركة مواضع ھن ين مش تين ب ن الدراس ث م : حي
تيرأما الدراسة الرابعة فھي  -4  .الدراستين محتوى على اقياسً  قليلة ولكنھا., الشعرية الشواھد رى رسالة الماجس ة أّم الق وان ( في جامع شعر الشكوى بعن

اول حاالت  ھـ1420رحمن حسين العرفج ألحمد عبد ال )عند المتنبي , وھي بحث مفيد , تن
   الشكوى العامة والخاصة.

   اختيارالموضوع دوافع -
م في للتعمق ورغبتي للشعر حبي - ه فھ ة معاني ين التي ألفاظه ودالل ى تع م عل رمن فھ  كثي

 .                      العربية اللغة أساليب



ج   

  وھمومه وتعبر عن شعور اإلنسان .                             ألن الشكوى  تكشف عن آالم المجتمع -
  ألنھا حركة خفية وقوية لمعالجة مشكالت المجتمع.   -
رن العشرين ألن الشكوى كثرت  - سبب تحديد الموضوع لھذه الفترة:النصف األول من الق

  أثناء الحربين العالميتين ولما خلفتاه من المصائب والمشاكل لإلنسانية .
  حدود البحث -

م : من حول نتاج اثني عشر  المادة يدورمن حيث   - 1  يشمل ھذا البحث النقاط التالية: وقين, وھ ة المرم شعراء العربي
اعر ران الش ل جب ران خلي وقي, جب افظ, أحمدش راھيم ح و,  إب م أب ابي القاس ,  الش
راھيم ان اب ل,  الرصافي معروف,  طوق راھيم,  مطران خلي اجي إب د,  ن رحمن عب  ال

ان ينحصر   - 3 .العشرين القرن من األول النصف يحتوى على الزمن حيث من  - 2 .الجواھري مھدي محمد,  العقاد محمود عباس,  ماضي أبو إيليا ,  كريش ث المك ن حي يم طين ,  ف ان ,و فلس ي : مصر, ولبن ة وھ بالد العربي ال
اليب  - 4 وتونس , وعراق. راض واألس وعات واألغ ث والموض م البواع ة فيض ث الدراس ن حي م

  والخصائص.

   البحث  أسئلة -
 ھل يتمكن الشعرالعربي من التعبير عن مشكالت المجتمع. -
 التي تناولھا الشعرالعربي.القضايا االجتماعية المشكومنھا  أي -
 ھل أثر على المجتمع ,وإلى أي حّد؟ -
م؟ وھل استجاب ھل نجحت إسھامات الشعراء العرب لت - اظھم الھم التھم وإيق غ رس بلي

اس  وا  الن م عرف ن أنھ رغم م ى ال ا؟ عل م يحلوھ اكلھم ؟ أم ل ت مش كوى وحل ى الش إل
  المشاكل اإلنسانية التي يشكو منھا الشعراء.

 األهداف المتوقعة   -
   .معرفة مدى اھتمام الشعراء الشاكين بإصالح المجتمع -
    .ة الخارجية والظلم والفسادالسيطر البارزة ضد بيان جھود الشعراء -
إحياء رسالة الشعراء في المشاكل اإلنسانية التي دعت األمة اإلسالمية إلى النھوض  -

لمقاومة الكفار ضد الظلم والفساد واالتھامات والتحّديات مّتحدة في ھذا العصر ألنه 
  .يشبه بالنصف األول من القرن العشرين استبدادا وظلما وقتال وفسادا وتھديدا

  شرح محتويات الخطة -
  والبحث مشتمل على مقدمة وتمھيد وثالثة فصول وخاتمة.      

  :على المقدمة تشتمل 



د   

 وع ــــــــــــأھمية الموض 
 ةــــــــــالدراسات السابق  
 دوافع اختيار الموضوع 
 دود البحثــــــــــــــــــح  
 أســــــــــــــــــئلة البحث 
 ةـــــــــاألھداف المتوقع  
  شرح محتويات الخطة 
 المنھج المتبع في كتابة البحث  

 دــــــــالتمهي
 كوىـــــــالش مفھوم: أوال

  كوىـــــــالش بواعثثانيا: 

   لشعرالشكوى تأريخي ضعر: ثالثا
                    القرن العشرين من األول النصف في الشاكين الشعراء بأشھر التعريف: رابعا

  العشرين القرن من األول النصف في الشكوى شعرل ر الموضوعيةالمحاو : األول الفصل

	 هللا إلى الشكوى: األول المبحث

  درـــــــــــققضاء والال-
  وتــــــــــــــــــــــالم -

   اةـــــــــــــــــــــالحي -

 رـــــــــــــــــــــــالفق -
   رضــــــــــــــــــالم -
    هــــــــونوائب الدھر -

  ةـالطبيعي الكوارث -
  النفسية و يةشخصال الشكوى:  ثانيال المبحث

 ةــــــاالجتماعي كوىـــــــالش: الثالث المبحث
 ةــــالسياسي كوىــــــــــــالش: الثالث المبحث



ه   

  في الشعر العربي في النصف األول من القرن العشرين  طرق التعبيرعن الشكوى الفصل الثاني :
 والتذكير واإلرشاد النصح : األول المبحث
 واألمل اءـــــــــــــــــالرج: انيــــالث المبث
  رةـــــــــوالحس أســـــــالي: الثالث المبحث

  ريةــــــــوالسخ دــــــالنق:  الرابع المبحث

 ورةـــوالث اجــــاالحتج: الخامس المبحث
 واألنين كاءـــــــــــــــالب:السادس المبحث
	العشرين القرن من األول النصف في لشعرالشكوى الفنية الدراسة: الثالث الفصل

 ةـــــــــالفني الصورة: األول المبحث
 لوبـــــــــــــــــاألس: الثاني المبحث
  الشعرية الموسيقى:  الثالث المبحث

 والتوصيات البحث نتائج الخاتمة و
  :وھي, ةالفنيّ  الفھارس ثمّ      

  النبوية األحاديث رسـفه – ةـــالقرآني اآليات فهرس

    لهم المترجم المـــــاألع  –ـــاتـاألبيــــ فهرس

  الموضوعات رســــــفه	– والمراجع المصادر فهرس

  

  

  

  

  



و   

  :البحث كتابة في المتبع المنھج

 وتسجيله الموضوع اختيار منذ حاولت وقد الباحثين من كثير لدى تتشابه المناھج بعض      
 :يأتي فيما يتلخص وھو البحث في عليه أسير واضحا منھجا لنفسي أختار أن الكلية لدى

ت -1 ا  قم ع فيھ عر بجم ث الش ه والبح ي عن ه ف ن مظان ن م عراء دواوي ب, الش  وكت
اريخ كتب و, الشعرية والموسوعات, االختيارات راجم,  الت ر ملئت التي والت  من بكثي
  .ذلك أمكنني ما أستقصي أن وحاولت, األشعار

 فنية ودراسة, التعبيرعنھا وطرق,موضوعية دراسة الشكوى موضوعات بدراسة قمت -2
 النصف في الشاكين العرب شعراء ھمأل الشعرية الشواھد أكتفي أن حاولت أنني كما. 

 لشعرالشكوى والنقدية الفنية للخصائص معمقة بدراسة للقيام العشرين القرن من األول
 .البحث  نھايةفي  المتوقعة النتائج ذكرت ثم, 

ات بتخريج قمت -3 ة اآلي ذكر القرآني ا ب ا سورھا من أرقامھ  األحاديث بتخريج قمت كم
 .المعتمدة السنة كتب من النبوية

ت -4 م ترجم الم بمعظ ن األع عراء م اء الش اب واألدب ذين والكت ماؤھم وردت ال ي أس  ف
 .الستزادة أراد لمن تراجمھم مصادر إلى وأشرت,  البحث

اء. ونھاية باأللف بداء الھجاء حروف طريقة على للبحث الفنية الفھارس عملت     ا  بالي أم
داول ة ج و أربع ى نح ب البحث , عل ه حسب ترتي ات فرتبت رس األبي أيضا:صدر  فھ

  .الصفحة الشاعر، البيت، القافية ،

ر الجزء  -5 ع ذك ران م ل جب ران خلي وان جب ع القصيدة من دي ذكرت صدر البيت لمطل
ل ران خلي اذج جب ق نم د توثي فحة عن خة  والص ب النس وامش حس ي الھ ران ف جب

ة  ة. الاإلليكتروني ى النسخة الورقي ور عل دم العث املة بسبب ع ة الش ن المكتب أخوذة م م
ى الجزء األول  ور عل وكذلك عند توثيق بعض النماذج لخليل مطران بسبب عدم العث

 فقط. 

 اهللا مــن فهــو الصــواب مــن فيهــا كــان فـــإن الرســالة هــذه إعــداد فــي جهــدي بــذلت وقد    
 الشــيطان مــن فهــو ذلــك دون كــان وإن.  أســاتذتي توجيهــات ومــن ذلــك علــى اهللا وأحمــد
    .الرجيم الشيطان من باهللا وأعوذ

        أخترياسمين   الباحثة:                                      
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  التمھيـــــــد    

           

  ـــوى ــــــــ: مفھــــــــــــوم الشكـــــــــــ  أوال

 ـــةــمفھوم الشكوى لغــــ - أ

  مفھوم الشكوى اصطالحا - ب
  ــكوىــــــــــــثانيـا: بــــواعث الشــــــــــــــ

  ثالثـا: استعـــــراض تأريخي لشعــرالشكوى  

 الشعراء الشاكين رابعا: التعـــــريف بأشھر

               في النصف األول من القرن العشرين       
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  أّوال : مفھوم الشكوى

ا       اكله التي يواجھھ ة ومش ه المؤلم ة وأحزان الشكوى تعبير عن آالم اإلنسان المكنون
ة إلدراك  وم الشكوى لغ في الحياة نفسّية كانت أو اجتماعية أو سياسّية. فأدرس أّوال مفھ

كوى دال وم الش اول مفھ اً أتن ّددة, وثاني تقاقات المتع ن االش ة م كوى المختلف الت الش
  اصطالحا في ضوء آراء العلماء واألدباء.

 مفھوم الشكوى لغة - أ

ول         دياليق ل الفراھي كو:" 1خلي كاة , ,ش كو ش كا يش ول: ش تكاء تق كوى: االش الش
  120ألويستعمل االشتكاء في الموجدة والمرض.ھو شاك: مريض، و

ا،  الن فالن ى ف كا إل كى واشتكى.وش د تش كيتهق كو: فأش ا يرضاه.والش ذت م ، أي: أخ
   2المرض نفسه".

أشكيته أيضا، إذا أعتبته من شكواه ونزعت عن :"ھـ ) 393-(ت 3الجوھري يزيدو      
  ؛ وھو من األضداد. قال الراجز: وأزلته عما يشكوه شكايته

  4" اا نُْشِكيَھَ ـــــــأَنَّنَ  وْ ي لَ كِ ْشَت◌َ َت◌َ وَ     تَْلويَھادُّ باألْعناِق أو ــــــتَمُ          

                                                            
مام , صاحب العربية , ومنشئ علم العروض , البصري , أحد الخليل بن أحمد الفراھيدي أبو عبد الرحمن اإلھو  - 1

ذكاء100في البصرة عام ( األعالم. ولد . ھـ) ونشأ عابًدا  تعالى، مجتھًدا في طلب العلم، واسع المعرفة، شديد ال

ر  ھـ .170وتوفي سنة  ي بك ن أب دالرحمن ب دين عب انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جالل ال

ة  ى بيضوي , دار الكتب العلمي روت السيوطي , تح: مصطفى عبد القادر عطا, منشورات محمد عل ان ,  –بي لبن

ان, 10,  9, 8ص:   2م  مج 2004 -ھـ 1425الطبعة األولى  ن خلك ان الب اء الزم اء وأبن .و وفيات األعيان وأنب

  .   244ص: 2تح:الدكتورإحسان عباس , دارصادر بيروت (بدون تاريخ), مج:
دي, - 2 د الفراھي ن أحم ل ب ين للخلي دكتور  الع ي ال دى المخزوم دكتور مھ ح: ال راھيإت امرائيب ة دار , م الس مؤسس

  . 388ص:  5جـ  )شكو( في مادة ,  ھـ 1409الطبعة الثانية  - يرانإ -الھجرة
ه " فاراب"ومات  - 3 ي موطن ه ف د خال ته عن دأ دراس ھو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوھري, ابن أخت الفارابي, ب

نة  ان,393س ارل بروكلم ي لك اريخ األدب العرب ر: ت ـ . وانظ ى  ھ ه إل ار, نقل يم النج د الحل دكتور عب ة ال العربي

  .259ص:  (بدون تاريخ),2القاھرة الطبعة الخامسة , جـ  –كورنيش النيل  1119-دارالمعارف 
ة - 4 ة وصحاح العربي اج اللغ اد الجوھريإل الصحاح ت ن حم ماعيل ب ار, س ور عط د الغف د عب ح: أحم م , ت دار العل

  .   2394ص:  6جـ من مادة ( شكا ) , م 1987 -  ھ 1407الطبعة الرابعة  بيروت –للماليين 
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دي كاَيُة  "مضيفا أنّ  1ويذكر الزبي االشِّ ار معناھ اً : إذا  اإلخب َكى فالن ِه . وَش بضْعِف حالِ

ه . ه ب وِء فِْعلِ ره بُس ول أَْخَب ل ق م ينق بث اغ كايَ إن  الرَّ َكْوت  ةالشِّ اُل َش ثِّ ، يق اُر الَب إْظھ
َتكَ  هواْش الى : ْيت ومن ه تع ي وَ ْش◌ْ اأَ َمنَّ إِ  قْولُ الى: 2 ى هللاِ َلإِ  يْ ُحْزِنكو َبثِّ ه تع  وقْولُ

ْكَوِة . وإْظھاُر ما فيھا ، وھي ِسقاٌء صغي 3 ى هللاِ لَ ي إِِ◌◌ِ وَتْشَتكِ  ٌر وأَْصُل الشَّْكو َفْتح الشَّ
، وكأنَّه في األْصِل اْسِتعاَرةٌ كَقْولِھم : َبَثْثُت له ما في ِوعائي ، وَنَفْضُت له ما في جرابي 

   4. "، إذا أْظھْرَت ما في َقْلِبكَ 

الشكوة ولجأ  شكا و مرض واتخذ"( اشتكى )   :فيكتبون أصحاب المعجم الوسيط أما    
ھد كواه ويستش ل ش ه ليزي ة : ونإلي ة القرآني ي فِ كَ لُادِ جَ ي تُ ِتالَّ  لَ وْ َق هللاُ  عَ مِ َس دْ َق باآلي

  5ى هللاِ لَ ي إِ كِ تَ شْ تَ ا وَ ھَ جِ وْ زَ 

و تشكى أي اشتكى , و الشكاة أي الشكوى و  ى ) القوم شكا بعضھم إلى بعض ,( تشاك
  .  6"التوجع من ألم و نحوه )الشكوىو( , المرض و العيب

ؤّدي معنى     ة الشكوى ت تقاقات لكلم ع االش الوجع   ويظھر من كّل ھذا الكالم أّن جمي
ا يُ  ه في اإلنسان  ثُّ َبواأللم والحزن والمرض والعيب وإظھار م ِل ب وِء الفِْع ار بُس و إْخَب

  اإلنسان. به إالّ كلمة أشكى بإضافة الھمزة تفيد إزالة ھذا الحزن والھّم ما يرضى 

                                                            
ة والحديث  - 1 محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني الزبيدي أبو الفيض الملقب بمرتضى، من علماء اللغ

ين  ادة المتق اموس، إتحاف الس والرجال واألنساب، ومن كبار المصنفين. من مصنفاته: تاج العروس في شرح الق

ي1205علوم للغزالي.وتوفي سنة في شرح إحياء ال دين الزركل ر ال ـ. انظر: األعالم لخي ين  ,ھ م للمالي  –دار العل

ة . و70ص: 7جـ ,م1984السادسة الطبعة بيروت  ر رضا كحال ي  –معجم المؤلفين لعم راث العرب اء الت دار إحي

   .282ص: 11بيروت جـ –
  .86سورة يوسف , اآلية:  - 2
  .1سورة المجادلة , اآلية : - 3
اموس  - 4 ب بمرتضى ، لتاج العروس من جواھرالق و الفيض ، الملّق يني ،أب رّزاق الحس د ال ن عب د ب ن محّم د ب محّم

دي بي ح,  الزَّ ين :ت ن المحقق ة م ة , مجموع ـ   دار الھداي كى) ج كو , ش ادة( ش ن م . 388ص:   38, م

يد ك المفردات في غريب القرآن للراغبانظر: ي,األصفھاني,تحقيق وضبط :محمدس الع,  يالن نورمحمدأصخ المط

  .266باغ كراتشي,ص:-كارخانة تجارت كتب آرام
  .1سورة المجادلة , اآلية : - 5
ة: تح ,حامد عبد القادر ـ محمد النجار براھيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـإلالمعجم الوسيط  - 6 من  , مجمع اللغة العربي

  1021ص: 1(شكا) جـمادة 
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 صطالحاامفھوم الشكوى   -ب

دو     ذا البحثفي  ذكرت ق َة, ھ وم الشكوى لغ وامفھ م يعتن ويين ل التعريف ب ولكن اللغ
 ات في إطار محدد.وإنما الباحثون المعاصرون وضعوا تعريف االصطالحي

األلم  إنّ    د الشعور ب ه عن أ إلي أس أو الحزنالشكوى ميل فطري عند اإلنسان يلج  أو الي
م  ان أو الظل اة  في أو االضطرابوما يوافق ذلك من إحساس باالضطھاد أو الطغي الحي

ه من  ھذا الشعوراالجتماعية والسياسّية والفكرية ويخرج اإلنسان  ع علي لدفع الظلم الواق
 فراد أو من المجتمع.األ

ان واإلحساس عبد الرحيمعّرف األستاذ بيان على       ر عن الحرم :"الشكوى ھي تعبي
دما  ر عن الظلم وتظھ انتعّقتب روف اإلنس كوى " 1 د ظ مين الش ى قس كوى إل ّم الش وقس

 الخاصة والشكوى العامة .

  
ة :   كوى الخاص ة  فالش ائل الخاص اول المس ا يتص إذتتن اعر مم كو الش دان يش ل بفق

ى نطاق امالشباب أو اآل د تخرج من خصوصيتھا إل ا ق ا وأحيان ة وغيرھ ر المحقق ل غي
  نھا مشكلة تواجه البشر جميعا. إإنساني واسع حيث 
 2."شكوى الزمان وذّم الدنيا فھي تضمّ أما الشكوى العامة :

ة حول مف اآلخر الدكتور محمد حسين األعرجي نظرةيقّدم لنا الباحث " ذلكوك وم عام ھ
 الشكوى العامة  -2لشكوى الخاصة. ا -1إلى قسمين أيضا:  ھاالشكوى ويقسم

دى  الشكوى الخاصة :أوال:  ة ال تتع اكل ذاتي ن مش ه م ا يعاني ان وم ي باإلنس وھي تعن
  .دائرة شيخوخته وھجر حبيبته وما إلى ذلك

ا: ة : و ثاني كوى العام نالش د أن ضاع م ه بع ر أحوال ان وتغي كوى الزم ا ش ت مظاھرھ
دھور االقتصادي سبب  اجم عن الت ر الن ون الفق د يك ه, وق مقاييسه, واضطربت موازين

   3."شكوى الشاعر

                                                            
ة " - 1 ر مقال عر البص ي ا ةش رحيم, ص:ف ي ال ان عل تاذ بي ري" لألس ع الھج رن الراب   http://www.basrahcity.net/pather/report/141.html 1لق

  نفس المرجع والصفحة كذلك. - 2
  . 7ص: م,2007نون األول كا 12األربعاء  73السنة  87, العدد "طريق الشعبجريدة عراقية "  - 3
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ة واحدة  ال يستقر فياإلنسان خلق في كبد, وھووإّن     تقرة,حال ل مس يكون مضطرا  ب

ه ا ينتاب كوى لم ى الش أ إل م  أن يلج رض والظل م والم اعاألل داء األوج ذا وإب س , ل تعك
رء ات الم ي  إحساس رة ف كوى والحس د الش م. وتزي ار والظل ة كالضعف واالنكس الحزين
  األحوال المؤلمة. 

ة محضة  ة ذاتي "أما مجال الشعر فھو الشعور, سواء أثار الشاعر ھذا الشعور في تجرب
ائل  ى مس ة إل ه الذاتي ذ من خالل تجربت نفس , أو نف كشف فيھا عن جانب من جوانب ال

  1جتمع, تتراءى من ثنايا شعوره وإحساسه".الكون , أو مشكلة من مشكالت الم

وان الشعر     و"الشكوى فن من فنون الشعر الوجداني العميق, وھي بعد ذلك لون من أل
ك العصر,  ة القاسية في ذل اة االجتماعي المتجدد التساع نطاقھا بين الشعراء نتيجة للحي

كو ن ش ذا الف روع ھ ن ف اك م دھريات" وھن ان أو " ال كوى الزم ة ش ل وبخاص ى األھ
   2واألصدقاء, وندرة الوفاء , واختفاء المعروف بين الناس".

اس المشحونة بالتعب    ون الشعرية وأصدقھا لتصوير عواطف الن رز الفن فالشكوى أب
  وقضايا إنسانية ومشاھد اجتماعية وھموم بشرية. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

1
د غنيمي ھالل , دار نھضة مصر  -  دكتور محم ديث لل ي الح د األدب ة -النق اريخ) ص:  –الفجال دون ت اھرة ( ب الق

356.  
  .69م  , ص: 1981فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين للدكتور مصطفى الشكعة , عالم الكتب بيروت -2
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 كوىــــــــ: بواعث الشثانيــا

رده البواعث اه الباعث مف دا , ومعن ي  أو فعال ة الت ة الداخلي و الكيفّي السبب. والباعث ھ
ا أو الحاجة النقص والحرمان تحّرك اإلنسان وتنّشطه عند وتريسبب  م وده نحو الت , وتق

ّد لكل شكوى من  ذا فال ب إكمال النقص وإشباع الحاجة, أو التفكير فيه, أو األھداف.ولھ
  باعث , وھذه البواعث يمكن معالجتھا بحسب ما يلى:  

 :بواعث ّطبيعية -أ 

والمصيبة  وقد يشكو اإلنسان ليخرج الھموم والمكنون ليريح نفسه عند الضيق واأللم والحزن
ال الى ب نفس البشريةءليكشف هللا سبحانه وتع ة ال ه الشكوى ألن طبيع ع عن ىه ويرف دعو إل  , ت

, ويحتاج اإلنسان    .المشحونة لشكوى تنفيًسا وإفراًغا النفعاالتهإلى اذالك جزعة من الضرِّ

ً  "لّما الزندقة، لما حبس وطال سجنه أنشد في  بسبب1صالح بن عبد القدوس دخل السجن يوما
  الشكاية من طول الحبس، وتشبيه المسجونين بالموتى:

  ىَوالَبلوَ  ةِ رَ الَمضْ  فُ َكشْ  َيِدهِ  َوفي       ىوَ الَشكْ  عُ ضِ َموْ  إِنَّهُ  ِاشكو هللاَِ  لىإِ◌ِ 

 2"ىتَ الَموْ  َوال اھَ يْ فِ  اءِ يَ حْ األَ  ِمنَ  انَ َفَلسْ        الِھَ ِاھْ  ِمنْ  َوَنحنُ  ايَ الُدنْ  نَ مِ  انَ َخَرجْ 

  :لى الشكوىإّن الشكوى ليست من عادتي وخصلتي بل الھموم اضطّرتني إ 3حبيبوقال 

 4ِامِتالِئھا ِعندَ  الَنفسُ  َتفيضُ  َوَلِكن       عاَدةٌ  لَِنفِسيَ  الَشكوى َوما َشَكوتُ 

شاكيا من الھموم حين شعر بالضيق, وھذا النوع  1ن بن محمد البصريأبو الحسوقال 
 من الشكوى ال يذّم ألن اإلنسان يشكو من اآلالم واألحزان حين يحس بالضيق و

                                                            
دوسھو - 1 د الق ن عب داد  صالح ب ة، فصلبه المھدي العباسيمن شعراء بغ تھر بالزندق ية، اش ة العباس ام الدول ي أي  ف

يم  ھـ . انظر: تاريخ األدب العربي لكارل بروكلمان,167,التھامه بالزندقة سنة  نقله إلى العربية الدكتور عبد الحل

  .17ص:  القاھرة الطبعة الخامسة , (بدون تاريخ). –النجار, دارالمعارف
اء ا -  2 املي الكشكول للبھ روت ,لع ة بي دالكريم النمري, دا رالكتب العلمي ة  -ضبطه وصححه:محمد عب لبنان,الطبع

ى  ـ 1418األول ـ م  .1998 -ھ اس ,دار ,,435ص: 1ج ان عب ق: إحس وي, المحق اقوت الحم اء لي م األدب ومعج

  .121ص: 1م , جـ1993بيروت الطبعة األولى -الغرب اإلسالمي
ن الحارث الط - 3 ن أوس ب رى حوران ھو حبيب ب ة من ق ي قري د ف ان , ول راء البي د أم ائي, الشاعر, األديب , أح

زي,  انظر:ھـ .231ھـ , وتوفي سنة 188بسورية تدعى جاسم سنة  شعراؤنا شرح ديوان أبي تمام الخطيب التبري

  .5م ص: 2005 -ھـ 1425لبنان,  –قدم له ووضع ھوامشه وفھارسه:راجي األسمر, دارالكتاب العربي بيروت 
   . 443ص: 1جـ بيروت ,  –دار الكتب العلمية  , بن عبد ربه األندلسيال العقد الفريد - 4
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  كــرب:والقلق وال االكتئاب

  يمُ ـوْ ـمُ دم ھُ رِ  تَ حْ حياً تَ  تُ نْ فَ دَ ي    وَ ـــمِ وْ سُ رَ ي وَ مِ الِ معَ ى بِ وَ الھَ  بُ عِ تَ 
 ◌ٍ 2مــوْ ير ملُ غَ ه فَ بِ  ــقُ يْ ضِ ماً يَ كا    َه◌َ شَ  نْ مَ ، وَ تُ قْ ضِ  نَ يْ ي حِ مِّ ھَ  تُ وْ كَ شَ وَ 

 نفسية: بواعث -ب 

راد أو من المجتمع, إلھمال، وسوء المعاملة، والعنف وقد يتعرض اإلنسان ل    من األف
ود اإلنسان نحو الشكوى  ة, وتق وازع نفسية مختلف ى ن وتؤدي ھذه الظروف باإلنسان إل

عن أنين داخلي  تعبير بارزالشكوى وكأن ين وألم نتيجة الظروف الخارجية. ليبّث من أن
 تعكس تصورات الشاعر وھمومه الخاصة.وفي ذات معذبة  ملتھب

  الشكوى من الحياة ويتبرم بھا : 3الشرنوبيويقّدم الشاعر 

  اـــاكَ غت منَ لَ بَ  دْ قَ  كَ بُ سْ ,حَ انَ رَ يْ ر    حَ ـادِ لسَ   لُ وْ قُ يَ  نْ مَ فَ  قُ يْ رِ الطَّ  الَ طَ 

  اــاكَ مَ دَ قَ  تْ قَ ـزَّ مَ تَ ـا وَ ھَ نِ وْ دُ  نْ ه    مِ لّ كُ  كَ رُ مْ عُ  اعَ ا ضَ ضً رْ قت أَ رَ طَ وَ 

     ا اكَ وَ شْ ــا أَ تھَ يْ نَ جَ ى وَ نَ ــر المُ ه    زھْ ى بِ قَ  تسْ اَل وَ ـدْ جَ  ـكَ بَ لْ قَ  تَ رْ جَّ فَ 

   4ــــاسمَ  مِ يْ ظِ العَ  ـدِ جْ لمَ لِ  مَ يْ قِ تُ ا     لِ ـدً يْ شِ مُ  ابِ بَ لشَّ ا لِ رحً ھدمت صَ وَ 

  وبلغ الشاعر غاية اليأس والتشاؤم وعزف عن الحياة, يقول :

  ـــا امَ ـرَ ـالغَ تي وَ بوَ ــصَ ـــي       وَ لِّ ظِ ي وَ ـــاتِ مت ذَ ئِ سَ 

                                                                                                                                                                                 
ية ، صاحب التصانيف  - 1 ة العباس ھو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي أكبر قضاة آخر الدول

ام .الكثيرة النافعة ، الفقيه الحافظ ، من أكبر فقھاء الشافعية اء  364 ولد في البصرة ع ع م ة، ألب يعمل ببي ھجري

دافع  وفقيل"الماوردي".   الورد فنسب إليه دادي ف ذه الخطيب البغ ه تلمي اتھم الماوردي باالعتزال و لكن انتصر ل

انظر: الخوالد من آراء أبي الحسن البصري البغدادي المعروف   .ھـ 450توفي في سنة وعنه ودفع عنه االدعاء.

ف ل وفلس ي العق اوردي ف د بالم دين عب دكتور صالح ال توري لل ادئ اإلصالح الدس ة ومب ة األخالق وأدب السياس

ى ة األول روت , الطبع ل بي داد, دارالجي ة بغ ّرس جامع تاذ المتم اھي األس ف الن ـ 1414اللطي م ص: 1994 -ھ

20,21.  
  .187ص:  2بيروت ,جـ  -,دارالكتب العلمية  للنويري بنھاية األرب في فنون األد - 2
نة ھوشاع - 3 ي س ة ف رة الحالم ى شاطئ البحي م,ومات 1924رمصري , وشاعرالشك والحرمان ,ولد ببلدة بلطيم عل

دور , دارنھضة 1951في سنة  د من دكتور محم و لل د أبول م. انظر: الشعرالمصري بعد شوقي  الحلقة الثالثة رواف

   .40القاھرة, ص:  –مصر للطبع والنشر الفجالة 
  .40, ص: المرجع نفسه - 4



8  
  ـــــــا ـامَ وق الحمَ ذْ أَ  نْ ّي       أَ ــانَ مَ ى أَ صَ قْ أَ  ــارَ صَ وَ  

  1ـــاامَ رَ غَ ـة وَ ـنَ حْ مِ  ِض رْ ـى       األَ لَ ي عَ ـــــشِ يْ عَ  اتَ بَ وَ 

  من األصدقاء لصداقتھم الزائفة, يقول:  2األستاذ عبدالعزيزعتيقو يشكو الشاعر  

   ابِ ئَ طيع الذِّ  قِ يْ دِ ـالصَّ  بِ وْ ثَ  تَ حْ تَ      فى  خْ ــار ذا لك يُ مَ  ثِ بْ الخُ  رُ وَ صُ 

  ي   ابِ ـنَ تِ ي اجْ ا فِ وْ لُ غَ وْ أَ ـد وَ ھْ ل عَ ـــوا       كُ انُ خَ اء وَ ـفَ ا الوَ وْ قرُ حَ  مْ ھُ الَ مَ 

  3يابِ غَ التَّ ا بِ ى الجفَ لَ ا عَ وْ ـانُ ـعَ تَ اسْ ــي        وَ ائِ فَ ـا وَ يَ نْ دُ ي وَ تِ بَ حْ ا صَ وْ فَ جَ وَ 

  ويشتكي الشاعرأيضا من الناس لغدرھم وانعدام وفائھم,يقول: 

ُ ذِ الَّ  لّ كُ وَ    ـاــمَ ي السُ ى لِ فَ يخْ وَ  آةٍ رْ مسر بِ رب     يُ قْ عَ  اسِ النَّ  نَ قى مِ لْ ي أ

  4امّ ي ذَ نِ وسعُ يُ ي وَ نِ يْ قـاضِ يُ  فَ وْ سَ ه     فَ امي سمَ مِ سْ جِ بِ  ثْ فُ نْ يَ  مْ لَ  وَ ھُ  نْ إِ فَ 

 شخصية: ج _ بواعث

ا يعجزاإلنسان عند  حساساإلكون وقد يت ألم حينم ا يطمح المت عن الوصول أو تحقيق م
ى إليه , أو ما يستحقه على أحسن األحوال  لسبب المعاناة بين اإلنسان وأھدافه . ويلجأ إل

ات  شكوى ليطرح األلم الداخلي وترتاح نفسه.ال ر عن الرغب فالشعر مجال فسيح للتعبي
  .واالنكسارات واألماني

ا  أويكم اب الجوھري الشاعر ي درة  عّت ّم والكرب وعدم الق ّدة الھ د ش ى الشكوى عن إل
 على الصبر, للتنفيس والترويح وتحقيق األمنية:

ُ  مْ ا لَ ذَ إِ◌ِ    النَّْجَوى عَ امِ ا سَ يَ  اللًيلِ  تَ حْ ُت تَ يْ ادَ نَ وَ     ى وَ كْ الشَّ  ىلَ ُت إِ عْ راً َرجَ َصبْ  ِطقْ أ

                                                            
  41, ص: الشعرالمصري بعد شوقي  الحلقة الثالثة روافد أبولو للدكتور محمد مندور - 1

ي  - 2 د ف ق شاعرمصري , ول ت غمر,انظر:, 1906أغسطس  10عتي ز مي ة لمرك ت تابع ي كان ة تصفا الت م بقري

   .80نفسه ص:  المرجع
  .84نفس المرجع , ص:  - 3
  .85نفس المرجع, ص:  - 4
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ُ الب نَ وأَمَطْرت َصْحن الَخدِّ غيثاً مِ  ى لَِتْرَوى فَ لَ عَ    ا   كَ ـ  1ا َتْرَوىـمَ ى َكِبد َحرَّ

ر يويعب افي النجف اعرأحمد الص اول أن  2الش ه ح ه إلصالح أخيه,أن ة محاولت ن خيب ع
ا ع خائب ه رج اه لكن اه  ينصح أخ ا  أخ يئين مع د ش ه ,وفق داوة من ي الع ل لق را ,ب وخاس

  ونصحه:

   تٌ عْ جَ رَ  ـدْ ــه َق◌َ ــنْ مِ  انِ وَ دَ العَ ِب◌ِ ه       وَ يْ ح فِ صْ النُّ  اعَ ضَ ا فَ خً أَ  تُ حْ صَ نّ 

  3تعْ ضَ أَ  دْ ـا َق◌َ ــحً صْ نُ ا وَ خً أَ  تُ دْ قَ ا       فَ حً صْ نُ ا وَ خً أَ  نِ يْ تَ ارَ سَ خَ  تُ سرْ خَ 

 اجتماعية: بواعث -د 

د  ون وق اع االتك ةاألوض يئة ف جتماعي دفعس اعر ت كوى  الش ى الش س اإل ذا تعك ع ل لواق
ا  الوجع,ذكي تتثير األلم, ولمواقف الحداث واألو المفسد,مجتمع المرير, وال فالشاكي ھن

  كشفا للباليا والمشاكل.يتجرد من وجعه ليصور وجع اآلخرين في عملية كبرى 

ا إلى الشك 4أبوفرعون الساسييلجأ الشاعر  ر م ع المري يعكس من الواق وى من البؤس ل
ه, ال  ا ال يستطيعون احتمال ينتابه وأسرته من الجوع والعرى في ليالي الشتاء الباردة مم

  منقذ وال معين,ويصور ذلك تصويرا دقيقا,يقول:

                                                            
, تـــح: محمـــد بهجـــة األثـــري, مطبعـــة المجمـــع العلمـــي العراقـــي لعمـــاد األصـــبهانيلالعصـــر خريـــدة القصـــر وجريـــدة  - 1

    .427ص:  2جـ  م 1964 -هـ 1384

ورة 1897, ولد في النجف عام  ھوشاعر عراقي - 2 دين لث م. ودرس في معاھدھا العلمية واألدبية. وقد كان من الممھ

حيث مكث عشر سنين تعلّم فيھا لغة الفرس وعمل ھناك  م. واستقر في والية " شيراز"1920العراق األولى عام 

م  ا ,ث ي ناديھ مدرسا وأسھم في تحرير بعض الصحف اإليرانية . واتصل بأدباء العجم وشعرائھا وأصبح عضوا ف

ام  قيما ع ه س ى وطن ع إل رض فرج ه الم واج" 1927انتاب وان األم اره: دي الل" م.وآث جن" و"الش اد الس و"حص

ات" وارو"اللفح بش و " األغ د ق عرالعربي ألحم اريخ الش ب".انظر: ت ان اللھي افي" و " ألح ان الص , " و " إيم

   .256, 255, ص:  (بدون تاريخ)دارالجيل بيروت
  ٢٥٧ِنفس المرجع,ص:  - 3
مــن أبنــاء أواخــر المائــة الثانيــة،  .ينسب إلى قريــة الســاس أســفل واســط، وفــي بعــض الكتــب الشاشــي  شاعر عباسي، - 4

شــعره معظمــه رجــز، وأغــراض شــعره ال تخــرج مــن ذكــر الفقــر وتصــاريفه  .يح اللســان قــدم البصــرةأعرابــي بــدوي، فصــ

ـ  تــراجم شــعراء الموســوعة الشــعرية .وانظــر:يــذكر ابــن النــديم لــه ديوانــًا بثالثــين ورقــة ضــاع أكثره  .408ص:  1ج

  ttp://www.cultural.org.ae(نسخة إليكترونية مأخوذة من المكتبة الشاملة ) 
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  بَشر مــَوھُ  الَبردُ  جاَءُھـــمُ    الَذرِّ  ِصغارِ  ِمثلِ  َوِصبَيــةٍ      

       الَعصــرِ  َصالةِ  دَ ــَبع َتراُھمُ أزر    ـير بغير قمص وبغـ    

       ريـــِبَظھ ُملَتِصقٌ م ـوبعضھ     ِبَصدري ُملَتِصقٌ  َبعُضـُھمُ    

  ِبالَفجــــرِ  َعلََّلتُھم واــَبك إِذا      ري وبعضھم منحجر بحج   

  رجت أسري ــوالحت الشمس خ      رِ الَفج َعمودُ  الحَ  إِذا َحّتى   

  2 ُجحرِ  في 1 افِسٌ ــَخن مــَكأَنَّھُ      الُجدرِ  ِبأُصولِ  َوَحلّوا َعنُھم  

  من المجتمع الفاسد:الشاعر أحمد الصافي النجفي ويشتكي     

  سجْ رِ  لِّ كُ  نْ ســـه مِ نْ جِ  نَ وَّ كَ ي    تَ نِ دَ  ــــعٍ مِ تَ جْ مُ لِ  3ابَ ال تَ أَ  

  4يسِ فْ دت نَ سَ فْ أَ  لْ ــه بَ حْ لِ أصْ  مْ لَ ه    فَ يْ فِ  حَ ــاَل صْ اإلِ  رَ شُ نْ ت أِلَ يْ تَ أَ  

  :ال يصدقون فيه ودينھم النفاق, ونھم يخادعون بودھم أمن الناس الشاعرالمتنبييشتكي 

ً ـــَفَلْم أَر ُوّدُھْم إالّ خِ    5 اَقاـــــم أَر ديَنُھْم إالّ ِنفَ ـَول    داعا

  قومية وسياسية بواعث -ه  

اعر ف يش الش د يع ات ا وضعي وق ه التقلُّب ب علي ا تغل ية, وم السياس وال  يتلوھ ن أح م
ون الظلم و وتبرز مشاھديضطرب فيھا األمن,  العنف, فيجأر الشعراء بالشكوى, ويطلق

  .صرخاتھم تحذيًرا واسترحاًما

                                                            
ْلَمةُ خُ  - 1   بيروت  -دار إحياء التراث العربي  تح : خليل إبراھم جفال, المخصص ـ البن سيده  . انظر:َناِفٌس  َشديُد الظُّ

ة  .386ص:2جـم 1996ھـ 1417األولى الطبعة ( الخنفساء ) حشرة سوداء مغمدة األجنحة أصغر من الجعل منتن
ن رب لم ت ) يض ت نتن اء إذا مس ل ( الخنفس ي المث ريح وف اوات  ال ث ( ج ) خنفس ى خب وي عل ينط

افس يط .وانظر:وخن د النجارإلالمعجم الوس ادر ـ محم د الق د عب ات ـ حام د الزي راھيم مصطفى ـ أحم ـب  1,ج
  .259ص:

  .88,89القاھرة , ص: -الشعر وطوابعه الشعبية على مّر العصور للدكتور شوقي ضيف , دارالمعارف مصر - 2
د إلالمعجم الوسيط  وانظر:،.ا انقطع وفالن خسرالشيء تبا وتببا وتبابا وتبيب - 3 ات ـ حام براھيم مصطفى ـ أحمد الزي

  .81ص:1جـ عبد القادر ـ محمد النجار
  .257تاريخ الشعرالعربي الحديث ألحمد قبش , (قد سبقت اإلشارة إليه), ص:  - 4
  .47ص:  3م , جـ 1986بيروت  –ديوان المتنبي, شرح عبدالرحمن البرقوقي , دار الكتاب العربي  - 5
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دزكي  أبوشاديويشتكي  ام 1الشاعر أحم ة دمشق ع يئا 1925من كارث ا تركت ش م وم

مار إال وصبته على الوطن والشعب:   من الدَّ

  م اَل سْ ــاره اإلِ خــم فَ اسْ اك بِ كَ بُ م     وَ ــاَل حْ األَ  كَ دِ جْ مَ  ةِ بَ كْ نِ لِ  2تعَ يْ رِ 

  مُ اَل الظّ  بـــــكَ ھْ نَ  لُ اوِ حَ ا يُ دً بَ ه     أَ ـــكِ ملْ ّي بِ قَ الشَّ  قِ رْ ّرة الشَّ ادِ بَ 

  4ماَل سَ محبـــة وَ  – ـرّ قِ تَ سْ يَ  نْ ه     إِ رِ دْ ـقَ  ي مقامِ فِ  مِ الدَّ ِب◌ِ  3ّرجتضَ 

م على واإلنجليز 6باشا صدقي إسماعيل مع 5دفؤا الملك تآمر و" قد د الشعب حك  بالحدي
يا بطشا بالناس والبطش جديد دستور وتلفيق, م1923 سنة دستور وتعطيل, والنار  وحش

                                                            
ام  - 1 ر ع ھر فبرائ ن ش ع م ي التاس د ف اعر مصري, ول و ش ام 1892ھ وفي ع داء 1955م. وت اره:ديوان" أن م. وآث

  .  236,237"و"زينب"و"مصريات" وغيرھا , انظر: تاريخ الشعرالعربي الحديث ألحمد قبش , ص:الفجر
ا وزاد ومن  - 2 ا نم ه ( راع ) الشيء ريعا وريوعا ورياعا وريعان ال وعظت اد ورجع يق ا ع وان ريع اإلنسان أو الحي

زع الن ف ه والسراب اضطرب وف ا الراعي فراعت إلي ل فصاح عليھ م  .انظر: فأبى أن يريع وھربت اإلب المعج

  .385ص:1جـ براھيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجارإلالوسيط 
ْيٍء  - 3 لُّ َش َج ) . وك َجه ( فَتضرَّ ِع .َضرَّ َدِم النَّجي ه ب جْت أَثواُب رِّ د ُض َج وق رَّ د َتَض ِره فق َدٍم أَو غي َخ ب اج   انظر: َتَلطَّ ت

  .77ص:6جـ للزبيدي العروس من جواھر القاموس
  .242, 241تاريخ الشعرالعربي الحديث ألحمد قبش, ص:  - 4
ا م1869ولد سنة االسبق. أحمد فؤاد االول ابن الخديوي إسماعيل بن إبراھيم بن محمد علي: ملك مصر - 5 م بھ . تعل

الي، وألحق  ي الجيش االيط ا) وتخرج ضابطا ف و (إيطالي ة بتورين ثم في جنيف (بسويسرة) ففي المدرسة الحربي

فارة  ا للس ا حربي د، فملحق د الحمي لطان عب ا للس اورا) فخري ين (ي تانة فع ى اآلس ة، ورحل إل ي بروم البالط الملك ب

ا ا، وع ة بعاصمة النمس نة العثماني ى مصر س ة  1892د إل تمر ثالث اني، واس اس الث ديوي عب اورا) للخ ين (ي فع

بعد وفاة أخيه  م)1917(ھـ  1335أعوام. وكان ينتدب في بعض المھمات إلى أن دعي لتولي سلطنة مصر سنة 

ة  ا الوطني ت مصر بحركتھ ه قام ي أيام ى مصر. وف ة مضروبة عل ة البريطاني ل، والحماي ين كام لطان حس الس

ول، )م1918( ادة سعد زغل نة  بقي وفي س اھرة م 1936وت ي ,.بالق دين الزركل ر ال م  انظر: األعالم لخي دار العل

داء  ,الكامل البن األثير . وكذلك في  196ص:  1جـ  م1984السادسة الطبعة بيروت  –للماليين  و الف المحقق: أب

     .15 ص:9جـ  م1987 -ھـ 1407الطبعة األولى بيروت -دار الكتب العلمية ,عبد هللا القاضي
د  - 6 د: سياسي مصري. في سيرته قسوة وعنف. ول يد أحم د س ن محم إسماعيل صدقي (باشا) ابن أحمد شكري اب

نة م1875 سنة باالسكندرية ة س را للمالي وق.وعين وزي ر) فمدرسة الحق واشترك  1921، وتعلم بمدرسة (الفري

نة  28تھت بتصريح مع ثروت باشا في مباحثاته مع اللورد اللنبي التي ان وزارة س  1930فبراير. وولي رئاسة ال

ال. 1933 - ة  فغير الدستور المصري، وأنشأ حزبا سماه (حزب الشعب) وفتك ببعض العم وزارة ثاني رأس ال وت

نة  ة (بيفن). 1947 - 1946س ة البريطاني ر الخارجي اوض وزي نة فف وفي س ر:م 1950وت الم  .وانظ األع

  .1969آذار  1وجريدة الحياة .وكذلك في 315 ص: 1لخيرالدين الزركلي, جـ 
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ل ه المثي ه لعنف ه وغلظت ن وخروج ل ع اني ك انية المع عفي. اإلنس  رف
اعر دزكيالش ادي الدكتورأحم كوى أبوش ى الش ة إل ك جالل ؤاد المل ي األول ف بة ف  مناس
 : ومطلعھا" الظالم المستبد" وعنوانھا م1933 سنة نوفمبر 25 في ملكه إلى عودته

 ادلــالعَ  دبِ ــتَ سْ المُ  مُ ــيْ ظِ العَ  نَ يْ أَ      ولتــعأَ وَ  داَل البِ  كَ متِ حْ رَ لِ  تْ جّ ضّ 

 :يقول ثم

 1لائِ ـجَ  مِ ئِ اظَ العَ  يفِ  ركَ يْ غَ  انَ كَ  اـمَ       اھَ امَ زمَ  لكُ  كَ يْ دَ يَ  نَ يْ بَ  تَ نْ أَ  ذْ ــخُ 

 2اذلُ خَ تَ المُ  زاجِ ــــالعَ  ايھَ فُ  لّ الكُ وَ       انَ اتِ يَ حَ  رورشُ  تدَ غَ  اةيَ الحَ  ىورَ شُ 

ا صدقي إسماعيل الدولة صاحب حضرة إلى الشاعرالشكوى رفعو   يس باش  مجلس رئ
ة من الوزراء ة المحارب ان التي العنيف ا ك ه يوجھھ ار بعض إلي وذ ذوي كب  أجل من النف
ه والواقع ".العامة قافيةالث أعماله م أن د عن يعرف ل اني عھ ه للنوريع اء األدب في  واألدب
 :بقوله ويستھلھا ھذاالعھد في يعانون كما واالضطھاد العامة الحلوكة

 4ميْ عِ زَ  نتَ أَ وَ  يـومِ قَ  3ينِ مطُ يغْ وَ      راصِ ـمنَ  تَ نْ أَ وَ  يرِ ھْ دَ  ينِ لً ذُ خْ يَ أَ 

  ھارون رة من غالء األسعارإلى الشكوى المري 5الشاعر أبوالعتاھيةويرفع 

                                                            
ُة : ,جاِئل : أي َسلٌِس ، ويقال : ِوشاٌح  - 1 َزُع . والَجْوَل جاٌل ، كما ُيقال : َكبٌش صاِئٌف وصاٌف . والِجيالُل بالكسر : الَف

  .253ص:28جـ تاج العروس من جواھر القاموس . انظر:الَكْلَبةُ 
  .67لثانية جماعة أبولو للدكتورمحمد مندور, ص:الشعرالمصري بعد شوقي الحلقة ا - 2
كرھا - 3 م يش ا ول ة كفرھ ره والنعم ا استصغره واحتق ا غمط الن فالن ط ) ف ر:  .( غم يطانظ م الوس راھيم  المعج إب

  .663ص:2جـ مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار
  .68-67للدكتورمحمد مندور, ص:الشعرالمصري بعد شوقي الحلقة الثانية جماعة أبولو  - 4
نة  -ھوأبو العتاھية إسماعيل بن القاسم مولى بني عنزة - 5 ي 130ولد س ان يتغزل ف ر بالحجاز. وك ين التم ي ع ـ ف ھ

نة  وفي س ج. وت ق الح ي طري ر إال ف فروال حض ي س ه ف ن يفارق م يك دماؤه, ول ارون ون ه ھ ى عن شبابه,فرض

, (بدون القاھرة –ن الزيات ,دار نھضة مصرللطبع والنشر الفجالة تاريخ األدب العربي ألحمد حسھـ.انظر: 211

  .34,35ص:  1جـ تاريخ األدب العربي لكارل بروكلمان , و ,268, ص:تاريخ)
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  ,يقول:1الرشيد

  غالَِيه الَرِعيَّةِ  ارَ ــــعَ ـ      ــأَس ارَ ـعَ سْ األَ◌َ  أَرى إِّني

  هـــاِشيَ فَ  َرةَ وْ الَضرُ  ىَوأَرَ     َنزَرةً  كاِسبَ ـــالمَ  َوأَرى

  الَِيهـــالخَ  تِ وْ ـالُبي في ِملَ    َواألَرا امىــــالَيت َوأَرى

  الَِيهــعَ  افٍ ـــِضعَ  واتٍ    ِبأَص َدةً ــــَمجھَ  َيشكونَ 

  اِكَيهـــالبَ  نِ وْ يُ ـــلِلعُ  ُركَ    َغي اِس◌ِ ـالنَّ  يفِ  ىُيرَتجَ  َمنْ 

عٍ ـجُ  اتِ ـــُمصِبي ِمنْ    اِوَيهــطَ  حُ ــِ َوُتصب ُتمسي     وَّ

  اِرَيهــالعَ  مِ وْ ـــَولِلُجس تِ      اـاِئعَ ـــالجَ  لِلُبطونِ  َمنْ 

  2شافَِيه َرِعيَّةِ ــــال ِمنَ  كَ       إَِلي اراً ـــــبَ خْ أَ◌َ  أَلَقيتُ 

زويصّور  ا من أن  3الشاعر ابن المعت اكيا ومتألم االضطراب السياسي واالقتصادي ش
وال التجار أصحاب التجارات  زون أم انوا يبت ة , وك الم ثقيل ة مظ ذيقون الرعي ود ي الجن

  عقابا أليما: العريضة كذبا وافتراء, وإذا حاول تاجر مراجعتھم أنزلوا به

ً  المالَ  َليتَ  َوقالَ     َوَضِجر اةَ ــالَحي َملَّ  إِذا َحّتى   4رقَ سَ  في َجمعا

                                                            
د  - 1 اس, استخلف بعھ ن العب دهللا ب ن عب الرشيد ھارون أبو جعفر بن محمد بن المنصور عبدهللا بن محمد بن على اب

ز من أبيه عند موت أخيه الھاد ن أمي ة.وكان م بعين ومائ نة س ع األول س ي ليلة السبت ألربع عشرة بقيت من ربي

ات.  ى أن م ة إل ة ركع الخلفاء وأجّل ملوك الدنيا, وكان كثير الغزو والحج.وكان يصلّي في خالفته في كل يوم مائ

راھيم ,  و الفضل إب د أب ح: محم يوطي , ت ي انظر: تاريخ الخلفاء لجالل الدين عبد الرحمن الس ر العرب  –دار الفك

ادي, دار 329ص:   القاھرة (بدون التاريخ والطبعة) ار العب د مخت دكتور أحم اطمي لل .و في التاريخ العباسي والف

  .81النھضة العربية للطباعة والنشر بيروت (بدون تاريخ) ص:
ارف مصر - 2 اھرة-الشعر وطوابعه الشعبية على مّر العصور للدكتور شوقي ضيف, دارالمع اريخ),  الق دون ت , ( ب

  .63ص: 
نة  - 3 امراء س ود 248ولد ابن المعتز في مدينة س د زاھر من أجمل عھ ة المتوكل وھو عھ ّده الخليف د ج ي عھ ـ ف ھ

نة  د طراد , 296الخالفة العباسية وأكثرھا ازدھارا وتوفي س ز شرحه مجي ن المعت وان اب ـ .انظر: شعراؤنا دي ھ

روت  ي بي اب العرب ان  –دارالكت ـ 1424لبن ـ 2004 -ھ ز , 7,15ص:  1م , ج ن المعت عراء الب ات الش .وطبق

    .8,9تح:عبدالستار أحمد فراج, دارالمعارف بمصر, الطبعة الثالثة (بدون تاريخ) ص: 
براھيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد إل المعجم الوسيط . انظر:( سقر ) اسم من أسماء جھنم- - 4

  .435ص:1جـ النجار
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   1الَعَنقا َوَيمشي الَمشيَ  لُ ـَيسَتعمِ      َفأَطَلقا َطَلبوا ما طاُھمُ ـــأَع

م   ا أنھ اس متوجع وكذلك يصور الشاعر تصّرف عمال الخراج والضرائب مع عامة الن
ى رءوس ال بون عل ونھا يص ي يفرض وال الت تخراج األم ذاب الس ن الع واال م اس أھ ن

ديھم  م يضعون في أي دھا قسوة, فھ ا بع عليھم, في غير رحمة وال شفقة, بل في قسوة م
ون يضربونھم  ا يزال ي السجون , وم م ف ون بھ م يبعث م السالسل واألغالل, وھ وأرجلھ

  ويركلونھم ويعذبونھم صنوفا من العذاب:

  لِ ـَجلي َوَمرَكبٍ  َھيَبةٍ  ذي    َنبيلِ  َرُجلٍ  نـمِ  مـَوكَ  مـَفكَ 

  الديوانِ  َوإِلى الُحبوسِ  إِلى     وانِ ــــِباألَع َيعَتلُّ  َرأَيُتهُ 

عُ  2قُنَّبٍ  ِمن     ِحباالً  َيِدهِ  في واــــَوَجَعل   األَوصاال ُيَقطِّ

  دارِ ـــال في َبّراَدةٌ  َكأَنَّهُ      الِجدارِ  ُعرى في وهُ ــَوَعلَّق

ًـ َنصب     3لِ ـالَطب َصفقَ  َقفاهُ  فَّقواَوصَ   4َوِخلِّ  شاِمتٍ  ِبَعينِ  ا

ون د تك كوى وق عي الش ارة العواطف أو  للس ه, أو إلث وير في م والتط دم العل ى تق إل
ول  ك العق ا وتحري ر عنھ ولللتعبي و الحل ا. أو نح ر فيھ ارة  التفكي اعر إلث عى الش ويس

  ة االجتماعية.عواطف المسئولين وتحريك عقولھم نحو حل المشكل

اعر  والھم  5الشريف الرضيويستغيث الش لمين وأح را مشكالت المس النبي (ص) ذاك ب
  المؤلمة مثيرا عواطفه لالستعطاف واالسترحام:

  باـَوسِ  َقتلى َبينَ  اــم َوُھمُ    عاَينَتُھم َلو هللاَِ  ولَ ـــَرس يا

                                                            
  .98الشعر وطوابعه الشعبية على مّر العصور للدكتور شوقي ضيف, ص:  - 1
يده  يبألالمحكم والمحيط األعظم  انظر: قنب العنب : قطع عنه ما يفسد حمله . - 2 ن س ن إسماعيل ب ي ب الحسن عل

  .449ص:6,جـ م2000بيروت -دار الكتب العلمية, عبد الحميد ھنداوي :تح, المرسي
ل ) الد - 3 داب(الطب م الوسيط  . انظر:ب د النجارإلالمعج ادر ـ محم د الق د عب ات ـ حام د الزي راھيم مصطفى ـ أحم  ب

  .269ص:1جـ
    .9الشعر وطوابعه الشعبية على مّر العصور للدكتور شوقي ضيف, ص:  - 4
نة  - 5 داد, س وى ببغ ين الموس ن الحس د ب ن محم و الحس د أب ي الف356ول ه.فبرع ف ي طفولت م ف ـ , ودرس العل ه ھ ق

نة  وفي س نين. وت ـ .انظر: 404والفرائض, وتفوق في العلم واألدب , وقال الشعر  وعمره اليزيد على عشر س ھ

ي الدمشقي  خير الدينل األعالمو.285تاريخ األدب العربي ألحمد حسن الزيات .ص:  ين,الزركل م للمالي  دار العل

  .99ص:  6جـ  م 2002الطبعة الخامسة عشر 
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  الَقنا أَنابيبَ  ُيسقى اِطشٍ ـع    َوِمن الِذلَّ  ُيمَنعُ  1َرميٍض  نـمِ 

  َوطا َغيرِ  َعلى َمحمولٍ  َخلفَ      ِبهِ  ُيسعى عاِثرٍ  وقٍ ـــَوَمس

  الَمطا زولِ ـَمج الَمنِسمِ  َنقِبِ      َعلى الَسيرِ  أَذى كوـَيش ُمتَعبٍ 

 2َقذى َولِلَعينِ  واً ـَشج لِلَحشى     َمنَظراً  ِمنُھم اكَ ـــَعين َلَرأَت

ة,عبر عن حالة اإلنسان الضعيفة الشكوى من أصدق الفنون الشعرية التي ت إنّ و  والمتعب
ه.وھ ومعاشه, المرير لذا تعكس واقع المرء صدى لضعف ي وتصفح عن أشجانه وآالم

  ال يقدر على الصبر عليھا فضال عن ردھا.لمن اإلنسان وعجزه أمام طاقة قوية 

  دينّية: بواعث -و 

ى األمن والسالمة . و دعو إل ان ت ع األدي دين اإلسإّن جمي ق أيضا الميھدف ال ھو تحقي
ة.  اة الطيب ة األمن والسرور في المجتمع و تحقيق الحي الفتن الديني اس يقومون ب لكن الن

ة. و  والفساد والظلم وتخريب الثقافة وتدميرالبلد لسبب الفرق الدينية واالعتقادات الخاطئ
ي أسسه لسبب بذلك  دين اإلسالمي والتمرس عل رة في ال واجه البشر الصعوبات الكثي

  لفرق الكثيرة,واالعتقادات الخاطئة وتضايق الشعراء لھذا السبب, واشتكوا.ا

ون "  3أبوبكر العلوىالشاعرويشتكي  ة "العلوي ا 4من امتيازات طبق ع بھ التي كانت تتمت
ا ال يجوز  في حضرموت, ومن بعض أدعياء الدين الذين كانوا يخبرون عن الغيب عّم

  في اإلسالم:

                                                            
ا. يعٌ َرِميٌض أَي َوقِ  - 1 ْت ِرَئاُتَھ ا وَحِبَن ْت أَْكَباُدَھ رِّ فَقِرَح ِة الَح دَّ ْت في ش َنُم ، إِذا َرَع  انظر: .يقال أَْيضاً : َرِمَضت الَغ

  .362ص:18جـ  تاج العروس من جواھر القاموس و.107ص:7جـ البن منظور, لسان العرب
اس األزھري, المطب الشريف الرضي ديوان - 2 د عب ة , تصحيح وشرح: أحم ة األدبي روت  –ع ـ 1307بي ـ ھ ,  1ج

      .33ص:
ي  - 3 ريم ف ة من مصائف ت ة حصن آل فلوق د بقري وي, شاعراليمن األول, ول دين العل ن شھاب ال رحمن ب ھو عبد ال

ه 1262حضرموت  ده وأخي م عن وال ون العل ى فن م تلق ھـ .وتعلم القرآن والكتابة بكتاب المعلم الصالح باغريب, ث

نة المحضار وعن عدد كبي وفي س رھم من أھل حضرموت . وت ة أكث اھزوا المائ ه ن ي وطن اء ف ار العلم ر من كب

ة 1341 وم المعروف ي العل ھـ. وآثاره : نظم منظوماته المسماة " ذريعة الناھض إلى علم الفراض" وله مصنفات ف

  .  30, 29في عصره تناھز الثالثين أكثرھا لم يطبع. انظر: تاريخ الشعرالعربي الحديث ألحمد قبش ص: 
يعة أھل البيت) ( - 4 ون لقب للنصيرة  -العلويون ش ة، وبعضھم  -والعلوي ي طالب بالوالي ن أب ي ب ى عل وينتمون إل

ة والنسب.  ة  ونالعلويوينتمي إليه بالوالي ة والجعفري ي اإلمامي ل كلمت ان مث ان مترادفت يعة كلمت إن اسمھم والش ,ف

ة ھو  ذه الطائف نة األصلي (النصيرية) باسم مؤسس ھ وفي س ن نصير المت د ب ه الشيعي محم ه. انظر: 260الفقي



16  
ِ كُ شْ نَ   انمَ اه الزَّ مَ ى من رَ وَ كْ شَ  اءِ غَ وْ ـغَ   ه الـ   ذِ ھَ  نْ مِ  نِ مَ حْ رَّ ى الـلَ و إ

  انسَ لَ يْ ي طَ ذِ ىء ھمسا وَ ارِ اء قَ مرَ      وْ أَ  ــــةٍ حَ بْ ي سَ ر ذِ اكِ ـمَ  نْ مِ 

  انالمعَ  رِ ـيْ ثِ الكَ  لِ ـوْ القَ بِ  ظُ ـفَ لْ يَ        ـةٍ ـلَ يْ ي حِ ذِ  بِ يْ الغَ ـز بِ ـامِ رَ وَ 

  ـانِ ــيَ العَ ه بِ رُ ـبِ خْ تَ سْ يَ  اكَ ذَ وَ   ه    ومِ ي نَ ار فِ تَ خْ ى المُ رَ ا يَ ـذَ ــھَ 

  1النـــد فُ يْ ــعِ سَ  وْ ي أَ ـقِ شَ   ى     تَ وْ المَ  خِ زَ رْ ن بَ برعَ خْ المً  مً ھُ نْ مِ وَ 

  ويشكوأيضا من الناس لممزوج تدينھم و تصوفھم بالنفاق واألخالق السيئة: 

ُ عَ جَ ى     لَ األُ  مُ ـات ھُ قَ اطِ النَّ  ابِ ئَ ـط الذِّ عْ مُ   2لاجِ الدَّ  ةَ عَ صنْ  فَ ـوُّ صَ ـوا التَّ ل

    3لِ اھِ الكَ  قَ ـــوْ ار فَ دَ ان يَ سَ لَ يْ الطَّ وَ الحبي    وَ  حَ ــابِ سَ المَ ا وَ ايَ ـبَ وا العَ سُ بِ لَ 

  4لِ افِ لجَ ــة لِ عَ ك خـدْ سّ نَ ان التَّ ـمَ      دْ إِ ى وَ ـــوَ قْ التَّ وَ  البرَّ  نَ يْ المظھرِ وَ 

    5لآكِ  وْ ب أَ ارِ ـــشَ  وْ ب أَ عِ ن اَل م       مْ ھِ اتِ وَ ھْ ى شَ لَ ا عَ وْ فُ كَ ـا عَ وْ لَ ا خَ ذَ إِ وَ 

اج إّن   د يحت ا الشكوى قوة لدى الناس ق ر عن اإلنسان إليھ ة  المسؤوليةللتعبي االجتماعي
ه  ه ووطن ايا مجتمع ا لقض ر حماس ا ويتفج د إحساس ان يتوق ه كإنس ى عاتق ع عل ي تق الت

  وضوع.ھذا الموأمته,ويدل على أھميتھا أن كثيرا من الشعراء نظموا حول 

  
                                                                                                                                                                                 

ديني اريخ اإلسالم السياسي وال ي  ت راث العرب اء الت راھيم حسن,دار إحي دكتور حسن إب اعي لل افي واالجتم والثق

  . 265ص: 4م جـ 1967بيروت,الطبعة األولى 
  .31, ص: تاريخ الشعرالعربي الحديث ألحمد قبش - 1
ن  انظر: . اِمجُ الّداِجُل أي الدّ  - 2 اس ب ن العب اد ب ن عب اة أب القاسم إسماعيل اب افي الكف المحيط في اللغة الصاحب الك

اني س الطالق ن إدري د ب ح أحم ب  ت الم الكت ين ع ن آل ياس د حس يخ محم ان  -: الش روت / لبن ى  -بي ة األول الطبع

  .57ص:7جـم  1994-ھـ 1414
ه  ( الكاھل ) من اإلنسان ما بين كتفه أو موصل - 3 العنق في الصلب وفالن كاھل بني فالن معتمدھم في الملمات وإن

ب ع الجان م الوسيط . انظر:لشديد الكاھل مني د  المعج ادر ـ محم د الق د عب ات ـ حام د الزي راھيم مصطفى ـ أحم إب

  .803ص:2جـ النجار
ل - 4 و جاف ل (  .( جفل ) جفوال شرد ونفر ومضى وأسرع وانزعج وفزع فھ ل ) اإلجفي ول والسحاب ( الجف ج ) جف

 .( اإلجفيل ) الذي من شأنه أن يجفل ويفزع من كل شيء,أراق ماءه فانجفل ومضى وضرب من النمل سود كبار

  .127ص: 1انظر: المصدر نفسه,  جـ

  .31, ص:  تاريخ الشعرالعربي الحديث ألحمد قبش-6
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    ثالثا: عرض تاريخي لشعر الشـــــــكوى

في عھد الجاھلية كان الشعر العربي ديوان العرب وأصح العلوم عندھم , وكان وسيلة   
  الرفعة من شأن القبيلة وإھانتھا وحّط قدرھا وقيمتھا.

ه    وفي صدر اإلسالم كان الشعر طريقة من طرق المحافظة على أسس اإلسالم وقوانين
ة وفي العصر العباسي ومن اھجه ضد مشركي مكة. وكذلك كان الشعر في عھد بني أمي

وسيلة توصيل اآلراء والمواقف السياسية والقبلية والفكرية المتنازعة مدافعة عن مبادئھا 
  وأغراضھا وأھدافھا في مواجھة مخالفيھا وخصومھا.

ا  ة اإلسالمية أدب ّدم األم ي تق ي دور أساسي ف ان للشعر العرب ة.فتفّنن وك رة وسياس وفك
الشعر شكال ومضمونا وأسلوبا ولغة عبر الزمن, والشكوى فن من فنون الشعر العربي 
التي قرضھا كثير من الشعراء عما يجيش في أكبادھم من الھموم واألحزان نتيجة الخلل 
الواقع في الحياة السياسية واالجتماعية أو الفردية أو االقتصادية, ولكن الشكوى تنّوعت 
ن  تقل م رض مس ي غ زمن. وھ رور ال ع م رية م اع العص اختالف األوض ّددت ب وتح

  األغراض الشعرية التي باح بھا الشعراء عن عواطفھم الرقيقة وإحاسيسھم المرھفة.   

 العصرالجاھلي -

ية         ة والسياس اة العرب االجتماعي ا لحي ا رائع اھلي نموذج ي الج ل الشعر العرب يمّث
اء ام العلم ة وق ل  واألدبي تقال ب ا مس ا كانت الشكوى اتجاھ ة. وم روة القيم ذه الث ظ ھ بحف

دا  كانت تضم ة ج ا قريب األغراض األخرى كالغزل والمدح والوصف في القصيدة ولكّنھ
الشاعرالشكوى من الليل  1امرؤ القيس وعرض "من الرثاء والھجاء والوصف والغزل 

 الطويل الذي ثقل عليه لسبب الھموم واألحزان:

                                                            
ك الض - 1 ب بالمل روح, وھو حندج بن حجر , يكنى أبا الحارث , وأبا وھب, ويلّق دة , ليل, وذي الق ة كن ان من قبيل ك

ل من العرب,وومن بيت السيادة فيھا , وھي قبيلة يمنية , و ى قبائ ا عل ه ملوك وه وأعمام ان أب ي ك د ف ه ول يظن أن

ين سنتى   .انظر:540/ و530أوائل القرن السادس للميالد , وليس مكتوبا بالضبط تاريخ موته, ويغلب أن يكون ب

اريخ آداب العرب  ى ملت ان, صطفى صادق الرافع ه االيم دي  مكتب اوي  و مھ دهللا المنش ه وضبطه : عب , راجع

ى   –البحقيري , مكتبة اإليمان المنصورة  ة األول ـ 1997أمام جامعة األزھر, الطبع اريخ  130ص:  2م  ج , وت

ة وا -العصرالجاھلي للدكتور شوقي ضيف دارالمعارف-األدب العربي  ة الرابع اھرة , الطبع م  2003لعشرون الق

طاوي. 243, 232ص:  رحمن المص رحه:عبد ال ه وش ى ب يس ,اعتن رئ الق وان ام روتدار,ودي ة بي -المعرف

    .9م,ص:2004-ھـ1425لبنان,الطبعة الثانية 
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  1 وِم ليْبَتليـعليَّ بأَْنواِع الُھمُ     َمْوِج اْلَبْحِر أَْرَخى ُسدو َلُه َوليٍل ك

اھلي      ر الج ي العص ون ماوف رون ويتحمس م يفتخ را ألنھ كون كثي عراء يش ان الش ك
داثرة شاكين  دور ال ى األطالل وال لقبائلھم ويكثرون أمجاد ھم وأعمالھم لكّنھم يبكون عل

  م حّبھم وعداوة األصدقاء واألقرباء.وآالوحبيباتھم حبائھم ألفراق 

 :2زھير بن أبي سلمىيشكو و 

  3 نُ وْ رُ ـلحج الحالّ وَ  ن الخبِ وْ لجُ ـ الـ    وكاَنْت َتشَتكي األضغاَن ِمْنھا

 ويشكومن تكاليف الحياة أيضا:    

   4أمِ ــثماِنيَن َحْوالً ال أَبا لَك َيسْ      َسِئمُت َتكاليَف الَحياِة ، َومن يِعشْ 

ع     م الواق داخلي والظل م ال لية من األل واشتكى الشعراء الجاھليون ألجل التخفيف والتس
رون عن  عليھم من الفرد أو من المجتمع. وھم ال يتكلفون وال يبالغون في قولھم, بل يعب
ى الشعر  تجربة صادقة في أشعارھم وكانوا يخلصون لفّنھم وذلك "من أھم ما يالحظ عل

ه, الجاھلي أّنه كامل الصي ر عن دلوالت تعب اغة, فالتراكيب تاّمة ولھا دائما رصيد من الم
ا وال  ال قصور فيھ دلولھا, ف ارة تستوفي أداء م ية, والعب دلوالت حس ر م ي األكث وھي ف

  5عجز".

ان ومن    ام ومن أھل الزم وكذلك شكا الشعراء الجاھليون من الدھر ونوائبه, ومن األي
   6عنترة بن شداد اعراألقارب لسوء معاملتھم. كما يقدم الش

                                                            
روت - 1 ة بي ب العلمي افي, درالكت د الش تاذ مصطفى عب يس ,ضبطه وصّححه: األس رئ الق وان ام ة -دي لبنان,الطبع

  .117م ص:2004-ھـ1425الخامسة
ر  - 2 د ورث زھي ا , وق ا حكيم ان ورع زار, ك ى ن به إل ع نس ي , يرتف اح المزن ن ري ة ب ي سلمى ربيع ھو زھيربن أب

الشعر عن أبيه وخاله . وكان شاعرا مجيدا كما كان سيدا شريفا ثريا, وقد عاش زھير في خالل الحروب داحس 

  .130ص:  2, جـ مصطفى صادق الرافعى لب تاريخ آداب العروالغبراء التي نشبت بين عبس و ذبيان .انظر: 
داوة - 3 د وع ا ذات حق اطھا , فكأنھ اح لنش ى أصحابھا وامتن واء عل ي صدورھا الت ان ف ى : دأي ك ع إل وان . راج ي

  .     102زھيربن أبي سلمى , دارصادر بيروت,ص: 
  .   86المصدر نفسه,ص:  - 4
ي, د. شوقي ضيف - 5 اريخ األدب العرب ارفالعصرالجاھلي , -ت ل 1119-دارالمع ورنيش الني ة  -ك اھرة , الطبع الق

  .  226الرابعة والعشرون ص: 
ل حوالي  - 6 اء العرب وأغربھم, وقت م.  انظر: 615ھو أبو المغلس عنترة بن عمرو بن شداد العبسي, فھو من ھجن

  .58تاريخ األدب العربي ألحمد حسن الزيات ص:



20  
وائِِب  فِ ُصُروْ  نْ ْطلُُب أَْمناً مِ أَ وَ  ِب    اتِ لعَ  نُ يْ لِ راً الَ يَ أُعــاتُِب َدھــ  النَّ

اُم وْعداً وُتوِعـــ ني  ُدني األَيَّ  بِ اذِ كَ  ـــدُ عْ ُه وَ نَّ اً أَ قـلُم حَ عْ أَ وَ      َتُغرُّ

 1وا كالَعقاِربِ ـَولَِكْن أْصَبحُ  لَِعْونِي      ْذُت أقارباـــَخَدْمُت أُناساً َواتَّخَ 

 :  2طرفة بن العبدنحو يقول  على ,األقرباء ألشّد معاملتھم وأسوأ وكما يعلي شكوى

◌ِ َوْقِع الُحساِم الُمھّند نْ مِ  ِء◌ِ رْ ى المَ لَ عَ   ة ًاضَ ضَ دُّ مَ شَ ى أَ بَ رْ ي القُ وِ ُم ذَ لْ ظُ وَ 
 3   

 : 4الحارث بن حلزةيقول 

ا َجفَ    5 ِري َولَْحُم ِعظَاِمي اليَْوَم يُْعتََرقُ ــــَدھْ    ئي َوأَْسلََمنِيانِي أِخالَّ ـــــلَمَّ

  ويشكو من تنكراألصدقاء لما ساءت حاله وبات فقيرا.

ان       اھلي ك عر الج والھم  والش رب وأح اة الع ن حي ا ع ادقا وسجال حقيقي را ص تعبي
  النفسية واالجتماعية.

 العصــــــراإلســــــالمي  -

  قد استمرت بعد اإلسالم, إن لم تكن قد تقدمت خطوات , بما ھيأ لھا  إّن نھضة الشعر 

                                                                                                                                                                                 
  
در ا - 1 ق ب داد تحقي ن ش رة ب ة شرح ديوان عنت روت , الطبع ي , بي امي , دار الشرق العرب د حم دين حاضري محم ل

  130ھـ  , ص: 1412األولى 
يس ,  - 2 د امرئ الق ه أشعر الشعراء بع ون إن ن عدنان و ويقول د ب انظر: ھو طرفة بن العبد بن سفيان , نسبه المفضل إلى مع

  .130ص:  2, جـ مصطفى صادق الرافعى لتاريخ آداب العرب 
   .25بيروت(بدون تاريخ),ص:–رفة بن العبد,تحقيق سيف الدين الكاتب , دار مكتبة الحياة ديوان ط - 3
يد تغلب .وانظر:  - 4 وم س ن كلث ان عمرو ب ا ك يد من سادات بكر,كم د , وس ھو ابن يشكر بن وائل , فارس مقدام وشاعر مجي

ارات من الشعر الجاھلي–.وانظر: أشعار الشعراء الستة الجاھليين 183ص: ح: د مخت نتمري, شرح وت م الش د  -ألعل محم

  .182ص:  1م ,جـ 1992 -ھـ 1412بيروت,الطبعة األولى  –عبدالمنعم خفاجي,دارالجيل 
زة  - 5 ن حل وان الحارث ب ه.انظر: دي ه من اللحم وأكل ا علي ّرد م رق العظم: ج ق. اعت األخالء: جمع خليل وھو الصديق والرفي

  .70م ,ص:1998-ه1418ل بيروت,الطبعة األولىوعمرو بن كلثوم,شرح مجيدطراد, دارالجي
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دم والنھوض. باب التق ن أس الم م دوناإلس ابن خل ى  1ف ثال يفضل شعراإلسالميين عل م

شعر الجاھليين فيقول: "إّن كالم  اإلسالميين من العرب أعلى طبقة في البالغة وأذواقھا 
ن ثابتھم,فإّنا نجد شعر ومنظوم 2من كالم الجاھليين في من ثورھم وعمربن  3حسان ب

ة.....أرفع طبقة في البالغة من شعر4ربيعة رة... وزھير.والسبب في ذلك  5النابغ وعنت
رآن والحديث  ة من الكالم من الق ة العالي وا اإلسالم سمعوا الطبق ذين أدرك أن ھؤالء ال

اتھم في البالغة ,اللذين أعجزا البشر عن اإلتيان بمثلھما. فنھضت طباعھم وارتقت مل ك
  6على ملكات من قبلھم من أھل الجاھلية"

عندما جاء اإلسالم كثر اھتمام المسلمين ببالغة القرآن وفصاحة السّنة المطھرة , لكن   
ّد  الم ض ن اإلس دفاع ع يلة ال ذوه وس ل اتخ عراء, ب م الش ن نظ م ينصرفوا ع عراء ل الش

ريم من الشعر. رآن الك الى : المشركين حسب تحديد موقف الق مْ قال تع ى فِ مْ ُھنَّ أَ  رَ َت أل
َ  نَ وْ لُ عَ فْ يَ االمَ  نَ وْ لُ وْ قُ يَ  مْ ھُ نَّ أَ وَ  نَ موْ يْ اٍد يھِ وَ  لِّ كُ  ُروا هللاَّ الَِحاِت َوَذَك وا الصَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمُن الَّ إاِلَّ
ونَ  يراً َوانَتَصُروا ِمن َبْعِدَماَكثِ  ٍب َينَقلُِب وا أَيَّ ُمنَقَل ِذيَن َظَلُم َيْعَلُم الَّ كثرت  و .7ُظلُِموا َوَس

                                                            
نة  - 1 د في أول رمضان س دة. ول ل كن ل من قبائ ى وائ دون, ينتھي نسبه إل ابن خل ھو أبو زيد عبدالرحمن بن محمد المشھور ب

نة 732 اب النصر. انظر: 808ھـ بتونس. وحفظ القرآن الكريم. ومات في رمضان س ابر الصوفية خارج ب ن بمق ـ .ودف ھ

در البدر ا ابع للب ى الشوكاني, الملحق الت ن عل د ب ة شيخ اإلسالم محم ابع للقاضي العالم رن الس د الق لطالع بمحاسن من بع

عادة بجوار محافظة  للسيد الحفاظة النسابةالطالع  ة الس ي , بمطبع ارة اليمن ى زب ن يحي د ب ن محم د ب المؤرخ محم

  .337,338ص:  1ھـ جـ1348مصر بالقاھرة ,الطبعة األولى 
  .]منثورھم[واب ھكذا وردت في مصدرھا والص - 2
دح  - 3 ان يم ى الشعر, فك ة , وعاش عل ي الجاھلي أ ف ة ونش د بالمدين ن ثابت األنصاري , ول د حسان ب و الولي ھو أب

ي  وة, وف ة شاعر النب ي البعث دن , وف المناذرة والغساسنة ويتقبل صالتھم. وكان حسان في الجاھلية شاعر أھل الم

نة اإلسالم شاعر ال وفي س ـ.تاريخ األدب 54يمانية. وكان يغلب في شعره الفخر والحماسة والمدح و الھجاء, وت ھ

  .152العربي ألحمد حسن الزيات ص:
نة ھو  - 4 ة س د بالمدين ن الخطاب , 23أبو الخطاب عمر بن أبي ربيعة القرشي المخزومي . ول ات عمر ب ة م ـ ليل ھ

ات, ھـ93في سنة فكان يقال , أي حق رفع , أي باطل وضع, وتو د حسن الزي ي ألحم . انظر: تاريخ األدب العرب

  .138ص: 
ھو أبو أمامة زياد بن معاوية , ولقب بالنابغة ألنه لم يقل الشعر حتى احتنك, وھو أحد سراة بني ذبيان ومن ذوي  - 5

بل الھجرة.  انظر: مثالتھم,ولكن تكسبه بالشعر غض من قدره وطأطأ من إشرافه. وكانت وفاته في السنة الثامنة ق

   .  50, 49المرجع السابق , ص:
دون , دارالشعب مصر, ص: - 6 ن خل رحمن ب د ال دون لعب ن خل .  انظر: اإلسالم والشعر , د. سامي 544مقدمة اب

ون واآلداب  ة والفن ة للثقاف اس الوطني ة شھرية يصدرھا العب لة كتب ثقافي ة , سلس الكويت ,  –مكي, عالم المعرف

  .  17-16م , ص: 1990 –م 1923م بإشراف أحمد مشاري العدواني 1978في يناير صدرت السلسلة 
  227-225اآلية  سورة الشعراء , - 7
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د و سبب الحروب بين الكفار والمسلمين, وزادت المشاكل للنفي وابالشكوى  لھجرة والقي

بب  م وبس انھم وأھلھ ى أوط ين إل بب الحن عراء بس كا الش ى, وش روح والقتل ابة الج إص
ذا العصر  .الجروح الموجعة الموصولة من الغربة والقتال وتحول مسار الشكوى في ھ

ربتھم  ل لك ز وج ى هللا ع عراء إل تكى بعض الش ين اش ه ح ان ب الم , واإليم ى اإلس إل
 والمأوى والمعين.  وأحزانھم ألنه ھو الملجأ

 -رضي هللا عنه حين حاول الكفار صلبه: 1خبيب بن عديوقال 

 ُ  2عيرَ صْ مَ  دَ نْ ي عِ اب لِ زَ األحْ  دَ صَ رْ ا أَ مَ ي   وَ تِ بَ كرْ  مَّ ي ثُ تِ بَ رْ ـو غُ كُ شْ أَ  ى هللاِ َل◌َ إ

ه زه وقلق ه وعج ه وكربت ى هللا غربت ه  ل يشكو إل ة حيلت ه وقل داء و ضعف قوت ة األع غلب
  الكفاروأظھروا عداوتھم وعنفھم رغم جزعه الطويل.عندما حاصره 

رة واضحة عن    دھما البعث والحساب  وعرض اإلسالم فك اة والموت ومن بع الحي
ك ويفني .  كانوالجنة والنار و ذي يھل ذه األمور, وھو ال هللا قادرا على تصريف كل ھ

ة , ويتض اإلسالم وأبطل وة خارق ك من خالل المعتقدات الجاھلية أّن الدھر يملك ق ح ذل
  حين يرثي فقيده: 3اليربوعيشعر 

  4ه "لِ اخِ دَ  بِ لْ ع القَ جَ وْ أَ  نٍ زْ ة حُ عَ وْ لَ قده    وَ فَ  اسِ ى النَّ لَ  إِ و اَل كُ شْ أَ  ي هللاِ لَ إَ 

                                                            
ھو ابن عامر بن مجدعة بن جحجبا األنصاري الشھيد ذكره ابن سعد فقال: شھد أحدا,وكان فيمن بعثه النبي (ص)  - 1

م , واست الرجيع, غدروا بھ ن مع بني لحيان , فلما صاروا ب د ب ا, وزي يھم, وأسروا خبيب وا ف يھم, وقتل صرخوا عل

التنعيم. ومھم , وصلبوھما ب ي (ص) , من ق ل النب ا بمن قت وانظر: وسيرأعالم   الّدثنة , فباعوھما بمكة, فقتلوھم

ه شعيب  ق علي ه, وعلّ النبالء لإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي,حقق نصوصه , وخّرج أحاديث

ؤوط  عاألرن ر والتوزي اع والنش الة للطب ة الرس د, مؤسس ين األس ى  -و حس ة األول وريا الطبع ارع س روت ش بي

  .246ص: 1م جـ 1981 -ھـ 1401
ي, - 2 وة للبيھق ل النب راث  دالئ ان للت ة ، دار الري ى  -دار الكتب العلمي ة األول ـ  1408 -الطبع ـ  م 1988 -ھ  3ج

ي,404ص: م الكبيرللطبران ا :المعج ر أيض ميعي  . وانظ لفي دار الص دي الس ق: حم اض  -المحق ة  -الري الطبع

  .338ص: 5جـ  م1994 -ھـ  1415 -األولى 
ح:  - 3 رج األصفھاني ت ي الف اني ألب وعي من شعراء العصر األموى . انظر:األغ ن الشريك اليرب ھوالمشمر دل اب

  .4863ص:  13إبراھيم اآلبياري , جـ 
  .4865المصدر نفسه ص:  - 4
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ر ويشتكي ة عم ذّكر الخليف عق ي ن الّص د ب ن يزي يس ب ن ق د ب رضي هللا  1الشاعر يزي

 ون األموال قائال : عنه بمكانته ومسؤوليته تجاه الوالة الذين يختلس

  َفأَْنَت أميُن هللا في النَّْھي َواألَْمرِ    ◌ً  الةــــأبلْغ أميَر المؤمنيَن رس

  2أميناً لرّب الّناس َيْسَلم له َصْدرى   ا َوَمْن َيُكْن ــَوأَْنَت أَِمْيُن هللا فْين

ا     وا  كما قّدم الشعراء" شكوى بعض الجنود من الوالة والعمال حين يخونون فيم ائتمن
ن  ى عمر ب ة إل د أرسل بشكوى طويل ن الصعق, فق د ب د يزي عليه, على نحو ما نجد عن
الھم  ر مشروع من أعم راء غي روا ث ه كيف أث ّص علي الخطاب من أصحاب الخراج ,يق

  التي يتولونھا ومما يأخذون ألنفسھم من المغازي, وفيھا يقول : 

َ فَ      وا زَ ا غَ ذَ زو إِ غْ نَ ا آبوا وَ ذَ وب إِ ؤُ نُ         3فرا وَ نَ لَ  سَ يْ لَ وفر وَ  مْ ھُ ى لَ نَّ أ

رة        ى وفك ا ومعن ة لفظ عر الفني ائص الش ي خص ارزا ف أثيرا ب الم ت ر اإلس د أّث وق
اظ  وصورة وخياال.واستعان الشعراء بأساليبه البارعة وألفاظه العذبة وتخلّصوا عن األلف

اھلي وك ا العصر الج ل بھ ي حف دة الت اني الجام ة والمع ھل الجاّف لوب س عر أس ان للش
ين يش واضح. ى هللا ح اعر إل أ الش ـويلج ن حبيبتــ ـكو م ه تعه ,ــ ـألن ن ــــــــــــــــــ لّم م

  كوى  ــــأن الشتعاليم اإلسالم 

                                                            
ي ھو عمر ب - 1 ن كعب , وف ن عدي ب ن رزاح ب دهللا ب ن عب اح ب ن ري رظ ب ن ق ن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى ب

و حفص , وھو  ه أب ين الحق والباطل , وكنيت رق ب كعب يجتمع نسبه مع نسب النبي . وإنما سمي الفاروق ألنه ف

ه أول من سمي بأمير المؤمنين. وكان متواضعا , خشن الملبس , شديدا في ذات هللا ,  واتبعه عماله في سائر أفعال

نة  وشيمه وأخالقه , كل يتشبه به ممن غاب أو  حضر. وبويع عمر بن الخطاب رضي هللا عنه , فما أن دخلت س

ن  ثالث وعشرين , فقتله فيروز أبو لؤلؤة غالم المغيرة بن شعبة يوم األربعاء . وقتل في الصالة الصبح ,وھو اب

ي ي . انظر: ثالث وستين سنة , ودفن مع النب ي التب د رجل ر , عن ي بك ي  وأب ادن الجوھر ألب ذھب ومع مروج ال

ي  ي ف تاذ األدب العرب د قميحة أس د محم ه : د.  مفي دم ل ى المسعودي , شرحه وق ن عل الحسن على بن الحسين ب

روت  ة بي ب العلمي ة , دار الكت ة اللبناني ى  –الجامع ة األول ان , الطبع ـ 1406لبن ـ 1986 -ھ  ,333ص:   2م ج

334  .  
ة واإلسالم  - 2 ين الجاھلي ي الشعيبيلاإليجابية والسلبية في الشعر العربي ب دكتور عل ة  ل أخوذة من المكتب ة م (نسخة إليكتروني

  .217ص: 1الشاملة) جـ 
ل  1119 –العصر اإلسالمي لشوقي ضيف , دارالمعارف  -تاريخ أدب العربي - 3 ورنيش الني اھرة ج. م . ع  –ك م  2002الق

  .66ص:  2العشرون, جـ  الطبعة
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 :  1جميل بثينةوحده , يقول 

ِ أْشُكو  عُ بيٍب ُيرى حَ وَ كْ ـشَ  نْ مِ   ُبدَّ اَل وَ    ا ، حبَّھَ ى النَّاسِ الَ إِلَ ,إَِلى هللاَّ   وَّ

َ فَ     ِه ـــــأال َتّتقِيَن هللا فيَمن قتلت ُ سَ مْ أ   2؟ عُ رَّ ضَ تَ اً يَ ــعاشِ خَ  مْ كُ يْ لَ ى إ

وكذلك في العصر األموي صّور الشعراء األوضاع االجتماعية والسياسية الفاسدة 
الذي حين وّزعت األموال والمناصب السياسية.وتكلّموا عن الظلم والجور واليأس 

  في  وجد

 4الخليفة عبد الملك بن مروانإلى الشكوى  3الشاعرالراعي النميريعلي ويالمجتمع, 
 عن دفعھا: العاجزين  لشّدة الضرائب التي جلدوا 

  الــُحَنَفاُء، َنْسُجد ُبْكَرًة وأصي     ٌر ــــأََخلِيَفَة الّرْحَمِن! إّنا َمْعشَ 
ِ في أَْموالِن َّ الً َتْنِزيالقَّ الّزكَ ــــحَ       ا ـــَعَرٌب، َنَرى    اِة ُمَنزَّ

عاَة َعَصْوَك َيْوَم أََمْرَتھُ    َوأََتوا َدواھَي، لو َعلِمَت، َوُغوال      م، ـإّن السُّ
  والــــِباألْصَبحّية، قائماً َمْغل       أََخُذوا العريَف، َفَقّطعوا َحْيُزوَمه 

    

                                                            
ل,  - 1 دھا بقلي ان أو بع ھو جميل بن عبدهللا بن معمر بن الحارث بن ظبيان , أغلب الظن أنه ولد في أواخر خالفة عثمان بن عّف

ه  ه وأحباب ا عن وطن دا من وادي القرى , غريب رك82ويجمع الرواة على أن جميال مات بعي ه ت ـ . ألن ا من  ھ الده ھرب ب

ه وشرحه : د السلطان بعد أن ه وحقق ة , جمع ل بثين وان جمي ه .انظر: شعراؤنا دي در دم ديع يعقوب , -أھ ل ب إمي

  .14, 11, 10م ص: 2004 -ھـ 1425لبنان  –دارالكتاب العربي بيروت 
ه شرحه,شرح ديوان جميل بثينة  - 2 دم ل ة وق د ناصرالدين , دارالكتب العلمي روت ط  -:مھدي محم ـ 1407, 1بي ھ

  177, ص : 2لعربي لشوقي ضيف و جـ تاريخ األدب ا ر:. وانظ60ص: 1جـ
نة  - 3 ي نحو س ري, من شعراء العصر األموي مات ف ي النمي ـ. 90ھو محمد بن عبدهللا بن نمير بن خرشقة الثقف ھ

  .89ص: 7انظر: األعالم للزركلي, الطبعة الثالثة (بدون تاريخ) جـ 
ن كالب ,  ھو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص - 4 ن قصي ب اف ب د من ن عب د الشمس ب بن أمية بن عب

ا  ي متغلب ه , وبق م تصح خالفت ر, فل ن الزبي ة اب أبو الوليد . ولد سنة ست وعشرين , وبويع بعھد من أبيه في خالف

ى  را عل ّيرالحجاج أمي ة , وس ك الخليف د المل اس عب ّج بالن بعين ح س وس نة خم ي س ام , وف ر والش ى مص عل

ي رمضان , العراق.وكان أو دت ف ول : ول دالملك يق ان عب ل ھو هللا أحد" وك ل من كتب في صدور الطوامير" ق

ي  ي رمضان , وأتتن ت ف ي رمضان , وولّي م ف ي رمضان , وبلغت الحل وفطمت في رمضان , وختمت القرآن ف

لفاء لجالل تاريخ الخالخالفة في رمضان , وأخشى أن أموت في رمضان , فلما دخل شّوال وأمن , مات.  انظر: 

ي,تح: 254, 253, 245ص: الدين عبد الرحمن السيوطي ,  اكر الكتب .و فوات الوفيات والذيل عليھا لمحمد بن ش

  .402الدكتور إحسان عباس,دارصادر بيروت(بدون تاريخ) ص:
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  1رَت فتيالــــعلوا مّما أملْم يف      ِدلُوا ـــإنَّ الَِّذيَن أَمْرَتُھْم أْن َيعْ 

م    ا ظل ويعرض الشاعر أيضا الشكوى على الخليفة عبدالملك بن مروان , موضحا فيھ
  ل:ويقوالسعاة , مما ضاعفت الھموم والمشاكل, 

  ِويالَ ــَشْكَوى إَلْيَك ُمِظلًَّة َوعَ        الًة◌ً ـــسَ أبلْغ أميَر المؤمنيَن رِ 

   2الـيْ بِ اِء سَ ى اللّقَ لَ لْو يستطيُع إِ       ُه ـُمومُ ِمْن َناِزٍح َكُثَرْت إَلْيَك ھُ 

ً  3الفرزدقويقول    :شاكيا

  4ا ُيتشّكى حيَن َمّضْت ُكلُوُمَھاھَ بِ     امَ  ِل◌ِ ثْ مِ َلِئْن َقْيُس َعيالَن اشتَكتني لِ 

  : 5جريرويشكو 

ُ وَ     ة ًـأْشُكو أّن بالَغْوِر َحاجَ  ى هللاِ إلَ    ايَ الِ دَ اً بَ دجْ ُت نَ رْ صَ بْ ا أَ ذَ ى إِ رَ خْ أ

َ ِع كَ يْ مِ اِر الجَ ي دَ ا تنحُن فِ ذَ إَ    6اياليَ ٍل لَ وْ ُف حَ صْ ا نِ نَ يْ لَ ُن عَ وْ كُ يَ      اـمَ نَّ أ

                                                            
واِة  - 1 قِّ النَّ ي َش ي ف حاِة الت َك السَّ داَر تل يالً أَي ِمق ام . انظر:َفت ن جواھر الق اج العروس م ـ  وست دي , ج  30للزبي

ة 144ص: اجي, مطبع . راجع لألبيات إلى :شعرالراعي النميري, تح: الدكتور نوري حمودي القيسي , وھالل ن

  .209ص : 2انظر: تاريخ األدب العربي لشوقي ضيف جـ .  54م ص: 1400المجمع العراقي سنة 
  54شعرالراعي النميري, ص:  - 2
د ھو ھمام بن غالب بن صعصعة من د - 3 ه, ول ارم , فمن تميم , كنيته أبو فراس,ولقبه الفرزدق,لقب به لغالظة وجھ

روت 114في البصرة  رزدق ,دارصادر بي وان الف ھـ وأصيب الفرزدق بذات الجنب فكانت سبب وفاته. انظر: دي

  .5ص:  1(بدون تاريخ) مج:
  
أزالت شكواه حين أصابتھا الجروح اشتكتني: أزالت شكواي, مّضت: أوجعت, الكلوم: الجروح, إن قيس عيالن  - 4

ة. روتانظر: الموجع اب العربي,بي راد, دارالكت د ط رحه مجي ه وش دم ل وان الفرزدق,ق ان,الجزء  -دي لبن

  .338األول,ص:
نة 33ولد في سنة  - 5 وفي س ة. 114ھـ ,وت ي اليمام د ف الخطفي . ول ة الملقب ب ن حذيف ة , ب ن عطي ر ب ـ . ھو جري ھ

وان ج رح دي عراؤنا ش ر: ش روت انظ ي بي اب العرب لق, دار الكت دين س اج ال رحه: ت ه , وش دم ل ر ق ان  –ري لبن

  .4م, ص: 2005 -ھـ 1425
  .   708لبنان,ص: -شرح ديوان جرير,ضبط معانيه وشروحه وأكملھا إيليا الحاوي, دارالكتاب اللبناني,بيروت - 6
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  ظلم العمال وشّدتھم : 1الشاعر كعب األشقرييشتكي و
  

  الِد ذَئابُ ـــاُل أَْرِضَك بالبـعم    ا ـإْن ُكْنَت تحفظ ما يليَك فإّنم
  2لّد بالسيوِف ِرَقابُ ــــحّتى تج     ه ـُعو لَلْن َيْسَتجْيُبوا للّذي َتدْ 

ة وإخالصا      الة اإلسالم صدقا وأمان ا أن شعر الشكوى استجاب لرس ويظھر من ھن
ان  وفكرة طيبة لتطھير نفوس الناس وتھذيب أخالقھم المليئة بالفسق والجور. فالشعر ك

ع. و ا يجري في المجتم را صادقا عن اإلحساسات البشرية وعّم ر اإلسالم تعبي ان أث ك
  واضحا في ألفاظه ومعانيه.

  العصــــر العبـــــاسي  -

ًرا في أغراضه و تطّورالشعرفي ھذا العصر "   ي، أسلوبهه وفي معانيتطوًرا كبي  الفن
اس شتى األب نتيجة االختالط كانت وزًنا وقافية. وھذه و لغة ّدمبشرية ، وتالجن ومال ق  عل

ذا واتسا الدينية واللغوية واألدبية، فية. وفي ھ ارف الفلس أليف، وظھور المع ة الت ع حرك
واس 3مثل بشار العصر ظھر الشعراء المحدثون أ5الطغرائي"و 4وأبي ن صراع  . "ونش

ود الشعر.  بين أولئكد حا تالمحدثين والمحافظين فيما يسمى اصطالًحا قضية عم  وكان
ذا ب متميزة الحضارة العباسية ي ل رنضج عقل ا كث رن ا واجهت الشكوى لم اس في الق لن

                                                            
د ھو  - 1 ه من عب ة من األزد, وأم اقر قبيل دان األشقري, واألش ن مع ي كعب ب دود ف ارس خطيب مع القيس شاعر ف

ب ن أصحاب المھل جعان, م و  الش وي. وھ د األم ي العھ اش ف اني ع اعر عم ر:  .ش انيانظ فھاني   األغ  لألص

ـ  دار الفكر , ھـ)356(ت اريخ) ج ة, .54ص:  13(بدون الت ر رضا كحال ؤلفين لعم م الم الة معج  -مؤسسة الرس

ة -دار العلم للماليين لبنان للزركلي, واألعالم .669ص:  2م , جـ 1993 األولى الطبعة م, 1980الخامسة  الطبع

    .229ص:  5جـ 
ه), لدكتور علي الشعيبيل اإليجابية والسلبية في الشعر العربي بين الجاھلية واإلسالم - 2 ارة إلي د سبقت اإلش ـ (ق  1ج

  .224ص: 
ار بالبصرة . وت - 3 د بش الوالء , ول ي ب ن يرجوخ العقبل رد ب ن ب نة ھو بشار ب اريخ األدب 167وفي س ـ. انظر: ت ھ

  .264, 263العربي ألحمد حسن الزيات, ص:

نة  - 4 واز س رى األھ ة من ق د بقري واس. ول وفي 145ھو الحسن بن ھانئ بن عبد األول الحكمي. يكنى بأبي ن ـ, وت ھ

  .272ھـ. انظر: تاريخ األدب العربي ألحمد حسن الزيات,ص:199ببغداد سنة 

و إ - 5 د أب نة ھو العمي وفي س ية . وت د  بأصبھان من أسرة فارس الطرائي . ول ى المعروف ب ن عل سماعيل الحسين ب

  .287,288ھـ انظر: تاريخ األدب العربي ألحمد حسن الزيات,ص:513
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ع ري الراب روب ب الھج ن ض اتم ن والنكب ة  1".المح مت الدول ر انقس ذا العص ي ھ وف

ى دويالت  رةاإلسالمية إل ا كثي ى , مم ر والتسلط أّدى إل اد المشاكل والنوائب والفق ازدي
وء  ر وس اد والفق اھر الفس ن مظ رين ع كوى معب ى الش عراء إل أ الش د ولج م, وق والظل

  :  2ن األحنفالعباس بالمعيشة, يقول 

ِ      ُر في حكمِه ائِ ــــا الجَ ـھَ ا أيُّ يَ   ِ  تَ ئْ شِ  نْ ھلمَّ إ       ِم ــاكِ ــى حَ ـلَ إ

   ِم ـائِ دَّ ـاللَُك بِ ـــَك َوال َوصْ نْ مِ     َرى ـا نَ ـــمَ يْ ِسِن فِ الُمحْ َت بِ نْ ا أَ مَ  

   ِم ــــئِ اَن َوال ناـلَْسُت بَيقظَ      اً ـائِمــــي ُكلَُّه ھَ ــليْ ُت َل◌َ يْ ِب◌ِ أَ  

   3م َتأَثمِ ـــا ِحبُّ لَْو أنَصفَت ليَ       ى كلَّهُ دَ ــي الجوِر المُ َت فِ زْ اوَ جَ  

ا,  4الكندي الفيلسوفويقول   ر أھلھ يشتكي فساد األحوال السياسية وتولية المناصب غي
  فقد ساد الظلم لسبب تقلّب األحوال السياسية واضطرب القيم:

◌َ ال 5افأنَ  َ  6يابِ نَ ـذَّ  7سْ ّكـنَ  وْ أَ  كَ نَ ـوْ ـفُ جُ  ضْ مِّ غَ فَ     ؤسِ رُ األُ  ىلَ عـ

                                                            
نع - 1 د الم د عب دكتور محم ي العصرين األموي والعباسي لل ي وتاريخه ف اجي, دار الجي ماألدب العرب روت  لخف بي

د ھيكل, 81,82,104م ص: 1990-ھـ 1410 دكتور أحم ة لل . انظر: األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط الخالف

   .127, 81م , ص: 1986القاھرة, الطبعة العاشرة  –كورنيش النيل  1119 –دارالمعارف 

كان العباس بن األحنف أشھر شعراء الغزل في عصر بني العباس ,وال يكاد يعرف له شعر في غير الغزل. وھو  - 2

ن نة  م وفي س داد, وت أ ببغ ان ونش ي خراس ة ف رب النازل ـ .188أوالد الع ارل انظر:ھ ي لك اريخ األدب العرب ت

  .23ص: 2بروكلمان , جـ 

اھرة ,  - 3 ـ 1373ديوان أبي الفضل بن األحنف, شرح وتحقيق: عاتكة الخزرجي, مطبعة دار الكتب المصرية الق  -ھ

  .300م , ص: 1954

نة ھو أبو يوسف يعقوب بن ا - 4 وفي س ي العصر 246سحاق الكندي الفيلسوف, ت اريخ األدب العرب ـ.وانظر: من ت ھ

ة  ة الثاني  1976العباسي األول لطه حسين العصرالعباسي األول (القرن الثاني) ,دارالعلم للماليين بيروت  ,الطبع

  .464ص: 2جـ 
  
د وعلي - 5 ى العق دد زاد عل اء والع اف البن ال أن ع يق اف ) الشيء ارتف يطانظر: . ه أشرف( أن م الوس راھيم  المعج إب

  .964ص: 2جـ مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار
  .316ص: 1جـ  صدر نفسه,الم . وانظر:( الذنابى ) الذنب ويقال ھم ذنابى فالن أتباعه - 6
ن خ- - 7 أه م ه طأط ؤخره ورأس ه م فله أو مقدم ل أعاله أس ه جع ا قلب ره داء ( نكس )الشيء نكس ام وغي زي والطع

ه رج من ا خ د م ه بع ر رده في ك األم ي ذل ه ف ال نكس رى ويق رة أخ اده م ريض أع ر:الم ه,الم . وانظ در نفس  ص

  .952ص:2جـ
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 سْ جلِ تَ اسْ فَ  ـكَ تِ يْ بَ  رِ ـعْ ـي قَ فِ وَ      كَ يْ دَ يَ  ضْ بِ اقْ وَ  ادكَ وَ ل سَ ائِ ـضَ وَ 

ُ العُ  غِ ابْ فَ  يككَ لِ مَ  دَ ـنْ عِ وَ      سْ نَ أْ ـتَ اسْ م فَ وْ اليَ  ةِ ـدَ ـوحْ الـبِ وَ ّو     ـــل

    ـــسِ فُ نْ األَ بِ  ـّززَ ــعَ التَّ  نَّ إِ وَ       ـالِ جَ الرِّ  بِ لوْ ي قُ ى فِ نَ الغِ  نَّ إِ فَ 

  ــسلِ فْ مُ  ةٍ وَ رْ ــي ثَ ذِ ـى وَ ة      غنّ رَ ـسْ ي عُ خِ أَ  نْ ى مِ رَ ن تَ ائِ كَ وَ    

   1مـسْ رْ يِ  مْ لَ  دَ ــــعْ ه بَ نَّ ى أَ لَ ت       عَ يّ ه مَ ـصِ خْ ــم شَ ائِ قَ  منْ وَ 

ت الشكوى من , تقدمت الشكوى, وتنوعت, وتوسعت, وشاعالعصر العباسي الثانيوفي 
ا  الدھر ومن الناس, وھي شكوى قديمة, غير أنھا اتسعت في ھذا العصر سعة شديدة, لم

    .شاع فيه من كثرة البؤس والضنك في حياة الشعب

ول كما ظھر شعر الشكوى من البؤس، الذي كان تعبيًرا عن بعض و" ر ,يق مظاھر الفق
 : 2ابن الرومي

ِ لَ و إِ كُ شْ ــــــا          يَ عَ بَ صْ ه اإلِ يْ و الَعيْلة فِ ّد ذُ مَ وَ    ــا عَ مَ دْ المَ  3ويَمري ى هللاِّ

َ وَ   عَ ُم الَب◌ِ وْ القَ  حَ بَ صْ أ َ ــــــا          وَ اُن َجوَّ    4ـــاعَ بَ شْ  يَ اَل  نْ ــــــائُع أَ َخشي الجـ

ا الشاعر وكذلك ضاق  ا ظالم وكلھ بالحياة حتى أصبح متشائما "فالحياة كلّھا سواد وكلّھ
  ,ويصور ذلك تصويرا بديعا في بكاء الطفل حين والدته, يقول:بالء ال يطاق

  ةَ يُولَدُ اعَ ـــــسَ  لِ فْ اُء الطِّ كَ بُ  نُ وْ كُ يَ     اــھَ فِ وْ صرُ  نْ ه مِ ا بِ يَ نْ الدُّ  نُ ذَ لَِما تُؤْ 

                                                            
اھرة -دارالمعارف الثاني للدكتور شوقي ضيف  يالعصر العباس -تاريخ األدب العربي - 1 ة 2001الق ة الثاني م  الطبع

     241ص:عشرة.
نة ولد ابن الروم - 2 ه مات 221ي س ائتين. وأن انين وم ع وثم نة أرب ائتين وس بعين وم نة ست وس ين س ات ب ه م . وأن

ه من  أغرى ب ه ف مسموما ,وأن الذي سمه أو من سمه ھو القاسم بن عبدهللا وزير المعتضد, كان يكرھه ويشفق من

دا أطعمه شيئا فيه السم. أن كان سيء الحظ في حياته, لم يكن محببا إلى الناس وإنما  ان محس كان بغيضا إليھم وك

أيضا.فقد كان حاد المزاج مضطربه معتل الطبع ضعيف األعصاب.فھو شاعر مطيل ومطيل جدا , يبلغ بقصيدته 

ـ  –المئات من األبيات. وانظر:من تاريخ األدب العربي  اني) لطه حسين , ج رن الث   2العصر العباسي األول (الق

  .373,376ص: 
ى  (مري) الميم والراء - 3 ِتدرار، واآلخر عل ِح شيٍء واس ى مس ُدھما] عل والحرف المعتل أصالِن صحيحان يدلُّ [أح

  .314ص:5جـ الحسين أحمد بن فارس بن زكريا يبأل معجم مقاييس اللغة وانظر:صالبٍة في شيء.
ة الثا –شرح األستاذ أحمد حسن بسج, دارالكتب العلمية بيروت ديوان ابن الرومي,  - 4 ان , الطبع ة لبن ـ 1423من  -ھ

  .2726ص:  1جـ, م 2002



29  
ا كَ ــھَ نَّ إِ ـــا وَ ھَ نْ يــــــه مِ كِ ا يبْ مَ ال فَ إِ وَ      1ــــه وأْرَغدُ يْ فِ  انَ ـا      ألفَْســُح ممَّ

                                                            
دا - 1 ه رغ عا وعيشه جعل  المعجم الوسيطوانظر: .( أرغد ) صار في رغد من العيش أو أخصب وأصاب عيشا واس

  .357ص:1جـ براھيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجارإل
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َ كَ  1ــــلَّ ھَ ا اْسَت◌َ يَ نْ َر الدُّ صَ بْ ا أَ َذ◌َ إِ  دُ اھَ ذَ أَ  ى منْ قَ يلْ  فُ وْ ا سَ ـــمَ ه       بِ نَّ أ     2ا يُھَدَّ

َ  فسِ للنَّ وَ  َ تظـــــــلُّ كَ  الُ ْحوَ أ     3سيُشھَـــدُ  بٍ يْ لَّ غَ ا كُ فيھَ  اِھدُ ــشَ تُ   ا      ھَ نَّ أ

  4ساعة والدته فيبكي بكاء مرا " " فالدنيا آالم ثقال وأھوال طوال , والطفل يشعر بذلك 

ديع  و في ھذا العصر استخدم الشعراء وا التكلف و بإسرافالصنعة اللفظية والب , وجمع
ه بسبب اتصال بالدقة والرمز والفلسفة  ذا كل اوت من شاعر آلخر, وھ ذه تتف العمق وھ

ران الب د الحضارة اإلسالمية بالحضارات األخرى, يقول ابن خلدون: "وعلى مقدار عم ل
وفر دواعي  ا , بحيث تت يكون جودة الصنائع للتأنق فيھا حينئذ , واستجادة ما يطلب منھ

 5الترف والثروة" 

  في أسلوب بديع:  البحتريويشتكي 

  دْ ـــــــــِمْن ھََواهُ ، فَلَْم أجِ      اً ــــــــقَْد تَطَلّْبُت َمْخَرج

  َوَجدْ  اـــــــــّن ، وقَلبي بِمَ ـ     ـضاَق صدِري بما أج

  6وى الُحّب ، والكَمدْ ــكْو     ُت جـــوتغضبُت ، إْن ش

   7دْ ــــــواَك ذْن     ٌب ، فإْن تَْعُف ال أعُ ــــواشتكائي ھ

                                                            
والدة و- - 1 د ال اء وصاح عن ع صوته بالبك ا ( استھل ) الصبي رف دأناه أو رأين تھللنا الشھر ابت ال اس الشھر أھل ويق

تله يف اس ه والس الل أھل الن الھ ل وف ه تھل ت والوج ين انھل ل والع ر ھ ه والمط ر:ھالل ه ,  . وانظ در نفس المص

  .992ص:2جـ
َقاُطهمن  ھددي - 2 اِء وإِْس ُض الِبَن ِديُد ) ، وھو َنْق ْدُم الشَّ دُّ : الَھ دد : (الَھ اج العروس .وانظر:ھ اموس ت  من جواھر الق

  .335ص:9جـ  للزبيدي
  53ص:  1ديوان ابن الرومي, جـ  - 3
  242  ص: يتاريخ األدب العربي لشوقي ضيف العصر العباس - 4
روت - 5 ات بي ي للمطبوع ة األعلم ن خلدون,مؤسس ة اب دون للعالم ن خل ة اب اريخ) ص:  -مقدم دون ت . 281لبنان(ب

  .107في األموي  والعباسي للدكتور محمد عبدالمنعم الخفاجي, ص:   العصرين-انظر: األدب العربي وتاريخه  
6
َكًة  : الُحْزُن الشديد -    .113ص:9جـ   للزبيدي تاج العروس من جواھر القاموس . انظر:الَكَمُد ، ُمَحرَّ

روت ,  - 7 ل بي اجي, دارالجي دالمنعم الخف د عب دكتور محم ـ  1410العصرين  في األموي  والعباسي لل م, 1990 -ھ

  .                                                                                          108ص: 
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  شاكيا من أحوال الحرمان والنكد: 1ابن المعتزويقول 

  2دِ فاھُرْب إلى المْوِت من ھَمٍّ ، ومن نَكَ     لم يَبَق في العيش غيُر البؤِس والنََّكِد 

  3دِ ــا َدھُر َحْسبَُك قد أسَرفَت ، فاقتصِ يَ     ا ــــــھَ ھِ ارِ كَ مَ  نْ ي مِ نِ يْ ُر عَ ھْ ا دَ َت يَ أَلْ مَ 

اة     اة الحي ة لمعان ى جانب موضوعاتھا القديم وظھرت موضوعات الشكوى الجديدة إل
ات المتنبيالمعاصرة , كما يقول  ع النب ثلج التي تمن رد وال من  شاكيا من كثرة موانع الب

  الظھور:

 5 ا َكثَرَة الَعواِئقِ الھَ ـــَيشُكو خَ      الَحداِئقِ ِر وَ ـالُخضْ  4لُمُروجِ ا لِ مَ 

 وھكذا تعكس ھذه الشكوى ثقافة ذلك العصر واألوضاع االجتماعية والسياسية السيئة.

ول  ار وتح ديد  مس اؤم الش ن التش رب م ى ض ان إل ن الزم كوى م تكى الش ا اش كم
  يقول:ر متعبا ويائسا لما جمعت المصائب عليه, وتكسر فؤاده,من الدھ الشاعرالمتنبي

  الِ ـــــــــفُؤادي في ِغشاٍء ِمْن نِبَ  حتى    6َرماني الّدھُر باألرزاءِ 
  7الِ ـــتَكّسَرِت النّصاُل على النّصَ   اٌم   ــفَِصْرُت إذا أصابَْتني ِسھ

ان , وأھل ة بقيت نحو شكوى الزم ه , وسوء الحال , ولكن موضوعات الشكوى القديم
 وسخط اإلنسان وفقره .

                                                            
نة  - 1 امراء س ود 248ولد ابن المعتز في مدينة س د زاھر من أجمل عھ ة المتوكل وھو عھ ّده الخليف د ج ي عھ ـ ف ھ

ـ ھـ . ان296الخالفة العباسية وأكثرھا ازدھارا وتوفي سنة  ظر: شعراؤنا ديوان ابن المعتز شرحه مجيد طراد , ج

  .8,9. وطبقات الشعراء البن المعتز , ص: 7,15ص:  1
ل ( نكد ) نكدا ونكادا شؤم واأل- - 2 الن ق د ف ال نك ر ويق اء البئ د م ال نك ل يق زر وق تد والشيء ن مر عسر وعيشه اش

دعطاؤه أو لم يعط البتة ونكد بحاجتنا بخل بھا فھو نكد ونكد  داء ( ج ) نك د وھي نك  . انظر:( ج ) أنكاد وھو أنك

  .951ص: 2جـ براھيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجارإلالمعجم الوسيط 
  .242ص:  لشوقي ضيف يالعصر العباس -تاريخ األدب العربي - 3
م الوسيط  . وانظر:( المرج ) أرض واسعة ذات نبات ومرعى للدواب ( ج ) مروج- - 4 راھيم مصطفى ـ إل المعج ب

  .861ص:2جـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار
  .365, ص:  1جـ. ,م 1986بيروت , –ديوان المتنبي شرح عبدالرحمن البرقوقي , دارالكتاب العربي  - 5
ع: األ )رزأ  ( - 6 رزء: المصيبة، والجم ر: رزاء.ال ة وصحاح العر انظ اج اللغ ةالصحاح ت اد إل بي ن حم ماعيل ب س

  .53ص:1جـ الجوھري
  .141ص:  3ديوان المتنبي شرح عبدالرحمن البرقوقي , جـ  - 7
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  شاكيا جفوة األيام: 1مھيار الديلميكما يقول 

   3بلِ ى الكَ لَ إِ  2يانِ ِد العَ ى يَ ــــوَ كْ ـــــــــا       شَ تھَ وْ فَ جَ  ى األيَّامِ لَ و إِ كُ شْ أَ  

حسب معطيات العصر, وتنوعت معانيھا واستحدثت ألفاظھا   وھكذا اتسعت الشكوى    
 ت قصائد الشكوى مستقلة بدون أن تضم معھا غرضا آخر., وظھر

  الشعر في العصر الحديث -

كان للشعر أنماط متنوعة في التعبير وظھرت نھضة فنية في الشعر العربي الحديث. و  
ل مدرسة و ت اتجاھات الشعراءتعددو والصياغة واألفكار والموضوعات. مدارسھم مث

ديوان  اء وال واإلحي ر وال وأبول ةوالمھج ة الحديث رت او ،مدرس ي أث ية ف داث السياس ألح
ى العربي الحديث  شعرال ا أّدى إل ددة بسبب االستعمار الغربي مّم حدوث الحروب المتع

ذا فازدادت  م والنفي والھجرة في ھ اد والظل دمار والتخلف والفس انية كال المشاكل اإلنس
ر ن االضالعص رين م رن العش ن الق ف األول م ي النص اد ف ا س ة م طراب . وخاص

زائم  ن ھ اھدوا م ا ش رائحھم لم عراء, وفاضت ق وب الش ّزت قل ق, فھ والفوضى والقل
ى  ا تلّق دقاء,واألعداء , وم وان واألص اء اإلخ در, وجف ة وغ ال خيان ات, وأعم ونكس
ر  اة المري المسلمون من اإلھانة والذلّة بأيدي الحكام األجانب. وشعر الشعراء بواقع الحي

ذي م ال ه من األصدقاء واألعداء.  الذي يكافحونه, والظل ذي يالقون اء ال ه, والجف يكابدون
ان. اة واإلنس وا عن الحي م  فتكلم كوى واألل رن الش رين بق رن العش ّمى الق ن أن نس ويمك

  بسبب ھذه الظروف القاسية المؤلمة.

   

                                                            
دادھو - 1 ي بغ د ف العراق. ولُ يعة ب عراء الش ن ش ديلمي، الفارسي األصل. م ه ال ن مرزوي ار ب ين مھي نة  أبوالحس س

ة، فل ھـ360 ه العربي زم الشريف ونشأ مجوسًيا على دين آبائه. اھتم أبوه بتعليم دواوين. ل ا بال ا شبَّ التحق كاتًب م

نة  ه س ى يدي لم عل داد، وأس ِضي شاعر العلويين ونقيبھم في بغ ي 394الرَّ د الشريف الرضي ف ى ي ـ. تخرج عل ھ

    .65ص:  2ھـ. انظر:تاريخ األدب العربي لكارل بروكلمان,جـ 428, وتوفي سنة الشعر
م الوس. ( العاني ) الذليل واألسير - 2 د النجارإل يطالمعج ادر ـ محم د الق د عب ات ـ حام د الزي راھيم مصطفى ـ أحم  ب

  .633ص:2جـ
ال - 3 ول وأكب ل وكب ان ( ج ) أكب ن أي شيء ك د م ل ) القي ـ ( الكب ع 774ص: 2 . وانظر: المصدر نفسه,ج .وراج

ى  ة األول اھرة, الطبع ة دار الكتب المصرية بالق ديلمي, مطبع ار ال وان مھي ـ 1344لألبيات دي ـ1925 -ھ ,  1م ج

  . 175ص: 
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ه الشتراكه في  1محمود سامي الباروديويشكو الشاعر  رط لوعت ين وف من الفراق والب

  م:1878حدثت بين الروس والدولة العثمانية سنة حرب البلقان التي

  صدِ ى خلٍَّة قَ لِّ ذِ ى كُ ائِ نَ ي تَ هُ فِ ا       لَ ـــــَسَرى بِِھُم َسْيَر اْلَغَماِم ، َكأَنَّمَ 

ُموِع بِِه َخدُّ ــــــــــى      َوالَ خَ كَ َن البُ ٌن مِ يْ ى عَ ھِ ال عيَن إالَّ وَ فَ    2دَّ إاِلَّ لِلدُّ

ه ويرفع الشاعر أيض ا الشكوى إلى هللا لعادات المجتمع الفاسدة حتى سئم الشاعر مكانت
  بينھم, ورفض حياته الطيبة إذا لم يتمكن من إصالح ھذا المجتمع: 

ِ أَْشُكو أَنَّنِي بَْيَن َمْعشَ    طيٌِّب وخبيثُ  مْ ـــــــــــھِ يْ دَ اٌء لَ وَ سَ   ٍر    ــــإِلَى هللاَّ

  ِمَن النَّْفِس ، َمْصنُوٌع لَھُنَّ َحِديثُ      راً بلغنَهُ ــــــُرمَن أَمْ  نْ سٌن إِ لْ أَ  ھُمْ لَ 

  3ْيُء وْھَو َرثِيُث ؟ــــوَكْيَف يَُدوُم الشَّ       تَِرثُّ َعلَى قُْرِب الِوداِد ُعھُوُدھُْم 

ْھِر َمْحتِدٌ فَلَْيَس لَھُْم فِ    ٌم ، َوال في الَمْكُرماِت َحِديثُ ـــقَِدي      4ي َسالِِف الدَّ

  5ثُ يْ مِ دَ  وَ ھُ ِش وَ يْ َب العَ ُت طيْ رْ كَ نْ أَ وَ      ى تِ انَ كَ ُت مَ مْ ئِ تَّى سَ حَ  مْ ـــھِ مُت بِ برِ 

   6ا لَِي بَْيَن اْلَعالَميَن ُمِغيثُ ــــــــــــفَمَ     ِه لِ ــــــــضْ فَ بِ  مْ ھُ نْ ى هللاُ مِ نِ ثِ يغْ  مْ ا لَ ذَ إِ 

اة الذاتية سيسعن األحا والتعبير والتنوع التجدد إلى رالشاع هو"اتج     المعاصرة والحي
ة األمور عن ابتعد أنه كما ؛القومية والقضايا ى واتجه الشخصية التافھ ة األمور إل  العام

                                                            
ان  - 1 ه .  وك ة أبي ي نعم اھرة وشبل ف د بالق ھو ابن حسن بك حسنى مدير دنقله وبربر على عھد محمد على باشا. ول

ان,  ى شب فصيح اللس رب حت عراء الع ن ش ول م ن الفح درس دواوي ه ب ذ نفس اده. فأخ عر وإنش ظ الش ا بحف مولع

اض  النحو.ثم ف م ب راب دون عل ى اإلعب ا عل راض مطبوع ي األغ عر ف ق الش انطلق برائ انه ف ى لس ظ عل ا حف م

  .492م.انظر: تاريخ األدب العربي ألحمد حسن الزيات ,ص: 1904المختلفة. وتوفي سنة 
ة مصرللدكتور يفي األدب المعاصر ف - 2 الي, دارالطباعة المحمدي ى –محروس منشاوي الج ة األول اھرة ,الطبع الق

  48, ص:م1979 –ه 1399
تأو  أو الخلق البالي ) الجريح وبه رمق ( ج ) رثاث( الرثيث  - 3 اع وسقط البي م الوسيط  . انظر:رديء المت المعج

  .328ص:1جـ إبراھيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار
ارس ال يبألمعجم مقاييس اللغة  . انظر:(حتد) وھو اسِتقرار الشَّيِء وثباُتهُ من ھو األصل الَمْحِتدُ  - 4 ن ف د ب حسين أحم

  .135ص:2جـ بن زكريا
  .252ص:5جـ للزبيدي تاج العروس من جواھر القاموس , انظر:الرجل السھل الطلق الكريم) َدِميثٌ  ( - 5
ان ,صويلح  - 6 الي عم ي, دار المع د هللا حسين العرب ال عب د كم داد حام ي, إع ي الشعر العرب معجم أجمل ما كتب ف

  .71م ص: 2002  -ھـ 1422يف الدولية الطبعة األولى األردن ,دار التوزيع والتسو
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ة كوصف ارك والحروب الطبيع ى والشوق والمع ى ,؛مصر إل ة؛  الحض عل البطول
   :المنافقين كقوله من حوله ومن زمنه وشكوى ؛والنيل الليل فووص

  1اءِ ـــــــــربَ الحَ  نَ وّ لَ تَ  نَ وْ نُ وَّ ــــــــلَ تَ يَ       ــــراشِ معَ وَ  ،رٍ ادِ غَ  انٍ مَ زَ  يفِ  انَ أَ 

و "الشاعر يعبر في تجربته عما في نفسه من صراع داخلي , سواء كانت تعبيرا عن    
ة  ة التجرب ي طبيع ان ف ذا ك ام ول اني ع ف إنس ن موق و,أم ع ه ھ االت نفس ن ح ة م حال

ور  ل الجمھ ا يحم ا م ر عنھ اوب والتعبي ا يتج ا م رى فيھ ع أن ي ه يتوق ا , ألن ى تتبعھ عل
ّور  ا يص و صورتھا , كم واطره ليجل اعر موضع خ ا الش ي جعلھ ة الت ة التجرب وطبيع

ة 2الشاعر محمد إسماعيل الصبري ذه القري ا ساموا أھل ھ شاكيا من فظائع اإلنجليز وم
  من الخسف والقتل وعذاب السجون في حادثة دنشواري, يقول: 

  ّوقطَ مُ  اكَ نَ ھُ  3هبَ اوَ جَ  نَّ رَ  وْ ه       أَ ــا بِ مَّ س مَ ائِ ــــــا بَ ھَ يْ فِ  نَّ ن أَ إِ 

  4ھقُ ر يرْ آخَ ى وَ دَ يرْ  بٍ ــذّ عَ مُ اھــل      بِ وَ ام أَ يَ النِّ  مِ وْ ع القَ اجِ ضَ مَ وَ 

  6يبُرق  5اِرُحھا الُمھنَّدُ جَ  امَ ا دَ اِمال       مَ ى ِشفاًء كَ حَ رْ بلَُغ الجُ َت◌َ  نْ لَ 

  من االحتالل الغربي في سوريا:7سعود سماحةمويشكو الشاعر 
                                                            

دّرس  -1 د م دين أحم ال ال داد: جم دارس "الشعرفي العصرالحديث", إع ي الحديث , م مقالة "الوافي في األدب العرب

  .3أول اللغة العربية بالمدرسة التوفيقية الثانوية بشبرا, الجزء األول ص:
م ألسرة متوسطة, وأخذ يختلف منذ نشأته إلى المدارس على غرار 1854ھو شاعرمصري ,ولد في القاھرة سنة  - 2

ا  ا دمث ان رقيق ه ك نظرائه من أبناء ھذا الزمان , وكان معاصروه يلقبونه (شيخ الشعراء)ويجمع معاصروه على أن

ة الظل ولطف ال ه من خف تھرون ب ا يش اھرة وم حس, وديعا حلو النادرة , وھو من ھذه الناحية يمّثل رّقة أھل الق

ارف ج م ع : األدب العربي المعاصر  في مصر للدكتور شوقي ضيف ,رم.  انظ1923وتوفي في سنة  دار المع

   .92,93 98ص:  م,1992, الطبعة العاشرة 
ات ـ إل المعجم الوسيط انظر: . منھما على اآلخر ئ( جاوبه ) مجاوبة وجوابا رد كل - 3 د الزي راھيم مصطفى ـ أحم ب

  .144ص:1جـ  محمد النجارحامد عبد القادر ـ 
  .128ص:10البن منظور, جـ لسان العرب يرھق أي يغشى.  انظر: - 4
د  - 5 ر الحدي ان خي د وك م الوسيط  انظر: .( المھند ) السيف المطبوع من حديد الھن د إلالمعج راھيم مصطفى ـ أحم ب

  .997ص:2جـ الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار
  .98المرجع نفسه, ص :  - 6
امع 1946م وتوفي في سنة 1882ولد في ديرالقمر لبنان من أبوين شويرين في سنة  - 7 م. وله ديوان شعر ضخم ج

بش,   د ق ديث ألحم عرالعربي الح اريخ الش ر: ت ع , وانظ س المرج ي نف عره ف ماحة" وش عود س وان مس م "دي باس

  .291,292ص:



35  
ُ وَ  تُ وْ مُ يَ  دٌ لَ بَ     ــمُ كَ بْ أَ  مّ صَ ـا أَ مَ ھُ نَ يْ بَ  ـرُ ھْ الـدَّ وَ     ــــألّمُ تَ تَ  ةٌ مَّ أ

  1رمُ ـبْ المُ  ــاءُ ضَ ان القَ نَ بْ لُ  احَ تَ اجْ ة    وَ مَ يْ ظِ عَ  بُ وْ ا الخطُ يَ رِ وْ سُ بِ  تْ لَّ حَ 

  ـوا لّمُ عَ تَ ـوا وَ لّمُ عَ فَ  ارَ حَ وا البِ اضُ ى     خَ لَ األُ  ةِ رَ ابِ بَ الجَ  ضَ رْ ا أَ يَ  تِ يْ يِ حُ 

ّور دزكي ويص اعر أحم ادي الش ر  أبوش ر األمي ي أس اكيا ف يين  ش ية الفرنس وحش
  في قصيدته" األسد األسير"ويقول:2عبدالكريم الخطابي

   ـالِ اآلمَ  عُ ارِ مصَ  لُ وْ ھُ ا تَ ــذَ كَ أَ     ـــالِ طَ بْ األَ  بُ ائِ صَ مَ  روعُ ا تُ ذَ كَ أَ 

يالِ األبي التَّ  لِ يْ ح الجِ ـــامِ طَ مَ ة    لِ رَ ــصْ نُ  ةُ مَ يْ زِ الھَ  كَ بِ  نُ وْ كُ تَ  اذَ كَ أَ 
3  

  : 4جميل صدقي الزھاويويشكو 

ً يْ عَ  ى هللاِ لَ و إِ كُ شْ أَ     5ــــــاـــــامَ اء عقَ دَ ا وَ ـــــرً ــــــا       مُ شـ

 ــا  امَ زَ ل دِ ـــوْ جُ الـــــوُ  ـــا       لــــــمِ ي عَ س فِ يْ امِ وَ النَّ  سَ يْ لَ 

  1اامَ ظَ نِ  تَ ــــدْ جَ ــــــــا وَ مَ ـــــا       وَ ــــامً ظَ ت نِ دْ جَ وَ  دْ قَ فَ 

                                                            
ن ال - 1 راِم م ارَة الِب ُع ِحج ذي َيْقَتلِ ِرُم ال االُمْب يھا وَيْنَحتھ وِّ ا وُيَس ل ويقَطُعھ ر:جب رب . انظ ان الع ن  لس الب

  .43ص:12منظور,جـ
نة ( - 2 ريم الخطابي س د الك ـ= 1299ولد محمد بن عب أ 1881ھ ة، ونش يمة المغربي رب الحس دير" ق دة "أج ي بل م) ف

ر تحت كنف والده، الذي كان يتزعم قبيلة "بني رآن الك وه ورياغل"، وقد حفظ الصبي الصغير الق له أب م أرس يم، ث

ة،  ى مليلي اد إل ة ع د تخرجه من الجامع ة، وبع إلى جامعة القرويين بمدينة (فاس) لدراسة العلوم الشرعية واللغوي

ى  ك عل د ساعد كل ذل واشتغل بالقضاء الشرعي، وفي الوقت نفسه عمل في تحرير جريدة "تلغراف الريف"، وق

د ل دار تع باني تكوين شخصية الخطابي الذي كانت األق تعمار اإلس ة االس ي مواجھ ه ف ادة إقليم ام وقي ه أعظم المھ

  انظر: م. 2009والفرنسي. وتوفي سنة 

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_

%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%8A  
  .242تاريخ الشعرالعربي الحديث ألحمد قبش, ص:  - 3
ي نفس المرجع , 1279راقي . ولد في بغداد ھو شاعر ع - 4 ھـ ويشكو فوق آالمه الروحية آالما عصبية . وشعره ف

زام  –المطبعة السلفية ,انظر: األدب العصري في العراق العربي  لرفائيل بطي , قسم المنظوم   ة والت بمصر بنفق

  .7ص: 1م جـ 1923 -ھـ 1341ببغداد لصاحبھا : نعمان األعظمي  الطبعة األولى  –المكتبة العربية 
د إل المعجم الوسيطانظر:  .( العقام ) العقام ويقال رجل عقام ال يولد له - 5 د عب ات ـ حام براھيم مصطفى ـ أحمد الزي

  .217ص:2, جـالقادر ـ محمد النجار
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اة    وكان شعر الشكوى سجال أدبيا وتاريخيا في العصر الحديث, وتصويرا صادقا لحي

  المجتمع.

                                                                                                                                                                                 
  .30نفس المرجع ,ص:  - 1
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 رينـــا: التعريف بأشھر الشعراء الشاكين في النصف األول من القرن العشرابع

اعر  -1 را"الش ل جب ن خلي ران ن ب ف جب اد يوس ن أحف عد، م ن س ل ب ن مخائي ب
الماروني البشعالني اللبناني: نابغة الكتاب المعاصرين في المھجر االميركي، وأوسعھم 

ان م1883يناير  6ولد في "  1 ."خياال دة بشري شمال لبن اجر صغيًرا مع "2"في بل وھ
روت، وھو اب درس عائلته المارونية إلى أمريكا. ثم عاد إلى بي ا، لي ن خمسة عشر عاًم

ى  ع إل ة رج ن الدراس نوات م ع س د أرب ة، وبع ة الحكم ي مدرس ية ف ة والفرنس العربي
ام  اريس ع ى ب افر إل طن... س الث 1908بوس اك ث ام ھن ة، فأق ته الفني ة دراس م لمتابع

يم بليك  زي ول أثر بالشاعر اإلنجلي ا ت المي رودان، كم ال الع ن المثَّ ا بف سنوات، تأّثر فيھ
اء صاحب ا ة من عظم اك ثالث أن ھن ران ب ه وإبداعه. ويعترف جب ألثر األكبر في حيات

ى  ا إل اإلنسانية امتأل بھم قلبه: محّمدص،، والمسيح، وعلي بن أبي طالب. عاد من فرنس
أثًرا  بوسطن، وبعد سنة ارتحل إلى نيويورك، وأخذ يقرأ في تلك الفترة مؤلفات نيتشه مت

ه " ."بفلسفته ةالراب“أسس مع رفاق ورك” طة القلمي وفي في نيوي ان رئيسھا. وت  10 وك
اب "الموسيقى" و"عرائس المروج" و" األروبداء السل .  1931ابريل  ه كت  وآثاره: ل

    3"اح المتمردة" و" دمعة وابتسامة" وله ديوان شعر باسم" الكواكب والمواكب

د في " الشاعرالمصري أحمدشوقي -2 وبر سنة  16ول  4"م1868تشرين األول أكت
اني، جركسي " ي، تركي، يون ألب تركي، وأم يونانية، يقول شوقي عن نفسه: إني عرب

ة، إذ عاش في  ة مترف أ في بيئ ه مصر. ونش ا ل ة، تكفلھ روع مجتمع أصول أربعة في ف
اب الشيخ صالح  قصر خديوي مصر حيث كانت جدته من وصيفات القصر، ودخل كتَّ

ة من ع ة، بحي السيدة زينب بالقاھرة وھو في الرابع ديان اإلبتدائي م مدرسة المبت ره، ث م
ة  ال الشعر في الرابع ه، ق ًرا لتفوق ة نظ نح المجاني د م ومنھا إلى المدرسة التجھيزية، وق
د  م أحم د أن أت تاذه الشيخ (حسين المرصفي)... ، وبع ه أس ره، وأعجب ب عشر من عم

ا سن انون، وقضى بھ وق لدراسة الق انوي التحق بمدرسة الحق ه الث م شوقي تعليم تين، ث
ة ازة للترجم نتين إج د س ال بع ة ون ى قسم الترجم ه توفيق بالقصر,ثم " 5 ."انضم إل فعين

ا للقسم  ى مصر، فعمل رئيس اد شوقي إل أرسله في بعثة إلى فرنسا ليدرس الحقوق، وع

                                                            
  .110ص:  2جـ  م 2002 الخامسة عشر الطبعة دار العلم للماليين ,خير الدين الزركلي ل ألعالما - 1
  .296, 295دارالجيه بيروت, ص:  –تأريخ الشعرالعربي الحديث ألحمد قّبش  - 2
  .296, 295تأريخ الشعرالعربي الحديث ألحمد قّبش, ص:  - 3
  .75,74المرجع نفسه, ص: , - 4
داد - 5 ع وإع لمين جم اھير أعالم المس رآن والسنة: مش ي الق ايف الشحود الباحث ف ن ن ي ب ع متاحة , عل وق الطب حق

  .58ص:  1جـ  للھيئات العلمية والخيرية
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ديوي  "1"اإلفرنجي بالقصر ف الخ ذي خل ي ال اس حلم ديوي عب ن الخ ا م وأصبح قريًب

ه، وأخذ شوقي يمدحه بقصائده، حتى سمي (شاعر توفيق وأنيس مجلسه ورفيق رحل ت
ا  ان محبوًس ذي ك ذھبي ال د شوقي ليخرج من القفص ال األمير ) وجاءت الفرصة ألحم
اء الشعب ليضغط  ى صفه أبن اني أن يضم إل اس حلمي الث ه، حين أراد الخديوي عب في

د شوق ا جاء دور أحم ي.فأخذ على قوى االحتالل اإلنجليزي حتى يستجيبوا لمطالبه وھن
ك  ى ذل وطن، ويساعده عل ة واالستقالل وينشد قصائده في حب ال ادي بالحري شوقي ين
دالً  وا ب بالد، وعين الخديوي عباس ويشجعه، فنفى اإلنجليز الخديوي عباس إلى خارج ال
ى  وا عل ا عزم أنه، وإنم د شوقي وش ز أحم منه السلطان (حسين كامل) ولم يترك اإلنجلي

روه أي ر، فخي و اآلخ ه ھ دلس  نفي بانيا (أن ار إس ا؟ فاخت ذھب إليھ ي يحب أن ي بالد الت ال
اد 1915العرب) سنة  دة. وع تھم البائ اد العرب ودول م وھناك أخذ ينظم قصائده في أمج

تعمر  ل مس ي ظ ة ف ا للحري ه ثمًن دفع حيات عب ي ان، والش ة غلي ي حال بالد ف وقي وال ش
ام غاصب، فلم يقف مكتوف األيدي، بل أطلق لسانه مشارًكا أبنا تھم، وق ء وطنه في محن

ه في وقت  دافع عن حقوق وطن، الم بدوره الوطني على أكمل وجه، وأثبت أنه شاعر ال
دح  ي م رق، ولشوقي ف دم التف دة وع ة واإلسالمية الوح ة العربي د لألم ان يري دة، وك الش

ول  لم-الرس ه وس لى هللا علي ھورة -ص راء مش ائد غ ي " 2."قص رين األول  14وف تش
وبر سنة  وفي1932أكت ائم  م ت اني" الق ن ھ ة اب شوقي في قصره المعروف باسم "كرم

ا:  على ضفاف النيل في الجيزة . وآثاره: ديوان ضخم يعرف"بالشوقيات" ورواياته ,منھ
رة  ك الكبير,ووعنت ي ب ز, وعل ى , ووفمبي اترة,ومجنون ليل آس ,مصرع كليوب خمس م

  3 .نوان ورقة األسس"ھدى والبخيلة إضافة إلى رواية بع وملھاة واحدة ھي :الست
راھيم -3 افظ إب اعر ح د " الش ي , أح راھيم فھم دس إب ن المھن افظ, اب د ح و محم ھ

ة" كانت  المھندسين المشرفين على قناطرديروط , رزق بابنه حافظ وھو يقيم في " ذھبي
ا 1872راسية على شاطئ النيل سنة  راھيم فھمي مصريا صميما. أم وه إب ان أب م ...وك

ة تسكن  أمه فھي السيدة " ة محافظة عريق ھانم بنت أحمد البورصه لي" من أسرة تركي
رة  م أس رف باس اھرة , تع ة الق ة بمدين عبية القديم اء الش د األحي ربلين , أح ي المغ ح
ين  ان أم ه , ك الصروان, وسبب تسمية األسرة بھذا االسم أن والد أم حافظ , أي جده ألم

ه   4."الصرةالصرة في الحج.فلقب"الصروان"معناه القيم على  وعاش حافظ في كنف أبي
ان . "5"أربع سنوات , مات بعدھا الوالد ه , وك فانتقلت به أمه إلى القاھرة حيث كفله خال

                                                            
  .111األدب العربي المعاصر في مصرللدكتور شوقي ضيف  , دار المعارف , الطبعة العاشرة , ص: - 1
  .58ص:  1جـ  , علي بن نايف الشحودلمشاھير أعالم المسلمين  - 2
  .75,74نفس المرجع , ص: , - 3
  .19ص: ديوان حافظ إبراھيم ,  - 4
  .20, ص: المصدر نفسه  - 5
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ه ى تربيت ام عل اه وق يم , فرع دس تنظ ى ’ منھ ه إل ّول ب م تح اب " ث ه أوال " بالكّت وألحق

ى  ه إل ل خال ادف أن نق ة. وتص ة الخديوي ا المدرس ان آخرھ ة ك دارس مختلف دة    م بل
فصحبه معه.ولم يختلف في ھذه البلدة إلى مدرسة , بل أخذ يختلف إلى الجامع األحمدي 
ى األدب  ه إل ه ميل وكانت تلقى فيه دروس على نمط ما يلقى في األزھر. وأخذ يتضح في
دماء  عراء الق ف الش م طرائ تعرض معھ الب ويس ض الط ارح بع ان يط عر, فك والش

ارودي غ بالعمل " 1."والمحدثين وخاصة الب ى مكاتب المحامين فتبل ه الحاجة إل م دفعت ث
م  الجيش. ث فيھا حينا, حتى أسعفته الفرص فدخل المدرسةالحربية,وخرج منھا ضابطا  ب

ادة  رسلنقل إلى الشرطة , ثم أعيد إلى الجيش, وأ ة المصرية بقي إلى السودان في الحمل
ردا, يل ا كتشنر فبقي ھناك زمنا كان الينفك فيه متبرما متم ى مصر. فلم ودة إل ح في الع

ة من الضباط سنة  ام "2."م1899أخفق مسعاه ثار مع فئ ى التقاعد ع ل إل م 1903وأحي
ة  بناًء على طلبه، وبعد سنوات من الفراغ ُعّين رئيًسا للقسم األدبي في دار الكتب الوطني

ه وعاش حافظ فقيًرا، اليستقر المال في يده بسبب كرمه  وظل يعمل بھا حتى وفاته. وحب
د من  رة من فق ه في ظالل من الحزن واألسى، بسبب كث لملذات الحياة. ومضت حيات

ق  " 3."أصدقائه وأصحابه ه داء القل ال, ولعل ى ح تقر عل ه , ال يس وال بطبع ان مل د ك فق
ذ  ه من النفسي الذي الزمه طوال حياته نتيجة لما تعّرض له من أزمات نفسية توالت علي

ه افظ قري " 4."طفولت ان ح يس وك ن أحاس ر ع ى التعبي ادًرا عل عب ق ة الش ن عام ا م ًب
اعر  ذلك بش ب ل ذاك فلُق ز آن د اإلنجلي ة ض ت متأجج ي كان ة الت اھير الوطني الجم

ل ز، ومصطفى "5."الني ي وتتحف ره. وكانت مصر تغل عره ونث تھر ش ار صيته واش وط
ة  اعر الوطني ان ش ه، فك ى وتيرت افظ عل رب ح ا، فض ورة فيھ د روح الث ل يوق كام

ا، حاضر واالج ميرا، مرح ة، س ة راوي وي الحافظ ان ق رة. وك بات الخطي اع والمناس تم
ديع اإل وت، ب وري الص ة، جھ ذب النكت ه، مھ ه ورخائ الي بؤس ي ح د ف ريم الي اء، ك لق

راھيم  و"6. "النفس.وفي شعره إبداع في الصوغ امتاز به عن أكثر أقرانه توفي حافظ إب
نة  يس 1932س وم الخم ن صباح ي ة م اعة الخامس ي الس اب م ف ر: كت ي النث اره: ف , وآث

ة من شعر  ة أجزاء يجمع أغراضا تقليدي ليالي سطيح , وفي الشعر: ديوان يقع في ثالث
 7."المناسبات إلى بعض القصائد االجتماعية والسياسية
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ا -4 م الش ي القاس ن أب د ب ن محم و القاسم ب ات  ":بيأب عره نفح ي ش اعر تونسي. ف ش

د"1 ."أندلسية وم في ول اء ي ي األربع ع ف ام شباط من والعشرين الراب  شاعر م1909 ع
د الحديث العصر من تونسي ي ول دة ف اب" بل ة" ةيالش ة التابع وزر لوالي ة ت ي المعروف  ف
ونس رة ت اء بكث عراء و العلم ا الش ده ف" 2 ."فيھ ه وال د وأدخل ره أح ن عم ة م ي الخامس

التحق  ى العاصمة ف ة عشرة، أرسله إل غ الثاني الكتاتيب حيث أتم حفظ القرآن. وعندما بل
ام  ه ع ة، وتخرج في ة واللغوي م 1927بجامع الزيتونة وواصل به دراسة العلوم الديني م ث

ام واحد،  ل تخرجه بع وق وانخرط في النشاط الطالبي واألدبي. وقب ة الحق التحق بكلي
ام أل ي ع ى ف ل 1929ق دثت ردود فع ي، أح عر العرب ي الش ال ف ن الخي رة ع م محاض

غاضبة. وفي السنة ذاتھا، فُِجَع بموت والده، فتحمل مسؤولية أسرته، ثم اكتشف إصابته 
ه ذي أودى بحيات وفيو" 3 ."بداء تضخم القلب ال و ت  في المستشفى في الشابي القاسم أب

وُيمثل شعره نفثة قلب جاش بشعوره، فالذ به في  4."م1934 عام من أكتوبر من التاسع
ف،  ة والزي ى مستوى الدوني لحظات الفرحة واالكتئاب، وأخلص لجوھره فلم يھبط به إل
بل تسامى به إلى فضاءات الحب واالغتراب والطبيعة والحرية والموت.وتعبر قصائده 

و األول ب. وتجل دول الح يدته ج ي قص ا ف ة كم ھلة وحزين ة س ه بلغ ه ولوعت ن حب ى ع
قصائده األخرى نزوعه الوجداني ومسايرته للشعر الرومانسي الغربي وشعر المھجر، 
م والھروب من  ة لنسيان األل ى الطبيع ا واللجوء إل ل العلي الم المث وميله إلى التجريد وع

اني  ي قصائده: من أغ ا ف ة كم اةشرور المدين اب؛ إرادة الحي ي ظالل الغ اة؛ ف  5."الرع
عر  وان ش اره : " دي رب  -وآث د الع عري عن ال الش اب " الخي ار  -ط " وكت ط " و " آث

  6."ط –ط " و " مذكرات  -الشابي 

ان -5 ه ": إبراھيم بن عبد الفتاح طوق ال في ابلس (بفلسطين) ق شاعر غزل، من أھل ن
ولد " 7"تقسم بين ھوى دفين، ووطن حزين) أحد كتابھا: (عذب النغمات، ساحر الرنات،

نة  ابلس، س ة ن ى مدين ة 1905ف ا االجتماعي ة بمكانتھ رية معروف لة س رة فاض ن أس م م
ة رقيق  وتأثيرھا في الحياة الفكرية واالقتصادية , وقد فتح عينيه على الدنيا مھزول البني
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ه وصباه ذ طفولت داء من ه ال ود, ورافق راھيم در "1."الع ى إب ى الفت ى تلق ة ف ته االبتدائي اس

القرآن "و 2 ."ة الرشيديةـــالمدرس ع ب ذلك أول تعلق بالزجل ثم بالشعر في نشأته وصباه ك
ازه في  رك إعج د ت ا ... فق ه ومعانيھ تفھم آليات الكريم يديم النظر فيه ويعاوده القراءة وال

راھيم فكانت أّما الدراسة الثانوية إل"3."نفسه ھزة وأثرا عميقا , وأفاد من بالغته وبيانه ب
ام  ى ع ا إل ة حيث بقي فيھ م في و"4."م1923بالقدس في مدرسة "المطران" األجنبي تعل

ة األ ي األالجامع رع ف روت، وب ة ببي ي واإلميركي ين العرب زيدب اطه و"5".نكلي ى نش تجل
ادين  ة األدبى، أثناء دراسته فى الجامعة األمريكية، كان طوقان أحد الشعراء المن بالقومي

ة ة وخاصة اإل العربي ألرض العربي ي ل تعمار األجنب ة ضد االس ي و المقاوم زي ف نجلي
ي ه ف عراء جيل ين ش رز ب ان األب رين، ك رن العش طين  الق م "  6."فلس ولى قس وت

وده " 7 ."المحاضرات في محطة االذاعة بفلسطين نحو خمس سنين ذل أقصى مجھ وب
اني مرضا في "  8."لخدمة أمته عن طريق اإلذاعة ان يع ا، وك داد مدرس ى بغ ل إل وانتق

ه و"9".العظام، فأنھكه السفر ذ صغره ،َنَمت مع زول الجسم ، ضعيفاً من كان إبراھيم مھ
ل ح وم ثالث عل اء ي وفي في مس ه وطأة المرض حيث ت ه ، اشتدت علي تى قضت علي
  10."م . وھو في سن الشباب لم يتجاوز السادسة والثالثين من عمره1941الجمعة عام 

شاعر العراق في عصره. من أعضاء ": معروف بن عبد الغنى البغدادي الرصافي -6
د في سنة 11كركوك، المجمع العلمي العربي (بدمشق) أصله من عشيرة الجبارة في  ول

ام 1877 د إتم دس، وبع ى القسطنطينّية والق ل إل ّم انتق  ببغداد حيث أكمل دراسته فيھا، ث
ه السياسية ة  دراسته عاد إلى وطنه شارك الرصافي في قضايا اُّمت ,وصّور واالجتماعي

اعي السيء  ع االجتم م ووصف مشاھد من صميم الواق في قصائده مشاھد البؤس واألل
محاربة التأخر والجھل والجمود ونادى باألخذ بأسباب العلم وحارب التعصب  فدعا إلى
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م  الظلم ول دد ب اعي ون اوت الطبقي واالستغالل االجتم ى التف ار عل رأة وث وتألم لحال الم
ى الحكومات التي تستعبد  ة عل ورة العارم ى الث يسكت على جور الوالة . وكان يدعو إل

دمھا ا أن تخ رى بھ ان األح عوبھا وك أجج  ش ة مت ر بالعاطف لوب زاخ ي أس ا ف وترعاھ
بالشعور الوطني , مفتقر إلى الروعة والخيال واألناقة في التعبير. لكنه غني باإلحساس 

الوكان جزل األ 1".ونزعة التمرد على الظلم وعشق الحرية  ر شعره، ع اظ في أكث  يلف
 ."بدء شھرته سماع دويا فياأل ، وصف مجيد، مألسلوب، حتى في مجونه، ھجاء مرّ األ

نة 2 ي س وفي ف ية" و"  م.1945وت يد المدرس وان" األناش وان الرصافي, ودي اره: دي وآث
عر  ن ش ل الصافي م ده, و" المنھ اعر بي ا الش روف الرصافي" جمعھ ن مع ارات م مخت
ا الشاعر بنفسه ,  الرصافي " ھي مختارات أدبية وأخالقية واجتماعية وتاريخية اختارھ

الة في األ"و 3ارتضاخ اللكنة "ورسالة" دفع الھجنة في  ة المستعملة في رس اظ العربي لف
راق) نشر متسلسال  ة من أھل الع ة العام اللغة التركية وبالعكس، و (دفع المراق في لغ

ات  ائل التعليق رب، و (رس ة الع ة لغ ي مجل اب  -ف ى وكت ر الفن اب النث د كت ي نق ط) ف
ح الطيب في الخطابة والخطيب سالمي، كالھما للدكتور زكي مبارك، و (نفالتصوف اإل

ي  - وان األ -ط) و (محاضرات األدب العرب زآن، و (دي ية ط) ج يد المدرس ط) و  -ناش
يم  ة والتعل ائم التربي الء  -(تم ى الع عر، و (آراء أب ى  -ط) ش اب سجن أب ى ب خ) و (عل

الء  ة واأل -الع ه، و (اآلل د وفات ر بع ماء األ -داة ط) نش ي أس ىخ) ف  دوات واآلالت الت
   .4"يحتاج إلى استعمالھا

اب،  ":خليل بن عبده بن يوسف مطران -7 ار الكت شاعر، غواص على المعاني، من كب
د " 5 ."له اشتغال بالتاريخ والترجمة ان ول في أسرة عربية عريقة من أسر بعلبك في لبن

ة األصل,  خليل عبده مطران ألب مسيحي كاثوليكي. ولم تكن أمه "ملكة الصباغ" لبناني
ه في بل  اني ل اد الحاكم العثم رارا من اظطھ ان ف ى لبن ا إل كانت فلسطينية , ھاجر أبوھ

ا ھي فكانت  اعرة , أم ا ش ا الشعر إذ كانت أمھ ا ورث ابنھ ا. وعنھ ذھا وطن ده, واتخ بل
دل احصيفة ر ا ي ا, مم ا عميق ا وحّب ه حنان ى آخر حيات ا إل ل, وظل يستشعر لھ جحة العق

د ورث على أثرھا العميق في تكوين شخصي ه, فق د ورث الشعر عن أم ان ق ته. وإذا ك
ارين ي وجه الجّب وف ف م والوق ه بغض الظل ام " 6."عن آبائ و ع ي األول من يولي د ف ول
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ذه المدرسة "و، 1"م  في بعلبك بلبنان1871 تعلم بالمدرسة البطريركية ببيروت.  وفي ھ

وھبة غير عادية حذق الفرنسية على معلم فرنسي. ولم يكد يتم دروسه فيھا حتى أظھر م
ى بشعر ضد  ذ يتغن ة, فأخ ه أشربت حب الحري ت نفس عر وصوغه, وكان م الش ي نظ ف
ى  ه إل ان يخرج مع بعض رفاق ائرا, وك ا ج ه حكم انوا يحكمون وطن العثمانيين الذين ك

ه  ون في ا ينّفس ي, بم يلييز الفرنس يدا لمارس دون نش روت , وينش ارف بي بعمش  ھمن ح
وا فراشه بالرصاص عن أمانيھم القومية. وللحرية  اني رم ويقال إن أعوان الحاكم العثم

ا,فلم يصبه سوء ,إال أن  ان غائب ه ك في بعض الليالي, ومن حسن حظه وحظ األدب أن
زل  ه. فن ر نقمت نھم ش وا اب ى يكف اكم , وحت بھم الح ى ال يغض اريس, حت ى ب لوه إل يرس

صل ھناك بفريق م وعكف فيھا على دراسة اآلداب الفرنسية , وات1890باريس في سنة 
د  د الحمي ا عب ا لمناھضة خليفتھ ألف في تركي من جماعة تركيا الفتاة , وھم من حزب ت
الده, ففكر في  ى ب وسياسته الفاسدة. وخشي على نفسه بعد ھذا االتصال من الرجوع إل
النزوح إلى أمريكا الجنوبية متأسيا ببعض من كان يھاجر إليھا من مواطنيه, وتعلم لذلك 

بانية نة  اإلس ي س ا ف ى مصر, فنزلھ رة إل ى الھج زم عل ث أن ع م يلب ه ل م 1892, إال أن
انيين  ن العثم رارا م ا ف ون بھ ة ينزل بالد العربي ن ال رار م أ األح ذ ملج ت حينئ وكان

دة (االھرام) بضع سنين، "2"وبطشھم.ومن ھذا التاريخ ر جري ولى تحري سكن مصر، فت
دة (الجوا دھا جري رية) وبع ة المص أ (المجل م أنش ا ث ر بھ ة، ناص رية) يومي ب المص ئ

ع سنوات... وعلت شھرته،  ة، واستمرت أرب ه الوطني مصطفى كامل (باشا) في حركت
 1949توفي سنة "و 3."خطل، بين حافظ وشوقيولقب بشاعر القطرين، وكان يشبه باأل

ة  ى المعارض أ إل ي,ولم يلج د الغرب ي والجدي ديم العرب ن الق اران م عره تي ي ش م . وف
لتام على قصائد العباسيين في الوزن والروي , بل كان يكتفي باللفظ الفصيح واالحتذاء ا

ليمة ردات الس اره: 4. "والمف اب "وآث باب" وكت ى الش ل" و" إل وان الخلي م" دي ه باس ديوان
ام" . اريخ الع ي ملخص الت ام ف رآة األي بير  :"م أليف شكس ات) من ت دة (رواي رجم ع وت
 5." وكورناي وراسين وھيجو وبول بورجيه

طبيب مصري شاعر،  "بن أحمد ناجي بن إبراھيم القصبجي الشاعر إبراھيم ناجي -8
اھرة ين من شھر" 6"من أھل الق وم الحادي والثالث اھرة في الي د في حي شبرا بالق  ول
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ام  ي ع مبر ف ه وصقل1898ديس ة موھبت ي تنمي راً ف ر كثي ا أث اً مم ده مثقف ان وال  ، وك

ة العربي ن الثقاف ل م د نھ ن ثقافته،وق رأ دواوي وافي وق روض والق درس الع ة ف ة القديم
  الرومي وأبي  المتنبي وابن
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عين "و2" )م1923تخرج بمدرسة الطب ("و 1"نواس وغيرھم من فحول الشعر العربي

اف وزارة األوق حة، ف ى وزارة الّص ل إل م نق ة، ث ا بمصلحة السكك الحديدي ا 3 ."طبيب كم
رأ" ة فق ة الغربي ـھل من الثقاف يلي ن ن رومانسيي الشعر  قصائد ش رون وآخرين م وبي

و "ثم 4. "الغربي ى جماعة أبول د انضم إل نظمھا شعًرا نشره في السياسة األسبوعية. وق
يس المجلس , تحس  5. "م1932سنة  روح , أن و"كان كثير االتصال بالناس , مشرق ال

ه يمأل رار, ولكن ه ق دأ ل الجو  وأنت تجلس معه كأنه عصفور فزع , كثير التلفت , ال يھ
نة  ي س اء ف أ رابطة األدب ة. وأنش ه القلق ة روح ة وعذوب ه الخفيف ا بفكاھت ه مرح ن حول م

ا ". 1946 يال لھ ر وك ة اختي اء العروب د  6م ولما أنشئت جمعية أدب اجي في  "لق عاش ن
ذاب  اني الع طليعة الشعراء المجددين مستغرقا في نشوة رائعة من األحالم الجميلة واألم

لقريرة وترجمانا معبرا عن العواطف البشرية السامية والوجدانات والصوفية الوادعة ا
ود  ة وجح ذاب البيئ اة وع اب الحي ن أوص دفين م م ال اعر األل ه ش ة . إن ة المھذب الرقيق
ة  نفس ونغم راق ال روح وإش مو ال ة وصفاءھا وس وة العاطف ك ق ه ذل د أورث ع وق المجتم

أكثره من وكان يعني في شعره بال 7."صوفية متبتلة حزينة حائرة تجديد في عروضه , ف
ده في  الرباعيات على طريقة عمر الخيام, ولكن ھذا التجديد ليس شيئا بالقياس إلى تجدي

از "و 8. "مضمونه وما أذاع فيه من مشاعره وأحاسيسه إزاء حبه التعس المحروم قد امت
ا م وس، وأسلوبه خالًي ى النف ف، شعرهُ بالجدة في التعبير، وكانت معانيه قريبة إل ن التكلّ
ة في شعره ة والغربي افتين العربي ار للثق وفي " و9"واحتفظ الشاعر بذاتيته مع وجود آث ت

ام  اره:  10".م1953 في الرابع والعشرين من شھر مارس في ع الي " وآث ه: (لي دواوين
اة  -ط) و (وراء الغمام  -القاھرة  الة الحي ه (رس ط) و  -ط) طائفة حسنة من شعره. ول
اس  -حالم ط) و (مدينة األ -سرة (عالم األ م الن  -ط) قصص ومحاضرات، و (كيف تفھ

 11 ."ط) من شعره، نشر بعد وفاته -ط) دراسات نفسية، و (ديوان الطائر الجريح 
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د "  -9 رحمن شكريول اعرعبد ال ي   الش عيد ف ور س ة ب وبر 12بمدين ن أكت نةم  في س

ى أسرة  .مدرسة الديوان، رائد مصري, وھو شاعر  م1886 ةينتمى إل األصل،  مغربي
رج مع من سجن من الثوار،  سجناتصل أبوه محمد شكري بالعرابيين ولما أخفقت  ثم أف

ور سعيدعنه ونقل للعمل في  رحمن صاحب  ب د ال ده عب اك رزق بول ةاوھن سنة  لترجم
نة في بور سعيدم  1886 ة س م، والتحق بمدرسة  1904. أنھى شكري دراسته الثانوي

ا  ل منھ ه فص وق، لكن وريبالحق وطني والث ه ال بب حس ي "و 1 ."س دريس ف زاول الت
تاذ 1912سنة للتاريخ واللغة اإلنجليزية بمدرسه رأس التين سكندرية اإل م. ويتحدث األس

تاذ علي أدھم(وكان من تالميذ  ه:"...وكان األس ة) عن ين الثانوي الشاعر بمدرسة رأس الت
ذ النظرات.  شكري في مجالسه الخاصٮة , محدثا لبقا, شائق الحديث, واسع المعرفة, ناف

وي االستيعاب" راءة , ق م اإلطالع , سريع الق م  . 2وكان يزيد حديثه متعة أنه كان دائ ث
ام عين مفتشا في التعليم " ام  م1935من ع ى ع ا  م.1938إل ه فيم م يعط حق ه ل ورأى أن

اس  ل من مخالطة الن ره، فقل ه غي ه، وتقدم ان يطمع إلي ام ك ى  م,1939في ع ل إل واحي
اش  نة المع ه األ م.1944س ي جانب لل ف رةوأصيب بش ه االخي ي أيام ن، ف ذكر و 3 ".يم ي

ول : ".... إن شعر شكري ...العقاد في مقدمة للجزء الثاني من ديوان الشكري  وفيھا يق
ي  ه ينبسط انبساط البحر ف ي شدة وصخب وانصباب , ولكن دار السيل ف ال ينحدر انح

ى صحة و" .4عمق وسعة وسكون" د في االدب، مع المحافظة عل اة التجدي ان من دع ك
ر وة التعبي لوب وق ل و 5."االس ر برم يدى بش ه بس ود بمنزل الم الخل اعرإلى ع ل الش انتق

نة  اإلسكندرية ه م1995في س اء, وشيعت جنازت م 1958من ديسمبر  16 عصر الثالث
د الناصر, ونائب السيد  باإلسكندرية, وكان على رأس المشيعين نائب الرئيس جمال عب
ا  ود" باإلسكندرية طبق دافن " العم رة متواضعة بم وزير الثقافة واإلرشاد. ودفن في مقب

اتي د وف تح إال بع ه:" ال يف دا كتب علي ا وحي اعر مظروف رك الش د ت ه لوصيته. فلق ". وب
ي كالسجن.  ل عل دفنوني في حجرة تقف ا: ال ت ورقة صغيرة مكتوبة بيده اليسرى جاء بھ

راب"  ر 6 .ولكن في قبر يھال عليه الت ى تحري ادرين إل ة المب ان شكري في طليع د ك "لق
ى  د إل ة . فعم اعر اإلبداعي ة الش تنفد طاق ت تس ي كان ة الت راض القديم ن األغ عر م الش

اس. تجارب ذاتية , وانفعاالت ه الخاصة , ينظمھا شعرا رائعا عكس موقفه من الحياة والن
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ة.  اب وكما أنه لم يخضع للصياغة الكالسيكية الموروث وان في شعر, وكت ه دي اره: ول آث

  1اسمه"االعترافات".

ي ماضي" -10 ن ضاھر أب ا ب ة  إيلي ن أعضاء (الرابط ر. وم عراء المھج ار ش ن كب م
ه. ام 2 القلمية) في ان ع د في لبن ام 1891ول ى مصر ع ة، ورحل إل ة المحيدث م، في قريب

ارة م1902 ى "و 3 ."بھدف التج اجر إل ا. وھ ة ونظم األدب والشعرحفظا ومطالع ع ب أول
ورك (م1911أميركا ( ى نيوي ل إل ) م1916) فاستقر في (سنسناتي) خمسة أعوام. وانتق

نة  بوعية (س مير) أس دة (الس م أصدر جري رب) ث رآة الغ دة (م ي جري ل ف ) م1929فعم
روكلن ة في ب ام "و4"فيومي ا ع ى أمريك ا إل ر شعراء المھجر  دّ م، ويع1911منھ من أكب

اني عربيحيث أظھر براعته في نظم الشعر منذ صغره.وھو  شاعر  م  لبن ر من أھ يعتب
ذكار  م .1957وتوفي في سنة  5. "شعراء المھجر في أوائل القرن العشرين اره :(ت وآث

   6"ط) -الخمائل (ط) و -ط) و (الجداول  -ط) و (ديوان أبي ماضي  -الماضي 
اد -11 ود العق اس محم اعر ھو" عب ر وصحفي وش ب ومفك ن أصول  مصريأدي م

ة ة الصحابي  .كردي دومن ذري ن الولي د ب ذين سكنو خال راقا ال د "  7.".كردستان الع ول
اس "و 8. "م ألسرة مصرية متوسطة1889بأسوان في سنة  في بيت ريفي قديم عاش عب

راءة  ادئ الق اد مب اس العق ى عب ه، تلق ه وكرامت ى أھل وًرا عل ه، غي ا بنفس ّزً اد معت العق
لقرية.. حتى إذا ما بلغ السابعة من عمره ألحقه والكتابة، وحفظ القرآن الكريم في ُكتَّاب ا

ذكاء  ات ال رت عالم ة ظھ ذه المدرس دران ھ ين ج ة، وب وان االبتدائي ة أس ده بمدرس وال
ا  ديًدا، كلم ا ش ه إعجاًب ة يعجب ب ة العربي ان مدرس اللغ اد، وك اس العق والنبوغ على عب

ي ال اس ف ا عب ام، وبينم ن األي وم م ي ي اء. وف ي اإلنش ته ف الع كراس ة ط ة الرابع فرق
زور  ت ي ك الوق ي ذل رة ف ة كبي ه مكان ت ل ذي كان ده ال د عب يخ محم ة، إذا بالش االبتدائي
ا  ه إعجاًب اس، فأعجب الشيخ ب ه عب المدرسة، فيطلعه مدرس اإلنشاء على موضوع كتب
شديًدا وقال: ما أجدر ھذا الصبي أن يكون كاتًبا بعد، فكانت ھذه الجملة التي قالھا الشيخ 

ة  محمد عبده ق الكتاب ه يسلك طري ر، جعلت ا لعباس العقاد في ذلك الوقت المبك حافًزا قوّيً
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ى  تمع إل اس يس ان عب رة، ك زل األس ه من ع في ان يق ذي ك ارع ال واھا.وفي الش دون س
ة  ه األدبي تح مواھب ي تف بًبا ف ذه القصص س ار السن، فكانت ھ ن كب ة م القصص الخيالي

يد قب د األناش ه، فأنش راء خيال غ العاشرةوالشعرية إث ي "و 1".ل أن يبل ي البيت ف مكث ف
دريس في  انتظار الوظيفة تحقيًقا لرغبة والده وأفراد أسرته، وطال انتظاره، فتطوع بالت
ة  ه بأربع المدرسة اإلسالمية الخيرية بأسوان، لكن والد العقاد استطاع بعد فترة أن يوظف

مله بالصعيد كان ھو وبعض م، وفي أثناء ع1904جنيھات بالقسم المالي بمدينة قنا سنة 
زمالئه الموظفين من أنحاء قنا يعقدون الندوات األدبية إللقاء الزجل ومقطوعات الشعر 
ردد  ازيق، وأخذ يت ة الزق ى مدين ام نفسه إل اد في الع التي ينظمونھا، ثم انتقل عباس العق

ة. وفي سنة على القاھرة كل أسبوعين لينھل من ندواتھا األدبية ويقتني منھا الكتب القيم
اھرة والتحق بمدرسة 1906 ى الق ذھب إل م استقال العقاد من وظيفته بعد أن ملَّ منھا؛ ف

تأجرھا  ان يسكن في حجرة يس رق، وك ا وعمل بمصلحة الب الفنون والصنائع، ثم تركھ
ان يشتريھا من حي األزھر  ة ك ك من كتب قديم ا يمل ا كل م ببضعة قروش يضع فيھ

اس ر أحوال عب ق، وتتعث ى  العتي اة، حت اء الحي ة أعب ة، ويعجز عن مواجھ اد المادي العق
ل  ى الرحي رة، فاضطر إل ه مشكلة كبي ل ل إيجار الحجرة التي كان يسكن فيھا أصبح يمث
ى  اد إل م ع دة قصيرة، ث اك م إلى بلدته أسوان تارًكا كتبه ومتاعه في الحجرة، فمكث ھن

ر اإل ع المفك تور م دة الدس ل بجري ن العم تمكن م اھرة، ف د الق د فري ر محم المي الكبي س
ا مع 1907وجدي سنة  ديًثا صحفّيً ات، واستطاع أن يجري ح تة جنيھ دره س م بمرتب ق

ت، فأحدث ضجة صحفية "و .2"الزعيم سعد زغلول كان وزيًرا للمعارف في ذلك الوق
ع 1909كبيرة، وفي عام  د وجدي أن يبي د فري م تعطلت صحيفة الدستور فاضطر محم

ور  ا أج دد بھ ه ليس ب كتب ن الكات اد ع اس العق رق عب ديون. وافت حاب ال ال وأص العم
اد ھو  اس العق امين، واضطر عب د صحبة استمرت ع د وجدي بع د فري اإلسالمي محم
اآلخر لبيع كتبه ليشتري بثمنھا حاجاته وطعامه على أن يشتري غيرھا بعدما يجد عمالً 

اك يقضي ك ى أسوان، وھن رر السفر إل ه مرض فق ه في وتتحسن الظروف، لكن ل وقت
رة  اھرة م ى الق اد إل ه، فع ن مرض في م تعاد صحته، وش ى أن اس ة إل ة والكتاب المطالع

م فاشترك في تحرير جريدة البيان، والتقى فيھا بالكثير من 1911أخرى وكان ذلك سنة 
رھم من  ازني.. وغي رحمن شكري، والم د ال ين، وعب ال: طه حس اء والشعراء أمث األدب
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ت كتاب الم. ولفت ة األق د حمل ت محم ك الوق ي ذل ھور ف ب المش ار الكات اد أنظ ات العق

المويلحي مدير قسم اإلدارة بديوان األوقاف، فاختاره مساعد كاتب بالمجلس األعلى بقلم 
د  ر أحم ك الوقت الصحفي الكبي د لصاحبھا في ذل السكرتارية، ثم عمل في جريدة المؤي

غ م يبل ا، ول ة فيھ ر الصفحة األدبي ام بتحري وض، وق افظ ع ن  ح رين م ة والعش الخامس
دة "و 1 ."عمره واء والجري ه بصحف الل بدت مواھبه الفكرية والصحفية من خالل كتابات

م انضم إلى 1919والظاھر. ثم عمل بصحف المؤيد واألھالي واألھرام، وبعد ثورة عام 
ل  زب. عم ي للح ب السياس ول، وأصبح الكات عد زغل ة س ي بثق ث حظ د حي زب الوف ح

بالغ ( ام 1923بصحيفة ال ھر ع عة أش دة تس جن لم ه بالس م علي ة 1930م) وُحك م بتھم
ام  د ع ه وأصبح 1935العيب في الذات الملكية. خرج على حزب الوف اده ل م ووجه انتق

دة  وم (1936في جانب الملك ضد الوفد وانتقد معاھ ار الي م 1944م. عمل في أخب م)، ث
ى الكت ارفي األساس. واختير عضًوا في مجلس الشيوخ. داوم عل ة بصحيفة األخب  2 ."اب

ة، حتى " فتركت مقاالته أثًرا كبيرا في نفوس المصريين، وكانوا ينتظرونھا بشوق ولھف
إن باعة الصحف كانوا يجرون في الشوارع وينادون على الصحيفة باسمه قائلين: "اقرأ 

  مقاالت العقاد يا جدع".
ال: أديب فحل، ة  ُسئل الزعيم سعد زغلول ذات مرة عن العقاد فق ار، ورجول م جب ه قل ل

ة  دة أو مجل الة في جري ا أو رس ه بحًث كاملة، ووطنية صافية، واطالع واسع، ما قرأت ل
ى 1956إال أعجبت به غاية اإلعجاب... وفي سنة  المجلس األعل اره عضًوا ب مَّ اختي م ت

ة 1960لرعاية الفنون واآلداب، وفي سنة  ة التقديري ائزة الدول ه ج ة فمنحت م كرمته الدول
ر واألدبل ال الفك ي مج وده ف ا لجھ ديًرا منھ د , "و 3 ."آلداب تق عره مقلّ ي ش و ف ھ

ادة بمصر  ة, مع إش اآلداب الغربي ه ب ه ثقافت رز ب واستوعب في شعره الفكر الغربي يب
ة , ووصف  ة من ناحي ادة بحضارتھم القديم ة وإش دماء من آثارللفراعن والمصريين الق

ة من نا ةعواطف الشعب السياسية والوطني ة ثاني ر في شعره تصوير ". 4"حي ان يكث وك
ة أمالت المنطقي ات الت ة, واثب ول سيد  5. "الحاالت النفسية وتسجيل الخواطر الفكري ويق

ة , وعن  ة المتدفق ة تلك الحيوي ة الطليق د عن الرفرف قطب : " ويعوض شعر العقاد الجي
ائم ذلك ال ة الرصينة, وعن االنطالق الھ دقيق, وعن اإليقاع المتموج تلك الحبك عمق ال

ة صدق الحاالت النفسية الواضحة ر من "و6."سبحات الصوفية التائھ اد شاعر كبي العق
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ازني  اعران الم و وصديقاه الش ة، وعرف ھ ة الحديث ي النھضة األدبي عر ف ددي الش مج
ن  اد نحو عشرة دواوي وعبد الرحمن شكري بأنھم أصحاب مدرسة الديوان وأصدر العق

م. وآثاره : ديوان " عابرسبيل 1964توفي في سنة "و1 ."بعينمن الشعر منھا وحي األر
يرنحو" راجم والس ي الت ب ف ه كت رب" ول دعبقرية " و" أعاصير مغ " و"    محم

  2."" عقائد المفكرين في القرن العشرين" وغيرھاالمسيح"و عبقرية 
ر، وھو من  محمد مھدي الجواھري" -12 راقشاعر العرب األكب د في  الع  النجفول

، أراد البنه أن يكون عالماً  النجف، كان أبوه عبد الحسين عالماً من علماء  م1899سنة 
ة النجف "و  3".ي سن العاشرةدينيا، لذلك ألبسه عباءة العلماء وعمامتھم وھو ف في مدين

مًذا على عدد كبير من الشيوخ الذين أخذ عنھم النحو تلْ تَ تلقى الجواھري دروسه األولى مُ 
دأت  راث. ب م البالغة والمشھور من الت ى عل دين باإلضافة إل ة وال ه اللغ والصرف وفق

دد من الشعر1921حياته الشعرية مبكًرا حوالي عام  دامى م وكانت معارضات لع اء الق
ة في "و4 ."والمعاصرين له ة المھم ورات السياسية التقدمي شارك الجواھري في كل الث

راق  وان 1931في "و 5 ."الع ى دي ه إل م نقل دھا ت ة بع ا في مدرسة المأموني م عين معلًم
ذھم " 6."الوزارة رئيًسا لديوان التحرير ه حتى ب ارى أقطاب ديم فب أثر بالق أّما شاعريته فت

ه بالج اة. ولكن وطعم المرأة ووصف مجالي الحي ة . تغزل ب ار العصر الثوري د وأفك دي
نة  وفي س ع  وت اة المجتم اة وعرض لمأس ا اتصل بالحي عره م ر ش اره: 1997خي م. وآث

  7 ."ديوانه , وديوان آخر سماه " بين الشعور والعاطفة" و" حلبة األدب " وغيرھا
ل فكان شعر الشكوى خير تمثيل لحياة العرب في       ان الخل دما ك العصر الجاھلي عن

  في النفوس والمجتمع.

اق     الم.وامتّد نط دعوة اإلس لوبه ب كوى وأس عر الش أثر ش المي ت ر اإلس ي العص وف
دتھم  م وش يھم لظلمھ كوى إل عراء صدى الش ع الش راء ,ورف والة واألم ى ال كوى إل الش

ذيب الن ع وتھ ية إلصالح المجتم ة والسياس اكل االجتماعي حين المش أ موّض وس . ولج ف
ين  الى مع بحانه وتع الم ألن هللا س يم اإلس أثرين بتعل كواھم مت ي ش ى هللا ف عراء إل الش

  وكاشف البالء.
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الت    ى دوي المية إل ة اإلس ام الدول كوى النقس رت الش ي كث ي العصر العباس ذلك ف وك

اد  م والفس اس, وازداد الظل ة الن راء وعام ين األم ار ب تالف واالنتش صغيرة لسبب االخ
ي أرھقت نفوس ھؤالء والف ية واضطراب األحوال ھي الت ذه الظروف السياس ر. وھ ق

ادتھم نحو الشكوى. وصور  أس, وق الشعراء, وأصابتھم بحالة من الحزن والتشاؤم والي
ة في  الشعراء التجارب الذاتية واألوضاع االجتماعية والسياسية والھواجس النفسية رغب

  اة.اإلصالح في أسلوب دافق بالحرارة والحي

وفي العصر الحديث, ذكر الشعراء في شعرھم أحوال الشعوب التي عايشوھا وكل    
ر  ددة لالستعمار, وكث دما نشبت الحروب المتع ذا عن ما ألم بھا من محن وخطوب .ولھ
الدمار والتخريب والفساد والجور. وعاش الشعراء في ھذه المشاكل, فأحسوا بألم بشري 

ّورت طريق المجتمع وعّبروا عنه في شعرھم.و ظّل ا ة التي ن لشعراء النجوم المتأللئ
ات العصر, واستنھضوا بشعورھم الحي  المظلمة, وأرشدته في كل زمن حسب معطي

  خامد الھمم.
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 موضوعية لشعر الشكوى  المحاور الالفصل األول :

  في النصف األول من القرن العشرين              
  

  ـوى إلــــــــى هللا ــــــــــالمبحث األّول: الشكـــــ

 

  المبحث الثاني : الشكوى الشخصية و النفسية

  

 كوى االجتمـــــــاعيــــــةـــالمبحث الثالث: الش

  

  ــــــاسيــــــــةــالمبحث الرابع: الشكوى السيــ
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  كوى إلى اهللاـــــالمبحث األول: الش

  القــــــدر القضاء و -

 ـوت ــــــــــــــالمــ -

  اةـــــــــــــــــحيال -

  ـرـــــــــــــالفقـــــ -

 رض ــــــــــــــالمـ -

  الدھـــــــر ونوائبه   -

  الكوارث الطبيعيـة  -
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  المبحث األول: الشكوى إلى هللا

نح والخطوب  الخير والشر والسالم والخوف والم اده ب ى عب الى ابتل إّن هللا سبحانه وتع
دن ذه ال ي ھ د ف رب والبع ريم:والمحن والق رآن الك ي الق اء ف ا ج وُكم يا. كم رِّ  َوَنْبلُ  ِبٱلشَّ

رِ  ةً  َوٱْلَخْي ا فِْتَن ونَ  َوإِلَْيَن ي موضع آخر:1ُتْرَجُع الى ف بحانه وتع ر س ونَّ   وذك ي لنبل  ف
والكم كم أم معن وأنفس ن ولنس ذين م وا ال اب أوت ركوا أذى  الكت ذين أش ن ال بلكم وم ن ق م

ى النفوس  2ك من عزم األموركثيرا , وإن تصبروا وتتقوا فإّن ذل ه عل وأرسل ابتالءات
البشرية في صورة األمراض والفقر والكوارث الطبيعية كالزالزل والرياح والعواصف 
ي  ة ك ة البالغ ا الحكم ل أودع فيھ ا. ألّن هللا عّزوج ذرا وتخويف ق ن انات والحري والفيض

وي ق ارك وتق ولھم تتحّرك القدرات الكامنة وتستفيد من التجارب والمع اس وعق وب الن ل
  وعزائمھم. وال تغلب عليھم الغفلة والضاللة.

انھم أو  انھم أو عدم إيم ولكن الشعراء اشتكوا إلى هللا لطلب المعونة أو بسبب ضعف إيم
ا  ا. وإّنم انھم قوي ان إيم اء أيضا. وك ا شكا األنبي ديھم. بينم ضعف قوة التحمل والصبر ل

ّوة الشكوى عندھم تبحث لطبيعتھم البشرية أل ا بلغت من الق درة , مھم ّل بني آدم ق ّن لك
رھم من الشعراء  اء وغي . يبوح عن ألمه لخالقه, وھذا ما حدث مع األنبي ستقف عند حدٍّ

  والناس عامة. ولھذا يمكن أن نقّسم الشكوى إلى أربعة أقسام:

ا  اء وطلب ون رج م المؤمن ؤالء ھ دعاء ,ھ ة بال ون ممزوج ي تك ائزة: ھ كوى الج الش
  ف واالسترحام.لالستعطا

ة هللا  انطون من رحم م الق دعاء , ھؤالء ھ الشكوى الممنوعة: ھي تكون مجردة من ال
  احتجاجا أو يائسين ألنھا تخالف الشريعة اإلسالمية.

رة  ح فك ه. وتتض ة إلي ة  وموّجھ ون خالص ي تك رة: وھ ريحة والمباش كوى الص الش
  ا لالستعطاف واالسترحام.وأسلوبا. وعبر الشعراء عنھا رجاء وطلبا وبكاء وأنين

ة  كوى مذموم ذه الش دره . وھ اء هللا وق ن قض ون م ي تك رة: وھ ر مباش كوى غي الش
  وممنوعة ألنھا تظھر التدخل في قضاء هللا.

أوى  , ألنّ الشكوى إلى الخالق ھى شكوى محمودةو   أ والم هللا سبحانه وتعالى ھو الملج
ه السالم-قوب عون في الضيقات. فإن يعوالوالمعين و سّر القوة  ال: -علي َم ق ُكو إِنَّ ا أَْش
ى هللاَّ  ي إَِل ي َوُحْزِن ه 3َبثِّ ن ذات ر ع نفس  للتعبي ة ال وم ألن طبيع وم والغم رج الھم ليخ

                                                            
  .35سورة األنبياء , األية:-  1
  .186مران , األية :سورة آل ع -  2
                                                                            . 86سورة  يوسف: اآلية  - 3
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افي الصبوّ البشرية تدعوه إلى ذلك ، لير ى هللا ال ين ر ح عن نفسه فيدل على أن شكواه إل

.   الجميل, فلنشكو إلى هللا ولنقوي الصلة با

د جاء     ريم وال سيما في حال البالء، فق رآن الك ا في الق لِ  الترغيب بھ يُكْم  قُ ُ ُيَنجِّ هللاَّ
مَّ أَ  ْرٍب ُث ِرُكونَ ِمْنَھا َوِمْن ُكلِّ َك ُتْم ُتْش ا اشتكى  1 ْن ه فاستجاب هللا  وبأّيكم ى هللا لدائ إل

ريم رآن الك ي الق اء ف كواه.كما ج ع ش ول: ورف  مُ َحرْ أَ  تَ نْ أَ وَ رُّ الضُّ يَ نِ سَّمَ  يْ نِّأَ   يق
   2نَ يْ مِ احَ الرَّ 

 
  :ورفع عنه الشكوىفاستجاب هللا تعالى 

 3رٍّ ضُ  نْ ه مِ ا بِ ا َم◌َ نَ فْ شَ كَ ه فَ ا لَ نَ بْ جَ تَ اسْ َف◌َ  

ه فھي       ّظ والجوع والفقروالمرض والدھرونوائب دروالموت والح أّما الشكوى من الق
   ولھذا تعتبر الشكوى إلى هللا.  ولكنھا كلھا قضاء هللا ونظامه التعّد شكوى إلى هللا

ى الشاعر جبران خليل جبران  ييعلو     ه ليجل ه وغموم ى هللا لھموم صدى الشكوى إل
ام  حوله لكّنھمكثرة األصدقاء الذين يقتاتون  وأحزانه, رغمهللا ھمومه  يغفلون عن االھتم
   بمصائبه.

 4 َوأَْحَزاِني أَْشُكو إَِلى ِهللا آالِمـــي     ِعْقـــُد ُخالَِّني َحْولِي َوَيْرَفضُّ أَْبَقى 

تعالى شاكيا تواصل المصائب ويرجو منه  ه وسبحان الشاعرأبوالقاسم الشابييخاطب و
ر من  زوالھا, ل أكث تمكن من التحّم ويقول إن ھموم الھجرة واالحتالل تكفي له وھو الي

   :ھذا

 5لٍ اَل تِ احْ وَ  ةٍ رَ جْ ھِ  بَ ــرْ ـــا كـنَ بُ سْ حَ   ا    ــــــنَ يْ لَ ى عَ رَ تْ تَ  بَ وْ الكرُ  نَّ إِ  بِّ رَ 

م  , ألنّ يظھرمن ھذه الفكرة أّنه ما كان راضيا برضاء هللا سبحانه وتعالى      يكلفهللا ل
  6اھَ عَ سْ  وُ الَّ ا إِ سً فْ نَ  هللاِ  فُ لِّ كَ  يُ اَل  تعالى:كما قال هللا  يطيقون الالناس ما 

                                                            
  .64سورة اإلنعام , اآلية : - 1
  . 83سورة األنبياء، اآلية: - 2
                                                                                                                   . 84سورة األنبياء:اآلية : - 3
ن (نسخة إليكترونية مأخوذة من المكتبة الشاملة), وكذلك راجع إلى  .2343ص: 1ديوان خليل جبران , جـ  - 4 دواوي
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  .479,  478ص:  م .1988بيروت  –عودة دارال ديوان أبي القاسم الشابي , - 5
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ع       افي يرف اعرمعروف الرص ي الش بع واألرض ف موات الس ى رّب الس كوى إل الش
 :خلق الذين جار بعضھم على البعضال

  عِ بْ ه السَ اتِ وَ مَ سَ  نْ  مِ الَّ إِ  ضُ رْ ـــــا األَ مَ وَ   ـه  ــــضَ رْ أَ  اتِ وَ مَ السَّ  بِّ ى رَ لَ إِ  تُ وْ كَ شَ 

  يعِ دْ تَ سْ يَ  ــزنِ ى الحُ لَ ا إِ رً وْ ه جَ قِ لْ ى خَ لَ لقـه   عَ خَ  ةِ طَ يْ سِ البَ  ضِ رْ ي األَ فِ  ارَ جَ  دْ قَ فَ 

 1عِ دْ الصَّ بِ  دِ جْ المَ  ةَ بَ ضْ ا ھَ ھَ نْ مِ  ھرُ الدَّ ا مَ رَ     ا نَ دِ ــاَل ي بِ فِ  ةً ــادَ ـــــــــو عَ كُ شْ نّي أِلَ إِ وَ 

أ اعر ولج ى الش ي هللا إل ة ف رب حال اعي النفسي الك ي  واالجتم بالء لكشف والسياس  ال
 :عنھم

 2دَّدٍ شَ مُ  ابٍ ـــــذَ عَ  نْ مِ  فْ فِّ خَ  بِّ رَ  ايَ وَ     ةٍ مَ يْ ظِ عَ  بٍ وْ كرُ  نْ مِ  فِّسٍ نَ  بِّ رَ  ايَ فَ 

  معاملة المسؤلين:ويشتكي الشاعر إلى هللا من نفاق 

  3دقالصِّ ذب وَ ا الكَ ھَ افِ صَ وْ ي أَ ارض فِ عَ تَ      ةٍ يَّ نِ دَ مَ  نْ مِ  ـــــرَ مْ و األَ كُ شْ نَ  ى هللاِ لَ إِ 

ذي ال يطاوع ب ال ى هللا بسبب القل اعر الشكوى إل ع الش أمر ويرف ام ب دم االھتم ي ع ه ف
  األوطان:

ً لْ قَ  ى هللاِ لَ و إِ كُ شْ ◌َ أ  4اانَ رَ ــــيْ غَ  انِ طَ وْ ى األَ لَ عَ  نَ وْ كُ  أَ اَل ي      أَ نِ عُ اوِ طَ  يُ ا اَل بــ

  :بعده وأشقاه وأسعد حسادهإلى هللا سقمه الذي أالشاعرخليل مطران  يشكو

  ي بُْعِدُكْم َوُسھَاِديــــــى هللاِ ُسْقِمي       فِ ــــــأَْشُكو إِلَ    

  5ُحسَّادِ ةَ الْ ــــــــــَذا َشقَائَِي فِيُِكْم       يَا ِغْبطَ ـــــــــــــھَ 

                                                            
ديوان الرصافي , مجموعة كاملة , جميع الحقوق محفوظة بموجب اتفاق خاص,منشورات دارمكتبة الحياة شارع  - 1

ـ داد, ج ي بغ ارع المتنب ي ش ود حلم روت , ومحم وريا بي ذلك انظر:344ص: 2س افي . وك روف الرص مع

  .160ص: 2جـ م,1978بيروت, الطبعة األولى-ر بقلم إيليا الحاوي, دارالكتاب اللبنانيالثائروالشاع
  .46ص:1المصدر نفسه,جـ - 2
  .401ص: 2المصدر نفسه , جـ  - 3
  .289, ص:المصدر نفسه - 4
ة  - 5 ة المصرية العام اني ,الھيئ د عن رحان و د. محم مير س ديم : د. س داد وتق ل مطران,إع عر خلي ن ش ار م المخت

رة ل ة األس اب, مكتب ر30م ص: 1999لكت ذلك انظ اوي,  . وك ا الح رين:بقلم إيلي اعر القط ل مطران,ش   خلي

 .     152,ص: 1جـ م,1978بيروت,الطبعة األولى  -دارالكتاب اللبناني
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اجييخاطب        يئة  الشاعر إبراھيم ن بالد الس اكيا من أحوال ال الى ش هللا سبحانه وتع

الظلم والجور  دوان, وأصبحتالتي قد ملئت ب ة ومزعجة ل والع اة مؤلم , ال قضاء الحي
  وبالخصوص أرض مصرتنشأ المشاكل والمصائب.  فيھا.راحة 

  ـــاحبَ ــٍل صَ يْ ل لَ ـــا! كُ ھَ يْ َل فِ ـــــيْ  لَ اَل         دَ اَل ـالبِ  ــــذيھَ  بَ جَ عْ ــا أَ مَ  بِّ ا رَ يَ 

  1احـــرَ  الجِ الَّ إِ  ــــــتُ بُ نْ  تَ ـــر اَل صْ مِ ــــاد        وَ ِضمَ  اـــاھَ مَ ــي حِ فِ  هٍ جْ وَ  لُّ كُ وَ 

هيعترض عليه في  ويقول مخاطباً هللا تعالى ويشكو الشاعر من عدل هللا أرسل  أقداره أّن
   مكان حبيته بالنور الساطع. مكانه فقط, بينما أشرق األشعة في

  الدُّورِ ى وَ ي الحمَ رُق فِ شْ تَ  اكَ نَ ھُ وَ       ـــــــانَ ھُ  ـاعَّةَ ھَ شِ َت األَ لْ سَ رْ بِّ أَ ا رَ يَ   

  يرِ وْ ــعُ طيَّ شُ  اءِ وَ ضْ ةُ األَ ءَ وْ بُ خْ مَ       يرِ ــاطِ ي خَ ةٌ فِ نَ يْ فِ دَ  سِ وْ مُ الشَّ  نَ مِ وَ   

ُ البَلّ  نَ قِھا مِ نِ وْ رَ ى بِ فَ صْ أَ◌َ       اـــــــائِھَ مَ اَء سَ ي نقَ سِ فْ نَ  يأُِحسُّ فِ وَ      ورِ ــــــــــــ

  2 ِر!وْ ـــــــــالنُّ ا ذَ ھَ ى بِ قَ شْ ي أَ ذِ ا الَّ نَ أَ وَ       يتِ جَ ھْ ي مُ ى فِ حَ َت الضُّ عْ دَ وْ بِّ أَ ا رَ يَ  

ه  لجأ وأن يمسلم أن يرضى بأقدار هللالجب على الشاعر يفقد  سبق ذكره,ومھما       إلي
ه يأوامره و يتبعو ,عبودية هللا بوأن يلتزم  أرزاءكشف ما يصيبه من لسبحانه  ترك نواھي

   .واالطمئنان النفسي والسرور والراحةالسعادة يجد لكي 

ر من أحوال الكون         يئاً وال يغي د ش ولكن الشاعر اختار الطريق اآلخر الذي ال يفي
الحزن  في إغراقهشعار يظھرمدى ھذه األو من  .لحياةفي ا التشاؤممؤد إلى وھو طريق 

  .والتبرم والتذمر من الحياة

عليه من قلق, كأّنه يشتكي من عدل هللا  فطنته, وماتجره إيليا أبو ماضيالشاعر يشكوو
د وضع واجبات واحدة لبعض اآلخر,مع أّنه قمنحه لو البعض,في إخفائه ذلك الّنور عن 

  :على الفريقين

 3بِ وْ رُ ي الدُّ ا فِ ا مَ رَ ثُ كْ تَ  مْ لَ وَ  تُ رْ سِ    ة    ــــــــــــنَ طْ  فِ اَل بِ  تُ نْ ي كُ نِ نَّ أَ وْ ــــلَ 

  بِ ــــــوْ لُ ي القُ اقِ ل بَ ثْ ي مِ بِ لْ قَ  انَ كَ وَ        ى رَ الوَ  لِ وْ قُ عُ ـــــي كَ لِ قْ عَ  انَ كَ وَ 
                                                            

  .157م, ص:1980بيروت, كورنيش المزرعة  –, درالعودة إبراھيم ناجي ديوان - 1
ام  -ملةشعرإبراھيم ناجي,األعمال الكا - 2 م ع د المعل ھا محم اھرة: –م 1968الطائر الجريح , دار الشروق أسس  8الق

  .35م ص: 1996 -ھـ 1417مدينة نصر, الطبعة الثالثة  –رابعة العدوية  -شارع سيبويه العصري
عة - 3 ذيب الواِس ي التھ ُع وف ة الواِس كَّ اُب السِّ ْرُب ب دَّ ر :ظر, ان ال ن منظورب للسان الع رم ب ن مك د ب ي  محم األفريق

  .374ص: 1جـ  الطبعة األولى بيروت –دار صادر , المصري
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 1بِ ـــــــوْ نُ ى الذُّ لَ عَ  بُ تُ كْ تَ  مَ ه لِ اَل وْ لَ           ــةٍ نَ حْ ى مِ ــوَ ّب سِ ارَ يَ  لُ قْ العَ  امَ 

  ويشتكي الشاعر إلى هللا لعدم خلق الحشا صلبا لمواجھة الدواھي الضخمة:

   2اذَ اَل وْ ـــــــــا فَ شَ الحَ  قِ لُ خْ تَ  ــــمْ لَ  مَ ا      لِ بَ ـــــوْ ذي الخطُ ھَ  تَ قْ لَ ا خَ مَّ لَ  بِّ رَ 

يتدخل في قضائه با و إيليا أبو ماضي في ھذه النماذج المذكورة يحتج الشاعر
وقدره.يمكن وصل األمر إلى ھذا الحد بسبب تعّرض المصائب الكثيرة بعد الھجرة إلى 
أمريكا وبسبب سوء الظن با والقلق والفراق من أھله ووطنه وبسبب عدم تربيته 
اإلسالمية ألنّه كان والده مسيحيّا. وثانيا أنّه قضى معظم حياته في بيئته غير إسالمية. 

ھذا ال يجوز ألحد أن يتدخل في قضاء هللا. ويحتج بقدره , ألنه يرتكب  ولكن مع
ا نَ كْ رَ شْ ا أَ مَ  هللاُ  اءَ شَ  وْ ا لَ وْ كُ رَ شْ أَ  نَ يْ ذِ الَّ  لُ وْ قُ يَ سَ : هللا عّزوجل قالكما  الكفر.المعصية أو 

 مْ دكُ نْ عِ  لْ ھَ  لْ ا قُ سنَ أْ ا بَ وْ اقُ ى ذَ تَّ حَ  مْ ھِ لِ بْ قَ  نْ مِ  نَ يْ ذِ الَّ  بَ ذَّ كَ  كَ لِ ذَ كَ  ئيشَ  نْ ا مِ نَ مْ رَّ  حَ اَل ا وَ نَ اؤُ ال آبَ وَ 
 أو ييئس من رحمة هللا 3نَ وْ صُ رُ خْ ال تَ إِ  مْ تُ نْ أَ  نْ إِ وَ  نَّ ال الظَّ إِ  نَ وْ عُ بِ تَّ تَ  نْ ا إِ نَ ه لَ وْ جُ رِ خْ تُ فَ  مٍ لْ عِ  نْ مِ 

َ يْ ه ال يَ نَّ إِ  هللاِ  حِ وْ رُ  نْ ا مِ وْ سُ أَ يْ ال تَ وَ  في القرآن الحكيم:مّما منع هللا سبحانه وتعالى, كما جاء   نْ س مِ أ
  .4نَ وْ رُ افِ الكَ  مُ وْ ال القَ إِ  حٍ وْ رُ 

    القدرالقضاء و -

ي  اء ف ا ج ع. كم ي الواق ده ف ه وأوج ور خلق بحانه من أم ه هللا س م ب ا حك و م القضاء: ھ
ق أي  5اهُ يَّ  إِ الَّ وا إِ دُ بُ عْ  تَ الَّ أَ  كَ بُّ رّ  ىضَ قَ وَ القرآن الكريم:  د يكون القضاء بمعني الخل وق

 خلقوكما جاء في موضع آخربمعنى 6اٍض قَ  تَ نْ ا أَ مَ  ِض اقْ فَ خلق االشياء قال تعالي:
 7نَّ َسْبَع َسَماَواٍت فِي َيْوَمْينِ َفَقَضاھُ  :السماوات واألرض

ل شيء         ل ك ه , أي جع ي علم ه ف ور خلق ن أم بحانه م دره هللا س ا ق و م در: ھ فالق
الي:  الَّ ه إِ لُزِّ نَ ا نُ َمه وَ ُنائِ زَ ا خَ نَ دَ ْن عِ الَّ إَ  ءٍ يْ َش نْ ِم نْ إِ وَ بمقدار مايناسبه بال تفاوت: قال تع

   8 مٍ وْ لُ عْ مَ  رٍ دَ ــَ قبِ 

                                                            
روت(ب –دار العودة  ديوان إيليا أبي ماضي, - 1 ـ -بي مالية .و837ص:3ت), ج ا الش الشعرالعربي في المھجرأميرك

  .   51م,ص:1982للدكتور إحسان عباس,والدكتورمحمديوسف نجم, دارصادر بيروت,الطبعة الثالثة
  .293ص: 2ليا أبي ماضي,جـ ديوان إي - 2
  .23ية: , اآلسورة اإلسراء  -  3
  .87ة يوسف , اآلية : سور -  4
  .23ية: , اآلسورة اإلسراء  - 5
  .72 , اآلية:  سورة طه - 6
  .12سورة فصلت , اآلية : - 7
  .21سورة الحجر, اآلية :  - 8
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قال ن حجر العس ول اب ي  1نييق م الكل و الحك اء القضاء ھ ال العلم الى: " ق ه هللا تع رحم

دبير  در ت ذا فالق يله " . وبھ م وتفاص ك الحك ات ذل در جزئي ي األزل، والق الي ف اإلجم
الي  بحانه وتع ن هللا س ادر ع ل ص ذ والك اء تنفي ميم والقض در تص م. والق اء حك والقض

الي ال تع ه واجب ق ان ب الي واإليم بحانه وتع ه س وم ل ه رَ دَّ َقفَ  ءٍ يْ َش لُّ ُك قَ َلخَ وَ : ومعل
 2راً. يْ دِ ْقتَ 

الي:  ال تع رف   . 3رٍ دَ َقاه بِ َنقْ لَ خَ  ءٍ يْ َش لُّ ا ُكنَّإِ وق ادر ومتص و ق الى ھ وإن هللا تع
ذي ال ات والبشر" وھوالقادرال ور الكائن دبرلجميع أم ل وم ى ك يمن عل ه. المھ د لقدرت  ح

ع. وال يكون  ده أن يق ا يري ع في الوجود شيئ إال م خلقه في السماوات واألرض. ال يق
   4شيئ ما أراد ه أن يكون".

ذا ياإلنسان ال يستط وإنّ " درهللا, وھ ع أن يعمل خلف إرادة هللا حسب مشيئته أو يتحدى ق
ى كل يدل على ضعف عالقة اإلنسان با وجفاف قلبه. أ ادر عل الى ق ّن هللا سبحانه وتع

  5شيء وھو يفعل ما يشاء.

دره.  خطوبالعبد من  صيبوكل ما ي ذه من قضاء هللا وق وما يتعلق بالرزق واألجل فھ
تنجاد واالستعطاف  رويح واالس يس والت ا للتنف ولكن الشعراء عّبروا عنھا , واشتكوا إليھ

 وتحقيق معونة هللا وتسديده. 

                                                            
د - 1 اريخ. أصله أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقالني، أبو الفضل، شھاب ال م والت ة العل ن حجر: من أئم ين، اب

نة من عسقالن (بفلسطين) و و د س ى م 1372ول ى الحديث، ورحل إل ل عل م أقب األدب والشعر ث ع ب اھرة. ول بالق

اس لأل ه شھرة فقصده الن يوخ، وعلت ل ي اليمن والحجاز وغيرھما لسماع الش افظ اإلسالم ف ه وأصبح ح خذ عن

ة مصنفاته في حياته وتھادتھا الملوك وكتبھا األعصره، قال السخاوي: (انتشرت  كابر) وكان فصيح اللسان، راوي

زل وفي سنة للشعر، عارفا بأيام المتقدمين وأخبار المتأخرين، صبيح الوجه. وولي قضاء مصر مرات ثم اعت , وت

ة م 1448 دات، و  -بالقاھرة. أما تصانيفه فكثيرة جليلة، منھا (الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامن ة مجل ط) أربع

ر  . انظر:خ) -حكام حكام لبيان ما في القرآن من األ، و (اإل مترجمة ط) ستة أجزاء -(لسان الميزان  األعالم لخي

  .178ص:  1الدين الزركلي , جـ 
  .2سورة الفرقان ,اآلية:  - 2
ليمان األشقر وراجع للنص:. 49سورة القمر , اآلية :  - 3 ر س در لعم ائس  ,القضاء والق ان  –دار النف األردن  –عم

املي , .9ص: 1جـ م  الطبعة الثانية  1995 -ھـ 1415 ن حسين الع د ب دين محم اء ال ذلك انظر: الكشكول لبھ وك

روت ة بي دالكريم النمري, دا رالكتب العلمي ى  -ضبطه وصححه:محمد عب ة األول ـ 1418لبنان,الطبع م  1998 -ھ

         .6ص: 2مج 
                                                                                                           .19,  17ص:,  المرجع نفسه -  4
                                                                                                              .20, ص: المرجع نفسه - 5
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الان إبراھيم طوق يشكو ه طل الزلزال وجعل د اآلمن ب دمير البل من  ادارس من القضاء لت

  :األطالل
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  اِل◌ِ زَ لْ الزِّ بِ  اءُ ــــــضَ القَ  اهُ مَ رَ ـــــــــاً       فَ ــــــــــنئِ مَ طْ ناً مُ آمِ  انَ ٌد كَ ــــــــــــلَ بَ 

ةٌ ــــــــــھ ٍة تَ ـــــــــإثر ھ ,زَّ   لِ اَل األَطْ  نَ اً مِ ـــــــــــــــسارِ الً دَ لَ طَ      ه   تْ كَ رَ زَّ

  1الِ قَ ثْ األَ◌َ  نَ ا مِ ھَ رِ ھْ ى ظَ لَ ا عَ ــــــــــألقت       مَ َشبَّْت وَ  مَّ ـــــُض ثُ رْ األَ◌َ  تِ ادَ مَ 

  !اَحْك أَيُّھا القََدرُ ـــــتَضَ  ,بالكائناتِ       ريةً  ــــــــوقَْھقَهَ القََدُر الجبَّاُر ُسخْ 

َورُ كَ ُف الَخْلِق واألشْ ائِ وَ ةً       طَ ــيَ اكِ بَ  ,ومِ تُ حْ ى الَعَدِم المَ لَ ي إِ شِ مْ تَ    اُل والصُّ

ثمَّ ينَدثِرُ  ,يُْبنَى, نِ وْ ى الكَ ـــلَ إِ  وْ رنُ ٌم       تَ سِ تَ بْ مُ  تِ وْ المَ ى وَ سَ َق األَ وْ فَ  تَ أنْ وَ 
2  

ل وقدره يرضى بقضاء هللا و مصيبةفي مرض أو أن يصبر إلنسان المؤمن ل ينبغي ويقب
  .  القدرال يتحدى موره , وويطيع أ عطاءه

اعر    اجي إّن الش راھيم ن در إب ن القضاء و الق كو م ببيش ّظ  لس ذى  والح ان ال الحرم
  السّيئ من أجل أحواله السّيئة : ن حظه تألّم ميعيش فيه و ي

  انَ  أَ اَل  وَ  ـــــــــــتَ ئْ شِ   تَ نْ  أَ اَل        اــــــــــــــــــائنَ قَ شَ  ادَ رَ أَ  درٌ قَ 

  ــــــــــــــــانَ نَ يْ بَ   تْ الَ ود حَ السُّ        ظوْ ظُ الحُ  ي وَ قِ اَل التَّ  ـزّ عــــــ

   3ـــــــــــانَ مِ ؤْ مُ  كَ بِ  نْ كُ أَ  مْ لَ  وْ لَ        ىـــوَ الھَ بِ  فرُ كْ أَ كـــــــدت  دْ قَ 

  مصائب كبرى:من بؤس و  أشقاهو ما  ,معه لسخره القضا و يشكو من     

◌َ كَ وَ  َ مَ ي وَ كِ بْ أَ  نَ يْ حِ       ينِّ مِ  خـــــــرُ سْ ــاَء يَ ضَ القَ  أنَّ   اءَ كَ ُت البُ فْ ــــرَ ا عـ

  4!كبـــــــــرياءَ  لَم تدع لي أحداثهُ        نفسي ويح َدمعي وويح ذلـــــة

 اضيقالناس غّر تشاكيا من األقدار التي تحدق وتشّدد, وعبدالرحمن شكري يقول الشاعر
  في عيشھم.   و يسلموا ماتشاء, ولم يؤمنوا مبھ.والناس في أقدامھا كالكرة تفعل اولين

  نُ يْ اللِّ وَ  قُ يْ ـــــــــــــا الضِ ھَ نْ مِ رَّ غَ          ةٌ قَ دِ حْ مُ  ارُ دَ قْ ه األَ ـــــــــــــذِ ھَ 

                                                            
.                                                   450, ص: , مع دراسة متخصصة للدكتور زكي المحاسنييوان إبراھيم طوقاند - 1
  .479,  478ديوان أبي القاسم الشابي , ص:  - 2
  .241م,ص: 1979 بيروت ,الطبعة الثانية –ناجي, دارالعودة ليالي القاھرة شعر إبراھيم ال - 3

ارة  - 4 عرية المخت ال الش ة  -األعم وطني للثقاف ق,المجلس ال ن توفي دكتور حس ة : ال ق ودراس اجي ,تحقي راھيم ن إب

  .182م  ص: 2003والفنون والتراث, الطبعة العربية األولى 
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َ الَ مَ           رةٌ ا كُ ھَ امِ ـــــــــدَ قْ ي أَ فِ  نُ حْ نَ        1نيْ مِ أْ تَ  شِ يْ ي العَ ـــــــــــــا فِ نـ

ذكاء ويقول أيضا موّضح ل روح ال وط تا وشاكيا أّن صروف القضاء تسبب قت بعث القن
  والكآبة والريب.

   بِ يْ الـــــرَّ بِ  اءِ كَ الـــذَّ  حُ وْ رُ  ــلُ تُ قْ تَ           ــةٌ لَ قَ رْ عَ  اءِ ضَ القَ  فِ وْ رُ ي صُ فِ وَ  

  2!بِ لَ الطَّ  ـــةِ مَّ ھِ ي بِ دِّ ـــؤَ تُ ــــّك وَ شَّ ــالـ          وَ  ـــةَ لَ ــاَل المَ وَ  سَ أْ اليَ  ثُ عُ بْ تَ وَ  

ّنھم في  ا. ولك ا والموھ ة المصائب ولعنوھ د مواجھ دار عن سّب الشعراء الحظوظ واألق
ذي يصّرف األمور  الى ھو ال رة اإلسالمية.بينما أن هللا سبحانه وتع الفوا الفك الحقيقة خ

يم: رآن الحك ا جاء في الق ا يشاء, كم ا   بالقضاء والقدر , وھو يقدر على أن يفعل م َم
ْن َنْفِسكَ  َئٍة َفِم يِّ ْن َس اَبَك ِم ا أََص ِ َوَم َن هللاَّ َنٍة َفِم ْن َحَس ر هللا من ذنوب . ويكّف3أََصاَبَك ِم

وي الشريف: ه، دِ َيي بِ ِسفُ ي نَ ذِ الَّوَ   المسلمين بإصابة النوائب, كما جاء في الحديث النب
مٌّ وَ  نُ مِ ؤْ المُ  بُ يْ صِ  يُ اَل  َزٌن، وَ اَل َھ ٌب، حَ اَل  َح رَ الَّ ا إِ اكھَ يَش ةَ كَ وْ ى الشَّتَّ َنَص ا َھه بِ ْنعَ  هللاُ   َكفَّ
  4. اهايَ طَ خَ  نْ مِ 

 وت ـــــــــالم-

ول     ون ق عراء يعرف الى: هللا إّن الش ه  5 تِ وْ الَم ةُ قُائِ ذَ  سٍ ْفنَ  لُّ ُكتع ويصدقون بأّن
ال هللا  ا ق ه كم ر من درهللا ال مف لق  اَل وَ  ةً اعَ َس نَ وْ رُ خِ أْ تَ ْس يَ اَل  مْ ُھلُ جَ أَ  اءَ ا َجذَ إِ  :عزوج

رة, ويجزى   .6 نَ وْ مُ دِ قْ تَ ْسيَ  اة اآلخ ى الحي ان إل ّر ليرحل اإلنس دنيا مم اة ال أن الحي وك
نات  ر. الحس وب البش ى قل ّق عل ه يش ة إّن ذه الحقيق ع ھ ر. وم يئات بالش الخير,  والس ب

عراء وب الش ّز قل ا ھ ؤلم م دث م دقاء ح ى, واألص وت ذي القرب ّيما م م, والس , وألّمھ
ا يحيط  واشتكوا رن العشرين لم راق األعزاء وخاصة في الق م والحزن لف ّدة األل من ش

دة نحوالحروب بالظروف العامة القاسية التي ھدمت إقامة اإل نسان بأسباب الموت العدي
  ما تثير القلق والخوف من المصير.  ووالجوع والبؤس 

                                                            
  .264ص: ,  شكري , ديوان عبدالرحمن  - 1
  .254,ص:  نفسه المصدر - 2
  .30 , اآلية:الشورىسورة  - 3
اطي ,عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن أسد الشيباني يبأل مسند أحمد بن حنبل - 4 المحقق : السيد أبو المع

  .335ص:2,جـ م 1998ھـ ـ 1419الطبعة األولى ، , بيروت –عالم الكتب , النوري
     185, اآلية : آل عمرانسورة  - 5
  34سورة األعراف , اآلية : - 6
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ا ي ولكم اعر ق ران الش ل جب ران خلي اكياجب ه  ش ي فّجعت وات األصدقاء الت رة أم ن كث م

  :وھّزته,حّتى شكت عينه من فرط البكاء

  ِدقَائِيــــــــــُعني ُمنَايَا أَصْ اِء       تَُروِّ ــــــــــي البَقَ يِّ اْمتَِداٍد فِ ى أَ◌َ لَ إِ 

ْمِع ِمْن فَْرِط البَُكاءِ  1ِديماً       نُُضوبَ َشَكْت َعْينّي َوَما َضنَّْت َق◌َ   2الدَّ

ه وآلمته.ئالشكوى من  كثرة أموات أصدقا أيضاويعرض الشاعر ا ه التي لّوعت ه أينم كأّن
    .الموت يولّي وجھه فثمة وجه

ُموعَ يَْذھُب َمْيٌت َوَراَء َميْ    اــــــٍت       َوأَْنثَني أُذِرُف الدُّ

  3اـــــــــھََذا َحبِيٌب قَضى َويَْتلو       آَخُر فِي إِْثِرِه َسِريعَ 

كو      ابيويش م الش ي  أبوالقاس ه ف ّزق صدره وفّجع ذي م ده ال ؤلم لوال وت الم ن الم م
ه يتفّج ا أن ون كم ه, الك اة أبي د وف ه بع مَّ ب رّ تا مّموع بمرض أل ي اض ع ديد ف وھن الش ل

   :صحته

قَت صَ مَ  دْ ُت! قَ وْ ا مَ يَ      يظَْھـــــــرِ  اِء◌ِ زَ رْ األَ بِ  4ْمتَ صَ قَ ي        وَ رِ ــدْ ـــــزَّ

 5يـــــــرِّ أبُثُّ سِ  ـــــــهِ يْ لَ ــــْن إِ مَ أحبُّ         وَ  ـــــــــــــَمنْ يْ ـــــي فِ نِ تَ عْ جَّ فَ وَ 

األحزان والذكريات,صيحة من صيحات نفسه الممل ھذه األبيات اتوءة ب ة من نفث  ونفث
 .والدهت نكبته بوفاة ابعھذاالقلب المحطم في أيام األسى التي ت

اكيا ومتفجّ  أيضاشكري  عبدالرحمن يقول الشاعر ا ش رةع تاألموات  لكث  أشدّ  التي كان
   :من الفشل والھزيمة وآلم

   6 ةِ مَ يْ ــزِ الھَ  نَ ّد مِ شَ أَ  تٍ ــوْ مَ  ـــمْ كَ ي          وَ انِ مَ األَ  ـنَ ـــّذ مِ لَ أَ  تٍ ـــوْ مَ  ــمْ كَ وَ 

                                                            
  .762ص:  1, انظر:لسان العرب البن منظور,  جـ َنَضَب الشيُء ساَل وَنَضَب الماءُ  - 1
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    .49ص:  1, جـ  م1984ديوان خليل مطران , دار العودة , الطبعة األولى  - 3
  .332ص:  7,جـ حمد الفراھيديخليل بن اللانظر: العين   قصم أي: كسر. - 4
  .      234,235ديوان أبي القاسم الشابي,ص:  - 5
  .90ديوان عبدالرحمن شكري ,ص: - - 6
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 اةــــــالحي -

ه , سبب البالء والمحن التي تقع باالبتالء واالمتحان لإلنسان  دارإّن الحياة الدنيا      علي
انُ وَ َيالحَ  يَ ِھلَ  ةَ رَ اآلخِ  ارَ الدَّ  نَّ إِ وَ  رِ وْ رُ الغُ  اعُ تَ  مَ الَّ إِ ا يَ نْ الدُّ  اةُ يَ ا الحَ مَ وَ  تعالى:قال هللا  كما

 .ويواجه بعض الناس ھذه الباليا بسعة القلب ومنھم من ال يتحّملھا1

ى مدى صبر تعرض لھا اإلالباليا التي ي نّ إ نسان ھي امتحان من هللا سبحانه وتعالى عل
ان ل وال ,اإلنس وق  يوك د ف دورهأح الى: مق ال هللا تع ا ق  الَّ ا إِ ًسفْ نَ  هللاُ  فُ لِّكَ  يُ اَل , كم

ريم :هالمصائب محبة لبعبده هللا  أو يبتلي2اھَ عَ ْس◌ْ وُ   نْ َل لْ قُ ,كما جاء في القرآن الك
تحن3اَنلَ  هللاُ  بَ َتا كَ  َمالَّ ا إِ نَ بْ يَ ِصيُّ  د يم ان ، وق األمراض  هللا اإلنس الھوان بوأالفقر بوأب
 ِض رْ ي األَ فِ ةٍ بَ يْ صِ مُ  نْ مِ  ابَ صَ ا أَ مَ  دبار الدنيا وغيرھا من األمور,كما قال هللا تعالى:إو
 4رٌ يْ سِ يَ  ى هللاِ لَ عَ  كَ لِ ذَ  نَّ ا إِ ھَ أَ رَ بْ نَ  نْ أَ  لِ بْ قَ  منْ ّ◌◌ِ  ابٍ تَ ي كِ  فِ الَّ إِ  مْ كُ سِ فُ نْ ي أَ  فِ اَل وَ 

ى هللا رسله في و .رفع الدرجات عند الصبرتالذنوب و تكّفر المصائب قد نّ إو دنيا  ابتل ال
ا مَ ه كَ اتِ ئَ يِّ ه سَ بِ  هللاُ  طَّ  حَ الَّ إِ  اهُ وَ ا سِ مَ فَ  ٍض رَ مَ  نْ ى مِّ ذً ه أَ بُ يْ صِ يُ  مٍ لِ سْ مُ  نْ ا مِ مَ   :ونذكر قوله ,

    5ا ھَ قَ رَ وَ  ةُ رَ جَ الشَّ  تحطُّ 

ا بطلب  زاياندعو ربنا أن يحمينا من الرأن  يجب علينا  ى هللا دائم أ إل والمصائب و نلج
  .الستر والعافية فى الدنيا واآلخرة

                                                            
  .26سورة الرعد, اآلية:  - 1
  .              286سورة البقرة , اآلية : - 2
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اة  المرھف,ن الشعراء لم يتحّملوا بإحساسھم ولك ا الشكوى  مرّ واشتكوا من الحي ا فيھ لم

أس  , كأّنھاالشديدمن المصائب والمشاكل إبداء الحزن واأللم الداخلي  طوفان الحزن والي
  واأللم.

سبب بمن نوائب الحياة وظلم الناس لقلوبھم الصلبة  الشاعر أبو القاسم الشابيويشتكي 
  م والمشاعر الطيبة:انعدام القي

  1ى قُلُوَب النَّاِس آهقَ ا أَشْ ــــــاْه       آه مَ يَ َل إْعَصاَر الحَ وَ آه َما أَھْ 

اعر ول الش زان ويق اآلم واألح ت ب ي ملئ ة الت اة المكتئب ن الحي ا م اكيا ومتألّم ه ش , وكأّن
  على قضاء هللا و قدره مرات عديدة و ھو يقول:  اعترض

 2اةٌ بُِدُموِعھَ رَ وْ ـــــــــــةٌ       َمْغمُ بَ يْ ئِ اةَ كَ ـــــــــــــــــإنَّ الَحيَ 

ذمّ  ول مت ر من راويق ر وم ا قف اة إّنھ راب.و عٍ االحي ينغمس وھي ال تنبت إالّ الشوك والت
    :مّيزون الھول والمصابتوالي,الناس في لّذاته 

ٌع مـــــــــم     رٌ فَ قَ  اةَ ـــــــــإنَّ الَحيَ  !احِ ا صَ يَ    ؤهُ َسَرابْ اــــروِّ

  َف الشَّْوِك والتُّرابْ اطِ وَ ـــــعَ      إالَّ  هُ نْ ْرُف مِ ــــــي الطَّ نِ تَ جْ  يَ اَل 

  3ابْ ــوالُمصَ  لُ وْ  يُْبِصُر الھَ اَل       ىمَ عْ ه أَ◌َ يْ فِ  ُد النَّاسِ ـــــــوأَسع

  :  مؤلمة معهالغريبة والسيئة المعاملة للوكذلك يشكو من الحياة 

بني الحَ ي تُ ا لِ ــــــــــمَ    ؟بْ يْ رِ ــــــــٌق غَ ْل◌ْ أنَّني خَ اةُ       كَ يَ َعذِّ

  4؟ بْ وْ ي ِمْن ُذنُ بِ لْ قَ ْل لِ ـــــھَ فَ       ؟لِ يْ مِ ي الجَ بِ لْ قَ  نْ دُّ مِ ــــــتَھُ وَ 

روأعظم  ا أخط ا , وجعلھ اة وآالمھ ائب الحي ن مص ع م كوى ويتوّج دة الش ع ح وترتف
  التي أشقت أفئدة الناس.  المصائب

  5!آه النَّاِس! قُلُوبَ  أَشقى َما آه!       الحياْه! إْعَصارَ  ھولَ أَ  َما آه!

                                                            
  .115ديوان أبي القاسم الشابي , ص:  - 1
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 يعكسمعظم شعره ألن شاعراالكتئاب والتشاؤم ، أبو القاسم الشابي الشاعر تبريعو   

ة، يث عن مآسيھا أنّ تحدّ يكرھه للحياة و  ة مزيف م. جدھا مظلم قاء واألل ا الش  اإلنسان فيھ
ً لحقالمرض الذي  ولعلّ    في ھذه الظاھرة لشعره.  ه كان سببا

ا والموت يضمد الشكوى من الحياة أّنھا جرومعروف الرصافي يعرض الشاعرو ح قتلتن
  :ھذه الجروح

  1ادل الِضمَ ثْ مِ  تُ وْ المَ ا وَ نَ تَ نْ خَ ٌح       أثْ وْ رُ جُ  اةُ يَ ه الحَ ذِ ــــــــــا ھَ مَ نَّ إِ 

ع الجوانب و ه منأحاطت بمن ظلم الحياة التي عبدالرحمن شكري يشكو الشاعرو  جمي
القدر أو الحياة ّد كل من يع في الحقيقةولكّن   بنيھا.فّجعته كأّنھا قّوة جّبارة تدوس قّيدته و

  2ِتي الُملَك َمن تَشاءقل اللُھمَّ َمالَِك الُملِك ُتؤْ :قوة جّبارة فھو يرّدد اآلية الكريمة

  اتُ رَ بَ ا العَ ھَ نِ وْ فُ جُ  نْ مِ  تْ وَ ا         لـّي ھَ ــــــــــــوَ حَ  ــاةُ يَ الحَ  تِ افَ ا طَ لّمَ كُ  

  اتُ ــــوَ صَ ي حَ دِ الرَّ  ـةِ احَ ـي رَ فِ          اسَ النَّ  نَّ  أِلَ الَّ إِ  ـاةُ يَ الحَ  تِ ھَ رِ ا كَ مَ   

   ــاتُ فَ ـــــــا رُ ھَ يْ دَ لَ  ـمْ ھُ نّي وَ غَ تُ ــــا         وَ ھَ يْ نِ بَ  سُ وْ دُ تَ  ةٌ ــــــارَ بَّ ي جَ ھِ وَ   

َ ـي         فَ كِ ــبْ ي تَ ھِ ـــــا وَ ھَ تُ يْ أَ ي رَ نِّ أَ رَ يْ غَ     اتُ ـــــرَ فَ ـي الزَّ تِ جَ مھْ بِ  تْ ــاقَ فَ أ

  3اتُ ـوَ فَ ي الھَ ــتِ طَ بْ غِ بِ  تْ ـــــارَ طَ ت         وَ بَ ــــذَّ عَ تَ ــــــــا فَ ھَ نُ وْ جُ ي شُ نِ تْ مَ آلَ 

  4ـعُ يْ جِ وَ ـا فَ ھَ عُ قْ ـــــا وَ مَّ أَ , وَ  ـرٌّ مُ ــــا         فَ ھَ اقُ ذَ أ مَ مَّ أَ  نِ يْ العَ  عِ مْ دَ كَ  ــاةٌ يَ حَ  

أنّ و يقول الشاعر شاكيا ومتألّما من مصائب العيش التي ينالھا اإلنسان,و العيش ذئب  ك
  :ما يضّر اإلنسان ويقتله بأنيابه وأظافره ضارٍّ 

   5ـــرافِ ظَ أَ ل وَ ـــــاتِ قَ  ابَ نَ  شِ يْ ـعَ لْ لِ به     وَ وْ ي نيُ مِ دْ تُ  بُ ئْ  الذِّ الَّ إِ  شُ يْ ا العَ مَ وَ 

اكيا عن الحياة إيليا أبوماضي يعبرالشاعرو     دش ا خدعة وق والحزن ذھل األسى أ أّنھ
الناس يموتون , و صدقا أّن الحياة غرور , وقيلابتسامتھابھجتھا وھا وروعة وجھ واأللم

                                                            
  ..18ص:  1ديوان الرصافي (قد سبقت اإلشارة إليه), جـ  - 1
  .26سورة آل عمران ,اآلية :  - 2
  .306ص:  40جـ   للزبيدي  تاج العروس من جواھر القاموس, انظر: َھَفا أَْيضاً : إذا ( جاَع )و)  َھْفوًة : ( َزلَّ  - 3
  .415ديوان عبدالرحمن شكري ,ص:  - 4
  .213,,ص: المصدر نفسه - 5
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راب َذالّ وتنتھى جميع اآلمال واألماني, وكذا يكون مصيراإلنسان أّن سرعة, ه يلحس الت

  وحقارَة:

  روْ ــرُ غُ  ــاةُ يَ الحَ  الَ ي قَ ذِ الَّ  ــــدقَ صَ     ىسَ ـا األَ ھَ تُ امَ سَ تِ ابْ  خَ لَ سَ  دْ قَ وَ  تْ ـــالَ قَ 
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  1ر؟يْ صِ نَ  ابِ رَ ــى التُّ لَ إِ  ، وَ  ةٍ ظَ حْ ي لَ ــــا     فِ نَ مُ ـاَل حْ أَ  يضِ قَ نْ تَ  وَ  تُ ـوْ مُ ا نَ ذَ كَ أَ 

 الجوعو الفقر -

 ھميغرب بعضالّناّس يظلّون مھمومين في طلب الرزق,ويتعبون في سعي حصوله, و إنّ 
ل والدة اإلنسان إّن هللا سبحاولكن  .مووطنھ معن أھلھ نه وحده ھو الرزق أمر مقدر قب

الى ال هللا تع ين، ق وة المت رزاق ذو الق مَّ  :ال ُتُكْم ُث مَّ ُيِمي ْم ُث مَّ َرَزَقُك ْم ُث ِذى َخَلَقُك ُ ٱلَّ َّ ٱ
دخْي كلّ  وقّدرهللا سبحانه وتعالى  2 ُيْحِييُكمْ  ه , ور وكل رزق للعب  أوال يمكن أن يخطئ

الى ال هللا تع ره، ق ي ٱألْرِض إاِلَّ  :يصيب غي ٍة فِ ن َدابَّ ا ِم ُم  َوَم ا َوَيْعَل ِ ِرْزقَُھ َّ ى ٱ َعَل
ِبينٍ  َھا َوُمْسَتْوَدَعَھا ُكلٌّ فِى ِكَتاٍب مُّ رلقد  3ُمْسَتَقرَّ الخلق نظامهللا  دّب اده تكّف ّدر  ه وعب ,وق

  لھم بأحسن تقدير.

اة فيواجه الن     دء اس معان ذ ب ر والجوع من ة،الفق ردّ  الخليق اس وي ى سوء  بعض الن إل
رين  ھم اآلخ وم بعض ان, ويل خرة لإلنس اهللا مس ي جعلھ ة الت وارد الطبيعي تخدام الم اس

َدر. و اد الفقر الملحدين للقضاء والَق ه الجوع وس الم كل ي الع رن ف ة الق ي بداي يما ف والس
دما ر  العالميتين وما نتيجة الحربينالعشرين  و أخذ شعرالشكوى والھالك، خلّفتا من ال

رانالشاعر  يشكوو,في ھذا العصر حّظا كبيرا من قصائد الشعراء ل جب ران خلي من  جب
  :وطغاة البؤس والنكد على العالمين , اعتداء القوات الظالمة عليه

  لظَّالِِميَن َغدُ ا يَْقتَنِي لـــــِمْن َشرِّ مَ       اب ال ِرَواغ بِهِ ـــَغداً يَُؤدِّي ِحسَ 

  طََغى َعلَى اْلَعالَِميَن اْلبُْؤُس َوالنََّكدُ       قَِصاُص َحقٍّ لَِجاٍن ِمْن َمطَاِمِعهِ 

ْنيَ    4َردُ ــــا بِِه َحَرٌد       باِلَ اْكتَِراٍث لَِمْغُضوٍب بِِه حَ ــــــــمَشى لِيَْفتَتَِح الدُّ

اعر و يعكس راھيمالش افظ إب رز صورة  ح ؤس أب ن الب ا م ى نفوس ذي أفن دھش ال الم
    :طيبة

ُ َكم طَوَ    اً لَكانَت َجوھَراـــــــَمنبِتاً ِخصب    ساً لَو َرَعتوْ ى البُؤُس نُف

                            1اِق الثَرىــــــبَ َت أَطْ فَتَواَرت تَحْ      ى َموِھبَةٍ دُم َعلَ ــــــَكم قَضى العُ 

                                                            
  ..365ص: 2جـ (قد سبقت اإلشارة إليه),  ديوان إيليا أبي ماضي - 1
  40سورة الروم ,اآلية : - 2
  6ية :سورة ھود, اآل - 3
ا أسد ". 773ص: 1, جـجبران خليل جبرانديوان  - 4 بلج ي اة ال ة "  تحية يا حم اخوذة من نسخة إليكتروني ة م المكتب

  .الشاملة
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  :مى خاصةاويقول الشاعرأيضا شاكيا من البؤس الشائع الذي ضّر اليت   

  شاَع بُؤُس األَطفاِل َوالبُؤُس داٌء       لَو أُتيَح الطَبيُب َغيُر ُعضالِ 

  الِ ـــــــــــمَ اَم لِلبِر       ِر بِجاٍه يُِظلُّهُ أَو ِب◌ِ ــــــــــــأَيِّدوا ُكلَّ َمجَمٍع ق

  2الِ فَ اُء لَوال ِرعايَةُ األَطْ ـــــس  ٍم كاَدت بِِه البَأ      ــــــم يَتيــــــــــكَ 

اعرو     افي  يذكرالش روف الرص ؤّدي مع ي ت باب الت كوى باألس ي الش المرأة إل
عدإفجاعا  امي والمس ا الح اة زوجھ وع لوف ر والج ن الفق كو م ي وتش اء,وھي تبك والبك

ة وأوجاعا ولمواج قائه بالفقروالذل ديم فھة الھموم ,ومن الدھرإلش ى هللا لع رأة إل تشكو الم
المؤنس وقلّة حيلتھا وفقدان وسائلھا لتربية طفلتھا وھي تبكي طول الليل ساھرة مع بكاء 

 :طفلتھا

ْوِض فَْقُد الَغْيِث أَْظمَ       يَا َربِّ َما ِحيلَتِي فِيھَا َوقــــَْد َذبُلَتْ   اھَـاَكَزْھَرِة الرَّ
 لَِمْبَكاھَـــــــــــــا طُوَل اللَّْيِل بَاِكيـــــَةٌ      َواألُمُّ َساِھَرةٌ تَْبِكي َما بَالُھَا َوْھيَ 

َعھا       بِالفَْقِر َواليُْتِم ، آھَـاً ِمْنھَُما آھَـــــــــا َوْيَح اْبنَتي إِنَّ َرْيبَ  ْھِر َروَّ    الدَّ

  3بِاليُْتِم ثَنَّاھَـــــــــــــا َوَمـْوُت َوالِِدھَـا ــــِر َواَحـــَدةً      َكانَْت ُمِصيبَتُھَا بِالفَقْ 

  ويقّدم  الشاعر الشكوى على لسان المرأة التي تشكو إلى هللا من الفقر والجوع:

  يحِ يْ ارِ ـــــبَ تَ  نْ ي مِ تِ وْ مَ بِ  حَ يْ رِ تَ سْ ي أَ كَ    يحِ وْ رُ  ذْ ــخُ  بِّ ا رَ  يَ الَّ أَ  لُ وْ قُ تَ  تْ رَّ ــــمَ 

َ فَ صْ مُ     نََكد نْ مِ ر وَ ــــــقفَ  نْ مِ  مِ سْ الجِ  ةَ◌ُ لَ وْ زُ َمھْ    حيْ رِ تْ تَ وَ  مٍّ ھَ  نْ مِ  هِ ــــــجْ الوَ  ّرةُ ـ

  حِ يْ بِ صْ تَ  نَ وْ رثَى دُ ـي غَ ھِ وَ  حَ بَ صْ أَ وَ      ةٌ يَ اوِ ي طَ ھِ اٍء وَ ـــــــــشَ عِ  رِ يْ غَ بِ  تْ اتَ بَ 

  حوْ مُ لْ مَ  نِ يْ العَ  قِ رُ طُ ال بِ يَ ى خِ روَ شَ      تدَ بَ ا فَ مھَ سْ وى جِ ضْ شة أَ يْ عِ َضْنُك المَ 

  حيْ وِ صْ َي تَ ا أَ ـــــھَ يْ تَ نَ جْ ت وَ َصوَّحَ فَ       ةً بَ اصِ نَ  سِ نفْ م الَّ وْ ــــــــــــمُ ا ھُ لَْتھَ بَ أذْ وَ 

  حوْ سُ الَوْعر َمكْ  قِ يْ رِ ي الطَّ فِ  عٍ الِ ظَ ر ُمثقَلَةً       كَ ــــقْ الفَ  ءِ بْ عِ االً بِ زَ خِ ي انْ شِ مْ تَ 

 

                                                                                                                                                                                 
ة ديوان حافظ إبراھيم - 1 ة المصرية العام راھيم, الھيئ زين , أب د ال ,ضبطه وصححه وشرحه ورتبه: أحمد أمين, أحم

  .310ص:  م, 1987للكتاب,الطبعة الثالثة 
  311ص: , ديوان حافظ إبراھيم - 2
  .207ص:  1ديوان الرصافي , جـ  - 3
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  1حِ يْ رِّ ـــــال نَ مِ  بَّ ا ھَ ــــھَ قِطُ يُسْ  ادُ كَ ا       يَ ّزلھَ خَ ي تَ ت فَ ارَ ــــمَ ا فَ اھَ وَ قُ  تْ ارَ خَ 

ول و اعريق اجيالش ر  إبراھيم ن ا ألجل الفقي ل لباكي ه أّن ني ي عبرات زون ف ارك المح يش
   :الرغيف أقصى ما لديه من قدرات و مھارات

  2فْ يْ غِ الرَّ  ــــالَ نَ يَ  نْ ـــاه أَ نَ ى مَ صَ قْ ْر     أَ ــــيْ قِ الفَ  حِ ـــدْ كَ ي لِ كِ بْ  أَ اَل  فَ يْ كَ وّ 

 رضـــــــــالم -

ة , ل     ااإلنسان في الحياة الدنيا ال يسير على وتيرة واحدة من الصحة والعافي  صيبه ي م
ه دىالمرض , وم مقاومةيتفاوتون في  ناساألمراض واألسقام , وإن كان المن  ,  تحّمل
رمأو ال ه. تب داول او من ين ت ام ب والھمألي داول أح اس بت اء الن ى الرخ دة إل ن الش ن  م وم

ى  ر عل ى النص ة إل ن الھزيم ة، وم ى الھزيم ر إل ن النص دة، وم ى الش اء إل الرخ
َك  إن َيْمَسْسُكمْ دول، قال تعالى: األفراد,والقبائل ,وال ُه َوِتْل ْثلُ ْرٌح مِّ ْوَم َق سَّ الَق َقْرٌح َفَقْد َم

ُ ال ُيِح َھَداَء َوهللاَّ نُكْم ُش َذ ِم ِخ وا َوَيتَّ ِذيَن آَمُن ُ اَل َيْعَلَم هللاَّ اِس َولِ ْيَن النَّ َداِولَُھا َب اُم ُن بُّ األَيَّ
الِِمينَ    .3الظَّ

رض  ؤمن أن يرضىوالم ى الم ن هللا , فعل تالء م در واب ز  ق درهللا ع ل, ألبق هللا  نوج
الى: سبحانه وتعالى يمتحن  ال تع ا ق ه، كم ه، أو مال دنيا في نفسه، وأھل المؤمن في ال

ُكْم  َوالُِكْم َوأَْنفُِس ي أَْم ُونَّ فِ ا .4َلُتْبَل رض  أم ن الم كوى م ان فالش ا أّن اإلنس د بھ اليقص
ك  لولع وَحَزن، به من ھمّ  ألمّ  ة مافعل ھذا من شدّ ي بليعترض على حكم هللا،   يتضحذل

  العشرين.في النصف األول من القرن 

اعرو ول الش ران يق ل جب ران خلي د موت جب اء بع تمكن من البق ه ال ي اكيا أّن  الصديق,ش
   ه لسبب الھموم و األمراض:جسدلضعف  تأثير الدواء تألّم من عدم وي الحياة,ويكره 

  ْلَحيَاةَ أَْمَسْت َشقَاءَ َوَكِرْھِت ا    اءَ ــــــــاْلبَقَ  5لَْم تُِطيقِي بَْعَد األَلِيفِ 

ِحي     يُر اْلُمَعنَّىـــــــــفََوھَى قَْلبُِك اْلَكسِ  ْلِت لِلرَّ   ِل اْلقََضاءَ ـــــَوتََعجَّ

 

                                                            
  .213ديوان الرصافي, ص:  - 1
  .    23, ص:إبراھيم ناجيديوان  - 2
  140سورة آل عمران - 3
  .186سورة آل عمران , اآلية :  - 4
  .28ص: 23جـ  للزبيدي تاج العروس من جواھر القاموس , انظر:َحِنينَ ال :األلِيفُ  - 5
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َواُء إَِذا لَ    1يَْبَق في اْلِجْسِم َما يُِعيُن الدََّواءِ      مْ ـــــــــَما الَِّذي يَْفَعُل الدَّ

ؤاده الحزين لسبب للمصائب ويشكوإليه من هللا  أبوالقاسم الشابييستغيث و ه في ف آالم
  األليم:

واھي إليكَ  َتْشكو فُؤادي في       ِجراحٌ  ھذي الُوُجوِد, إلهَ  يا   2الدَّ

كو و     روف الرصافي يش ي مع ة ف دم الراح ى هللا لع ن المرض والفقرإل اة, ألنم  الحي
 , وأصبحتلشدة األلم أن يكسب المال الليل, واليستطيعالوجع في مفاصله يؤّرقه طوال 
 :من الحياة , واكتئبحياته عذابا لشدة المرض والفقر

  ميـــــدَ ـــــرّق لعُ يَ  مْ لَ ــي وَ انِ ھَ دَ ـي         وَ ـمِ ظْ عَ  قَّ لي دَ اصِ فَ ي مَ فِ  ــعٌ جْ وَ 

 ي مِ سْ جِ  ةِ حَ صِ ي بِ رِ قْ فَ  مْ حَ ارْ بِّ فَ رَ      ي     مِ وْ ت يَ ــوْ ي قَ بِ سُّ كَ تَ  نْ ي عَ نِ اقَ عَ 

   3يــــــابِ صَ وْ أَ  د مــنْ شَ ي أَ ـــرِ قْ فَ  نَّ إِ                

  حينا من المرض وحينا من الفقرباكيا : الشاعرتكي يشو

ـــا          تَ ـــا أَ مً ُعــقْ ـــه وَ مــاً بِ قْ سُ  نَّ إِ    مــــــا وْ يَ مــاً فَ وْ يَ  بُ وْ ــذُ اه يَ كَ رَ لمَّ

   ماقْ سُ  مِ دَ ى العُ لَ ناً إِ يْ و حِ كُ شْ يَ  وَ ھُ وَ    ما     دَ عُ  مِ قْ ى السُّ لَ و اِ كُ شْ ناً يَ يْ حِ  وَ ھُ فَ  

 4ـــــــــابخَ تِ انْ ـا بِ مَ ھِ يْ لَ كِ  نْ يـــاً مِ اكِ بَ                   

  الدھر ونوائبه  -

 نَّ إِ فَ  وفي رواية  5 هللاِ  وَ ھُ  رَ ھْ الدَّ  نَّ إِ فَ  رَ ھْ وا الدُّ بُّ سُ  تَ اَل  ذكر في الحديث الشريف:

                                                            
  .105ص:  1, جـ  رانمطخليل  ديوان - 1
.                                                                                                      240ديوان أبي القاسم الشابي ص:  - 2
3
  .95ص: 1ديوان الرصافي , جـ  - 

                                                                                  .                    96ص:  1, جـ  المصدر نفسه - 4
د - 5 اب التوحي ي شرح كت د ف ز الحمي د هللا آل الشيخ  تيسير العزي ن عب ليمان ب ق:زھير الشاويش ,لس  ,دراسة وتحقي

  307ص: 2,جـ م 2002-ھـ 1423الطبعة األولى، ,المكتب االسالمي، بيروت، دمشق 
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دَّ  وَ ُھ هللاَ   ّبونه 1رُ ھْ ال دھر ويس ذّمون ال رب ي ان الع د الن وك اتعن وادث ،  كب والح

التعالى هللا  قالويكثرون ذكره في أشعارھم . و ز فق ه العزي ا وا َمالُ َقوَ  :عنھم في كتاب
دَّ ا إاّل نَ كُ لِ ھْ ا يُ مَ ا وَ يَ حْ نَ وَ  تُ وْ مُ ا نَ يَ نْ ا الدُّ اتنَ يَ ال حَ ي إِ ھِ  ل،   2رَ ھْ  ال ان الطوي دھر اسم للزم وال
دھر وسبه : ىفنھ ،  اءِ يَ ْشه األَ ذِ َھ لَ اِعوا فَ بُّ ُس تَ اَل   النبي صلى هللا عليه وسلم عن ذم ال
دَّ اَل  دُ ْيرِ ا يُ َملِّ  الُ عَّه الفَ نَّى أِلَ الَ َعتَ  ى هللاِ َلالسب عَ  عَ َقه وَ وْ مُ تُ بْ بَ ا َسذَ إِ  مْ نكُ إِ َف ّن .3رھْ  ال ولك

ى تصر ادرة عل ّوة ق وه ق ه وجعل ره ويذّمون الغون ذك عراء يب اة  نعميالش  ةف أمورالحي
  وشقاء. ويغفلون عّما يأمراإلسالم.

  الشكوى إلى الخليفة من ظلم الدھر: الشاعر أحمد شوقيوكذا يرفع 

  4مُ ُظاّل  ,أَحراُرهُ  َدھرٍ  َجورَ        َنشكو الَخليَفةِ  الَسيِّدِ  َوإِلى

ان حافظ إبراھيمالشاعر تكييشو د شوقي من الزم هأّن صروف  إلى أحم دھر ونوائب  ال
    وأشقتھم: بت بھمتقلّ  قد

  َجَرَحت فُؤاَد الِشعِر في أَعيانِهِ      اِن َوُزمَرةٍ ـــــــأَشكو إِلَيَك ِمَن الَزم

  َجنانِهِ  ِه َوالُعجُب ِملءُ ــبِقَريضِ      َكم خاِرٍج َعن أُفقِِه َحَصَب الَورى

  روِر تَھُبُّ ِمن أَردانِهِ ــــريُح الغُ       اـــــــيَختاُل بَيَن الناِس ُمتَّئَِد الُخط

  ا بِطوِل لِسانِهِ ـــــم َصكَّ َمسَمَعنا بَِجنَدِل لَفِظِه       َوأَطاَل ِمحنَتَنـــــكَ 

  لُصمُّ ِمن إِعالنِهِ ِه       َحتّى اِستَغاَث اــــــــمازاَل يُعلُِن بَينَنا َعن نَفسِ 

  ُل في طُغيانِهِ ــَواِشتَدَّ ذاَك الَسي  م      ـنََصَح الھُداةُ لَھُم فَزاَد ُغروُرھُ 

  5م يَلفِِت البوِذيَّ َعن أَوثانِهِ ـــــــٌل       لَ ـــأََو لَم تََر الفُرقاَن َوھَو ُمفَصَّ 

                                                            
ل- - 1 ن حنب د ب ند أحم يباني يبأل مس د الش ن أس ن ھالل ب ل ب ن حنب د ب ن محم د ب د هللا أحم و  عب يد أب ق : الس المحق

وري اطي الن ب  , المع الم الكت روت –ع ى ،  بي ة األول ـ ـ 1419الطبع ـ  م 1998ھ إتحاف  . و259ص:  2ج

ة  الرياض –دار الوطن , صيريحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوأل الخيرة المھرة بزوائد المسانيد العشرة الطبع
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ذا  اعروك ر الش ران يعب ل مط ين حخلي ه وب ّرق بين ذي ف ن الدھرال د ع ب بع ه زين بيبت
    :الوصال

ْھُر بَْينَنَــــا َق الـــــدَّ  1بـرَ حَ وَ  اءٍ ـــدَ عَ  نْ ــي مِ لِ  انَ ـا كَ مَ فَ        بَْعَد قـــُْربٍ  فــَرَّ
ادلة إلى الناس إلتاحة ــمن الدھرعدم اعتنائه بالنظرة الع إبراھيم ناجي يشكوالشاعرو

في إلقاء النظرة إلى الناس الباكين  البعض فرصة اللّذة الطويلة وإھماله البعض اآلخر
  :والبائسين

  فـــــىقِ وَ  ةٍ ـــــنَ يْ ي ھِ ـــــــاته فِ اعَ سَ      :ردْ تَ اَل وَ  اــــــقفْ ـــــــــُر رِ ھْ ا دَ يَ 

َ لَ  لُ وْ طُ تَ وَ       ــــــرِ مْ العُ  ةُ ـــاءَ نَ ھَ  ـــاحَ َت◌َ ى تَ تَّ حَ    طــــــــــــفِ تَ قْ ــــا لمُ ذتُھـ

  ياكِ بَ  ــنْ مَ  اسِ ي النَّ فِ  ــمْ ت كَ مْ لِ عَ وَ       نِ ـــــــــوْ الكَ  كَ لِ ـــذَ ـ لِ  التفتَّ ــالَّ هَ◌َ 

َ      يْ نِ ضْ المُ  ىسَ األَ ي وَ نِ ذْ خُ  كَ وْ عُ دْ يَ    يـاكِ الشَّ ِض بِ امْ ــــِع وَ تِ مْ ـــلِّ المُ خـ

  ــــاعَ اَل قْ إِ  ــــرَ ــــْه◌ْ الــدَّ  ــانِ سَ افَ ـنَ تَ يَ      نُ ــــحَ المِ  ـــاتهھَ وَ  ـــمُ يْ عِ ا النَّ ــذَ ھَ 

َ بِ فَ  َ ـــــابَ شَ تَ تَ       ــــــنُ مَ الزَّ  ــــاھَ يُّ ٍل أَ دْ ي عَ ـــأ   2 ــااعَ ـــرَ سْ إِ  نِ ــــااَل هُ الحـ

واه حتى أصبح شكري  عبدالرحمن يشكوالشاعرو ال الغني وسلب ق دھر ألكل م من ال
     :عليه الدھر جارو أثقلهحّظه مثل حّظ الفقيرألّن الدين 

  رِ ـــــــيْ قِ الفَ  ظِّ حَ ظّــــه كَ ا حَ ــــــدَ غَ اه       فَ ــــوَ قَ ـــه وَ الَ مَ  رُ ھْ الـــــــــــدَّ  لَ كَ أَ 

  رِ ــــوْ مُ المقْ  ـــةِ مَ سْ قِ ــــــه بِ يْ لَ ـ       ــــرعَ ھْ ا الدَّ ــدَ عَ ه وَ ـــرَ ھْ ظَ  نُ يْ الدَّ  ـــلَ قَ ثْ أَ 

  3رـــــوْ ثُ عَ  جــــدٍ ــو وَ جَ  ــــالٍ بَ بِ  ـ       ــــمُّ ھَ ه الدَ ــــــــــــــاءَ كَ ـــا تَ سً ائِ ا يَ دَ غَ فَ 

بعض شاكيا ومتحّيرا من تقلّ يذكرالشاعرو      قائه ب بعض المنى وإش ه ب ب الدھروغرت
ة ن كيفي اءل ع ائب ,ويتس وّتر المص ّل الت ديد ح ي الش دھر  النفس ترخاء ال بب اس لس

  :ل ھم يحزنون أو يفرحون ؟ووتخويفه .ويتساءل ماذا يفعل الّناس بسلوك الدھر؟ ھ

  ه دُ يْ مِ ى حَ جَ رْ ى يُ تَّ ى حَ المنَ  ضِ عْ بَ ا           بِ نَ ــرُّ غُ أ يَ مَّ إِ  رِ ھْ ا الدَّ ذَ ھَ لِ  تُ بْ جَ عَ 

  هدُ وْ نُ جُ ــــه وَ لُ يْ ـــــــــا خَ نَ يْ لَ عَ  رُّ مُ تَ            ــــادٌ فَ ى نَ جَ رْ يُ  سَ يْ لَ  اءٌ قَ ا شَ مَّ إِ وَ 
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  1هـــدُ يْ عِ وَ ه وَ ــــدُ عْ ـــا وَ نَ يْ دَ لَ  بٌ يْ جِ ا          عَ نَ انَ مَ ا زَ َذ◌َ ھَ كى وَ بْ نَ  مْ أَ  كُ حَ ضْ نَ أَ 

ّوتي و ا سلبت حزمي وثقتي وق ول إّنھ دھر ويق كذالك يتألم الشاعرأيضا من صروف ال
  :كسلب البقاء من البھاء

  ـــاءِ ــــجَ النَّ بِ  بُ ائِ صَ المَ   تِ دَ الَ جَ ي      فَ مِ حزْ  رِ ھْ الدَّ  فُ وْ رُ صَ  تْ بَ لَ غَ  دْ قَ وَ 

  2 ــــــــاءِ البھَ  نَ مِ  اءُ قَ البَ  بَ لَ ا سَ مَ ـــي       كَ نِّ مِ  رِ ھْ الدَّ  فُ وْ رُ صُ  تْ بَ لَ َس◌َ  دْ َق◌َ وَ 

اكل       اء المش ب وإنش ا للتخري وم بھ ي يق دھر وصوره الت د ال ن مكاي اكيا م ول ش ويق
  :والمصائب. وال يكون أحد مأمونا وسليما فيه , وأصبح الدھر سجنا لكل حي

َ ضُ رِ عْ يَ  رِ ھْ لدَّ لِ  رٌ وَ صُ       ن   ـــوْ جُ ــــدْ مَ  وَ ھُ ى وَ فَ خْ تُ  ــــــا          ثمُّ◌َ ھـ

  نٍ ــــوْ مُ ـــأْ مَ  ـــهِ يْ فِ  ءٍ ىْ ي شَ أَ          جلٍ ا وَ ذَ  شِ يْ ي العَ ى فِ رَ تَ  مْ كَ 

 3نـــــوْ جُ سْ ـــــه مَ يْ فِ  يٍّ حَ  لُّ كُ           نَ يْ ــــانِ جَ المَ  ارُ ا دَ نَ ــــرُ ھْ دَ 

 رث الطبيعية الكوا -

ة,بسبب  قعھي ابتالء أو دمار كبير ي      ة الطارئ ر  الحوادث الطبيعي وھي حوادث غي
اوال زالزل،وال كالسيول،عن قوى الطبيعة  ناتجةمتوقعة  د يحدث، عواصف وغيرھ  وق

أثيرؤّثرمثل ھذه الحوادث وت يدّمرالممتلكات نحو الحريق.بسبب فعل اإلنسان و  اشديد ات
ة الكوارث الوطني والحياة االجتماعية على االقتصاد  ة لمواجھ .وقد تقّل الموارد الوطني

رن الناس في ا وواجه.دوليةالمساعدة الالطبيعية وتحتاج الدولة إلى  لنصف األول من الق
  العشرين مثل ھذه الكوارث وعّبرالشعراء عنھا في شعرھم شاكين.

ّدم  حمد شوقيفأ   رة من ايق زال الشكوى المري ذي لزل ع ال ام  وق ان ع م 1925في الياب
ويصّور تصويرا مؤلما لتدمير البلد , فھدمت مساكن أھل ھذا البلد ,فجاءت الطوفان من 

  السماء واألرض الذي كان أشد من طوفان نوح عليه السالم: 

  ريَتَيِن َكيَف القِياَمهـــــَوَسِل القَ      قِف بِطوِكيو َوطُف َعلى يوكاھاَمه

  اَعةُ الَّتي أُنِذَر النا       ُس َوَحلَّت أَشراطُھا َوالَعالَمهــــــــــــَدنَِت الس

  اطَ اإِلقاَمهـــا بِســـَوطَوى أَھلُھ    اِكِن األَرُض َخسفاً   ـُخِسفَت بِالَمس
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فَت بِالَمدينَتَيِن الَمن   وِم جاَمهـايا       َوأَداَر الَردى َعلى القَ ـــــــــــــطَوَّ

  اَن نوٍح َوعاَمهـــاُء بِطوفا       ٍن يُنَّسي طوفــــــالَسمأَتَِت األَرُض وَ 

  هُ أَعالَمهـــــــــــفَتَرى البَحَر ُجنَّ َحتّى أَجاَز ال       بَرَّ َواِحتَلَّ َموجُ 

  اِج َكَجيٍش       قَوََّض العاِصُف الھَبوُب ِخياَمهــــــــــُمزبِداً ثائَِر اللُج

  1الََم الَشرِّ َوحَشهُ َوأَناَمهــــــــــا       عــــــــــــــةُ َعلَينلَبََّست ھَِذِه الَحيا

ام الشاعر ويصف  ين 1925شاكيا  حالة النساء المؤلمة في نكبة دمشق ع رتھن ب م وحي
  القذائف والمنايا, فيقول: 

  قُ ـــودمـــٌع ال يَُكْفَكُف يا ِدَمشْ ا بََردى أََرقُّ       ــــــَسالٌم ِمن َصب

  رقُ ــريٍق       أَتَت ِمن دونِِه لِلَموِت طُ ـإِذا ُرمَن الَسالَمةَ ِمن طَ 
  ايا        َوراَء َسمائِِه َخطٌف َوَصعقُ ـــــــــــبِلَيٍل لِلقَذائِِف َوالَمن

  2َودَّ أُفقُ ــــــــَعلى َجنَباتِِه َواس    إِذا َعَصَف الَحديُد احَمرَّ أُفٌق   
كو   اعرحافظ إب ويش اءل  راھيمالش الك والدمارّمعيتس ن الھ ينا م دث لمس بب با ح س

زال ألّمالزل أحوال , ويت ة مصّورا ب دالمدين ققت األرض  , وق بب تش زال بس زات الزل ھ
ادت "مسينامدينة "أمواج البحر فأغرقت تحتھا  وتألبتعليھا كان ما كّل  دمفانھ ع  فب جمي

ياء ا  األش واني وكأنھ ي ث ى األرض ف تعل ا كان ودة  م ال،أموج د  ص اءفق ر هللا  ج أم
  :كانت أجمل البلدان بعد أنھانسيا منسيا  وصارتوقضاءه 

  اِعيانِ ا ِمَن الَردى دَ ـــــا       َوَدعاھي ِصباھَ ِجلَت فِ وْ ا (لَِمّسيَن) عُ مَ 

  يانِ ي ثَوَ ُر ُكلُّهُ فِ ـــــِرقَت ثُمَّ باَدت       قُِضَي األَمـــــــثُمَّ أُغ ُخِسفَتْ 

   3انِ دَ ـــــــــَكأَن لَم       تَُك بِاألَمِس زينَةَ البُلْ  َحتْ ا فَأَضْ ــــُرھمْ ى أَ◌َ َوأَتَ 

و ي دن  شكوأيضاوھ ل الم ن أجم ت م ي كان ة الت رت المدين ي دّم ة الت ن مظاھرالطبيع م
ا األرض, المتطورة. وشاركت كلّھا في تخريب ھذه المدينة األنيقة  وأھلھا, حيث ابتلعتھ

اء البحر  وطمست الجبال, وأغرقتھا وده بم البحار, وخّربھا ودّمرھا, وأرسل الموت جن
وبتراب األرض. وكل ذلك صال على مسينا. وكذلك استعان الموت بالنيران, واستدعى 

                                                            
1
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ة  ارعزائم الشجعان في مواجھ وم وتنھ ذا القضاء المحت السحب ليستحيل التخلص من ھ

  الموت:

  ُر أَيَّما طُغيانِ ــــــــــــغى البَحَوطَ     اـــــاُل َعلَيھــبََغِت األَرُض َوالِجب

  وُت أَحَمُر اللَوِن قانيـــــَوھُنا المَ      ونٌ ــــفَھُنا الَموُت أَسَوُد اللَوِن جَ 

  انِ رَ يْ اَن بِالنَّ ـــــــــَخلِق ثُمَّ اِستَعـــ       ـــاَء َوالثَرى لِھاَلِك الـــَجنََّد الم

َ ـــــا الُسحَب عاتِيَوَدعَ    انيَن الَصواِعِق ثَ ــــــَمدَّت       هُ بَِجيٍش مِ اً فَأ

  1انِ زائُِم الُشجعَ ــــــاَل النَجاُء َواِستَحَكَم اليَأ       ُس َوخاَرت عَ فَاِستَحَ 

اعرو   افظ يعبرالش اكيا ومح دمارلّ تأش اعن ال ي  م ذي حدث ف ينا ال م صورة مس ,ويرس
ا أنّ  دّمرة مبّين ة الم ذه المدين ال ااألطف مؤلمة لھ ادسقطوا تحت األنق تغيث ونض ين  ينمس

ى الجمر ، و موأمھ مبأبيھ ا تشوى عل ة فكأنھ د  ، وقد اشتعلت النيران بفتاة جميل  األبفق
ة وعقله من  ة العظيم ذه الكارث ّم ھ ا ھ اھد م اذ حزن يمشي مسرعا في  ش ون إلنق وجن

ده وكانت  جميع الجوانبوالنيران أحاطت به من  .أطفاله األبرياء هكتحرق جس د ل ، ولق
ث ال تألت األرض بجث اسام ر ن اق البح ا وض ت، و بھ ان رفع ور والحيت دى  النس ص

  في كل مكان:الجثث الملقاة  لكثرة الشكوى

  ادي أُّمي أَبي أَدِركانيــــــِض يُن    اَخ في باِطِن األَرـد ســـُربَّ ِطفٍل قَ 

ِه ما تُعانيــــــــِر تُع    وى َعلى الَجمــــــــــَوفَتاٍة ھَيفاَء تُش   اني ِمن َحرِّ

  هُ اليَدانِ ـــاً تَمتَدُّ ِمنـــــــــُمستَميت     ٍل إِلى الناِر يَمشيــــــــــــَوأٍَب ذاھِ 

  ِرَع الَخطِو ُمستَطيَر الَجنانِ ـِه       ُمســـــــــاتِِه َوبَنيـــــــــباِحثاً َعن بَن

  ِمن لَظاھا َوال اللَظى َعنهُ واني      َو ناٍج ــــــــــتَأُكُل الناُر ِمنهُ ال ھُ 

ِت األَرُض أُتِخَم البَحُر ِمّما       طََوياهُ مِ    ِذِه األَبدانِ ـــــــــن ھَ ـــــَغصَّ

َدتھـــــــَوَشكا الحوُت لِلنُس   ا النُسوُر لِلحيتانِ ــــــــــــــوِر َشكاةً       َردَّ

  2اَع الَزمانِ ـِمن أَُكفٍّ كانَت َصن   ا    ـــلَھَف نَفسي َوأَلَف لَھٍف َعلَيھ

                                                            
  .217ص:, المصدر نفسه - 1
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ي  ات يف ذه األبي عھ اعر  توّج ا أصاب فيالش ا م ا بھ دة وأھلھ ذه البل دّمرت ھ ينا , وت مس
  .ھذا الزلزال العنيفالشاھقة بسبب ة رائعمبانيھا الو

مّماجرى على البالد من نكبات وويالت في ظل االحتالل البريطاني.  الشاعر ويشكو   
   1م  .1902ة الحريق المدمر الذي أتى على مدينة "ميت عمر"سنةويشكو من ضراو

  ائُھُم َوالَعذارىـــــَكيَف باتَت نِس    َل َعنھُُم َوالنَھاراـــــــــــسائِلوا اللَي

  اراِم نَ َع القَوْ ــَوَكيَف اِصطَلى مَ        َد األُمــَكيَف أَمسى َرضيُعھُم فَقَ 

  2ىارَ ـــــــــداٍر       يَتَداعى َوأَسقٍُف تَتَجَ َت جِ اَح الَعجوُز تَحْ َكيَف طَ 

ذا أّن  رمن ھ افظ إبراھيـيظھ ـمح ان ـ ي وقت  ك ه ف دافع عن حقوق وطن، والم اعر ال ش
  شاعر النيل. بنال لقب  وحّقاالشدة.

ابلس إبراھيم طوقانيشكو و ة ن ى مدين وضواحيھا سنة 3بمناسبة الطوفان الذي طغى عل
ي1935 ول المص ى هللا حل دةم إل الھّزة والش ا ب ا وإرعادا,وزلزالھ ة إبراق ي  بة بالمدين الت

  :توقد األكباد 

  اادَ عَ رْ إِ اقاً وَ رَ إبْ  ةَ هللاِ ـــــــــبَ ا ھيْ يَ      هاَل بِ ـــــمَ فَ  "اٍل يبَ عِ بِ "اُل بَ لَّ الوَ حَ 

  اادَ دَ اَق امْ وَ سْ مل األَ حْ هُ تَ ـــــاجُ وَ مْ أَ      ةَ يَ اغِ ظَ  رِ حْ ج البَ يْ جِ عَ ٍف كَ ارِ ي جَ فِ 

 4اادَ يقَ اَد إِ ـــــــــبَ األُكْ  قدُ وْ كاُرھا يُ ذْ تَ      ةٌ ــــــــيَ اقِ بَ  الِ زَ لْ الزِّ  نَ اُل مِ زَ ال تَ وَ 

اعر تكييشو ال الش ه طل الزلزال وجعل ن ب د اآلم دمير البل اء لت ن القض ن  ادارس م م
  :األطالل

ً ـــنئِ مَ طْ اً مُ ــــنآمِ  انَ ٌد كَ ـــــــــلبَ    اِل◌ِ لزَ الزِّ بِ  اءُ ـــــــضَ اه القَ مَ رَ فَ      ا

ةٌ إثر ھ ٍة تركتـــــــھزَّ   اللِ األَطْ  نَ اً مِ ـــــسارِ طلالً دَ      هـــــــــزَّ

  1اِل◌ِ األَثقَ  نَ ا مِ ھَ رِ ھْ ى ظَ لَ ا عَ مَ      ألقتْ َشبَّْت وَ  مَّ ُض ثُ األَرْ  تِ ادَ مَ 
                                                            

  .135في األدب المعاصر في مصر,ص: - 1
  .131في األدب المعاصر في مصر نفس المرجع,ص: . و 250حافظ إبراھيم ص: ديوان - 2
ة . - 3 ان انظر: تقع مدينة نابلس بين جبلين : عيبال في الجھة الشمالية وجرزيم في الجھة الجنوبي راھيم طوق وان إب دي

  .  348 مع دراسة متخصصة للدكتور زكي المحاسني, ص:
وال. 1927ھوالزلزال الذي وقع سنة  - 4 ر من األرواح واألم ابلس الكثي ه ن ,  انظر:المصدر نفسهم . وقد خسرت في

                                        .                                          349, 348ص: 
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السعادة دار الشكوى من النار الملتھبة التي جعلت دار  معروف الرصافيويقّدم الشاعر 

  شقاوة:

  3اليَ ذْ أَ  ـــارِ النَّ  بِ يْ ھِ لَ  نْ ــا مِ ھَ ح لَ ا    ريْ ثرً ـا أَ ھَ بِ  كْ رُ تْ تَ  مْ لَ وَ  2اھَ تْ فَ عَ  دْ قَ  لْ بَ 

  لاَل طْ ي أَ ھِ الّ وَ إِ  حُ بْ ى الصُّ تَ ا أَ ـــمَ فَ      الً مشيّدةً يْ ا لَ ھَ ق بِ يْ رِ ــــــالحَ  بَّ شَ 

ً ھجا رَ ھَ افِ رَ طْ ي أَ فِ  ارُ النَّ  تِ ارَ نَ أَ  َ كَ  انِ خَ الدُّ  نَ مِ       ا   4الطَ بْ أَ  ارَ ـــــــالنَّ  نَّ أ

  5الا الحَ ھَ ت بِ اقَ ضَ  قدْ وَ  قاءِ الشّ  ارُ ا      دَ ھَ ّرقِ حَ تَ  نْ مِ  تْ سَ مْ أَ  ةِ ادَ عَ ار السَّ دَ 

ً اكِ شَ  حُ بِ يُصْ ي وَ سِ اله يُمْ ا بَ ــمَ فَ    6ه الخلقِ تِ المَ ــــظُ  نْ ى عَ اشَ حَ تَ  يَ اَل وَ       يا

 شّدة البرد والحر -

    :الشكوى من البّر وما أتى به السقم والضعفجبران خليل جبران ويقّدم الشاعر

  7قـــــــمِ السُّ وَ  اءِ البُرحَ  نَ مِ       ــــوكُ شْ ا يَ اف مَ عَ ضْ ي أَ بِ وَ        

أثيره المؤذي خليل مطران يقّدم الشاعر     ه وت الشكوى من شّدة الجّو وتصّرفاته وتقلّبات
ىعلى صحة اإلنسان التي  اة  تؤّدي إل اس البشري.تخريب نظام الحي وكّل واحد من الن

    :مصاب بعلّة الحلق والصدربشّدة الحّروالبردّ 

  ھَُو قــــرٌّ ثُمَّ حــــــــَرُّ        اْعتَِداٌل  لَيَس فِي الَجوِّ      

  ھَُو َحـــرٌّ ثُم قـــــــــَرُّ         حــــــــَالٌ  ھَُو َحاٌل ثُمَّ       

  َصــــْدرُ ِعلَّتـــي َحْلٌق         يَْشــُكو ُكلُّ َمْن تَْلقــَاهُ        

  1يَْدِري َجاَءهُ مْن َحْيثُ         َشكٌّ  َواألََذى َما فِيـــه       
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ر الفصول وھناك حكمة في ه , وھي تحافظ تغي ى صحة الجسم وقوت وسالمته, وال عل

اة  اعميقتأثيرا  المكانجو  ويؤّثر خطيرة. عقلية ونفسية وحية ص بمشاكل تصيب في حي
يته ذا  اإلنسان ونفس ه. ول ّو وعقل ّدة الج ا في الشكوى من ش الغ بعض الشعراء أحيان يب

  بسبب حّسھم المرھف:

ؤلم الشكوى من الحّر وشّدته و معروف الرصافي وكما يذكر الشاعر أثيره المؤذي والم ت
ان حة اإلنس ى ص ديد عل هالش ل  , كأن اد أن يأك أنك اس, وك اد  الن ّدد األجس مش تق الش
  واألرض تحرقھا بسخونتھا.

    رُ ـــــــيْ تسعِ  اءِ ضَ مَ ه للرَّ يْ ا فِ دَ بَ  دْ قَ  ذْ إِ      اــــــرنَ ھَ يَصْ  وما اليَ ذَ رِّ ھَ الحَ بِ  ادَ كَ  دْ قَ 

                                                                                                                                                                                 
  .196ص: 2جـ  خليل مطران , ديوان - 1
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َ كَ    1رُ وْ نُ تَ  ضرْ األَ ا وَ ھَ لَ  مُ وْ سُ ي الجُ وِ شْ ب     تَ َسغَ  ي منھِ اعت فَ جَ  مسُ ا الشَّ مَ نَّ أ

دغ اإلنسان رويعبرالشاع ذي يل رد ال ّدة الب ارد  أيضا شاكيا عن ش واء الب ى الھ ويشير إل
   :كالعقارب.وكّل شئ جامد بشّدة البردالذي يلسع الوجوه 

اِت الھَ فَ       ُدهبَرْ  ـــــــاَء يَلسعُ ُم جَ وْ يَ ِ   َ  اءِ وَ كأنَّ ذرَّ   ــاربُ َعقـ

  2بُ ائِ ذَ ـــــــــــه فَ يْ ال فِ مَ تِ  احْ الَّ إِ       اِمدِ جَ بِ  سَ يْ ه لَ يْ ئاً فِ يْ تلَق شَ  مْ لَ 

د الضيق والنوائب استعطافا واسترحاما  ى هللا عن ومّما سبق يظھر أّن الشعراء لجأوا إل
ومھم  ة ھم ى إزال در عل و يق ين, وھ ّوة المت و الق ين وھ أ والمع و الملج الى ھ ألن هللا تع

ونتھم. ق مع ديدھم وتحقي ر  وتس د التعبي ا عن دوا أحيان نھم اعت الفوا ولك كواھم. وخ عن ش
صراحة الفكرة اإلسالمية. واختاروا أسلوبا خاطئا بسبب الجھل والغفلة أو بسبب ضعف 
ذا  المية ألن ھ دة اإلس ه العقي ع من ذي تمن أس ال اج والي لوب االحتج و أس ان, وھ اإليم
دره. واإلسالم ال يسمح المسلمين  األسلوب يؤّدي إلى التدخل الصريح في قضاء هللا وق

ذا األسلوب أيضا لھذا األ ا يشاء. وھ مر. ألّن هللا ھو قادر مطلق , ويستطيع أن يفعل م
 ينافي اآلداب واألخالق الحميدة. 
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 المبحث الثاني : الشكوى النفسية و الشخصية

الى جعل في  إنّ     ة اإلنسان هللا سبحانه وتع أّثرطبيع ه يت ا تجعل ة م د حاالت  مرون عن
يوالفرح الحزن  ول هللا عز وجل : يبه.صي الت ا يق  1دٍ َبكَ  يْ فِ انَ َسنْ ا اإلِ َنقْ لَ خَ  دْ َقلَ  كم

ام السعادة  . ويقضي حياته الشقاوة, و يشقى ب السعادةفاإلنسان يسعد ب ين أوھ رحب , والف
, واليأس والقنوط من  انبنفسه بين األمل والرجاء من ج مقّسما والھمّ  وأحاسيس الحزن

 أخر . انب ج

ية   كوى النفس ن كس تع و الش ان م اني اإلنس ا يع ر م ان , وتظھ س اإلنس ة نف ن حال ع
ي  واء , ويبك زن واالنط اب والح ا االكتئ رز فيھ ار. ويب ي االنتح ر ف د يفّك ا, وق أحيان

 العوارض الجسدية أو النفسية. 

ية        ين بعض االضطرابات البسيطة واألمراض النفس راوح الشكوى النفسية ب و تت
د تع ة. وق اة طيب ي حي ن أن يحي ان ع وق اإلنس ي تع رالت كوى  ّب ن الش ضعف إرادة ع

تقصيرا أوخلال في شخصيته, لكن اإلنسان نقصا أو تعّد اإلنسان ,أو ضعف إيمانه , أو 
نفس  ي ال ل ف ا يتغلغ يس عّم يلة التنف بعض وس د ال ا عن كوى ألنھ ى الش ل إل ة يمي حقيق

  البشرية. 

اب  يكابد  المتوازنة ,وإظھارما النفسيةتعبير عن حالة الصحة  ھي و اإلنسان من االكتئ
ر في ه أحياناً نوبات من البكاء وقد يصل صيبواالنطواء والحزن وت ي التفكي ه األمر إل ب

 جوانب الضعف الجسمية أو النفسية. تبرز االنتحار, و

ية  كوى الشخص ي  والش ر عھ ة  ّمتعبي ؤثرات الخارجي ن الم ان م س ذات اإلنس ا يالم
د وسوء  كالحسرة والعوامل االجتماعية د الك اق بع على الفائت والسعى بال جد واإلخف

إلى الخارجية وأحيانا تؤّدي الظروف  ن فردية.. وتعكس ھموم ذاتية وأحزامعاملة الناس
ية.  اكل النفس كواھم والمش ة , وش ومھم الذاتي ن ھم روا ع ذين عب عراء ال اك أبرزالش ھن

 الخاصة من خالل رؤيتھم المنبثقة من موقفھم ونابعة من تجربتھم الشعرية الخاصة .  

ّن من فراق األقرباء واألعزا الشاعرجبران خليل جبرانويشكو         ء , ويتحسر ويح
م في غبطة وسرور  اكيا أنھ إليھم ويشتكي بسبب الحرمان  والقيد في الغربة . ويقول ش

  في بلدھم , ويطيب لھم كل شيء, أّما ھو فحرم من كل شيء, و تطيب له األخبار فقط:

ْت َوَما َوافى اْلَحِديُث إِلَى َغِريبِ  اِر      َعــْن لْيلٍَة َمرَّ   ھَُو َدارِ  الدَّ

                                                            
   . 4 ,اآليةسورة البلد  -1



82  
  ُعقـــــارِ  أَُحبُّھَــــــــا       َوْقٌت قَتِيٌل فِي قَتِيلِ  ْحيَْيتُُموھَا َواْلَحيَاةُ أَ 
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  َوإَِســارِ  بِِغْبطٍَة       َوأَنَا بِِحْرَمان ھُنــــَا أَْنتُْم َوأُْسَرتكــــْم ھُنـاك

 1األَْخبَارِ  يِّبِ طيٍِّب       َولَِي اْلِمتـــَاُع بِطَ  لَُكُم الِمتــــَاُع بِكلِّ َشيءٍ 

   أصاب به القلوب وأشقاھا وجعلھا قاسية: يعرض الشاعرالشكوى من الفراق لماو

  2َوَعاَنتْ  َقاستْ  َما َشدَّ        قُلُوبٍ  َعَلى اْلفَِراقُ  َوَقَسا

ران ويستفھم الشاعر ل جب يھم , ويشتكي من خلي ّن إل ة ويح عن أحوال األھل في الغرب
  ه لما ينتابه في الغربة من السھام والجراح:طول البعد عنھم ,ويضجر حظّ 

 ـاحْ ـَوالتِيَـ َجِميعاً       فَــــإِنِّي فِي اْشتِيَاقٍ  َوأَْسأَُل َكْيَف َحالُُكمُ 

  الَحْ  دُ ــَغْيُر قَاٍل      َوُكْنُت لُِسوِء َحظِّي جَ  أَطَْلُت البُْعَد َعْنُكمْ 

 3الِجَراحْ  َما فِي ُمْھَجتِي َغيرُ ِسھَـــاٌم      وَ  فََما فِي ُغْربَتِي إاِلَّ 

راق  ويشتكي الشاعر من الصديق الحميم الذي فارقه لساعة لكنه ما وفى عھده وطال الف
 والبعاد: 

 4اْلبَِعادُ  الَِّذي فَـــا        َرقَنَــــــا َساَعةً َوطَالَ  أَيُّھَا اْلفَاِضُل الَحبِيبُ 

ـْد أنيسه شاكيا من الفراق وآالمه أنه  ويذكر الشاعر أمسى وبات عليال لفراق حبيبه , وفق
  ووحشته:

َواِد َسَواِديـــــالً       قَ ـــــــــيَا لَيَالِيَّ يَْوَم أَْمَسى َعلِي   ْد َكَسْوتُنَّ بِالسَّ

  ادِ ـــــاٍد       َوأَنَا ِمْن َجوًى َحلِيُف ُسھَ ـــــــبَاَت ِمْن َدائِِه َحلِيَف ُسھَ 

  ادِ ـــــَدهُ لِلِّقَاٍء قَْبَل الَمعـــــــــَراُق َما ِمْن َرَجاٍء       بَعْ ــــثُمَّ َكاَن الفِ 

   5ساً       آه ِمْن َوْحَشتِي َوطُوِل اْفتِقَاديـــــأَْيَن أُْنِسي إِذا اْفتَقَْدُت أَنِي

ويتحّدث الشاعر عن حالته المقلقة وسوء التصرف لحبيبه معه ذاك الوقت. ويشتكي     
دم  ه ع ن من ل . ولك ھر طوال اللي ه س ي الحب.  ويذكرأن دم إخالصه ف ه ,وع ه ب اعتنائ

                                                            
ارِ  َوافى اْلَحِديُث إَِلى َغِريبِ  ". 1231ص:  1جـ  رانجبخليل  ديوان - 1  "  الدَّ
  "  :" باألمس ملء العين كانت.  416ص:  1المصدر نفسه, جـ  - 2
  "  " إِلى الُعمَرْيِن ِفي َبْيُروَت أُْھِدي. 447ص:  1جـ ,المصدر نفسه - 3
  "  الفَُؤادُ  " ُيْعِجُز الِفْكَر َما ُيريدُ . 519ص:  1جـ ,المصدر نفسه - 4
  "  :" ما لجرح جرحته من ضماد. 698ص:  1صدر نفسه, جـالم - 5
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م  ان يبتسم , ول دموع مستعطفا. فصديقه ك ل ال ا ومبلّ ه باكي صديقه نام . وعندما جاء إلي

  يشفق به:

ِة الدَُّجى َوْھَو نَاِعمْ  ْوِض َساِھٌر َوْھَو نَائْم       بَاَت فِي قُرَّ   أَنَا فِي الرَّ

  اَئِِه فَْھَو بَاِسمْ ـــــا ِجْئتُهُ َوقَْلبِي بَاٍك       َرقَّ َدْمِعي َكمــــــــــــــــُكلَّمَ 

  1ْم يُلَطِّْفهُ َعْھُدهُ الُمتَقَاِدمْ ـــــــــــْن ُمَصاٍب       لَ ــــــِه مِ ـــــــــأَْبتَِغي فِي

اعرجبران   تكي الش ه وفضله  ويش ن علم تفادته م دم اس ن الصديق لع ذكر بم اعث وي
 ألم وحزن :من  لما في نفسهالشكوى والمبالغة فيھا أّنه يتفّجر

  َوالفَْضِل يْكفُرُ  َوالفَْضُل َساَعةً       فَيَا ُعْذَر مْن بِالِعْلمِ  َولَْم يْغِن ِمْنَك اْلِعْلمُ 

ــــرُ يَتَ  َشكــــــَْوتُهُ       ولَكــــِنَّ فِي نَْفِسي أَسىً  أاَلَ إِنَّنِي غالَْيُت فِيَمـــا  2فَجَّ

ألّم  رانويت ل جب ران خلي اعر جب ياع  الش يم وض عيه العظ ل وس ده المتسلس اء جھ بقض
ه,بل يصل  تمّكن من مقاومت م ي ا ل ه المرض مّم المفاخر والمآثر بعد التعب الكبير. فلحق

  األمر بأّنه يموت: 

  َواْلِجــــــدِّ  ْعيِ اْلُجْھـــــــــِد     أََكَذا ِختَــــــاُم السَّ  أََكَذا نِھَايَةُ َذلِكَ 

 الَعْھــــدِ  نَتَائِِجھَا     أََكَذا الَمفَاِخـــــــُر آِخرَ  أََكـــــــَذا الَمآثُِر فِي

  3اللَّْحدِ  تُقَاِوُمــــــــهُ     َوتَِصـــــــيُر ِمْن َغدِه إِلى يَْعُروَك َداٌء الَ 

قته من العذاب والمشقة في من الفراق وآالمه وما ال الشاعر أحمد شوقيويشكوالشاعر 
ه  ل عيون ل وتبلّ وال اللي ھر ط ى يس ّيعه حت ذي ض ي ال م الواش ن ظل ع م وى. ويتفّج الھ

  الدموع:

  ِل إِلى       َمطلَِع الفَجِر َعسى أَن يُطلَِعكـــــــَكم َشَكوُت البَيَن بِاللَي

  ستَوَدَعكا اِ ــا       فََشكا الُحرقَةَ ِممّ ــَوبََعثُت الَشوَق في ريِح الَصب

  ا َجَمَعكَ ى مَ ي الھَوَ ي فِ لِ وْ ى       بَِعذُ وَ ـــــي الھَ يا نَعيمي َوَعذابي فِ 

                                                            
1
  " لعينيك من جارة جائره "   . 1939ص: 1, جـ خليل جبرانديوان  - 

  " الُمَحيِّرُ  " ِبرْغِم الُمَنى َذاَك الِخَتامُ  .940ص: 1,جـالمصدر نفسه - 2
  "  " أََكَذا ِنَھاَيُة َذلَِك اْلُجْھدِ  .733ص: 1المصدر نفسه,جـ  - 3
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  َضيََّعك وْ لَب َسال أَ◌َ َم الَق◌َ ـــــي       َزعَ ذِ ـي الَّ اشِ ي ظَلََم الوَ حِ وْ َت رُ نْ أَ◌َ 

  َموقَِعك تَعلَُم ِعندي وْ ـــــــــآِه لَ     لَُمه    َدَك ال أَعْ ــــوقِعي ِعنـــــــمَ 

  َجَعكوْ ا أَ◌َ َق الَضنا مَ وْ ي َف◌َ ٌع       لَيَت لِ ـــــــــَجفوا أَنََّك شاٍك موجَ أَرْ 

  1ى َمضَجَعكُكُب الَدمَع َوتَرعَ تَسْ     ةً    ــــــــــــاَمِت األَعيُُن إاِّل ُمقلَ نَ 

  كَ عَ لِ طْ يُّ  نْ ى أَ سَ عَ  رِ جْ الفَ  عِ ــلمطْ         ىلَ إِ  لِ الليْ بِ  ُت البْينَ وْ كَ شَ  مْ ــــكَ 

با  حِ يْ ي رِ وَق فِ ثُت الشَّ عَ بَ وَ    دعكَ وْ تَ ا اسْ مَّ قة مِ رْ ـــــا الحكَ شَ فَ       الصَّ

  ؟ َعكَ ا َجمَ ى مَ وَ ي الھَ ي فِ ولِ عذُ بِ      ى وَ ي الھَ ي فِ ابِ ذَ ـــــعَ ي وَ مِ يْ عِ ا نَ يَ 

  كَ ضيَّعَ  وْ لَب َسال ، أَ◌َ م القَ ـــَزعَ       ي ذِ ي الَّ اشِ ي ظَلَم الوَ حِ وْ رُ  تَ نْ أَ◌َ 

  ! ! قَِعكَ وْ دي مَ نْ عِ  لَم◌ُ عْ تَ  وْ ــــــآِه لَ         لُمهعْ  أَ◌َ اَل  َدكَ ـــــــــنْ َمْوقِعي عِ 

نا مَ وْ ي فَ لِ  تَ يْ لَ       اٍك ُموَجٌع ـــــــــش كَ نَّ وا أَ◌َ أَْرَجفُ    عكَ جَ وْ ا أَ ق الضَّ

 َجعكَ ى مضْ عَ رْ تَ ، وَ  عَ مْ ُكب الدَّ سْ تَ       ـــــــــةلَ قْ ال مُ ، إِ  ينُ عْ األَ  تِ امَ نَ 

ا,  ويشتكي الشاعر من الفراق وآالمه الذي يؤّرقه ويؤلمه. ويحاول الشاعر التغلب عليھ
  ولكن جرح الفراق يغلب عليه في نھاية الليل:

 2َيطوينا األَسحارِ  َغلَسِ  في َيكادُ        فُراقُِكمو ِمن ِبُجرحٍ  ُدجاهُ  َنطوي

ل ه مع اللي م  ويتحّدث الشاعر عن معانات د أل ل وتظھر النجوم فيزي دما يحين اللي , وعن
  الشاعر وحسرته:

  3َتراقينا َتھَدأ َولَم َيزولَ  َحّتى       َمحاِجُرنا َترَقأ َلم الَنجمُ  َرسا إِذا

ھتمام بأوامرهللا االإھمال الناس عن الشكوى بسبب حافظ إبراھيم  يعرض الشاعرو      
اطني  عندما اشوفي الزكاة لرعاية األطفال ,  األلم الب تغل بھذا األمر تضاعف إحساسه ب

قفي جسده ,و تتسربل نفسه, وأخذت الخطوب تألّمت, و ثقيال قلبه الھمّ  جعلو  ّم  طف الھ
ة ف أخذيلمع في فؤاده , و ة المؤلم ذه التجرب أخذ األلم والحزن ينخر في عظامه .و مّر بھ

  :ھؤالء البائسينلطلب من الناس المساعدة ي
                                                            

1
  .131ص: 1األعمال الشعرية الكاملة ألحمد شوقي ,جـ  - 

  .  107ص:  2المصدر نفسه ,جـ  - 2
  .  107ص:  2المصدر نفسه,جـ  - 3
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  وِم َوالقَلُب داميـــِمن ُكؤوِس الھُم      ا قُمُت فيِه َوالنَفُس نَشوىــــــإِنَّم

  امِ ـــــُذقُت طَعَم األَسى َوكابَدُت َعيشاً       دوَن ُشربي قَذاهُ ُشرُب الِحم

  امِ ـــــــوِب الِجسَ ي الُخطُ اناً       َوتَنَقَّلُت فِ اِء َزمَ ــــــــــــي الَشقفَتَقَلَّبُت فِ 

  يامِ ي ِعظَ اِخراً فِ ي       َوَمشى الُحزُن نَ ادِ ي فُؤَ اً فِ ـــــــالھَمُّ ثاقِبَوَمشى 

 1امِ ي ُكلِّ عَ َن فِ يْ ــــائِسِ ا       َس َعلى البَ ِطُف النَّ تَعْ ُت أَسْ فْ ذا َوَق◌َ ــــــــــفَلِھَ 

ى  يتحّ و م يحصل عل ات .ول ال والمناصب والطموح زة واآلم د الع ى فق اعر عل ر الش س
لدنيا , وخدعته الدنيا ,حتى لم يبق شيء ما يواسيه ال منصب وال صديق وال شيء من ا

  خليل.

ْنيا بأَْيِدينا ــــلَ    ٍع في مآقِينَاــــــــــةُ َدمْ ـــــإالّ بَقِيّ     م يَْبَق َشىء ٌ ِمن الدُّ

ْھِر ف   اِحيناال كنّا َريـــــــوفي يَميِن العُ     انفََرطَْت ـــكنّا قاِلَدةَ ِجيِد الدَّ

  ِرُق الشَّمُس إالّ في َمغانيناـال تُشْ       ةً ـــكانت َمناِزلُنا في الِعزِّ شاِمخ

ة لَ  انَ كَ وَ    انَ اقِيْ اُح سَ ائِه ُمِزَجْت أَْقدَ ــــِمن م     وْ أَْقَصى ُمنَى نَْھِرالَمَجرَّ

ةً ـُمَسخ تْ انَ ا كَ ھَ أنَّ  وْ لَ  الُشْھبُ وَ    انَ اِديْ عَ ُدو ِمن أَ◌َ اَن يَبْ كَ  نْ ِم مَ ــلَِرجْ       رَّ

  َدُعنا الّدنيا وتُْلھيناــــــَشْزراً وتَخ    فلَم نََزْل وُصُروُف الدَّھِر تَْرُمقُنا 

  2 ااِسينَ  ِخلٌّ يُوَ اَل ٌق وَ يْ دِ ــــــــ صَ اَل وَ      نََشٌب اَل اهٌ وَ ـــــ جَ اَل ى َغَدْونا وَ تَّ حَ 

ديره لم دم تق ه وع اس حق تكي الشاعر من غمط الن ي ويش ه ف ده وحبس تحّق  ,وتقيي ا يس
  السجن عند الكالم, وال يرتاح نفسيا عند السكوت:

ٌ ـاُع السِ ــــــــــــــــإِذا نَطَقُت فَق   م تَِطبِ ـــــــــَوإِن َسَكتُّ فَإِنَّ النَفَس لَ      جِن ُمتََّكأ

  أَرٍض ِمَن الَذھَبِ  َونَحُن نَمشي َعلى     اـــــــا َورائُِحنــــــــأَيَشتَكي الفَقَر غادين

 3اِء لَم يَتُركوا َضرعاً لُِمحتَلِبِ ـــــبِالم      َوالقَوُم في ِمصَر َكاإِلسفِنِج قَد ظَفَِرت

                                                            
  .288ص: (قد سبقت اإلشارة إليه),ديوان حافظ إبراھيم,  - 1
  .434ص:المصدر نفسه,   - 2
  .432, ص: المصدر نفسه - 3
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ّم و    ات الھ ل .وتنيركامن ه كاللي ي تعاقب ب الت رة النوائ ن كث كوى م رض الشاعرالش يع

  والكدر 
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  ات والمصائب. فؤاده.حتى يموت من شّدة الكرب والھّم وال ينقضي ليل اآلف

  زٍّ وذي َخفَرِ ـــــــَخْطَو ذي عِ      ٍل ـــــوالدَُّجى يَْخطُو على َمھَ 

  رِ ـــــــــــــكَحبِيٍب آَب ِمن َسفَ       أِس عانَقَنِي ـــــفيه َشْخُص اليَ 

  مِّ والَكَدرِ ــــــــــــــكاِمناِت الھَ        ه ـــــــــــــوأَثاَرْت بي فَواِدحُ 

  ريــــيَْنقَضي أو يَْنقَضي ُعمُ        َل أَْقَسَم ال ــــــــــــــلَّيْ وكأّن ال

ْنجيُّ ما لََك لَ    ِر ؟ـــــــــتَخَش فينا خالَِق البَشَ         ْم ـــــــــأيُّھا الزَّ

ورِ ـــــــُصوَرةٌ مِ        اِجٌر َولهُ ـــــــــــلِي َحبيٌب ھ   ن أَْبدِع الصُّ

  1رِ ـــــــكتاَلِشي الظِّلِّ في القَمَ       ه  ــــــــــــتِ أَتاَلَشى في َمَحبّ 
  

ائس على لسان  شكوىالقّدم الشاعر وي    د الب تهالول ذل  لعيش ين ال ة التي قضاھا ب األليم
ه ¸واالغتراب . ال يھتم أحد بمشاكله ومصائبه من المشرق والمغرب  ولم يكن في مقدرت

ان ,و في صغر سنه ھذه الصعوبات أن يواجه ة , فك ات مؤلم ه إال ذكري ا بقي من أھل م
  :يقضي حياته في األسى والبؤس

ْيُت َعھْ       ا بيَن ُذٍل واغتراْب ــــــم    َد حداثتِي ـــــــقَضَّ
  ِرقِھَا ومْغِربِھَا اضطراْب     م يُغِن َعنّي بَيَن َمْش ـــــلَ  

  ْب وفِي والِوطاـرأِسي وجَ     ا ـــَصفَِرْت يَِدي فَحَوى لھ
عاْب ــطَوقِي ُمكافح    ي ــــوأنا ابُن َعْشٍر ليس ف   ةُ الصِّ

حاْب ـــــــِذْكٍر تَن    ْن أھلِي ِسَوى ـــــلْم يبَق م   اساهُ الصِّ
  راْب ـــوالبؤُس ترنيَح الشَّ      ى ـــــأَْمشي يَُرنُِّحني األَسَ 
  ى تباْب وِمي وبِتُّ علّ ـــــي     َوى ــــفلََكْم ظَلِْلُت على طَ 
اٌس ل   ٌر يَُصوُل به ونَاْب ـــــــظُفْ      ه ــــــــــوالُجوُع فَرَّ

   2ابْ ـــــــنَْصٌل تغلغَل للنِّص     جتَي ـــــــــــفكأنّه في ُمھ
  
دسعيه المتواصل وبؤسه وإباءه , حافظ لشاعرايصف و       اتقّرحت ويشتكي أن قدميه ق

دم ماصار دمھ,ومن كثرة السعى على الرزق  ذا إال بالن  أشبه بالنعل, وما عاد بعد كل ھ
راه.االحتالل البريطاني الذي غشى مصر  ألم من جراءيتو . ك  فن ى الراحة من ذل يتمن

  :وينفر من الدنياتشاؤم يأس و في بالموت
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مــــا إِلى أَن ِكدُت أَنتَِعـــُل الَدمـا     َوُعـدُت َومـا أُعقِبـُت إاِّل  َسَعيتُ    التَنَدُّ

ذي بِـهِ  َم ِمـن بُنيانِنــــا مـا تَھَـــدَّمـا      لَحى َهللاُ َعھَد القاِسطيَن الـَّ     تَھَــــدَّ

  مـاـــالَسعـاَدةَ بَينَھُــم      فاَل تَُك ِمصِريّـاً َوال تَـُك ُمسلِ  إِذا ِشئَت أَن تَلقى
ٍع      َرأى في ظاَلمِ ــَسالٌم َعلـى الُدنيـا َسـالَم مُ     1أُنسـاً َوَمغنَمـا القَبرِ  ـَودِّ

رزق, لويظھر الشاعرالشكوى    ال وال ة في طلب الم ة والذلّ ما ينتابه من التعب والخيب
  وقضى عمره خائبا خاسرا:

  ماذا أََصْبَت ِمَن األَسفاِر والنََّصِب      وطَيَِّك الُعْمَر بيَن الَوخِد والَخبَبِ 

  2 ـــــاً      وال نََرى لَك ِمْن مــاٍل وال نََشبِ نَراَك تُْطلُُب ال ھَْوناً وال َكثَبــ

ويتحّدث الشاعرحافظ إبراھيم شاكيا من المشاكل التى واجھھا والجھود التي بذلھا في    
  حصول الرزق لكنه رجع خائبا:

ُ ـــــــــــإِنّي اِحتََسبُت َشب   ِشبِ ا َولَم تَ ــزَمةً شابَِت الُدنيــــَوعَ      هُ ـاباً بِتُّ أُنفِق

  َواللَيُل أَھَدأُ ِمن َجأشي لَدى النَُوبِ      ةٌ ــــَوَكم لَبِسُت الُدجى َوالتُرُب ناِعسَ 

  ِة الُشھُبِ ــلَدى الُسرى ثاِمناً لِلَسبعَ       ري َويَحَسبُنيـَوالنَجُم يَعَجُب ِمن أَم

 3ِن األََربِ ـني عَ ا فَتِئَت      يَُد الَمقاديِر تُقصيــــــــــلَِكنَّني َغيُر َمجدوٍد َوم

ى و   را حت د كثي اعرإّنه اجتھ ول الش ّونيق ه  تل ادته لدم بنعل رة المشى وصارت وس كث
  :مع ھذا الجھد الكبير رجع خائبا وفاشال .وراب تّ وأصبح لونھا كالوسخة جدا تظھر 

  تِرابِ ــــَسَعيُت َوَكم َسعى قَبلي أَديٌب       فَآَب بَِخيبٍَة بَعَد اِغ

   4َحتّى كاَن نَعلي       َدماً َوِوساَدتي َوجهَ التُرابِ  َوما أَعَذرتُ 

ف و لّيه  ويخف ه ويس ن يؤنس د م ھرلكثرة المصائب , وال يج ّدة الس ن ش اعر م يشكوالش
    :ألمه

  د َسھا ِمْن ِشّدِة السَّھَِر ؟ ــــــــق   ِر ــــما لھذا النَّْجم في السَّحَ 
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َحِر ـــــــإْن َجف     ْوُم يُْؤنُِسنِيـــــــــِخْلتُه يا قَ    اني ُمْؤنُِس السَّ

  بَري ــــــــــأَْفنَت األَيّاُم ُمْصطَ     ٌل ـــــــــيا لِقَْومي إنّني َرجُ 

  1اتُِف الشََّجرِ ــــــــــناَم حتّى ھ     د ـــأَْسھََرْتنِي الحاِدثاُت وق

الھم و اس وإھم ة الن وء معامل ن س اعر م كو الش ودوا عيش م يع م ل ان ألّنھ دما ك ه عن لي
ا التفت مريضا.  ه السكوت ,ولكن م و ما أنصت أحد إلى كالمه ,وسكت حّتى طال علي

ّم يخاطب  د .ث ه أح ة الإلي ا دول اكيا لم ه .ش محت زوال لوك يتفّج وس ذا الس اعر بھ ع الش
  واإلھمال:السيء 

    وال قِيَل : أيَن الفَتَى األَْلَمعي ؟    ا عاَدنا عائُِد ـــــــَمِرْضنا فم 

  لى ِمْسَمِع ـــــوال َخفَّ لَْفظٌ ع      ْرس إلى كاتِبٍ ـــوال َحنَّ ط 

  اَن الكالُم على الُمدَِّعي ــــوھ     ا السُّكوت ـــــَسَكْتنا فَعزَّ علين

  2ا لَعْھِد الھََوى فاْرِجعي ــَرَجْعنَ      زوالــــــــفيا َدْولَةً آَذنَْت بال 

شخصية وظروفھا الخاصة لما فيھا من بؤس وفقر وشقاء , وعّبر الشاعر عن حياته ال  
ا  ّل م ال. وأحّس بك اة لكسب الم را في الحي ألنه ما كان من الطبقة الممتازة , وتعب كثي

 يحّس اإلنسان العادي من ألم وحزن.

  وسقمه وھّمه وشقاءه:ة نفسه من الحب ألنه ّسبب ذلّ  أبو القاسم الشابييشكو و

  ِسر باَلَئِــــي    َوھُُموِمي، َوَرْوَعتِــي، َوَعنَائي أيُّھا الُحبُّ أْنَت 

  3َوَشقـــائي َونُُحولِي، َوأَْدُمِعي، َوَعَذابي     َوُسقَامي، َولَْوَعتِي،

ب  ن النوائ ابه م ا أص زون لم ير المح ب الكس ال والقل اعرخيبة اآلم تكي الش ويش
 والعواصف:

   اتُ قَ عِ الصَّ وَ  بُ وْ طُ ه الخُ تْ قَ ـــزَّ مَ  د       ـيْ نِ عَ  بٌ لْ قَ وَ  عٌ ـــــائِ ضَ  لٌ مَ أَ 

  4اتھقَ ــــــــا شَ ھَ جِ يْ شِ نَ  نْ ه مِ ؤُ لْ ي       مَ عِ مْ سَ إاّل وَ  اةُ يَ الحَ  تِ دبَ ا نَ مَ 
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  من الناس عدم إدراك ھمومه ومشاكله وأحزانه: الشاعر إبراھيم طوقانويشتكي 

  َمرَّ عاٌم أُخفي عن النَّاِس ما بي                      

ٍح وع                         ذابِ ــــــــــِمْن َحنيٍن ُمبرَّ

  يابِ ئَ تِ َم اكْ يْ َن فِ ألوْ سْ ْد يَ ــــــــــلقوَ                       

  يعِ وْ ضلُ ا بِ َن مَ وْ كُ رِ  يُدْ ي       ثمَّ اَل عِ وْ مُ دُ  نَ وْ رُ صِ َف يُبْ يْ ْم كَ ھُ حُ يْ وَ      

  1ارِ رَ األّسْ ُع بِ وْ ـــــُح الُّدمُ وْ بُ تَ فَ         اهُ وَ ھَ  حبُّ ُم المُ تُ كْ د يَ ـــــــــــقَ لَ وَ      

افي يصّورو   روف الرص اعر مع ين الش ية أّن األن ه النفس هيحالت يال و ؤذي أن ل عر ب يش
اءه, ذه  السيف الصارم تقطع أحش ه في جوف الظالم وتشاركه النجوم في ھ ألّم قلب ويت

  اآلالم النفسية:

َ كَ  نُ يْ نِ األَ  لِ يْ ي اللَّ فِ  عُ ــــــــــطَ قْ تَ    2ُمثَلَّمِ  فٍ يْ سَ ي بِ ائِ شَ حْ أَ  عُ ــــــــــطّ قْ تَ      اھَ نَّ أ

  مخيِّ المُ  مِ اَل الظَّ  فِ وْ ي جَ فِ  زَّ تَ ا اھْ ذَ إِ      تُھاوْ صَ  نِ زْ الحُ بِ  بِ لْ القَ  3اطَ◌ُ يَ نِ  ھُزُّ يَ 

َ كَ    4الُمَجْمَجم نَ يْ نِ األَ  اكَ غلى ذَ  خُ يْ تُصِ       اــــھَ افِ جَ تِ ارْ  دَ نْ عِ  لِ يْ اللَّ  مُ وْ جُ نَ  نَّ أ

دون األھل واألعيشه وحده يظھرالشاعر شكواه من الغربة وآالمھا . أّنه قضى و  خاّلءب
وم ت يال وكانت الكل رب قت د مات في االغت را بھيما.وق ذوكان الليل معتك دم فن ا  ال , كم

   يموت اليتيم فلم يبك عليه أحد:

 ــــــمُ يْ مِ ال حَ ه وَ يْ دَ لَ  لٌ ھْ أَ ال وَ          ــــمُ يْ ھِ بَ  كرتَ ُل ُمعْ يْ اللَّ ى وَ ضَ قَ 

  مـــــوْ لُ ه الكُ اة بِ يَ مجُّ دَم الحَ تَ          اليْ تِ قَ  هنِ طِ وْ مَ  رِ يْ ي غَ ى ِف◌َ ضَ قَ 
                                                            

 370ديوان إبراھيم طوقان, ص:  -1
روت  - 2  –(مثلم) مفل مكسر الحد. انظر: معروف الرصافي الشاعر الثائر بقلم إيليا الحاوي , دارالكتاب اللبناني , بي

  .117ص:2م,جـ1978القاھرة ج م ع , الطبعة األولى  –ي لبنان ودار الكتاب المصر
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  والصفحة كذلك.
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د النجار إلالوسيط ـ  ادر ـ محم د الق د عب ات ـ حام د الزي راھيم مصطفى ـ أحم ح ,ب ة ,دار : ت ة العربي ع اللغ مجم
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 1 ــــمُ يْ تِ ا قتل اليَ ذَ ي إِ كِ بْ يَ  نْ مَ وَ          ـاكٍ بَ وَ  ةيَ اكِ بَ  رِ يْ غَ  نْ ى مِ ضَ قَ 

  لتي تؤجج الفؤاد:ا من كثرة البكاء وطيلة الفراق يشكو الشاعرو   

  تُلھبُ  ي القلبِ فِ  نِ يْ ار البَ نَ  امَ تَّ حَ وَ     بُ كُ سْ تَ ي وَ نِ يْ عَ  عُ مْ الدَّ  بُّ صُ تَ  مْ ى كَ لَ إِ 

  2تَصبب يضِ ـــارِ ي عَ ه فِ ع لَ مْ دَ امه     وَ ـــرَ ــضـــ جد يشبي وَ لِ وَ  تُ يْ بِ أَ 

افي  اعر الرص ائب.فيشكوالش رة المص ن كث رض وم ر والم ن الفق ان  م و إنس وھ
  زوحّساس يتألّم  ويبكي من ضربات المصيبة.عاج

ل يقول الشاعركما  ة  رانمطخلي ا ,ومن آالم الغرب دم المؤنس فيھ اكيا من الھجرة لع ش
  :التي تحيط به وتؤلمه

ــــــفي ھُجْ  ـ اـ َ يھ ِ َس ف نْ ُ ةٍ الَ أ غَ       َر لْ ِ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ اءْ ـ َ ف الَ َص يبِ َو   رِ

 َ ق َ ت َ ـت ـ ـ ـ ـ َ ـ ُف اآلف ــــاذَ ـ ـ ـ يـ ِ َ       اقُ ب ـق ـ ـ اءْ ـ َ ب ھِ لْ ِ ِف ل اِط َو قَ العَ   ْذ

ُج الصَّ  َج ُ ُحيطُ بِي ل ت ـَو َمِ       ُروفِ ـ ــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ َالَءْ ـ ٍء فِي ب َالَ ْن ب
3  

ر          اعرويعب رانالش بيل  خليل مط ي س اة ف ن الحي ئس م ه ي ية أّن ه النفس عن أحوال
كون با ه وس د ھناءت رة لفق ذاب الفك ن ع تكى م كوت الضميرويش د س ه عن ة نفس ه راح ل

 ولضياع نعيمه وسروره وما لقيه من الھوان والذلة:

ميرُ  يَأْسي        يُريُح النَّْفَس لَْو َسَكتَ  يَئْسُت مَن اْلَحيَاِة َوَكانَ   الضَّ

  الَعسيرُ  فْكري        َوذلَك في اْلحَساب ھـُوَ  َولَكنِّي أَُساُم َعـــــَذابَ 

ــُرورُ  َوفَـــــاَرقَني نَعيميبَالي         فَقَْدُت ھَنَاَءتي َوُسكــُونَ    َوالسُّ

 4الَمصيرُ  فَيَا ُحــــزني َويَا بْئسَ   ِعزٍّ        َوِصْرُت إِلى ھََواٍن بَْعــدَ 

  ويشكو الشاعر من فراق األحّبأء وآالمه مّما تألّمه وأصبح  شاّقا عليه:      

ـــــاَءنَا بَِدارٍ  ـــا َمثَابَةُ  تَنَـــاَءْت          َوْھيَ  يَا أَِحبـَّ   األَْشـــــــَواِق  ِمنـَّ

  اْلفــــَِراقِ  قُْربَا         هُ مــــــِْن َحْسَرٍة لِھََذا َوبِنَا َما بِقَْوِمــــِه َوَذِوي
                                                            

   . 158ص:  1, جـ ديوان الرصافي - 1
  .286ص:  1, جـ المصدر نفسه - 2
  .111ص:  1,جـ  رانمطخليل  ديوان - 3
  .243ص: 2جـ , المصدر نفسه - 4
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           1أَْحــَداقِ  َسيَْبقَى         ِمْن َســـَواِد اْلقُلُوِب فِي َشاَق أَْحَداقَنــــَا َولَِكنْ 

د شاعر من سوء معاملة ابن أخيه يتوّجع الو     م يف ه ل ه بأسلوب حكمي أّن اكتئاب ويفّھم
 كما لم يجد ستر الباب إذا دخل اللّص:  

  اْكتِئــَابِ  اْبَن أَِخي      َراِجِع الَحْزَم فََما يُْجِدي َســـاَءنِي َما تْشتَِكي يَا

ــــــاِس لََما       َدَخــــ لُْو أََسأَْت الظَّنَّ   2يَْحُجْبهُ بَابْ  ــَل اللُِّص َولَمْ بِالنـَّ

اعر و    ألم الش رة ليت اكث رة  مناي اء وكث م الرث اء ونظ رط البك ن ف تكي م األصدقاء ويش
 الدامية:الجراح 

ُعني ُمنَــــــــايَا إلى أَيِّ اْمتَِداٍد في   أَْصِدقَائِي البَقَـــــــــاِء      تَُروِّ

ْمِع ِمْن فَْرطِ قَِديم َشَكْت َعْينّي َوَما َضنَّتْ    البَُكاءِ  اً      نُُضوَب الدَّ

ثَاءِ  فِكــــِْري       ِمَن التِّكــــَْراِر في نَْظمِ  َوأْخلََق ِجدَّةَ اإِلْلھَامِ    الرِّ

  3نَاءِ  تُْدَمــــي       َوتُْنِكُؤھَــــــــــا َرِزيئَةُ ُكلِّ  فََحتَّاَم الِجراُح تَظَلُّ 

آماله وإخفاق جھده في طلب المعالي ويعوقه الداء الخفي من ويشتكي الشاعر خيبة      
 الوصول إلى الھدف :

ْنيَا َويَا    َغْبَن الَمَساِعي فِي َدَراكِ  يَا َخْيبَةَ اآلَماِل فِي   َمَعالِي الدُّ

  4نَِمالِ  َشاِمٌخ     بِأََخفَّ َوْقعــــــاً ِمْن َدبِيبِ  َداٌء َعَرا فَاْنَدكَّ طَْودٌ 

ان ينتظر ويظھر الش ه وك ا يخطر ببال اعر الشكوى للبحر ألحاسيسه المضطربة وكل م
ى أن  دّل عل ا ي ديرة م واج الھ اح الشديدة واألم اإلجابة , ولكن رّده كان عن طريق الري

 البحر كان مضطربا أيضا مّما زاد اضطرابه وقلقه:

                                                            
  .350ص: 2جـ  ران,مطخليل  ديوان - 1
  .165ص: 1 المصدر نفسه,جـ -  2
  .166 ص: 1,جـ المصدر نفسه - 3
  .432ص:2جـ  ,المصدر نفسه - 4
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  1الھَْوَجاءِ  يَاِحـــــهِ فَيُجيبُنــــي برِ       َشاٍك إِلَى البَْحِر اْضِطَراَب َخَواِطِري

ّل  ه وك ه وھموم يظھر من األبيات المذكورة أنه شاعر ذاتي لما صّور فيھا شكواه وآالم
  ما اضطرب به وتألّم منه بؤسا وشقاء, فكأّن شعره مرآة نفسه.

ئس       اجيوي راھيم ن اعر إب وى  الش د انط ب ق اط الح ب أن بس ن الح ل م د الفش بع
 ليس من وسعته وقدره أنه يفكر فيه :و,,وضاعت جميع آمال الحب 

  هُ دَ حْ ى وَ وَ َم ھَ جْ ي النَّ بِ سَ حْ  تَ ْت         اَل وَ طَ انْ وَ  تْ رَ دَ حَ ي انْ ائِ مَ ى سَ رَ أَ 

ـــــــــدهُ عْ قاً بَ فْ ي أَ ى لِ رَ  أَ اَل ي          وَ لِ  مجْ  نَ اَل  لِ يْ اللَّ  مَ وْ جُ ــــــــا نُ يَ فَ 
2 

اعر     تكي الش لويش يس والخلي بب  لفقدان األن دا بس ردا ووحي ة منف وم الجمع اء ي قض
م يجد أحدبحّس يو قّي , ل ليه,  اأنه غريب وش ل أن األرض الواسعة يصاحبه ويس ويخّي

  : ضاقت به في الكون الواسع , ويمضي اليوم بطيئا جّدا. فيكتئب لطوله ويتألّم

 !هْ يعَ ضَ ا أَ مَ  ةٍ بَ ــــرْ ا غُ ذَ       ـــــةِ عَ مُ الجُ  مَ وْ ُت يَ حْ بَ صْ أَ  

   خلُّ لي       وأيَن َمــــْن قلبي معْه؟داً اَل ــــــــــرِ فَ نْ مُ 

  َسَعـْه  نِ وْ الكَ  ةِ حَ ضاقت بي األرُض فما        في فُسْ 

َ ي ُمْبطئاً        كَ مِ وْ يَ  أقطـــــــعُ   َعــهْ طَ قْ أَ  نْ ــــــي لَ نِ نِّ أ

   3ــــــــــْه؟عَ بَ رْ أَ  وْ ةٌ أَ ثَ اَل ا        ثَ نَ بِ  ــــــــــرَّ مَ  وْ لَ  فَ يْ كَ فَ 

  :ء ضيقا متعبا في السأم و التفكيريشكو لقضاء المساو

ً رِ ـغْ تَ سْ مُ ا       نَ يْ األَ وَ  قَ يْ و الضِّ كُ شْ أَ  تُ يْ سَ مْ أَ    مِ أْ السَّ وَ الفَِكر يفِ  قا

   4يمِ دَ ي قَ رنِ جُ تَ  ثُ يْ حَ  تُ يْ شَ مَ ا       وَ نَ يْ ى أَ لَ ي إِ رِ دْ  أَ اَل  تُ يْ ضَ مَ فَ  

سية خاصة في شعره ليعكس نفسه وانفعاالته لما فشل في الحّب. فصّور الشاعر ناجي نف
ات  ا وجدھا في الحّب والصداقة والعالق ة م وله صرخات حاّرة,وھي صرخات الھزيم

                                                            
  .18ص: 1,جـ رانمطخليل  ديوان - 1
  .211ص: ,(قد سبقت اإلشارة إليه),إبراھيم ناجيديوان  - 2
  .103,104, ص:براھيم ناجيالطائر الجريح إل - 3
  .  24,ص: إبراھيم ناجي ديوان - 4
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الت  تكي إف ا , ويش ألّم دائم اعر جريح يت ه ش ابقة أن اذج الس ن النم دو م ة. ويب االجتماعي

 سعادته منه.

الته النفسية أن قلبه أخذ ينھار لفرط البكاء عن ح الشاعر عبدالرحمن شكريويتحّدث    
  والحزن واليأس , حتى يموت:

  ـــــــر امِ خَ مُ  لٌ يْ خِ دَ  اءٌ ي دَ دِ الرَّ  بِّ حُ ى      وَ سَ األَ بِ وَ  اءِ كَ البُ ي بِ بِ لْ قَ  ـــــعُ طِّ قَ أُ 

         1راطِ خَ  تِ وْ ح المَ انِ سَ  ي منْ بِ وَ  تُ لْ قُ له       وَ ثْ س مِ أْ  يَ اَل  سِ أْ اليَ  اءَ كَ بُ  تُ يْ كَ بَ 

  ويعبر الشاعرعن نفسه شاكيا أنه رضي عن شقاء نفسه إذا أھانه العيُش والقدُر:

  رُ ـــــدَ القَ ُش وَ يْ العَ  نُ ـــــوْ ھُ يَ        ذْ ي إِ سِ فْ ُت شقــــــاَء نَ يْ ضِ رَ 

  2ـــــــــــــرطَ ره الوَ يْ باً غَ يْ بِ ى      حَ ــــــــــــوَ ھْ ي أَ نِ نَّ ي أَ ائِ قَ شَ 

ا,حتى ضاقت ويشتكي ال ا محزون اھرا مھموم ل س ه قضى اللي ية أن ه النفس شاعر ھموم
  نفسه وتمنى الموت: 

  اســـــوَ سْ وَ ـــمٍّ وَ ــــــى ھَ لَ ا       عَ انَ ـــــــــرَ ھْ سَ  لَ يْ لَّ ت الَ يْ بِ أَ 

   اسِ ي الكَ ــــــمَّ فِ ـــــريق الھَ ٍم       أَ ي ھَ فَ  مَ ـــــوْ ضى اليَ قْ أَ وَ 

   3يسِ اْ يَ  ــــــــــــــمْ كُ يْ نِ ھْ يُ  لْ ھَ َت       فَ ــــوْ ي المَ ت لِ يْ بِ حُ  دْ َق◌َ وَ 

ه اآلالم  ويعبرالشاعر عن أحواله النفسية في الغربة , أنه اكتئب من عيشه الغريب لما في
  والمصائب:     

َ فَ    بِ يْ ئِ الكَ  بِ يْ رِ ــة الغَ شَ يْ ــــه عَ ا          ر لَ الدَّ وَ  لِ ھْ ي األَ فِ  بُ يْ دِ األَ  كَ وْ خُ أ

  بيْ غِ ح رَ ـــرْ جُ ب وَ عْ اء صَ دَ وَ  ا          لِ بَ  لٍ لَ ى طَ ــــوَ ه سِ بِ وْ ي ثَ فِ  سَ يْ لَ 

   4بِ يْ رِ الضَّ  ــــعِ مْ لَ رق كَ شْ ع مُ مَ ال          مدْ إِ  رِ شَ البَ  نَ ــه مِ ھِ جْ ي وَ فِ  سَ يْ لَ 

ذا    ه ھ ذي نزل د ال ل البل ون أھ ة ويلوم ن آالم الغرب ب م كوى الغري اعر ش ّدم الش ويق
  ب , الغري

                                                            
  .213:ديوان عبدالرحمن شكري, ص - 1
  .555, ص:المصدر نفسه - 2
  .331, ص:المصدر نفسه - 3
  .26المصدر نفسه, ص: - 4
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  أنھم يجھلون داء القلوب الحزينة المؤلمة بسبب الشقاء والعذاب:

   بِ ـوْ لُ القُ  اءُ دَ  نَ ـــوْ مُ لَ عْ ال تَ ز        ن وَ ــــــه الحُ بِ لْ ي قَ فِ  نَ وْ ثُ افِ ا النّ ھَ يُّ أَ 

  1بِ يْ ذِ عْ التَّ وَ  ــــــــاءِ قَ الشَّ  بِ اٌل مِ ـ          تَ شْ ا مُ ھَ لَ  حُ وْ رُ اال يَ حَ  مْ تُ رْ كَ ذَ  دْ قَ 

ة     ا خالل الدراس ي واجھھ اكل الت ن المش تكي م ة , ويش اعر من آالم الغرب ألّم الش ويت
ه  ذي نزل د ال م ,والبل ر مظل ل قب ان مث ذي ك زل ال بجامعة شفيلد بإنجلترا, وقد أعطي المن
ل  ن األھ دا ع قيا بعي ا ش اك عيش اش ھن ار. فع ان واألمط ه دخ را كلّ الد اإلنجلت ن ب م

ه واألصدقاء في الھموم ال م تتحقق آمال نفس, ول غفيرة , وھذا العيش المؤلم جعله عليل ال
  بسبب اليأس والحزن:

  ــمِ يْ مِ ر ذَ يْ ان غَ مَ الـــزَّ ــه وَ ضِ وْ رَ      ــــــنْ ه مِ بِ  يءَ جِ  دِ يْ رِ الغَ  لَ ثْ مِ  تُ نْ كُ 

  مِ يْ ــھِ ر بَ ـــيْ غَ  المِ جـــه الظَّ وَ ا     م, وَ بسَّ  ذالنِ جَ  ــــــارِ ھَ ه النَّ جْ وَ  ثُ يْ حَ 

  ـم ِيْ مِ حَ ن ٍ  وَ طِ وْ مَ وَ  بٍ يْ بِ حَ  ــــــنْ كثــــــــار     مِ  ــــــاءِ نَ ى الغِ لَ اع ٍ إِ وَ دَ وَ 

  ميْ دِ م ِ األَ ھْ جَ  اِء◌ِ مَ م ِ السَّ ھْ ض ِ جَ رْ الـ      أَ  ـــنِ طَ ل بَ ثْ ل ٍ مِ زِ نْ ي مَ ه فِ وْ زلُ نْ أَ 

  مِ ـــيْ سِ النَّ  ھلُ سَ  ابِ نَ لجَ ل اھْ سَ  شِ يْ ـ      ـوالعَ فْ صَ  ثُ يْ امه حَ يَّ ي أَ كِ بْ يَ  اشَ عَ 

  مِ وْ ــمُ ــمَّ الھُ ـــــــَل العَزاِء جَ يْ لِ قَ  ـ      ـلِ ھْ األَ  ــنِ ا عَ بً يْ رِ ه غَ شُ يْ ى عَ ضَ قَ فَ 

  مِ ــيْ قِ العَ  اِء◌ِ جَ ل الرَّ ثْ ي مِ وِ ذْ فس ِ يَ الـ       ـنَّ  لُ ــيْ لِ عَ  شُ يْ عَ شاً فَ ائِ عَ  نْ كُ أَ  نْ إِ 

  2يمِ وْ صُ ان ِ خُ مَ الزَّ  نَ ٌب مِ يْ رَ ُن وَ       ـزْ ـــالحُ ُس وَ أْ اليَ اة وَ يَ الحَ ى وَ وَ الھَ 

ي     ة الت ة الضيقة المكتئب ق ومن البيئ نفس والقل ة لضيق ال اعر من الغرب ويشتكي الش
تنير بالشمس  ذي ال يس د ال ه يعيش في البل اكيا إن ول ش ه. ويق زادت ملله واكتئابه وحزن

  النوائب فيه ببأس وشقاء: لكثرة األمطار والدخان , وھو كالسجن الذي رمته

  سٍ مْ شَ ُئ بِ ضِ تَ سْ نــــــــاً ال يَ يْ زِ ـ      ـُر حَ ھْ ا الــــــــــدَّ ھَ بِ  رُّ مُ يَ  ةٍ دَ لَ ي بَ ا فِ نَ أَ 

  !سٍ أْ يَ ُب بِ ــــوْ طُ ا الخُ ھَ يْ فِ  يْ نِ تْ مَ رَ  دْ اراً      قَ ھَ نَ  سِ وْ بُ العَ  نِ جْ السِّ  لُ ثْ ي مِ ھِ فَ 

                                                            
  26, ص:ديوان عبدالرحمن شكري - 1
  .68, ص: المصدر نفسه - 2
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َ كَ اداً       فَ ــــــدَ اُء حـمَ ا السَّ نَ قَ وْ ت فَ سَ بِ لَ  َ السَّ  نَّ أ    1!سِ مْ بــــــة ُ رَ ــــاَء قُ مـ

  ويشكو الشاعر من داء الحّب أنه يأتي مخادعا ,ويؤذيھما ويقتلھما أخيرا:   

  2ـــاَل تُ قْ يَ ال لِ إِ  بِّ الحُ  اءُ دَ  احَ ــا رَ مَ عـــا      وَ ادِ خَ ال مُ إِ  بِّ الحُ  اءُ دَ  اءَ ا جَ مَ فَ 

  ى إلى الحب ويحسبه باعثا ھمومه كلّھا وسقامه: ويرفع الشاعرالشكو  

  3يامِ قَ سِ ــــــا وَ لّھَ ي كُ مِ وْ مُ ھُ  اءَ وَ ه       دَ تُ يْ أَ ى رَ تَّ حَ  بَّ و الحُ كُ شْ أَ  تُ نْ كُ  دْ قَ لَ 

اب  ه بأني ه وتخريق ديداً بتمزيق ذاء ش ه أذاه إي رة أن كوى مري ّب ش ن الح تكي م ويش
  وأضراس:

َ بِ        بُّ ــــي الحُ ــنِ قَ ـــــزَّ مَ  ـــــــــــدْ قَ وَ     4!اسٍ ـــــــــرَ ضْ أَ ــــــــــاب ٍ وَ يَ نْ أ

ل السراب. واليجد أحد من     ه ذو خدع ومث ويعرض الشاعر الشكوى من الحب ألن
  األخالء من يخبره عن سّره وشجواه , بل وجد كّل خليل ذا ضغن وحقد:

  يانِ مَ ظْ أَ  مَّ ي ثُ رئِ تَ  ابِ ـــرَ السَّ ل ثْ مِ        و خدعٍ ذُ  بَّ الحُ  نَّ , إِ بِّ حُ لْ س لِ ؤْ ا بُ يَ 

َ ــــي فَ بِ لْ بـــه قَ لْ قَ  نْ مَ ي بِ لِ  نْ مَ    يانِ نَ حْ نَ وى وَ جْ عه شَ دَ وْ أُ ي وَ رِّ ره       سِ خبِ أ

  5انوَ خَ  رَ يْ ق ٍ غَ لْ خَ ُت بِ رْ ـــرَ ال مَ ــن ٍ      وَ غِ طَ ضْ ر مُ يْ ال غَ يْ لِ خَ  تُ ذْ خَ ا اتَّ مَ فَ 

فراق أن نفسه تصاب بالشقاء لفراق الحبيب , وأصبح ويتفّجع الشاعر بآالم الحب وال    
ّرأ من  ه أصبحت ش ذه اآلالم , ويتحسر أّن حيات ه من ھ يائسا . ويظّن أن الموت يخلّص
ذه  وب بھ عره المحب دھا ,ويش ى ولي ّن إل ي تح رة الت أّم البق ه ب به نفس ردي . ويش ال

  الوليد:اإلحساسات الطيبة المخلصة , ويذكره حتى يبكي طوال الليل كأّم 

  ا ھَ ـــدُ يْ كِ خب يَ ـــــا وَ ھَ يْ ائِ نَ ــــب يَ يْ بِ حَ         ةٌ ــــــاوَ قَ شَ  مٍ ـــــوْ ل يَ ــــي كُ سِ فْ نَ لِ  نَّ إِ وَ 

  ـــــا ھَ دُ وْ ـــــيُ قُ ا وَ لھَ ا كبْ ھَ نْ عَ  عْ دَ صْ يُ ــــا         فَ ھَ حُ يْ رِ ــاتــــا يُ مَ ى مَ قَ لْ تَ  نْ ا آن أَ مَّ أَ 

  ـــا!دھَ يْ بِ ـــــام يَ مَ حَ ن اَل ا أَ تَ سرَ احَ وَ ي       فَ دِ الرَّ  نَ مِ  رٌّ ان شَ رَ جَ ى الھَ لَ ي عَ اتِ يَ حَ 
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  اھَ دَ يْ لِ وَ  ىدَ وْ أُ  ــــوِّ البَ  أمُّ وَ  ــــرٌ خْ سُ ـــة        وَ اضَ ضَ مَ  كَ يْ فِ  وُّ البَ  تَ نْ ف أَ ا طيْ يَ وَ 

َ كَ          ةٍ قَ ـــــــرْ حُ ى بِ كَ بْ أَ  لِ يْ اللَّ  الَ وَ طَ  تُ يْ بِ أَ    ــــا ھَ دُ يْ حِ وَ  بَ يْ صِ أُ  دْ لي قَ كَ نّــي ثَ أ

  اھَ دُ يْ عِ تَ سْ أَ  ةٌ ذَ ي لَ لِ  تْ ضَ ـــــــا مَ ا مَ ذَ إَ         دٍ شَ نْ مُ  ــامُ غَ نْ أَ  ــــرَ مْ العُ  نَّ إِ  تَ يْ ـــا لَ يَ فَ 

  ــا ھَ دُ يْ عِ يُ  نْ مَ  دْ جِ أَ  مْ لَ  نْ ــا إِ ھَ حَ يْ ا وَ يَ فَ           ةٌ ـــــلَ يْ لِ قَ  ـــاةِ يَ ي الحَ ي فِ سِ فْ نَ  اتِ لذَ وَ 

  1ادھَ وْ ى جدُ تَّ شَ  سُ فْ النَّ ى وَ وَ الھَ  دُ وْ دُ جُ           مْ كُ نَ يْ بِ ي وَ نِ يْ بِ  بِّ ي الحُ فِ  تْ مَ سَّ قَ  دْ قَ لَ 

  ويتحّدث الشاعرعن الحّب شاكيا لسلب الراحة في عيشه ومأل حياته بالنوائب واليأس:   

  لوْ غُ شْ مَ  ثِ ادِ ــــوَ الحَ ه بِ نْ ـــي عَ بِ لْ قَ ــــا     وَ يً اضِ نّي رَ ّب عَ الحُ  نُ وْ كُ يَ  فَ يْ كَ وَ 

  ــــــــل يْ لِ عْ تَ  كَ لِ ن ذَ ي أَ رِ دْ ـــي ألَ نِّ إِ ه     وَ دُ يْ رِ ــــا يُ ى مَ لَ ــــــا عَ نً يْ ــه حِ عُ ايِ شَ أُ 

  2ليْ مِ أْ تَ وَ  أسٌ يَ  شِ يْ ـــي العَ ي فِ نِ ضُ غُ بْ ا     يَ ذَ كَ ت ھَ مْ ا دُ مَ  شِ يْ ي العَ ة فِ احَ  رَ اَل وَ 

دخائل والوساوس واآلالم ,وأصبح  ويظھر من شعره أنه مترجم عن نفسه ما فيھا من ال
ا  ه أصبح يائس اّد ألّن ى التشاؤم الح شعره زفرات وعبرات, وھذه النزعة الذاتية تقوده إل

  من الحياة لما فيھا اآلالم والمصائب . ويبكي ويتمّنى الموت :

آلالم والشجون ومن الالشاعرإيليا أبوماضي   ويشتكي ة من ضياع الشباب ل دنيا المزيف
 خارق:الوالدھر 

  ـؤاسمُ  رِ يْ غَ لِ  وْ أَ  اسٍ ــــؤَ مُ  خٍ ا        أِلَ ثّھَ بُ تَ  نِ وْ جُ ى الشُّ لَ عَ  ابُ بَ الشَّ  بَ ھَ ذَ 

 3اسبَ  نْ ا مِ مَ ھُ نْ ك مِ فالتِ ي انْ ا فِ ق         مَ ــــاذِ مَ  ـــــرٌ ھْ دَ ــــة وَ ّزيفَ ا مُ يَ نْ دُ 

اس و    اة مع الن ْت  اكتئبت نفِس الشاعر من الحي ا , حتى ملّ اب وتصّرفھم نفاق واألحب
ه  نفُسه من الطعام والشراب. وأما الناس الكبار فيلسعونه كالحية عداوة وبغضا ويھزجون

 كالذباب طمعا وحرصا:

  ـــــــــابِ بَ حْ األَ  نَ ى مِ تّ حَ  تْ ــلَّ مَ ،       وَ اسِ النَّ  عَ ــــاة مَ يَ ي الحَ سِ فْ مت نَ ئِ سَ   

  رابِ الشَّ وَ  مْ ھِ امِ عَ طَ  نْ ى         ضجرت مِ تَّ حَ ◌ُ  ـــــــــــةلَ الا المَ ھَ يْ ت فِ شّ مَ تَ وَ  

  ابــــــــذَ الكَ ال بِ ــــــربَ سَ ا مُ ذَ ھَ ــدق،        وَ الصِّ  دةا برْ سً بِ اَل  ذبِ الكَ  نَ مِ وَ  
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 1ابِ بَ الذُّ  ـــزجَ ھَ  نَ وْ زجُ ھْ ى يَ لَ األُ ي         وَ اعِ فَ األَ  تصمْ  نَ وْ تُ مُ صْ لى يَ األُ وَ  

ار التي جعلت ويشتك    ي الشاعر من شّدة األلم والحزن في ضلوعه ويشبه اللوعة بالن
ألم , ألّم ويشتكي ضلوعه رمادا. ويترجي أن فؤاده يكون جمادا .فال يشعر واليت ه يت ولكّن

 ويبكي ألّن قلبه مجروح:

  اـــادَ مَ رَ  عُ وْ لُ ه الضُّ ــــــــــذِ ت ھَ كَ رَ ـــنّم       تَ ھَ جَ  ثلُ مِ  وعِ لُ ي الضُّ فِ  ـــةُ عَ وْ لَ 

  اادَ بَ كْ األَ  وَ  بِ وْ لُ ــــــي القُ مِ يصْ  فَ يْ كَ         لّـــــــــمُ عَ تَ يَ  يبِ  رِ ھْ ى للدَّ رمِ مَ  تُّ بِ 

  ــــاديمَ تَ ى فَ سَ ـــــه األَ ى بِ ادَ مَ تَ  منْ         يســــلمُ  وْ اده أَ ـــــؤَ ــو فُ جُ نْ يَ  فَ يْ كَ 

َّ تَ أَ  ـــــمْ ر لَ ــــوْ عُ ال الشُّ وْ ا لَ نَ أَ    ـــــــــــادجمَ  انَ كَ  ادَ ــــؤَ ا الفُ ذَ ھَ  تَ يْ لَ         لــــمْ أ

  2ع وْ دُ صُ  بِ لْ ي القَ فِ  و وَ كُ شْ ال أَ  فَ يْ ع        كَ وْ مُ دُ  نِ يْ ي العَ فِ  ي وَ كِ بْ ال أَ  فَ يْ كَ 

ارت  ى انھ ه, حت يئ مع لوكھا الس دھا وس اء عھ دم وف ة لع ن الحبيب اعر م تكي الش ويش
تمكن من التب م ي دنيا عزائمه . ول ّز شيئ في ال ه أع ا كانت ل ا لم ه عنھ ر زعم سم, وغّي

 وصارت له جھنما اآلن:

  امَ نَّ ھَ جَ  امِ رَ الغَ  يفِ  يسِ فْ لنَ  تارَ ى      صَ وَ ي الھَ ي فِ ائِ مَ سَ  تْ انَ ي كَ : التّ الَ قَ 

 3ـــامَ سَّ بَ تَ أَ  نْ أَ  ــــقُ يْ طِ أَ  فَ يْ كَ ي فَ بِ لْ ـا      قَ ــــــھَ تْ كَ لَ مَ  امَ  دَ عْ ي بَ دِ وْ ھُ عُ  تْ انَ خَ 

  ويشتكي الشاعر غربة نفسه وعدم ثقته بالنفس وعقله الغبي الذي ال يھديه وال يرشده:

 بِ يْ اللّبِ  يِّ ــــــــرِ قَ بْ ي العَ ــــعِ مَ لْ األَ        بِ يْ رِ تَ سْ المُ  ــــــدَ عْ بَ  ـــــــاءَ جَ وَ 

   بيْ رِ غَ  انٍ كَ ي مَ فِ  بٌ يْ ـــــــرِ ا غَ نَ ر       أَ ــــــــــــائِ ه حَ ائِ نّي تَ : إِ  الَ قَ فَ 

 4أھتدي        و ليس يھـــــــديني إليھا أريب  عن نفسي فال ثُ حَ بْ أِ 

و عر بخي ذ يش رض وأخ ّدة الم ة لش يئة النحيف ه الس ن حالت اعر ع دث الش رير يتح ط الس
  عقارب 
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 ووساده جلمدا:

 1ادَ ھَّ نَ تَ أَ  نْ أَ  قمِ السُّ  طِ رْ فَ ى لِ شَ خْ أَ  ي        وَ تِ رَ ــــــوْ صُ  رَ كَ نْ أَ  نْ ى أَ لَ إِ  تُ لْ حِ نَ 

 ويشتكي الشاعر من آالمه في الغربة واكتئابه:

  يابِ حَ صَ  نَ يْ  بَ اَل ي وَ ضِ رْ ي أَ فِ  تُ سْ وء      لَ ـــــــرَ ى امْ نِّ كِ لَ وَ  اءٌ ي دَ بِ  سَ يْ لَ 

يابِ ئَ تِ ي اكْ دِ حْ ي وَ لِ حكى وَ ى ضَ رَ وَ لْ ــــــا     لِ ضھَ عْ و بَ لُ تْ تَ  امُ وَ عْ األَ  تِ رَّ مَ 
2  

ا     ل مھموم ى اللي ب وقض ب والنوائ ان الخط دھر إلتي ن ال اكيا م تكلّم الشاعرش وي
  ومحزونا, حتى جعلته الرزايا شيبا في شبابه:

  لـــــــلَ جَ  طبٍ خُ بِ  رُ ھْ ي الدَّ نِ اءَ جَ   ال     ــــلَ جَ  ابً طَ ت خُ عَ الَ ــــا طَ مَ لَّ كُ 

  لـــــــــــــيْ لِ أَ  لٍ يْ لَ ي بِ مِّ ھَ  نْ مِ  تُّ دعتّــــــه        بِ وَ  وْ لَ وَ  لَ يْ كى الَلَ◌◌ّ تَ شْ أَ 

  ي؟لِ  نَّ كُ يْ فِ  لْ ؛ ھَ  ي النّاسِ فِ  دٌ عِ سْ مُ         نْ مِ  بّ ا للصَّ مَ  فقِ األُ  اتِ نَ ا بَ يَ 

 3ھــــــــــــلتَ كْ أَ  مْ لَ ي وَ سِ أْ ت رَ بَ يِّ ــــــــا        شَ ھَ نَّ إِ  اايَ زَ الرَّ  نَّ تُ فْ رَ  عَ اَل 

ويبرز الشاعر ھّمه وحزنه ذاكرا أحواله وأوضاعه أّنه يعيش في قصر عيشة األسير    
ل حال  ه مث ألّن حاله في ھذا الصرح العالي مثل الطائر الميت في قفص.ويحسب  نفَس

ق السابح الذي مات في عباب البحر ظمآنا إ زال يقل ه وال ي لى قطرة, ويسلّي نفسه, ولكّن
ه  ّروا ب راء م ن الفق را م ذكرويتألّم أّن كثي ّم ي ياع . ث ن الض ا م ه خوف ى مال زن عل ويح

  ويضحكون عليه,  ويسخرون من غصته:

  يتِ جَ ھْ ي مَ فِ  اءِ مَ لَ ى الظُّ لَ إِ  رْ ظُ انْ ي       وَ تِ رَ جْ حُ  يفِ  اءَ وَ ضْ ر األَ ظُ نْ  تَ اَل 

  يتِ يَّ رِّ حُ لِ  نٌ جْ ى سِ وَ ي سِ ـــرِ صْ ـــا       قَ مَ فَ  يــــــرِ صْ قَ  كَ نَّ رَّ غُ  يَ اَل  وَ 

  تيِّ ، مَ  صٍ فَ ــي قَ ، فـِ  ــــرٍ ائِ طَ ى       كَ رَ الذُّ  عِ يْ فِ الرَّ  حِ رْ ي الصَّ نّي فِ أَ 

  ةرَ طْ ــــى قَ لَ ا إِ ـــــآنً مْ ظَ  اتَ مَ  دْ قَ         حٍ ابِ سَ  نْ مِ  رِ حْ البَ  ابِ ي عبَ فِ  مْ كَ 

  يتِ ضَّ ي فِ فِ  ي وَ الِ ي مَ فِ  تُ مْ ا دُ مَ         ـــــــمٌ ائِ دَ  يقِ لَ قَ ا فَ نَ ــــا أَ ــــــمَّ أَ 

َ  نْ ف مِ وْ الخَ  وَ    تْ لَّ حَ  ــــــةٍ ثَ ارِ كَ  ــــــنْ مِ  صُّ مُ أَ         عْ َق◌َ تَ  ــمْ لَ  ةٍ ثَ رِ كا
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يتِ صَّ غُ  ـــنْ مِ  ـــــرُ خَ سْ ا يَ مَ أنَّ ا        كَ ــكً احِ ضَ  يْ بِ  رَّ مَ  رٍ يْ قِ فَ  نْ مِ  مْ كَ 

1 

ر    اعرويظھ اد الش ن  العق عره م ي ش تمّد ف اة والدھر.ويس ن الحي رم م كوى والتب الش
عره  ّن ش ه ,لك ه وأحزان عر آالم ه بالش ن نفس ف ع اول أن يخّف ة. ويح اھر الطبيعي المظ
ى أن  ه يتمّن ه. ويصل األمر بأن اليرويه ويزيده قلقا واضطرابا , الشيء يريحه واليھدي

 ته:يمحوه الموت لتنتھى حسرا

  ي ــنِ يْ وِ رْ تُ  اءُ دَ نْ  األَ اَل وَ  امِ دَ ب المَ ذْ      عَ اَل وَ  ـــــامِ مَ الغَ  بُ وْ  صَ اَل  آنُ مْ ظَ   آنُ مْ ظَ 

  ينِ يْ دِ ھْ تُ  اءِ مَّ ي الغَ فِ  ضِ رْ األَ  مُ الِ عَ      مَ اَل وَ  ـــــــاءِ مَ السَّ  مُ جْ  نَ اَل  انُ رَ يْ حَ  انُ رَ يْ حَ 

َ السُّ  ـــرُ مَ  سَ اَل ي وَ نِ يْ ا     نِ دَ يُ  ادِ قَ الــــــــرِّ  بُ يْ  طِ اَل  انَ ظَ قْ يَ  انَ ظَ قْ يَ    ينِ يْ ھِ لْ يُ  ــارِ مـ

  ينِ يْ كِ بْ تُ  ـــانُ جَ شْ األَ وَ  ثُ ارِ وَ  الكَ اَل ي     وَ نِ يْ لِ بْ تُ  ـــــاعُ جَ وْ  األَ اَل  انُ صَّ غَ  انُ صَّ غَ 

  نوْ ـــزُ حْ ن مَ فَ ا جَ اھَ نفَ  عِ وْ مُ الدُّ  نِ عَ    ضٍ وْ عَ  نْ مِ رِ عْ الشِّ ا بِ مَ ي وَ عِ وْ مُ ي دُ رِ عْ شِ 

   نَ يْ اكِ سَ المَ  انُ فَ جْ أَ  عِ امِ ى المــــــدَ لَ عَ      بطٍ تَ غْ مُ ــــــــــــا لِ يَ نْ الدُّ  تِ َق◌َ بْ ا أَ مَ  ءُ وْ اسُ يَ 

  ينِ يْ نِ عْ تُ  ونِ نُ كْ المَ  رِ ـــــدَ القَ  بَ ائِ جَ      عَ اَل وَ  ــــــاةِ يَ الحَ  وَ فْ  صَ اَل  انُ وَ سْ أَ  انُ وَ سْ أَ 

  ي نِ ــــوْ سُ أْ يَ فَ  لٌّ  خِ اَل وَ  انِ مَ ى الزَّ لَ ي     عَ نِ دُ عِ سْ يُ فَ  بٌ لْ  قَ اَل  ـــــــرَ ھْ الدَّ  بُ احِ صَ أُ 

ينِ وْ حُ مْ تَ  نَ يْ  حِ الَّ ه إِ ــوْ حُ مْ تَ  تَ سْ لَ ي      فَ ــــدِ بَ ي كِ فِ  رُ ھْ ادَ ي يَ نِّ ضَ  حُ امْ فَ  كَ يْ دَ يَ 
2  

اة. ھذه األإّن     ه من الحي ه النفسية وقلق بيات مرآة صادقة لنفسه المتألّمة , وتعكس آالم
  وليس له خليل يسعده ويؤنسه في مصائب الحياة فيرجو الموت لينجو من معاناة الحياة.

ا الشاعر محمد مھدي الجواھري ويعبر   عن شكواه لما تصّيده الھّم كصيد الطائر متألّم
    , ويحسب الحياة الزجاج ويجد فيه كّل شيء يبكي . فتمّل نفسه بھذا الھّم والبكاء:

  اك    ــرَ شَ ر بِ ائِ ـــــــد طَ يْ ا صَ مَ كَ      ـــمُّ ي الھَ نِ دَ يَّ صَ ه تَ ـــيْ فِ  مٍ وْ يَ  بَّ رُ 

                                                            
  .836:ص 3, جـإيليا أبوماضيديوان  - 1

عر - 2 ن ش ارات م ى العقادمخت ة األول ي , الطبع المركز المصري العرب ع ب ة , طب اروق شوش ديم :ف ار وتق , اختي

اجي, دراسات في األدب العربي الحديث ومدار, وانظر: 194ص: 2م,  جـ 1996 سه للدكتورمحمد عبدالمنعم خف

     .37,38ص:  2القاھرة , جـ  –مكتبة األزھر أمام جامعة األزھر بالدراسة,دار الطباعة المحمدية باألزھر 
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  ي اكِ بَ  ـــــئٍ شَ  لُّ كُ ـــــــاج فَ جَ زُ       مسودِّ ِب◌ِ  ــــــاةَ يَ ى الحَ رَ ي أَ أنِّ كَ وَ 

  2اكِ كَ السِّ  لءُ مِ ي وَ لِ  ـــمِّ الھَ  حُ بَ شَ      1ىاءَ رَ تَ يَ  يتِ فَ رْ غُ ي وَ سِ فْ نَ  لءُ مِ 

  ھمومه التي أكلت قلبه وضاعت قّوته و جھده وسعيه:شاكيا  الشاعرويصف   

     3يدِ ھْ لَّ جُ ْت كُ فَ زَ نْ تَ اسْ ي وَ لِ وْ ّل حَ كُ         تْ ـــــــــدَّ ھَ وَ  مُ وْ مُ الھُ  يبِ لْ أكلْت قَ 

من جفاف الحياة وخشونتھا بسبب فقدان الحياة العاطفية التي يتمنى أن  الشاعر ويشكو  
ّب. ول ي ظالل الح ھا ف ة يعيش ا للمتع ر فيھ ا أث ي لھ ة الت اة الجاف ذه الحي ئم ھ د س ذا فق ھ

  والعاطفة:

  دجْ وَ اٍم وَ رَ ى غَ لَ إِ  ــــــــاجٍ يَ تِ و احْ ــي    ذُ نِّ إِ  جدِ الوَ اِم وَ ـــــــــــرَ شكي الغَ تَ  نْ مَ 

  4دّ ةُ خَ مَ ـــــــــوْ عُ  نُ اَل ــــــــــــٍر وَ غْ ةُ    ثَ فَ شَ رْ أَلَ  شِ يْ ي العَ اَف فِ فَ ُت الجَ مْ ئِ سَ  دْ قَ 

دوا     اب , وبعضھم فق م والحزن واالكتئ فصّور الشعراء ما يعتلج في نفوسھم من األل
داخلي  ع ال ن الوج ھم م اح نفوس وت الرتي وا الم ي . واضطروا  أن يتمّن زان النفس االت

  الشديد.

ة التي أثرت     وكذلك عرض الشعراء ھمومھم الذاتية المنتجة من  الظروف الخارجي
  م و فشلوا في الحياة.على شخصيتھ

ادم  ل الق الة للجي وا الرس ّنھم بعث ية , ولك ية والشخص والھم النفس ن أح عراء ع ر الش فعّب
وا  اجين ويُ للينھض اعدة المحت زانھم ومس م وأح ف ھّمھ ي تخفي ھموا ف اظس وعي  إيق ال
  التكافلي. 

                                                            
ْيفِ  َيَتَراَءى أَي َيْنُظُر إلى َوْجِھه فيمن مادة ( رأى)  - 1 اموس انظر: .الِمْرآِة أَو في السَّ اج العروس من جواھر الق  ت

بل   .106ص:  38جـ  يديلزَّ
دي الجواھري - 2 د مھ وان محم رّي دي ة الغ د,  –,مطبع د واح ي مجل زءان ف ـ 1354 النجف ج ص: م , 1935 -ھ

166.  
  .146ص: , ديوان محمد مھدي الجواھري - 3
  263-262ص:, المصدر نفسه - 4
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  كوى االجتماعيةـــــــــالمبحث الثالث: الش

 ـرـــــــــآدم أبوالبشـــــــ -

 المــــــــحّوا عليھا الس -

 ــــــــانــــــــــاإلنســــ -

 راد المجتمـــعـــــــــأف -

 ــرباءــــــــاألقــــــــــ -

 اتذةــــــــاألســــــــــــ -

 ـاءـــــــــاألغنيــــــــــ -

 ـدقاءـــــــــاألصــــــــ -

 ــداءـــــــــاألعــــــــــ -

 ـابـــــــــالشبـــــــــــ -

 ــاءـــــــــلمــــــــــالع -

 ـاســــــــالنـــــــــــــ -

 ــــــومــــــــــالقـــــــ -

 المشاكل االجتماعية -
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 المبحث الثالث: الشكوى االجتماعية

ه نحو  رد دوره وواجبات يقوم المجتمع على عالقات صحية بين األفراد حيث يؤدي كل ف
ع الس د جمي رد بشكوى حين تنف دم الف ى المجتمع. ويتق ة . وتشتمل الشكوى عل بل الوّدي

ي  كوى ف ق.وكثرت الش ترداد الح ى اس ين عل ي تع ائل الت ائق والوس ات والحق المعلوم
ة  واحش األخالقي ار الف اد وانتش م والفس رة الظل رين لكث رن العش ن الق النصف األول م
ة  ات االجتماعي اد العالق ي إفس رت ف وة , وأث كرات والرش ّدرات والمس ذف والمخ كالق

 ق وعقوق األوالد وغيرھما.كالطال

  إلى آدم أبي البشر -

اءتناوب إلى آدم أبي البشرل الشكوى الشاعر حافظ إبراھيم يرفع قاوة والفن ه  الش ى بني عل
 لھم : وإلھانة األيام ,

  َضريَحـــــا   َشقــــــاًء      وكْم َخطَّْت أناِملُنـــَا َسلِيَل الطِّيِن كم نِْلنــــا

بيَِحـــــا حتَّى       فََدْت بالكبِش إسحاقَ  بِنـــــَا األيامُ  وكـــْم أَْزَرتْ    الذَّ

 1الَمسيَحـــــــا الَموالي        وأَْلقَْت في يَِد القَومِ  وباَعْت يُوُسفاً بَْيــــــعَ 

ا         رآن الصحيح, أوردھ م الق ة عن فھ ة بسبب المعصية ومنحرف رة يھودي ھذه الفك
ى هللا الشاعر دون تنبه مصدر ة ابتل ا في الحقيق دين المسيحي. بينم ھا األساسي, وھو ال

اس  ه  الن نبيه عيسى (عليه السالم) بإلقاءه في يد اليھود لتعليم الناس عّزة رسوله و ليري
ه  ذي قتل ه ال ّبه الشخص اآلخر ب معجزته. وارتفع عيسى (عليه السالم) إلى السماء, وش

م قدر ت لھ دھم وتثبي اق مكاي ود إلخف ار اليھ زائم الكف ن ع ه م يص نبّي ة, ولتخل ه الكامل ت
ريم وَل  :الفاسدة الخبيثة, كما جاء في القرآن الك ْرَيَم َرُس َن َم يَح ِعيَسى اْب ا اْلَمِس ا َقَتْلَن إِنَّ

ِه ّهللاِ وما قتلُوهُ َوَما َصَلبُ  م ِب ا َلُھ ُه َم ْن كٍّ مِّ ي َش ِه لَفِ وْا فِي َه َلُھْم َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتَلفُ وهُ َوَلـِكن ُشبِّ
نِّ َوَما َقَتلُوهُ َيقِيناً  َباَع الظَّ  2ِمْن ِعْلٍم إاِلَّ اتِّ

 ھا السالم)(عليءحّوا -

  من حّواء(عليھا السالم) التي ارتكب آدم عليه السالم  عبدالرحمن شكرييشتكي الشاعر 

                                                            
  .  113-112بيروت,للصحافة والطباعة والنشر,ص: –ديوان حافظ إبراھيم,دارالعودة  - 1
  .157النساء, اآلية:سورة  - 2
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 باإلثم من أجلھا , وطرد من الجّنة , وفقد الخْلق ِجنان الخالدين:

  نَ يْ مِ الَ العَ  لّ س كُ وْ دَ رْ الفِ  بُ دُ نْ ا      يَ ھَ لِ جْ أَ  نْ ي مِ تِ الَّ  اءَ وَ ِت حَ نْ كُ 

 1نَ يْ ـــدِ الِ ان الخَ ِجنَ  ْلقَ الخُ  دَ قِ فْ يَ       نْ أَ  اءُ ــــــوَ حَ  ايَ  كَ لَ  لٌ يْ لِ قَ وَ 

 انـــــاإلنس -

اةُ  الشاعرعبد الرحمن شكرييشتكي  ا ملئت حي اء مّم من اإلنسان لكثرة النشوء واالرتق
ذات اآلالم واألحزان , وانشغاله بالمل م  اإلنسان ب ين ل ين والحالل ب , ومع أّن الحرام ب

ان عن دع اإلنس وان , ويعجب  يرت ر والحي ذلك الطي اق ب ام والمعاصي .فف اب اآلث ارتك
أ  ه الخط زن ب ه ي ا لحيات د ميزان م يع ه ل الزرة, لكّن زن ب ذي ي ان ال ن اإلنس اعر م الش

 والصواب ليعيش محسنا سعيدا:

  اانَ ــــوَ ھْ شَ ا وَ ــانَ ْغبَ ـ         ـن سَ يْ عَ  ـــوِّ ة الجَ سَ يْ رِ اَك فَ رَ أَ 

  ا؟ــانَ سَ نْ َت إِ حْ بَ صْ أَ  ُن لِـمَ    ـــا      سَ ـــــا اإلنْ ـــھَ يُّ أَ  بِّكَ رَ بِ 

  ا انَ فَ رْ ن عِ ــوْ ى الكَ صَ قْ أَ ـَس         وَ مْ الشَّ  ــغُ لُ بْ ٍل يَ ـــــــقْ عَ بِ 

  اانَ زَ يْ اِن مِ ــــوَ كْ األَ  نَ مِ  ا         نَ ـــا كَ مَ  لِّ كُ َت لِ ـــــــدْ جَ وَ 

  اــــــانَ مَ زْ أَ اناً  وَ ـــــــوَ كْ أَ         نِ ْلقــَــيْ الخَ  قُ ــــالِ خَ  أنّكَ كَ 

  اانَ ــــــــــــــــوَ لْ أَ  مُ اآلاَل وَ          انُ ـــزَ حْ األَ  كَ اتِ يَ حَ  لءُ مِ وَ 

  ا انَ وَّ ـــــــــــّو صَ فت الجَ ــــــا         يَ مَ كَ  ـــاةُ يَ الحَ  كَ يْ لِ بْ تُ وَ 

  اانَ دَ يْ َت دِ نْ كُ  ـــوْ ـــــــا لَ مَ ُم         كَ ـيْ اثِ ـرَ الجَ  ــــكَ صرعُ تَ وَ 

  اــــانَ طَ بْ مُ  كُ ـــلِ ھْ تَ  ـــــدْ قَ ـا         وَ انَ غـرثَ  ــــلكُ ھْ تَ  ــــدْ قَ وَ 

َّ فَ           اتِ ــذَّ ى اللَّ لَ ـو إِ غَ تَ  ـــدْ قَ وَ    اانَ يَ ــــــــــــــزْ خَ اكاً وَ تــ

  اانَ ـــــدَ يْ ــريت مَ أُجْ  ـــدْ قَ  ةِ          وَ ــھْ الشَّ وَ  عِ ـــوْ الجُ  نَ يْ بَ فَ 

  اـــــــــــانَ يَ بْ َت تِ دْ ــــــدَ عْ أَ           ـدْ قَ  ـمِ يْ رِ حْ التَّ وَ  لِ يْ لِ حْ لتَّ لِ وَ 

َ حْ لَ صْ ا أَ مَ فَ    اانَ رَ دْ أَ  تَ ــــــــــرْ ھَّ  طَ اَل وَ            كَ يْ ـــالِ َت حـ

                                                            
  .652ديوان عبدالرحمن شكري , ص:  - 1
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  انَ ــــاجَ أشْ امــــــاً وَ آثَ  انَ ـ           ـوَ يَ الحَ وَ  ـــْيرَ ْقَت الطَّ فُ وَ 

  اانَ يزَ ـْ َت مِ دْ دَ عْ ـــــــــا أَ مَ ى          وَ رَ غْ الصُّ  ةَ رَ َت الذُّ نْ زِ وَ 

ً سَ حْ إِ ـــــاداً وَ عَ سْ إِ  ـ        ـشُ يْ العَ  ونَ كْ ي يَ كَ  كَ شِ يْ عَ لِ   1ــــانا

 أفراد المجتمع -  

وع  جبران خليل جبران الشاعرويصف  رة وق نھم وكث وق األوالد والخالف بي شاكيا عق
  شقاق بينھم: حوادث ال

ا إَِذا اْستَْنَجْزِت َوْعَدِك فَاْعِذِري       يَا أُمُّ قَلِّ ال   بِرُّ فِي األَْوالَدِ ـــــــــــــْ أَمَّ

قَ    2اُق بََدادِ ــــــــــجَمعْت علَْيِك الَحاِدثَاُت ُجُموَعھَا       َوبَنُوِك َما َشاَء الشِّ

اعر ألّم الش ا ن ويت ذين كان دين ال د الول ذا الحزن لفق وزا لسبب  ھ ور عينيه,وأصبح عج
  الشديد وأخذ يذوب قلبه:

  اَء َعْينِيــــــــَعنِّي َوَكانَا ِضيَ      ابَاــــــَديَّ اللَِّذْيَن غَ ـــــيَا َولَ 

  ي ُكلِّ آٍن َوُكلِّ أَْينِ ــــــــــــفِ       ْزُن لِي أَلِيفٌ ــــقََعْدت َوالحُ 

  اَل قَْلبِي بَِحْرقَتَْينِ ــــــــاً       َما حَ ــــــــبَحْرقَةُ ثُْكٍل تِذيُب قَلْ 

 3ْوِم بَْينِيـــــــــــْوُم       أُْسلُوبُهُ َغْيَر يَ ـلَْم يَْبَق لِي فِي الَحيَاِة يَ 

ين  معروف الرصافي الشاعر صّوروي ان من الخالف ب ا ك اكيا م ة ش القضية االجتماعي
ى الط ر إل ة , ووصل األم زوج والزوج با . ال ال وغض ا جھ زوج ثالث ا ال الق , فطلّقھ

وب وتشتكي  ا ترتجف القل ّرا مّم اء م ت تبكي بك وتألّمت الزوجة بھذا الفعل الشنيع وظلّ
  من زوجه لجفائه:

ً ــموْ اُء يَ طَ لَ ا الخُ َجھَ وْ زَ  بَ اضَ غَ فَ  َ بِ      ا   وبُ ه نُشُ بِ  فِ اَل للخِ  رِ ـــــــــــــمْ أ

َ فَ  ً ـــــــنيْ مِ يَ  مْ ھُ ـــــلَ  قِ اَل الطَّ بِ  مَ سَ قْ أ   بُ وْ حُ أ وَ ـــــــــــــطَ ألِيَّةٌ خَ  كَ لْ تِ وَ      ا

ً اَل ثَ  لٍ ــــــھْ ى جَ لَ ا عَ ــــــھَ قَ لَّ◌ّ طَ وَ    بُ وْ الَغضُ  لُ جُ الرَّ  لُ ــــھَ جْ يَ  كَ لِ ذَ كَ      ثا
                                                            

كري, ص:  - 1 دالرحمن ش اخ,وانظر:ديوان عب ر البطن.,واألدران:األوس ان الكبي ان , والمبط ان: الجوع , 601الغرث
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  بُ يْ صِ عَ  مْ ھُ بُ صُّ عْ يَ اً ـــــــــيتْ وو فِ ذُ       بَتٍّ  القَ ـــــــطَ  قِ اًل الطَّ ى بِ تَ فْ أَ وَ 

  بُ يْ عِ المُ  امُ ا الذَّ ـــھَ يَْعلَْق بِ  مْ ــــــلَ وَ       اايَ نَ دَّ ــــــــال تِ أْ تَ  مْ ه لَ نْ عَ  تْ انَ بَ فَ 

 1بُ وْ ــلُ القُ  فُ جِ تَ رْ ــــه تَ نْ مِ  تٍ وْ صَ بِ        يــــادِ نَ تُ  ــــةيَ اكِ ي بَ ھِ وَ  لّتْ ظَ فَ 

ا , وتحّرك ر  وھي تخاطب زوجھا شاكية وتستفھم منه عن سبب خطيئتھ ضميره , وتثي
  عواطفه,  كأنھا تدعو إلى حّل ھذه المشكلة االجتماعية:

  بُ يْ جِ نَ  ايَ  كَ دَ نْ عِ  تَ بْ نَ ذْ أَ  لْ ـــھَ وَ      يلِ بْ حَ   2تَ َصَرمْ  بُ يْ جِ نَ  ايَ  ااذَ مَ لِ 

 3بُ يْ جِ تُ  اَل  تُّكَ وْ عَ دَ  اذَ إِ  رتَ ــصوَ      القَ  اءً ـجفَ  وتَ َفً◌◌َ جَ  دْ قَ  كَ لَ  امَ وَ 

  :من األمھات الجاھالت لتربيتھن الناقصة لألوالدي الشاعرالرصافيشكوو

  اتِ نَ مِ ؤْ المُ  ـــــــلِ ھْ جَ ــــــا بِ نَ تُ بَ يْ صِ و       مُ كُ نشْ  ــــــــكيْ لَ إِ  نَ يْ نِ ــــْؤمِ مُّ المُ أُ أَ 

 4اتِ ـــــرَ الفُ  ــــــــاءِ المَ صُّ بِ غُ نَ  ادُ ـــــا        نَكَ ھَ نْ مِ  مُّ ا أً يَ  ـــــــةٌ بَ يْ صِ مُ  كَ لْ تِ فَ 

ربين  ة اإلسالمية ھو جھل األمھات الالتي ي ذكر سبب ضعف األم ويريد الشاعر أن ي
أوالدھن تربية ناقصة , ولھذا السبب ھؤالء المسلمون يفشلون في مقاومة األعداء , ألن 
ه.  م اليشعرون ب اح أي أنھ ذباب بالجن و أضعف من ال ذي ھ ي ال الجھل عدوھم الحقيق

ة ولھذا أشار هللا سبحانه وتع ى أھمي دل عل ي نزلت ت الى إلى أھمّية التعليم , وأول آية الت
 5اقرأ باسم رّبك الذي خلق التعليم:

ّدم  اجيويق اعرإبراھيم ن اكل ,  الش ق المش ي تخل ية الت زوج القاس ة ال ن طبيع الشكوى م
 وتنفث الخبث:

  تْ قَ رَ ٍر وَ ـــــوْ نُ  انٍ كَ ي مَ ـــــةً فِ مَ لْ قْت    ظُ شَ  ـــــةِ عَ يْ بِ ِة الطَّ ـــــــوَ سْ قُ  نْ آه مِ 

  !سِ وْ ـــــا المطُ ھَ ائِ ضَ فَ ي تَْبقَْت    كـــــــوةً فِ اسْ فَ  نــــــــهيْ ـــــٍد لعِ صْ َن قَ وْ دُ 

                                                            
  .55,56ص:1, جـ الرصافيديوان  - 1
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ّ ـــــلُّ الدَّ يُطِ ــا     وَ ھَ نْ عَ  ــــةُ ظَ يْ فِ الحَ  ّون تنفــــــــذُ كَ    1!اھَ نْ بُث مِ الخُ ــــاْء وَ ھـ

ھجرھا يوم ميالدھا ولم يرض أن  ذيالمن الزوج  الزوجة  شكوى الشاعر العقادويقّدم 
 يشاركھا في المنزل في االحتفاء بھذا اليوم:

  يــــــائِ جَ رَ  ـــــــــدِ ھْ ي المَ فِ  اتَ ي     مَ ائِ قَ م شَ ــــــــوْ ي يَ ــــدِ ــلِ وْ مَ 

  يائِ ـــزَ ـــــــا عَ يَ نْ ـــــــي الدُّ فِ  نَ يْ اء     أَ ـــــــزَ ي عَ بِ لْ ـــــي قَ فِ  سَ يْ لَ 

  ــــاءِ مَ السَّ  ـــــــاحُ بَ صْ مِ  ـــــــوَ ھُ ـــا      وَ مً ظاَل  رَ ــــــــدْ البَ  بُ سِ حْ أَ 

  ـيائِ دَ  ةِ ـــــــــــــدَ الــــــــوحْ  نَ مِ ا      وَ ـــدً يْ حِ وَ  ــــــقِ فُ ي األُ ح فِ اَل 

 2ـــــــاءِ الخفَ  ـــــيِّ ـــــــي طَ فِ  انَ ا      كَ نً زْ ـــور حُ ي النُّ انِ رَ أَ  ــــمْ كَ 

ل أن  ا يمّث وم ميالدھ ا ي دم مصاحبة زوجھ وأخيرا يقدم الشاعر تسلية للزوجة المتألمة لع
 لبدر يلمع وحيدا في ظالم الليل وھو مصباح السماء.ا

 األساتذة ‐

  من األستاذ لمعاملته المنافقة وتوّجعه: جبران خليل جبران الشاعرويشتكي 

  َغاِضَبا َتَراهُ  اــــــَفمَ  ُيْسَتَفزُّ  أَوْ     َحاقِداً  َتَراهُ  اــــــَفمَ  َعَلْيهِ  ُيْجَنى

ً  َوَيَظلُّ  اما   َكاِذَبا َيْبِسمُ  َواهُ ـَوسِ  هُ ـــــَقْلبُ  َبلْ      هُ ــــــھَ َوجْ  ُھوَ  َما َبسَّ

َمانَ  َتْشُكو َكَما َشاكٍ      َفإِنَِّني أََخاكَ  ُتْسَلبْ  إِنْ  أََحِسيبُ  الِبا الزَّ   السَّ

ً  ِمْنكَ  ُيَثبِّتُ  ْوالً ـــــــقَ      َواِجدٌ  أََنا َفَھلْ  أُْسَتاِذي ُكْنتَ  َقدْ    َواِجبا َقْلبا

ْنَيا َتْرُكهُ  َعَزاءً  َيْكفِي ً ــــَوَفَواِجع أَسىً  ُملَِئتْ      دْ ـــَوقَ  الدُّ   3َوَنَواِئبا ا

راھيم و يشكو افظ إب نح ا  م امي بطنط ك المح يمي ب د الش تاذه محم دى لأس ه ل ة آمال خيب
ان  األستاذ وعودة جراب حظه خائبا وخاسرا بالحسرة والھالك, ين وك ذين البيت ال ھ وق

ع يعمل بمكتبه في أول  شبابه قبل انتظامه في سلك المدرسة الحربية ,ثم تركه لخالف وق
  :بينھما

                                                            
  .67ديوان إبراھيم ناجي , ص: - 1
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يَ  ِجرابُ  ً  أَفَرغُتهُ  َقد َحظِّ   َعَجبا َوال )الشيمي( أُستاِذنا ِببابِ        َطَمعا

 1واَحَربا الَحسراتِ  ِمنَ  َفقالَ  ؟ِمّما       َلهُ  َفقُلتُ  َمملوءٌ  َوھوَ  لي َفعادَ 

اعر ي الشكوى  شكريويصف الش ة ف دم الرغب دم اإلخالص وع م الجاھل لع ن المعلّ م
دا, أّن  ه ناق ول ل ّد , ويق عي والج ال دون الس ب الم ى كس ديد عل ه الش ه, و حرص مھنت

  العمامة التي يلبسھا على رأسه كأنھا وردة أنبتت فوق الترب الذليل الخسيس:

  سِ يْ رِ دْ الــــــــتَّ  سِ لِ جْ ي مَ ه فِ نْ مِ  انَ ا       كَ ى مَ لَ َل عَ يْ لِ َخ الجَ يْ ا الشَّ وْ مُ وْ لُ ال تَ 

ــــــــــه التَّ ا ھَ نّــــمَ إِ    سِ يْ مِ الخَ  مَ وْ يَ  انِ فَ يْ غِ طُف الرَّ خَ اآل       ِي وَ سُب بِ كَ مُّ

  2!سِ يْ سِ الخَ  لِ ـــــيْ لِ الذّ  بِ رْ التّ  قَ وْ فَ  ةَ◌ُ دَ       رْ ه الوَ ـــــــبِ شْ ه تُ سِ أْ رَ  قَ وْ مةُ فَ عَ 

  األغنيــــــاء‐

اعي، يح معروف الرصافيالشاعروكان  اة اإلصالح االجتم ى  ّرضمن دع اء عل األغني
البؤس عمن ضاقت على  القضاءاليتيم والمحروم فيدعو إلى  يعاونرعاية الفقراء، وھو 

تھم عن البائسين  يشكوو ھم الشقاء والحرمانانتابو الحياةبھم  م وغفل اء لظلمھ من األغني
  :عالذين يسھرون جوعا وھم ينامون بھناء وشب

  مْ ِحْمتُ رَ  نْ ا إِ مَ  ثُ يْ حَ  هللاِ  نَِعمَ        مْ ْمتُ َل◌َ ظَ◌َ  دْ قَ  مْ ــــكَ  اءُ يَ نِ غْ ا األَ ھَ يُّ أَ 

  مْ طَِعْمتُ  دْ ا قَ مَ  دِ عْ بَ  نْ اٍء مِ نَ ھَ بِ        مْ تُ نِمْ عاً وَ جوْ  نَ وْ سُ ائِ البَ  رَ ِه◌ِ سَ 

   3ابٍ رَ شَ وَ  ُمنَّوعٍ  امٍ عَ طَ  نْ مِ                      

اعر  تكي الش فر ويش ي الس ي المالھي, وف و واللعب ف ي اللھ ال ف ذل الم اء لب ن األغني م
ذا البخل واإلسراف  ذرھم عواقب ھ للركوب على متون الَسَفْه والبخل في سبيل هللا وين

  في اللھو   للمتعة:

  اهالَسفَ  ونَ ا ُمتُ ــھَ بِ  مْ تُ بْ كِ رَ وَ      يالھِ ي المَ فِ  مْ كُ الَ وَ مْ أَ  مْ تُ لْ ذَ بَ  مْ كَ 

  اهبَ تِ انْ  ضَ عْ بَ  نَ وْ ِسرُ ا الُموْ ھَ يُّ أَ        هللاِ  قِّ ـــحَ ا بِ ھَ نْ مِ  مْ تُ ِخلْ بَ وَ 

               

                                                            
  .112ديوان حافظ إبراھيم, ج ا,ص: - 1
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 1ابٍ ــــي َتبَ فِ  مْ كُ نَّ أَ  نَ وْ رُ دْ تَ فَ أَ              

ة      ا من عاقب راء تخويف ى مساعدة الفق اء عل وفي ھذه األبيات يحّرض الشاعر األغني
ات  ى آي ير إل ه يش ار, كأن ي الن رھم وھ الى :أم  انَ وَ ْخإِ ا وْ انُ َك نَ يْ رِ ذِّ َبالمُ  نَّ إِ   هللا تع

  2ارً وْ فُ ه كَ بِّ رَ لِ  انُ طَ يْ الشَّ  انَ كَ ن وَ يْ اطِ يَ الشَّ 

راء البائسين , وعدم  الشاعرإيليا أبو ماضيويشتكي       ة الفق دم معاون من األغنياء لع
 اإلحساس بآالمھم ومشاكلھم ,وشّدة تعاملھم معھم:

  نَ وْ عُ ــــــــــائِ الجَ  كَ كَ السِ  ــــأَلَ مَ  نْ إِ  وَ      اءُ يَ نِ غْ األَ  اھَ يُّ وا أَ بُ ــــرَ اشْ  ا وَ ــــوْ لُ كُ 

  نَ وْ سُ ــــــائِ البَ  قَ ــــــرَ الخِ  سَ بِ لَ  نْ إِ  ا      وَ دً يْ دِ جَ  الّ إِ  ـــــزَّ ــــوا الخِ سُ لبَ  تَ اَل  وَ 

 3نِ وْ صُ الحُ بِ  ــمْ كُ الَ جَ ا رِ ـــوْ طُ ـــــوَّ حَ  وَ      الِ جَ الرِّ بِ  ـــــمْ كُ رَ وْ صُ ا قُ وْ طُ وْ حُ  وَ 

 األصـــــدقاء‐

اعر  ّدم الش رانويق ل جب ران خلي ن جب كوى م دم  الش راق صاحبه وع د ف اة بع ل الحي ثق
  قدرته على مواصلتھا, فال يجد فيھا ما يريح ليال أو نھارا:

  اءِ ـاألَْعبَ  َثقِيَلةَ  الَحَياةُ  أَِجدُ        َنأَْيُتَما ُمْنذُ  َغَدْوتُ  َصاِحَبيَّ  َيا

 4اءِ اإلِْعيَ  ِمنَ  ِبهِ  َنِشْطتُ  َيْومٌ        َوالَ  ِبهِ  َھِجْعتُ  َعافَِيةٍ  َليلَ  ال

ّدتھم وغلظتھم وقسوتھم الشاعر شكريويصّور  ريحھم   عداوة األصدقاء وش ه الي , وأن
ى أي  ه عل إال السماع بموته حقدا وكرھا حتى أنھم ليحسدونه للموت فال ترضيھم راحت

 :حال

  ـــاءِ جَ للنَّ  بَ ــــرَ قْ أَ  تَ مْ الصَّ  تُ لْ خِ ي    فَ ـــــْولِ قَ ــــــدأ لِ سَ نّــــــــه حَ ظُ ُت أَ نْ كُ وَ 

  ي!ائِ نَ فَ  مْ ھُ دَ ـــــــوْ قُ ـــــي حُ فِ شْ  يَ اَل وا    وَ احُ رَ تَ ا اسْ ي مَ تِ ــــوْ مَ ا بِ ـــوْ عُ مِ سَ  وْ لَ وَ 

  !اءِ نَ ُد للفَ سَ أُحْ  ــــــــدِ قْ الحِ  طِ ــــرْ فَ ي     لِ انِ ھَ دَ  ــــوْ لَ وَ  ـــــاتِ مَ ي المَ ا لِ وْ ادُ رَ أَ 
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  1ــيائِ فَ ــــي عِ نِّ مِ  ـــــــمْ ھِ يْ ضِ رْ  يُ اَل ـــا    وَ يًّ خِ ـــــي رَ شِ يْ عَ  ـــــــمْ ھِ يْ ضِ  يُرْ اَل فَ 

ه   ة بسبب عداوت ويشتكي من الصديق لخداعه ومكره وعدم إخالصه في األخّوة والمحّب
 المخفية:

  ي؟ ئِ اَل بَ  وْ ي أَ ـــــْبرِ خَ بِ  ـــرْ فُ ظْ تَ  ــــمْ لَ نّي       وَ سِ بِ  قْ حَ لْ تَ  ـــمْ لَ ـــــي وَ نِ عُ ـــــدَ خْ تَ أَ 

  اءِ ـــــــدَ العَ بِ  تُكَ بْ صَ ـــــا أَ مَ وَ  ــــىَّ لَ عَ        دٍ قْ حِ  قُ ـذْ مَ  كَ اءَ خَ ـــي إِ لِ  قُ ــــــذُ مْ تَ وَ 

َ الخَ بِ  ــــــرُ ُف◌ُ ظْ يَ  سَ يْ لَ  كَ اؤُ ـــــــدَ ي       عَ فِ خْ تُ  نْ أَ  بُ سِ حْ تَ ي وَ نِ بُ ـــــــارِ حَ تُ     2ءِ فا

  ھجرونسيانه:ويذكرالشاعر عدم وفاء أخالئه شاكيا لطوالة ال

    مْ تُ يْ سِ نَ فَ  مْ كُ نْ ـــــٌر مِ جَ ھَ  ـــالَ طَ  ـــــدْ قَ لَ       ـــمْ تُ نْ أَ  الئخِ ا أَ يَ  ــــــمْ كُ يْ لَ ٌم عَ ـــــاَل سَ 

َ فَ  مْ كُ يْ فِ  نِ يْ ع العَ مَ طْ دمـــاً مَ قَ  انَ كَ  ــــدْ قَ وَ      مْ ھُ لُّ كُ  ــــاسِ النَّ كَ  نِ يْ ي العَ فِ  مْ تُ حْ بَ صْ أ
3 

اعر ول الش كري  ويق ي ش ه ف دم معونت ه , وع تفادته من دم اس ديق لع ن الص اكيا م ش
 المصائب , كأنه غريب بين األقرباء:

  4بيْ ـــرِ غَ  نَ يْ بِ ـــــرَ قْ األَ  نَ يْ ـــي بَ أنِّ ي    كَ رِ اظِ آك نَ رْ مَ بِ  حــــلْ كْ أَ  ــــمْ لَ وَ  ــــلُّ ظِ أَ 

ام  ويشتكي الشاعر من الصديق العدو ذي الوجھين الذي يضّره , وھو اليتمكن من االنتق
 ألنه يحميه الدرع الحصين في ثوب الصداقة:

َ اةُ فَ شَ ــي الـــوُ نِ شُ ـــــاوِ نَ تُ    نُ ــيْ تِ ا المَ ھَ ــــــرُ فِ غْ َت مَ نْ أَ  ـــنْ لكِ ا      وَ ھَ يْ رِ دْ أ

  5ُن؟يْ صِ ُع الحَ رْ الدِّ  مُ ھِ يْ مِ حْ يَ  ــــــمْ ھُ وَ      اءً مَ ي رِ ائِ ـــــدَ عْ ُب أَ يْ صِ أُ  فَ يْ كَ وَ 

ه ويشكوال د ل ا يكي ة لم شاعر شكري من الصديق سوء معاملته وعدم إخالصه في المحب
 خفاء على الرغم أنه أعز صديق لديه:
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 1نُ يْ مِ اِد يَ ي الودَ ي فِ بِ حْ صَ  قُ دَ صْ أَ ي      وَ نِ دُ يْ كِ اِء يَ فَ ي الخَ فِ  قٍ يْ دِ زُّ صَ عَ أَ 

قيا ون    وه ش ا خذلوه وجعل ه لم حسا.ويضيق ويقّدم الشاعرالشكوى من أصدقائه وإخوت
ا زادوا حسرته  دون لم بسقامه وطول ھمه ولوعته. ويضجر أصدقاءه أنھم كاذبون وحاق

  ويأسه:

  ـــــي؟تِ ــــوَ خْ أَ ي وَ دِّ ــــَل وُ ھْ اأَ ــي     يَ نِ ـــوْ مُ تُ لْ ــــذَ ــــــٍر خَ مْ أَ  يِّ أِلَ 

َ كَ    ي!تِ ــــــــوَ شقْ وَ ـــــــي سِ حْ نَ  لِ الَّ ي     إِ نِ ــــوْ مُ تُ حْ بَ ــــا صَ مَ  ــــمْ كُ نَّ أ

  ــيتِ عَ ـــــوْ لَ ي وَ مِ ـــــــدْ ذلُّ عُ ــي      وَ مِّ ھَ  لُ وْ طُ ي وَ امِ قَ ي سِ بِ سْ حَ 

يتِ رَ سْ حَ ـــــي وَ سِ أْ ــــــُل يَ عَ شْ يَ       دٌ ــــــــــوْ قُ ٌب حُ اذِ كَ  ـــــــمْ كُ لُّ كُ 
2 

ديقه ا   ه وص ه حبيب م أن ه ,رغ ن عالج ه ع ب لغفلت ن الحبي اعر م تكي الش يم ويش لحم
 ,ويعرف عن أحواله ورغباته ومرضه ,ويقدر على معالجة دائه:

  ؟بُ يْ بِ الطَّ  تَ نْ أَ ـــــي وَ ائِ دَ  ـــــلُ ھَ جْ تَ وَ      بُ يْ ــبِ الحَ  تَ نْ أَ ي وَ ابِ مَ  ــــــرُ كُ نْ تَ أَ 

  3بُ وْ رُ الطَّ  ادُ ؤَ الفُ  ـــــكَ يْ لَ إِ  ـــارَ طَ لَ  عُ      وْ لُ  الضُّ اَل ــــــوْ لَ فَ  ــــكَ يْ لَ ُت إِ نْ نَ حَ 

م أسوأ من  ل ھ اء وعداوة , ب املتھم بغضاٌ وري ويشتكي الشاعر من األصدقاء لسوء مع
 األعداء وأشّد منھم:

  اءِ ريَ  ــــنْ ه مِ بِ  ــــضُ غُ بْ اٌء أَ يَ ـ       ـِس رَ حْ ي النَّ فِ  كَ فُ طْ عَ  الءِ َق البَ يْ ـــــدِ ا صَ يَ 

  4اءِ دَ عْ األَ  ةِ لَ وْ صُ  ـــنْ ــــى مِ ھَ دْ أَ  ـاّلنِ      ـ  الخُ  ــنَ مِ  ـــــاكَ ھَ ــــا دَ مَ  بٌ لْ ا قَ ه يَ يْ إِ◌ِ 

رض  كريويع اعر ش د  الش ا يج يھم , حينم ائص ف داء النق دقاء إب ن األص كوى م الش
د  م عن الصديق  صاحبه في المصيبة يسليه بالصبر دون أي مساعدة لكن الصبر أشد وآل

 ما يصيب اإلنسان بينما ھو حلو عند من ال يذوقه:

  رِ بْ ي الصَّ فِ  كَ ظُّ حَ  ــالَ قَ  رٍ ـــيْ خَ بِ  انَ كَ ةً       وَ ــرَ سْ حَ  كَ ى بِ أَ رَ  نْ ٍق إِ يْ ـدِ ـــلُّ صَ كُ وَ 
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  1!رِّ المُ  نَ مِ  رٌّ ُر شَ بْ الصَّ ـــــه فَ اقَ ذَ  نْ ـــإِ ه       فَ قُ وْ ذُ  يَ ي اَل ذِ لَّ ُر حــــــلٌو لِ ــبْ الصَّ  وَ ھُ 

  ويشتكي الشاعر قلّة األصدقاء المخلصين وعدم إخالصھم: 

 2ل؟يْ لِ خَ  نَ يْ دِ اسِ ي الحَ فِ  ـــلْ ھَ ــٌل وَ يْ لِ خَ       لٌ يْ لِ قَ  ــاِء◌ِ فَ الصَّ  انُ ـــوَ خْ إِ ي , وَ لِ  خٌ أَ 

دا  يھم بعيب . ويحسبونه حاس ه ذا عداوة ويجول ف م يظّنون ويشتكي الشاعر زمالءه أنھ
يمته وخصلته فيسكتون  ألھم عن ش , ومغتاباً يعيب عليھم فضلھم , ويقلّل شأنھم. وإذا س

 وإن يحمدوا فأكثرھم يتململوا حقداً , والحقد سقيم:

  

  لُ وْ صُ أَ وَ  ـــــــمْ ھِ يْ ٍب فِ يْ عَ ُل بِ ــــوْ جُ اوٍة     أَ ـــدَ و عَ ي ذُ نِ نَّ ـــي أَ بِ حْ وھــــم صَ يُ وَ 

  يلُ ذِ أُ وَ  ـــــمْ ھُ لُ ضْ فَ  ــــــمْ ھِ يْ لَ عَ  بُ يْ عِ ــٌد     أُ ــــاسِ ي حَ نِّ إِ ــــــــاٌب وَ تَ غْ ـــي مُ نِّ إِ وَ 

  لُ يْ مِ يَ ال وَ كِ شْ الً مُ ـــــوْ قَ  ـــــمُ جِ مْ جَ ي     يُ ـنِ اسِ حَ مَ ي وَ تِ مَ يْ شِ  نْ وا عَ رُ بَ خْ تَ ا اسْ ذَ إِ 

 3لُ يْ لِ وُد عَ قُ الحُ ـــــداً وَ قْ حِ  ــــــلُ مِ لْ مَ وا     تُ رُ ــــثَ كْ أَ وَ  نَ يْ دِ ــــاھِ ي جَ نِ وْ حُ دَ مَ  نْ إِ وَ 

ده اب  ويقول الشاعر شاكيا أن أصدقاءه نقضوا عھ ا ينت ا لم ه, وأصبح يائس ّز قلب ا ھ مّم
 قلبه من الھموم واآلالم:

  ميْ رِ اَء كَ ـــــخَ ـــــى إِ جَ تَ رْ  أَ ُت اَل حْ ـ      ـبَ صْ أَ  دْ قَ ى لَ تَّ اّلُن حَ ي الخُ ــــدِ ھْ عَ  ــانَ خَ 

َ ُت اإلِ ـــوْ جَ رَ  مْ كَ   4مِ ــوْ ــــــــــلُ كْ ــــــَي المَ بِ لْ قَ ُت آٍه لِ بْ ـ      ـبَ حْ أَ  مْ كَ راً وَ ھْ ـــاَء دَ خـ

 األعــــــــداء‐

كو   ابي يش م الش ه الشاعرأبوالقاس يئة مع املتھم الس ه ,ومع تھم مع ه وعن ن أعدائ م
ديد ي,و ة  ھمعداوات أنعبرعن قلقه الش ى وصلتالعنيف مأنّ  حدّ  إل د  ھ ه بع وا أكل لحم يتمن

 :دمه  افشوائه و ارتش

اِء واألَعْ     اءِ ــــر فوَق القِمَّ ــــــكالنِّسْ    داِء ــــــَسأعيُش َرْغَم الدَّ   ِة الشَّمَّ

وَن الخواَن ، ليأُكلوا       1ه ِدمائيـلحمي ، ويرتشفوا علي   ومُضْوا يمدُّ
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 الشباب -

اجي الشاعريعرض  راھيم ن م مشاكل  إب د ,ويكشف لھ الشكوى من الشباب لتخلّف البل
د ويشّجعھم البلد مرضا, وبؤسا , وكربا, ونظرة األغيار والحّساد إلى س رات البل لب خي

 على صيانته:

  ادِ مَ عِ ُدو بَِغْيرِ ــــــــغْ ى يَ مَ الحِ  ادَ الََّحكـــــم     كَ فَ  اوْ كُ رَ دْ أَ َد وَ اَل ا البِ وْ نُ وْ صُ     

  ادِ ــــــدَ عْ تَ  اَل ه بِ بِ  رُّ مُ ٍب تَ ـــــــرْ ى     كَ لَ إِ  سٍ ؤْ ى بُ لَ ٍض إِ ــــرَ مَ  نْ مِ  انُ رَ يْ حَ    

  ـادِ ـسَّ قةُ الحُ ــرْ حُ وَ  بِ يْ رِ مُع الغَ طَ      مْ ُسكُ مْ شَ  ذيھَ ـــُم وَ ــاُركُ يَ ـــــذي دِ ھَ    

  ادِ وَّ الرُّ  لِ ـــــــاھِ نَ ر مَ يْ ثِ ـــــــداً كَ لَ ى      بَ رَ تَ  نْ أَ  كَ انِ مَ ي زَ فِ  بِ ائِ صَ المَ  نَ مِ وَ    

  !ادِ صَ  ايةِ عَ الرِّ  مُ وْ رُ حْ ــــان مَ عَ وْ ربه      جَ وَ  ــــــــهيْ لَ اٌر عَ رَ دْ ُر مَ ـــــيْ الخَ وَ    

ُ يَّ ھَ تَ ه      يَ لِ ھْ وأَ  لِ وْ قُ ي الحُ ضـــر فِ نُ  عُ رْ الزَّ وَ       ...!ادِ الحصَ  لِ جَ نْ مُ لِ  نَ وْ ـــــــــأ

  اِد؟تَ عَ وَ  ةٍ ــــدَ عُ  نْ مِ  مْ كُ ا بِ ـــــــــاذَ مَ        ـمْ كُ انُ ــــــــدَ يْ مَ  اذَ وَ  مْ كُ انُ مَ ا زَ ـــــــذَ ھَ   

  2ادِ دَ شِ  نَ لْ زَ نَ  اثٍ ــدَ حْ أَ  ـــــــــلِ يْ ي لَ ى      فِ وَ القُ  اوْ ذُ حَ شَ  دْ قَ  مِ ــوْ لقَ ا ادَ ي شدَ غِ بْ نَ   

  العلماء  -

رو الباطل الشاعر أبو القاسم الشابي يشكو ة الكف الھم لمواجھ م وإھم ة أھل العل من غفل
  :وسكوتھم الواجم وانتشارالكفرفي العالم وتكّدر الفضاء باآلثام

ً ــــــْلم نوماً مغنطَسلقْد ناَم أَھُل العِ  َدْتهُ العوالِمُ ــــــــفلْم يسمعوا مَ      ا   ا َردَّ

  مُ ـوالسَّيُل داھِ  ,ونْمتُْم بِمْلِء الَجْفنِ       مٍ ــــــَسْكتَةَ واج !َسَكتُّْم حماةَ الدِّين

  الِمُ ـــــــالئُم كفٍر ثائٍر ومعـــــــــع      م ظالماً ُغُضونُهُ ـوقد ِشمت ,َسَكتُّمْ 
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  1ا إنَّ الفضاَء َمآثِمُ ــــــــوھ ,م       تَُضجُّ ـــــاٍد وراَء سكوتِكُ ـــمواكُب إلح

 اســــــالن‐

الناس الكاھلين والمھملين  من أداء الواجبات وعدم  جبران خليل جبرانالشاعر يخاطب 
ل  يبة , وجع البالء والمص اس ب ابة الن ة . وإص عب بالرزيئ غب الش امھم بدينھم,وش اھتم

  لمسلمون اللھو أداة  , وھو حرام ويشتكي ضعف العالقات بينھم: ا

  أعين ال تنام بِ رْ ــي الغَ فِ ؤا وَ       اــــــــا شَ مَ  قِ رْ ي الشَّ فِ  نَ وْ مُ ائِ ا النَّ ھَ يُّ أَ 

  ـامُ حَ رْ أَ  اھَ بِ وْ طُ خُ  ـنْ مِ  ــــــمْ ھُ نَ يْ بَ       لٌ ھْ أَ  ثِ ارِ ـــــــوَ ي الكَ فِ  ــــاسُ ا النَّ مَ نَّ إِ 

  اآلالم ـطابِ وَ الــــــرَّ  نُ ـــــوْ كُ تَ  ذْ إِ       مْ ـــھِ يْ فِ  طُ ابِ وَ الرَّ  دُ جَ ـــــوْ ــــا تُ ر مَ يْ خَ 

  امنَ األَ  ـالءِ البَ بِ  ــــــمَّ عَ  ــــــــدْ قَ لَ ب      فَ عْ شَ  ـــــةِ ئَ يْ زِ الـــــــرَّ ا خص بِ ذَ غَ وَ 

  َرامُ ــــــــلَطُفَْت أَْو فَُكلُّ لَْھٍو حَ        ُل اللَّْھَو لأِلََداِء أََداةً ـــــــــــــــــنَْجعَ 

ا عَ ـــــــــنَْحُن نَْشُكو َوغَ    2َراهُ َسقَامُ ـــْيُرنَا َصاِحُب       الشَّْكَوى َوفِينَا بمَّ

  من الناس لسوء ظن بعضھم ببعض: الشاعرحافظ إبراھيمويشتكي 

  مَسوا َوقَد أَصبَحواأَساَء بَعُض الناِس في بَعِضِھم       ظَنّاً َوقَد أَ 

  3ا َوما كانَت لَھُم تَسنَحُ ـــــَزت أَعداُؤنا نُھَزةً       فينــــــــــــفَاِنتَھَ 

ة أبو القاسم الشابي يشكوو املتھم الخبيث من الناس لعاداتھم السيئة وأخالقھم الرزيلة ومع
روا ض ؤاده ويس ة والصداقة ليرضوا ف ة والمنفع ديم اإلخالص والمحب ه , لع ميره , مع

ع  وإلھانته في مجالسھم , وتذميركالمه وفكرته وشعوره,ولنفاقھم معه ,وفي األخيريتوّج
 :كثيرا بشّرالناس وفسادھم وييئس ويستفسرويستمدد لحفرة القبرلتضمه

ـاسِ  ودِ جُ ي وُ ا فِ مَ    ضميري ه      يَرَضــــى فؤادي أو يَُســرُّ بِ  ــيءٍ ِمن شَ  النـَّ

  رِ ـــــوْ سُ أْ المَ  ـــــــلِ بُ لْ البُ كَ  ــــــمْ ھُ نَ يْ ا بَ أْلفَيتَــــــنِي     مَ  مْ وإذا َحَضْرُت ُجُموَعھُ 

                                                            
                                                                               .  276ديوان أبي القاسم الشابي,  ,ص:  - 1
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ــروا، وإذاذَ إِ فَ  ـــــروا ِمـــْن فْكَرتي ا َسَكتُّ تضجَّ   َوشـــُعوري نـَطَْقُت     تذمَّ

ــــاِس الــــذِ    َوُحبُــوري وحشتــيبَلَْوتــــُھُْم      فَقَلَْوتُھُــــــْم في  نَ يْ آٍه ِمَن النـَّ

 1مصـــيرِ  النّـــــاس َشــــرَّ ربٌِّص بِ ــتَ ٌر      مُ ـــــادِ غَ  ثٌ ـــــيْ بِ ال خَ إِ  ـــــمْ ھُ نْ ا مِ مَ 

دفع اإلنسان   الشاعرمعروف الرصافيويتحّدث    يئة التي ت اس الس شاكيا من أحوال الن
ة الناقصة ا ى التربي لتي يرجع اإلنسان من نحو القتل والسلب بسبب الجوع , ويشير إل

 الترب إلى الذھب . ويضلّه ويعّوقه , ويشبھه بالنبت الذي ينمو حسب تربته:

   بِ لْ السَّ وَ  لِ تْ القَ  وَ حْ نَ  عِ ــوْ ـــع الجُ افِ دَ عاً       بِ فِ دَ نْ مُ  احَ من رَ  ـاسِ النَّ  ــنَ مِ  ـــمْ كَ وَ  

َ نْ اإلِ  ـــــةَ يَ بِ رْ تَ  نَّ إِ وَ    ھبِ الذَّ  ىلَ إِ  تُربٍ  نْ مِ  وَ ھُ ا وَ رھَ يْ سِ كْ أَ  ه       عُ جِ رْ يَ  ــــــانِ سـ

َ ى بِ ــــرَ حْ أَ  البنِ لِ         ـــــةً يَ بِ رْ تَ  اءِ اآلبَ  أَ ــــــوَ سْ ى أَ رَ ى أَ نِّ إِ    بٍ أَ  2قَّ عَ يُدعى أَ  نْ أ

 3برَ الغَ  بـــــــــٌع َمنبِتَ نَ  تُ بُ نْ يَ  سَ يْ لَ ه       وَ تِ بَ رْ تُ  ــو َحْسبمُ نْ يَ  تِ بَ النَّ ُء كَ رْ المَ وَ 

ع  كريويتفّج دالرحمن ش اعر عب دة   الش اداتھم الفاس ّيئة وع م الس اس ألخالقھ ن الن م
املھم  ين رزقا ومتّجرا , ويخلطونه بالنكر, وال يعدلون في تع ويضجرھم أّنھم يظّنون الدَّ

 ,ويبغضون ويحقدون, ويكذبون قوال, ويرآءون فعال, وكأّن الغش يجري في دمھم:

  كرِ النّ بِ  لطُ خْ يَ  نِ يْ ـــا للــدِّ بَ جَ ـــا عَ يَ ــراً         فَ جِ تَّ مُ قاً وَ زْ رِ  نَ يْ الـــدَّ  نَ ــوْ سبُ حْ يَ  مْ ھُ 

ھُ وُ ى         وَ ذَ أَ  مْ ھُ رُ ـــــــــيْ خَ ــــٌم وَ لْ ظُ  ــــمْ ھُ لُ دْ عَ فَ   رِ ـــدَ الغَ بِ  ـــصُ غُ نْ يَ  دٌّ وُ  ــــــمْ دُّ

َ اٌء كَ يَ رِ          مْ ھِ ـــــالِ عَ لُّ فِ كُ ـــــذب وَ كَ  ــــمْ ھُ قُ صدْ وَ    4ي!!رِ جْ يَ  مْ ھِ مِ ي دَ َش فِ الغُ  نَّ أ

د  لمعيشتھم السّيئة التي تشبه معيشةويشتكي الشاعر الناس     ا من حق الحيوانات لما فيھ
 وبغض وقتال كّل يوم:

 5بوْ رُ حُ ــة وَ نَ حْ إِ  مٍ ــــــوْ ّل يَ كَ  مْ ھُ ــة         لَ بَ قْ حِ  شِ يْ ي العَ فِ  احِ بَ شْ األَ كَ  نَ وْ شُ يْ عِ يَ 

 ويعرض الشكوى من الناس لمعاملتھم المنافقة:

                                                            
  .  187,188ديوان أبي القاسم الشابي,ص: - 1
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 1بانِ رَ األِ  ودِ لُ ي جُ ي فِ اعِ فَ ـــاة األَ مَ حَ        نٍ اطِ ربَ يْ ا غَ ـــرً ـــاھِ ال ظَ إِ  اسِ االنَّ مَ وَ 

ويشتكي الشاعر من الناس لحسدھم , ويتأسف بطبع الناس الغليظ المليئ بالشر والكذب 
 :فسادوال

  روْ كُ شْ مَ  يْر◌ُ ي غَ عِ صنْ ٌل وَ يْ لِ ي عَ شَ يْ ــي     عَ فَ سَ ا أَ وَ ي فَ شِ يْ ى عَ لَ ي عَ نِ وْ دُ سُ حْ يَ  مْ ھُ 

  روْ ھُ قْ ِد الغلِّ مَ يْ ـــــدِ ٍل شَ يْ لِ ذَ  ــــنْ عَ وَ       حــنٍ ه إِ◌ِ ــــــــاٍد لَ عَ  نْ اُس عَ شَّف النَّ كَ تَ 

 2روْ قُ عْ مَ  بــــــعٌ طَ  امَّ وإِ  رِ ــــوْ قُ ُع العُ بْ ـرٍة      طَ اضِ حَ دٍو وَ بَ  نْ مِ  ِش◌ِ يْ ي العَ فِ  اِس◌ِ لنَّ لِ 

 ويشتكي الشاعر من كثرة خيانةخليله وإفجاع حبيبه:

 3ي؟عِ جِ ٌب ُمفْ يْ بِ ي حَ ٍم لِ وْ لِّ يَ ــــي كُ فِ ــــي         وَ نِ نُ وْ خُ ٌل يَ يْ لِ ي خَ ٍم  لِ وْ لِّ يَ ي كُ فِ وَ 

ّدة النوائب , واستحّكم  ويشتكي الشاعر من حسد الناس على صبره, ولكنه استقام عند ش
  وجعلت النوائب تقلّل وتزول بسبب قّوة التحّمل وإرادته القوّية:, 

  اقِ ذَ َد المَ وْ مُ حْ ُر مَ ــــــبْ الصَّ  سَ يْ لَ اٌس    وَ نَ ي أُ رِ ـــــبْ ى صَ لَ ي عَ نِ دُ سُ حْ يَ أَ 

 4لُ وْ زُ تَ  تْ لَ عَ جَ  تْ مَ كَ حْ تَ ــــــا اسْ مَّ لَ ا     فَ نَ يْ لَ عَ  تْ مَ جَ ھَ  ةٍ بَ كــــــرْ  نْ مِ  مْ كَ وَ 

يھمويشكو ال ا يجد ف الجھل  من شاعر من الناس ألخالقھم الرزيلة وعاداتھم القبيحة , لم
 واألحقاد المفسدة والشر:

  ــانتَ ھْ بُ ــــاٍن وَ غَ ضْ أَ  نَ يْ بَ  مْ ْيتَــــــــھُ َف◌َ لْ أَ       مْ رھُ مْ فت أَ شَّ كَ  نْ إَ  شِ يْ ي العَ اس فِ النَّ وَ 

  ا      أودت برشد رجيح الرأي غضبان!تھَ قَ ھَ نَ  -اسِ النَّ رُ ــــــيْ مِ حَ  -رَ يْ مِ الحَ  نَّ إِ 

  5جھٌل ولْؤم , وأحقــــاد ومفســــــدةٌ      والشـــــر يجــــرع منه كل إنسان!

                                                            
  .551ديوان عبدالرحمن شكري, ص:  - 1
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  األّمــــــــــــة‐

ة دون أن  جبران خليل جبران الشاعرويدعو  ع األحوال الطيب ّم وتمت ة الھ ى إزال أمته إل
  تتباكي بقدر الھّم أو تتشاكي بقدر األلم:

تِي َحْسبُنَ  يَا ِ ُسخريَةً ـــــــأُمَّ ا تَقَاَضى أًْھلَھَ      ا بِا َممُ ـــــِمنَّا َوِممَّ   ا الذِّ

  ْل َكَما نَتََشاَكى ِعْنَدنَا أَلَمُ ـــــــَوھَ       ھَْل ِمْثُل َما نَتَباَكى ِعْنَدنَا َحَزنٌ 

َعنَ  قَمُ ـــــــــــنَ فَْليَْكفِ       اـــإِْن َكاَن ِمْن نَْجَدٍة فِينَا تَفَجُّ   ا ُذلُّنَا َوْليَْشفِنَا السَّ

 1ْم َمَحاِظيٌر َوال ُحَرمُ ـــَوال تََزْعكُ       مــــتََمتَُّعوا َوتََملَّوا َما يَِطيُب لَكُ 

ألّم  اعر ويت وقيالش د ش بب  أحم وم بس ن الن تمكن م ه , وال ي عب وآالم زان الش ألح
  االضطراب والقلق في شئون الشعب:

  ؟رحاً َوال نَشكو لَهُ أَلَماــــتَشكوَن جُ     ھَل ,ةِ ـــــاَن أَبناَء الُعمومَ يا آَل ُعثم

  2؟َوھَل يَناُم ُمصيٌب في الُشعوِب َدما     هُ ــــــــنِمتُم َعلى ُكلِّ ثاٍر ال قَراَر لَ 

  ويعرض الشاعر الشكوى من األمة للتفريق بين الناس وتخاذلھم, ولضياع حقوق األمم:

َق بَينَھُ ــــــــفَروَق فَ يا أُمَّةً بِ    قََدٌر تَطيُش إِذا أَتى األَحالمُ      مــرِّ

    3؟ أَُمٌم تُضاُع ُحقوقُھا َوتُضامُ       مـــــفيَم التَخاُذُل بَينَُكم َوَوراَءكُ 

كوو اعر يش ابي  الش م الش ات أبوالقاس الم والملك اس واألح دان اإلحس عب لفق ن الش م
   :الخالقة وعزم الحياة

  الُم؟ـــــواألَحـــــ الحسَّاُس؟        أيَن الطُّمـــــــــــــوُح، يا شعُب قلبَُك الَخافقُ أيَن 

ســـ أين يا شعُب، فنُّك السَّاحرُ   ــاُم؟ ـــــــواألَنغــ ـــــومُ ــــــــالخالُّق؟        أيَن الرُّ

 4والظالمُ  مُت، واألسى ،إالّ         الموُت، والصَّ  أيَن َعــــــْزُم الحياِة ؟ ال شـيءَ 

                                                            
  "  " صدقت في عتبكم أو يصدق الشمم. 2096ص:1ديوان جبران خليل جبران ,  جـ - 1
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  الشكوى من القوم لسبب االختالف بينھم : إبراھيم طوقانويعرض الشاعر 

  ٌم ھناك وال دمــــــــــلح     زلِْت قضيَّتُكم فالــــــــــــــھَ 

قَ ـــــحتى العظام فقد تع   ذئاُب وأُتِخمواــــھا الــــــــ     رَّ

  دَّمُ ـــــــــرت ھيكالً يتھ     اـــــــــــــبَلِيَْت قضيتكم فص

  ا العدا تتحكَّمُ ــــــــــفيھ      )بلديَّةٍ  (رْت إلىــــــــــَضمَ 

كم       ممَّن يلين ويرحــــــــــيا قوم ليس ع   مُ ـــــــــدوُّ

مواـــــــامكم       إالَّ الجــــــــــيا قوم ليس أم  1الء فحزِّ

دم  ي لع ن العرب اعر م تكي الش دم ويش ث , وع اھر العب اءه بمظ تقبله واكتف ه بمس اھتمام
  اعتناءه بإدراك مصيره السيء:

َ بِ رَ ــــا العَ أيُّھَ  كَ ــامَ مَ أَ    ياصِ وَ ُد النَّ ـــوْ لــِه سُ ــــوْ لھَ  بُ يْ ٌم     تشِ ــــــــــوْ ُي يـ

  اصِ خَ لعبَِث الرَّ اِھِر اظَ مَ  رِ ــــــيْ غَ ي     بِ الِ بَ  تُ , اَل كَ تُ ــــدْ ھَ ــــا عَ مَ , كَ  تَ نْ أَ وَ 

 2ياصِ قَ األَ  نَ يْ يثُــــهُ بَ دِ حَ  ــــــارَ سَ ي     وَ انِ دَ يَْلُمُســــــه األَ  اتَ بَ  كَ يرُ ـــصِ مَ 

العرب إلھمالھم ووقوع الخالف بينھم , وينبھھم  من معروف الرصافي الشاعرويشتكي 
  الفشل واالنھزام:من لترك الغفلة واالختالف تحذيرا 

  رِ طَ الخَ  ىُدجَ  تْ ـابَ جَ انْ وَ  حُ بْ ا الصُّ دَ بَ  دْ قَ فَ      مْ كُ ادِ رقَ  نْ ا مِ ــــــوْ بُّ ھَ  بُ رَ ا العَ ھَ يُّ ا أَ يَ 

  تروَ  اَل ــــوت بِ ــه صَ لَ  سَ يْ لَ  دُ العـــــوْ وَ      مْ كُ لَ  ــــــاق اتفَ اَل  مْ تُ نْ أَ ◌َ   و احُ جَ النَّ  فَ يْ كَ 

ا غَ  ــــــاسِ النَّ رَ ثَ كْ ا أَ يَ ة      رَ ــــــــدِ قْ مَ  اسالنَّ  لَّ قَ أَ  مْ اكُ رَ ي أَ الِ مَ   3صــرِ حَ نْ مُ  ريْ عّدً

  في ھذه األبيات يدعو الشاعر إلى االتحاد لسبيل النجاح ألنه مفتاح النجاح.

د في طلب  رك السعي والجھ ويشتكي الشاعر من القوم ضياع مجدھم والتفرقة بينھم وت
  العال , وغفلتھم واستھانة العيش:
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  اتتَ شْ أَ  مْ ھُ َجْمعاً وَ  مْ اھُ رَ تَ ــــــفَ      اوْ قُ رَّ ــــفَ تَ وَ  مْ ھُ دَ جْ ا مَ وْ اعُ ضَ أَ  مٌ وْ قَ 

 1اتـــــنَ عْ ه اإلِ كَ رَ ياً َمَغبّة تَ عْ سَ       اوْ ملُ ھْ ى أَ تَّ حَ  شَ يْ ا العَ وْ انُ ھَ تَ اسْ  دِ قَ لَ 

حزن شديدا يلحجاب,ولنسبة المعاملتھم مع النساء,خاصة ب ةمن القوم لشدّ الشاعريشكو و
ايو  ّل يبكي ألجلھ ذه القضية  ظ وم عن ھ ى أصبح يصرع.ويستفسرمن الق  ضربيحت
                 ,ويقول:, ھل يجوزأن نعدم الحمامة ريشھا ونسكنھا فوق الغصون عن السجع؟لمثلا

   عِ رْ الشَّ  نَ مِ  ــابِ جَ الحِ  دَ يْ ــــدِ شْ تَ  نَ وْ ــــدُّ عِ يُ     مْ ھُ نَّ أَ  مِ وْ القَ  نَ و مِ ـــــكُ شْ ـــــا أَ مَ رُ بَ كْ أَ وَ 

  عِ جْ السَّ  نِ عَ  نِ وْ صُ الغُ  قَ ـوْ ــــــا فَ انھَ كَ سْ إِ وَ  ا    شھَ يْ رِ  ةِ امَ مَ الحَ  امِ ــدَ عْ إِ  عِ رْ ي الشَّ فِ أَ 

  عِ رْ ى الصَّ لَ ى إِ دَّ أَ  ـــــدَّ تَ ـــــا اشْ ا مَ ذَ اء إِ كَ بُ    ا  ھَ ـلِ جْ ــــي أِلَ كِ بْ أَ  تُ لْ ا زِ ي مَ تِ الَّ  لكَ تِ فَ 

ُ  انَ كَ  منْ وَ  عٍ مْ  دَ اَل بِ  تُ يْ كَ بَ   2عمْ  دَ اَل وَ  تٍ وْ صَ  رِ ــــيْ غَ  نْ ـــى مِ كَ ا بَ دً يْ دِ شَ    نه  ــــزْ حـ

ّرج والسفور. وأمر بالحجاب  ع من التب خالف الشاعر الفكرة اإلسالمية ألّن اإلسالم من
المة ال وس وس ذيب النف رأة وتھ يانة الم د لص فورھّن يفس اء وس ّرج النس ع. ألّن تب مجتم

َواَل  األخالق ويؤّدي إلى تخريب المجتمع وزيادة المشاكل. كما جاء في القرآن الكريم:
ِة اأْلُوَلى َوأَقِ  َج اْلَجاِھلِيَّ ْجَن َتَبرُّ اَلةَ َتَبرَّ ُد  ْمَن الصَّ ا ُيِري َم وَلُه إِنَّ َ َوَرُس َكاَة َوأَِطْعَن هللاَّ َوآِتيَن الزَّ

 ُ َرُكْم َتْطِھيًرا  هللاَّ ْجَس أَْھَل اْلَبْيِت َوُيَطھِّ   3لُِيْذِھَب َعنُكُم الرِّ

وم وعدم ويقدم ا ذّل والل ى عيشة ال ائھملشاعر الشكوى من القوم بسبب االكتفاء عل  اعتن
 بنصائحه القيمة:

َ فَ   مدِ له خَ وْ حَ  نْ مَ  مْ ھُ وَ  رِ يْ مِ شي األَ مَ     ــمْ ھِ رِ ھَ ظْ أَ  نَ يْ ي بَ شِ مْ يَ  الُذلُّ  حَ بَ صْ أ
َ فَ   يَنِم مْ ھِ افِ ى آنَ لَ اب عَ بَ ى الـــــــذُّ قَ لْ تَ     ــةٍ َكنَ سْ َم◌َ وَ  لٍّ ذُ  نْ مِ  مِ ــــــوْ الَق◌ً  رُ ثَ كْ أ
 مدِ تَ حْ تَ  عِ ِي◌ْ ــــــرِ قْ التَّ بِ  ةِ ظَ يْ فِ الحَ  نَ مِ     ــةيَ افِ قَ  مِ وْ ي اللَّ فِ  ـــمْ ھُ لَ  تْ نَحَ  دْ قَ  مْ كَ 
   4مفَ  لُّ كُ وَ  قٌ يْ رِ  يلِ  فَّ د جَ ـْ قَ ى لَ تَّ حَ      دٍ حَ أَ  نْ ت مِ عْ مَ سْ ا أَ مَ فَ  تُ حْ صَ نَ  مْ كَ وَ 

الغفلة والجھل وعدم الرغبة في النھوض و التطّور ,  ويعرض الشكوى من القوم بسبب
  على الرغم  من محاوالته الجادة لتشجيعھم على الترقية. 
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  يـدِ يْ نِ فْ َت◌َ  مْ كُ فِــــــــزُّ تَ ا يَسْ مَ  وْ أَ     ـودٍ ي جمُ فِ  مْ كُ الَ مَ  مُ ـــــوْ ـــا القَ ھَ يُّ أَ 
  دِ وْ مُ الُجلْ  ةٍ وَ سْ َق◌ُ بِ  ـــمْ كُ نْ عدت مِ     ضِ وْ نُھُ لِ  مْ كُ تُ زْ ــــــزَ ھَ  ــــدْ ا قَ مَ لَّ كُ 
ُ ا بِ مطلھَ  ـــالَ ا طَ مَ لَ ثْ مِ     ـمْ كُ يْ فِ  ثِ ادِ وَ ى الحَ لَ ي عَ بِ َعتَ  الَ طَ    دِ وْ الُوعـ
  دِ يْ شِ النَّ بِ  أُحثّكـــمْ  ــــــمْ ى كَ لَ إَ◌ِ ي    وَ انِ ا التَوَ ـــاذَ مَ وَ  ــــمْ يُكُ عْ ى سَ تَ مَ فَ 
َ نَ أَ  شــــد شـ    1يدِ يْ رِ غْ ــا تَ ھَ بِ  ـــمْ كُ يُشجِ  لمُ أَف◌ْ    ي  افِ وَ القَ  اتِ دَ ـارِ ا ِغرِّ

ا  ويشتكي الشاعر من القوم لعدم االستفادة من كالم النصيح , وعدم أخذ العبرة من البالي
ذا  ا. ولھ والمصائب. ويضجر ألّنھم جعلوا األخالق السّيئة شعارا لھم حسدا وبغضا ونفاق

  السبب أصبح الّذّل مسكنھم ويواجھون اللوم:

  حيْ صِ نَ  لُ وْ قُ ـــــا يَ مَ لِ  نَ وْ عُ مَ سْ  تَ ى    اَل تَ ـــى مَ لَ إِ َف◌َ  ـــمْ كُ رُ يْ صِ مَ  اءَ سَ  مُ وْ قَ ا يَ 

َ ــــَعت بِ وْ طُ لخُ لِ  مْ تُ ذْ خَ ال أَ ھَ    2حيْ رِ بْ تَ  مْ كُ ــــــــا بِ ھَ لَ  نُ وْ كُ  يَ اًل ـــــا     كيْ اَدھـ

 حوْ رُ تَ ة وَ ارَ نَ  مْ كُ يْ لَ و عَ ـــــدُ ــــغْ تَ     اره نَ  مٍ ـــــوْ يَ  لُّ كُ وَ  قُ يْ ــــــرِ ا الحَ ذَ ھَ 

َ ه بِ ـــــــوْ فُ رحت تَ ــا بَ مَ  ارُ النَّ فَ   3حيْ صِ ــــــــا لفَ ھَ المُ كَ  نَّ إِ وَ  بٍ ُذرْ      سنِ لْ أ

َ اجَ ا فَ ذَ إِ  مٌ ــوْ قَ    مُ مَ ـــــــا الھِ ھَ فِ يْ شِ كْ ى تَ لَ إِ  مْ فزتھُ أَ وَ   4اوْ رُ دَ ــــــــة بَ غمَّ  مْ ھُ تْ أ

  مدَ  فَّ جَ وَ  مْ ھُ نْ م مِ ظَ عْ ت أَ رَ بَ ه انْ ضا     بِ رَ مَ  مْ ھِ ائِ شَ حْ ي أَ فِ  اغضِ بَ التَّ  دبّ 

َ فَ    مُ دِ ه خَ لَ وْ حَ  نْ مَ  ـمْ ھُ وَ  رُ يْ مِ ى األَ شَ مَ     ـمْ ھِ رِ ھَ ظْ أَ  نَ يْ ي بَ شِ مْ يَ  لُّ الذِّ  حَ بَ صْ أ

َ فَ  منِ يَ  مْ ھِ افِ ى آفَ لَ اَب عَ بَ ى الــــــذُّ فَ لْ تَ      ةٍ نَ كَ سْ مَ وَ  لٍّ ذُ  نْ مِ  مِ ــــــــوْ القَ  رُ ثَ كْ أ
5 

 مُ دِ تَ حْ تَ  عِ يْ ـــــــــــرِ قْ التَّ بِ  ةِ ظَ يْ فِ الحَ  نَ مِ  ـــــة    يَ افِ قَ  مِ وْ اللَّ  فيِ  مْ ھِ نحت بِ  دْ قَ  مْ كَ 

 6ــــمَكلَّ فَ وَ  ــقٌ يْ ي رِ لِ  فَّ جَ  دْ قَ ى لَ تَّ حَ     دٍ حَ أَ  نْ عُت مِ مَ سْ ا أَ مَ ُت فَ حْ صَ نَ  مْ كَ وَ 

دم  المية لع ة اإلس ن األم اعر م تكي الش داد ويش ل األج ون مث العلوم والفن ام ب االھتم
  واالكتفاء 
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  بعيش الّذلّة والتقھقر وعدم الرغبة بالتقدم وقضاء الحياة كالوحوش بسبب الجھل والغفلة:

َ لَ بْ قَ  كُ تَ  مْ لَ أَ    ـــن ِّفَ  لِّ كُ بِ  ومِ ــــــلُ لعُ ا لِ ــــاءً نَ ي    بِ نِ تبْ  ادُ ـــــــدَ جْ ــا األَ نـ

َ ى التَّ ـــــرَ سَ أُ ا يَ  ــنُ حْ ا نَ اذَ مَ لِ    ينِّ ـــدَ التَّ وَ  قـــــرِ ھْ قَ التَّ ا بِ نَ ذْ خَ ي     أَ نِّ أ

   د ِوْ عُ ى الصَّ لَ عَ  نَ يْ زِ اجِ ا عَ نَ رْ صِ وَ                 

  ش ِيْ عَ  سخْ أَ  شِ وْ حُ الوُ كَ  مْ تُ شْ عِ ي    وَ شِ مْ ي تَ ھِ وَ  ةِ الَ ھَ ي الجَ فِ  مْ تُ دْ كَ رَ 

  ش ِعْ نَ  اتنَ بَ  ارَ دَ أَ  ك منْ ـــــارَ بَ ي     تَ شِ مْ يَ  زِّ لعِ ى لِ تً فَ  ـــــمْ كُ يْ مـــا فِ أَ 

َ بِ  مْ ـــــــــــدكُ فْ صَ وَ                  1د ِوْ كُ الرَّ  ادِ فَ صْ أ

د  الشاعر خليل مطرانيظھر و الھم عن كسب المحام الشكوى من شعوب الشرق إلھم
  والمفاخر:

  2ِد َوالَمفاِخرــــــــرِق َعن       َكسِب الَمحامِ ــــــقََعَدت ُشعوُب الشَ 

م  عبد الرحمن شكريويخاطب الشاعر  تھم أّنھ الھم وذلّ م وإھم القوم ويتساءل عن جھلھ
ه,  ا أصاب ذكائ اخط مّم بعھم الس رزائلھم ويضجرھم لط رھم ل ة , ويعي وب الذلّ وا ث لبس

 وصدأ طبعه لھوائھم الخبيث:

  ؟رُ وْ دُ تَ  اتِ رَ ائِ َن الــــــدَّ وْ رَ تَ  ـــمْ تُ سْ لَ أَ     مْ كُ نُ وْ يُ عُ  ـــألَ مَ  ــــلِ ھْ ا للجَ ُم مَ وْ ا قَ يَ فَ 

   رُ يْ ضِ نَ  وَ ھُ ِب وَ وْ نضــو الثَّ بِ  فَ يْ كَ َب مـــــذلٍّة      فَ ـــوْ ثَ  امِ يَّ ى األَ لَ عَ  مْ تُ سْ بِ لَ 

  ريْ بِ كَ ٌر وَ اعِ شَ  ــــمْ تُ لْ قُ وَ  ـــمْ تُ بْ ـــــرَ احه     طَ صيَ  مْ كُ يْ الَعيُر فِ  اكَ ذَ  احَ ا صَ ذَ إَ 

  ريْ اَء نعِ الغنَ  نَّ أَ  ـــــــمْ كُ بُ ــــــرِ يطْ ح      وَ ادِ ــــوَ َر صَ وْ يُ الطَّ  نَّ أَ  مْ كُ جُ عِ زْ يُ وَ 

َ فَ طْ أَ وَ       مْ ِعـــكُ بْ ُد طَ رْ بُ  مْ كُ نْ ي مِ ائِ كَ ذَ  ابَ صَ أَ    ريْ دِ قَ  وَ ھُ وَ  بُ لْ ــي القَ نِّ مِ  ــــــأ

  رـوْ مُ يَ  ــــــاتِ يَ اھِ الدَّ بِ  مْ جـــــــوكُ وَ       ـمْ كُ ائِ وَ ِث ھَ يْ بِ ي خَ ي فِ عِ بْ طَ  أُ دَ صْ يَ وَ 
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  1ريْ ـــــدِ جَ  طِ وْ نُ القَ ـــــي بِ لِ ثْ مِ  نَّ  أَ اَل وا     وَ عُ مَ سْ تَ ُل لِ وْ قُ ي أَ نِّ وا أَ بُ سَ حْ  تَ ــــاَل فَ 

ول إّن    ائس جدا, ويق ه ي وا الجھل ولكن وفي الحقيقة يرجو من القوم أن ينھضوا ويترك
نفس المريضة القلب الميت ال يستفيد وال يتحرك ,لكنه يتفا ى أن الكالم ُيحى ال ل ويتمّن ئ

 وأن شعره يؤثر في قلوب القوم , وھم ينھضون ويكافحون السترداد مجدھم:

  روْ نشُ  اتِ دَ ـامِ الھَ  سِ ــــوْ فُ لنّ لِ  ـــــلْ ھَ ٌت     وَ يِّ مَ  بُ لْ القَ ــــــُر وَ عْ الشِّ  ــــدُ يْ فِ ا يُ اذَ مَ وَ 

 2روْ ي قبُ ھِ ُس وَ فْ ا النَّ يَ حْ تَ  ـــــــاتَ ھَ يْ ھَ ــــةً      فَ ضَ يْ رِ ساً مَ فْ ُر نَ عْ ي الشِّ يحْ  انَ ا كَ ذَ إِ 

اعر  رض الش و ماضي ويع ا أب باتھا إيلي د س ول عھ المية لط ة اإلس ن األم كوى م الش
 وغرقھا في الخطوب والمصائب:

  ايَ اجِ يَ الدَّ  كَ نْ اح عَ بَ صْ اإلِ  فُ شِ كْ ى يَ تَ ــــــا      مَ ھَ اتِ بَ سُ  ــدُ ھْ عَ  ــــالَ طَ  ــــدْ ة قَ مَّ ا أُ يَ فَ 

  ايَ شِ التاَّل  ــــكَ يْ لَ ـــي إِ نِ يدْ  مْ ھُ ــــــاؤُ قَ بَ       ــــــرِ شَ عْ مَ لِ  اءقَ البَ  نَ يْ ـــــودِّ تُ  ـــــمْ ى كَ لَ إِ 

  ايَ اشِ الموَ  امُ ا تسَ مَ  ــمْ ھُ نْ مِ  نَ وْ ــــامُ تسَ        ـــــــــــــمْ تُ نْ أَ  ت وَ ضَّ قَ ــــال تَ يَ جْ ة أَ ثَ اَل ثَ 

  ايً انِ ة ثَ ابَ ھَ ــاج المُ التَّ  عُ جِ رْ ـــــــتَ سْ يَ  ـــــــــله       وَ ھْ أَ  اجالتَّ  ـــعُ جِ رْ ــــــتَ سْ آن يَ  مْ أَ 

  4ا ؟ليَ اِ وَ مُ  اكَ ذَ ا لِ ـــــــذَ ـــو ھَ نُ ى بَ مَّ سَ ـيُ يّدا     فَ سَ  " انطَ حْ " لقَ  3يز)كِ نْ ( جَ  انَ كَ  نْ مَ 

ذكر اعر وي نھم الش ا لك عدھم زمن ه أس وم أن ن الق اكيا م زن ش ى الح اقوه  إل وه , وس آلم
 والنوائب:

                                                            
  .79ري, ص:ديوان عبد الرحمن شك - 1
  .227المصدر نفسه , ص:  - 2
األصلي توموجين، وكان يعني عامل الحديد. وكان أبوه رئيس قبيلة مغولية  هاسمم ,  1162 سنةجنكيز خان ولد  - 3

وھو  سنة، عندما قتل أتباع قبيلة معادية والده بالسم. 13صغيرة. وورث توموجين ذلك المنصب في عمر يقارب 

ى بحر  فاتح مغولي كون أكبر زوين إل يا من بحر ق ر أواسط آس د عب احة تمت م مس اريخ. حك ي الت ة ف إمبراطورّي

ان. ة و الياب وة محارب ي ق رى ف ة أخ ل بدوي ول وقبائ د المغ كرية، إذ وحَّ ية وعس ة سياس ان عبقري ز خ ان جنكي ك

ى ال رم ألتباعه. وعل رط الك ان مف م منضبطة وفعالة. امتاز جنكيز خان بقدرات تنظيمية عالية. وك ه ل رغم من أن

انوني  ام ق س أول نظ ا أس ة. كم راءة والكتاب م الق ى تعل عبه عل جع ش ه ش ة، إال أن األمور الثقافي ا ب ن مھتمَّ يك

ف،  الموسوعة العربية العالمية انظر: م.1227 وتوفي سنةللمغول، الم، ومؤل ر من ألف ع .شارك في إنجازه أكث

ي، وم ة.ومترجم، ومحرر، ومراجع علمي ولغوي، ومخرج فن بالد العربي ع ال نسخة (ستشار، ومؤسسة من جمي

  .1) ص: إليكترونية مأخوذة من المكتبة الشاملة
  .819ص:3, جـإيليا أبوماضيديوان  - 4
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 1اـــــدَ مَ الكِ  وَ  نِ ــــزْ الحُ  يَّ لَ ا إِ وْ ــــاقُ ا      سَ نً مَ زَ  مْ بتھُ رَ طْ أَ  ـــــــدْ قَ  ي ، وَ مِ ـــــْو◌ْ قَ 

ة  رك الرزيل الق الت ن أخ اعر م ألم الش اعت  ويت ي أش ل الت لمين ليقت ين المس اد ب األحق
 بعضھم بعضا خصاما وجداال:

 2اامً صَ ـــا خِ ضً عْ ــــا بَ نَ ضُ عْ بَ  لَ تُ قْ يَ تّـــــى     لِ حَ  ـــــــادَ قَ حْ ا األَ نَ نَ يْ بَ  مْ تُ رْ ثَ أَ 

يھم.  ار ف ف جب ود أل بب وج ادھم بس يھم وفس وم لبغ ن الق كوى م اعر الش دم الش ويق
 ويحّرضھم على الجّد لنيل المجد, ومحو العار بالدم:

  ن ؟يْ خِ السَّ  عِ مْ الــدَّ  فُ رَ ذْ نَ  مْ ى كَ لَ ــــإِ فَ     الّدم  الّ ا إِ نَ ــــارَ ـــــو عَ حُ مْ يَ  سَ يْ لَ 

◌َ جَ  فَ لْ ا أَ نَ يْ فِ  امَ َق◌َ    ديْ ھِ نّــــــا شَ ت مِ مُ يَ  ــمْ ر أنّا لَ ـــــيْ م     غَ وْ غشُ  ـــــــــاربَّ

  ادُ سَ ى الفَ شرَ تَ اسْ  غي وَ البَ  الَ طَ تَ اسْ بى     وَ الـزّ  لُ يْ السَّ  غَ لَ ي بَ مِ ــــــوْ ا لقَ يَ 

  ادُ ي المدَ اغِ البَ  مِ دَ  نْ وا مِ رُ ــيْ عِ تَ اسْ  بى     وَ الظَّ  بيضَ  ـــمْ كُ مَ اَل قْ ا أَ ولُ عَ اجْ فَ 

 3ادِ ھَ الجِ الّ بِ إِ  ـــــــدُ جْ المَ  ــــــالُ نَ ا     ال يَ بَ تَ كَ  اا مَ وْ أُ ـــرَ ...اقْ  فُ يْ السَّ  بَ تَ كَ 

دينھم ووطنھم , ول ام ب دم االھتم ة اإلسالمية لع رة ويعرض الشاعر الشكوى من األم كث
 بينھم:فيما االختالف 

َ بِ  قُ يْ حِ ـــــا يَ في مَ ◌ِ    انِ يَ دْ األَ  نِ ــــل عَ غِ تَ شْ مُ لِ  ـــــلٌ غْ شُ        مْ كُ سِ وْ فُ نُ َو◌ٍ  ــمْ كُ ضِ رْ أ

  انِ شَ يْ ي جَ فِ  ضُ رْ األَ وَ  ـــــمْ تُ نْ كَ سَ وَ        مْ كُ لَ ــوْ حَ  يـــــادِ عَ األَ  رَ ھِ سَ  دْ قَ وَ  مْ تُ مْ نِ 

 4انِ سَ رْ الفُ بِ  انُ سَ ـــــــرْ الفُ  تِ القَ تَ ـــــا        وَ نَ القَ  فَ لَ تَ ا اخْ ذَ إِ  مْ كُ عُ مَ جْ ي يَ أَ  رَ اَل 

 المشاكل االجتماعية-

  الشيخ عدل البشر فيقول متألما ناقما: جبران خليل جبران ويصّور الشاعر

  اوْ رُ ــنَظَ  وْ ات َل◌َ وَ مْ حُك األَ◌َ بِِه َويستَضْ    اوْ َسِمعُ  وْ ّن َل◌َ ي الجِ كِ يُبْ  ضِ رْ ي األَ◌َ فِ  لُ َوالَعدْ 

                                                            
  .306ص:2, جـإيليا أبوماضيديوان  - 1
  .665ص: 3,جـ المصدر نفسه - 2
  .325ص: 2المصدر نفسه , جـ  - 3
  .714ص: 3, جـ المصدر نفسه - 4
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  ُروابَ كَ  نْ إِ◌ِ  اءِ رَ ُد َوالفَخر َواإِلثْ ـَوالَمج    ُرواــــــُن َوالَموُت لِلجانيَن إِن َصغجْ السِّ َف◌َ 

ھِر مَ  قُ ارِ فَسَ   1 طرُ يُدعى الباِسُل الخَ  َوساِرُق الَحقلِ    رٌ ــــــٌم َوُمحتَقَ وْ مُ ذْ ـــــــــــالزَّ

   :ساخرا من عدل البشرالشاعر  ويقول

  ابَ ُس ذَ ــــــــَرأَتهُ الشَّم َل النّاِس ثَلٌج       إِنْ دْ ــــــــــعَ  إِنَّ 

 2القُلوب ا َعدلُ ــــــــــــاَي َوَغنِّ       فَالِغنـــــــــِطني النّ أَعْ 

  الشكوى لمعيار التعليم الناقص: الشاعر أحمد شوقيويعرض 

  َل خاناـــــُسلٌَّم َرثٌّ إِذا اِستُعمِ  اً      ــــــــــــــُكلُّ تَعليٍم نَراهُ ناقِص

  3اناــَوِمَن الِرفَعِة ما َحطَّ الُدخ َدٌث ِمن َدَرٍج       ـــــــَدَرٌك ُمستَح

  لسيادة  الظلم والجھل والضاللة في الورى: الشاعر ويشتكي 

  4دجاءُ مَّ البَِريَّةَ اإلِ ــــــــــُب َوعَ      أَظلََم الَشرُق بَعَد قَيَصَر َوالَغر

  5ُل فيِه َوالُجھاَلءُ ـــــاٍد       يَفتُُك الَجھــــفَالَورى في َضاللِِه ُمتَم

  :مصر في والفساد الظلم انتشار من إبراھم الشاعرحافظ ويشكو

َبت َفوضى الُظلمُ  فينا كانَ  َلَقد ً  باتَ  َحّتى َحواشيهِ        َفُھذِّ ما ُظلما   6ُمَنظَّ

  بائسين السيئة فقرا وجوعا ورقودا وسقما:ألحوال ال ويذكر الشاعرالشكوى

ھُُم فَكَ  ِ َدرُّ َّ   ِة َسيِِّئ األَحوالِ ـــــــــــَجمِّ الَوجيعَ     ن بائِسٍ ــم مِ ـــــــــِ

  إِلى ُسقٍم إِلى إِقاللِ  1ريٍ ــــــــــــعُ     وٍع إِلىـتَرمي بِِه الُدنيا فَِمن ج

                                                            
  http://www.aflaton.co.cc/?p=119 ل بھذه األبيات في المصدر األصلي)(لم أستد - 1

  (لم أستدل بھذه األبيات في المصدر األصلي)..298, 297تاريخ الشعرالعربي الحديث ألحمد قبش , ص:  - 2
  .190) ص: 2(جـ 1األعمال الشعرية الكاملة  ألحمد شوقي , جـ  - 3
جى َسواُد الليِل مَ  - 4 راً ( دجا ) الدُّ اً وال قَم هُ  ...َع َغْيٍم وأَْن ال ترى َنْجم َتَقلَّْت ُنُجوُم ُل أَْدجى واْس   لسان انظر:  . إذا اللي

  .249ص:  14البن منظور , جـ  العرب
  .29ص: 1جـاألعمال الشعرية الكاملة  ألحمد شوقي ,   - 5
  .339ص: ديوان حافظ إبراھيم ,  انظر: الحواشي: النواحي.وتھذيبھا :إصالحھا. - 6
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َعةٌ َوَجيٌب خاليــــــــــــنَفٌس مُ      َدةٌ َوقَلٌب واِجفٌ ـــــــَعيٌن ُمَسھَّ    َروَّ

ِ َدرُّ الساِھريَن َعل َّ   روا ِمَن األَوجاِع َواألَوجالِ ـــــَسھِ      ى األُلىــــِ

  2الِ ـــــــَدنِيَّةُ األَدياِن َواألَجيـــــــــمَ      ا جاَءت بِهِ ـــــالقائِميَن بَِخيِر م

اة ا     ن دع راھيم م افظ إب ان ح ة وك ى رعاي اء عل ّث األغني اعي ويح إلصالح االجتم
يش  بل الع اقت س ان , وقدض قاء والحرم ؤس والش ة الب ى إزاح دعوھم إل راء , وي الفق

الفقراء. ن ع فّجعيتوب وةم م ن ز وظلمھ ل أ اإلنكلي ي مصرامتصوا ك ب ف ؤالء األجان ن ھ
اء. عويتحدث  خيرھا كاإلسفنج يمتّص ما في الوعاء من م وي  م ؤالشعب بشعر ق ّثر م

  :في النفوس تأثيرا قويا

  َونَحُن نَمشي َعلى أَرٍض ِمَن الَذھَبِ      اــــــا َورائُِحنــــــــأَيَشتَكي الفَقَر غادين

 3اِء لَم يَتُركوا َضرعاً لُِمحتَلِبِ ــــــبِالم     َوالقَوُم في ِمصَر َكاإِلسفِنِج قَد ظَفَِرت

ل  يشكو الشاعر ة التي غ رانمطخلي ي من الرزيئ م ف د األل ّل عزاء , يوج ى ك لبت عل
  مصر وفي الشرق لسبب ھذه الرزيئة:

ِزيئَةُ فَوَق ُكلِّ َعَزاءِ ـــــَوإَِذا ال     ْرَب الُمنَىــــــــفَإِذا الَمنَايَا لَْم تََزْل حَ    رَّ

ْرِق ِمْنھَا لَْوَعةٌ  لَواِن ُكلَّ فََضاــَسدَّْت َعلَ      في ِمْصَر بَْل في الشَّ   4ءِ ى السُّ

تكي          يويش و ماض ا أب اعر إيلي ي  الش ة ف وال االجتماعي وء األح س
 يتألّم ويشتكي كّل صغير وكبير:حيث العصرالحاضر

  ـــديْ لِ وَ  لِّ كُ  الُ ـــــوَ حْ أَ  تْ ـــــاءَ سَ  ا    وَ ذَ ا ھَ نَ رِ صْ ي عَ فِ  اجِ وَ زْ األَ  الُ حَ  اءَ سَ 

  دِ ـوْ جُ لوُ اره لِ ف كَ ــــرَ ـــــع الطَّ مِ ار    دَ ــــيْ غِ صَ  لّ كُ  ، وَ  ـــاكٍ شَ  جٍ وْ ّل زَ كُ 

                                                                                                                                                                                 
د - 1 ه بع أن  ( عري ) فالن أصابه برد الحمى أول مسھا وھواه إلى كذا حن إليه يقال عري إلى الشيء استوحش إلي

ه ه ,باع يء أھمل رى والش ه ع ل ل ا جع وز ونحوھم يص أو الك رى ) القم ر: ,( ع يط انظ م الوس راھيم  المعج إب

  .597ص:2جـ مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار
  279ص: ص: ديوان حافظ إبراھيم, - 2
  279ص: ص: المصدر نفسه, - 3
  .86ص:1, جـمطران  خليلديوان  - 4
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 1دِ ـــوْ كئُ  مِّ ّل أُ كُ  سُ ؤْ البُ  ، وَ  سُ ؤْ البُ       هِ يْ لَ إِ  وزُ عْ يَ  نَ يْ ر حِ ھْ الـــــدَّ  لـــــمُ ظْ يَ 

ّور    كريويص رحمن ش اعرعبد ال وءة  الش ه ممل اكيا أّن حيات ة ش يم المؤلم ة اليت حال
يم حي قته. ويقضي اليت الھموم.والخطوب أش ه ب د يؤنس ة, وال أح ة والمھان ي الغرب ه ف ات

 ويواسيه:

  بُ طوْ ــــاِة خَ يَ ِب الحَ يْ طِ  نْ يه مِ مِ ظْ تَ ه     وَ اتَ يَ حَ  مُ ـــــــوْ مُ ــــاه الھَ اضَ قَ ٌم تَ يْ تِ يَ 

 2بُ يْ رِ قَ  ــــــــــــمِ يْ تِ ليَ يٍب لِ ــــــرِ ى قَ أَ ة     وَ ــــانَ ھَ مُ وَ  ةٍ بَ ــــرْ ُم إاِل غُ يْ تِ ا اليَ مَ وَ 

وة شو اق الرش د و النف خرية  والحق يئة   كالس ة الس ادات االجتماعي ن الع عراء م كا الش
ذف األعراض و النھب ووالرباءو الحسد والبخل في النصح والرشد  اواة و ق عدم المس

ة و ي ذالتباإلسراف و,والخيان اوت  الطبق اد ومن التف يروالملق,والظلم و اإلمساك والفس
وطن لجھاد والجد ,واالا تركو بين األغنياء والفقراء نفس ومتعصب لل ى ھوى ال نقياد إل

 والحروب و التعصبات العرقية.

ّدم  روف الرصافي الشاعرفيق ّدمت  مع ي ھ يئة الت ة الس ادات االجتماعي الشكوى من الع
اس , التي جعلت  ين الن المجتمع, ومن رواج الخمر في سوق التجارات, وانتشار التبغ ب

ة إل ي حاج م ف كارى وھ اس س ّدا , الن ة ج ا غالي م أنھ ّدرات , رغ ذه المخ راء ھ ى ش
 الضرائب: كثرة وصعوبة العثور عليھا بسبب 

 َ   ـياتِ ارَ بَ عِ  ـــيــــا فِ ھَ نْ مِ  تْ نَ نَّ فَ ــا تَ مَ ھْ ي     مَ تِ رَ ــدِ قْ مَ  اتــادَ العَ  ــةَ◌ُ ئَ يّ ِص سَ تحْ  ـمْ لـ

  ــــاتآفَ بِ  ــــاتٌ آفَ  نَّ ھُ نْ مِ  ـــاسِ ي النَّ ــفِ      تْ مَ دَ طَ اصْ  ـــدِ قَ  دٍ ــوْ سُ  عُ دْ ـــا بِ ھَ لَ  ــمْ كَ فَ 

  اتـارَ جَ التِّ  قِ وْ ي سُ فِ  رُ مْ الخَ  تِ اجَ ا رَ ا     مَ ھَ لُ اطِ بَ  اجَ قاً رَ وْ سُ  رُ ھْ الـــدَّ  كُ يَ  ـــمْ لَ  وْ لَ 

َ كَ  بٌ ـــوْ لُ طْ مَ  ـــوَ ھُ ى وَ رَ الوَ  نَ يْ ــراً      بَ شِ تَ نْ مُ  ـــغِ بْ التِّ  ـــانُ خَ دُ  ـــرَّ مَ تَ الاسْ وَ    ات وَ قْ أ

  اترَّ مَ  ــافعَ ضْ ـــه أَ لَ  ارِ كَ تِ احْ  قَ ــــوْ ـراً      فَ كِ تَ حْ مُ  ـــغبْ التِّ  لتُ عَ جَ  تُ عْ طَ تَ اسْ  ــوِ لَ 

ً رَ يْ ه قِ ــــــوْ عُ يْ بِ ــى يَ تَّ ته      حَ بَ يْ رِ ضَ  ـــافعَ ضْ اَف أَ عَ ضْ ُت أَ دْ زِ وَ     اتبـــدرَ بِ  اطـــا

                                                            
يئا - 1 ت ش ل والعاصي واألرض ال تنب نعم والبخي ذكر المصيبات وينسى ال الى ي ه تع وام لرب ود ) الل  . انظر:( الكن

د الإلالمعجم الوسيط  د عب ات ـ حام د الزي راھيم مصطفى ـ أحم د النجارب ادر ـ محم ـ ق وراجع .800ص: 2,ج

  .291ص:2, جـماضي  يإيليا أب لألبيات ديوان
  .111ديوان عبدالرحمن شكري , ص: - 2
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 1اتـــاھَ فَ سِ  يثِر ذِ ُر مُ ـــــيْ ه غَ ـــى بِ بْ       يُ اَل وَ  هــنْ مِ  مِ وْ ـــــالقَ  رُ ــــيْ قِ فَ  حُ يْ رِ ـــتَ سْ يَ فَ 

ل  الشاعر عبدالرحمن شكريويشتكي  ة مث د المن األخالق الذميم د والحق ا يضّر وكي م
 الناس ويصّدھم عن سبيل الخير: 

 2ــالءِ عَ ــح وَ مَ طْ مَ  رِ ــيْ خَ  نْ عَ  ـــدَّ ٍد         صَ ــــــوْ قُ ُد حُ ـــــــيْ ــــيُر األناَم كَ َويَضِ 

اني  ويتألّم الشاعر من الغدر والخيانة , ويقّدم شكوى الفتاة من الرجل الخائن الخادع الغ
الحريص على ثروتھا وعزتھا, والخائن الذي يظھر نفسه حبيبھا وظھيرھا , ولكّنه ألّمھا 

  , ورماھا كرمي اللبث, وفّجعھا بالخيانة:

  رـــيْ سِ كَ  بٍ لْ قَ ى بِ ـــــدَ تَ غْ ــا اَل ھَ بِ  ـ       ـثُ يْ ي اللَّ مَ رَ  ــوْ لَ  ةٍ ـــرَ ظْ نَ ا بِ ـــــــاھَ مَ رَ فَ 

  رِ وْ ـدُ الصُّ  لَ بْ ـــاَء قَ شَ حْ األَ  بُ يْ صِ تُ  ـ       ـدُ قْ الحِ وَ  ةُ ـــانَ يَ ــــا الخِ ھَ ؤُ لْ مَ  ةً ــــــرَ ظْ نَ 

  رِ وْ كُ الذُّ  ـــعِ قْ وَ  ــلِ ثْ مِ بِ  ـىمِ صْ تُ وَ  ـ       ـسِ فْ ــي النّ فِ 3ةَ ــاضَ ضَ الغَ  ثُ عَ بْ تَ  ةً ــرَ ظْ نَ 

  4يرِ ــــيْ فِ زَ أنّتــــي وَ عـــــــاً بِ يْ مِ ـــا       ُل جَ المَ  بَ ھَ ذَ  ـــدْ قَ ــي فَ بِ ھَ اذْ  ــــالَ قَ  مَّ ثُ 

 5رِ ــــيْ صِ القَ  اءِ جَ الــرَّ  نِ ـــي عَ نِّ مِ  ـ       ـبُ يْ الغَ  ــفَ شَ كَ انْ وَ  اعِ لخدَ ُراعم ـــاتَ فَ 

ار التي تشّب في  ةشدّ الشاعر ويبرز البغض والحقد عند الحاسد والحاقد, في صورة الن
 ضلوعه بسبب الحقد:

 َ◌ َ   لُ وْ جُ ـــــه تَ يْ لَ ــٌح عَ يْ ــــه رِ جُ جِّ ؤَ ــــه            تُ عِ وْ لُ ي ضُ داً فِ قِ وْ ماً مُ يْ حِ جَ  نَّ كأ

  لُ ـــــوْ ھُ يَ ه وَ تَ ـــــرْ صَ بْ ا أَ ذَ إِ  عُ وْ رُ ـــا            يَ ھَ ھُ جْ وَ  دِ قْ الحِ  نَ مِ  نٌ يْ اطِ يَ ه شَ يْ فِ وَ 

 6لُ وْ كُ اه نَ وَ ھَ  نْ ــــي مَ نِّ عَ  الَ  زَ اَل انياً            وَ عَ  دِ قْ الحِ  نَ ا مِ مً وْ مُ سْ مَ  الَ  زَ اَل فَ 

                                                            
  .110ص:1, جـالرصافيديوان  - 1
  .604ديوان عبدالرحمن شكري, ص:  - 2
ة والمنقصة والعيب - 3 د إلالمعجم الوسيط , انظر:  ( الغضاضة ) الذل راھيم مصطفى ـ أحم د ب د عب ات ـ حام الزي

  .654ص:  2جـ  القادر ـ محمد النجار
فير - 4 ا ثم يزفر به. :الزَّ ـ  لسان العرب. انظر: أول نھيق الحمار وشبھهأو   أن يمأل الرجل صدره غنَّ ن منظور,ج الب

  .324ص:4
  .24ديوان عبدالرحمن شكري, ص:  - 5
  .246,ص:  المصدر نفسه - 6
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اء الحق, الشاعر العقاد ويتفّجع  اء الخصائل ,واختف ة واختف ل والجھال من شيوع الرزائ

  وظھور الضاللة ,وضعف الصدق , وسيادة الرياء:

  ـــرُ ھَ جْ تَ  ةُ لَ اَل الضَّ وَ  يھمسُ  قُّ الحَ فَ      ـــــرُ كَ نْ المُ  اضَ فَ تَ اسْ وَ  ةُ الَ ھَ الجَ  تِ شَ فَ 

  فــرُ سْ يَ فَ  اءُ يَ الرِّ  حِ بْ ي الصُّ فِ  رُ يْ سِ يَ ـا      وَ مَ ثِ لْ مُ  المِ ي الظَّ ي فِ يسرِ  قُ دْ الصِّ وَ 

َ كَ وَ   1رُ بِ دْ مُ  رِ ــــــوْ مُ األُ  رِّ ى شَ لَ ـه إِ ــــيْ ـــــا       فِ ھَ دُّ رُ يَ  ــــــاتِ بَ يِّ الطَّ  لَّ كُ  نَّ أ

ذا        م وھك ل الظل ة مث اكل االجتماعي ة المش كوى االجتماعي ت الش تناول
اس ال الن اھالت ,وإھم ات الج ة لألمھ ة الناقص ن أداء االجتماعي,والتربي اء ع  والعلم

م  األمة اإلسالمية بسبب الجھل واإلھمال وعدم الرغبة في التقدم, واجباتھم وضعف وظل
األقرباء, والعنف األسري يشمل عنف الزوج تجاه زوجته , والعادات االجتماعية السيئة 

اء بين اكالسخروالحقد والنفاق والعداوة والفساد وقذف األعراض والتفاوت الطبقي  ألغني
ة . بات العرقي ع والتعص ي المجتم راء ف رن  والفق ن الق رة النصف األول م ت فت وكان

   من ھذه الشكوى.العشرين أظھر أنماطا 

دمي  وحاول الشعراء تھذيب النفوس البشرية , وصّوروا الحقائق االجتماعية المّرة مّما ي
  القلوب ويستنزف العبرات.

اھرة  ى ظ ر والقضاء عل اد والفق ة الفس ي مكافح ؤدي دوره ف ع لي ا الشعراء المجتم ودع
دار وال ا الثأر والظواھر االجتماعية المضّرة بالمجتمع وإعالء األق ا ال تخالف دينن يم م ق

  الحنيف.

  

  

                                                            
  .35,36ص:  2حديث ومدارسه للدكتورمحمد عبدالمنعم خفاجي, جـ دراسات في األدب العربي ال - 1
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  كوى السياسيةــــالثالث: الش المبحث

 ـــــــــــمــــــــــــــــــــــالحكــــــــــ -

 ـــةــــــــــــــــــــأعضاء الحكـومـ -

 ــاسيــــــونــــــــــــــــــــــــالسيـــ -

 ـوراتـــــــــــــــــــــــــــــــــالثــــــ -

 ـــاغـــــونــــــــــــــــــــــــــــالبــــ -

 ـدبةـــــــــــــــــــــالحكومة المنتـــ -

 ــيـــامــــــــــــــــــــالمندوب الس -

 ـــرونـــــــــــــــــــــــالمستعمــــــ -

 ـــــــــيزـــــــــــــــــــــــــــاإلنجلـــــ -

 ــونـــــبريطانيــــــــــــــــــــــــالــ -

 ـاليونـــــــــــــــــــــــــــاإليطــــــــ -

 ـيونـــــــــــــــــــــــــــالمسيحــــــ -

 ـودــــــــــــــــــــــــــــــاليھـــــــــــ -

 ـروبـــــــــــــــــــــــــــالحـــــــــــ -

 ـربةــــــــــــــــــــــــالنفي والغــــ -

  انونيةـــــــــــــــــــــــالمشاكل الق -
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 شكوى السياسيةالمبحث الثالث: ال

ه  ين لتسير أمور أي مجتمع وقيادت السياسة ھي نسيج من النظريات والجھود ونظام مع
وم  ع وإنصاف المظل ي المجتم دل ف ة الع ل إلقام اح جلي ي كف ذيب. وھ باإلصالح والتھ

ال هللا عزوجل : ا ق ه. كم ا جَ إِ  ودُ اوُ ا دَ َي  إلبعاد الظلم عنه, واسترداد حق  ةً َفيْ لِ خَ  كاَنلْ عَ ّن
ال. 1حقّ الِب اسِ النَّ نَ يْ َب مْ كُ حْ اَف ِض رْ ي األَ فِ ر: وق ان آخ ي مك  ةٌ مَّئِ أَ  مْ ھُ نْ ا ِمَنلْ عَ جَ وَ   ف
َ بِ  نَ وْ دُ ھْ يَّ  وھي نظام  3ااجً ھَ نْ مِ وَّ  ةً عَ رْ شِ  مْ كُ نْ ا مِ نَ لْ عَ جَ  لٍّ كُ لِ وجاء في موضع آخر: 2انَ رِ مْ أ

القوة , لرعاية شئون الدولة الداخلية والخارجي ة نحو توزيع الوسائل في المجتمع عدال ب
م  اد والظل ة األعداء ومكافحة الفس وحماية اللغة والثقافة وسالمة أرض الوطن , ومقاوم

لصياغة المستقبل المشرق الباھر, ورعاية  كلّھا  والفقر, وحماية المال باستخدام الوسائل
 حقوق اإلنسان وحرية الرأى والتعبير وحرية العمل.

ة  الشعراء لقد ساھم     ّين و, تفاعل مع من حولھمللفي الموضوعات الوطنية والقومي ب
ع الشاكين  الشعراء دور حول يسياسبعض ظواھر الواق د اوتقويمھ السياسة ماي : كالنق

ة  , والعادات الغربية البائدة زيفةاألوربية الم قوانينلل وسلوكھم الوحشي وأفكارھم الباطل
ة الت دھم المدھش كومكاي يم اإلسالمية ي تنتھ انية والق ة اإلنس ى , وحرم دّ شجعوا عل  الج

ائصعصر القوة,  قدمت يساعد علىالذي والعمل  ى النق في مجال السياسة  و القضاء عل
  في حياتھم. األخالق وغيرھاووالفكر 

اواة     دم المس ال ع بيل المث ى س ة عل ية والقانوني اكل السياس ن المش عراء م كا الش وش
ذف ي والتب والحرق والق ة والنف ي ذوالنھب والخيان ادئ ف اد للمب دم االنقي ق وع ير والمل

لمين ,وعدم  ود ضد المس ؤامرات لحكومات اليھ بالد والم ة مصلحة ال المكاتب في ترقي
القوانين.   في كل اجه المسلمون وفاھتمام الحاكم بجانب الوطن واألمة وعدم االلتزام ب

ر وتجوي ديات ومظالم وفق ان من غزو وتع ديات ع مك ّديات وتھ دتحتى وتح بعض  فق
  .والقنوط واإلحباط اليأسلسبب  معاشر األخوةوالنفوس الضعيفة الثقة واألمل 

ية بواض ى الشكوى السياس عراء إل وة طر الش اق الق ة , وإخف دل والحري اب الع سبب غي
ة وغالء المعيشة. وشكا الشعراء في النصف األول من  السياسية والعسكرية, والبطال

كالقر ر ذل والي وغي من أعضاء  ن العشرين من الحكومة كالرئيس واألمير والحاكم وال

                                                            
1
  .26سورة ص, اآلية :  - 

  .24سورة السجدة , اآلية :  - 2
  .48سورة المائدة , اآلية :  - 3
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ة الحكوم رقة والخيان ب والس ون والنھ و والمج دمار واللھ القھر وال ؤالء ب ام ھ ا ق ة لم

  والترف والطرب.   

 الحكــــــــــم -

 من خدع القواد الجاھلين وخيانة الحماة ألنه ال الشاعرجبران خليل جبرانيتفّجع 
ة  ى الذلّ ؤّدي إل ل ي ر, ب ّوة المعش ة وق د األم اء مج نھم إحي ى م ن أن يرتج يمك

  واإلھانة:

  اتُ ــــــقَائٌِد تُْؤثَُر َعْنهُ الُخَدعَ       ا الُجھَّاُل ُكلٌّ ِمْنھُمُ ـــــــــأَيَّھَ 

  اةُ افَهُ النَّاُس َوَخانَْتهُ الُحمَ ــــعَ       دْ ــــيَا ُحَماةَ الُخلُِق الُحرِّ َوقَ 

ا َجنَْت ِمْصُر الفَتَةُ ــاً طَائِفاً       بَاِكيــــفَأََرى ُروحاً قَِديم   اً ِممَّ

  ةُ الَمْجِد فََذلُّوا َواْستََماتُواــةٌ ھَالَْتھُْم       ُشقّ ـــــــــَكْيَف تَْحيَا أُمَّ 

تُھُْم       ھَ ـــَكْيَف يَْقَوى َمْعشَ    1النَِّكاتُ  ْزلُھُْم َوالَمْشَرفِيَّاتُ ـٌر ُعدَّ

  ويرد الشاعر الطغيان إلى داء الجھل ضاربا المثل بكسرى وما فعله معه قومه:

  االَ ــــــــــا َخلُقُوا بِِه فَعَّ ـــــإاِلَّ لِمَ      َما َكاَن ِكْسَرى إِْذ طََغى فِي قَْوِمهِ 

ً ــــْم َحكَّمُ ـــــــــھُ  ما   وَل فََصاالَ ـأَْن يَصُ  َوھُُم أََراُدوا      وهُ فَاْستَبَدَّ تََحكُّ

  2اَدَم َعْھُدهُ       فِي اْلعالَِميَن َوالَ يََزاُل ُعَضاالَ ــــــــَوالَجْھُل َداٌء قَْد تَقَ 

  الشكوى من الحكام لحكومتھم الجائرة: الشاعر جبرانويعلى  

َماِن أََما ْلِد فِي ھََذا الزَّ ْشَد َعْنهُ يَ      الِحْكُم بِالجَّ   ا ألُولي الِحَكمِ نَھَاُكْم الرُّ

يَّةُ األَُممِ ــــَذا تُْقتَنَى حُ ـــــــــــأَھَكَ      مْ ــأَْفالَذ أَْكبَاِدنَا بِالسَّْوِط نَْضِربُھُ    3رِّ

                                                            
  "  " مفتر من قال إن القوم ماتوا.411ص:  1جـ  خليل جبران ديوان - 1
بيديل ن جواھر القاموستاج العروس م , انظر:ُعضال : داِھَيٌة َعجيَبةٌ  - 2 ي3ص: 30جـ لزَّ ات انظر:ف وان .واألبي  دي

  "سجدوا لكسرى إذ بدا إجالال".1728ص:  1جـ  خليل جبران
   "  " الحكم بالجلد في ھذا الزمان أما.2054ص: 1, جـ  خليل جبرانديوان  - 3
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ع وي اعرأحمدرف وقي الش كوى  ش دالش لطان عبدالحمي ى الس يال إل ن ف طراب األم  ض

  :الحجاز بسبب تمرد شريف مكة



135  
  َرَخت َربَّھا في َمكَّةَ األَُممُ ـــَواِستَص     َرمُ ـــــالحَ َضجَّ الِحجاُز َوَضجَّ البَيُت وَ 

  ةَ َهللاِ أَنَت الَسيُِّد الَحَكمُ ـــــــــــــَخليفَ      اـقَد َمسَّھا في ِحماَك الُضرُّ فَاِقِض لَھ

  ؟الَعلَمُ  ريِف َعلَيھا أَم لَكَ ــــــــــــأَلِلشَ       اـــــــلََك الُربوُع الَّتي ريَع الَحجيُج بِھ

ُ ُمنتَقِمُ ـــــم تَنتَقِ ــــــــــإِن أَنَت لَ      دواــــأُھيَن فيھا ُضيوُف َهللاِ َواِضطُھِ  َ   م فَا

  ؟1تُسبى النِساُء َويُؤذى األَھُل َوالَحَشمُ     وُن الُجنِد ناِظَرةٌ ــــــأَفي الُضحى َوُعي

 2اُح بِھا األَعراُض َوالُحَرمُ ـــــــَوتُستَب     َدُم في أَرٍض ُمقَدََّسةٍ ـــــــــــَويُسفُِك ال

ويتفّجع الشاعر بسبب الدمار والتخريب في البلد الذي كان أشد من الموت, ويشتكي     
رة, واضطربت  من رئيس البالد إلھماله من األمة وشئونھا , ولما خّرب األعداء الجزي

ين األح تن ب وم ,والف ال كل ي ا بسبب القت ع الشريف الخاطئ سالمتھا وأمنھ زاب لتوزي
  كإرث الميت:

  ُدوِّ فَثَمَّ الُجرُح َواألَلَمُ ــــــــــيَُد العَ      فَما لََمَست,راِح بِآالٍم ــــــــُكلُّ الجِ 

  اھا لِساٌن لِلِعدى َوفَمُ ــــــــــإِذا أَس      ةٌ ـــَوالَموُت أَھَوُن ِمنھا َوھَي داِميَ 

  َوَضلَّ الراِعَي الَغنَمُ  ,بِھا الِذئابُ       فَقَد َعبَثَت ,أَدِركھا,َربَّ الَجزيَرِة 

  واُل َوالظُلَمُ ــَوالظُلُم تَصَحبُهُ األَھ     واــــــــــإِنَّ الَّذيَن تََولَّوا أَمَرھا ظَلَم

  3ِرمُ ــــَوفِتنَةٌ في ُربوِع َهللاِ تَضطَ       هُ ـاٌل تَقَشِعرُّ لَ ــــــــــفي ُكلِّ يَوٍم قِت

ه مساعدة و ذي يجب علي ة ال ى الخليف ـحقبة إل يقدم الشاعر الشكوى  ممثال شعراء ھذه ال
  :المسلمين ورعاية شئونھم , ويعاتبونه عند التخلف

  ٍر أَحراُرهُ ظاُّلمُ ــــوَر َدھـــــــــــجَ      ِد الَخليفَِة نَشكوــــــــــــَوإِلى الَسيِّ 

  ؟ 1رى َعالھا الَجھامُ ـــــھَل َرأَيَت القُ      راً ا لَنا ُوعوداً ِكباـــــــــــَوَعدوھ

                                                            
روه من ع - 1 ا يصيبه من مك رة ( ج ) ( الحشم ) حشم الرجل خاصته الذين يغضبون لغضبه ولم د أو أھل أو جي بي

ام يط . انظر:أحش م الوس ارإل المعج د النج ادر ـ محم د الق د عب ات ـ حام د الزي راھيم مصطفى ـ أحم ـ ب  1, ج

  .176ص:
  . 211ص:1جـاألعمال الشعرية الكاملة  ألحمد شوقي ,  - 2
  . 211ص:1جـاألعمال الشعرية الكاملة  ألحمد شوقي ,  - 3
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  لَّ األَرواُح َواألَجسامُ ــــــــــــأَن تَمَ      م يَُك الداُء يَحميــــــــــفََملَلنا َولَ 

  الِد قِيامُ ـــــــــــــالتاِج لِلبِ ـــــــٌج؟ فَبِ      ُد أَن تَقوَم فَھَل تاـــــــــيَمنَُع القَي

ً وأنه كان  ً  2يشكو انتفاخا  3في قلبـــه ولكن حـــــالته ازدادت      وتفتحـا

دل والقضاء وعدم    ذ الع ة وعدم تنفي اس والرعي دمير الن ويشتكي الشاعر من الحكام لت
  ستفادة من العلوم في مصر, على رغم أن الناس اآلخرين استفادوا منھا: اال

َر الن   الئُِق األَُسراءُ ــــــا َوالخَ ـــــــييِدھ    َرِعيَّةُ في تَشـــاُس َوالــــــــُدمِّ

  َوالَذكاءُ  ,َوالنُھى ,َرأيُ ــــَوال,َمةُ      َوالِحك ,َوالَعدلُ  ,أَيَن كاَن القَضاءُ 

ِة ِمص   4لوُم الَّتي بِھا يُستَضاءُ ــــــــــــَوالعُ      رٍ ـــــــَوبَنو الَشمِس ِمن أَِعزَّ

  اٌء يَُجدُّ ِمنهُ َشقاءُ ــــــــــــــــــَوَشق      مٌ ـــــــــــــــــَوبُؤٌس ُمقي ,نََكٌد خالِدٌ 

   5لوُك الُمطاَعةُ األَعداءُ ـــــــــــــَوالمُ      رىــــــــَوالباِلُد لِِكس ,يَوَم َمنفيسَ 

كوو اعريش امأحمد شوقي الش ن الحك م , لل م ى كراسي الحك نھم للحصول عل  خالف بي
    :اد واالئتالفويدعو األحزاب إلى االتح

ةُ الُكبرى َعالما؟ــــــــــَوھَ      ُم إاِلما؟ــــــلُف بَينَكُ ــــــــــإاِلَم الخُ    ذي الَضجَّ

  6 اماـــــُد بَعُضُكُم لِبَعٍض      َوتُبـــــــدوَن الَعداَوةَ َوالِخصــــــَوفيــــَم يَكي

ام    ى االھتم لمين إل دعو الشاعر المس ذا البيت ي األخّوة ألجل تخليصھم من  و في ھ ب
  :مكايد األجانب

                                                                                                                                                                                 
هالجھام ) السحاب ال ( - 1 ر في راھيم إلالمعجم الوسيط . انظر: ماء فيه ويقال جاءني من ھذا األمر بجھام بما ال خي ب

  .144ص: 1جـ  مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار
2 -  ً ا يبأل معجم مقاييس اللغة وانظر:عال. أييقال انَتَفَخ النَّھار :انتفاخا ن زكري ارس ب ن ف د ب قق : المح,  الحسين أحم

  .458ص: 5جـ م.1979 -ھـ 1399 دار الفكر, عبد السالم محمد ھارون
  . 243ص: 1, جـاألعمال الشعرية الكاملة ألحمد شوقي  - 3
  18ص: 1جـ  المصدر نفسه - 4
  .22ص:1,جـ المصدر نفسه - 5
  .221ص:  1, مج المصدر نفسه - 6
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روق والوساوس والظلم, رة الف ك لكث ى المل ال في كالب ويعرض الشاعر الشكوى إل وق

  اآلستانة وكان يضرب بھا المثل في الكثرة والقذارة: 
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  ا ُوسواسُ ـــــــــــال يَنقَضي لِنَزيلِھ     الوا فَروُق الُملِك داُر َمخاِوفٍ ـــــــق

  1اَف الناسُ ــــــَوخ ,ا     أَِمَن الِكالُب بِھاــــــفَاِعَجب لَھ ,بُھا في َمأَمنٍ َوِكال
  صدى الشكوى من الملك الذي ظلم في الكون:حافظ إبراھيم ويرفع الشاعر

  َوھَو ِمن أَظلَِم البََشر )َسدومٍ (بَِجوِر      د كانَِت األَمثاُل تُضَرُب بَينَناـــــــلَقَ 

  2 )ُعَمر(ِه ــــــفي ُحكوَمتِ  )بَِسدومٍ (إِذا      مـــفي الَكوِن آياُت ظُلِمھِ فَلَّما بََدت 

  وكتب الشاعر من السودان إلى الطائفة من إخوانه شاكيا من جور الحكام:

  ريَد َدھٍر جائِِر األَحكامِ ــــــطَ       الَمنامِ  3ٍد ُمنَقِّرِ ـــــــــن واجِ ــــمِ 

 4امِ ــــــــالِزٍم لِلھَمِّ َوالِسقــــــــَدواِم      مُ ـــــــُمَشتَِّت الَشمِل َعلى ال

ة ضد  الشاعرحافظويشتكي  م وعجزھم في المحاكم ة أھلھ من الحكام لغفلتھم عن رعاي
نھم  ة م ين  وحبس ثماني ة من األھل دام أربع ز , وصدور القضاء في مصر بإع اإلنجلي

  :5أعمال مركز في "حادثة دنشواى"اإلنجليز بإقليم المنوفية من  الضباطإلصابة بعض 
  6ِوداداــل نََسيتُم َوالَءنا َوالــــــــھَ      ائِموَن بِاألَمِر فيناــــــا القـــــــأَيُّھ

  7الداــَواِبتَغوا َصيَدُكم َوجوبوا البِ      اــــــَخفِّضوا َجيَشُكم َوناموا ھَنيئ
  8اداــدوا الِعبــبَيَن تِلَك الُربا فَصي      وقٍ ــــُم ذاُت طَ ـــــــَوإِذا أَعَوَزتكُ 

                                                            
  .54 1, جـاألعمال الشعرية الكاملة ألحمد شوقي - 1
  .438ص:, حافظ إبراھيم ن ديوا - 2
  197ص:,المصدر نفسهالواجد: ذو الوجد. ومتفر المنام: مطرود عنه النوم. انظر:  - 3
  197ص:,المصدر نفسه - 4
اء  - 5 وم األربع ي ي نة  13ف ه س دة 1906يوني ى بل ز من معسكرھم , وقصدوا إل ام خمسة من الضباط اإلنجلي م , ق

اإلنجليز, دنشواى بإقليم المنوفية من أعمال مرك ين فاصطدموا ب اك أصيب بعض األھل ام, وھن ز تال, لصيد الحم

ة إذ ذاك ,  ة البريطاني فأصيب بعض الضباط بإصابات أفضت إلى الموت, فثارت ثائرة اللورد كرومر عميد الدول

د ي نفس البل د ف دام والجل ذ اإلع نھم. ونف ة م د وحبس ثماني ى  وعقدت المحكمة بإعدام أربعة من األھلين , وجل عل

وطنيين  نة ال ق ألس ار األنفس وأطل ا أث وة م ذه من القس ي تنفي م وف ك الحك ي ذل ان ف ه , وك ن أھل رأى ومسمع م م

ي ووزعماء النھضة بما يجيش في النفوس من أسى وحسرة .  نة  2نشرت ف ه س المصدر   .  انظر:م1906يولي

  .334ص:, نفسه
  .334ص:, المصدر نفسه  وانظر: الخطاب في ھذا البيت وما بعده لإلنجليز. - 6
  .334ص:, المصدر نفسه  وانظر: جاب البالد: قطعھا. - 7
ا.قذات الطوق: الحمامة المطو - 8 ائر لونھ  المصدر نفسه  انظر:  ة , ألن لھا طوقا حول عنقھا, وھو لون يخالف س

  .334ص:,
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  1اداـــم تُغاِدر أَطواقُنا األَجيـــــــاُم َسواٌء       لَ ــــــــــــإِنَّما نَحُن َوالَحم
  اداـــدونا إِذا َضلِلنا الَرشــــــأَرشِ       وَق َولَِكنـــــــــال تَظُنّوا بِنا الُعق

ٍة بِقَت   2صاَدِت الَشمُس نَفَسهُ حيَن صادا      لٍ ــــــــــــيـال تُقيدوا ِمن أُمَّ
  3ِه قَسَوةً َواِشتِداداـــِضعَف ِضعفَي      مــــــــــــجاَء ُجھّالُنا بِأَمٍر َوِجئتُ 

بالد  الحرب طامعين وسعة ال ويشتكي الشاعر من قسوة قلوب أولى األمر الذين أمروا ب
ھذه الحرب دمارا وقتال حتى كدرت أجواء بين اليابان والروس. ويصّور متألما أھوال 

  السماء متأثرة بأختھا األرض :

  4ٌم تُنَحُر؟ــــــــــــأَم نَعَ  ,وى       أَربابِِھمــــــــَوھَِذِه ُجنٌد أَطاعوا ھَ 

ع و اعر يرف افظ الش ى ح دالشكوى إل اسيسمّو الخ د  وى عب ى مصر وق ه إل د عودت عن
  :م1911بين المسلمين واألقباط في سنة عرض فيھا لما كان في مصر من الخالف 

  َولَيلُهُ ال يَعلَمُ  ,ؤادِ ـــــــــــدامي الفُ     الِم ُمتَيَّمُ ــــــــــَكم تَحَت أَذياِل الظَ 

ُل عاشِ  مُ  ,وــــِه ال يَحنــــــرامي    قٍ ــــــما أَنَت في ُدنياَك أَوَّ   َوال يَتََرحَّ

  اعاٍت تُشيُب َوتُھِرمُ ــــــَكم فيَك س    اـأَھَرمتَني يا لَيُل في َشرِخ الِصب

  ؟ي َوتَِعبَت ھَل َمن يَحُكمُ ــــــــأَتَعبتَن    ال أَنَت تَقُصُر لي َوال أَنا ُمقِصرٌ 

ِ َموقِفُنا َوقَ  َّ   5ِم ما يُخفى الفُؤاُد َويَكتُمُ ــــــــبَِعظي     اــــــد ناَجيتُھـــــــــِ

ع  اعر ويرف ى الش يالالشكوى إل ي قصر الملك ماعيل صدقي ف ة إس ر  حكوم دم تغيي لع
  أحوال البلد السيئة بعد مرور سنة:

                                                            
ا - 1 اد: األعن تعباد. واألجي د.يريد "باألطواق" في ھذا البيت: أغالل األسر واالس د جي وان   انظر: ق, الواح افظ دي ح

  .334ص:,إبراھيم
زي  - 2 اة الضابط اإلنجلي اء من أن وف رره األطب ا ق ى م ذا البيت إل ه. ويشير بھ ل, إذا ب ل بالقتي يقال: أقاد األميرالقات

  .334ص:المصدر نفسه,   كانت يضربه الشمس, ال بإصابة أحد.
  المصدر نفسه والصفحة كذلك. - 3
ين إن النعم: اإل - 4 م تتب ى ل ود حت ي الجن ل ف بل والشاة والبقر, يريد أن األرواح قد رخصت في ھذه الحرب وكثر القت

  .324ص:المصدر نفسه ,   انظر: كان ھؤالء بشرا يجب حقن دمائھم أو أنعاما ما تنحر.
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  انَِة في ِحماهُ يُضامُ ــــــــــــَواِبُن الِكن    رَّ عاٌم يا ُسعاُد َوعامُ ــــــد مَ ـــــــقَ 

  م ُحّكامُ الَد َونِصفُھُ ـــــــــــــيَجبي البِ      َصبّوا الباَلَء َعلى الِعباِد فَنِصفُھُم

  1 )َعاّلمُ (ا َجبى ــَوم )ِصدقي الَوزيرُ (     ا َجنىـأَشكو إِلى قَصِر الُدباَرِة م

ة  الشاعرإبراھيم طوقانويشتكي  من رجال البالد وقّواد األمة لعدم االھتمام بشؤون األم
 واالكتفاء باألقاويل والدعاوي الكاذبة: 

  ا....؟اھَ ھَ دَ وَ  اُكــــــــــــــمْ ھَ ا دَ اذَ مَ  ةَ األُمَّةِ ادَ ا قَ يَ  دِ اَل ــاَل البِ جَ ا رِ يَ 

 ااھَ قـــوَ  سِ وْ فُ النّ  نَ ي مِ حْ تَ  لِ وْ ا القَ ذَ ر ھَ يْ ةٌ غَ ـــــــاسَ يَ ُكْم سِ يْ دَ لَ  لْ ھَ 

  ااھَ فَ ا كَ مَ  مْ كُ جِ يْ جِ ضَ  نْ ى      لقيَْت مِ تَّ َع حَ امِ سَ سُن المَ لْ األَ  كَّتِ صَ 

  ااھَ اتوا ِسوَ ھَ فَ  مْ الَكُ ضَ فْ ُم أَ ــــــاَل قْ األَ ُر وَ ــــــابِ نَ المَ اُس وَ النَّ  فَ رَ عَ 

  ــــااھَ وَ دَ ا وَ نَ ـــــالِ حَ _ طٌَب بِ  هللاِ  ــــــــدِ مْ حَ بِ  -غٌ يْ لِ ٌع بَ ارِ بَ  ـــمْ كُ لُّ كُ 

  2ـــــا اھَ رَ ي ال يَ ةَ التِ عَ ه الجرْ ذِ ھَ    مْ كُ نْ قُب مِ رْ َض يَ يْ رِ َر أنَّ المَ يْ غَ 

تكي  اعرويش افي الش روف الرص ن ال مع ا م ة وأعمالھ دعاويھا الكاذب ارة ل ة الج حكوم
  المتكلفة وخدعتھا للناس ببھارج زيف:

فُ عَ أُ ــا وَ ھَ ــــــــــدِ يْ نِ فْ ـي تَ أأاُلم فِ       فُ رِ عْ ة أَ اسَ يَ السّ وَ  ـــةِ ومَ كُ الحُ ا بِ نَ أَ    ـنـَّ

َ سَ    فٌ ــرِّ طَ تَ مُ  ـــــرٌ اعِ ا شَ وْ لُ وْ قُ يَّ  نْ أَ  نْ مِ       فْ خَ أَ  مْ لَ وَ  لُ وْ قُ ا أَ ـــا مَ ھَ يْ فِ  لُ وْ قُ أ

  لّفُ كَ تَ ـــــــا مُ ھَ عِ يْ نِ صَ  لُّ كُ وَ  بٌ ـــــذِ ــا      كَ ھَ وخِ مُ شُ  لُّ كُ ـــا وَ نَ تُ مَ وْ كُ ذي حُ ھَ 

 3فُ يَّ زُ  جٌ ارِ ھَ ـــــا بَ ھَ يْ ـــــا فِ مَ  عُ يْ مِ جَ ــا       فَ ھَ ھُ جْ ه وَ وِّ مُ ا وَ ھَ رُ اھِ ظَ ت مَ شَّ غُ 

ة ال ه وال تستشير مويشتكي الشاعر الشكوى من الحكوم د وأھل ارة التي تخّرب البل  نج
  أحد. 

  تْ ارَ شَ ا أَ مَ بِ  دُّ بِ تَ سْ ـــــــا تَ نَ يْ لَ عَ     تْ ارَ صَ وَ  تْ ارَ ا جَ نَ بِ عْ ة شَ مَ وْ كُ حُ 

                                                            
 .419ص: ,  حافظ إبراھيمديوان  - 1
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  تْ ارَ جَ وَ  تْ مَ لَ ظَ  ةٍ مَ وْ كُ حُ  لُّ كُ وَ      تْ ارَ ـــــشَ تَ  اسْ اَل ه وَ تْ عَ دَ  دٌ حَ  أَ اَل فَ 

  ! د ِوْ دُ ــــــالجُ  قِ يْ زِ مْ تَ ا بِ بشرھَ فَ                    

 !! اھَ يْ سِ سِّ ؤَ مُ  قَ يْ رِ طَ  ــــــةً بَ انَ جَ ــــــــا      مُ ھَ يْ سِ اخِ لبَ  لُ يْ مِ ا تَ نَ تُ مَ وْ كُ حُ 

   اھَ يْ سِ المِ  قُ رِ حْ تَ  ارِ النَّ كَ  ـــمْ ھُ ا      فَ ـــــــھَ يْ سِ بِ اَل مَ ُن يَغُرْرك لِيْ  اَل فَ 

  1  دٍ يْ عِ بَ  نْ مِ  رِ ــــاظِ وَ لنَّ لِ  تَْحُسنُ  وَ                  

واطنين .  وطن والم ب ال ا بجان دم اعتنائھ ائھا لع ة وأعض ن الحكوم اعر م تكي الش ويش
  وينتقد قوانيننھا ورغباتھا التي تفيد األجانب وتخدمھم:

َّ أَ   ـمْ ـلَ عْ يَ   رَ وْ ـتُ سْ الدُّ   أــــــرَ ـقْ يَ   نْ مَ  ً       هن   مـصـنّـف  ابِ دَ ـتِ االنْ   ـكِّ ـصَ لِ   َوفـقـــا
 فـرَ فْ رَ يُ   ــــالدِ البِ   ـينِ بَ ـرِ يْ غَ   زِّ عِ   يفِ       ـهَق◌َ لْ يَ   فَ ـوْ فُ ــرْ المَ   ـمَ ـِرالَعلَ ظُ نْ يَ   نْ مَ 
َّ ق أَ صدَّ ــــــــا يُ نَ سَ لِ جْ مَ  تِ أْ يَ  نْ مَ    لّفؤَ مُ  نَ يْ بِ ـــاخِ النَّ  رِ ـــــيْ غَ  ادِ ـــــرَ مُ ه     لِ ن
  ترسـفُ   ةِ ـارَ شَ تِ االسْ   ــــــلِ ھْ أَ   دـوْ ـيُ قُ بِ        ايُلفھَ   ةِ ارَ زَ الـوَ   ُمـطـَرد  تِ أْ يَ   ـنْ مَ 
َّ كُ        ـانَ ـدَ نْ عِ  ـةمَ ـوْ كُ الحُ   ـىقَ بْ تَ   اـذَ كَ ھَ فَ أَ  ً ل ه  ـمــــا   ــَرفُ تُـزخْ وَ   ىرَ ـلـوَ لِ   تـمـوَّ
ُ عَ َف◌ِ   ـلَّ قَ وَ   ـاھَ ـرُ ائِ وَ دَ   تْ ـرَ ـثُ كَ    فُ ـوَ جْ أَ   ـالٍ خَ   ـوَ ھُ وَ   كبُـرُ يَ   ــــلِ بَ الطَّ كَ        ـاھَ ـال
  ِحـفُ ُمجْ   ـنِ اطِ وَ المُ   ــــةِ عَ فَ نْ مَ بِ   ــــلٌ مَ عَ       ـاھَ ائِ رَ زَ وُ   ـنْ مِ وَ   ـاھَ نْ مِ   ـانَ ءَ اسَ   ـمْ كَ 
َ   ــــاحُ ـتَ جْ تَ         ـــةً ـيَ الِ مَ   ـةً ـاسَ يَ سِ   ـالدَ الـبِ   ـوـكُ شْ تَ  َ تُـتْ وَ   ـــالدِ الـبِ   الَ ـــوَ مْ أ   ـفُ ـل

  ـرفُ تُصَ   ـةِ يَّ عِ الرَّ   ةِ ـــــــحَ لِ صْ مَ  رِ يْ غَ  يفِ        ـاــــــمَ نَّ إِ وَ   الَ قَ الثِّ  اھَ بُ ائِ رَ ضَ   ىـبَ تُجْ 
دة  تْ مَ كَ حَ  فُ خَ تُ   ــيھِ فَ  الءِ خْ دَّ ــــــــــــال  ىلَ عَ   امَّ أَ        ـاـــــــــھَ مَ كْ احُ نَ يْ لَ عَ  ُمشدِّ   فـِّ
  تعجـُرفُ وَ   ةٌ اظَ ظَ فَ  نَ يْ سِ ـــائِ ــــــــالسَّ  يفِ       ــــاـــــــــھَ نَّ إِ  ـةَ يَ اشِ الفَ  َخلُّوا  مُ وْ قَ  ايَ 
َ بِ  الّ إِ  يـھِ ـتَ نْ تَ   ال     مْ كُ الدِ ـــــبِ بِ   ــــــعامِ ـطَ مَ   زِ يْ ـَكـلِ نْ إلِ لِ    اـوْ ـــــــــــــــــفُ ـشَ لْ بَ تَ تَ   نْ أ
ِ بِ  َ   ا   اـوْ ِصـفُ تُنْ  ــــــــــمْ لَ  ـمْ اكُ نَ لْ ـادَ جَ   ـنُ حْ نَ  نْ إِ         ــــمْ ـكُ ـالُ ـابَ مَ  ـــانَ اءَ رَ زَ وُ  ــايـ
َ كَ وَ    ـفُ َق◌َ ـرْ الـقَ   ـانبَـْيـهجَ بِ   ـلُ ـيْ تَمِ  ثـِمـــــــــل      هرِ وْ ــرُ غُ  ـرطِ ـَف◌َ لِ  مْ كُ ـدَ احِ وَ  نَّ ــأ
   2اـوْ فُ رَّ صَ تَ تَ  نْ أَ  ــــــرِ مْ األَ  ـيفِ  ـمْ كُ تُ ـوْ فُ يَ وَ        ــاھَ مِ اسْ بِ  ـةِ مَ وْ كُ الحُ  نَ مِ  نَ وْ عُ نَ قْ تَ فَ أَ 

ي     غاله ف اكم النش ن الح اعر م تكي الش ه ويش دم اھتمام لمين , وع ه للمس و وظلم اللھ
دم  فا التھ ى ش وم عل م أن الق ى رغ بالد, عل ة مصلحة ال ي ترقي ة ف وطن واألم بجانب ال

ة  هوالھالك  وإرسال الملحدين للحكومة . ويحّديه أنه سوف يحاسبه هللا ويعاقب ذه الغفل لھ
  واإلھمال 
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 واالستبداد:

  ااعَ طَ تَ اسْ  امَ  رُ مِ ؤْ ا المُ ھَ بِ  رُ ــــوْ جُ ـــــا            يَ ـــاعً بقَ  ــــانَ تِ الَ ھَ جَ  نْ ا مِ نَّ كَ سَ 
  اـــــاعَ ضيَ  تْ كَ لَ ھَ  ــــةٌ مَّ ـــا أُ نَ بْ ھَ اعا            وَ يَ تِ ارْ  اھَ بِ  تَ وْ مُ نَ  نْ ا أَ نَ ـــــدْ كِ فَ 

  دِ يْ مِ الحَ  دُ بْ ا عَ ھَ ـــــــــــــرَ مْ ى أَ لَّ وَ تَ                      
  اـــدّ بَ تَ اسْ وَ  تجـــــبرُ  ـــــــانِ طَ لْ سُ ا            لِ جـــــدً  لِ وْ القَ  ضُ عْ بَ  سَ يْ لَ وَ  لُ وْ قُ أَ 
  ىدَّ فَ المُ  كُ ــــــــلِ ــــــا المَ ھَ يُّ ا أَ ال يَ ا            أَ ـــدَّ عَ تَ اسْ  امَ وَ  رِ وْ مُ ي األُ فِ  1دىعَ تَ 

  دِ ـــــــوْ جُ ي الوُ ُك فِ تَ  مْ لَ  هُ اَل وْ لَ  نْ مَ وَ                     
  افَ زَ عَ وَ  راً مَ ي زُ ھِ تَ شْ ــــا تَ مَ  ـــــمْ قِ فا            أَ رْ طَ  كَ لْ المُ  سَ وْ سُ تَ  نْ أَ◌َ  نْ عَ  مْ نَ أَ 
  افَ سْ خَ  تَ ئْ ـــــــا شِ مَ ھْ مَ  انِ دَ لْ البُ  ا            ُسمُّ ُعــرفَ  لِّ خَ  ـــةِ يَّ عِ َر الرَّ كْ نُ  لَّ طَ أَ 

  دِ وْ حُ ى الـــلُّ لَ إِ  اءُ ـــــشَ تَ  نْ مَ  لَ سَ رْ أَ وَ                     
  اعدَ تِ طُُرق ابْ  نْ مِ  تَ ئْ ـــــا شِ ن مَ أبْ             اعٍ ُمطَ  كٍ لْ مُ  نْ مِ  ــــــاسُ النَّ  تكَ دَ فَ 
   اعِ يَ ى ضِ وَ الُد سِ ـــذي البِ ھَ  ـلْ ھَ اع             فَ رَ  تُ اَل ــــــــه وَ لَ اإلِ  شَ خْ  تَ اَل وَ 

  ديْ بِ ى عَ وَ سِ  ــــادِ بَ العِ  وِ أَ  تَ كْ ـــــلَ مَ                         
  ارِ ـــــوَ بَ  يفِ  مْ ھُ  مْ اُس أَ◌َ النَّ  ـــاشَ اِر           أَعَ دَ  رَ يْ غَ  كَ رِ وْ صُ ي قُ فِ  ــــــمْ عَّ نَ تَ 
  ـــــارِ مَ دَ  يفِ  كَ ـــــالِ مَ المَ  نَّ إِ  بْ ھَ وَ            ارِ ـــــذَ تِ اعْ بِ  بَ ـــــالِ طَ تُ  نْ لَ  كَ نَّ إِ فَ 

  2دِ يْ شِ المَ " بِ زُ دَ لْ "يَ ـــــــــــاءً نَ بِ  سَ يْ لَ أَ                    
ول والفعل  ة واالختالف في الق ا الكاذب ة ودعاويھ ة الظالم ويشتكي الشاعر من الحكوم
اقلين  ة غيرالع ع المراتب في دار الخالف اء الجھالء رشوة, وبي وتفويض األمور لألغني

اس , وغير المؤھلين, ويشكو الشاعر من الحكومة لعدم اھتمامھ ذاءھا الن ا بنصحه , وإي
 وتھديدھا لھم قتاال وجداال:

  لٍ ــــلَّ ضَ مُ  لِّ كُ  بٍ لْ ة قَ ــــايَ مَ عِ  تْ فَ شَ كَ       ةٌ يَ رِ ــــوْ ھُ مْ جَ  يھِ وَ  ةَ مَ ــــوْ كُ الحُ  نَّ إِ 

  لِ وَّ األَ  انِ مَ الزَّ  ــــــقَ ُحمْ  ـــمْ ھُ لَ  تْ دَ بَ أَ       ةٍ رَ ــــــيْ سِ بِ  ادِ بَ العِ  جِ وْ ى أَ لَ إِ  تْ ارَ سَ 

  لِ ھَ لْ ھَ بِ  المِ الكَ  جِ سْ نَ  ــــنْ مِ  تِ أْ يَ  ــــمْ لَ        حٍ اصِ نَ لِ  نَ ـــوْ عُ مَ سْ تَ  وْ لَ  مْ اضــركُ مَ 

  لِ ظَ ـــنْ ع الحَ يْ قِ ــــا نَ نَ عُ ـــرِّ جَ تُ  تْ امَ دَ        ــــــــةٍ مَ وْ كُ حُ لِ  ـــةٍ بَ عْ ــى لُ بقَ تّام نَ حَ 

  ابِ ــــــــذَ ء العَ ـــــــــوْ ا سُ نَ مُ وْ سُ تَ ا        وَ فً يُّ حَ تَ  ارِ وَ البَ  قُ ـرُ ــــا طُ نَ وا بِ حُ نْ تَ 

                                                            
ادر إل المعجم الوسيط.وانظر: ( تعدى ) عليه ظلمه والشيء جاوزه - 1 د الق د عب براھيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حام
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لُ  نُ حْ نَ ا وَ ذَ ھَ    1لِ طَ يْ الخَ  اهجَ ا تِ دً عِ تَ ــــرْ مُ  ـــــارِ الفَ كَ         اھَ ـــاھَ جَ تِ  نَ ـــوْ ُمَجدَّ

  ؟لْ تُ قْ نَ  مْ ن لَ إِ  تُ وْ مُ نَ مـــــا سَ ــــا أَ نَ مْ قُ         نْ إِ  ـــالَ تَ القِ  افُ خَ ا نَ ھَ نْ ا مِ نَ الُ ا بَ مَ 

قَ  نَ مِ  ثتَ فَ ا نَ مَ يْ الً فِ اذِ ا عَ يَ    2لِ مَ ھْ المُ  عِ يْ رِ ى الصَّ لَ ه عَ يْ فِ  تَ مْ ـزِ عَ وَ  ـى      الـرُّ

ا  ل أھلھ ه وقت ران ظلم بالد بني ه , وإشقاء ال نقض يمين ويقول الشاعر شاكيا من الحاكم ل
 إلدارة الحكومة سفيھا وجاھال:

  اھَ يْ فِ  ــــانَ خَ وَ  نُ ــــيْ مِ اليَ  ضَ قَ نَ  ــــــدْ قَ لَ                    

  ـــانً يْ ھِ ه مُ رُ ــبِ جْ تُ  مـــــنْ  ــــــاءً قَ ــى     شَ قَ شْ تَ  انُ ـــــدَ لْ ه البُ بِ  تْ انَ كَ  ـــدْ قَ وَ 

  ـــانَ يْ ئِ المُ  لَ تَ ا قَ ھَ لِ ھْ أَ  ـــــــنْ مِ  ــمْ كَ وَ       ـــــمٍ لْ ظُ  انَ رَ يْ ــــا نَ ھَ ى بِ كَ ذْ أَ  ـــمْ كَ فَ 

  4ا نَ يْ حِ ا طَ يُِرھَ  ــــــمْ لَ وَ  3ـــةٍ عَ جَ عْ جَ ا      بِ ـــاھَ َرحَ  سفـــه ــنْ مِ  رُ يْ دِ يُ  انَ كَ وَ 

ق  ذي يخل الم ال ل الظ ر الجاھ ن اآلم ي م ا لق اكيا عن آالم الشعب م اعر ش رجم الش ويت
   البغض والحقد في قلوب الناس بكل أمر من أموره:

  الحيَ  نْ ا عَ ھَ بُ ـــرْ حَ  ــكَ نْ مِ  تْ حَ قَ لَ   ي   اتِ وَ اللَّ  بَ وْ طُ الخُ  كَ لْ ى تِ سَ نْ نَ  فَ يْ كَ  

  ـــــالضَ فْ مِ  مٍ ــــالَ عَ  لَّ كُ  لٌ ــــاذِ خَ       مٌ كْ حُ  ـــــلِ ھْ جَ لْ لِ  انَ كَ ـــا وَ نَّ كُ  مٌ ــوْ يَ 

 5الِ جَ الرِّ  بِ وْ لُ ي قُ َض فِ غْ البُ  سُ رِ غْ يَ       رٍ مْ أَ  لُّ ه كُ ــــــوِّ تُ عَ  ـــــنْ مِ  ــــرٌ آمِ 

روف الرصافيالشاعر ويشتكي     ة الرشيدمن  مع م وسوء إدارة  الخليف لسوء حكمھ
ا المس وا , وأّم المين ترق ـالبالد ما أّداھا إلى الدمار , ويقول متفّجعا ومذّكرا أن الع لمون ـ

  تخلّفوا 
                                                            

ّنْورُ  - 1 يده المرسي يبأل الكلب. المحكم والمحيط األعظم أو الَخْيَطل : السِّ ن س ن إسماعيل ب ح, الحسن علي ب د  :ت عب

   .114ص: 5م,جـ  2000بيروت -دار الكتب العلمية, الحميد ھنداوي
وان  - 2 روف الرصافيدي ـمع ي, ج طفى عل ات لمص رح وتعليق وان   .223,221,224ص: 3,ش ذلك انظر:دي وك

  .163,164ص:1الرصافي ,جـ
الم وال  - 3 ر الك ا ) يضرب للرجل يكث الجمل اشتد ھديره والرحى صوتت وفي المثل ( أسمع جعجعة وال أرى طحن

ا  ل وبھ ه الجعجاع واإلب ه أزعجه وشرده وحبسه وألزم يعمل فھو جعجاع وفي المكان قعد على غير اطمئنان وب

ات ـ إل المعجم الوسيط . انظر:نحرھا حركھا لإلناخة أو النھوض أو للحبس والجزور براھيم مصطفى ـ أحمد الزي

  .124ص: 1جـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار
  .382ص: 2, جـ الرصافي ديوان - 4
  .387ص: 2, جـ المصدر نفسه - 5



144  
ة  ذه العيشة الرزيل ر في بواعث ھ دعو التفكي رة وضيعة . وي ة وحقي ويقضون حياة ذليل

ى وعدم الرغبة في التطور , واال م سلكوا عل م أنھ كتفاء بھذا التقھقر والتدني . ويذكر لھ
  طريق ما يدلّھم إلى السالمة بل يضلّھم . ويتأسف أخيرا على موت الشبان الذليل:

  
  رُّ دِ تَ سْ مُ  كِ ضِ يْ فَ  ابِ حَ ــــاَن سَ مَ رُّ     زَ مِ تَ سْ مُ  ــــكِ مِ كْ ِذ حُ ـــوْ فُ ـــاَن نُ مَ زَ 
  َمِخرُّ ُمشْ  كزِّ ـــــاُء عِ ــــاَن بنَ مَ َمقـــــرُّ     زَ  هلَ  تَ نْ أَ  لـــــمِ ــــاَن العِ مَ زَ 

  دِ وْ عُ ـــــِد السّ ي سعَ ــــالك فِ دُر عَ بَ وَ                  
  انَ طْ طَ حَ انْ  دِ قَ  انِ ـوَ الھَ  كِ ي َدرْ فِ ــا     وَ نَ طْ بَ ھَ  ـــــدْ قَ وَ  نَ ــوْ المُ ى العَ قَ رْ تَ 
  قَطَنَا اددَ غْ ــــي بَ نِ ا بَ ـــــــا يَ نَ طْ َق◌َ فَ      انَ طْ حَ شَ  دْ قَ  ةِ ارَ ضَ الحَ  نِ نَ سُ  نْ عَ وَ 

  دِ وْ ـــــــرُ القُ  شِ يْ ي عَ فِ  نُ حْ نَ  ـــمْ ى كَ لَ إِ                
  ــــــنّ فَ  لِّ كُ بِ  ــــومْ لُ عُ لْ ــــــاًء لِ نَ بِ        دِ وْ جُ الوُ  ــــابَ بَ ُت جلْ وْ ضَ لنَ  نْ ذَ إِ 
َ التَّ  ىــــرَ سَ ا أُ ا يَ اذَ مَ لِ    ينِّ دَ التَّ وَ  قـــــــرِ ھْ قَ التَّ ا بِ نَ ـــــذْ خَ ي      أَ نِّ ــــــــــأ

  دِ ـوْ عُ الصَّ  ـــــنِ عَ  نَ يْ ــــــزِ اجِ ا عَ نَ رْ صِ وَ               
ً ـــال فَ الفَ  نَ ــــوْ بُ ــــوْ جُ جــــاً      يَ ھْ نَ  هوْ لُ ھَ جَ  جٍ ھَ نْ ي مَ ا فِ وْ شَ مَ    اجَ فَ فَ  جا
  ىجَ زْ تُ  انِ بَ ى الشَّ لَ ي عَ فِ ھَ ـــا لَ يَ ى       فَ ــجَ رْ تُ  ال ةِ المَ ُث السَّ يْ ى حَ لَ إِ 

 1يبِّ لمِ الَّ  تِ ــــوْ ـــــى المَ لَ إِ  ثٍ بَ ــــى عَ لَ عَ              
ة لفتق  وك حّج ه المل ذي يجعل ائم الدستور المّزيف ال ويشتكي الشاعر الشكوى إلى ق

ين ال اق ب اس لتحقيق الناس ورتقھم ووسيلة رزقھم. بينما يكون الدستور عالمة الوف ن
اوتھم الطبقي  راد المجتمع رغم تف رد من أف ّل ف األمن والمساواة. ويوّصل الحق لك

  والعرقي: 
        وماذا عسى يجدي سقـوط وزارة    فيا أيھـــــــــا الدستور فاقض بما ترى    

  قِّ الحَ وَ  لِ دْ العَ وَ  رِ وْ تُ سْ الدُّ  ــــــــــمِ ائِ ى قَ لَ إِ     قِ ـرْ ض العِ ابِ ى نَ سَ األَ ب بِ لْ ةُ قَ ايَ كَ شِ 
  قِ تْ الرِّ وَ  قِ تْ ي الفَ فِ  اسِ النَّ  نَ وْ دُ  مُ كْ ا الحُ ھَ لَ    ة ثَ اَل ثَ  كِ ــــــــوْ لُ المُ  لِّ ى كُ لَ عَ  كٌ وْ لُ مُ 
  يقِ ُعنُ  ـــــا ُضربَتْ ھَ لِ جْ أَ  نْ مِ  وْ لَ عاً وَ يْ طِ مُ     ـــــــاھَ رِ ـــيْ غَ لِ  نُ وْ كُ نّي ال أَ إِ◌ِ  مُ سِ قْ أُ وَ 
  قِ رْ ة الشَّ ضَ ھْ ى نَ رَ يَ  نْ و أَ جُ رْ م يَ وْ اليَ  كَ بِ     ايً ـــــاكِ شَ  عُ مَ سْ تَ  رُ وْ تُ سْ الدُّ ا ھَ يُّ أَ  لْ ھَ فَ 
ً الِ طَ  مِ ارِ وَ الصَّ  قِ فُ أُ  نْ مِ  تَ ئْ جِ  دْ قَ لَ    قِ فُ ى األُ ھَ تَ نْ مُ  نْ مِ  سِ مْ الشَّ  عِ ــــوْ لُ ا طُ نَ يْ لَ عَ    عا
  غ الِعشقِ لَ بْ زت مَ ـــــــــاوَ ى جَ تَّ حَ  كَ ءَ اقَ لِ     تْ قَ شَّ عَ تَ  دْ قَ  ــةٌ مَّ ـــــا أُ نَّ مِ  تْ فَ ادَ صَ فَ 
  قِ فْ الــــــــرِّ بِ وَ  اقِ فَ الــــــوَ عاً بِ يْ مِ ا جَ نَ فْ تَ ھَ    ا مَ نَّ إِ وَ  تَ ئْ جِ  نَ ـــــيْ نُبِد ُعنفاً حِ  مْ لَ وَ 
  رقِ ــــــــر ُمتّسع الخَ مْ ى األَ اخَ رَ تَ  نْ كِ لَ وَ     عاً اقِ رَ  قِ رْ خَ لْ لِ  كَ نْ ي مِ جِّ رَ ا نُ نَ لْ ظَ وَ 
  يشقِ المُ  ـــــــــــــــــدِ عِ سْ مُ لْ لِ  لَهِ اِل◌َ يَ فَ  مْ ھِ يْ دَ لَ    ِعد ُمسْ  تَ نْ ى أَ لَ ا األُ◌ُ انَ قَ شْ م أَ وْ اليَ  كَ بِ 
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َ بِ  اكَ رَ نَ    ــــــــلقِ ى الخَ لَ ة ال عَ جَ حُ  مْ ھِ يْ لَ عَ  تَ نْ أَ وَ     ةً جَّ حُ  قِ ــلْ ى الخَ لَ عَ  مْ ھِ يْ دِ يْ أ
وا عَ وَ    ه ا بِ وْ قُ زَ تَ ارْ وَ  مِ كْ الحُ ا بِ وْ رُ ثَ أْ تَ اسْ  دِ قَ    1قِ زْ ع الــــرِّ بَ نْ مَ  مْ ھُ لَ وْ حَ  ى َمنْ لَ َسدُّ

ين  2السلطان عبد الحميدالشكوى إلى  الشاعرإيليا أبو ماضيويقّدم  المفسدين للتفريق ب
 المسلمين : 

  قِ رُّ فَ التَّ  فَ وْ خَ  قِ يْ ــرِ فْ التَّ بِ  بَ عْ ا الشَّ ـــوْ مَ ــا     رَ مَ ـــــالَ طَ وَ  نَ وْ ـــدُ سِ فْ المُ  كَ نْ عَ  قَ رَّ فَ تَ 

  قلــــــــقِ ّي مُ لــــــق أَ قْ ب مُ عْ شَ  نَ ـــوْ لُ وْ قُ ا     يَ ــوْ عُ اجَ رَ تَ  مَّ ثُ  ضِ رْ ي األَ قوا فِ لَ قْ أَ  مْ كَ وَ 

  يقِ التُّ  ـــــــدُ ھِ اَ الزّ  ــــــمُ اكُ يَّ ذَ  ـــــــمْ ھُ دَ يَّ أَ ا      وَ وْ عَ ادَّ وَ  فَ يْ اجِ رَ ه األَ نْ ا عَ وْ رُ وَّ زَ  مْ كَ وَ 

َ اسْ فَ  ـــــادِ صَ رْ المِ بِ  ـــابِ ى البَ لَ ـــه     عَ َل◌َ  وافُ قَ وَ  دْ قَ ى؟ وَ وَ كْ الشَّ  عُ فَ رْ يَ  نْ مَ لِ    قُ طِ نْ ه يَ لَ أ

◌ّ شَ  نِ اَل ذْ جَ  يَ عْ ى سَ عَ سْ يَ  ـــــاءَ جَ  ــــدْ قَ ــــــس       فَ سِّ جَ تَ مُ  اَل وَ  اشٍ  وَ اَل ــــا وَ مَّ أَ وَ    3قيِّ

مامه بأمور أمته وعدم اعتنائه بمملكته, ويحّب ويشتكي الشاعر من الملك لعدم اھت       
  اللھو واللعب :

َ ــــــا، فَ ھَ نْ عَ  اتَ مَ         ثََرهَر الثَرْ يْ ثِ أي كَ ش الــــرَّ ــــائِ َملِكاً طَ  تْ ـــامَ قَ أ

  4ــــــاَء إذاً اَقبَلـــَْت ُمْعتــــََذَرهْ لَهُ ُعْصبــــــةُ ُســـوٍء ُكلّمـــا جَ وْ حَ         

وه ويذكر ذين ظّن اطئ ال نھم الخ اكم لظ ن الح اس م ة الن ة أو عام كوى الرعي اعر ش الش
  ُمصلحا وُمفّديا ومعينا في كل الباليا , لكّنه فعل خالف آمالھم وأمنائھم وظلمھم:

  ةٍ يَّ لِ بَ  لِّ كُ  ـــرِّ شَ  نْ ا مِ ـــايَ عَ الرِّ بِ        ىــــدَّ فَ المُ  كُ يْ لِ ه المَ نَّ ا أَ ـــوْ مُ عَ زَ 

                                                            
  .397ص: 2, جـ الرصافي ديوان - 1
د عزل السلطان عبدالحميد الثان - 2 لطة بع ولى الس د بإسالمبول (إسطنبول). وت ي بن السلطان عبدالمجيد، أحد سالطين الدولة العثمانية. ول

ام  راد الخامس ع ـ 1293أخيه السلطان م ب، 1876 -ھ ددھا المخاطر من كل جان ة، تتھ ة الھاوي ى حاف ذاك عل ة حين م، وكانت الدول

د في  وتفاقم أزمة الديون، وضعف الجيش.السيما فتن القوميات التي ھددت الدولة بالتفتت،  ودات السلطان عبدالحمي كان من أبرز مجھ

رفض كل  -2الدعوة إلي وحدة المسلمين تحت ما سّماه الجامعة اإلسالمية لمواجھة األعداء المتربصين بھم.  -1مواجھة ھذه المخاطر: 

لته مقابل أن يسمح لھم بالھجرة إلى فلسطين. ولم تخدعه كل الوسائل إغراءات اليھود والصھاينة في تقديم المساعدات الفنية والمادية لدو

دة.  دافھم البعي ى أھ تخدموھا للوصول إل ي اس اليب الت دة -3واألس ق الوح ة لتحقي ن السكك الحديدي بكة م الم اإلسالمي بش ط الع أراد رب

ازه حتى المدين م إنج ذي ت د الحجاز ال دأ بمشروع سكة حدي ين شعوبه. فب ام (االندماجية ب ورة ع ـ ، 1326 - 1318ة المن  - 1900ھ

ـ م. وانظر: 1909وتوفي سنة  م) وھو المشروع الذي دمره اإلنجليز في الحرب العالمية األولى،1908 ة, ج ة العالمي الموسوقة العربي

 . 1ص:  1

 .     507ص: 3جـ  إيليا أبوماضيديوان  - 3

     .506ص:  3جـ المصدر نفسه,  - 4
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 ةِ يَّ عِ لرَّ ى لِ ـــــدَ ســــه فَ فْ  نَ اًل اذِ بَ        اكً لْ مُ  ةــــيَّ عِ ي الرَّ دِ تَ فْ ـــا تَ ـــمَ نَّ إِ 

  1ةِ ـــيَّ سِ وْ الرُّ  ـــةِ مَّ ألُ ا لِ رً ــــيْ صِ نَ        مُ وْ القَ  همَ ھَّ وَ تَ  ـنْ مِ  مُ وْ القَ  ــــمَ لَ ظَ 

س نحو ويعرض الشاعر الشكوى من الحكومة لعدم وفاء عھدھا وفرض القيود على النا
  منعھم للصحافة من تقديم شكاية المسلمين , ومنعت الكواكب من التبيين والتبشير:,

  ـــاثقَ وْ ــي مُ اعِ رَ  تُ اَل  ـةَ ـــاسَ يَ السِّ  نَّ ــــا       إِ ھَ دَ ھْ عَ  ـــةِ اسَ يَ السِّ  فُّ كَ  تَ قْ لَ خْ أَ  دْ قَ 

  اقَ دِّ صَ ب مُ وْ ذُ ـــد الكَ جِ يَ  نْ إِ  ـــرُّ الشَّ وَ        ــــمْ ھُ لَ وْ قَ  قَ دَّ صَ ر وَ صْ ى مِ لَ ا عَ وْ بُ ذَ كَ 

  ارقَ تشْ وَ  بينَ تُ  ـبَ اكِ ـــــوَ ـــوا الكَ عُ َن◌ُ ـــــا       مَ اتنَ كَ شَ  ثّ بُ تَ  نْ أَ  ةَ افَ حَ ا الصَّ وْ عُ نَ مَ 

  اقَ ھَ رْ ـــــا أَ مَّ إِ  رَ ــــــيْ سِ ــــــو األَ كُ شْ ـــا       يَ نّمَ إِ فَ  دَ ــــوْ يُ وا القَ عُ فَ وا رَ فُ صَ نْ أَ  وْ لَ 

َ فَ  ـــــاةِ نَ القَ  بِ لْ ى سَ لَ ا إِ وْ عَ سَ وَ   2اقَ فَ خْ ال تَ  نْ أَ  ّهللاُ  ـــاءَ شَ ـــــا، وَ يً عْ وا       سَ قُ فَ خْ أ

  أعضاء الحكومة -
اعر       ّدم الش افي ويق روف الرص اعر مع لب  الش ة لس اء الحكوم ن أعض كوى م الش

ريھ ذين ُي اء ال ة كالظم ّل فضل ونعم ا محرومين من ك اء خيرات البالد وترك أھلھ م الم
ذكر كامل وحلمي وحقي  اس. وي العذب ولكّنه اليسقى. ويتألّم الشاعر لعدم إقامة بين الن

  أّنھم ما حاولوا رفع الظلم:
  قِ الزَّ  ةَ ضَ خْ ا مَ نَ انَ طَ وْ َمخُضوا أَ  مْ كَ وَ    ا نَ نَ وْ بُ لِ حْ يَ  ـــمْ ھُ ــــاٌء فَ شَ  ــــــــــمْ ھُ أنّا لَ كَ 
  ى الَمْذقِ وَ ــا سِ ھَ يْ نِ اكِ لسَّ ا لِ وْ كُ رُ تْ يَ  مْ لَ وَ    ـــا ھَ ضِ خْ مَ  دِ عْ بَ  نْ مِ  دَ الُزبْ  نَ وْ ذُ خُ أْ يَ  مْ ھُ وَ 
َ ى بِ رضَ تَ أَ    ى َرقلَ راً عَ بْ حِ  نَ يْ ـــــــاقِ لبَ لِ  حُ بِ صْ تُ وَ   شــــراً عْ مَ  مِ كْ الحُ بِ  صُّ تَ خْ تَ  نْ أ
  الَرْنق مِ ھِ رِ ؤْ سُ  ضِ عْ بِ  نْ مِ  بةٍ ى نغْ وَ سِ    دْ نَرِ  ــــــمْ لَ وَ  كَ نْ مِ  وَ فْ الصَّ  نَ وْ دُ يْ رِ يُ  مْ ھُ وَ 
  يقِ ال يسْ اء َعذباً وَ ا المَ نَ يْ كســــاٍق يُرِ     ـــــمْ ھُ نَّ إِ وَ  ـــــاءِ مَ الظُّ ال كَ إِ  نُ حْ ـــــا نَ مَ فَ 
  بقِ ي َحْلبَة السَّ فِ  دَ جْ المَ  لَ ھْ أَ  قُ ــــابِ سَ نُ     ـــــمْ قُ نَ  ـــمْ لَ  كَ ـــــدِ ھْ عَ  لُ وْ ا طُ نَ أَ  رَ تَ  مْ لَ أَ 
  ي ِرقفِ  نُ حْ نَ  مْ أَ  ارِ رَ حْ األَ  نَ مِ  ـــنُ حْ نَ أَ    ـــــا قنَ وْ قُ حُ  ــــامِ ضَ تِ ي الھْ رِ دْ نَ  كُ نَ  مْ لَ وَ 
  قرْ ال فَ بِ  لكَ ل تِ ثْ ى مِ ــــــرَ خْ ف أُ يْ لِ أْ تَ وَ    ةارَ ط ِوزَ ـــــــــوْ قُ ال سُ إِ  ــــــدْ فِ تَ سْ نَ  مْ لَ وَ 
ر وَ بَ التَّ  اجِ ھَ نْ مِ وا بِ ـــــارُ سَ وَ    مْ ھِ َسيرِ  جَ ھْ ا نَ وْ طُ قَ سْ أَ  وْ لَ  مْ ھُ ــــرُّ ا ضَ مَ وَ    الِحذقِ صُّ
  قِ رُ الطُّ  حِ ضَ وْ أَ  نْ مِ  لِ دْ العَ  قَ يْ رِ طَ  نَّ إِ فَ    ــــمْ ھِ قِ يْ رِ ر طَ ـــــيْ غَ  لِ دْ لعَ وا لِ رُ صِ يُبْ  مْ لَ أَ 
  قِ دْ الصَّ وَ  لِ دْ ى العَ لَ ى عَ رَ خْ أُ  مْ قُ تَ  مْ ا لَ ذَ إِ   ةٍ ارَ زَ ط وَ ــــــــوْ قُ ي سُ دِ ى يجْ سَ ا عَ اذَ مَ وَ 
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  يقِّ ــــا حَ مَ لھُ ثْ مِ ي فَ قِّ ا حَ يَ  رَ ــــــــا جَ مَ ى  كَ رَ جَ  نْ إِ ي وَ مِ لْ حِ  لِ بْ قَ  نْ ل مِ امِ ى كَ ضَ مَ      

  ى الَزْعقِ لَ و إِ عُ دْ يَ ي وَ نِ يْ جِ يشْ  انَ كَ  نْ إِ وَ    هتُ ـــــــــــــرْ كَ ي ذَ ذِ الَّ ي بِ دِ نْ عِ  مُّ ا الھَّ مَ وَ 
  يقِ بْ تُ  وْ أَ  رِ مْ األَ  نِ عَ  تْ اءَ شَ  نْ مَ  حُ زِ حْ زَ تُ    ــــةٌ يَّ فِ حَ ٌف كَ  رِ ــــــــتْ السِّ  اءَ رَ وَ  نْ كِ لَ وَ 
يقِ ي َحلَ فِ  وَ ا ھُ جَ الشَّ ـــــــرِّ كَ سِ بِ  تُ لبُحْ    ٍة سَ عْ نَ ي بِ انِ سَ لِ  تْ ـــــــــــدَّ ٌد شَ  يَ اَل وْ لَ وَ 

1   

  
وطن.  ادة ال تھم لقي دم أھلي واطنين واألجانب لع ويشتكي الشاعر من أعضاء الحكومة الم

واطنين , و الفون الم م كالب , ويخ أّنھم لھ أمرونھم , ك ّل من ي م يطيعون ك يضجر ألّنھ
  ويشّدون عليھم في تنفيذ القوانين الجائرة كأّنھم أسود لھم:

  
  ديْ بِ العَ  مُ ھُ ة وَ ــــــادَ سَ  ــــــــــمْ اھُ رَ تَ        ـالٍ جَ رِ  نْ مِ  ةِ مَ وْ كُ الحُ  دَ نْ عِ  مْ كَ وَ 

  دُ وْ سُ أُ  مْ تھُ ـدَ جلْ  ــاءِ ــــــــــــنَ بْ ى أَ لَ عَ        نْ لكِ وَ  مْ ھُ  بِ انِ ــــــــجَ ألَ لِ  البٌ كِ    

   2دُ وْ ھُ عُ  مْ ھُ نْ ــا مِ ــــــــــنَ لَ  تْ بَ تَ كَ  نْ إِ وَ        ا ــــــــنَ يْ ذِ قِ نْ مُ بِ  زُ ـــيْ لِ كَ نْ اإلِ  سَ يْ لَ وَ    

ع      راھيم  ويرف افظ إب اعر ح ى الش اإل ول باش عد زغل ارف س اظر المع قطع صلة ل ن
ين  ة ب بب التفرق ھم بس عاد أنفس اس إلس ؤس الن ن ب وزراء م تغالل ال نھم , واس ودة بي الم
الي سعد  سياسي مصر, وإھمال الوزراء  لرعاية حقوق الناس. ويرجو الشاعر من مع
ى  در عل ة المسيح .وھو يق م بمثاب ة, فھو بالنسبة لھ لتخليص الشعب من السياسة الباطل

  وت القاسي:إحيائھم وإنقاذھم من الم

  ِة ال يَني َجزراً َوَمّداــــــــــسَ      ى بَحَر الِسيارَ ي أَ◌َ ا لِ ــــــــــــمَ 

  ذاً َوَرّداـــــــــــا بَينَنا أَخــــــم     3ائَِف أَيبََستــــــَوأَرى الَصح

  4ّدادُّ َعلَيِه عَ ــــــــــــــِد َوذا يَعُ ــ ـ     ذا يَرى َرأَي الَعميــــــــــــھَ 

                                                            
  .398ص: 2ديوان الرصافي , جـ  - 1
  .460ص: 2, جـ  المصدر نفسه - 2
ا  - 3 ا, كم ا : إذا تقاطع بس مابينھم د ي أيبست ما بينا , أي قطعت ما بيننا  من مودة , ويستعار اليبس للتقاطع, يقال : ق

 .264ص:  حمد شوقي ,األعمال الشعرية الكاملة ألراجع إلى  يستعارالبلل للتواصل.
ي  - 4 اوية ف د مس ق آخر يع رى, وفري ا ي ى م ة عل ة اإلنجليزي د الدول ق يوافق عمي ان: فري يريد أن ساسة مصر فريق

 .264ص:  ,المصدر نفسهراجع إلى  مصر.
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  1رِّ ھَذا الَعيِش ُشھداــــــن مُ ـــِ م      ِوزاَرةَ تَجتَنيــــــــــَوأَرى ال

  )َسعدا(واِدِث األَيّاِم ـــــــــــــَر َوأَيقَظَت       لِحَ ــــــبِِمص 2ناَمت

  لَم يَأُل ُجھدا :َل ليــــــــــا َوَسأَلُت َعن       هُ فَقيــــــــفَطََرحتُھ

  3ل لِھَذا الَموِت َحّداــــــــــفَاِجعَ        )اـــَمسيُحھ(أَنَت  )َسعدُ (يا 

ُل فيَك َسعـــــــأَي       تام )رَ ـبِِمص(إِنَّ  )َسعدُ (يا    داـــــــاً تَُؤمِّ

 4اِل َسّداـــــَن الِعلِم ضيُق الحــــ       ـاَم بَينَھُُم َوبَيــــــد قــــــــقَ 

داء ثوب  ھممن الرجال األقوياء لعدم خوف قانالشاعر إبراھيم طويشتكي  من هللا , وارت
وءة  الذل والرياء. وھم ال يشعرون بآالم اآلخرين , ألّن صدورھم كالموتى و قلوبھم ممل
ي  نھم ف ز . ولك رون الع افقين, إذ يظھ ي صورة المن اعر ف دون للش م يتجّس الظلم . وھ ب

 الحقيقة يرتدون ثياب الذل والرياء: 

  هللاَ  ــــــــهِ يْ فِ  نَ ـــــوْ ) ال يتَّقُ نَ يْ اللِ ــــــــِة       (دَ ُعْصبَ لًى بِ تَ بْ ـي مُ ــــنِ طَ وَ 

ياُء َسَداھَ لَ ا وَ ـــــاٍب تُريَك ِعزَ يَ ي ثِ فِ    اكْن       َحْشـــــــــُوھا الّذلُّ والرِّ

  ااھَ شَ غْ ٍة تَ غَ وْ بُ ــــــــــــدْ ٍد مَ ـــــوْ لُ جُ ـــــٍة ليس تَْندى       بِ قَ يْ فِ ٍه صَ وْ جُ وُ وَ 

 5اھْم َمـــــْوتاھَ بُ ـــــوْ لُ ــــــاٌت قُ مَ لِ ظْ ٌر       مُ وْ ـــــــنَّ قبُ أنّھُ ٍر كَ وْ ــــدُ صُ وَ 

وفي النص تبدو البذرة األولى للظاھرة التي انتشرت فيما بعد في الشعر العربي, وھي 
ا ال ظاھرة استخدام الرموز المسيحية تأثرا بالشعر الغربي , لكن اإل شارة إلى المسيح ھن

  تصطدم بالرؤية اإلسالمية .

                                                            
ى  يريد أن الوزراء كانوا يستغلون بؤس الناس إلسعاد أنفسھم. - 1 ال اراجع إل ة ألاألعم د شوقي,لشعرية الكامل  حم

  .264ص: 
  .264ص:  ,المصدر نفسه,راجع إلى  نامت, أي الوزراء - 2
ه السالم - 3 ة عن عيسى علي الى حكاي ال تع اء الموتى.ق ه إحي ي أن معجزت ه واألبرص  شبه بالمسيح ف رئ األكم وأب

  .264ص:  ,المصدر نفسه, راجع إلى وأحى الموتى بإذن هللا
 .264ص: , المصدر نفسه - 4
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امھم   دم اھتم وطن ,وع ة ال ي ترقي ودھم ف دان جھ ؤولين لفق ن المس اعر م تكي الش ويش

ا وشراء  دھم بيع رون سقوط بل بنھوضه ,واكتفائھم بالھتاف لسالمة الوطن . رغم أنھم ي
 في حين يتبارون في رفع الشعارات الكاذبة عن حياة الوطن:

  ـــاھَ ـــاضِ ھَ نْ ـــى إِ لَ ــــى إِ ي    يَْسعَ ــــذِ َت الَّ نْ ـــــا أَ مَ ــــــد فَ عاقْ 

  ـــــــاھَ اضِ ـــوَ حْ ــــي أَ تَُعبُّ فِ      ابِ ئَ الـــــذِّ  ْيكَ نِ يْ عَ ــــْر بِ ظُ انْ وَ 

 1ْن"؟!طَ َي الوَ حْ يَ ُح:"فلْ ـــيْ صِ تُ ى     وَ رَ ــــــاُع ويُشـــــتَ ٌن يُبَ طَ وَ 

 السياسيون -
راھيمصّور يو اعرحافظ إب اكيا  الش ديا ش د المصرين مب يين , وينق ى السياس خطه عل س

را , ويتضّجر الشباب النشغالھم في  على لسكوتھم يوم الوفاق ا وانجلت ين فرنس م ب ا ت م
  المالھي وعدم اھتمامھم بالجد المستمر والعمل الجاد ألمتھم:

  لَِد الطَيِّبِ ـــــــــــــــِت بِالبَ َوال أَنْ      بِ يْ اُر األَدِ ُر دَ ـــا ِمصْ ِت يَ ا أَنْ مَ َف◌َ 

  اِق       ُسكوُت الَجماِد َولِعُب الَصبيـــــــــأَيُعِجبُني ِمنِك يَوَم الِوف

 2رٌّ ِمَن األَجنَبيـــــــــَولِلنَشِء شَ       اــــــيَقولوَن في النَشِء َخيٌر لَن

اقھم في من زعماء فلسطين ل إبراھيم طوقان ويشتكي الشاعر عدم إخالصھم لوطنھم ونف
 قولھم وفعلھم واالكتفاء باألمنية:

  أنتـــم(المخلصون) للـــوطنيّْه      أنتـــم الحاملون عبَء القضيهْ 

  3يْه!وِ القَ  دِ وْ نُ ــــــي الزَّ َك هللاُ فِ ارَ ٍل      بَ ـــوْ قَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  نَ وْ لُ امِ العَ  مُ تُ نْ أَ 

ب الذين يجادلون بينھم , ويحاورون بعضھم بعضا من أصحاب األحزاالشاعر ويشتكي 
دھم  ون عن مكرھم وكي نھم أن ينتشروا في األرض ويبحث تمس م تاركين أعدائھم , ويل

 وخدعتھم, وسبب شقاءھم وذلتھم وإھانتھم: 

  ؟دوْ دُ م اللَّ كُ وِّ ــدُ عَ  ـــنْ مِ  مْ تُ غْ ـــــرَ فَ ا     أَ ضً عْ بَ  قُ ــــزِّ مَ يُ  مْ كُ ضُ عْ بَ  ــــمْ كُ الَ مَ 

                                                            
  .288ديوان إبراھيم طوقان, ص:  - 1
 .327ديوان حافظ إبراھيم ,ص:  - 2
  .339ديوان إبراھيم طوقان , ص:  - 3
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  دـوْ ھُ جُ  نْ مِ  مْ كُ مِ صْ خَ ا لِ وا مَ رُ ظُ انْ ـا     وَ ضً رْ عَ  وَ اًل وْ طَ  الدِ ي البِ وا فِ بُ ھَ اذْ 

 د!يْ طِ وَ  مٍ ـــــزْ عَ ــــه بِ انُ كَ رْ أَ  ــــادَ ـــا     شَ عً يْ نِ ا مَ حً رْ صَ  نِ يْ دَ اليَ ا بِ وْ سُ مَ لْ أَ وَ 

 دِ وْ الجـــــدُ  ـاتِ ى رفَ لَ ُمْشَمِخّراً عَ       اهنَ بَ ، وَ  ـمْ كُ ـــدِ جْ مَ  قَ ـــــوْ ه فَ ادَ شَ 

  دوْ ھجُ ــــــــة , وَ لَ ذِ ـــــاق, وَ قَ شِ ى     وَ ضَ ـــوْ فَ  نَ يْ ه بَ ـــادَ تفَ ا اسْ ذَ ھَ  لُّ كُ 

  ديْ جِ مَ  مٍ يْ مِ افٍع عَ نَ  ــــــــنْ .. عَ اِت◌ِ ذَّ ـ      حبِّ الـ، وَ اتِ ھَ رالتِّ ـاٍل بِ غَ تِ اشْ وَ 

لتْ        اةٌ يَ حَ  كَ لْ تِ  نَّ هللاُ أَ  ـــــــــــــدَ ھِ شَ  دِ يْ بِ اةُ العَ يَ ـــــــــــا حَ ھَ قَ وْ فَ  فُضِّ
 1  

  ويشتكي الشاعر العصبة السياسية التي سببت دما رالبلد وأھلھا : 

  اھَ اؤُ قَ بَ  ـــالدِ البِ  ــــلِ ھْ ى أَ لَ ــــاٌر عَ ــــــة     عَ بَ صْ عُ فَ  ــــالدِ الِب◌ِ  ةُ رَ اسِ مَ ا سَ مَّ أَ 

  اھَ اؤُ رَ غْ ه إِ ـــــــــــدَ نْ عِ  قَ ّقّ◌◌َ حَ ـــــا تَ مَّ ه     لَ سَ اَل فْ اً إِ رــــاغِ صَ  ـــنَ لَ عْ ُس أَ يْ لِ بْ إِ 

  2اھَ اؤُ قَ شَ  الدَ ـــــــــــمَّ البِ عَ  ــــمْ ھِ مِ يْ عِ نَ ا     لِ أنَّمَ , كَ  نَ يْ مِ ـــــرَّ كَ مُ  نَ ـــــوْ مُ عَّ نَ تَ يَ 

ول   كريويق رحمن ش د ال اعر عب ة أ الش م الديمقراطي رار باس اة األح ن دع اكيا م و ش
ذا  الوطنية  الذين جعلوا القوانين الجارة المزيفة ,وأباحوا سفك الدماء في الناس , وكّل ھ

  فعلوا في جنون القّوة.وجنون القوّي أقبح من الظلم: 

  اءِ مَ الدّ  فكَ سَ  اسِ ي النَّ ا فِ ـــوْ ــاحُ بَ تَ اسْ ا        وَ دً وْ يُ وا قُ ــاغُ صَ  ارِ ــــرَ حْ األَ  يِ أْ رَ بِ  وْ أَ 

  3اءِ كَ ذَ  رِ يْ غَ ــــــــــو بِ سُ قْ ســــن يَ حَ وَ  ةٍ ْسـ        ـوَ قُ  نْ مِ  ــــــــحَ بَ قْ أَ  يِّ ـــوِ لقَ ا نِ وْ نُ جَ وَ 

تكي     اعر ويش اء الش دا وري را وحق ا ومك دعا ونفاق ين خ ال السياس ن تصّرف العّم م
ذه  ى ھ ب عل ن يراق د م ة .وال أح ية الخفي اليب السياس را بأس ّرا وجھ ور س اد األم وإفس

ع الشاعر من األمور ا دو. ويتفّج م من الع ّد وأظل ال السياسيون أش ة .وھؤالء العم لخفي
ا أّن  ول متألم ول القوة.ويق ور لحص ب األم ي تخري عب  ف ات الش ع طبق اركة جمي مش
ون  ي جن توون ف اس يس ة الن دھماء وعام تھترالخليع وال راد والسادرالمس عوب واألف الش

  القوة والطغيان , فاسوّدت وجوھم من رياء:

                                                            
 .  55ديوان إبراھيم طوقان, ص:  - 1

 .335, ص: المصدر نفسه - 2
  .655, 654ديوان عبدالرحمن شكري, ص: - 3
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ُ سَ فْ أَ    1اءِ يَ قِ شْ ـــاحن األَ ــــوا تشَ جُ يْ ھِ ي يَ ــاةً    كَ ا ُدعَ وْ سُ دَ وَ  مْ ھُ ــــــرَ مْ ا أَ وْ ـــدُ ـ

  2ـــــــاءِ يَ نِ دْ ى األَ لَ ـــــةً عَ ه خسَّ ادَ ٍم      زَ ؤْ لُ بِ  ــــمِ يْ ئِ اللَّ  ــــــعَ ا سمْ وْ ـــالُ مَ تَ اسْ وَ 

 ءِ اَل العُ  اتُ فَ صِ  تْ زَ ــــرَ حْ أَ  نْ إِ وَ  ـدِ       ـيْ الكَ وَ  رِ كْ المَ بِ  بِ ــوْ عُ الشُّ  ــــالِ يَ صِ كَ 

  اءِ ــدَ العَ ى وَ ذَ األَ بِ  ــــــدِ قْ الحِ  جِ العِ        نْ ي مِ فِ تَ شْ تَ  نْ أَ  ــاةِ شَ لـــوُ ا لِ ـــــوْ لُ لَّ حَ 

◌َ ا أَ وْ أَ رَ  مْ أَ  ــــــمْ ادھُ صَ رْ أَ  مْ ھُ تْ عَ دَ خَ    3اءِ ـــزَ الجَ كَ  مْ ھِ ـــــرِّ شَ ا بِ ـــــاحً مَ سَ        نَّ

  اءِ يَ الرِّ وَ  مْ ھِ نِ ـــــوْ خُ اء كَ ـــــزَ جَ  ـ        ـرِّ الشَّ  ــنَ ا مِ وْ ادُ رَ ـــا أَ مَّ مِ  ـــمْ ھُ وْ نُ كَّ مَ 

  4اءِ ذَ يْ ي اإلِ فِ  افِ حَ جْ ـامي اإلِ حَ ناً       من تَ ـــــأْ ص شَ خَ رْ أَ  وَّ ـــدُ العَ  نْ أَ  اكَ ذَ 

ِ قَ تُ ــــراً       وَ ھْ جَ  ةَ ارَ ضَ الحَ وَ  مَ لْ ا العِ وْ ظُ رَّ قَ  ِ   5ـــــــــــــــاءِ ضَ قَ لْ لِ  وْ أَ  ــــاةً 

  اءِ وَ ھْ األَ  ـــــحُ امِ وَ جَ  تْ ــــاءَ شَ وا وَ ا      ءُ ا شَ مَ  رِّ ي السِّ فِ  تلِ الخَ ا بِ وْ اسُ سَ  مَّ ثُ 

  اءِ يَ م الحَ يْ ــــــــدِ عَ اَل وَ  ــــهِ يْ ـــــِة فِ  الصو      لَ اَل وَ  ــــاءِ ى الخفَ لَ عَ  بٌ يْ قِ رَ اَل 

ِ بِ  ـــــــــرِ فْ كُ لْ لِ  هوْ مُ دَ عَ    اآلالءِ  نَ ا مِ وْ جَ رَ  ــــاى مَ ـــــوَ سِ  ـــــا      سِ النَّ وَ  ا

  اءِ ــــــــوَ ـَسـكَ  مْ ھُ اؤُ ـــــوَ كنْمٍل سَ  ــا      سُ ـــــــــا النَّ نّمَ الً إِ ائِ علََّم الِعلُم صَ 

  6ــــــــاءِ شَ حْ ــــة األَ نَ حْ ار إِ◌ِ ـــــا نَ جً لِ ثْ ـــــــــــيٍّ       مُ لِ وَ  لِّ ـــِد كُ قْ حِ ا لِ وْ احُ بَ أَ وَ 

  ــــــــاءِ يَ شْ األَ  ةِ رَ وْ ـــــرُ ضَ  ــــنْ ه مِ نَّ ٍر      إِ ـيْ مِ ي ضَ ا فِ وْ ـرُ طَّ سَ ا وَ وْ ـــالُ قَ  مَّ ثُ 

                                                            
  .654عمال السياسة الذين يعملون في السر. انظر: ديوان عبدالرحمن شكري, ص: ھؤالء الدعاة ھم - 1
اليب  - 2 يھم بأس ؤثرون ف تدرجونھم ويخدعونھم, وي اربونھم , ويس م ويح ي أخالق األم أي يدرسون أماكن الضعف ف

 .654, ص:المصدر نفسهالسياسة الخفية من طريق أوجه الضعف في األخالق. انظر: 
  .654, ص:المصدر نفسهجواسيس. انظر: األرصاد: ال - 3
الھم  - 4 تحامي األجحاف: التقادي من الظلم وتحامي متعدية وتفادي الزمة والمعنى: أن العدو أھون من أن يمنعوا عم

 .654, ص:المصدر نفسهالسياسيين من إرضاء شھوات أحقادھم. انظر: 
  .654, ص:المصدر نفسهتقاة تقوى بضم التاء انظر:  - 5
, المصدر نفسهولي المناصر المخلص الوالي, أي أباحوا لعمالھم السياسيين أن يشتفوا بأعمالھم في السر. انظر: ال - 6

 .654ص:
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ً يْ دِ قَ وَ    1ـــــــاءِ فَ عَ الضُّ  لفِ زْ تَ  ـــــنْ ــــه مِ لَ  ا      عَ ا طَ مَ يُّ بِ ــوِ القَ  ـــا ُجـــنَّ مـ

  2اءمَ الدّ  فـــكَ سَ  ــــاحَ بَ تَ اسْ ـــى وَ غَ طَ ا       فَ رً فْ كُ  هللاِ  لِ زِ نْ ـــي مَ ه فِ ـــوْ عُ ضَ وَ 

  ــــــــاءِ يَ نِ دْ ى األَ ذَ أَ  ــــنْ مِ  انَ كَ  نْ إِ وَ  ا      ءَ اشَ مَ  ةِ لَ يْ ضِ الفَ وَ  رَ ــــيْ ى الخَ أَ رَ وَ 

َ الكَ وَ  ـــرَّ ى الشَّ أَ رَ وَ    اءِ يَ رِ بْ األَ  ةُ رَ ـــــــــــــــيْ سِ  نَ اكَ  نْ إِ وَ  ا      فَ اعَ مَ  رَ ــائِ بـ

  3ــــاءِ مَ ؤْ اللُّ  ةِ ـــــــرَ نصْ ـى بِ غَ طْ ـم يَ كْ ـحُ   ـي الـ    لِ وَ  ـسَ يْ لَ  وَ ھُ وَ  ءُ رْ ا المَ ذَ كَ وَ 

  ءِ امَ ھَ الدّ  ـــنَ ر مِ ـــــادِ سَ  وْ أَ  ــــــانِ طَ لـْ ـ       و السُّ ذُ وَ  دُ ــرْ فَ ٌب وَ عْ اٌء شَ ــوَ سَ وَ 

 اء!يَ رِ  نْ مِ  ـــــــمْ ھُ ھُ وْ جُ وُ  تْ ـــاھَ شَ  اللـ       ـهِ  هِ جْ وَ لِ ر ِحْسبةً وَ ا الشَّ وْ عُ نَ صَ 

ھُــــوهُ بِ  ــــدْ قَ  ـــدٍ قْ حِ لِ  وْ أَ     4ــــــالءِ الطَّ  اكَ ذَ  نِ سْ حُ ا بِ وْ ـــــاھَ بَ تَ وَ       رٍ يْ خَ َموَّ

  وراتـــالث -
افي ويعرض اعرمعروف الرص ة   الش م السياس ورات باس ن الث كوى م ّببت الش ي س الت

ون الرجال وييتمون  وا السياسة يقتل الھم , وأخذ أول وا آم القتال مّما نھز األعداء وأدرك
 األطفال:

َ السِّ  مِ اسْ بِ       ةُ رَ ـــوْ ثَ  عــــامِ طَ لمَ لِ  مٍ ــــوْ يَ  لِّ ي كُ فِ    ــــاالتَ قِ  شُ يْ جِ تَ سْ تَ  ةِ ـــاسَ يــ

  االيَ عَ  ـــاقِ فَ الوَ  بِ لَ ــى طَ لَ ا عَ ـــوْ انُ كَ       مْ ھُ نَّ أَ  وْ لَ  ـــالدَ ا البِ وْ ُس◌ً لِ سَ  نْ مَ  اضٍ مَ 

  ااَل اآلمَ  انَ رُ ــــيْ غَ  كَ رِ ــــدْ يُ ـــــا لِ ضً عْ ـــا      بَ نَ ضُ عْ بَ  لَ تُ قْ يَ  نْ ة أَ ــــاسَ يَ السِّ  نمِ أَ 

َ ي السَّ ولِ أُ  رُّ دَ  رَّ الدَ  َ يـ   5االفَ طْ األَ  وامُ تِ يَ وَ  الَ جَ ــــوا الـــــــرِّ لُ تَ قَ       مْ ھُ نَّ أَ  ــــةــاسـ

  المصلحون -
  بدستورھم المزيف وحكمھم العنيف:  الشاعر أحمد شوقيويتوجع 

                                                            
ا أطاعه  - 1 ه أم ى دان ل ي الزم بمعن رھم . وطاع ثالث اليجوال أو غي ل ك ان مث اطرة الروم ة أو أب مثل بعض الفراعن

 .655فرباعي متعد. وانظر: ديوان عبدالرحمن شكري, ص: 
  ألنھم يقدسونھم في العبادة .وانظر: المصدر نفسه والصفحة كذلك. - 2
تعزبھم  - 3 د نصراء يس أي أن جنون الطغيان والقوة ليس مقصورا على األمبراطورة والفراعنة بل يشمل كل من يج

 .655, ص: المصدر نفسهحتى ممن صغرت مرقبته. وانظر: 
  .655 -654, ص: المصدر نفسه  - 4
 .  376ص:2, جـالرصافي انديو - 5
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  َن َوما َصبَرَت ِسوى ُشھورــــ       ــروا لَِدولَتَِك الِسنيـــــــــــَصبَ 

  كِم الَعسيرـــــــــــــــم       َوَحنَنَت لِلحُ ـــــــــــــأوذيَت ِمن ُدستوِرھِ 

  اروَن في خالي الُعصورــــــوِر أَو       ھــــــــصَوَغِضبَت َكالَمن

  ا الَغرورـــــــــــَوَضنَنَت بِالُدني   ائِِع َحقِِّھم     ــــــــــــــَضنّوا بِض

ٍب فَِرٍح قَريرـــــــــــــَظ مُ      ا   ــــــــــھاَّل اِحتَفَظَت بِِه اِحتِف   1؟َرحِّ

رض   اعرحافظويتع راھيم الش ك إب دم الش بب ع عار لس الء األس لحين غ ى المص وى إل
ى  ھم حت د ضيق عيش الھم عن ن أعم ّم تحّس وا بش راء أن يصوموا واكتف اس الفق أراد الن

الريح الطيبة. وأصبح الرغيف من حصول الفقير بعيدا كالبدر. وأخذ يظّن اللحوم صيدا 
وس اولوا إصالح النف ن المصلحين أن يح اعر م ر يرجو الش ي األخي ا. وف ي  ممنوع الت

  أضّرت الفقير بدال أن يصلحوا األرض غافال عن النفوس المفسدة:

  اـــــُش َولَم تُحِسنوا َعلَيِه القِيامـــ ـــ    اَق بِنا الَعيــــأَيُّھا الُمصلِحوَن ض

ِت الِسلعَ    2ةُ الَذليلَةُ َحتّى       باَت َمسُح الِحذاِء َخطباً ُجساماــــــــــــــَعزَّ

  قوِت َحتّى نَوى الفَقيُر الِصياما      اِس َكالياــــــُت في يَِد النَوَغدا القو

  3اِوياً َولََديِه       دوَن ريِح القُتاِر ريُح الُخزامىــــــــــــــــيَقطَُع اليَوَم ط

  وَم َصيداً َحراماـــــِد بَدراً       َويَظُنُّ اللُحــــــَويَخاُل الَرغيَف في البُع

  ؟الَرغيَف ِمن بَعِد َكدٍّ       صاَح َمن لي بِأَن أُصيَب اإِلداما إِن أَصابَ 

  اماـــــُم األَر       َض َوبِتُّم َعِن النُفوِس نِيـــــــأَيُّھا الُمصلِحوَن أَصلَحتُ 

  4ا بَِموتِھا اآلثاماـــــُر َوأَحيــــــــ        ـــا الفَقــــأَصلِحوا أَنفُساً أََضرَّ بِھ

                                                            
  .122:ص 1ديوان أحمد شوقي , جـ - 1
  .  316, ص: ديوان حافظ إبراھيم راجع إلى السلعة: المتاع المتجر فيه, والخطب الجسام:العظيم.  - 2
ة.  - 3 ار نفح ب األزھ ره من أطي احين , وزھ ن الري وع م واء. والخزامي:ن ا. والقتار(بالضم):ريح الش ا: جائع طاوي

ى ريح ذاك الزھر أقل شأنا عنده من ريح الشواء لحاجته إلى الثاني دون األول. يقول: إن المصدر نفسه  راجع إل

  .  316, ص: 
  .  316المصدر نفسه, ص:  - 4
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  1َل اإِلقداماــــــــــفي طَوقِھا الَرحيُل َوال الِجد       ُد َوال أَن تُواصِ لَيَس 

ذي  الشاعرحافظ إبراھيم ويعرض      الشكوى من المصلحين لغالء األسعار في البلد ال
م  م ل م, وھ يش ضاق بھ اكيا أن الع لحين ش ه . ويخاطب المص اس في اة الن أصعبوا حي

ذه  ن ھ تخلص م وة لل ة خط وا أي انية , يخط ة اإلنس ة واألزم عار المحن الء األس ي غ وف
   :يخاطب النيل

    ُز َشْيَخھُْم والُغالما ـــــــقَيََّد الَعجْ    اً بقَوٍم ـــا الُمْصلُِحوَن ِرْفقــــــــأيُّھ 
  د تمنَّْت مع الَغالِء الِحماَما ــــــق   اً ــــــــالِء نفوســــوأغيثُوا مَن الغَ  
   ه النَّعاَما ـِر وكادْت تُذوُد عنــــــ    ـــــــَد ِمَن الفَقْ ـُكُل الھَبِيأَْوَشَكْت تأ 
   د رأَْينا الُمُكوَس أْرَخى ِزماما ــق   ُكوَس فإنَّا ــــــــــــــفأعيُدوا لنَا المُ  

يَت فيھَ    اشاً ــا النِّيُل كيَف نُمِسي ِعطـــــأيھَ   ا األواَماـــــــفي بالٍد روِّ
 ـا امَ وَ ـــو األَ كُ شْ ام تَ الكـرَ  كَ  وْ نُ بَ وَ     وىرْ يُ ب فَ يْ ـــــرِ الغَ  ـــــلُ اغِ الوَ  ردُ يَ 
 ـــا امَ يَ القِ  ـــهِ يْ لَ ا عَ ــــوْ نُ سِ حْ تُ  مْ ــلَ وَ     شُ يْ ـــا العَ نَ بِ  اقَ ضَ  نَ وْ حُ لِ صْ ا المُ ھَ يُّ أَ 
 2اامَ الحمَ  الغـــالءِ  عَ مَ  تْ نَّ مَ تَ  ـدْ ــقَ  ســـــــاً   وْ فُ نُ  الغـــــالءِ  نَ ا مِ ـوْ ثُ يْ غِ أَ وَ 

تكي  اعرويش افي الش روف الرص اء  مع ائھم وإخف م مصلحون لري دعون أنھ ن ي مم
 الحق:

  دِ اسِ فَ المَ  رَ يْ غَ  لِ وْ القَ  الِ جَ ي مَ فِ  مْ ھُ لَ      دْ جِ أَ  مْ لَ وَ  نَ وْ حُ لِ صْ المُ  نُ حْ نَ  نَ وْ لُ وْ قُ يَ 

 3دارِ مَ  ةٌ ثَ فَ نَ  قِّ ي الحَ ـــه فِ ـــــلَ  لّ ُك◌ً وَ       مْ ھِ ـــــاتِ ثَ فَ نَ  نْ ق مِ الحَ  نُ يِّ بَ يُ  فَ يْ كَ وَ 

  الباغون - 
تكي  افيويش اعرمعروف الرص دين  الش م ال تور باس ى الدس ومھم عل اغين لھج ن الب م

 الستعباد الناس وإفساد الوطن:

  انَ يْ نِ ــا بَ ــنَ لَ  نَ يْ ـــــنِ ا بَ يَ  ـــــمْ تُ سْ لَ فَ      مْ ھُ نْ مِ  ـــــانَ طَ وْ ا األَ وْ ذُ قُ نْ تَ  ـــــمْ لَ  نْ إِ فَ 

  انَ وْ دُ بِ عْ تَ سْ ـــــي يَ كَ  المـــلكِ  ارِ دَ راً     بِ شَ  رِ وْ تُ سْ ـــى الدُّ لَ ا عَ وْ ــــاجُ ھَ  دْ قَ فَ 

  انَ يْ دِ سِ فْ مُ  نِ اطِ وَ ي المُ ا فِ ـــــاثوْ عَ ا     فَ وْ امُ قَ  نِ يْ الـــدِّ  ــــمِ اسْ بِ  ارُ رَ شْ األَ  مُ ھُ 

 اينَ نِ ه طَ ْغمــــــــتِ نَ ـــــوا لِ قَ بْ  أَ اَل ى     وَ ُشورَ  رِ وْ تُ سْ الدُّ  ـــــنَ ا مِ وْ كُ رَ ا تَ مَ فَ 

                                                            
  .   86ديوان حافظ إبراھيم , ص: - 1
 .  316, ص: المصدر نفسه - 2

 .   206ص:1صافي,  جـ معروف الر  - 3
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َّ كَ رُ تْ تَ فَ ◌ْ  مھُ لَ         جىٍّ شَ  لٍ ـوْ ـــــــقَ  ـنْ مِ  نَ لْ قُ  دْ قَ  مْ كَ وَ  َّ مُ  مْ ھُ ن   1      ـــــــــــانَ يْ جِ يْ ھِ ت

  الحكومة المنتدبة   -
كو  ان ويش راھيم طوق اعر إب رالش اس وت زعج الن ي ت ة  الت ة المنتدب ن الحكوم ھبھم و م

 تظلم عليھم:

  ــــــــُم...ھَ فْ ـــــاُدِك؟ ال أَ شَ تِ يَم احْ فِ ..   وَ مُ لَ عْ ؟ ال أَ  كَ اسِ رَ ـــتِ احْ  ـــــــــالمَ عَ 

  الِمْعَصــــــــــُم؟فُّ وَ ــــه الكَ ى لَ ــــوَ سِ  نَ يْ بِ ھِ رْ ـــــا تُ ن مَ يْ طِ سْ لَ ي فَ فِ  لْ ھَ وَ 

  2..عــــــــــــــــمُ زْ ه يَ دِ يْ دِ ــــــنْ تَ بِ  اكَ ذَ ـــي     وَ عِ دَّ◌َ ه يَ دِ يْ ــــــدِ ھْ تَ ا بِ ـــــــــذَ ھَ وَ 

  المندوب السامي -
ع  راھيمويرف اعرحافظ إب ال  الش ى إھم يرا إل امي مش دوب الس ى المن كوى إل الش

  الناس وعدم العناية بحقوقھم:

ـأََل◌َ  ـيْ صِ َت◌ُ       )ادِ يَِك◌ِ (ى لَإِ◌ِ  ِق◌ِ ْيرِ ي الطَ◌َ َر فَِت◌َ  مْ ـــــ بَ ـــــ ؤَس ُد ال طَّ بُ
  ؟انَ يْ الَمِ العَ 

  ؟انَ يْ نِ أَ◌َ  َمعْ تَسْ  ى أَلَمْ وَ ــــــــِمَن البَل      يرِ ـــــــاِس تَجْ ُدموَع النَّ  أَلَم تَلَمحْ 

  د بََعثوَك َمندوباً أَميناــــــــــاميِز َعنّا       َوقَ ــــــــــــي التَّ بَنِ  بِرْ تُخْ  مْ َل◌َ أَ◌َ 

  3؟ا فيُكم يَقيناــــــــــاً       َوأَصبََح ظَنُّنـــــــــــــمسبِأَنّا قَد لََمسنا الَغدَر لَ 

  المستعمرون -
ة,  الشاعر أحمد شوقيو يشكو  ظلم المستعمرين وحرصھم الشديد على توسع الوالي

ى أن كل الجراح يمكن أن ننسى إال  ه مصّمم عل ديدا . ولكن ا ش وظلمھم الناس ظلم
  الظلم واسترداد الحق: جرح الحق . وھوال يزول  إال بإزالة 

  
ِع في الِواليَهــــــباً لِلتَ ـــ  ــ   اِعثوَن الَحرَب ُحبـــــــــــالب   َوسُّ

                                                            
  .382,383ص:2, جـمعروف الرصافي - 1
  .344,345ديوان إبراھيم طوقان , ص: - 2
 .420ص: ديوان حافظ إبراھيم ,   - 3
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  قَّ القِياَمِة َوالِوصايَهـــــــحَ      لى الَورىـــــــــــالُمدَّعوَن عَ 

  اِدموَن باِل نِھايَهــــــالھ ,نَ       وــــــــالموتِم ,ونَ ـــــــالُمثِكل
  زاٍء أَو نِسايَهــــــــا اِلتِئا       ٌم ِمن عَ ــــــــــــلُّ الِجراِح لَھكُ 

  ِر الَحصافَِة َوالِدرايَهـراُح الَحقِّ في       َعصــــــــــــإاِّل جِ 
  1َوالِشكايَه ,ةً إِلى       يَوِم الُخصوَمةِ ـــــــــــــــَستَظَلُّ داِميَ 

  لقسوة قلوبھم :   ويشتكي الشاعر من المستعمرين   
  2َتِرقُّ  ال, َكالِحجاَرةِ  قُلوبٌ        أاَلنو َوإِن -َولِلُمسَتعِمرينَ 

راھيمويرفع  الشكوى من المستعمرين المصلحين لتضييق عيش أھل  الشاعر حافظ إب
اه  وق مي انا ف ان بمن يعيش عطش ذا الحرم ا,ويكني عن ھ مصر غالء وتجويعا وحرمان

  النيل:

  اِل السھاَما ــِش ويبروَن للنضـ   ـَب في َطلَِب الَعيون الُخُطوـَيْمتطُ 
يِل َصْرَعى    وَن الَقضاَء عاماً َفعاما ـــَيْرقُب   وَبُنو ِمْصَر في ِحَمى النِّ

يَت فيھَ    ا النِّيُل كيَف ُنمِسي ِعطاشاً ـــأيھَ    ا األواَما ـــفي بالٍد روِّ
   3راُم َتشكو األَواماـــوَك الكِ َوَبن   ريُب َفَيروىـــــَيِرُد الواِغُل الغَ 

ب غاماــلَّ وأغ    اِع أورثَنا الذُّ ـــــإنَّ لِيَن الطِّ    4َرى ِبنا الُجناَة الطَّ

علينَ  حاما ــفي َسبي    ا ـــــإنَّ ِطيَب الُمناِخ جرَّ   ِل الَحياِة ذاَك الزِّ
َد الَعْجُز شَ      ا الُمْصلُِحوَن ِرْفقاً بَقوٍم ــــأيُّھ   ْم والُغالما ـــْيَخھُ َقيَّ

   5د تمنَّْت مع الَغالِء الِحماَماــق      اً ــــوأغيُثوا مَن الَغالِء نفوس
   6ه النَّعاَماـِر وكادْت تُذوُد عنــ      ـَد ِمَن الَفقْ ــأَْوَشَكْت تأُكُل الَھِبي

ا ـــــفأعيُدوا لنَ     7ِزماماد رأَْينا الُمُكوَس أْرَخى ــق     ا الُمُكوَس فإنَّ

آَماــإْن َحَسْدَنا ع      ضاَق في مصَر قِْسُمَنا فاعذُروَنا   َلى الَجالَِء الشَّ

                                                            
  .293 ص:1جـ حمد شوقي أل األعمال الشعرية الكاملة - 1
  .76 ص:1المصدر نفسه, جـ - 2
ّدة العطش. - 3 دعي. واألوام: ش امھم وشرابھم دون أن ي ي طع ى .  الواغل: الذي يدخل على القوم ف وان  راجع إل دي

 .317ظ إبراھيم , ص: حاف
  .317المصدر نفسه , ص:  راجع إلى الطغام(بالفتح):أوغاد الناس وأراذلھم. - 4
  .317, ص:  ديوان حافظ إبراھيم راجع إلى الحمام: (بكسرالحاء):الموت. - 5
  .317ص:  المصدر نفسه, راجع إلىالھبيد: حب الحنظل.وتذود:تدفع وتمنع. وخص النعام ألنھا تأكل ھذا الھبيد.  - 6
ذفي فرضھا . والزما م: ما  وا يغالونلواردة لتباع في المدن, وكاناضرائب كانت تؤخذ على السلع  - 7 ة , ت ه الداب م ب

اس وأھون. ى أي نفاد, ويريد بقوله: "أرخى زماما": أن عھد المكوس كان أيسر عل الن المصدر نفسه,  راجع إل

  .317ص: 
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منا اللّــونحُن ك -قد َشقِينا  ُم األنعاَماـــــ        رَّ   1ُه بَعْصٍر ُيَكرِّ

دم  املتھم , الشاعر ويق م ومج اس وودادھ يان حسنات الن تعمرين  لنس الشكوى في المس
 قا وظلما واحتقارا وإھانة: وھم يجزونھم نفا

ــــــا القَـائُِمـْوَن بِـاألَْمـِر فِْيـنَا       ھَ ــــأَيُّھَـ  ـِوَداَداـــُم َوالََءنَـا َوالــْل نُـَسيـِّ
 ـالَداــَخفِّظُـوا َجْيُشُكـْم َونَاُمـوا ھَـنِْيئـاً        َواْبتَُغـوا َصْيُدُكـْم َوُجـْوبُْوا البِ 

بَـى فَصِ ـــَوإَِذا أَعْ   ـاَداـْيـُدوا الِعبَ ــَوَزْتـُكـُم َذاَت طَـــْوٍق        بَْيـَن تِْلَك الرُّ
َمـا نَْحـُن َوالَحـمَ    2ـا األَْجـيَـاَداـــــاِدْر أَْطـَواقُنَ ــاُم َســَواٌء        لَـْم تَُغـــَوإِنـَّ

املھم من المستعمرين لمكايدھم ضد المس الشاعر إبراھيم طوقانويشتكي  اق تع لمين ونف
ارين .  المين وجّب ول ظ ذا الق نھم يتصرفون خالف ھ ين واللطف لك رون الل ث يظھ حي
ويتألم من الظالم الباغي الذي ينقل أخبارھم إلى ھؤالء المستعمرين واللص والجاسوس 

 والسمسار:

 ارُ سَ مْ السّ ُس وَ وْ اسُ الجَ ُص وَ اللِّ أُموَرھم     وَ  سُ وْ سُ ي يَ اغِ ُم البَ الِ الظَّ 

  ُطَفْت , َوالَن َعصيُّھا الجبَّارُ ا     لَ ّنھَ ... ظَ  ةِ اسَ يَ السّ تعلّل بِ  نْ ا مَ يَ 

  3ـارُ ـمَ عْ تِ كلُّه اسْ وَ  نَ وْ رُ مِ عْ تَ سْ مُ      مْ ھُ لُّ كُ ؟ وَ اكَ ذَ  نُ يْ ا اللِّ ا؟ مَ ھَ فُ طْ ا لُ مَ 

ّرا   ونقدھم,  المستعمرين الحكام من شاكيا الجواھري مھدي محمدالشاعر  يقولو دا م نق
  :في قصيدة " ماتشاؤون " ساخرا 

  ــــيعضَ ة ال تُ صَ ــــرْ وا     فُ عُ نَ اصْ فَ  نَ وْ ـــاؤُ شَ ا تَ مَ 

  ــــواعُ نَ مْ تَ ــــوا وَ طُّ حَ تَ ا     وَ ــوْ ّكمُ حَ تَ  نْ أَ  ــــةً صَ رْ فُ 

  عـــوَّ طَ يُ  ــــاصٍ عَ  لُّ وا      كُ عُ نَ اصْ فَ  نَ وْ ــاؤُ شَ ا تَ مَ 

  ــعُ فُ دْ يَ  1رِ ـــــيْ امِ طَ مَ لْ لِ        ـــــمْ كُ يْ فِ خْ يُ  ـابٌ ــــبَ شَ فَ 

                                                            
 .317ديوان حافظ إبراھيم, ص:  - 1
  .  317 المصدر نفسه, ص:  - 2
 .347ديوان إبراھيم طوقان , ص:  - 3
ه :  المطامير: حفر تحت األرض تخبأ فيھا الحبوب - 1 ى طبع , وراجع: ديوان الجواھري , جمعه وحققه وأشرف عل

ة  اش , مطبع يد بكت ى جواد الطاھر و رش دكتور عل د ي المخزومي وال الدكتور إبراھيم السامرائي و الدكتور مھ
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َ بِ         مْ كُ ـــّزّ◌◌ُ ھُ يَ  رٌ ـــــيْ مِ ضَ وَ    عُ زِ عْ زَ ي يُ اسِ ـــرَ الكـ

  ـــــعُ طَ قْ يَ  رِ يْ انِ نَ الـــــدَّ بِ         ـــمْ كُ شُ وْ نُ ـــــان يَ سَ لِ وَ 

َ وْ عُ نَ اصْ فَ  نَ وْ اؤُ شَ ا تَ مَ    1اوْ عُ بَ تشْ لِ  مْ ھُ ــوْ عُ ــــوَّ ا       جـ

تكي  ل ويش ل الجھ ن أج ة م ة األموم ذليل حرم تعمرين لت لحين المس ن المص اعر م الش
 والقيادة القاصرة  الجامدة:

  يارِ الغيَ  نَ ــوْ حُ لِ صْ ٌش , المُ ـــــوْ ـــا   وحُ ھَ تْ اسَ دَ  ةِ مَ وْ مُ األُ  ةِ مَ رْ حُ  نْ , عَ  نَ يْ أَ 

  2اارَ مَ عْ تِ اسْ  ــرُ صُ نْ تَ  بِ عْ ـــــــى الشَّ لَ عَ    قِ ــــرْ ي الشَّ ل فِ ھْ الجَ وَ  دِ وْ ة للجمُ ادَ قَ 

  اإلنجليز -
  

راھيمويشتكي  ة   الشاعرحافظ إب اء نھضتھم الوطني ذاء زعم ز بسبب إي من اإلنجلي
  بطرق متعددة  شجنا ونفيا واعتقاال ومحاصرة:

ً ـــــــــَضَربتُ    3داِرعيناـــــِمَن النيراِن يُعيي ال     م َحوَل قاَدتِنا نِطاقا
  4وِد ُمَصفَّديناــــــــــَولَِكن بِاألُس     د ظَفِرتُمِم الُمروَءِة قَ ـــَعلى َرغ

  

  البريطانيون
ين  الشاعر إبراھيم طوقانويعرض  اء والمحتلّ الشكوى من خصومھم البريطانيين األقوي

 لما يتدّبرون ويأتمرون ضد العرب ويذلّونھم باحتيالھم ويخداعھم: 

َ لَ  َ طْوٍل     وَ ْوٍل وَ و حَ : ذُ  ـــانِ مَ صْ ــا خَ نـ   5اصٍ نَ تِ اقْ ــاٍل وَ يَ تِ و احْ ذُ  ـــرُ آخـ
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  ياصِ ــــوَ التَّ  اكَ ــــــا ذَ نَ  لَ اَل اَل ذْ إِ اال    وَ بَ ي وَ ــــــأتِ سَ قَ  ــــمْ ھُ نَ يْ ا بَ وْ اصَ وَ تَ وَ 

َ اضِ وَ  ةِ ادَ بَ إلِ ُج لِ ـــــــاھِ نَ مَ            1 ـــــاصِ صَ نفَُّذو الرَّ ى تَ نَ سْ الحُ بِ وَ     ــــاٌت ـحـ

  اإليطاليون -
زاع 2من ظلم اإليطاليين في "حرب طرابلس"   الشاعرحافظ إبراھيمويشتكي  ألجل انت

  طرابلس من تركيا كبال وقتال وإھالكا وإحراقا واستحالال لكل ما حّرم في ذلك العھد:
  بِاليَتامى 3طاحوا ,درِ ـــــــــبَِذواِت الخِ      َمثَّلوا,قَتَلوھُم  ,مـــــــــــــــَكبَّلوھُ 
  4وا ِطفالً َولَم يُبقوا ُغالماــــــــــــيَرَحم      مـــــاألَشياَخ َوالَزمنى َولَ  َذبَحوا

َمت ـــــحَ       اـاِستََحلّوا ُكلَّ م ,أَحَرقوا الدورَ  في الَعھِد اِحتِراما )الھايُ (رَّ
5  

  المسيحيون -
ائرة الت  الشاعرحافظ إبراھيمويتوّجع      اليين الج ة المسيحيين إيط ي مألت من حكوم

  الدنيا باألشالء , وأدھشت العالم حربا وكالما ونظاما:

  ؟راً يُلقي َعلى األَرِض َسالماـــآمِ      مـــــذا جاَءھُم إِنجيلُھُ ــــــــــأَبِھَ 

  لَوا َعن أُفُِق الَشرِق الظَالماـــَوجَ      رِب لَناـــــــَكَشفوا َعن نِيَِّة الغَ 

  ُم الَشرَق اِلتِھاماــــــــأَقَسَمت تَلتَھِ      ِمن َدمٍ ا ُسطوراً ـــــــــفَقََرأناھ

  6م يَملَئوا الُدنيا َكالماـــــــــفََدعوھُ       د َمأَلنا البَرَّ ِمن أَشالئِِھمـــــــقَ 

                                                            
 .353إبراھيم طوقان, ص:  ديوان - 1
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م ولما رأت إيطاليا أن إنجلترا وفرنسا صارتا صاحبتي النفوذ في مصر وتونس,  ي طرابلس. ول قويت أطماعھا ف
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  1ا َحلّوا ھاَلكاً َواِختِراماـــــــــأَينَم      مـأَعلَنوا الَحرَب َوأَضَمرنا لَھُ 

  2الََم َحرباً َونِظاماـــــــــَعنّا أَنَّهُ       أَدھََش الع )تورَ كــــــــفِ (َخبِّروا 

  3هُ يَسبُِق في الَجرِي النَعاماــا أَن َرأَوا       َجيشَ ـــــــأَدھََش العالََم لَمّ 

م , وإخراجھم من      ة المسلمين  وإذاللھ ويرفع الشاعر الشكوى من المسيحيين إلھان
م  رتبة اإلنسان إلى منزلة ا دفع الظل ة ل ان وفي كل لغ م يشكون في كل مك لحيوان . وھ

الى ھو الحاكم  ل ألن هللا تع الواقع عليھم . ويرجو الشاعر من قوم عيسى الكّف عن القت
  والمسيطر:  

  وانِ ــــــــــــــــٍة َوھَ ـــــــــفي ِذلَّ      ريــــــــــال نَرتَضي الَعيَش يَج

  وانِ ـــــــــــاِزَل الَحيَ ـــــــــــــَمن      وناــــــــــــــــُم أَنَزلـــــــــــأَراھُ 

  انِ ـــــــــــِة اإِلنســـــــــاً       َعن ُرتبَ ـــــــــَرجونا َجميعــــــــــَوأَخ

  رانِ ـــــــــائُِع الُعمــــــــــــــطَب      ِھُم   ـــــــــــَوَسوَف تَقضي َعلَي

  انِ ــــــــافِقــــــــــَويَستَوي الخ     رُق َغرباً    ــــــــــــفَيُصبُِح الشَ 

د قُ    دَمِة األَوطانِ ــــــــــــــــــــلِخِ         وانا  ــــــــــــــــــــالھُمَّ َجدِّ

  كو بُِكلِّ لِسانِ ــــــــــــــــــــنَش        ُن في ُكلِّ ُصقٍع  ـــــــــــــفَنَح

  رآنِ ــــــــــــــةَ القُ ـــــــــــــَوأُمَّ          )عيسى(ِل ــــــــنجييا قَوَم إِ 

  4َديّانِ ـــــــــــــــــالُملُك لِلــــــــفَ       َر ِحقداً   ـــــــــــال تَقتُلوا الَدھ

 اليھود والغرب -
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ا فحرص الغرب  أن يس ا ويابس نعم هللا رطب ة ب ة حافل بالد اإلسالمية والعربي يطر إن ال

الفوا هلتمھيد االستعمار وتقويم تعاھدبتوزيع الثروة والعليھا .فأراد أن يحكم عليھا  . وتح
دول  ى ال دفھم االستعماري عل ةمع اليھود لتحقيق ھ وة.  واإلسالمية العربي بالسالح والق

لمين  ة المس م وإھان رات بالدھ لب خي ود لس رب واليھ اد الغ ن اتح عراء م تكى الش فاش
 وانھيار عزائمھم.

تكي      انويش راھيم طوق اعر إب ي  الش لمين ف اة المس قى حي ا أش ود لم تالل اليھ ن اح م
  فلسطين فقرا وظلما مّما عجزا عن مواجھة مصيبة الزلزال : 

 اداً سَ فْ إِ اساً وَ عَ تْ إِ راً وَ ــــوْ جَ راً وَ ـــــقْ ـا       فَ ـــــــنَ قُ ھِ رْ يُ  شَ يْ العَ  ــــــمُ تُ لْ لَ تَ احْ  ـــذُ نْ مُ 

 ــــــــــاداً عَ يْ نَّاه إِ يْ قَّ لَ ـــــداً تَ عْ وَ  انَ كَ وَ        "ــمْ تھُ رْ جَ اُن"ھَ فَ وْ ى طُ غَ طَ  دْ قَ  مْ كُ لِ ضْ فَ بِ 

َ ثَ ارِ كَ ــــى بِ لَ ، نُبْ مْ كُ مِ ؤْ شُ  نْ م، مِ وْ اليَ وَ    1ا ادَ ي زَ ذِ الَّ  اءُ المَ وَ  نُ يْ الطِّ  وَ ا ھُ ــــذَ ٍة        ھـ

و ماضيويشتكي  ربيي  الشاعرإيليا أب ذاء من الغ دھم إي ارا وتعّم ودھم جھ نقض عھ ن ل
  وإضرارا:

  ا ؟ارَ ــــرَ ضْ اإلِ  وَ  اءَ ذَ يْ وا اإلِ ــــدُ مَّ عَ تَ  وَ       اراجھَ  دَ ــوْ ھُ ـــوا العُ ضُ قَ نَ  ــــمْ ھُ الُ ا بَ مَ 

  ارَ ـــــافَ ظْ األَ  لّـمَ قَ  وَ  رُ يْ ئِ الزَّ  ـــــافَ ى      عَ رَ الشَّ  ثيْ ا لَ وْ أَ ــــا رَ مَّ وا لَ دُ سَ أْ تَ اسْ  وَ 

  اراثَ  كَ لِ ذَ  ــــــــــــا وَ ّقّ◌◌ً ــــي حَ عِ دَّ ا يَ ذَ        ــــمْ ھِ اقِ دَ حْ أَ  يفِ  ـــــرّ الشَّ  ه وَ ا بِ وْ ارُ دَ 

  2اارَ بَ خْ األَ  أَ ــــــرَ قَ تَ اسْ  ــــذُ نْ مُ  خُ يْ ارِ له       التَّ ثْ مِ  رَ يَ  ــــــــمْ لَ  كَ يْ بِ أَ  ــــــرِ مْ عُ م لِ ؤْ لُ 

ربيين م  ويشتكي الشاعر من الغ اد األخالق بسبب الظل ودھم وأقسامھم وإفس نقض عھ ل
  والجور:

  ليْ ـــزِ ـــا التّنْ ھَ أنَّ كَ  نُ ـــوْ كُ تَ  ــــدْ قَ لَ وَ     ـــمْ كُ دَ ــــوْ ھُ عُ وَ  مْ كُ ـــامَ سَ قْ أَ  ـــمْ تُ قْ زَّ مَ 

  لــوْ يُ خُ وَ  لُ ـــــافِ حَ جَ  ـنَّ ھِ فِ لْ خَ  ـــنْ مِ     لُ افِ حَ جَ  يھِ فَ  ـــــاعَ مَ طْ األَ  ـــمُ تُ ثْ عَ بَ وَ 

  لُ ــــــــوْ صُ نَ وَ  نّةٌ سِ أَ وَ  فُ ائِ ــــــذَ قَ افع    وَ دَ مُ  يھِ فَ  ـــــــادَ قَ حْ األَ  ـــمُ تُ رْ شَ نَ وَ 
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  1لُ وْ لُ ، فُ ـــامُ سَ مــــا تُ ــا، مِّ◌َ ھَ ى بِ سَ مْ أَ      مْ كُ افَ يَ سْ أَ  مْ كُ ــــانُ غَ ضْ أَ  نْ كُ تَ  ــــمْ لَ  وْ لَ 

ي وقوان تالل الغرب ن االح اعر م تكي الش ا أن ويش ول متألّم ة , ويق ائرة المزيف ه الج ين
اد  دراھم, وس الغيوم. و يمحق الحق بسبب الطمع في ال لمين ك وق المس النوائب تخيم ف

  البغي والظلم واألذى في ھذا العصر , وأشقى القوم باستخدام القّوة: 

  مِ ائِ نَ ى الغَ ـدَ حْ إِ  ــقِّ الحَ  ـــاةُ جَ نَ  ـــــــــا وَ نَ لَ        ــــلّةً خُ  نُ سَ حْ أَ  ـــــلُ ھْ الجَ  انَ كَ  وَ  تُ نْ كُ فَ    

َ يْ ـــــا فِ مَ  ـــت وَ نْ كُ  وَ    ماشِ غَ  ريْ ة غَ طَ لْ سُ  ةٍ طَ لْ و سُ  ذُ اَل  ، وَ  كَ يْ لَ عَ        مٍ اقِ نَ  رــــيْ ـــا غَ نـ

  مائِ ـــــــوَ القَ  مِ ـــــــوْ يُ الغَ  لُ ثْ ــــــــة مِ مَ يْ خِ ــا        مُ نَ قَ وْ فَ  بُ ائِ النّوَ  ــــا وَ ـــــامً عَ  نَ وْ الثُ ثَ 

  مِ اھِ رَ الدَّ  رِ ـــيْ غَ ـــى لِ عَ رْ ة تَ مَ ــــــرْ ال حُ  وَ         ذٌ افِ نَ  قُّ ال الحَ  وَ  قُ وْ مُ ـــرْ مَ  مُ ــلْ العـِ  الَ فَ 

  مِ ائِ خَ رالسَّ يْ ثِ ــــــر كَ صْ عَ  ـــنْ حـــــت مِ بَّ قَ ى       فَ ذَ األَ  ـم وَ لْ الظُّ  ي وَ غِ البَ  رُ يْ غَ  مَّ ا تَ مَ  وَ 

  2مِ ارِ وَ الصَّ  ى وَ الظّبِ الّ بِ إِ  مِ ـــــــــوْ القَ  ــــنَ مِ         ّدعٍ وَ مُ  ريْ غَ  رَ ھْ الدَّ  تَ يْ قَ شَ  ــــربْ اغْ فَ 

  ويذكر الشاعر الشكوى من الغربيين الظالمين لظمھم الشديد على الشيوخ واألمرد:

  3دِ رَ مْ األَ وَ  ـــــــــخِ يْ ــــى الشَّ لَ ا عَ وْ ـــــارُ جَ وَ         نَ وْ مُ ـــــالِ الظَّ  ــــانَ بِ  ـــدَّ بَ تَ اسْ  فَ يْ كَ وَ 

تكي  اد ويش ود العق اعرعباس محم ا الش ان ظلم ل مك ي ك ارھم ف ين النتش ن المحتل م
  وإتالفا وإفسادا لقلوبھم القاسية ولقوانينھم الظالمة لالنتخاب وسلوكھم الوحشي:

  ا وْ رُ ھَ ا ظَ مَ  ذلَ أَ  ضٍ يْ ضِ ـــي حَ فِ  ةٌ ـــايَ نفَ ه         تِ مَّ قِ ــــو بِ لُ عْ ي تَ ـــذِ الَّ  ــــامُ ظَ النِّ  سَ ئْ بِ 

َ كَ           ـــةٍ يَ احِ نَ  لِّ ــــي كُ ــــا فِ عً يْ ا شِ ـوْ لُ لَّ سَ تَ    رشِ تَ نْ مُ  ضِ رْ ي األَ فِ  ســــــرٌ منْ  ــــمْ ھُ نَّ أ

  روْ ا خَ ھَ لُّ كُ  بٌ وْ ـــــــــلُ قُ , وَ  ةٌ ــــــوَ طْ سُ وَ           ةٌ دَ ـــسِ فْ مُ , وَ  فٌ اَل تْ إِ , وَ  مُ ؤْ لُ , وَ  مُ لْ ظُ 

  ا وْ جرُ فَ  مْ كَ ا , وَ ھَ يْ احِ وَ ي نَ ا فِ وْ مُ رَ جْ أَ  ــمْ كَ           مْ ھِ لِ ائِ ذَ رَ  نْ ـــر مِ صْ مِ  نِ ـوْ ي عَ َف◌ِ  هللاُ 

  رسِ عَ  سٌ ارِ ا حَ ھَ نْ مِ  بُ ـــارِ ھَ ـــي المُ مِ حْ يَ           مْ ھِ تِ وَ دْ نَ  ارَ ا دَ نً جْ سِ  انَ ا كَ ـوْ فُ صَ نْ أَ  وْ لَ 

  رطَ وَ  ـــــــــرٌ اجِ ــــــــاب زَ قَ عِ  لِّ كُ لِ  مْ ھُ ا         وَ ھَ بِ  ابِ عقَ لْ ــــا لِ ھَ يْ فِ  عَ ئِ ارَ ا الشَّ وْ صُّ نَ 
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  ا وْ رُ شَ ا حَ ھَ ــــدِ نْ ــــــاة عِ جنَ  ــــنْ ه مِ الدِ ى         بِ لَ ّر عَ ضَ ان أَ ــا جَ ھَ جُ ارِ خَ  انَ اكَ مَ 

  ا وْ رُ دَ غَ  نْ مَ ا وَ وْ ـــــــانُ خَ  نْ مَ لِ  ابُ خَ تِ انْ  وَ ا     ھُ وْ قُ دَ صَ  مْ عَ نَ  يْ ا:إِ نَ لْ قُ اب! فَ خَ تِ ا: انْ وْ الُ قَ 

  رضَ ا وَ ھَ الِ بَ رْ ي غِ فِ  كَ ــــــــالِ نَ ھُ  ـــــمْ ھُ وَ       ــةٌ لَ بَ رْ غَ  كَ لْ تِ  لْ ! بَ لْ جَ .. أَ ابُ خَ تِ انْ  وَ ھُ 

  1رُ ــــــــــــــذِ تَ عْ تَ وَ  ــــالفً لت أَ سَ ا غَ ذَ ا      إال إِ ھَ تِ ــــــاحَ سَ بِ  مْ ـــتُ ئْ ا جِ ذَ ا إِ ھَ وْ لُ خُ دْ ال تَ      

وانينھم  الشاعرمحمد مھدي الجواھريويشتكي  ذ ق ة لتنفي تھم الكاذب ين وسياس من المحتل
 الباطلة لتدمير الشعب وقذف أعراض نساء أھله ,وإثارة الفتن إلھانة بني البالد:

  ــيطِ ه مَ بِ رِ ـــأْ ـمَ  ــــذِ يْ فِ نْ ــــى تَ لَ ــــان      إِ ــــــل ھجَ تَ حْ مُ  لّ ط كُ ــــائِ سَ وَ 

  ينِ ا دَ ھَ ـــــدَ جَ نْ أَ  بِ عْ الشَّ  ــــارَ مَ دَ       تْ ادَ رَ أَ  نْ إِ  ــــةِ ــــاسَ يَ السَّ  لِ زَ تَ  مْ لَ وَ 

  يبِّ ه رَ يْ لِ ھْ أَ  اتِ رَ ـــــــوْ ــــى عَ لَ ن      عَ وْ ؤُ ا خَ ھَ تِ عَ يْ لِ لـــــى طَ عَ  ــــــامَ قَ وَ 

  يبِ ي صَ لِ ى الجَ ـــــدَ ــــا لَ ھَ عُ فَ نْ يَ د       وَ غَ وَ  رِّ ي الشَّ ا فِ ھَ ــــدَ نْ عِ  سُ ــــدُ قْ يَ 

  ـيبِ م غَ دَ ــــــــا فَ ھَ عجـــــاجُ  ارَ ثَ ــــــــــا       أَ يً كِ ت ذَ يَ عْ أَ  ــــــةٍ نَ تْ ة فِ بَّ رُ وَ 

  ـــــــــــيبِ نَ جْ األَ  المُ  يُ اَل وَ  ــــنَّ ھِ بِ        اءِ رَ دِ ى ازْ لَ عَ  ـــالدِ ــــو البِ نُ بَ  المُ تُ 

  2ـــــــيھِ شَ  طلبٌ مَ  ــــــمَ كْ الحُ  نَّ إِ وَ         مٌ يْ قِ عَ  بٌ وْ بُ حْ مَ  كَ ـــــــلِ المَ  نَّ إِ ــــفَ 

  الحروب-     
رب            ل ح ّددة مث روب المتع دثت الح رين ح رن العش ن الق ي النصف األّول م ف

ة بس بب حرص "البلقان" والحربين العالميتين األولى والثانية بين الدول العربية والغربي
ى  المية للوصول إل ة واإلس دول العربي ى ال يطرة عل ى س ا عل ة وحلفائھ بالد األوربي ال
كرية  ات العس كل التحالف ي ش ادية ف ارض المصالح االقتص بب تع ة بس وارد الطبيعي الم
ية  ة نفس ار المؤلم رة واآلث ائر الكبي روب الخس ذه الح ت ھ رائيل والغرب.وخلّف لإلس

ر من  واجتماعية واقتصادية وسياسية. ود.وھجر كثي أس والضغائن والحق كما تركت الي
ل  ة مث ات االجتماعي رت اآلف روب. وكث ل الح دمار ألج بب ال انھم بس ن أوط اس م الن
ام واألرامل  ة واأليت ة والتسّول والبطال د النفوس القيم األمراض والفراق من األھل وفق

  بعد أموات الرجال الكثيرين خالل الحروب.
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ذلك وقّل االنتاج الصناعي  ة. وك والّزرعي لتحّطم المصانع وتخريب األراضي الزرعّي

ع  ا للتوّس رب طموح دّخل الغ بب ت ات بس ي الحكوم ازدادت االضطرابات والفوضى ف
ة.  ات العالمي ي العالق وّتر ف ّدة الت رت ح رّية , وكث دة البش وا الوح تعماري. ومّزق االس

  وأصبحت أزمة كبيرة للّسالم العالمي.
انھّزت نفوس الشعر ة ف اھمة فّعال اھموا مس ألّم, وس انوا أعضاء المجتمع المت م ك اء ألّنھ

زة  ر أوطانھم العزي لتشجيع األّمة اإلسالمية على النھوض والتطّور وللكفاح الجاّد لتحري
  من االستعمار األوربي بأفكارھم المنيرة الجليلة.

ألّم  رانويت ل جب اعرجبران خلي ف م الش ا تخلّ الم وم ي الع روب ف رة الح ار لكث ن اآلث
  المؤلمة :

  الَِم اْلَكْربُ ـــــــْرٌب َوھَِذي بَْعَدھَا َحْرُب       الَ يَْنتَِھي فِي اْلعَ ـــــحَ 

ْربُ ـــــــــقَْد َعاَد أَْدنَى َما نُحَ    1اِذُرهُ       فِي الُملََّماِت الطَّْعُن َوالضَّ

  ويصف الشاعر شاكيا دمار الحرب:  

  َواِدُث ُمْذ َرَحْلِت َولَْم تَُؤوبِيــــحَ      الُخُدوِر لَقَْد تََوالَتْ  َرةَ ــــــــــــــأََمْفخَ 

  ُم بِاألَظَافِِر َوالنُّيُوبِ ــــــــــُروٍس       تَُحطِّ ــــــــــــَوَحلَّْت ُكلُّ َكاِرثٍَة ضَ 

َزايَاــــــــــــأُبِيَح ِضعَ    ْيِك يََدا َشُعوبِ ْد َغلَّْت يَدَ ـــــــَوقَ       اُف قَْوِمِك لِلرَّ

َواِعِق َواللَِّھيبِ ــــــــفَنِْصُف اَْرِض فِي َغَرقٍن َونٍِصْ◌ٌف       تَ    2َجلََّل بِالصَّ

ا , ويخاف أال   الشاعرأحمد شوقيويشتكي  م فيھ رة الحروب لضياع أھل العل من كث
  يقضي عھد الحضارة من أجل ھذه الحروب القاسية:

َج الِعلمُ   3ا َعھُد الَحضاَرِة يُختَمُ ـــــا       فَكاَد بِھـــــــــناَرھ َوقائَِع َحرٍب أَجَّ

  ويشتكي الشاعر من شّدة الحرب وكثرة األموات:
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  1د َمدَّ نَقُع الَمنايا فَوقَھُم طُنُباـــــــقَ      َوالَحرُب في لَھٍَب َوالقَوُم في َحَربٍ 

  ودمارھا:   2ة الروسيةالحرب اليابانيالشكوى من  ھول  الشاعرحافظ إبراھيمويصف 

  3؟وِت أَِم الَكوثَرُ ــــــــــــــَوَموِرُد المَ     اَحةٌ لِلَحرِب أَم َمحَشرُ ـــــــــــــــأَس

ِ م َّ   اموا بِأَمِر الُملِك َواِستَأثَرواـــــــــــق     ا أَقسى قُلوَب األُلىــــــــــــــِ

ھُم في الَدھِر ُسلطانُھُ    4رواـــفَأَمَعنوا في األَرِض َواِستَعمَ       مـــــــــَوَغرَّ

  رواـــم       ال يَھُجروَن الَموَت أَو يُنصَ ـــــــبُِصلبانِھِ   5قَد أَقَسَم البيضُ 

  دوَن الَسيَف أَو يَظفَرواــــــبِأَوثانِِھم       ال يَغمِ  6رُ ــــــــــــَوأَقَسَم الُصف

  7رُ ـــــــا       حيَن اِلتَقى األَبيَُض َواألَصفَ ــــــــــفَماَدِت األَرُض بِأَوتاِدھ

  َوالقَيَصرُ  )الميكادُ (ا ــــــــا َخمَرةٌ ِمن َدٍم       يَلھو بِھـــــــــــــــَوأَثَملَتھ

  8ا الَشفَُق األَحَمرُ ـــــــــــا       إِذ الَح فيھـــــــَوأَشبَھَت يَوَم الَوغى أُختَھ

  9ا ِمن ِرجِسھا تَطھُرُ ـــــــــــــــا       لََعلَّھـــــــفانَھَوأَصبََحت تَشتاُق طو

                                                            
ي  - 1 ار الحرب. والطنب (ف الحرب(بالتحريك): الھالك والويل. والنقع: الغبار, ويريد" بالطنب": الخيام, شبه بھا غب

 273ص:ديوان أحمد شوقي, راجع إلى األصل): حبال الخيام.

دأت ينسف اليا - 2 انيين جزءا ھي تلك الحرب التي نشبت بين اليابان والروس بسبب احتالل الروس لمنشوريا , وب ب

ة سمن األسطول الرو ي ليل ر ف ورت أوث اء ب نة  9ي في مين ر س نة 1904فبراي بتمبر س ي س م 1905م, وانتھت ف

الح  ي ص رى ف روط أخ وريا , وبش ن منش روس ع الء ال ا, وبج ي كوري ان ف وذ الياب ه بنف رف في لح اعت بص

 .325, ص: ديوان حافظ إبراھيم  . وانظر:م1904نوفمبر سنة  10نشرت في واليابانيين.
ام  - 3 ال بازدح ى القت امھم عل اربين وازدح الكوثر: النھر, وسمي به نھر في الجنة. شبه(في الشطراألول) كثرة المتح

وثر. تعذابھم الك وت باس اس للم تعذاب الن اني اس طر الث ي الش به ف ر, وش وم المحش اس ي افظ  وانظر:الن وان ح دي

  .325ص:  ,إبراھيم
  .326ص: المصدر نفسه,  وانظر: أمعن: بالغ وأبعد. - 4
 .326ص:, المصدر نفسه  وانظر: يريد"بالبيض":الروس. - 5
  .326ص:, المصدر نفسه  وانظر: يريد"بالصفر":اليابانيين. - 6
  .326ص:, المصدر نفسه  وانظر: مادت: تحركت واضطربت.وأوتاد األرض: جيالھا. - 7
 .326ص:,  المصدر نفسه  ظر:وان الضمير في أشبھت"لألرض. ويريد"بأختھا :السماء. - 8
 .326ص: المصدر نفسه,  وانظر: الرجس:النجس. - 9
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ِت الِعقبــــأَشبَعِت يا َحرُب ِذئاَب الفَ    1اُن َواألَنُسرُ ـــــــــــــال       َوَغصَّ

  2ُع اإِلنساِن ال يُقَدرُ ـــــــــــــــا       َوَمطمَ ـــــَوميَرِت الحيتاُن في بَحِرھ    

ى وجه ويشتكي الش ا عل انية وإھانتھ ة اإلنس ائج الحرب لذلّ اعر من قيصر لجھله عن نت
  األرض دون أن يساعدھا أحد في دفن األجساد أو الجرحى أو األسارى:

  ؟ا تُعلُِن الَحرَب َوما تُضِمرُ ــــــــل َدرى القَيَصُر في قَصِرِه       مــــــــــفَھَ 
  3رُ ــــــــــــــيَنتابُهُ األُظفوُر َوالِمنسَ       الثَرى  م قَتيٍل باَت فَوَق ـــــــــــــــفَكَ 

  و أَخاهُ َوھَو ال يُبِصرُ ــــــــــــيَدع    هُ     ــــــــــــــــــــَوَكم َجريٍح باِسٍط َكفَّ 
ٍة  ـــــــــــــــَوكَ    4ا الطَوُد فاَل يَظھَرُ ـــــــــــيَھوي بِھ       م َغريٍق راَح في لُجَّ
  ◌ُ 5هُ ِمن َحسَرٍة تَقطُرــــــــــــــــَونَفسُ       يٍر باَت في أَسِرِه   ـــــــــــــــَكم أَسوَ 

    
اعرمعروف الرصافيويصف  وس   الش ن النف دمر م ا ت ة الحروب وم ن وحش اكيا م ش

ى  ات وصواعق ألخضرت الرب و ال الحروب ومحرق ى, ول ب الرب وال , وتخري واألم
 وأبقلت:

  ـــــــــاالسيَ  ىرَ ى الثَّ لَ عَ  قٍ يْ رِ ھَ  مٍ دَ ـــا        بِ ھَ نَ وْ قَ سْ يُ  اوْ رُ دَ تَ اغْ وَ  عَ امِ طَ ا المَ وْ سُ رَ غَ 

  االـــــــوَ مْ األَ  لُ كُ أْ تَ وَ  سَ وْ فُ و النَّ سُ حْ ا        تَ ھَ نَّ إِ فَ  سَ وْ ــــــرُ الضَّ  بَ رْ الحَ  عَ شَ جْ ا أَ مَ 

  االحَ مْ إِ  اھَ ادَ ــــــــزَ فَ  ـــــاءُ مَ ل الدِّ بَ ى       وَ بَ الرُّ  ىلَ عَ  بِ وْ رُ الحُ  ھجِ رَ  نْ مِ  حَ سَ  مْ كَ 

 6االحَ مْ إِ  اھَ ادَ ـــــــزَ اء فَ مَ ل الــــــدِّ بِ اق        وَ اعِ ــــوَ صَ  اتقَ رِ حْ مُ وَ  بُ وْ رُ ال الحُ وْ لَ 

  ويشكو الشاعر من الحرب وما خلّفت من الدمار والفقر:

                                                            
ذه  - 1 ا تأكل ھ رة م ى كث غصت:امتألت وتخمت. والعقبان: جمع عقاب, وھو طائر من الجوارح. واألنسر: جمع نسر. يشير إل

  .326ص:,ديوان حافظ إبراھيم  وانظر:الجوارح والوحوش من جثث القتلى. 
 .326ص:المصدر نفسه ,  وانظر:ث القتلى . وال يقدر, أي اليحّد وال ينتھي.  جثرة, أي بالطعام من يلھا بالمميرت,أتى  - 2
ول: إن الق - 3 ائر. يق ور:الظفر. والمنسر: منقارالط ور تاألظف ة والطي باع المفترس ا للس رى نھب وق الث ى أصبحوا ف ل

 .326,ص: المصدر نفسه  انظر:الكاسرة. 
م ا - 4 ة: معظ م يظھر.اللج ل ل ا الجب و ھوى فيھ العمق بحيث ل ة ب يم. يصف اللج ل العظ ع لبحر, والطود: الجب راج

  المصدر نفسه والصفحة كذلك.
  .325ص:  ,المصدر نفسه - 5
 .376ص: 2, جـ  الرصافي ديوان - 6
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ً يَّ نِ اساً غَ نَ أُ  تْ نَ غْ أَ  بُ ـــــــرْ الحَ وَ    حِ يْ الِ جَ المَ بِ  ـــــمْ ھُ تْ مَ رَ  نَ يْ ــــــرِ آخَ وَ     ةً َعَجبا
ً   الـُذرا  ـيفِ   ـمْ كنَْتھُ سْ أَ   ـراً شَ عْ مَ وَ    حوْ رُ ـضْ مَ وَ  دوْ حُ لْ مَ  نطَ بَ  راً ـشَ ـعْ مَ وَ     ُغــَرفـا
 ـحِ يْ رِ قْ تَ وَ     ـعِ ــيْ ـضِ ـبْ ـتَ بِ  ْوھــنَــْتـهأَ وَ      ـاھَ ــــرِ ظِ نْ مَ بِ   يـبِ لْ قَ   ـتَجعْ وْ أَ   يـتِ الَّ  امَّ أَ 

َ     اھَ بِ  سُ وْ رُ الضُّ  ُبٌ◌◌ُ رْ الحَ ◌ِ  ـتضَّ عَ  ةادَ غَ فَ  ً عـ   حــوْ ُض◌ٌ ـرْ رمَ ـيْ غَ  دٍ يْ دِ حَ  ابٍ نَ بِ  ضا
  

  حوْ رُ ـــذْ مَ  مـعْ الطَّ  شـيعِ بِ  شـيْ عَ  آالم     ـــاـھَ بِ   ◌َ ـــــمّ َل◌َ أَ  ـقـرْ فَ   نْ مِ   ـدُ ـابِ كَ تُ  ـتْ ـسَ مْ أَ    

ُ ـشْ يَ   آنـمْ ظَ      ـاھَ بُ سِ حْ تَ فَ   ىـوَ كْ الشَّ بِ  اسِ ـالنَّ   ىلَ إِ   وْ رنُ تَ       1حِ وْ الـلُـ  ةِ ـقَ ُحــرْ  آللٍ   وـكـ

دمار  الشاعرإيليا أبو ماضيويصف  ا خلفت من ال ا وم الشكوى من الحروب وويالتھ
ذئب واألجدل.  وال, حتى شبع ال المتمثل في كثرة الجرحى واآلالم النفسية وھالك األم

ت ذه كان ع. وھ ات األرب ّدمت الجھ دور وتھ رت ال ھا  وأقف ى نفس م الشعوب عل ة ظل نتيج
مخضبة بالدم رأياتھا ألجل االتساع وحصول القوة . وھذه األمور مؤلمة مّما تدمي قلب 

 اللبيب:

  عُ فَ ــــــدْ المِ وَ  فُ يْ السَّ  ـــعَ نَ ـــا صَ مَ ـــــا     وَ ھَ التُ يْ وَ وَ  بُ وْ ـــرُ الحَ  تِ ـــــرَ كَ ذَ 

  ــعفَ رْ األَ ة َبَ تْ ــــــا الرُّ ھَ لَ  بٌ ـــــوْ عُ ا     شُ ھَ تِ اذَ  ـــــىلَ عَ  رُ ــــــوْ جُ تَ  ــــفَ يْ كَ وَ 

  ــــــــعُ نَ صْ ي تَ ــــــــذِ الَّ  مُّ ذُ تَ  تْ انَ كَ ـــــــــــا     وَ ھَ اتِ ايَ رَ  مِ الـــــدَّ بِ  بُ ضِ خْ تَ وَ 

َ بِ  رُ ـــوْ يُ و الطَّ ــــــــــدُ غْ تَ وَ    مُ الدَّ  ابُ ـرَ الشَّ فَ  تْ شَ طَ عَ  نْ ـــــــــإِ ا     فَ ھَ ادِ سَ جْ أ

  اارھَ رَ زْ ــــد أَ ـــــا الغَ ھَ بِ  ـــــــقُّ شُ م      تَ تَ ــــأْ مَ  ةٍ لَ زِ ـــــــــنْ مَ  لِّ ــــــي كُ فِ وَ 

  عُ بَ رْ األَ وَ  رُ وْ الـــــــــدُّ  تِ ــــــــرَ فُ قْ أَ وَ      لُ دَ جْ األَ وَ  بُ ئْ الذِّ  ــــــعَ بِ شَ  ـــــــدْ قَ لَ 

ُ تُ قْ يَ  ـــــــمْ كَ فَ    عُ وَ رْ األَ  عِ وَ رْ األَ بِ  تـــــــــــــــكُ فْ يَ وَ       ـــــــــلُ فَ حْ الجَ  ـــــلُ ـ

  اوْ عُ يَّ ي ضَ ـــــــذِ الَّ  ـــــــدَ يْ عِ ستَ يَ  نْ لَ وا      وَ لُ تَ قَ  ــنْ مَ  لُ تْ القَ  ـــــــعَ جِ رْ يَ  نْ لَ وَ 

  ؟فُ وْ لُ ى األُ نِ فْ تُ اء وَ مَ الــــــدِّ  ــــــلُّ طِ تُ       ـدُ احِ الوَ  مَ لِ سْ يَ  نْ أَ  ــــلِ جْ أَ  ـــــنْ مِ أَ 

  ؟فِ وْ يُ السُّ  اتِ ــرَ فَ شَ  مْ ھُ صــــــــدَ حْ تَ ـــــــــــد      لِ لَ ده الــــــوَ اَل وْ أَ  عُ رَ زْ يَ وَ 

                                                            
  .215ديوان الرصافي , ص: - 1
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  1فِ يْ صِ الحَ  بِ يْ بِ اد اللَّ ؤَ ـــــــــي فُ مِ تدْ وَ      ـدُ اقِ النَّ  ــــاھَ بِ  ـــــارُ حَ يُ  رٌ ــــــوْ مُ أُ 

ھوالھا لكثرة الجرحى والقتلى المتضّرجين بالدم ويوضح الشاعر شاكيا كثرة الحروب وأ
د  د , وظھور الحروب من جدي والممّددين على الثرى وسوق األسارى إلى الشقاء العتي
وى  بعد أن تخمد نارھا في الروس. وصبرالروس في مصيبة الحرب كصبر أيوب للبل

 على ذلك العدو العتيد:

  دُ وْ ـــــــدُ مْ ى مَ رَ ـــى الثَّ لَ ـــــل عَ يْ تِ قَ  اه       وَ ـــدمَ بِ  جٍ ــــرِّ ضَ مُ  حٍ يْ ـــرِ جَ  ـــــمْ كَ 

  ــــدِ يْ تِ العَ  ـــــاءِ قَ ى الشَّ لَ ــــا إِ ــــــاعً تبَ        نَ وْ ـــاقُ سَ يُ  ريْ سِ ـــــى أَ لَ إِ  رُ ــــيْ سِ أَ  وَ     

  دوْ ـــــلُ جُ  رِ يْ غَ ا بِ ــھَ ـــــدَ عْ ــــوا بَ حُ بَ صْ ا      أَ ارً نَ  سِ وْ ع الـــرُّ افِ مــدَ  ــــمْ طرھُ سْ أَ 

  ديْ ـــــدِ جَ  نْ مِ  تْ كَ ــــــــــا ذَ ھَ ارُ نَ  تْ بَ خَ       لَ ـــيْ قِ  امَ لَّ ا كُ رَ ھُ شْ أَ  بُ ـــرْ الحَ  تِ امَ دَ 

  دِ ــــيْ الغَ  لَ وْ حَ  نَ يْ قِ ــــاشِ ة العَ مَ ـــــــوْ ا       حَ ايَ ــــــرَ السَّ  مُ ــــــوْ حُ ا تَ ــــايَ نَ المَ  وَ 

  ـــدِ يْ لِ ظّ الوَ حَ  رِ ـــــــــيْ بِ ـــــظّ الكَ حَ كَ  اه        وَ ـــوَ سِ  لثْ مِ  امِ ـــــدَ قْ ظّ المِ حَ  ثُ يْ حَ 

  2دِ ــــــــيْ نِ العَ  وِّ ــــــدُ العَ  كَ لِ ــــــــى ذَ لَ ى       عَ وَ لْ لبَ لِ  بِ وْ يُّ ر أَ بْ صَ  سِ وْ الرُّ  رُ بْ صَ 

  النفي والھجرة والغربة -
 ه : ...الشيءُ  نفى قال ابن منظور:" :نفيال ُل عن األَرض وَنَفْيُت ى الرج ى، ونف تَنحَّ

ده. عنھا: طردته ال الجوھري 3"فاْنَتفى، ونفى الشيَء َنْفياً: َجَح اهُ: طرده ":وق  4."َنف
ادي روز آب ال الفي ي ":وق وه عن أب ه، وَيْنف اهُ يْنفِي و.واْنَتَفى:  َنف ا ھ اهُ، َفنف اَن: َنحَّ َحيَّ

ى   ".تَنحَّ
 :رة: الخروج من ..وْجُر ضد الوصل.الھَ :" قال ابن منظور الھجرة الِھْجرة والُھْج

راً إِذا تباعد أَرض ُل َھْج ر الرج ه. َوَھَج ره: ترك ر الشيَء وأَْھَج ى أَرض. وَھَج  إِل
  5."وَنأَى

 ة ور :الغرب ن منظ ال اب ا :" ق َرَب عن د َغ اِس وق ن الن ي ع ذھاُب والتََّنحِّ ْرُب ال الَغ
َب وأَْغَرَب وغَ  اه وفي الحديثَيْغُرُب َغْرباً وَغرَّ ه َنحَّ به وأَْغَرب ي صلى  :رَّ أَن النب

                                                            
 .274ص:  2, جـ إيليا أبوماضيديوان  - 1
    .286ص: 2, جـ المصدر نفسه  - 2
  .4511ص:6, جـبن منظورال لسان العرب - 3
  .2513ص:6, جـ سماعيل بن حماد الجوھريإل الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - 4
  .155ص:4, جـالحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي يبأل المحكم والمحيط األعظم - 5
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ة  ده والَغْرب ه عن َبَل ْن وھو َنْفُي م ُيْحَص نًة إِذا ل ِب الزاني س ّهللا عليه وسلم أََمر بَتْغري

  1"والَغْرُب النََّوى والُبْعد

ديم ، أل زمنالمنفّي في ال فردلل مخيفاوالطرد عقاباً  وكان يعتبر النفي ردلن االق  المنفيّ  ف
ة واألم يعيش داً عن العائل ةبعي ولكن في العصر الحديث واجھت الشعوب ،اكن المألوف

ً وا والتشريد القسيالنفي تكاملھا واألعراق ب ا ً  القتالع طْوع ا  الفلسطينيين ھجرةك أو كْرھ
راقيين ة  واللبنانيين والسوريين والمصريين والع افتھم العربي تھم األم وثق وا عن لغ ليتخلّ

ـ. و قد شھ الفرنسية واإلنجليزيةالعريقة لتتغلّب عليھم الثقافات الغربية مثل األلمانية و د ـ
رة النصف األول رين ھج رن العش ن الق رة م ود كبي ام لحش رة أن ربين  كبي ب الح بس

ة  ى والثاني الميتين األول ان والع اءك ون وأدب يھم مثّقف بال وشعراء ف ى ال ا إل ة طلب د الغربي
ة ّيين للرزق أو العلم أو لقضاء عيشة مأمون ين سياس ا نفي ك أو الجئ دم ى  أحم شوقي إل

ان ن إلى من لبنا ماضي أبي إيليا , وھاجر األندلس ران من لبن ل جب ران خلي مصر وجب
  .إلى أمريكا

دة و   اع المعّق راب واألوض ي االغت ن ف ال ع ّديات  ةجغرافيالانفص ة والتح العاطفي
تكوا  التسلط العنصريو في الداخل والخارج المواجھة رت في نفوس الشعراء . واش أث

يئة  ية الس تھدفممن األوضاع السياس ق العدا ينس ان وتحقي ي اإلنس ة رق عواألمن ل  لجمي
  .ينبقضايا الوطن والمواطن االھتمامو ھمإيقاظ مشاعرو  الناس

اعر  دث الش رانويتح ل جب ران خلي وم  جب ن الھم ف م ا تخلّ رة وم ن الھج اكيا م ش
  والمشاكل:

  2ومُ ـــــُھمُ  إِْثِرِھنَّ  فِي َوُھُمومٌ        أُْخرى بعد أُْخَرى َبْعدَ  ِھْجَرةٌ 

  لبعد والغربة والفراق وآالمھا:من االشاعرأحمد شوقي يشكوو

  3لِوادينا َنأسى أَم لِواديكَ  َنشجى       َعوادينا أَشباهٌ  الَطلحِ  ناِئحَ  يا

  شكوى الشعراء لخذالنھم في الغربة ومواجھة المصائب  الشاعر خليل مطرانويقدم 

                                                            
 .637ص:1البن منظور,جـ لسان العرب - 1
  "   :" إن بكى الشرق فالمصاب أليم.   1944: ص1, جـ خليل جبران ديوان - 2

 .111: ديوان أحمد شوقي ,ص -2
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  والمحن ضعفا وجھال وذلة وإھانة وتحدّيا حتى ييئسوا من الحياة :

  ُعـــــْقـ         ـــِر َداِرنَا ُغــــــــــــــــَربَاءَ  نَْمُكُث فِيَونَْحــــــُن 

  ُخلِْقنَــــــــــا        ناُلَِمُس الَغـــــــــــــــــــْبَراءَ  َكأَنَّنــــــــَا قــــَدْ 

  َونُْفنــــــِي        َدْمــــــــَع الُعيــــــــُوِن بَُكاءَ  نَْرنُــــــو َونَأَْسـى

  ِذْكـــــــَرى       أَْجــــــــــــــَداِدنَا تَأَْســــــاءَ  َوالَ نََرى َغـــــْيرَ 

ْعُف مـَـــا الَجْھُل َشاءَ  نَاَل التّــــــََواُكلُ    ِمنّــــــــــــــَا       َوالضَّ

ـــــــــــــَل األَھْ  َواللَّْھـــــــــــــُو َحـــطَّ    ــــــَواءَ قُــَوانَا      َوَسفـَّ

  1يُْســــ       ــــئَِم الِكـــــــَراَم البَقَــــــاءَ  وأَْوَشَك اليَـــــــأُْس أَنْ 

ر  و ماضيويعب اعرإيليا أب ن اآلالم  الش يھم م ا لق ة وم ن الغرب عراء م كوى الش ن ش ع
  حقارة وإھانة وذلّة:

َ كَ  نَ ــــوْ ھُ ائِ تَ  ضِ رْ ــــي األَ فِ  نُ حْ َن◌َ    الءِ اللّيْ  ةِ لَ ــي اللّيْ ى فِ سَ ـــوْ مُ  مُ ــــوْ قَ      انَّ أ

َ      اءِ دَ يْ البِ  يفِ  بِ ائِ ـــا الّركَ نَ ـــى بِ امَ رَ تَ تَ    ـــاءِ ـــــــي المَ فِ  ةً تارَ ا؛ وَ رً ــــوْ طـ

  ءِ اَل أَلْ  نْ مِ  النّــــاسِ وَ  المِ ظَ  ـــــــنْ ا     مِ أنَّ كَ  نَ وْ حقّـــــــــــــرُ مُ  ـــــاءِ فَ عَ ضُ 

  اءِ نَ ء الفَ دْ بَ  فِ يْ عِ اب الضَّ رَ ـــــــتِ اغْ ر    وَ خْ فَ وَ  زّ ي عِ ـــــوِ القَ  ابِ رَ ــــــتِ اغْ وَ 

  2اءِ ضَ يْ البَ  ـــــــةِ نَ حْ السَّ بــــــّدى بِ العَ وَ      جمٍ عَ  رُ ــــيْ ا غَ نّنَ أَ  ضُ يْ ا البِ نَ ــــابَ عَ 

 المشاكل القانونية -

تكي  افظويش اعر ح راھيم  الش ا و إب د صد متألم انويصرخ عن ي ر ق ون المطبوعات ف
  , لمخالفة الحرّية الشخصية والقومية:   مصر في عھد بطرس غالي

   3َتنِطقا َوأاَّل  فيھا, َوما ِمصٌر,       َوُتشَترى ُتباعَ  أَن الَبلِيَّةَ  إِنَّ 

                                                            
 .55ص:1جـ, خليل مطران ديوان - 1
  .102,103ص: 1, جـ إيليا أبوماضي ديوان - 2
 .65ديوان حافظ إبراھيم, ص:  -  3
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  قانون المطبوعات الجائر: شاكيا خليل مطران الشاعر لويقو

ُدوا ا ُحّراً  َرارَھاــأَحْ  ْقُتلواَوا     َوَبرا راً ـَبحْ  أَْخَياَرَھا شرِّ   َفُحرَّ

الِحُ  إِنَّما ً ـَصالِح َيْبَقى الصَّ ْھرِ  رَ ــآخِ       ا رُّ  َوَيْبَقى الدَّ ا الشَّ   َشرَّ

  1؟َصْخَرا َتْنقُشَ  أَنْ  األَْيدي عُ ـَيْمنَ       َتْكِسيُرَھا َھلْ  األَْقالمَ  َكسُروا

انويشكو  راھيم طوق ة الشاعر إب ام القضاء الظالم ذه  أحك دام, وبسبب ھ ة باإلع الناطق
  األحكام الجائرة يسير الوطن إلى الفناء . وھذا الداء ليس له دواء إال الرفض:

َ ْه     فَ رَ ـــــائِ ــــاِء الجَ ضَ ام القَ كَ حْ باً أِل جَ عَ  َ خَ ـــــأ   هْ رَ ائِ اُل ظُلــــٍم سَ ثَ مْ ـــا أَ فُّھـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءْ جَ ال رَ ْء    بِ ـــــــــاـــــى الفنَ لَ ـــــــيُر إِ سِ يَ  نٌ طَ وَ 

 ائْ بَ اْء    إالّ اإلِ وَ ـــــــــــــــــــه دَ لَ  سَ يْ اُء لَ الـــــدَّ وَ     

  ـــــــــــــــــــــــــــلْ مِ تَ شْ تَ  نْ ـــــــــــــــــةٌ ,  إِ ـــــــــــــــــــاعَ اَء َمنَ إنَّ اإلبَ 

ــــــــــــــــــــــــا تُقھــــــــــرِ ـــــــيْ لَ ٌس عَ فْ نَ  ـــــــــــــــــــــــــــه تَُمْت ولمَّ
2 

ه,  الشاعرمعروف الرصافيويرفع  فية من الشكوى إلى العدل بسبب طول االنتظار للتش
ر  ه غي ه, ألن ال يعّول م عن اد الظل وينبھه أّن الصبر قد نفد, ويرجو منه أن يعجل في إبع

ن  ر ع دل. ويخب ر الع ب غي ع المرات ل, ولتوزي ول والفع ي الق اق ف ة للنف ور الحكوم أم
  مؤھلين:

◌ِ عَ فَ  ارُ ـــــظَ تِ االنْ  طَالَ  لُ دْ ـــــا عَ يَ  َ فَ  كَ نْ عَ  رُ بْ الصَّ  اقَ ضَ  لُ دْ ـــيا عَ     لجِّ   لْ بَ قْ أ

لــــُمعَ  اكَ وَ ى سِ لَ عَ  سَ يْ لَ  لُ دْ ا عَ يَ    3لوِّ عَ المُ  خِ يْ رِ ــالصّ ى لَ عَ  تَ فْ طَ ال عَ ھَ      وَّ

  لْ عَ فْ تَ  مْ ا لَ مَ  لُ وْ قُ تَ وَ  قُلْ تَ  مْ ـــــا لَ ـــــمَ      اھَ رِ َجوْ  عِ ائِ ظَ فَ  نْ مِ  لُ عَ فْ تَ  ي الُملكِ فِ 

 5ِدلعْ تَ  مْ ا لَ ھَ مِ كْ حُ ي بِ ھِ وَ  لِ دْ ـــــــــلعَ لِ       ةً ابَ ـــــــتَ كِ  انِ مَ الزَّ  4سُ يْ اطِ رَ قَ  تْ أَلَ مَ 

                                                            

  .140ص: 2ديوان خليل مطران, جـ  -2
 .278ديوان إبراھيم طوقان , ص: - 2
روف (الصريخ) ال - 3 وان مع ل. و انظر:دي ه واتك د علي ه : اعتم ّول علي ول. وع ول) بصيغة المفع تغيث و(المع مس

  .218ص: 3الرصافي ,شرح وتعليقات لمصطفى علي,جـ
  ) جمع القرطاس : الصحيفة يكتب فيھا.وانظر: المصدر نفسه والصفحة كذلك.راطيســـق( - 4
  .218ص: 3المصدر نفسه,جـ - 5
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ات ال واجب ام إلھم ن الحك عراء م كا الش ذا ش اع  و ھك ن األوض ذلك م ائفھم, وك وظ

اتھم  ي خالف دل ف كوا متضرعين للع عوا لتغييرھا.وش يئة وس ية الس ة والسياس االجتماعي
ام بجانب  دم االھتم ام لع ذلك شكوا من الحك ام واألجانب عنھم . وك وصد عدوان الحك
ام  م الحك ان ظل الوطن واألمة , والتبذير باألموال وتسخيرھا لمصالحھم الشخصية . وك

 ضررا وأسوأ نكرا على األمة اإلسالمية. أشد

ال اآلخرين     ق واالضطراب بسبب إھم وأشار الشعراء إلى بواعث الشكوى نحو القل
ألذى  وازدياد الخصومات والجرائم والخيانة في الناس.وشكا الشعراء بسبب التعرض ل

األزمات واإلھانة من قبل اآلخرين. وشكوا من جفاء األقرباء واألصدقاء وخذالنھم في 
اطع.  والنوائب والشدائد وحرمانھم من مشاعر العطف والبر ما يقودھم إلى التباعد والتق
ا  عب بصدق وم ا يضطرب الش عرھم , وصّوروا فيم عب بش ى الش عراء إل وقصد الش
ة وسياسية. وصّمموا تطور المجتمع  ال نفسية واجتماعي اني واآلم ه من األم يحلمون ب

 دھور وضعف سياسي ,أو ثقافي , أو خلقي.,وإصالحه  , وإنقاذه من كل ت

م          وء إدارتھ المين وس ام الظ تبداد الحك اء واس ال العلم عراء إھم اول الش وتن
األخالق  زام ب ى االلت واستغاللھم , واحتالل الغربين واستھتارھم بالمال العام . ودعوا إل

اح التح ى كف ع وإل مّو المجتم ى س ود إل ي تق دة الت ة  الحمي ة االجتماعي وطني إلقام رر ال
ى  راثھم , والحفاظة عل تھم وت ة لغ العدل , وحّرضوا األمة اإلسالمية على الوحدة وتنمي
ثقافتھم  , والنھوض إلى مقاومة  األعداء  لسالمة ھويتھم  ومكافحة الفساد والفقر بشتى 
وطن لسالمة أرضھم  ّب ال ى ح باب عل ا شجعوا الش ة. وكم رعية والقانوني ائل الش الوس

  رھم الجليلة والمرتبة.بأفكا

وا عن آالم      وكشف الشعراء الغطاء عن نفاق اليھود والمستعمرين الغربيين . وترجم
ي  تالل الغرب بب االح ية بس اكلھا السياس ة ومش ھا االجتماعي المية وأمراض ة اإلس األم

 عسفا وفقرا ونفيا وقتال ودمارا. 

  حياة عاملين بآرائھم القيمة.فينبغي أن نسترشد بأفكار الشعراء الجليلة ونسعد بال
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          الشكوىشعر رق التعبيرعن  ــــالفصل الثاني : ط
                 في النصف األول من القرن العشرين                 

  
  يرــالمبــحث األول : النصح واإلرشاد والتذك

  ـــــلــــالمبحث الثـــاني: الـــــــــرجاء واألمـ

  ــــــرةــبحث الثـــالث: اليـــــأس والحســالم

  ــريةــو السخـــ نقـــــــدالمبحث الــرابع : ال

  ــــورةــاج والثــــــاالحتجالمبحث الخامس: 

  ــينـــــــــكاء واألنـــــــالمبحث السادس:البـ
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 الفصل الثاني : طرق التعبيرعن شعر الشكوى
 

 توطئة:
 

ائن اجتم إنّ  ان ك داإلنس رح عن ا . ويف ال ويكرھھ ال واألفع ياء واألعم ّب األش  اعي يح
ر ويرضى  ل الخي ات ويأم و الطيب زن . ويرج االت الح د ح زن عن رح ويح االت الف ح

ى ب ّم . فال يبقى عل الجور والھ اد . ويضيق ب السعادة , ويغضب من المكروھات والفس
اث حوله والتجاوب منھا حال واحد بل تختلف أحواله الظاھرة بالتأثر من األشياء واألحد

رعًة وبط رًة وس ة وكث اد ت أ.قلّ عي ج ي س كوى ھ ى الضعف والش والقصور قضي عل
اد دعووالفس و . وت ى الق الحة إل ن  واإلص رق واألم عراء الط تخدم الش والسالمة.واس

ورة  ا وث دا وسخرية واحتجاج ادا ورجاء ونق المتعددة للتعبير عن شكواھم نصحا وإرش
  حسب متطلبات الناس والظروف.وغيرمباشرة فردية وجماعية  , ومباشرة اوبكاء عنيف
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 المبحث األول : النصح واإلرشاد والتذكير

صَ  النصح: يُء َخَل َح الش شّ  ...َنَص يض الِغ ح نق ال هللا  ...والنُّْص الالم أَفصح ق و ب وھ
َدْقتُ 1 مْ كُ أَْنَصُح لَ وَ  :تعالى ُت وَص ه َنصيحتي ُنصوحاً أَي أَْخَلْص ْحُت ل ال َنَص  2 .ويق

ْذلُ و ح : َب ه . والنُّْص الُح المنصوِح ل ه َص ا في ى م اُد إِل ي  الّنصيحة : اإلِرش اِد ف االجتھ
ورةِ  ر فالنصح  3الَمُش ه خي ول في و ق ه أو ھ ى المنصوح ل ر إل و توصيل إرادة الخي ھ

عراء  أظھرللمنصوح.و كواھمالش الل النصح ش ي  خ أثير ف اد الت رتھم وإيج ن فط لحس
 .الناس

ه  ناصحا أمته أّنھا في أحسن حالالشاعرحافظ إبراھيم يقول ف    ا ھي في ا م تمنى غيرھ
وم ھناك األمم ا,و لغربية التي تتمّنى السرور والسعادة ,أشقاھا القدر وآلمھا.كما واجه الق

ه ي قاء وضجر. وكأّن اء وش ثال لالّنار اللّظى للشر, وأصبحوا في عن اس ضرب م من لّن
  :لتذكرة واالقتناع بما لديھم.ويدعوهللا أاّل يقّدر لھم مثلھمأجل ا

   اھَا القَدْر ــرِب أشقـــلغأمٌم في ا   ن في َعْيٍش تََمنَّى ُدونَه ــــنح

   اِوْرھَا اللَّيالِي بالَكَدْر ـــــــلْم تُس    ةً في ِغْبطٍَة ــــــتَتََمنَّى ھَْجعَ  

َرْر     ْم ــإّن في األَْزھَِر قوماً نالَھُ      ِمْن لَظَى نِيرانِھا بَْعض الشَّ

َر هللاُ لنـــا   -ْصبَُحوا أَ      اٍء وضجْر ــــاٍء وشقـــــفي عن   ال قَدَّ

 4اُموا إنّھَا إحَدى الُكبَرْ ــــأْو يُض    ا إْن يُْرھَقُوا ـــــــنُزالٌء بيننَ  

لجاھالت ,و يقول ناصحا االشكوى من األمھات الشاعرمعروف الرصافي  ويعرض     
اء من  را من األبن ع خي ذيب األوالد ھو حضن األم . وال يمكن أن نتوق أّن أول مھد لتھ

 ضن األمھات الجاھالت , وال ترجى كمالھم عندما ارتضعوا ثدى الناقصات:نشأوا بح

لُ فَ    اةِ ـــتَ الفَ  رَ دْ ا صَ يَ  كَ يْ لَ عَ  نُ وْ كُ ا     يَ ايَ جَ السَّ  بيْ ذِ ھْ تَ  سٍ رْ دَ  أوِّ

                                                            
  .  62ية :سورة األعراف , اآل - 1
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ُ شَ ا نَ ذَ إِ  راً     ـيْ خَ  اءِ نَ بْ األَ نُّ بِ ظُ نَ  فَ يْ كَ فَ   التِ ــاھِ الجَ  ضنِ حِ وا بِ أ

  1اتِ صَ اقِ النَّ  ديّ وا ثَ عُ ضَ تَ ا ارْ ذَ إِ  ال    ـمَ كَ  الِ فَ طْ َجى أِلَ ُيرْ  لْ ھَ وَ    

راث مجدھم  الشاعر خليل مطرانويشتكي       ة ت من حكام المسلمين لعدم  معرفة  قيم
واطن والغريب وب ى الم ه عل ه وتوزيع ع في التجارة . بسبب  سبب بيع شيوع حّب النف

 في رأى مصيب وحاذق: ال يباع تراث المجد وال يشترين ويذّكرھم وينصحھم أ

َواِعــــــــقِ  فَنِْصُف اَْرِض فِي َغَرقٍ    َواللَِّھيبِ  َونِصٌف         تََجلََّل بِالصَّ

َجـــــةُ الَمَكاِرهِ  أََولِّى الَخــــــْير أْجَمــــعُ    َوالُكــــُروبِ  يَْوَم َولَّْت       ُمفَرِّ

  َوالَغِريبِ  ــا        تُبَــــاُع َعلَى الُمَواِطنِ قَسَُّموھَــــــــ فََوا َحــــــَربَا لَِدارٍ 

  الَغــــِريبِ  فِيِه         فََما اإِلْتَجاُر بِاألَمــْرِ  َزَماٌن َشــــــــاَع ُحبُّ النَّْفــــعِ 

  ُمِصيبِ  َويُْشـَرى        تَُراُث الَمْجــــِد فِي َرْأيٍ  َولَِكْن ھَــــــْل يُبَــــاُع بِهِ 

ْمَن بِالثََّمـــــنِ  تُثَمــــــَُن الُحـــــُرَماتُ  َوَكْيفَ  ِغيبِ  فِيِه        َولَْو قُوِّ   2الـــــرَّ

ام ب الشاعر شكرييقّدم و       دم االھتم وم لع تفادة من االصالح واإلالشكوى من الق س
رين ب اآلخ ن هللا عواق رت م ر ظھ ن العب را م ا أن كثي ول متألّم تمرارالظلم ,ويق , واس

م ما تأّثروا وما تركوا ه وتعالى , ولكن القوم سبحان الظلم . ويقول موضحا وناصحا إن ل
 يكبح ضئيل األمر فيصبح عظيما يوما ما كما تقدح النار من الشرر:

  هلَ ِد اإلِ نْ عِ  ـــــنْ ِي مِ حْ ط الوَ وْ بُ ا     ھَ نَ يْ لَ عَ  تْ طَ بَ ٍة ھَ رَ ـــــبْ عِ  نْ مِ  مْ كَ وَ 

  مِ ـــوْ لُ لظَّ ٌش لِ عْ ـــــــَم نَ لْ الظُّ  نَّ إِ ـــــوا    فَ اعَ رَ ال تَ ُي فَ وِ اَث القَ ا عَ ذَ إِ 

 3اررَ شَ  نْ مِ  حُ دَ قْ تَ  ـــــارُ النَّ  اكَ ذَ م     كَ يْ ضِ ه عَ بَ تْ يَ  رِ مْ األَ  ـــــــلُ يْ ئِ ضَ 

  ويشكو الشاعر من الناس لنفاق تعاملھم , وينصح االجتناب من خدعتھم:

 4نُ يْ يزِ  اءَ العوَ  نَّ ى أَ رَ تَ  كالبٌ       مْ ھُ نَّ إِ ي فَ نِّ عَ  اسِ النَّ بِ  عْ دِ خَ نْ ال تَ فَ 

ويخاطب الشاعر وطنه أال يستمع مقال السوء في المسلمين , وينصحه ويھديه ما تمكن 
من القول السليم الذي يؤثر في نفوس القارئين كما يؤثر الغيث في المرعى الجديب . 

                                                            
 .  349ص:2, جـ  الرصافي  ديوان - 1
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وترك السيئات. ويذكر أن  إلبراز العادات السيئة في القوم. ويدعو إلى اإلصالح ويسعى

  كثير من الناس يدعو إلى الفساد كما ينعق البوم إلى الغباء والفساد في الطلل الخراب:

  انَ يْ فِ  ِء◌ِ وْ السُّ  الَ قَ ـــــــــع مَ مَ سْ ال تَ ّدي     وَ فَ المُ  نُ طَ ـــــــــا الوَ ھَ يُّ اناً أَ نَ حَ 

  بِ يْ جِ العَ  ِل◌ِ وْ القَ بِ  كَ يْ و فِ ـــــــــدُ شْ نَ ا     وَ نَ عْ طَ تَ ـا اسْ مَ  ةَ حَ يْ صِ النَّ  يكَ دِ ھْ نُ سَ 

َ ه فَ ئِ ـــــارِ س قَ فْ ي نَ ه فِ لَ    بِ يْ دِ ى الجَ عَ رْ ي المَ ِث فِ يْ الغَ  لِ عْ فِ كَ   ــــاٌل    عـ

  1ابِ رَ الخَ  لِ لَ ي الطَّ ِم فِ ـــــوْ َق البُ يْ عِ نَ  ٍر     مْ أِلَ  وْ عُ دْ ٍق يَ اعِ نَ  نْ مِ  ــــــمْ كَ وَ 

ه عن  ويتألم الشاعر إيليا أبو  و واللعب , وغفلت ماضي شاكيا من القوم النشغاله في اللھ
ة.  الح والمحارب الكالم دون الس اءھم ب اب. واكتف ى الب و عل ذي ھ دو ال ّد الع دفاع ض ال
ه  دفاع عن وينصحه إن الدنيا غابة, تحشد فيھا عليه الذئاب. فعليه أن يرتدي ماء الحديد لل

 وال يكثر الكالم شكاية وعتابا: 

  ا؟ـــابَ عَ لْ األَ وَ  وَ ھْ ا اللَّ وْ ابُ طَ تَ اسْ  فَ يْ كَ     ـمْ ھِ ابِ بَ بِ  وُّ دُ العَ ي وَ مِ وْ قَ ــــا لِ ــبً جَ عَ 

  اابَ قَ  مْ ھُ نْ مِ  ـــرُ صْ النَّ  انَ كَ  نِ يْ ي حِ ـه    فِ قِ سحْ  نْ عَ  مْ ھُ ـــافُ يَ سْ أَ  تْ لَ ذِ تَ خْ تَ وَ 

َ ا الحُ وْ كُ رَ تَ    اابَ دت قرَ جَ ــــا وَ مَ  كَ تْ يَّ لَ  فَ يْ ا سَ ال    يَ لَّ عَ تَ  المِ ى الكَ لَ إِ  امَ سـ

    اابَ ئَ ذِ ا وَ اقمَ رَ أَ  كَ يْ لَ عَ  تْ ــــــــدَ شَ حَ    ةٌ ابَ , غَ  ةِ بَ وْ رُ العَ  نَ طَ ا وَ , يَ اكَ يَ نْ دُ 

 2اابَ نَ  وْ ا أَ لبَ مخْ  كَ انَ سَ لِ  ـــــــلْ ھَ اجْ ا    وَ ارفَ طَ مَ  دِ يْ دِ الحَ  اءَ ـا مَ ھَ لَ  سْ البَ فَ  

لمي رة المس دان غي ديھم . ويتحدث الشاعر شاكيا من فق ن لمجدھم وضياع وطنھم من أي
د  ز خان وأعداؤھم ينزعون البل وينبھھم أن أبنائھم منغمسون باللھو واللعب كأبناء جنكي
وا  يھم أن يعمل ا . فعل من أيديھم . وينصحھم أن للسياسة أشكال متعددة , الينخدعون منھ

 باإلخالص وينجوا من الذلة واإلھانة ألنھم من بني العلى والملوك:

  انمھَ  نِ يْ بِ م الجَ وْ طُ لْ ــــات مَ بَ ضَ غَ       ــمْ كُ ـــدِ جْ مَ لِ  نَ وْ ضبُ غْ ال تَ  مْ كُ الُ ا بَ مَ 
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 ؟انِ ــوَ يَ الحَ  نَ مِ  ــــمْ تُ سْ لَ  ـــــمْ تُ نْ أَ  مْ ظ       أَ ــائِ حفَ  ــــلھْ أَ  النّاسِ كَ  مْ تُ سْ لَ  وْ أَ 

  انز خَ يْ كِ نْ ـــــاء جَ نَ بْ أَ  مْ ھِ بِ  ـــوْ ھُ لْ يَ         ــــــمْ كُ ائِ نَ بْ أَ  ىلَ في عَ ھَ ، لَ  مْ كُ اؤُ نَ بْ أَ 

  آنِ ـــرْ القُ بِ وَ  ـــــمْ كُ بِ  نَ وْ ثُ ــــــابِ العَ         ـــــــمْ يكُ دِ يْ أَ  نْ مِ  كَ لْ المُ  نَ وْ عُ النّازِ 

  انِ بَ لْ ى الصُّ لَ عَ  مْ كُ نَ ائِ غَ ا ضَ وْ ــاجُ ــــة        ھَ زمَ أَ  مْ ھِ يْ لَ عَ  تْ عَ لَ ـــا طَ مَ لَّ كُ  وْ أَ    

  انِ وَ لْ ة األَ رَ يْ ثِ ه كَ ـــوْ جُ تّى الــــوُ ــــا        شَ نّھَ إِ  ةَ اسَ يَ السِّ  ـــــــمُ نّكُ عَ دِ خْ ال تَ 

  يانِ صْ الخَ وَ  ــــــاتِ نَ يْ القَ  ةِ لَ وْ دَ  نْ مِ         ـــــمْ كُ الصِ خَ لِ  ـمْ تُ لْ مِ عَ  نَ وْ لُ قِ عْ تَ  وْ لَ 

 1انِ يَ عِ و الرَّ نُ بَ  ـــــــمْ لّھُ ـذِ ــــتَ سْ يَ  نْ ى      أَ لَ العُ  ينِ بَ  كِ وْ لُ المُ  لِ سْ ى نَ لَ عَ ارُ عَ 

ى عمل  اد:ــــاإلرش له إل وع  الضرر والخسارة ويوّص ع من وق ا يمن ھو توجيه إلى م
تھم يالخير.وھو عملية خيرية لمساعدة الناس نحو التغلب على المعوقات المتعّرضة لتنم

    الشخصية.

ي ا تھم ف دم رغب تھم وع م وغفل لمين لجھلھ ن المس عراء م كا الش حين وش دم ناص لتق
   ومرشدين لترك اللھو واللعب والسيئات وإسھاماتھم الفّعالة في التقدم.

تفھم ل الشكوى الشاعر جبران خليل جبرانويعرض       م, ويس تخلف المسلمين وجھلھ
ن  ل ع ي لي ب ف وع الثواق ق, وطل مس الح وير ش اللة, وتن ل والض وم الباط ف غي كش

الجھل والرزايا , ويرشدھم أن الجھل من أشد األباطيل . وينبه بني الشرق عن عواقب 
م خضعوا و سيطرأعداءھم ,و م تسساعليھم, وھ ل أنھ يس من العق ه ل لموا . ويتساءل أن

م  يصاحبونه كجنوده وھو يحكم عليھم أشد حكم ذا الجھل والظل ه الشاعر نتيجة ھ . وينب
  : والعالفي صورة دامية المجد 

  ا ِظلُّهُ الُمتََجھِّمُ ـــــُع َعنَّ ــــــَويُْقشِ      اُب الُمَخيَّمْ ــــَذا السَّحَ ـــَمتَى يَْنَجلِي ھَ 
  ِل األَبَاِطيِل أَْنُجمُ ـــَوتَْطلَُع فِي لَي      اــــفَنَْسطََع َشْمُس اْلَحقِّ ِمْلَء َسَمائِھَ 

  اِر تُْسأَمُ ــْيِف َوالنَّ فَإِنَّ َرَزايَا السَّ       اــــَل َجْھلِنَ ـــإَِذا نَْحُن لَمَّ نَْسأُْم أََضالِيْ 
ْرِق إِنَّ اْلَجْھَل أَْعَدى ُعَداتِنَا   لَُمواـــــبََداِر َعلَْيِه تَْغنَُموا أَْو فَتَسْ       بَنِي الشَّ

اُء فِينَا يُقَسِّمُ ـــــــــھُ      ا يُبِيُدنَاـــــــھَُو الَغاِشُم السَّاِطي َعلَْينَ    َو اآلثُِم الَمشَّ
مُ ـــــــفِيَْلبََث َوْھَو اْلحَ       وَدهُ ــــــــــــٍن أَْن نَُكوَن ُجنُ أَلَْيَس بُِغبْ    اِكُم الُمتََحكِّ
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  1ا الَمْجُد يَْدَمى َوالُعلَى تَتَأَلَّمُ ـــــبِھَ       اِدنَا َوِجَراُحنَاـــــــــِجَراُحِك فِي أَْكبَ 

ان لحكم بالجلأصحاب الحكومة بسبب وجود امن  الشكوىالشاعر ظھروي ذا الزم د في ھ
  خالفه حرية األمم:ي, ويمنعه رشدا ألنه 

  
َماِن أََماـــــالحِ  ْلِد فِي ھََذا الزَّ ْشَد َعْنهُ يَا ألُولي الِحَكمِ ــنَھَ      ْكُم بِالجَّ   اُكْم الرُّ

يَّةُ األُ ـــــأَھََكَذا تُْقتَنَى حُ      ِربُھُمْ ــــــأَْفالَذ أَْكبَاِدنَا بِالسَّْوِط نَضْ    2مِ ـــــــــــمَ رِّ
من الواضح أن الشاعر ھنا يفھم الحرية بمفھومھا الغربي الذي يجّردھا من أّي ضوابط 

  دينّية أو اجتماعية.  
ـالت َوْعُظ ) ذكير:ـــ الى : و ،  3 ( ال ال هللا تع َذكّ ق َذّكرٌ َف َت ُم آ أَن َم و  4ْر إِنَّ ذكر وھ

يھا  ا لتحقيق االالمعلومات والمعارف واألخبار التي غفل عنھا اإلنسان أو نس تفادة منھ س
ّدم الشعراء  5ًن◌َ يْ نِ مِ ؤْ ُمال عُ َفنْ تَ  رَ كْ الذِّ  نَّ إِ فَ ّكرْ ذَ وَ  الھدف , وكما قال هللا تعالى:  ذا ق ولھ

دماء  ارف الق ن مع تفادتھم م دم اس اس لع ن الن كوى م ل الش ن أج ذّكريھم م واقبھم م وع
 اإلصالح.

ويتكلم الشاعر شاكيا عن كثرة شيوع حّب النفع , ولكن مع ھذا يذّكر عظمة تراث    
  المجد الذي ال يشتري بالمال:

  ِر الَغِريبِ ـــــاٌن َشاَع ُحبُّ النَّْفِع فِيِه       فََما اإِلْتَجاُر بِاألَمْ ـَزمَ 

  ِد فِي َرْأٍي ُمِصيبِ ـْشَرى       تَُراُث الَمجْ َولَِكْن ھَْل يُبَاُع بِِه َويُ 

ْمَن بِالثََّمِن ال ُن الُحُرَماُت فِيِه       نَلَْو قُوِّ ِغيبِ ـــــــَوَكْيَف تُثَمَّ   6رَّ

تكيو   وقي يش اعرأحمد ش دم  الش الح , وع وفير الس دم ت لمين لع ن المس تعداد االم س
انتھم وعن ة األعداء . ويذّكرھم فحاكلم ةعتھم سمعن مك ال القادم ام األجي رھم أم . ويعي

  عاملھم , ويعظھم ذاكرا نتيجة  الظلم وعواقبه أن المنتقم ال ينسى غريمه أبدا, تلسوء 

                                                            
  "    " متى ينجلي ھذا السحاب المخيم.   2230ص:1, جـ جبران خليل جبرانن ديوا - 1
  "   " الحكم بالجلد في ھذا الزمان أما.  2054ص: 1, جـالمصدر نفسه  - 2
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  ولھذا من واجبھم أن يستعدوا للدفاع عن مجدھم ووطنھم وثقافتھم:

  الَوال َوالتََحبُّبُ ُر َكريٍد وَ ـــــــَونَص   ونَهُ ــــذا ھَُو الَذوُد الَّذي تَدَّعـــــــــأَھَ 
  َولِلجاِر إِن أَعيا َعلى الجاِر َمطلَبُ    رِض ِعنَدُكم ــــأَھَذا الَّذي لِلُملِك َوالعِ 

  ذا َمطايا َمن إِلى الَمجِد يَرَكبُ ـــأَھَ    ال ـذا ِسالُح الفَتِح َوالنَصِر َوالعُ ــــأَھَ 
  ِرِھم يَأتي الَزماُن َويَذھَبُ ــى ِذكَعل   ٌر ـــــذا الَّذي لِلِذكِر ُخلَُّب َمعشَ ـــــأَھَ 

  اٍر ِعنَدهُ الَخيُر يُطلَبُ ـــإِلى َخيِر ج    ُكُم ـــم إِلَيـــــأََسأتُم َوكاَن السوُء ِمنكُ 
  اِم الُمَحجَّبُ ــــــَولَو أَنَّهُ َشخُص الَمن   هُ ـــريمُ ــــــإِلى ذي انتِقاٍم ال يَناُم غَ 
  اِل َعنقاُء ُمغِربُ ــــــَوأَيَن ِمَن الُمحت    لَةٍ ـــــــــحيَشقيتُم بِھا ِمن حيلٍَة ُمستَ 

َب َغيُرُكم    ا ال يَُجرَّبُ ـــــــَولَِكن ِمَن األَشياِء م    فَلَوال ُسيوُف التُرِك َجرَّ
  أھـــذا ھو الّذود الــــذي تّدعـــــــونه       ونصـــر"كريد" والوال, والتحبب؟ 

  وللجار إن أعيا على الجار مطلب؟      لعرض عــندكم  أھـــذا الذي للملك وا
  أھذا مطايا من إلى المجـــد يركب؟       أھــــذا سالح الفتح, والنصر والعال؟ 
  على ذكرھم يأتي الزمــان ويذھب؟       أَھَذا الَّذي لِلِذكِر ُخلَُّب َمعَشـــــــــــرٌ 

  إلى خـــــير جار عنده الخير يطلب       أسأتم , وكان الســـوء منكم إليكـــم  
  ولو أنه شخص المنــــــام المحّجب      إلى ذي انتقام , ال ينــــام غريمـــه   

  ؟  ُمغِربُ  الُمحتاِل َعنقــــاءُ ِمَن  َوأَينَ   شقيتم بھا من حيلـــــة مستحيـــــلة       
 1ـــــــاء ما ال يجّربولكن من األشي   فلو ال سيوف الترك جّرب غيركم         
رغم   الشاعرحافظ إبراھيمويرفع     ى ال دنيا , عل ة المسلمين في ال ى هللا لذلّ الشكوى إل

ن  وم ويم ل ي اب هللا ك ون كت م يتل ال حترمونأنھ بب أفع ذا بس ّل ھ ّر أّن ك ه يق ه . ولكن
ون  ن ال يرحم يھم م اكمين ف ل هللا الح ذا جع نيعة . ولھ لمين الش ذّكرھم المس تھم غفب لي ل

  وتذكية نفوسھم:

  أيُْرضيَك أْن تَْغَشى َسنابُِك َخْيلِھْم      ِحماَك وأْن يُْمنَى (الَحِطيُم) و(َزْمَزُم)؟

  َوَكيف يَِذلُّ الُمْسلِمــــــُون وبينَھُم      كتابَُك يُْتلَى كلَّ يَـــــْوٍم ويُْكــــــــــَرُم؟

مُ نَبِيَُّك َمْحـــــــُزوٌن َوبَْيتَُك ُمْطرِ    ٌق      َحيـــــاًء وأَْنصـاُر الَحقيقـــــة نُـــــوِّ

 2َعَصْينــــا وخالَْفنا فعاقَْبَت عاِدالً      َوَحكَّْمَت فينــــــا اليوَم َمْن لَْيَس يَْرَحمُ 

دم   الشاعر أبوالقاسم الشابي ويشتكي الشاعر       ي التق تھم ف دم رغب من الشعب لع
  تھم . ويذّكره ماضيه الباسق وطموحه وأحالمه وفّنه والعمل ونسيان مجدھم وعز
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ه  م , وواجھت ه األل ه . حتى انتاب ة في ا ال حرك الخالق وعزم الحياة. ويقول أّنه صار مّيت
ا  م وم أّي أل عب ب أّثر الش ا ت تحطم .فم اد أن ي ة , والعواصف ,فك ّدة الفصول األربع ش

يئ.    أي ش ه أن ياضطرب ب و من ى هللا ويرج ه إل ى ويتوّج ر إل تھم , نظ صمتھم وغفل
  ويظھر شكواه ويخبر عن غضبه ويحّركه:

  األَْحــــــــالُم؟ـــــــــــــوُح، وَ َن الطُُّم◌ُ يْ ؟    أَ  قُ ــــــافِ الخَ  ــــــــكَ بُ لْ قَ  بُ عْ اشَ يَ  نَ يْ أَ 

سوُم وَ يْ الُّق      أَ ُب، فنُّك السَّاحُر الخَ عْ ا شَ يَ  نَ يْ أَ    ــــــــــــاُم؟غَ نْ األَ◌َ َن الـــــــــــــرُّ

َ فَ      الَيْكَ ــــــــــوَ ي حَ يَدوِ  اةِ يَ إنَّ يم الحَ    ـــــــــــــــاِمُر، الِمْقـــــــــَدامُ َن الُمغَ يْ أ

مُت، وَ وْ يَء إالّ    المَ ــاِة ؟ ال شَ يَ َن َعـــــــْزُم الحَ يْ أَ    الظالمُ ى ، وَ سَ األَ ُت، والصَّ

 ه اآلالمُ ــــــــــــــــــــــــــرُ يْ ثِ ٌب َخــــــــواٌء     ودٌم، ال تُ ُعُمـــــــــٌر َميٌِّت، َوقَلْ 
 ـــــــــــــامُ ھَ وْ ـــــــا األَ قِھَ وْ فَ  نْ تْنمو مِ وَ   ي    ادِ ــــــٍة الوَ مَ لْ ي ظُ اُم فِ نَ ـــاةٌ، تَ يَ حَ وَ 

 ـــٍْش أَخفُّ منه الِحمــــَامُربَّ َعيــــــــ     !ــــــــــــاٍة ؟يَ أيُّ حَ ا، وَ ذَ ٍش ھَ يْ أيُّ عَ 
ـــــــمْ رَ تَ ـــــْم تَ لَ ْج، وَ ِه◌ِ تَ بْ تَ  ــــــــــــمْ لَ َغنَّتـــَْك       فَ ُل وَ وْ صُ الفَ  كَ لَ وْ ْت حَ شَ مَ  دْ قَ   نـَّ
ــــــــــمْ ــوَ نْ األَ ُف وَ اِص◌ِ وَ العَ  كَ َق◌َ وْ َدَوْت فَ وَ    اُء       َحتَّ أَوَشْكــــــــــَت أن تتحطـَّ

ُ ْت بِ اَف◌َ طَ أَ وَ  َ تَ تَ  مْ لَ ، وَ بْ ـــــــــرِ طَ ضْ تَ  ـــــمْ لَ فَ        ْتكَ اشَ نَ ُش وَ ـــــوْ َك الُوحـ  ـــــــمْ لَّ أ
؟ أَ◌َ حِ ا تُ مَ ي! أَ ھِ لَ ا إِ يَ  ــــــْم؟تَ ـــــــــا تَ مَ ي؟ أَ كِ تَ شْ ــــــــا تَ مَ و؟      أَ دُ شْ َمـــــــا تَ سُّ  1كلـَّ

ا ّرد ويتج اعر يتم ن الواضح أّن الش ذات م ه لل ي خطاب ة ف راف الديني دود واألع وز الح
  الَعَلّية ناسيا عليه من الصفات ما ال يصح وال يليق. 

دھا  ذّكرھا مج دھا وي دھا ويرش ياع مج ا وض ة وجھلھ اة األم ن حي اعر م ويشكوالش
  :وتغييرطريقة حياتھا وينصحھا المحافظة على المجد الذي أُورثته

  ِل في الجوِّ ناراــــــــــللَجھْ      تْ امَ ـــــْوُم َعْينَّي شــــــيا قَ 

  َل داراـــــــــــــقَطَْنتُُم الَجھْ       مْ ــــــا لي أراكُ ـــــيا قَْوُم مَ 

  ادوا الَحياةَ فَخاراـــــــــــش      ْومٍ ــــــَد قَ ـــــــــأَضْعتُُم َمجْ 

  2اراــــــــاحتِق وهُ ـــــــَخلَْعتُم      ْم ثَْوَب ِعزٍّ ــــاكوا لَكُ ــــــح
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ةمعروف الرصافي ويرفع الشاعر     ذكرا بمنزل م  الشكوى م الم . أنھ المسلمين في الع

ا أاختاروا العجز  وواجھوا الخطوب ,و دنيا ولعبھ ذات ال ضاعوا ھدف الحياة وشغلوا بمل
  :وغفلوا عن الحساب والجزاء ,أّما الموت ينتظرھم بالمرصاد

  ادِ عَ رْ اإلِ بِ  اتِ بَ ائِ ض النَّ ارِ ـــــــــعَ      هـــــيْ فِ  صفُ قْ تَ  المٍ ي عَ فِ  نُ ـــــحْ نَ 

  ادِ ـــدَ الشِّ  بِ وْ طُ الخَ  دُ ــــا يَ ـــنَ تْ فَ ذَ قَ  ي     نِّ أَ  ـــدجِ وْ ه نُ يْ ــــــز فِ جْ ا العَ نَ نُ أْ شَ 

  ادِ ــدَ ـــعْ األَ  يفِ  مِّ صَ األَ ــا كَ ــــھَ نَّ أَ  ا     ِخلنَ فَ  انَّ عَ  ـــاةِ يَ الحَ  رُ َجذْ  ــــاعَ ضَ 

  1ادِ صَ رْ المِ بِ  تُ وْ المَ ا وَ ـــــــــلنَ فَ غَ فَ        بٍ عْ لَ ٍو وَ ھْ لَ ا بِ ــــــــــــيَ نْ ا الدُّ نَ تْ لَ غَ شَ 

كو ران يش ل مط اعر خلي ة الش ات الخالق الم والملك اس واألح دان اإلحس عب لفق ن الش م
را عواطفھموعزم الحياة. و اة مثي اد بواعث الفشل في الحي ى إبع ذكر  يدعو الشاعر إل ب

 :أمجادھم القيمة وأخالقھم الحسنة وقواتھم الخارقة

  َواْلِجــــدِّ  أََكَذا ِختـــَــــاُم السَّْعيِ        اْلُجْھــــدِ  أََكَذا نِھَـــــــايَةُ َذلِكَ 

  الَعْھـــدِ  نَتَائِِجھَــــا        أََكـــــــَذا الَمفَاِخُر آِخرَ  أََكَذا الَمــــآثُِر فِي

  اللَّْحــدِ  تُقَاِوُمــــهُ         َوتَِصــــيُر ِمْن َغدِه إِلى ــُروَك َداٌء الَ يَْعـــ

  بُْعـــــد نَفٍَس        ُمتــــََواِرياً َكالطَّْيِف َعنْ  ُمتاَلَِشَي األَْنفَـــاِس فِي

  دييَْستَعْ  َدھَاَك َوالَ        َصْوٌت َعلَى َعـــــاِديكَ  الَ َعـــْزَم يَْدفَُع َما

  الِغْمــــدِ  نََضتـــْهُ يٌَد        لَيَِصلُّ َمـــــْرُدوداً إِلى إِنَّ اْلُحَســـاَم َوقَدْ 

ْندِ  َسْكنَتـــــِه         لَيَِعجُّ بَْيَن اْلبَــــانِ  إِنَّ النَِّسيــــَم قُبَْيلَ    َوالـــــــــرَّ

ِده         لَيَبِ  إِنَّ السَحــــاَب لَــــَدى ْعـــ يـــــُد بَْيَن اْلبَْرقِ تَبَدُّ   ــدِ ـَوالرَّ

 2أََســـــــٍف         َوباِلَ ُمَجـــــافَاٍة َوالَ َصــــــــــدِّ  ــاالٍَة والَ ـأَباِلَ ُمبَ 

تكي    اعرويش كري عبدالرحمنالش دقا ش ة ءأص ي المحب ھم ف دم إخالص تھم وع ه لغفل
 عوته إلى المحبة باإلخالص:وإنصرافھم عنه إھانة وتحقيرا وقسوة, مھما كثرة د
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183  
َ ـــزةً      فَ ي عِ دِ نْ ــــِم عِ جْ النَّ  انَ كَ مَ  مْ تُ نْ كُ وَ   ـــــــمْ تُ نْ ھَ اُن فَ كَ المَ  اكَ ذَ  مْ ــــاكُ غَ طْ أ

   مْ تُ يْ عِ ــا دُ ا مَ ذَ إِ  ــــرٌ قْ وَ  ــــمْ كُ بِ  انَ كَ فَ       مْ كُ تُ دْ دَ وَ  نَ يْ لــــــــــُودِّ حِ لِ  تُكــــمْ وْ عَ دَ 

◌ّ ي أَ بِ نْ ذَ  انَ كَ  ـــــلْ ھَ فَ        ـــــــمْ كُ يْ لَ ـــــاِء عَ خَ اإلِ  اتِ ُت آيَ لْ تَ رَ وَ    مْ تُ مْ ھِ ا فَ مَ  ــمْ كُ نَّ

  تُممْ لُ  رِ بْ الصَّ  ــــةَ◌َ احَ ا رَ نَ وْ لَ ــــا بَ مَّ لَ ذةً       فَ ِر لَ دْ الغَ  ةَ◌َ وَ سْ قُ  ــــمْ تُ دْ جَ وَ  ـــــمْ تُ نْ أَ وَ 

   مْ تُ مْ حِ ـــا رَ مَ ◌ْ  كمُ ـــرَ جَ ا ھَ نَ دْ رَ ا أَ مَّ لَ فَ         مْ كُ يْ لَ نـــــا إِ نَ حَ  ذْ ـــــا إِ نَ يْ لَ عَ  مْ تُ ــــوْ سَ قَ 

  1تُمْ دْ عُ وَ  مْ كُ يْ لَ ا إِ نَ ـــــدْ عَ  ـــمْ تُ ئْ شِ  نْ إِ تُم        فَ مْ لُ فَ  ـــمْ كُ نْ عَ  سِ أْ اليَ  عَ وْ زُ ـــا نُ نَ عْ زَ نَ 

د ا  ا يفس ه كم اء قوم د أبن ذي يفس ل ال ن الجھ اكيا م اعر ش تكي الش نم ويش ذئب الغ ل
ريح أوراق الغصون.  ر ال ا ينث رقھم كم ا يف ادي لم اغض والتع النيام.وكذلك يتألم من التب
وم  ذا الق نھض ھ الي, وي ة للمع دعو الحمي ذي ت وم ال أتي الي ى ي اعرويفّكر مت ويتفجع الش

 وينشط للجد:

  ــامِ يَ النِّ  ـــــمِ نَ الغَ  يِب فِ ئْ ِث الذِّ يْ عَ ي       كَ مِ وْ قَ  ـــــاِء◌ِ نَ بْ ي أَ ـــُل فِ ھْ ُث الجَ يْ يعِ ◌ُ 

  ادِ مَ ُع العِ وْ فُ ـرْ ِب مَ لْ ـــــــُد القَ غْ وَ ــــــــــٌل        وَ يْ لِ ذَ  ــــــــمْ ھُ نَ يْ ِب بَ لْ أبيُّ القَ 

  نِ ـــوْ صُ اَق الغَ رَ وْ ــِح أَ يْ ِر الرِّ ثْ نَ ي         كَ ادِ عَ التَّ ُض وَ ــــــاغُ بَ ــــا التَّ قُنَ رُّ فَ يُ 

َ مْ و الحِ عُ دْ ى تَ تَ مَ    2ـاءمَ ا الدّ ھَ لَ  ِق◌ِ وْ رُ ي العُ ي فِ غِ ي         فتُْص◌ْ ـــــالِ عَ لمَ ــــةُ لِ يـ

ا أبوماضييشكو و    ار السعادة  إيلي دم إظھ اس لع وممن الن د  في ي ذّكرالعي ة با م عظم
 :ھذااليوم

هھَ فً كْ اٍت مُ الحَ ھاً كَ وْ ال ُوجُ ى إِ رَ ة        ال أَ رَّ سَ المُ  اسِ ي النَّ فِ  سَ يْ لَ  نْ كِ لَ  دُ يْ العِ  لَ بَ قْ أَ    3رَّ

لمين ناصحا    اعر المس ه الش يھم وينب داءھم ضيقوا عل ة , ألن أع ن الغفل التيقظ م م ب لھ
 الخناق , ويدعوھم إلى ترك اإلھمال واالختالف : 

ُ نْ كَ سَ وَ      مْ كُ لَ وْ حَ  يـادِ عَ األَ  ــــــرَ ھِ سَ  دْ قَ وَ  ــــمْ تُ مْ نِ  َ يَ ي جَ فِ  ضُ رْ األَ وَ  ـــمْ تـ   ــانِ شـ

  ـــــــانِ سَ رْ الفُ بِ اُن ــــسَ رْ الفُ  تِ القَ تَ ـــــا     وَ نَ القَ  فَ لَ تَ ا اخْ ذَ إِ  ــــمْ كُ عُ مَ جْ أي يَ  رَ اَل 

  يانِ وَ ف دَ ـوْ تُ الحَ ، وَ ضِ ارِ وَ العَ  ردــــــا      مَ نھَ وْ دُ  ـــــــعُ افِ دَ يُ  ـــــــمْ كُ لَ  أيةُ ال رَ 
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يانِ وَ تَ المُ  ــــــلِ افِ الغَ  اءُ ـــــزَ ذا جَ ھَ       ـــــــــمْ كُ اللِ ذْ إِ  يفِ  رِ ــــــدَ قْ ألَ لِ  نبٌ ال ذَ 

1  

لمين و    ن المس اكيا م اعر ش ذكر الش يانة ي الھم ص بب إھم دھم ورضاءھم بس ن عمج
ة.  ة ذليل تھم عيش تردوا آدمي لوب.ويجب أن يس دھم المس ب لمج ى الغض دعوھم إل وي

ذين  الضائعة .  اءھم ال م من ويعظھم مذكرا أن أبناء جنكيز خان يلھون بأبن نزعوا الحك
 كتابا مقدسا  عزوجل:كان أيديھم , وعبثوا بھم وبالقرآن ما 

  انھَ ن مُ يْ بِ الجَ  مُ وْ طُ لْ ات مَ بَ ضَ غَ      مْ كُ دِ جْ مَ لِ  نَ وْ ضبُ غْ ال تَ  مْ كُ الُ ا بَ مَ 

  ؟انِ ــــــوَ يَ الحَ  نَ مِ  مْ تُ سْ لَ  مْ تُ نْ أَ  مْ ظ      أَ ــائِ فَ حَ  لھْ أَ  النّاسِ كَ  مْ تُ سْ لَ  وْ أَ 

  انز خَ يْ كِ نْ جَ  ــــاءُ نَ بْ أَ  مْ ھِ بِ  وْ ھُ لْ يَ       ـمْ كُ ائِ نَ بْ أَ  ىلَ ي عَ فِ ھَ ، لَ  مْ كُ اؤُ نَ بْ أَ 

  2آنِ رْ القُ بِ وَ  ـــــــــمْ كُ بِ  نَ وْ ثُ ابِ العَ        ـمْ كُ يَ دِ يْ أَ  نْ مِ  لكَ المُ  نَ وْ عُ ازِ النَّ 

د مھدي الجواھريويعرض     لمين وحكوم الشاعر محم دم االشكوى من المس تھم لع
ةال ئيلة  ثق ور الض ة األم ي معالج ھم ف دادبأنفس يم  واعت ي التعل ارا ف رأة ع اركة الم مش

ارا , تمّما  واإلدارة واألسفار والسياسة. ويحّرض الشاعر على تھذيبھنّ  جعل النفوس كب
بھھم  بالد. وين دّمر ثلث أھل ال ألنھم احتقروا الرجال اليوم باحتقار النساء , وألجل ھذا ت

ول  سبب الجھالةبتموت انتحارا على موت الفتاة التي  ات في حينما يق حول مدرسة البن
  النجف:

  اارَ عَ  مَ ـــلْ العِ  سبَ حْ تَ  نْ ــــا أَ اھَ فَ كَ ا     وَ ارَ نَ شَ  ــمْ ــــــاكُ فَ كَ  ــــدْ قَ ا فَ ھَ ـــــوْ لمُ عَ 

  اارَ غَ الصِّ  رَ وْ مُ ألُ ى اتَّ حَ  جْ الِ عَ نُ  ــــمْ ا      لَ نَّ إِ  قــــــــــــــــرِ ھْ قَ التَّ  نَ ا مِ فــــانَ كَ وَ 

  اارَ دَ قْ األَ  قُ بِ سْ تَ  بِ ـــــــرْ الغَ  ـــــمُ مَ أُ       تْ ادَ كَ  نَ ــيْ ى حِ لَ ـــــا عَ نَ الُ ه حَ ــــــذِ ھَ 

َ أَ       المــــرْ  بُ سِ حْ دا يَ امِ جَ  قَ رْ الشَّ  بَ جَ نْ أَ    ايــــــارَ ت طَ بَ جَ نْ أَ ــــــــارا وَ ة عـ

  اــارَ طَ قْ األَ  ـــــــلُ ثِّ مَ ــــــــــاء تُ سَ ـــي        نِ نِ الدَّ  مِ مَ أُ  نْ مِ  ــــــانُ مَ لَ رْ البَ  مُ كُ حْ تَ 

  اــــــــــــــارَ فَ سْ األَ  أُ ــــــــــــرَ قْ تَ  وْ طا        أَ خَ  مَ سُ رْ تَ  نْ أَ  عُ نَ مْ تَ  اقِ رَ العِ  اءُ سَ نِ وَ 
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  اارَ بَ كِ  سَ ــــوْ فُ النَّ  ــــــلُ ـعَ جْ ــــــا يَ مَ         بِ يْ ـــذِ ھْ التَّ  نَ ا مِ ھَ عوْ سَ وْ أَ ا وَ ھَ وْ لمُ عَ 

  اارَ دَ  نَ وْ سُ وْ سُ تَ  ـــــمْ كُ نَّ ا أَ ــــــوْ نُ ھَ رْ ب        بَ عْ ة شَ ـــــــــاسَ يَ ا سِ وْ سنُ ي تحْ كَ لِ وَ 

  اــــارَ قَ تِ احْ  الَ جَ الـــــرِّ  ـــــــمُ تُ عْ سَ وْ م        أَ ــــــــوْ اليَ  اءِ سَ لنِّ لِ  مْ كُ ارِ َق◌َ تِ احْ بِ  مْ كُ نَّ أَ 

  اارَ مَ الدَّ  ـــــــــالدِ البِ  ــــــلِ ھْ ي أَ لثِ ثُ لِ          نَ وْ دُ يْ رِ ا تُ وْ شُ يْ عِ تَ  نْ أَ  ـــــلِ جْ أَ  نْ مِ فَ أَ 

  اارَ حَ تِ انْ  تَ وْ مُ تَ  نْ أَ  ـــــلِ ھْ الجَ  ةُ ضَ بْ اة         قَ تَ فَ  شَ يْ عِ تَ  نْ أَ  نْ ا مِ رً ـــــــــيْ خَ  نَّ إِ 

 1اــــــارَ بَ تِ اخْ ـــــــة وَ عَ نزْ  نِ يْ ـــــدَ يْ عِ بَ          نِ ـــيْ جَ وْ زَ  نَ يْ بَ  ةٍ شَ يْ عَ  نْ مِ  عٍ فْ نَ  يّ أَ 
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 اءــالرج ل وـــاألم المبحث الثاني:

جاء يقال أَمل خيره َيأُمل بالضم أََمالً بفتحتين نٌّ  1.أ م ل األََمل الرَّ وقال الراِغب : ھو َظ
ةٌ . ج : آماٌل كأَْجبالٍ    2َيْقَتِضي ُحصوَل ما فيه َمَسرَّ

جاُء ) بالمدِّ : ( ِضدُّ الَيأِْس ) .    رجو : ( و (الرَّ

ة .     قال الَّراغُب : ھو ظنٌّ َيْقتِضي ُحُصول ما فيه َمَسرَّ

  : ھو لَُغُة األَمِل ، وُعْرفاً َتَعلّق الَقْلب بُحُصوِل َمْحُبوٍب ُمْسَتْقبالً .   3وقاَل ابُن الَكمالِ   

َمُع في        4ُمْمِكِن الُحُصوِل ، أَي بخالِف التَّمنِّيوقاَل شْيُخنا : ھو الطَّ

ال هللا ويقصد بكليھما ھو  ا ق تقبل في حال البالء.كم حسن الظن لحصول الخير في المس
تالء والمصيبة راجين  5 هللاِ  اءَ قَ و لِ جُ رْ يَ  انَ كَ  نْ مَ تعالى :  ة االب فشكا الشعراء في حال

  و آملين خيرا في التغلب على اآلفات والباليا وتحسن أحوالھم. 

راھيمويلجأ  افظ إب اكيا من القضاء  الشاعر ح ى هللا ش هإل ه أن  بسبب ظلم . ويرجو من
  . ويستغيث منه رحمته : كّف األذىعد عنھم اآلسى ويطلب منه يب

  اَراــدَ ُجِب األَْقـْ احْ َب وَ الَكــرْ  شفِ اكْ فَ         ـــــمْ ھِ يْ لَ ى عَ ربِّ إِنَّ القَضـــــاَء أَْنحَ 

ــــاَر أَْن تَُكفَّ أَ◌َ وَ    اـــــارَ ِھمَ ــــا        وُمــــِر الَغْيَث أَْن يَسيــَل انْ اھَ ذَ ُمــــــِر النـَّ

ــــاَر؟ فَ ـــــذِ ــــاِحِب الفُْلِك يَْروي       ھَ َن طُوفاُن صَ يْ أَ    اارَ وَ ي تْشـُكو األَ ھِ ه النـَّ
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ياجي فباتَْت        تَْمـــــأَل األَْرَض والسَّمــــــاَء َشرارا   1أَشَعلَْت فَْحَمـــــةَ الــــدِّ

لى صديقه لعدم اھتمامه بأحواله لما الشكوى إالشاعر أبوالقاسم الشابي يرفع 
أصابته األيام وألّمته . ويرجو منه أن يساعده على ھذه األحوال المؤلمة ألن الحياة 

  أصبحت سوداء أمامه:

 ْد       أَْعَمْت ُجفوني عواِصُف األَيَّامِ ــــيا رفيقي! وأَيَن أَْنَت؟ فَقَ 

يـِه داِجيـاُت الَغـمــــــــامِ ٍه قاتِـٍم قفـٍر تُغَ ــــــــــورمْتني بَمْھَمـ   ...  شِّ

     2 ُل الَحيَاِة َوْعٌر أَماميــــــــفسبي    يا رفيقي ,وغنِّني ي,ُخْذ بكفِّي

وھم   طريقه بسبب تيهويرفع الشاعر الشكوى إلى الصديق  . لما ھو فيه من الحزن والت
 ويستمد منه أن يساعده على ھذه الحالة السيئة:   

  رفيقي! لقد ضللُت طريقي, وتخطّت َمَحّجتي أقدامي يا          

  3وھامِ واألَ  ـــاللِ هٌ, أعمى, كثيُرالضَّ ائِ ي, فإنّني تَ كفِّ بِ  ــذْ خُ              

ه,  ولالشكوى إلى العدل لسبب ط معروف الرصافيويرفع الشاعر االنتظار للتشفية من
ر عن ويھتّم بالعدللم, وينبھه أنه نفد الصبر, ويرجو منه أن يعجل ويبعد عنه الظ . ويخب

  أمور الحكومة للنفاق في القول والفعل, ولتوزيع المراتب غير مؤھال:

  دل ضاق الصبر عنك فأقبلـــــــيا ع    ال االنتظار فعِجلِّ ــــدل طَ ــــــيا ع

لــــــيا ع  ريخ المْعِولــــــھال عطفت على الصَ     دل ليس على سواك ُمعوَّ

  قبلفأ يا عـــدل ضــاق الصبر عنك     ــِل ِجِ عْ فَ  االنتظــــارال يا عـــدل طَ 

لـــــيا عدل ليس على س   ال عطفت على الَصريخ المْعِولـــــھ     واك ُمعوَّ

  المعول حكومــــة       حـــادث بھّن عـــن الصريخ كيف القرار على أمور

  تفعل ، وتقــــول ما لممـــا لم تقــــلفي الُملك تفعل من فظائع َجورھا       

                                                            
  250ديوان حافظ إبراھيم ,  ص: - 1

                                   .                                                                 192ديوان أبي القاسم الشابي , ص:  - 1
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    1األجھـــــل وتشـــترى       فغـــــدت تفـَوَّض للغنيِّ  مألت قراطيس تبــاع

  رجاء للنجاة من ظلم الحياة: شكري عبد الرحمن الشاعريشكوو

ك زَ ثْ ي مِ ـــائِ قَ شَ  نَّ ـــــإِ ا        فَ ھَ مِ ؤْ لُ وَ  اةِ يَ الحَ  مِ لْ ظُ  نْ ي مِ نِ ــــرْ جِ أَ    2ـرــاخِ ُل لجِّ

ا لويشتكي الشاعر شكري حبيبه     ه ظالم ا . وجعل ا جّم ه حب ه  وھو يحب ه ب عدم اھتمام
م ,  ادر على الحك ه ق م ألن ه أن يحك في ھذا الحكم لعدم المساواة بين طرفين . ويرجو من

 سبب قلبه القاسي:بفي إعراضه عنه  أن يتفكروالحكم له. و يطلب منه 

   كَ لَ  ــــــــــمَ كْ إنَّ الحُ  ضِ ـــــاقْ فَ      لكَ ــدَ ـــــعْ ــــــا أَ ي مَ مِ ـــــالِ ظَ 

  قــــــــــــــلكَ ي نَ ادِ ودَ  ـــــــنْ تـــــــــــــــــــــه      عَ ئْ ّي ذنٍب جِ أَ 

  ـــــلكَ غْ ي شُ ــــــــائِ عَ دُ  ـــــــنْ ـــــــارٍق      عَ ــــــــــــٍر طَ مْ أَ  يّ أَ 

  3كَ لَ  بٌ ـــــــــــــــــلْ ال قَ  نْ أَ  كَ نْ مِ   ـــي    بِ يْ بِ ا حَ ــــي يَ ا لِ دَ بَ  ــــــدْ قَ 

ه  شكريويشتكي الشاعر ه , ويرجو من ه في ل خالصاإلمن الصديق لسوء تصرفه مع
 المعاملة حتى ال يضطرب بين اليأس واألمل:

َ  بِ يْ دِ ألَ ٍب لِ يْ دِ أَ  لُّ كُ ةً     وَ فَ لْ أُ ـــا وَ أنسً  كَ ــنْ ي مِ غِ بْ ُت أَ نْ كُ  دْ قَ لَ    بُ وْ ــــــــــــرُ طـ

َ طْ عَ اًء وَ خَ إِ  رْ ھَ ظْ تَ  مْ لَ َت فَ ئْ جِ وَ    بُ وْ صُ ه تَ وْ جُ الوُ  ــــــاتِ اشَ شَ بِ  نَّ ــــإِ ــةً      فَ فـ

 4بيْ صِ نَ  اكِ وَ ھَ  نْ ي مِ لِ  ـــٍن◌ْ كُ يَ  ـــمْ ا لَ ذَ ٍع      إِ مَ طْ مَ وَ  سٍ أْ يَ  نَ يْ كنّي بَ رُ تْ ــــال تَ فَ 
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 ـرة ســالح و ــأسالمبحث الثـــالث: الي

ُل  1الَحْسُر َكْشُطَك الشيء عن الشيء َحَسَر الشيَء عن الشيء حسر )(     ج َر الرَّ حِس
ى  ِدَم عل ًة : َن راً ) ، محّرك ُكون ( وَحَس ْتح َفُس َرًة ) ، بَف ُر ( َحْس ه ) َيْحَس ، ( كَفِرَح ، َعلي

فَ  ُل إِذا ( َتَلھَّ رَّ َر ال دم ، وَتحسَّ دَّ النَّ ه أََش ادم 2 )أَمٍر َفاَت دم حتى يبقى الن دُّ الن واْلَحسرةُ أَش
: اي المنفعة فيھتكالَحِسِير من الدوابِّ ال ْب َنْفُسك عَ ال َت◌َ َف.وقال هللا جلَّ وعزَّ  مْ ھِ يْ َلْذَھ

ْت 3اتٍ َحَسرَ  ه فأضله هللا َذَھَب . وھذا َنْھٌي معناه الخبر، المعنى: أَفَمْن ُزيِّن له سوء عمل
ه  راً إذا اشتدت ندامت رًة وَحَس سراً، ويقال َحِسر فالن َيحسر َحْس نفسك عليھم َحْسرًة وَتحُّ

ار:   على أمٍر فاته، وقال الَمرَّ

  رِ ـــيا اْبَنَة الَقْين َتَولَّى ِبَحسْ      ما أَنا اليوَم على شْئ خال 

  4" قال النَّْضُر: معناه الَتَملُّوا اْدعوا َهللا والَتْسَتْحِسروا وفي الحديث: 

أس: ُة ا الي أُْس والَياَس اد  -لي ِن عّب ذه عن اب ن  -وھ ال اب جاء. وق وُط، وھو ضدُّ الرَّ : القُُن
الى  5فاِرس: الَيأُس َقْطع األَمل ع هللا سبحانه وتع ھونقيض األمل والرجاء والتمنى , ومن
وْا  آن العظيم:منه. كما جاء في القر ِه َوالَ َتْيأَُس ُسوْا ِمن ُيوُسَف َوأَِخي َيا َبِنيَّ اْذَھُبوْا َفَتَحسَّ

افِ  ْوُم اْلَك ْوِح ّهللاِ إاِلَّ اْلَق ن رَّ أَُس ِم ُه الَ َيْي ْوِح ّهللاِ إِنَّ واشتكى الشعراء يائسين  6ُرونَ ِمن رَّ
 عند قطع الرجاء وحاسرين على ضياع آمالھم.

ا من أجل اأنه طّرد ويائسا شاكيا  الشاعرأبو القاسم الشابييقول كماو دما دع دنيا وعن ل
  يرى فيه تحت التراب ذلّة وإھانة:الحياة فما رّد إال الردي ل

نيــــــــشُ  ْدُت للدُّ ُع راحالً ومقيماــــــــفيھ     ا وُكلٌّ تائهٌ ـــــــــــــرِّ   ا يَُروِّ

                                                            
  .187ص: 4البن منظورجـ لسان العرب - 1
بيديل اھر القاموستاج العروس من جو - 2   .12ص:  11جـ  لزَّ

  .8سورة فاطر , اآلية:  -4
ة لألزھري  - 4 ذيب اللغ دي :المحقق, تھ رحمن العبي د ال يد عب اب ,رش ة للكت ة المصرية العام ـ,  م1975 الھيئ  2ج

  .28ص:
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دى  1هُ تَْحَت التُّراِب َرميماـــــــليُدسُّ      يدعو الَحيَاةَ فال يُجيُب ِسَوى الرَّ

ّدم الشاعر روف الرصافي ويق ا لع مع ر الشكوى يائس د تعب كثي رز ق بع دم حصول ال
  وجھد طويل:

  اجَ وْ حُ َم◌َ  فض الكَ فَ ى منْ عَ سْ أَ  تُ لْ ا زِ مَ ي       وَ دِ يَ  هكُ ــــلِ مْ تَ  سَ يْ ـــا لَ ي مَ تِ لَ قْ ى مُ رَ تَ 

  ــــاتجَ ُمرْ  يـــــــــــهألفِ الّجاً فَ ـــة وَ يَ آتِ حــــاً        فَ تَ فْ مُ  دٍ يْ عِ بَ  نْ ي مِ قِ زْ رِ  ابَ ى بَ رَ أَ 

  2اجَ الرَّ وَ  سِ أْ ى اليَ وَ سِ  يءٍ شَ  ــنْ َك مِ لِ مْ أِلَ         ـــنْ كُ أَ  مْ لَ و فَ جُ رْ أَ ــــاناً وَ يَ حْ أَ  يأسُ أَ وَ 

م  ويظھر الشاعر ة الظل رة المفسدين , ولغلب شكواه يائسا لفقدان البانيين والمصلحين وكث
 على العدل:

َ ذَ إَ  ً انِ بَ  ــامَ ــــداً قَ احـِ ا وَ نَ يْ أَ ــــا رَ ا مـ   مادِ ھَ  فَ لْ ـــه أَ فَ لْ ــــا خَ نَ يْ أَ رَ  ـــــاكَ نَ ھُ       يا

مالِ ظَ  فلْ ال صــــدَّه أَ إِ  ــــقِّ ى الحَ لَ ْم       إِ ھُ لُ يْ مِ تَ سْ يَ  لادِ عَ  مْ ھِ يْ فِ  ـــاءَ ــــا جَ مَ وَ 
3  

تكي  رانو يش اعرخليل مط روره ,و الش ه وس كونه, وزوال نعيم ه وس د ھناءت ىلفق  تلّق
 سبب األحزان وبئس المصير:بحياة س من الأيالو ذلّةالھانة واإل

ــُرورُ  بَالــي     َوفَــــــاَرقَني نَعيمــــي فَقَْدُت ھَنَــــاَءتي َوُسُكونَ    َوالسُّ

  4الَمصـــــــيرُ  ِعزٍّ     فَيَا ُحـــزني َويَا بْئسَ  َوِصــْرُت إِلى ھََواٍن بَْعــــدَ 

 في األحزان والھموم:الشكوى يائسا من النديم لعدم إسعاده الشاعرويعرض 

ياً      َعنِّي اْلھُُمــــــــوَم َوالَ  لَْيَس النّــــــَِديمُ  ــــــــَرابُ  ُمَســـــــــــــــرِّ   5الشَّ

أثرون.   عبد الرحمن شكري الشاعرويقدم  نھم ال يت م , ولك ه ناصح لھ الشكوى يائسا أن
وا.¸ وھم اليسعدون بأي عزم مع قضاء الزمن ة  بل عجزوا وخبل يھم األخالق الرزيل وف

المثل. مّما زاد يأسه وألمه لضياع ذكائه الثمين في النصائح القيمة . بل بھا ضرب يالتي 
  ,وجعلوه قانطا ويائسا:وتوجيھاتھم القيمة استفادوا من إرشاداتھم المنيرة  ما

                                                            
 .204أبي القاسم الشابي ,ص:  ديوان - 1
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  ٌز َمِذلــاجِ حـاً عَ صْ ثُر نُ ـؤَ ــيُ  سَ يْ لَ وَ     ـــمْ كُ ُح لَ يْ صِ النَّ وَ  مْ ــــكُ يْ لَ ُر إِ يْ ــــذِ ا النَّ نَ أَ 

  لــــبْ الخَ ــُز وَ جْ ال العَ اُد إِ دَ زْ يَ  سَ يْ لَ وَ     ــــمْ دكُ عِ سْ يُ ٌم فَ زْ ال عَ اُن فَ مَ ي الزَّ ضِ مْ يَ 

  لُ ثَ ُب المَ رَ ضْ يُ  مْ كُ يْ فِ  ـارَ صَ  دْ قَ ى لَ تَّ بثُھـا     حَ خْ أَ  ِء◌ِ وْ السُّ  ــاتِ فَ ـــن صِ مِ  مْ يكُ فِ وَ 

  1ــلعِ تَ شْ مُ  وَ ھُ ي وَ ائِ كَ ذَ  مْ تُ لْ تَ قَ  ــــــدْ قَ وَ      ـــةٌ يَ ابِ ي خَ ھِ ي وَ سِ أْ اَر يَ نَ  ــــــمْ تُ لْ عَ شْ أَ     

  من اليأس إليذائه الشديد في نفسه:  الشاعرإيليا أبو ماضيويشتكي 

  2اءِ شَ حْ ي األَ فِ  عُ ــوْ الجُ ــــه وَ سِ فْ ي نَ فِ       هـــابِ نَ بِ  دُ يْ ــدِ الشَّ  سُ أْ اليَ  هُ ضَّ عَ  دْ قّ 

ت ائب ويش ة المص ن مواج زه م ا لعج اعر يائس ده بكي الش عف جس بب ض ّدة س ن ش م
 لمرض:ا

  3اادَ كَ  وْ ــــــــه أَ مَ سْ جِ  ــــمُ قْ السُّ  لَ كَ أَ        انَ عَ  دِ ائِ دَ ى الشَّ لَ ي عَ ـــوِّ قَ يُ  فَ يْ كَ 

  الشكوى  يائسا من شدائد الحياة :  محمد مھدي الجواھريالشاعرويعرض 

  4ـــــــّد ــــــةُ خَ مَ ــــــوْ عُ  نَ اَل ــــــــٍر وَ غْ فةُ     ثَ الرشِ  شِ يْ ي العَ فِ اَف فَ ُت الجَ مْ ئِ سَ  دْ قَ 

 الّتحسر:

  متحسرا لما أصابت مدينة "مسينا " وأھلھا المختبرين : الشاعر حافظ إبراھيمويشتكي 

  5الَزمانِ  َصناعَ  كاَنت أَُكفٍّ  ِمن       َعَليھا لَھفٍ  َوأَلفَ  َنفسي َلھفَ 

رين بسبب  الشاعر حافظ وكما يشتكي ا المختب ينا" وأھلھ ة "مس متحسرا لما أصاب مدين
  الكوارث الطبيعية :

 6الٌم َعلَيِك يَوَم تََولَّي       ِت بِما فيِك ِمن َمغاٍن ِحسانِ ـــــــــفَسَ 

                                                            
  279ديوان عبدالرحمن شكري , ص:  - 1
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  والوعاظ والرسل: الناصحينلعدم اھتمام قومه بنصح  شكري الشاعرويتحسر 

  1 ُل!سُ الرُّ اظُ وَ عَ  الوِ اَل ِح وَ يْ صِ ُح النَّ صْ نُ     مْ ھُ عُ فَ نْ يَ  سَ يْ ٍم لَ ـــوْ ــــقَ اه لِ تَ ــــرَ سْ احَ وَ 

ا اجتمعت  غ الشاعرإيليا أبو ماضيويتحسر  اة وأسرارھا لم اني الحي م مع دم فھ وم يلع
 الھموم حول نفسه ويئس منھا:

  اھَ ارِ ــــرَ سْ أَ وَ  ـــاةِ يَ حَ ي الـــــانِ عَ مَ           ـــمُ ھَ يفْ  ىتَ ي مَ ــــرِ عْ شِ  تَ يْ ـــــا لَ يَ فَ 

  مِ وْ مُ ي الغَ سِ فْ نَ  لَ وْ حَ  تْ عَ مَ تَ ـا اجْ مَ كَ           قِ ـــرِ شْ المَ  ىلَ ي إِ فِ ــــرَ طَ  تْ لَ وَّ حَ وَ 

َ فَ    2مُ ــــوْ مُ ي الھَ نِ تْ بَ لَ غَ  ــــدْ قَ ، وَ  تُ لْ قُ ي          وَ قِ فَ رْ مِ  ىلَ ـــي إِ سِ أْ رَ  تُ دْ ــــــنَ سْ أ

ه .  م الشابيالشاعر أبوالقاسويتحّسر  ويتألم من غفلة الشعب وترك عزم التطور وھمم
 رقة:مشآماله ال تضاع حيثماويعتبره شعبا عجوزا وفيلسوفا محّطما في إھابه  

؟ أو مــــــــارٌد، يتھــــّكـَـــــــْم؟  أيُّ ِسْحٌر دھاَك! ھـــل أنَت مسحوٌر     شقيٌّ
عــوب عجـــــوٌز،   فيل  ابِهْ ـســـــــــوًف، ُمحطٌَّم فـــــي إھـآه! بل أنَت في الشُّ

 3هْ اِب◌ِ ــصَ عْ ــــي أَ اِة فِ ـــيَ ُم الحَ ـــــــزْ عَ ي،    وَ بِه الـذاوِ لْ ي قَ اِب فِ بَ ُق الشَّ وْ ماَت شَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                            

 278ديوان عبدالرحمن شكري , ص:  - 1

 .274ص: 2, جـ إيليا أبوماضي - 2
  .429 -428ديوان أبي القاسم الشابي , ص:  - 3
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 ريةـــو السخ دــــنقالمبحث الثالث: ال

اسھو إبراز األخطاء التي و 1وقع فيه الفسادأ( نقد ) الشيء نقدا  النقد: من  يقع فيھا الن
ا  ا تجريح ا , وأحيان ة ولين لبيات رق ديم الس اء وتق دارك األخط اد وت الح الفس ل إص أج

ال القبيحة وبخاصة في الجوانب وشتما. فقد شكا الشعراء منتقدين العادات السّيئة واألفع
  السياسية واالجتماعية.

ك  الشاعرجبران خليل جبرانيقول و اع كسرى المل تبد خضوعا  منتقدا  قومه التب المس
  مثل الحكام األولين, وحدث ھذا لسبب جھل الشعب وإھماله: 

  وِدِھْم لِلشَّْمِس إِْذ تَتاَلاَلَ ــــــَكُسجُ      َرى إِْذ بََدا إِْجالاَلَ ــــــَسَجُدوا لِِكسْ 

م ً ـــــــــــھُْم َحكَُّموهُ فَاْستَبَدَّ تََحكُّ   َصاالَ ُم أََراُدوا أَْن يَُصوَل فَ ــَوھُ       ا

  الَِميَن َوالَ يََزاُل ُعَضاالَ ــفِي اْلع      ُدهُ ـــــــَوالَجْھُل َداٌء قَْد تَقَاَدَم َعھْ 

  ابَُكْم َوالِعْرَض َواألَْمَواالَ ــــــَوِرقَ       مانِِحيِه نُفُوَسُكمْ  "ِكْسَرى"ُعبَّاد 

  2ُروَن أَِذلَّةً أَْوَكاالَ ـــــــــــــــــَوتَُعفِّ       مْ ــــــــتَْستَْقبِلُوَن نَِعالَهُ بُِوَجوِھكُ 

ى خليل  فالشاعر دل , والقضاء عل جبران يثير الوعي القومي والعزة والغيرة لشيوع الع
  الظلم واالستبداد.

راھيمالشاعر ويشكو  افظ إب دا ح اد لسلب  منتق ن الحي رات الم يخي بالد  تكان الت ي ال ف
  اإلسالمية وفي المسلمين: 

  ـــــاِد؟تَُكفُّوا    أََمـــا أَْرَضاُكم ثََمـــُن الِحيَ  ــمْ لَ وَ  3ادُ ـــاَل الِحيَ طَ  ـــــدْ قَ لَ 

َ مَ منّا     فَ  نَ ــــوْ غُ بْ ـــــــا تَ أَخْذتُْم ُكلَّ مَ  ُم فِ ــــذَ ـــــا ھـ   اِد؟بَ ي العِ ا التَّحكُّ

                                                            
وع - 1 ق للمطب راھيم مصإل المعجم الوسيط ـ مواف ارب د النج ادر ـ محم د الق د عب ات ـ حام د الزي ق:  طفى ـ أحم تحقي

  بدون ذكر التاريخ والطبعة).( دار الدعوة , مجمع اللغة العربية
 196,197تاريخ الشعر العربي الحديث ألحمد قبش ص: وانظر: . 1727ص: 1ديوان جبران خليل جبران جـ  - 2

ى أي طرف من أطراف   -3 ز ( الحياد ) عدم الميل إل ة ) أال تتحي ي السياسة الدولي ابي ( ف اد اإليج الخصومة والحي

ام لم الع ظ الس ا يحف دول فيم ائر ال اركتھا لس ع مش دول المتخاصمة م دى ال ة إلح يط .وانظر: الدول م الوس  المعج

  .211ص:  1جـ  ربراھيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجاإل
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َمـــادِ ـــا ذَ ـبَلَْونا شــــــدَّةً منكـــــم وليِّنـــــا     فكان كالھمـــ   1رَّ الــرِّ

ؤثرة في المساجد, وتشييع شاكيا حافظ  نتقدوي ر م دة وغي من المسلمين للخطب غيرمفي
  الكالم الكذب والسيء في الصحف ما تؤدي إلى المجادلة والويالت والحروب:

  ؟اِن َوالُخطَبِ ــــــــــــــــــــِمَن التِبي    اِجِدُكمــــــــــــاذا في َمســــــــــَوم

  ِذِب؟ـــــــويِه َوالكَ ــــــــــِسوى التَم     ائِفُِكمــــــــــــاذا في َصحــــــــَوم

ْت     إلــــى الـــــــــَوْيالِت والَحـــــَربِ    2حصــــــــائُِد أَْلُسٍن َجـــــــــــرَّ

المساجد , ويشتكي الشاعر ناقدا مناھج التعليم الناقصة في المدارس والخطب الدينية في 
  والكالم الكذب في الصحف ما يؤدي إلى الويالت والحرب:

  ؟ليِم َوالُكتُبِ ـــــــــــِمَن التَع     اذا في َمداِرِسُكمــــــــــَوم

  ؟اِن َوالُخطَبِ ـــــــِمَن التِبي      اِجِدُكمـــــــــَوماذا في َمس

  ؟ِه َوالَكِذبِ وى التَمويـــاذا في َصحائِفُِكم       سِ ــــــــَوم

  3َربِ ــرَّت       إِلى الَويالِت َوالحَ ــــــــَحصائُِد أَلُسٍن جَ 

تكي  افظويش اعر ح ديدا   الش خطا ش رية س ة المص خط األم يھم  وس ز وبغ م اإلنجلي ظل
  :قد فعلھم الشنيع ھذات,وين

  َءنا َوالِودادام َوالـــــــل نََسيتُ ــــــھَ     ا القائِموَن بِاألَمِر فيناـــــــــــأَيُّھ

  الداــــَواِبتَغوا َصيَدُكم َوجوبوا البِ      وا ھَنيئاــــَخفِّضوا َجيَشُكم َونام

  اداـــــــبَيَن تِلَك الُربا فَصيدوا الِعب     َوَزتُكُم ذاُت طَوقٍ ـــــــــَوإِذا أَع

                                                            
ات ـ إل المعجم الوسيط. وانظر: حتراق المواد ( ج ) أرمدة( الرماد ) ما تخلف من ا - 1 د الزي راھيم مصطفى ـ أحم ب

       422ديوان حافظ إبراھيم , ص:  .372ص: 1ر, جـ حامد عبد القادر ـ محمد النجا

ا جذ. حصائد األلسنة: ما تقطعه من الكالم الذي ال خير فيه , الواحدة حصيدة, تشبيھا له" بما يحصد من الزرع إذ - 2

نتھم " . والحرب ار إال حصائد ألس ي الن اخرھم ف ى من اس عل اذ: " وھل يكب الن ي حديث مع ك ) :  وف (بالتحري

 425, ص:المصدر نفسهالھالك.  وانظر: 

 424ص:,    المصدر نفسه - 3
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  1ر أَطواقُنا األَجيادام تُغادِ ـــــــــــــلَ      اُم َسواءٌ ـــــــــــإِنَّما نَحُن َوالَحم

دا     ز ناق يھم بويشتكي الشاعر من اإلنجلي م وبغ ّمونه عدال لسبب ظلمھ لمسلمين . ويس
  ووّدا . وينبھھم لالتقاء من غضبة العواصف ألن المصير سيكون وخيما:

  م في النيِل َعھداً َذميماــــــَوتََركتُ      مــــــــةً َوبََغيتُ ــــــفََعَدلتُم ھُنَيھَ 

  َم الَحميماـــــُل َوُوّداً يَسقي الَحمي     دـــــفََشِھدنا ظُلماً يُقاُل لَهُ العَ 

  2اـــقَد َرأَيُت الَمصيَر أَمسى َوخيم    فَاِتَّقوا َغضبَةَ الَعواِصِف إِنّي

جالء عن مصر, ولكنھم ما بعد العھد اإلنجليز  ضويشير الشاعر شاكيا وناقدا إلى نق
  تّموا بھذا العھد:

  َد نَقَض الغاِصبِ ــــــُدباَرِة قَد نَقَضـ       ــَت الَعھــــَر الــــــقَص

 3اِحبِ ـــــــــــــــرتَهُ       َوأَبَنَت ُودَّ الصــــــــــــــأَخفَيَت ما أَضمَ 

دا الشابيأبوالقاسم  الشاعر ويشتكي       دين من المسلمين والنصارى  منتق رجال ال
  ويخدعونھم باألقاويل الكاذبة: ون الناسليضلّ حيث 

ْھرُ  ُملِئَ  ! إلمامٍ  ِمنْ  النَّاسَ  َضلَّلَ        َقدْ  فكمْ  بالخداِع, الدَّ  4 وقسِّ

انويرفع  ا  الشاعرإبراھيم طوق دا قوانينھ ة ناق دا ب البريطاني ة االنت ى حكوم الشكوى إل
اخرا أ ول س ة . ويق ة الكاذب ا الباطل ة ودعاويھ ة الباطل ائرة المزيَّف م الج ھدوا حك م ش نھ

اء  دم وف انتھم وع ذبھم وخي تكي ك اءھم أي يش وا صدقھم ووف دال , وعرف انيين ع البريط
 العھد, وأصبحوا في أسوأ حال حّتى اضطّروا إلى الجالء عن البالد: 

                                                            
  .108األدب العربي المعاصر  في مصر للدكتور شوقي ضيف, ص:  - 1
بيديلل تاج العروس من جواھر القاموس وانظر:ٌء .َوخيُم العاقبة ، أي : ثقيٌل ردي - 2 افظ   34ص: 34,جـزَّ ديوان ح

 .423ص:إبراھيم ,  
 423ص:,  المصدر نفسه  3

تاله  - 4 ا : ت ال : يمسين من قس األذى غوافال وقس الشيء قس ه . ق ه وتطلب ا : تتبع ا ، وقسس قس الشيء يقسه قس

يده  يبأل لمحكم والمحيط األعظما . انظر: . والقس: رجل الدين النصرانيوتبغاه  ن س ن إسماعيل ب الحسن علي ب

  . 72. وراجع للبيت : ديوان أبي القاسم الشابي , ص: 104ص:  6جـ  المرسي
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 1هْ ــالَ ـــــسَ البَ بِ  مْ كُ ــــدِ نْ جُ ـــا لِ نَ تمْ خَ ْه)      وَ الَ دَ العَ (بِ  مْ كُ ـــدِ ھْ عَ ا  لِ نَ ــــدْ ھِ شَ  ـــدْ قَ 

  لَهْ اَل تِ احْ ابَه وَ ــــدَ تِ ى انْ سَ نْ نَ  ــــفَ يْ يّاً        كَ فِ قاً وَ يْ ــــدِ صَ  ــــمْ كُ ــــــا بِ نَ فْ رَ عَ وَ 

  هْ الَ ـــٌذ ال َمحَ افِ نَ  رِ ــــوْ فَ لْ بِ  ــــــٌد◌ُ عْ :       وَ ــــمْ تُ لْ م قُ وْ ) يَ  مْ كُ فِ طْ (لُ  نْ ا مِ نَ لْ جَ خَ وَ 

  ْه!لَ داَل لِ  ةٍ ـاجَ ـــي حَ فِ  تْ سَ يْ لَ , وَ نِ ــ    ــيْ العَ وَ  سِ أْ الرَّ  ىلَ ) عَ مْ كُ الِ ضَ فْ لُّ ( أَ كُ 

َ ا بِ نَ ــــدَ نْ عِ  ــــمْ كُ نَّ ا         أَ انَ فَ كَ ــــــا فَ ــــالُنَ ــــاَء حَ سَ  نْ ئِ لَ وَ    هْ ـاِل◌َ ــــــحَ  نِ سَ حْ أ

  ْه؟اَل◌َ طَ األَ ا وَ نَ ــــــا لَ مَ .. فَ  مْ ــــكُ يْ لَ عَ ـــا         وَ نَ يْ لَ عَ  تْ الَ طَ  قَ يْ رِ الطَّ  نَّ ر أَ يْ غَ 

َ حْ مَ  مْ و,  أَ ــــلُ جْ نَ فَ          نَ وْ دُ يْ رِ تُ  ـالدِ ـالبِ  نِ عَ  ــالءٌ ــــجِ أَ    2ْه؟!اَل◌َ زَ اإلِ ا وَ ـــــقنـ

رض      افيويع اعرمعروف الرص دعاويھا  الش ين ل ة والسياس ن الحكوم كوى م الش
ر  دمار والفق ف وال ن العن عب م ت الش ا تجّنب ة أنھ ل الكاذب د أھ دمات وينق دان الخ وفق

ى المناصب ارزون للحصول عل م يتب ة أنھ ذل كل شيء  الحكوم ذي ب ناسين الشعب ال
  :فيقول غاضباً ناقدا وشاكيا.

  كلَّفتَ ا مُ ـــــھَ عِ يْ نِ ل صَ كُ ا       َكِذب وَ ـــھَ خِ وْ ُشمُ  لُّ كُ ا وَ نَ تُ مَ وْ كُ ي حُ ذِ ھَ 

ه وَ ا وَ ھَ رُ اھِ ظَ مَ  ُغشَّتْ   4ُزيَّف  3جارِ ــھَ ا بَ ھَ يْ ا فِ ع مَ يْ مِ جَ فَ ا       ھَ ھُ جْ ُموِّ

ة حتى  ا كالجاھلي ا ونھب دا ونفاق ة حس م الرزيل ويشتكي الشاعر ناقدا أھل العراق ألخالقھ
 أعيت العقول من صالحھم:

  احٍ بَ مُ  ريْ غَ  اضِ رَ عْ األَ  ــنَ ا مِ وْ ــــــبُّ سَ وَ      مْ لھُ خيْ  اُسدِ حَ التَّ  انِ ـــــدَ يْ مَ ـــــوا بِ ضُ ركَ ◌َ 

                                                            
   .83ص:28زبيدي, جـ لل تاج العروس من جواھر القاموس . الشََّجاعة )الَبَسالة( - 1
 .332, 331ديوان إبراھيم طوقان, ص:  - 2
فار الفصيح للھروي  وانظر:وجمعه بھارج. ومزيفء،(بھرج) أي ردي - 3 د  يبألإس ن محم ي ب ن عل د ب سھل محم

عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة ,الھروي النحوي دراسة وتحقيق:أحمد بن سعيد بن محمد قشاش 

اج. وفي 873ص:   2, جـ  ھـ1420المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة األولى،  العروس من جواھر  ت

  .432ص: 5للزبيدي , جـ القاموس

  .167ص: 3ديوان الرصافي , جـ -2
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ً وْ رُ دُ  مْ ھُ لَ  ـــاقَ فَ ــــوا النِّ سُ بِ لَ    ــــاحرمَ بِ  1انَ الخَ  ــــنَ مِ  نَ ـــوْ نُ ـــــاعِ طَ تَ وا    يَ دَ تَ اغْ وَ  عا

  الحسَ   ُشكاةُ  ـــــمْ ھُ  نِ ــــائِ غَ الضَّ  ــنَ مِ ة     وَ ايَ سعَ وَ  ةـــــايَ شَ ــــاة وَ ـــوا كمَ حَ ضْ أَ 

  ـــــــاحنَ جَ وَ  ــــــةٍ ئَ يْ طِ ل خَ ـــھِب كُ ي نَ فِ       مْ ھُ ارَ ـــُمغَ  نَر أَ ــــــيْ غَ  ةِ يَّ لِ ــــاھِ الجَ كَ 

  حاَل صَ  رِ ــــيْ غَ لِ  مْ ـــــــاســــدھُ مفَ  قتْ لَ خَ       مْ ھُ نَّ أِلَ  لَ ـــوْ قُ ـــا العُ يَ عْ أَ  ــــمْ الُحھُ صْ إِ 

  يالالحِ  ـــاهھَ ا لَ ذَ ــــــه إِ ـنْ ــــــــــه عَ يْ نِ ثْ يُ       ــــدْ كَ يَ  مْ لَ ِع وَ يْ ِن◌ِ ب الشَّ كِ تَ ــرْ مُ  لِّ كُ  نْ مِ 

 3ـــــاحٍ سجَ ــــوا بِ نُ آمَ  ـــــنْ مَّ مِ  ــــلّ ضَ أَ ا      وَ القطَ  نمِ  2اتِ يَ زِ الُمخْ  قِ رُ طُ ي بِ ــدِ أھْ 

تكي  اعرويش رحمن شكري الش د ال نھم   عب اواة بي دان المس ه لفق دا قوم ل وناق أن الجاھ
  مأمون فيھم والعاقل حاذر ومخوف:

  4جلٌر وَ اذِ حَ  مْ كُ يْ فِ  ــِل◌ِ قْ ُب العَ ــاحِ صَ ن فِرٌح     وَ آمِ  مْ كُ يْ فِ  ـــِل◌ِ ھْ جَ ُب الــــاحِ صَ وَ 

وم     ن الق اعر م تكي الش اء بعيشلويش دھم  ةالكتف ة . وينتق خرية رذيل اولوا س م تن أنھ
  حوا . وال لوم لھم وال عذل. فعيشھم نحو الظل وسوف يقضي:  االطعام والشراب واستر

  لــــذَ ال عَ ٌم وَ ـــوْ ِب ال لَ ـــاؤُ ثَ التَّ  ـــنَ داً     مِ بَ أَ  ـمْ كُ ظَّ ا حَ وْ الُ نَ ا وَ ـــوْ ـامُ نَ ا وَ ــــوْ لُ كُ 

  5لُ حِ تَ رْ يَ  فَ ــــوْ سَ  لَّ ـــل ظَ ثْ مِ  مْ كُ شُ يْ عَ ــٍة     فَ عَ ي دِ فِ  نَ وْ يُ فْ األَ َر وَ مْ وا الخَ رُ اقِ عَ وَ 

ة وانصرافھم يشتكي الشاعر الشكري ينقد أصدقاءه لغفلتھم وعدم إخالصھم في او لمحب
  اإلخالص:وكثرة دعوته إلى المحبة من عنه إھانة وتحقيرا وقسوة , على الرغم 

َ ةً      فَ ـــــزَّ ي عَ ــــدِ نْ ـــِم عِ جْ النَّ  انَ كَ مَ  مْ تُ نْ كُ وَ    ــــــــمْ تُ نْ ھَ اُن فَ كَ المَ  اكَ ذَ  مْ ــــاكُ فَ طْ أ

   ـمْ تُ يْ عِ ـــا دُ ا مَ ذَ إِ  ـــرٌ قْ وَ  ــــمْ كُ بِ  انَ كَ فَ        ـــمْ ـــــكُ تُ دْ دَ وَ  نَ ـــيْ دِّ حِ ـــوُ لْ لِ  ُكمْ تُ ـــوْ عَ دَ 

   ـمْ تُ مْ ھِ ـــا فَ مَ  ــمْ كُ نَّ ي إِ بِ نْ ذَ  انَ كَ  ـــلْ ھَ فَ         ـــمْ كُ ـــــيْ لَ ــــــاِء عَ خَ اإلِ  اتِ ُت آيَ لْ تَ رَ وَ 

                                                            
ات ـ إلالمعجم الوسيط , وانظر:( الخنا ) الفحش في الكالم وخنا الدھر آفاته ونوائبه  - 1 د الزي راھيم مصطفى ـ أحم ب

  .260ص:  1, جـ  حامد عبد القادر ـ محمد النجار
انَ ( خ ز ي ) : َخِزَي ِخزْ  - 2 ُة  ...ًيا ِمْن َباِب َعلَِم َذلَّ َوَھ َلُة اْلَقِبيَح َزى اْلَخْص ْن أَْخ ٍل ِم ِم َفاِع يَغِة اْس ى ِص ُة َعَل اْلُمْخِزَي

   .54ص:  3جـ  المصباح المنير في غريب الشرح الكبيروانظر:َواْلَجْمُع اْلُمْخِزَياُت َواْلَمَخاِزي . 
  .535ص:  2ديوان الرصافي جـ  - 3
 278ن عبدالرحمن شكري , ص: ديوا - 4

  279, ص:  المصدر نفسه - 5
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َ  ةَ◌َ ــــوَ سْ قُ  مْ تُ ــــدْ جَ وَ  مْ تُ نْ أَ وَ    تُـمْ مْ لُ  رِ بْ الصَّ  ةَ◌َ احَ ا رَ نَ ـــوْ لَ ـــــا بَ مَّ لَ ذةً        فَ ِر لَ ـــدْ الغـ

  ـــمْ تُ مْ حِ ا رَ مَ  مْ كُ ـرَ جَ ا ھَ نَ دْ رَ ـــــا أَ مَّ لَ فَ         ـــــمْ كُ يْ لَ نـــا إِ نَ حَ  ذْ ــــا إِ نَ يْ لَ عَ  مْ تُ ـــوْ سَ قَ 

  1مْ تُ دْ عَ وَ  مْ كُ يْ لَ ا إِ نَ ـدْ ــــعُ  مْ تُ ئْ شِ  نْ ــــإِ فَ          تُمْ مْ لُ فَ  مْ كُ نْ ِس عَ ــأْ َع اليَ وْ ــــا نزُ نَ عْ زَ نَ 

  قدھا:تيتألم الشاعر شكري من عادات الناس السيئة وينو

  ا؟ھمَ الفَ وَ  لقَ الخَ  عُ مَ جْ حٌي يَ مَ ــالٌء وَ ى     عَ رَ وَ لْ لِ  رِ ھْ الدَّ  لِ بَ قْ تَ سْ ي مُ ى فِ رَ أَ  فَ يْ كَ وَ 

  2امَ السُّ َر وَ ــــدْ الغَ  ــمُ ھُ نْ دٌّ مِ وُ اًء, وَ ريَ       ـــمْ ضلھُ فَ ذباً وَ كَ  اسِ النَّ  قُ دْ صِ  انَ ا كَ ذَ إَ 

دا  إيليا أبوماضي ويشتكي الشاعر   انتھم بسبب من الترك ناق اس خي بالد وتخويف الن لل
 , وخيانتھم البالد اإلسالمية قوال وفعال:وتنفيرھم منھم

  3اوْ لُ مِ عَ  امَ وَ ا وْ الُ ا قَ مَ بِ  الدَ وا البِ ــانُ خَ     رٌ فَ نَ  مْ ھُ نَّ ا أَ ـــــوْ اعُ ذَ أَ وَ  مْ ھُ ــــوْ ــــانُ خَ 

وعھم      ويشتكي الشاعر من الناس الضعفاء والحقراء الذين يكتفون بعيشھم الذليل وخن
ا صاغرال , وال يجتھدون في طلب العال والمجد , ألّنه يحتاج إلى المغامرة والسالح بينم

رة  الحقراء يتجّردون من السالح.فاستعان الشاعر بالطبيعة الحية رمزا لتوصيل ھذه الفك
 , وھي الدودة والنملة والبلبل.

رة  ذه العيشة الحقي اء بھ ة باالكتف ا النمل ا زميلتھ ل فأقنعتھ ا كالبلب فالدودة شكت لعدم خلقھ
 ألّن معيشة الطير لسيت مأمونة العواقب , وإّنه يصطاد ويذبح:

  حُ ــــدَ صْ يَ وَ  رُ ـــيْ طِ يَ  ـلِ ــــــبُ لْ ـــى بُ لَ إِ     ضِ رْ ـــى األَ ـــــلَ عَ  تــدبُّ  ةٌ دَ وْ دُ  تْ ــــرَ ظَ نَ 

 4جـنّحْ تَ  مْ ـــــا لَ ھَ نَّ أَ  ــلِ ـــــــقْ ـــي الحَ فِ      طِ اقِ ـــــــــالسَّ  قِ رَ ى الوَ لَ ي إِ كِ تَ شْ تَ  تْ ضَ مَ فَ 

َ فَ    ـلحصْ أَ  كَ ـا لَ ــــمَ ي فَ تِ ـكُ اسْ ــي وَ عِ نَ اقْ      تْ الَ ــــــــــــــقَ ا وَ ـــــھَ يْ لَ إِ  ةٌ ــــــــلَ مْ نَ  تْ تَ أ

                                                            
  .342ديوان عبدالرحمن شكري, ص:  -  1
  .619, ص:المصدر نفسه  - 2
      .537ص:3,جـ إيليا أبوماضيديوان  - 3
نح - 4 ي السجود اجت د إلالمعجم الوسيط  . وانظر:( تجنح ) مطاوع جنحه وف ات ـ حام د الزي راھيم مصطفى ـ أحم ب

  .139ص:  1,جـ  ادر ـ محمد النجارعبد الق
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  حُ بَ ذْ يَ وَ  ادُ صَ ا يَ رً يْ ي طَ رِ ـيْ ــــــصِ تَ  نْ أَ      الـنّيت إِ ـــــــــمَ تَ  ذْ ت إِ يْ ـنَّ مَ ـا تَ ـــــــــــــــمَ 

    2حيْ رِ أَ  تُ مْ ـــالصَّ فَ  المَ الكَ  ـليِّ ـــــــخَ وَ      دِ وْ ى الدُّ لَ عَ  1ىنَ حْ ي أَ ھِ فَ  ضَ رْ ي األَ مِ الزَ فَ 

ر المبا   لوب غي تخدم األس اعر اس ى إّن الش د والعل ب المج ه أّن طل يل فكرت ر لتوص ش
 يحتاج إلى الجھد المتسلسل  والمغامرة واإلقدام وغير مأمونة العواقب.

واھري ويصف       دي الج د مھ اعر محم ر الش ب غي د أصحاب المرات ه وينق تجربت
ة اھد متناقضة من الطبيع ان  المؤھلين من خالل عرضه لمش نحو يوجد السّياف الجب

 ذل:والعالم المتخا

َ ه جَ ــدُ بُ عْ يِ  ـــالَ المَ  تُ يْ أَ رَ   مـــيه كَ ــــــدُ بُ عْ يَ  فَ يْ السَّ  تُ يْ أَ ـــان       رَ بـ

  يقِ ـــــه شَ لُ مِ حْ يَ  ـــــلَ قْ العَ  تُ يْ أَ ه       رَ يْ لِ امِ حَ  لُ ــذُ خْ يَ  ـــــمَ لْ العِ  تُ يْ أَ رَ 

ُ جَ لْ ه يَ يْ لَ " إِ فِ وْ تُ ا الحَ بَ "أَ  تُ يْ أَ رَ    يبِ ى النَّ تَّ حَ  –ه بِ  تْ قَ ـــــاا ضَ ذَ إِ        أ

  عي لَ بْ ي قَ ـــــا بِ مَ وَ  3ــــةٍ جَ لَ جْ لَ مُ        رٍ ـــــوْ مُ أُ  نْ عَ  احٍ بَ ا صَ بَ أَ  تُ يْ يِ عُ 

  4يوِ الرَّ  بَ ھَ ـــا التَ ا لمَ ريھَ ـــــوْ تَ ـي        فَ سِ فْ ان نَ جَ شْ األَ  بُ ھِ لْ تُ  مْ لَ  وْ لَ وَ 

   ريةــــــــــــثانيا: السخ

ْخِرَيُة والسُّ  ّم ( وُيْكَسُر ) . قال األَزھِرّي : وقد يكون َنْعتاً ، كَقْولك : ھم السُّ ْخِريُّ  ، بالضَّ
ً لك ُسْخِرّي وُسْخِريَّة . قوله تعالى :  ِخَذ َبْعُضُھم َبْعضاً ُسْخِرّيا  5 لَّيتَّ

   

                                                            
د النجارإلالمعجم الوسيط  وانظر: ( أحنى ) عليه حنا - 1 ـ براھيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محم ,ج

  .204ص:  1
  .  242ص: 2جـ , ماضيي إيليا أبديوان  - 2
ة ( لجلج ) فالن تردد في كالمه ولم يبن فھو لجالج و من  ةــــملجلج - 3 ج اللقم ال لجل الشيء في فيه أداره للمضغ يق

د . وانظر: في فيه وفالنا عن الشيء أداره ليأخذه منه د عب ات ـ حام د الزي راھيم مصطفى ـ أحم المعجم الوسيط إب

  .816ص: 2,جـ القادر ـ محمد النجار
  .113ديوان محمد مھدي الجواھري, ص:  - 4
  32:  , اآلية الزخرف سورة  - 5
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  قال  و 1َوإَِذا َرأَْوْا ءاَيًة َيْسَتْسِخُرونَ   :( وَسَخَره ، كَمَنَعه ) وفي الِكَتاب الَعِزيز

انِّّي : َيدُعو بعُضھم بعضاً إِلى أَن َيْسَخر ، َكيْسَخرون ، كَعالَ قِْرَنُه واسَتْعاله. مَّ     2ابن الرُّ

ؤلم وتعليق بالنكات الساخرة من أجل تقو     ود ھي رّدة الفعل على الواقع الم ل الجم لي
ي  ز. وھ د العج رين عن اءة لآلخ دم اإلس يس, وع نفس وللتنف ى ال ف الضغوط عل وتخفي

تخدم ر يس رق التعبي ن ط ة م ّيئطريق لوك الس رض للس ا يتع اكي حينم تكى .ه الش واش
تالل  ن االح ايقين م بين ومتض رين غاض رن العش ن الق ي النصف األول م عراء ف الش

  لوكھم السّيئ.الغربي بسبب ظلمھم ومن األصدقاء بسبب س

ز المشانق إلرھاب الشعب  "دنشواي"حادثة  في الشاعرحافظ إبراھيمويعلق      اإلنكلي
  في أسلوب التھكم والسخرية : 

ٌ  الِسجنِ  َفقاعُ  َنَطقتُ  إِذا َكأ   3َتِطبِ  َلم الَنفسَ  َفإِنَّ  َسَكتُّ  َوإِن       ُمتَّ

ير و    افييش اعرمعروف الرص لمين ال  الش وال المس ى أح ا . إل ا وتخلّف راقيين جوع ع
ودھ مويشتكي من القوم لسكوتھ ة الأمام الباطل وقع رم في حال ة في أسلوب الغ واف بطال

رة اس ى حف دھم عل ى رغم أن بل د , عل خر, وھم نائمون ومستريحون دون العمل والجھ
 :عالتھدم والدمار . ويحتاج إلى العمل والتطو

َ يَ     م حــــــــــــــــــرَّ مُ  المَ الكَ  نَّ ا      إِ ـــــــوْ مُ لَّ كَ تَ ال تَ  مُ ــــوْ ا قـ

  م ـــــــوَّ ال النُ إِ  ـــــازَ ـــــــا فَ ــوا      مَ ظُ قِ يْ تَ سْ ال تَ ا وَ ــــــوْ امُ نَ   

َ تَ وَ   َ ــــــــي بِ ضِ قْ ا      يَ مَ  لِّ كُ  ــــنْ ا عَ وْ ــــرُ خَّ أ   ا وْ مُ ــــــــدَّ قَ تَ تَ  نْ أ

ً انِ جَ  ـمَ ــھُّ فَ ـــــــوا التَّ عُ دَ وَ    اـــــــوْ مُ ھَ فْ ال َت◌َ أَ  رُ ــــــــــيْ الخَ فَ        با

َّ فَ         ــــمْ كُ لِ ھْ ي جَ ا فِ ـــــــوْ تُ ثبَّ تَ وَ    اــــــــوْ مُ لَّ عَ تَ َت◌َ  نْ أَ  ـــــــــرُّ الشـ

  ا ــــــــــــــوْ ــــــدمُ نْ ال تَ إِ ا وَ دً بَ وا       أَ كُ رُ اتْ فَ  ـــةُ ـــــاسَ يَ ا السِّ مَّ أَ 

                                                            
  14: , اآلية افات الص سورة - 1
بيديل تاج العروس من جواھر القاموس - 2   .522ص:  11جـ  لزَّ
  .64ديوان حافظ إبراھيم,ص: - 3
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َ طلَ مُ  نَ ــــوْ مُ لَ عْ تَ  ـــــوْ ا        لَ ھَ ــــرُّ سِ  ةَ ـــــاسَ يَ السَّ  نَّ إِ    1ــــمســ

  3اـــــــــوْ ھمُ ال تتجَّ  ـــــــمَ لْ الظُّ وَ        2اوْ مُ سَّ ـــوَ تَ ال تَ  ــــــدلَ العَ وَ 

رح بمن القوم  عبد الرحمن شكريالشاعرويسخر    ار الف يئات وإظھ اء بالس سبب االكتف
أجج. بھا. و ى المشعل ويت ا يحوم عل راش م ام الف ينتقد أفھامھم الغبية والضيقة أنھا كأفھ

لالة بالنتيج. وينبھھم ىوكلّما دعوا إلى خير وحسن اء والجھ ذا الغب ؤّدي  مؤلمة لھ ذي ي ال
  :  بھم إلى الھالك

  لُ قِ تَ نْ يَ  اسِ نَ دْ ى األَ لَ اِب عَ بَ ل الـــــذُّ ثْ تنت    مِ ا نَ مَ  اسِ نَ دْ ى األَ لَ عَ  نَ وْ تُ ـــافَ ھَ تَ 

  لُ عِ تَ شْ اِح يَ بَ صْ ى المِ لَ اُش عَ الفرَ  امَ ا     حَ ذَ إِ  اشِ رَ الفَ  امِ ھَ فْ ثُل أَ مِ  ــــمْ كُ امُ ھَ فْ أَ 

  ل يَ ال حِ ٌل وَ قْ ال عَ  4ـمالبُھْ  ــــــمْ تُ يْ كَ ٍة     حَ مَ ـــرِ كْ مُ ٍر وَ ــيْ ى خَ لَ إِ  مْ تُ يْ عِ دُ  نْ إِ فَ    

  5جليثُه عَ ا رِ ــــذَ ھَ ــــــالك وَ ال الھَ داً     إِ بَ أَ  ـمْ ــاَءكُ ي دَ اوِ دَ ٌب يُ يْ بِ ـــا طَ مَ فَ 

الھم  الشاعر إيليا أبوماضيويشتكي      ذين من يفتخرون بأعم من طبائع السياسّيين ناقدا وساخرا ال
ة  ى المظاھر الطبيعي أ إل الحقيرة , على الرغم من أنھم فشلوا وخابوا من أجل أعمالھم الناقصة. ويلج

ع رمزا وھي اللي د تطل ة عن ا ذات ليل ة الضفادع صاحت مع زميالتھ ل والنجوم والضفادع  . فزعيم
ى  ت الضفادع تصرخ إل اء. وظلّ ى الم ماء وھجمت عل ن الس وم ھبطت م ا أن النج ا منھ وم ظّن النج

  طلوع الفجر , وزالت النجوم. وظّنت زعيمة أنھا أرعبت النجوم , وتخّوفت وغابت إلى السماء:

َّ ي الاُء فِ دَ عْ َعبََر األَ  6وادُ شَ تَ ي! احْ دِ ـــوْ نُ ا جُ ! يَ يــــااقِ فَ ا رَ يَ   مِ وْ خُ التَّ  لِ يْ ل
  

                                                            
( طلسم ) أطرق وعبس والساحر ونحوه كتب طلسما والشيء عمل له طلسما ومن كالم الصوفية من  مــــــمطلس - 1

م غامض م وحجاب مطلسم وذات مطلس ات ـ إل سيطالمعجم الو . انظر:سر مطلس د الزي راھيم مصطفى ـ أحم ب

  .562ص: 2,جـ  حامد عبد القادر ـ محمد النجار
ات. أي تَوّسَم: طَلَب الكألَ الوسميَّ  - 2 ُم األرض بالنَّب ه َيِس ة وانظر:أّوُل المطر، ألّن اييس اللغ الحسين  يبأل معجم مق

  .110ص:6,جـ  م1979 -ھـ 1399 فكردار ال,  أحمد بن فارس بن زكريا المحقق : عبد السالم محمد ھارون
ا يكره - 3 ُم الَجُھوما أَي تستقبله بم ُم الَجُھوما َزَجْرُت فيھا َعْيھالً َرُسوما َتَجھَّ ن منظور, ال لسان العرب.وانظر: َتَجھَّ ب

ـ  ى .110ص: 12ج ات إل ع لألبي ي  راج طفى عل ات لمص رح وتعليق افي ,ش روف الرص وان مع دي

    .122,123ص:3,جـ
 279م البھائم, راجع: ديوان عبدالرحمن شكري , ص: البھ - 4

 279, ص: المصدر نفسهإلى  الصحل : بحة الحلق, راجع - 5

 .150ص: 3.وانظر: لسان العرب البن منظور, جـ تجمعوا وتأَھبوا وا أياحتشد - 6
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  ـــــمْ يـْ ثِ أَ  ـاغٍ بَ  ـمْ ـھُ لُ ثْ ـــــه مِ نَّ عـاً إِ مَ  لَ ــــيْ ا اللَّ وْ اطـــــردُ ، وَ مْ ھُ وْ اطــــــردُ فَ 
َ فِ  َ  ِمنْ  اءِ مَ السَّ  مِ يْ دِ ي أ َّ ي فِ ة الحمي، وَ عدَ رَ  ـاــــــــھَ اتِ وَ صْ أ   مْ وْ جُ وَ  لِ يْ الل
 َ ـلْ سَ  خُ يْ ارِ ا التَّ ھَ يُّ أ َ  جَّ َّ أ  1مْ ـــــــــــوْ جُ ـــــي النُّ تَّ َغلَبَْت حَ  ـدْ ــــقَ  ـةٌ ا اُمَّ ــنَ ن

ذين  رين ال راء والمتكّب زا للحق فادع) رم ة (الض ار كلم ر , واخت ر مباش لوبا غي اعر أس تخدم الش فاس
  حاب العلم.يظنون أنھم صنعوا أعماال عظيمة, و(النجوم) ألص

ولو     د يق دي محم واھري مھ اكيا  الج ن ش اع م عب جي دم الش تھم لع ي رغب ل ف دم العم .  والتق
 ":الجياع تنويمة" عنوانھا قصيدة في سخرية وينّومھم ويرّوح عنھم

  امِ عَ الطَّ  ــــــــةُ ھَ آلِ  كَ تْ سَ ـــــــرَ ي      حَ امِ نَ  بِ عْ الشَّ  ـــــاعَ يَ ــــي جِ امِ نَ 

َ  نْ ــإِ ـــي فَ امِ نَ    امِ المنَ  ـــنَ مِ ــــــــة فَ ظَ قْ يَ  ــــي       مــــنْ عِ بَ شْ تَ  ـــــمْ لـ

  امِ الجسَ  بِ ـــرْ ي الكَ فِ  ءِ ـــــرْ المَ        مِ وْ نَ  ـــمَ عْ صّحــــــي ! نِ ي تَ امِ نَ 

  4يامِ وَ الطَّ  3ــــجِ جَ اللُّ بِ  جُ ـــــوْ مُ تَ        2ـــــــاتِ عَ قِ نْ تَ سْ ـــى المُ لَ ي عَ امِ نَ 

َ ـــــي جِ امِ نَ   5امِ ـــــــــرَ صِ انْ بِ  نَ ـــــــر آذَ جْ الفَ  ي      امِ نَ  بِ عْ الشَّ  ـاعَ يـ

                                                            
 .667ص: 3ديوان إيليا أبي ماضي, جـ  - 1
ةُ الطيِن َيْسَتنْ  أيمستنقعات  - 2 وات. جتمعيثبت وي أيِقُع فيھا الماء،األرُض الحرَّ ار والفل ي  أوفيھا الغب اِء ف اُع الم اْجِتم

  .283ص:22,جـ للزبيدي تاج العروس من جواھر القاموس وانظر:الَمِسيِل وَنْحوِه .
 .179ص:6,جـ المصدر نفسه وانظر:ھو االستمراُر على الُمعاَرضِة في الِخصام .  - 3
  .508ص: 38,جـ المصدر نفسه وانظر: زيرٌ غَ أو َطواِمى : َمْملُوءةٌ  - 4
  .73,74إبراھيم السامرائي , ص: د.ديوان الجواھري , جمعه وحققه وأشرف على طبعه :  - 5



203  
  ورةــــاج والثـالمبحث الرابع: االحتج

ه االحتجاج: ى خصمه او 1( احتج ) عليه أقام الحجة وعارضه مستنكرا فعل حتج عل
وة،  الن خصمه محج ه، وف اج خصمه فحج ھب. وح ج ش ھباء، وبحج ة ش ت بحج وكان

د  وھو 2بينھما محاجة ومالجة. انون  ضدّ  الجمھور موقف يعكسق ة أو باطل ق  محاول
  وإلغائھا, واسترداد الحق. المزيفة رةئالقوانين الجا اتباعى رفض ف

وُن :  ورة:ــــالث (الثَّْور : الَھَيجاُن ) . ثار الشَّيُء : ھاَج ، ويقال للَغْضبان أَْھيَج ما يك
رات األساسية والرئيسية  و 3اَر فاِئُره ، إِذا ھاج َغَضُبه .قد ثاَر ثاِئُره وف ھي حدوث التغي

يئة  ة الس على صعد االجتماع والسياسة لسبب اتجاھات متعددة النتقال المجتمع من الحال
لشعب من الفساد ل تخليصاإلى الحالة أفضل , وألجل تحقيق الحرية والسيادة واالستقالل 

ر وال وة والفق م والقس ر والظل ام غي ن الحك وع وم اء الج د األقوي ة توحي ؤھلين , داعي م
  والجماھير لتحسين األوضاع لفقد ثقة الجماھير بحكامھا. 

ة  وانين الجاري ة لوضع الق ة والمنتدب ة الوطني فرفع الشعراء صدى الشكوى ضّد الحكوم
  للتعديالت في األسس االجتماعية والسياسية لتحقيق الحرية الفردية والقومية.

ا  الشكوى من الخليفة  الشاعرأحمد شوقيض ويعر السلطان عبد الحميد لسوء إدارته لم
كان الحجاج يواجھون المشاكل في طريق الحج , ألن قطاع الطرق يظلمونھم نھبا وقتال 
م.  ركن المھ ذا ال دم ھ وب  وينھ عر القل ا تقش اء مّم اك أعراض النس ال وانتھ لب الم وس

 ھذا الظلم فا يحاسبه وينتقمه: للقضاء على تقّدمه إن لم ياحدّ توي

ُ ُمنتَقِمُ ـــــــم تَنتَقِ ـــــــإِن أَنَت لَ      َواِضطُِھدوا,ا ُضيوُف َهللاِ ــأُھيَن فيھ َ   م فَا

  4َرةٌ       تُسبى النِساُء َويُؤذى األَھُل َوالَحَشمُ ــأَفي الُضحى َوُعيوُن الُجنِد ناظِ 

                                                            
ارإلالمعجم الوسيط   - 1 د النج ادر ـ محم د الق د عب ات ـ حام ادة: (براھيم مصطفى ـ أحمد الزي ـ ج ج),  ح من م  1ج

 .156ص: 
  76ص:  1نفس المصدر, جـ   - 2
بيديال تاج العروس من جواھر القاموس - 3   .337ص:  10من مادة : ثور) , جـ ( لزَّ
رة ( ج )  -4 د أو أھل أو جي روه من عبي ا يصيبه من مك ( الحشم ) حشم الرجل خاصته الذين يغضبون لغضبه ولم

  176ص: 1جـ  نجارإبراھيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد ال المعجم الوسيط.وانظر: أحشام
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َسٍة     َدُم في أَرضٍ ـــــــَويُسفُِك ال   ا األَعراُض َوالُحَرمُ ــاُح بِھــــَوتُستَب   ُمقَدَّ

  1ُك ھَذا الُركُن يَنھَِدمُ ــــــــَواليَوَم يوشِ        الِم نُكبُِرهُ ـــــــالَحجُّ ُركٌن ِمَن اإِلس

رض و      راھيميع اعرحافظ إب ن  الش ون  م ا يبغ ل م ذ ك ز ألخ ن اإلنجلي كوى م الش
املھمأرضھم , المسلمين  وسلب خيرات  تّج الشاعر وسوء تع ى مع المسلمين . ويح  عل

  ھم لرفع ھذا الظلم بالجھاد:ااإلنجليز لھذا التحّكم المستبد. ويتحدّ 

  ؟2ا أَرضاُكُم ثََمُن الِحيادِ ــــــــأَم     د طاَل الِحياُد َولَم تَُكفّواـــــلَقَ 

ُم في الِعبادِ ــــــفَم      اـــــــأََخذتُم ُكلَّ ما تَبغوَن ِمنّ    ؟ا ھَذا التََحكُّ

  ادِ ـــــــــفَكاَن ِكالھُما َذرَّ الَرم      اــــــــــــبَلَونا ِشدَّةً ِمنُكم َولين

  م يُغِن الُمسالُِم َوالُمعاديــــــاناً       فَلَ ـــــــَوسالَمتُم َوعاَديتُم َزم

  4اَمنا َغيُر الِجھادِ ــــــَولَيَس أَم       3فَلَيَس َوراَءُكم َغيُر التََجنّي

ان خرين لإلمفتال ىويشتكي الشاعر حافظ من الشعب النشغاله في اللعب , ويتحدّ      تي
  بأصحاب الحسب , ونصفھم مخترعين , وبعضھم محتسبين وأھل العلم والفضل:

  ؟اَق الَرجاُء َوبيــــــــــا أَرجوهُ ِمن بَلٍَد       بِِه ضــــــــــــــَوم

  ؟وى األَلقاِب َوالُرتَبِ ـــــــــَرةٌ       سِ ـــــــي ِمصَر َمفخَ َوھَل ف

  يِر ُمكتََسبِ ــــــــاٍل غَ ــــــــُرنا       بِمـــــــــــــَوذي إِرٍث يُكاثِ 

  ِه ِمَن الَعطَبِ ــــــــــــــفَتَحمي   َو رايَتِِه     ــــــــــــَويَمشي نَح

                                                            
 .   212ص: 1جـحمد شوقي , األعمال الشعرية الكاملة أل - 1

ز  - 2 ة ) أال تتحي ي السياسة الدولي ابي ( ف اد اإليج ى أي طرف من أطراف الخصومة والحي ( الحياد ) عدم الميل إل

ام لم الع ظ الس ا يحف دول فيم ائر ال اركتھا لس ع مش دول المتخاصمة م ة إلحدى ال يط   . وانظر:الدول م الوس المعج

  .211ص: 1جـ  براھيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجارإل
ّ الّتجن - 3 عي عليك ذنباً لم تفعله . ىــــ ِم وھو أَن َيدَّ   .153ص: 14جـ  البن منظور لسان العرب وانظر:مثل التََّجرُّ
 .423ديوان حافظ إبراھيم , ص:  - 4
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  ؟1ذا الفَخِر ِمن َسبَبِ ــــــــــــلِھَ     ا    ـــــــــــــفَقُل لِلفاِخريَن أَم

  اً واِضَح الَحَسبِ ــــــــــالً       َركينــــــــــــأَروني بَينَُكم َرجُ 

  َع ُمحتَِسبِ ــــــــــــأَروني ُرب     تَِرٍع   ـــــأَروني نِصَف ُمخ

  2ِل الفَضِل َواألََدِب؟ـــــــــــالً       بِأَھــــــــــــأَروني ناِدياً َحف

ل     اء الني م سدوا م ز أنھ وا عويشتكي الشاعر من عسف اإلنجلي ن المسلمين , وحجب
ّديا أن  اعر متح ول الش تبال). ويق بر بالسوط(كنس ل ش ي ك اموا ف نھم . وأق وء ع الض

  المسلمين لن يحّولوا عن عھد مصرإلى أنھم ماتوا:

لوا النيَل َواِحُجبوا الَضوَء َعنّ    النَجَم َواِحِرمونا النَسيما 3َواِطِمسوا     اَحوِّ

ً ــــــَواِملَئوا البَحَر إِن أََردتُم َسفين   وَّ إِن أََردتُم ُرجوماــــــــَواِملَئوا الجَ      ا

  5األَديما 4ريـــــــُكنُستَبالً بِالَسوِط يَف     برٍ ـــــــَوأَقيموا لِلَعسِف في ُكلِّ شِ 

  6اً َرميماــــأَو تََرونا في التُرِب َعظم     رٍ ـــــن َعھِد ِمصإِنَّنا لَن نَحوَل عَ 

ى      راھيم الشكوى إل افظ إب ع الشاعر  ح ّي ويرف دم النب ا لع ه السالم احتجاج وح علي ن
  البعض اآلخر منھا:  اناألمة لحمل بعض الناس في السفينة وحرم بين أفرادالمساواة 

ً (َويا   اـــــــھُُم الُودَّ الَصحيحَولَم تَمنَحْ      ارايَ بَ ــــــَت َعلى الَجنَيْ  )نوحا

  م فَُكنَت لَھُم ُمريحاـــــــــتََركتَھُ       م في الفُلِك ھاَّل ـــــــــــَعالَم َحَملتَھُ 

                                                            
ْھُب : الفَ  - 1   .77ص:3جـ  زبيديلل تاج العروس من جواھر القاموس . وانظر:اَلةُ ) جمعه سھب( السَّ
 424ص:ديوان حافظ إبراھيم ,  - 2

 ,الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي يبألالمحكم والمحيط األعظم  وانظر:.أََثُره  واوامَّحَ  وادرسا:  اطمسوا- 3

 .444ص:8, جـ م2000يروتب -دار الكتب العلمية, تحقيق عبد الحميد ھنداوي
راھيم مصطفى ـ  . وانظر: يفري الفري إذا أجاد عمله وأتى فيه بالعجيب ومن الرجال المختلق - 4 م الوسيط إب المعج

 .687ص:2جـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار
ّي ) - 5 َرِش | الَكْلِب َرُس األَْب ُم : ( َف ُد )أو األَِدي ر:( الِجْل اج .وانظ اموس ت واھر الق ن ج روس م  الع

   .192ص:31للزبيدي,جـ
الي من كل شيء - 6 رميم ) الب م الوسيط .وانظر: ( ال ادر ـ إلالمعج د الق د عب ات ـ حام د الزي راھيم مصطفى ـ أحم ب

 .423وانظر: ديوان حافظ إبراھيم , ص: .374ص:1جـ  محمد النجار



206  
  1الَمنِْيحاَح ِمَي القِدْ َوصاَدَف َسھْ      َح الُمَعلّىدْ ــــــــــأَصاَب ِرفاقَِي القِ 

لمين  ويظھر الشاعر الشكوى من ام بمشاكل المس دم االھتم ا لع المندوب السامي احتجاج
  في العالم ورعاية حقوقھم :

  ؟ُد البَطَّ بُؤَس العالَميناــــــــتَصي      )ادِ ــــِكي(أَلَم تََر في الطَريِق إِلى 

  ؟م تَسَمع أَنيناـــــــــِمَن البَلوى أَلَ       ريــــــأَلَم تَلَمح ُدموَع الناِس تَج

  د بََعثوَك َمندوباً أَميناــــــــــــَوقَ       اــــــــــلَم تُخبِر بَني التاميِز َعنّ أَ 

ً ــــــــبِأَنّا قَد لََمسنا الَغدَر لَمس   2؟م يَقيناـــــــــــــَوأَصبََح ظَنُّنا فيكُ       ا

ئ الشاعرأبوالقاسم الشابيويخاطب        ه اليطم ا أن ورة وتنبيھ ل الظالم ث ن من المحت
اة  ورة الطغ ھزيمة األقوام الضعيفة الرزيلة . ويخّوفه من سوء عاقبته أنه سوف تواليه ث
, وتھلكه كما تالحق العواصُف والغيوُم أياَم الربيع وصفاَءھا.ومن يزرع الشوك فيحصد 

  الجراح واآلالم واألحزان:

بيعُ ـــــــــُرَوْيَدَك ال يخ باحْ  ُو الفضاِء وضوءُ ــوصح     دعْنك الرَّ   الصَّ

ْحِب ھوُل الظَّالمِ  ياحْ       ففي األُفُق الرَّ ُعوِد وَعْصُف الرَّ   وقصُف الرُّ

م   3ُذِر الشَّوَك يَْجِن الجراحْ ـــــوَمْن يب      اِد اللَّھيبُ ــــــَحذاِر فَتَْحَت الرَّ

ان     ى لس ر عل د تظھ اھير, وق وس الجم ي نف ل ف ن غصة تنفع كوى ع ر الش د تعب وق
اعر لل ى الش ورة واالحتجاج عل ى الث ه إل اعر أمت دعو الش ة. وي ر عن حاجة جماعي تعبي

  االستبداد الخارجي الغربي لما مأل قلبه بالغصص واآلالم ما تعتصر دمه:

  ال بُدَّ أْن يَْستَجيَب القدرْ ــــــف     اةَ ـــــإِذا الشَّْعُب يوماً أراَد الحي

  4ِد أن يَْنَكِسرْ ــــــــــوال بُدَّ للقي      ليـــِل أْن ينجــــــــــوال بُدَّ للَّيْ 

                                                            
ا ال نَ  - 1 يئاً .الَمِنيح . َسْھٌم من ِسَھاِم الَميِسر مّم َنح صاحُبه ش ه ، إاِلّ أَْن ُيْم يَب ل اج العروس من جواھر  وانظر:ِص ت

بيديل القاموس  426ديوان حافظ إبراھيم ,  ص:وراجع لألبيات :  .156ص: 7, جـ لزَّ

 420, ص: ديوان حافظ إبراھيم - 2

  .290,الشابي   القاسم  ديوان أبي - 3

 . 90: ص : المصدر نفسه -3
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اد في خطاب بمته ألويصيخ الشاعر    م والفس ور ضد الظل سبب تحوالته النفسية , ويث

  حادٍّ وساخر:

ةَ الع   َك ثَْوَرةَ نفسيــــــــــفأَلقي إلي     واصِف يا شعبيــــليَت لي قوَّ

  1وتقضي الدُّھُور في ليل َمْلسِ     ورره النُّ ــــــــــــأَْنَت روٌح َغبِيَّةٌ تك

  2واليَك دون مسٍّ وَجبَّسِ ــــــح      افتْ ــأَْنَت ال تدرُك الحقائَق إن ط

من مكايد الحكومة , ويشتكي منھا إلساءتھا وإيذائھا  معروف الرصافي الشاعرويحتج   
  , وخشية المسلمين منھا كالفار مرتعشا نحو الخيطل:

  3لِ ظَ نْ الحَ  عيْ قِ ـــّرعنــــا نَ ـــــجــتَ  تْ امَ دَ      ةٍ مَ وْ كُ حُ لِ  ـــــةٍ بَ لُعْ  قـــيبْ حــــتّام نَ 

  لوَ ھْ األَ  ابذَ َء العَ ـوْ ــــا سُ نَ مُ ـــــوْ سُ تَ وَ       يُّفاحَ تَ  ارِ ق البوَ رُ ــــا طُ نَ ا بِ وْ نحُ تَ 

لـــون نُ ـحْ نَ ا وَ ــذَ ھَ    4الخيطل ـدا تجاهــــــار مرتعـــــكالف      تجاھھا ُمَجدَّ

اة ولقضاء  ويشتكي الشاعر لعدم معرفة مبادئ حياته وھدفھا . ويحتج لجھله طريق النج
  عيشه بين اليأس والرجاء:

  ي؟ــائِ ھَ تِ انْ  ايَ  نَ يْ ــــــى أَ لَ إِ  ـــــمَّ ي     ثُ ائِ ــدَ تِ ابْ  ايَ  نَ يْ أَ  ــــنْ مِ  نَ يْ أَ  ـــنْ مِ 

  ـــــــاٍء◌ِ نَ فَ  ىلَ إِ  دٍ ـــــوْ جُ وُ  ــــنْ مِ وَ      دٍ ــــــوْ جُ ى وُ لَ إِ  ـــــــاءٍ نَ فَ  ــــنْ مِ أَ 

  اءِ فَ تِ اخْ  البِ  دٍ ـــــــــوْ جُ ــــــى وُ لَ اٌء     إِ فَ تِ اخْ  ـــــــهلَ  دٍ ــــوْ جُ وُ  نْ مِ  مْ أَ 

                                                            
ي ( ملس ) فالن  - 1 وقا ف اقھا س ديدا وس اقھا سوقا ش ا س ل ونحوھ ملسا ذھب ذھابا سريعا أو ذھابا سھال رفيقا وباإلب

م الوسيط . وانظر:خفية وفالنا بلسانه داھنه وتملقه ادر ـ إل المعج د الق د عب ات ـ حام د الزي راھيم مصطفى ـ أحم ب

 . 884جـ ص  محمد النجار

ادر ـ إل عجم الوسيطالم ( جبس ) العظم الكسير وضع عليه الجبس -1 د الق د عب ات ـ حام براھيم مصطفى ـ أحمد الزي

نيُء ،  . و105ص:1جـ محمد النجار دَّ ُق ، وال ٍر . والفاِس وح الذي ال ُيجيُب إلى َخْي الجاِمُد من كلِّ شيٍء الثقيُل الرُّ

عيفُ  يم الض ْدم ، واللئ اُن الَف ديُء ، والجَب رَّ ر: وال ام وانظ واھر الق ن ج روس م اج الع دي وست ـ  للزبي  15ج

  . 117ديوان أبي القاسم الشابي  : ص :   وراجع لألبيات إلى.490ص:
  .183ص: 11جـ  البن منظور لسان العرب وانظر:الَحْنَظل الشجر الُمرُّ  - 3
اق خاص,, ,ديوان الرصافي  - 4 وق محفوظة بموجب اتف ع الحق ة, جمي اة  مجموعة كامل ة الحي منشورات دار مكتب

 .  107ص: 1بيروت, ومحمود حلمي شارع المتنبي بغداد جـ شارع سوريا 
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  يائِ رَ وَ  ــــامَ ي وَ ـــــــامِ مَ ـــا أَ مَ ى      فَ رَ خْ أِلُ  ةٍ مَ لْ ظُ  نْ مِ  ُت◌ُ جْ ـــــرَ خَ 

َ بِ  ةٍ رَ يْ حَ  نْ مِ  تُ لْ ـــــا زِ مَ    ـــــــاِء◌ِ جَ ارْ وَ  سِ ــــأْ اليَ  قُ ـــــانِ عَ ى      مُ رِ مْ أ

  2اِء◌ِ جَ النَّ  وف ذُ ـــــرَ يه الطَّ وِ ـــــبَ كْ يَ       1رعْ وَ  ـــــاةِ جَ النَّ  قَ يْ ــــرِ طَ  نَّ إِ 

من ألم الفراق الذي ال ينتھي وال تخمد نيرانه ,لھذا فھو اليكف ويظھر الشاعر الشكوى 
  دموع:   عن سكب ال

  3تُلھبُ  بِ لْ ي القَ فِ  نِ يْ البَ  ارُ نَ  امَ تَّ حَ وَ       بُ كُ سْ تَ وَ  ينِ يْ عَ  عِ مْ الدَّ  بُّ صُ تَ  مْ ى كَ َل◌َ إِ 

اس المصابون امن الدھر لعدم  إبراھيم ناجي الشاعرويحتج  ه الن لتفاته إلى الكون لما في
 والباكون:  

  4ياكِ بَ  نْ مَ  اسِ ي النَّ فِ  ــــمْ كَ  تُ لمْ عَ ِن      وَ وْ الكَ  كَ لِ ــــــذَ تَّ لِ فَ ــــــال التَ ھَ 

تج       كريويح رحمن ش د ال اعر عب بب  الش م س يء , ألنھ دقاء الس لوك األص ن س م
م سھام  نھم ويضجرھم أنھ ه غريب بي ين أصدقائه كأن ة ب ه منزل يس ل ه. ول مرضه وألم

ه , و ة إذا ضاعت تتھيض عظم نھم معون ه اليمكن أن يرتجى م اكيا إن ول ش ه. ويق ؤذي
 لفرصة:ا

  ؟  ــيْ لَّتِ عِ  ــــــلُ صْ أَ  ــــــمْ تُ نْ أَ ي          وَ ــــــائِ شفَ  ــــــــمْ كُ ي بِ جِ رْ أَ  فَ يْ كَ 

َ كَ    يتِ بَ رْ غُ ظّــــــــــي وَ حَ  دبُ نْ يٌب           أَ ــــــــرِ غَ  ـــــــمْ كُ نَ يْ ــــي بَ نِ نَّ أ

  ي تِ نَ ي ُوجْ ــــــــائِ قَ وَ  ـــــمْ ھُ ـــــي            وَ مِ ظْ عَ  ضُ يْ ـــــام تھِ ھَ سِ  مْ تُ نْ أَ 

  5زلتْ  ــــلُ عْ ا النَّ ذَ ـــــي إِ نِ غْ ٌن            يُ ـــــــيْ عِ مُ  ــــــــمْ كُ نْ ي مِ جِ تَ رْ ال يَ 

                                                            
ھل - 1 د الس وعر ض ر: ال م  وانظ يط األعظ م والمح ي يبألالمحك يده المرس ن س ماعيل ب ن إس ي ب ن عل ـ  الحس ج

  .346ص:2
 .  13ص: 1جـ,  الرصافيديوان  - 2

  
   .543ص: 2,  جـ   المصدر نفسه  - 3
  .82ديوان إبراھيم ناجي ,ص: - 4
 .233ان عبد الرحمن شكري, ص: ديو - 5
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ة و رة خيان ن كث كو م ذا يش ه, وك ة قلب ه ولوع ة آمال ه وخيب ة نفس اعر ذلّ تكي الش يش

  خليله,وإفجاع حبيبه: 

  يعِ مَ سْ مَ ي وَ فِ رَ طَ ـــي وَ بِ لْ ــــى قَ لَ بُّ إِ دُ ٍة    يَ ظَ حْ لَ  لِّ ي كُ فِ  فُ ـــوْ ا الخَ ــــذَ ھَ  تّامَ حَ وَ 

  ي؟عِ دّ وَ اح مُ مَ ي طَ ٍم لِ ـــــوْ لِّ يَ ـــي كُ فِ ي     وَ نِ لُّ ذِ تَ سْ يَ  ثٌ ـــــادِ ٍم حَ ــــــــوْ لِّ يَ ي كُ فِ أَ 

  ع؟ـــــزِ ٍم ُمفْ ــــوْ لُ ي كَ ٍب ذِ لْ قَ  ةُ عَ ــــوْ لَ ــــــــٍة      وَ بَ يْ ثر خَ ـــــةٌ إِ بَ يْ لِّ خَ ـــــي كُ فِ وَ 

  ي؟عِ جِ ٌب ُمفْ يْ بِ ي حَ ٍم لِ ــــوْ لِّ يَ ـــــي كُ فِ ي      وَ نِ نُ وْ خُ ٌل يَ يْ لِ ـــي خَ ٍم لِ ــــوْ يَ  لِّ ي كُ فِ وَ 

  1ي؟جعِ ضْ مَ لـــــــمَّ بِ يَ  نْ ه أَ نْ مِ  ــــــرقُ فْ أَ ه     وَ عُ يْ طِ تَ سْ َت ال أَ ـــوْ ــو المَ جُ رْ تّاَم أَ حَ وَ    

رة والشديدة وعدم  الشاعر إيليا أبو ماضيويشتكي  إلى هللا احتجاجا لخلق النوائب الكثي
  خلق الحشا قويا وصلبا كالفوالذ:

 2االذَ وْ ـــا فَ شَ الحَ  ــــقِ لُ خْ تَ  ـــمْ لَ  ـــــمَ ا       لِ بَ ــــوْ طُ الخُ  يــــــذِ ھَ  تَ قْ لَ ا خَ مَّ لَ  بِّ رَ 

راك       اعر من األت دعاوي ازتناال بسببويشتكي الش لمين بال ك من المس واء المل ع ل
يھم  ور عل م ويث ذا الجور والظل ه. ويحتج الشاعر لھ الكاذبة أنھم سور اإلسالم ومحافظي

م ال ذا الحك ا . ويغاصلھ ون مقام نھم ويرفع ددا م رون ع لمين يكث دّ تب, ألن المس  ىح
  جيوش: ألّن الشعوب في النھاية سوف تملك حرّيتھا بقّوة الالشاعر األتراك 

  اماكَ تِ ــا احْ نَ بِ  نَ ــــــوْ غُ تَ بْ ا يَ ذَ  ــــمْ كَ وَ       مْ ھِ يْ فِ  مَ الحكْ  نَ وْ ـرُ صُ حْ يَ  ـــمْ ــــى كَ لَ إِ 

ُ عُ فَ رْ أَ وا وَ ــــــدَ ا عَ ذَ إِ  اال      جَ رِ  ـــمْ رھُ ـــــثَ كْ أَ  ـــــنُ حْ ا نَ نَ سْ لَ أَ  َ مُ  ــــمْ ھـ   اــــامَ قـ

  3اامَ ا لثَ ھَ لَ  ا الظّالمَ وْ ــــاكُ حَ  ــــــــوْ لَ ـى       وَ فَ خْ تُ  سَ يْ لَ اء فَ كَ ذَ  تْ عَ ــــــــلَ ا طَ ذَ إِ 

  اامَ النّعَ  ــرِ مَ الجَ بِ  تْ دَ ـــــدَّ ھَ  ـــــــدْ قَ لَ   ي      الـِ وَ العَ  ـــــــــــةثقّفَ ـــا المُ نَ فُ وِّ خَ مُ 

                                                            
 .221ديوان عبد الرحمن شكري, ص:  - 1
  .  293ص: 2, جـ إيليا أبوماضيديوان  - 2
ات ـ إلالمعجم الوسيط . وانظر:  ( اللثام ) النقاب يوضع على الفم أو الشفة ( ج ) لثم - 3 د الزي براھيم مصطفى ـ أحم

  .815ص:2جـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار
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  1اامَ ش اللّھَ يْ ا الجَ ــــــــرھَ ـــمْ ي أَ يِ عْ يُ وَ   ا      ارَ نَ  ـسُ مْ الشَّ  رُ ــيْ عِ ا تُ ھَ ـــــدُ قِ وْ نُ سَ 

أة     ود المظاھرويشتكي الشاعر مجيء الشتاء مفاج ا  . بسبب جم وجعل األرض عاج
ع  اج ومن ع النع اج. ورف ن اللج اس ع ك الن واحي. وأمس ى الن ير عل ّد الس ى. وس المرع

  احتجاجه للسماء:

َ كَ      يـــــــاجِ ة المفَ ئَ يْ جِ  اءُ تَ الشِّ  ــــــاءَ جَ        اجِ ـــي الّرتَ فـِ  انَ كَ  ـــــدْ ـــا قَ ــمَ نَّ أ

َّ  ـــــدَ مَ جَ فَ     ـــــــاجِ العَ  لِ ثْ مِ بِ  ضُ رْ األَ  تِ سَ تَ اكْ وَ      اجِ جَ ـــــي الزّ فِ  لُ ـــائِ السـ

  اججَ ـــــى الـدُّ لَ ّب عَ امتنــــع الحُ وَ       اجِ ى النّعَ لَ ى عَ عَ ـــــرْ ـــع المَ نِ تَ امْ فَ  

 2ـــالجمْ ھَ  ـــــقٍ حِ اَل  ـــــوادٍ رّب جَ       يــاحِ وَ ى النَّ لَ ر عَ يْ نــــــــع الّسَّ تَ امْ وَ 

 4ـاجِ مَ ھْ اإلِ وَ  3لِ يْ مِ الذَّ وَ  ــــدِ خْ الــــوَ وَ        اجِ رَ ـــسْ اإلِ وَ  ـــــــامِ جَ لْ د اإلِ ـــــوْ معُ 

  6اجِ رَ عِ انْ ي ذِ  رِ يْ ي غَ ا فِ ــــــرجً عَ تَ مُ        5جِ اَل تِ ي اخْ فِ  ــــرقِ ل العِ ثْ مِ  حَ بَ صْ أَ 

  اجِ جَ وِ ى اعْ وَ ه سِ ـــى بِ شَ ـــــا مَ مَّ لَ         7اجِ بَ ــــرْ الكَ ب بِ اكِ ه الــــرَّ اجَ ھَ  وْ لَ 

  اجِ ـــرَ عْ تـــى المِ فَ بِ  اقِ ل الـــــبرَ ثْ مِ         اجِ تَ ھْ المُ بِ  ــــارَ طَ  ـــــدُ يْ لِ ال الجَ وْ لَ 

  اجِ جَ ـــــــى الزُّ لَ ـــه عَ نْ نّــــــه مِ كِ لَ         اجِ رَ بْ ي األَ فِ  سُ مْ الشَّ ـه وَ ـــــطَّ حَ وَ 

                                                            
تھم كل شيء( ا- 1 ه يل يم كأن ام عظ ام ) جيش لھ ـ وانظر: .للھ ى . 842ص:2المصدر نفسه , ج ات إل وراجع لألبي

  .665,666ص: 3,جـ ماضيي إيليا أبديوان 
واء ) ( ج )  - 2 ك س ي ذل ى ف ذكر واألنث رة ( ال ي سرعة وبخت ير ف ج والحسن الس راذين المھمل ن الب ( الھمالج ) م

اھماليج ويقال شاة ھمالج ال مخ  د إل المعجم الوسيط . وانظر:فيھا لھزالھ ات ـ حام د الزي راھيم مصطفى ـ أحم ب

  .995ص:2جـ عبد القادر ـ محمد النجار
يِّنُ  - 3 ْيُر اللَّ ِميُل الّسً ذَّ م  وانظر: . ال يط األعظ م والمح يده المرسي يبألالمحك ن س ماعيل ب ن إس ي ب ـ  الحسن عل ج

  .74ص:10
  .392ص: 2البن منظور , جـ لسان العرب نظر:وا. اإلِْسماجُ : اإلِْھماُج  - 4
ع شك - 5 ذا خطر م م الوسيط وانظر: ( اختلج ) الشيء خلج ويقال اختلج في صدري ك راھيم مصطفى ـ إل المعج ب

 .248ص:1جـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار
الطريق وانعرجت الشمس مالت للغروب ( انعرج ) الشيء انعطف ومال يمنة ويسرة يقال انعرج النھر وانعرج  - 6

  .591ص:2جـ : المصدر نفسه , وانظروانعرج القوم عن الطريق حادوا عنه 
  .781ص:2. المصدر نفسه , جـ( الكرباج ) السوط  - 7
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  يـــــاجِ نَ تَ  مْ ھُ اءَ دَ ى نِ رَ ـــــــــــا تَ مَ أَ        اجِ جَ اللُّ  نِ عَ  النّـــــاسُ  ـكَ ــــسَ مْ أَ وَ 

    1ياجِ جَ تِ ــــــــا احْ مَ لسُّ لِ  ــــــنَّ عَ فَ رْ ي        أَلَ اجِ رَ حْ ي إِ فِ  رِّ ا القَ ذَ ھَ  ــجَّ ــــلُ  نَّ إِ 

دم و     ايقدم الشاعر الشكوى إلى هللا لع رّب األنجم , انتھ دنيا ويقسم ب ء الحروب في ال
ياء الحروب إنھويرجو منه  ة بواعث الحروب  ف اء تھم الم . ويحتج بسبب إلق ذا الع ھ

  أنھا لم تذنب :من على األمة اإلسالمية , على الرغم 

  ؟ُع اْلَحْرُب أَْوزاَرھا ــــــــــَمتى تَضَ      ـمُ ـجــــــنْ ـــــــــا األَ ھَ تُ يَّ ، أَ كَ بِّ رَ بِ 

  بِ بَ ــــــي السَّ ـــي فـِ بِ الظَّ  2صُ نِ تَ قْ يَ وَ      ةِ الجنَّ  يفِ  رُ يْ الطَّ  لُ تُ قْ ـــــــا يُ مَ كَ 

  ــــــــــبجَ ـــــــوْ ـال مُ بِ ب وَ بَ ال سَ ي     بِ تِ مَّ ى أُ لَ نـــــى عَ يجْ  كَ لِ ـــــذَ كَ     

  3؟بْ نُ ذْ تَ  ــــــــمْ لَ ـــــا ، وَ ھَ نْ مِ  صُّ تَ قْ يَ وَ      ةِ ــــــوَّ القُ بِ  ذُ خَ ـؤْ ـــتُ  ــــــامَ تَّ حَ فَ 

ولي على االشكوى احتجاجا  محمد مھدي الجواھريالشاعرويذكر  د الل ر جدي ذي يتغّي ال
  , ويبطش في العراق:  الباطلة ّد في األمورتَمْن يش, و بين يوم وآخر

ٌر    غَ مُ  اقِ ــرَ ــي العِ ٍم فِ ــــوْ لِّ يَ ي كُ فِ أَ    بُ األَ  الــــه وَ نْ مُّ مِ ه ال األُ ٌب بِ يْ ــــرِ ؤمَّ

  4الُمجنَّب ــــــــــــدُ يْ عِ ال البَ ـــى بَلٍَد إِ لَ وِغلظٍَة     عَ  ا بَْطٍش َشــــديدٍ يَُر ذَ  ـــمْ لَ وَ 

  

  

  

  
 المبحث الخامس:البكاء واألنين

                                                            
  .231,232ص:  2, جـ إيليا أبوماضيديوان  - 1
ات إل ( اقتنص ) الصيد قنصه المعجم الوسيط - 2 د الزي راھيم مصطفى ـ أحم ارب د النج ادر ـ محم د الق د عب  ـ حام

 .  762ص:2جـ

 .274ص:  2, جـ إيليا أبوماضيديوان  - 3
  61ديوان محمد مھدي الجواھري , ص: - 4
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اء ا ":البك اه حزن اء دمعت عين ى وبك و 1بك اويق ْزِن ل الرَّ ي الُح اُل ف ًى ُيق ُب : ُبك غ

ِر  رداً عن اآلخ ا ُمْنف ٍد منھم لِّ واِح ي ك اُل ف اً ، وُيق ْمع َمع دَّ اَلِة ال الى :  ,وإس ه تع فَقْولُ
َع الضحِك  2 فلَيْضَحُكوا َقلِيالً ولَيْبُكوا َكثيراً  ْن َم م يك َرِح وإْن ل َرِح والتَّ ى الَف إشاَرة إل

ه :  ذلَِك َقْول ٍع ؛ وَك ْت عَ َمفَ  َقْھَقَھه وال َمَع الُبكاِء إساَلة َدْم ماُء وَ  مِ ھِ يْ َلا َبَك  3ضُ رْ األَ السَّ
ه   4" ّر ب يم بھو الحالة التي تظھر على اإلنسان في األزمات التي تم سبب حادث أل

ز أو فق ؤلم أو ضياع عزي ع م ن أو واق ه م ة علي ة محافظ ه الفطري ة رقت ل نتيج دان خلي
ّد  وطئة الحزن الشديد, وتنفيسا عنه في حاالت الحزن العظيم والضغط النفسي . وھي تع
الرب  ة ب حمية أساسية ومھمة من حصول الصدمات النفسية . وھي وسيلة رابطة روحي

وّفر اإلنسان اإلحساس  ا الصفاء الروحي بفي الدعاء والتوسل به. وھي ت والرضا, كم
ه السالم : بكى النبيّ  ده يوسف علي د ول ى فق  اهَنيْ عَ  تْ ضَّيَ ابْ  وَ   يعقوب عليه السالم عل

 وأّنوا حينما عجزوا وفقدوا األمل:  شكا الشعراء بكاء ف 5 ِمَن اْلُحْزِن َفُھَو َكِظيمٌ 

اٌن وأَُنَنٌة  )أ ن ن "( :األنين اٌن وأُنَّ ه | ورجٌل أنَّ ين  أَنَّ َيِئنُّ أّنا وأَِنيًنا وْأَناناً تأوَّ كثير األن
ثِّ للشكوى ر النَّ ُة الكثي ن : (أَنَّ "  6"وقيل األَُنَن ُل  أن ج دِّ  نِم) الرَّ ن َح ِئنُّ ) ، ِم ِع (َي الَوَج

ا د ق ذلَك ، فق يَس ك ْتح ول ياقِه الف اِھُر س راٍب ، وظ اً ) ، كُغ اً وأُنان ا وأَِنين َرَب ، (أَّنً  لَض
  أَخاهُ َصْخراً :  يشكوللُمِغيرِة بِن َحْبناء  أنشد، و األنين ثلاألُناُن ، بالضمِّ ، م:الجْوھِريُّ 

ــاراً أُنَ  ــــدَ نْ ْعَت َمْسأَلَةً وِحْرصــــاً     وعِ اَك َجمَ أَرَ     ا انَ الفَْقــــِر َزحَّ

  

  

ة مَّ   :  7وأَْنَشَد لذي الرُّ

                                                            
ادة بكى) ,المعجم الوسيط إلبراھيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار -  1 ـ   (من م ص:  1ج

67  
 .82سورة التوبة , اآلية :  - 2
 .29الدخان , اآلية: سورة  - 3
بيديل تاج العروس من جواھر القاموس - 4   197ص:  37جـ  لزَّ
 .84 اآلية:يوسف،سورة  - 5
  474ص:  10جـ  الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي يبأل المحكم والمحيط األعظم - 6
اس اسمه غيالن بن عقبة بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة بن ملكان ب - 7 ن إلي ن أّذ ب اة ب د من ن عب ن عدي ب

نة  ة مصدرا من مصادر 77بن مضر .ولد ذو الّرمة س د ذو الرم ة لقب. ويع ا الحارث,وذو الّرم ى أب ـ , ويكن ھ
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اِده الَوِصبُو"      1يَْشكو الِخشاَش وَمْجرى النِّْسَعتَيِن كما    أَنَّ الَمــِريُض إلى ُعوَّ

رم.  م والتب د األل ان عن ئن اإلنس ن  وي يس ع ه التنف ن الضيق ويقصد ب ان م س اإلنس نف
ريح اإلنسان يوالملل . وتبدأ فجأة عند األزمات والصدمات وتستمّر لوقت دون توقف. و

ة  عن الضغوط النفسية ّزق في حال وأظھر الشعراء الشكوى باكين وآنين عند التألّم والتم
 .العجز ونقض األمل

ةعن عواطف األ جبران خليل جبرانالشاعر ويترجم  المصائب  تواجھ اھأنّ  مة العربّي
ة األمن. وبك ي حال دم  ىقتل تف بالد اإلسالميةفي األمن ولھ ات ال دم  قلع ه وسفك ال في
  النتھاك األعراض:

  وناً لِلباِلِد تُھَدَّمُ ــــــاباً ِمْنِك فِي األَْمِن قُتِّلُوا   فََكانُوا ُحصُ ــــبََكْينَا َشبَ 

  2اتَْت َشِھيَداٍت فَطَھََّرھَا َدمُ ـــَومَ     اَب أَْعَراَضھَا َدمـبََكْينَا َعَذاَرى شَ 

  ظّل يبكى:يمن إھمال شعبه ,و الشاعرأحمد شوقيوتألم 

قيقَشْجـِه       ــــــــــَوبَكى َشجواً َعلى َشعبِ  ْتِر الرَّ   3َو ذاِت الثُّْكِل في السِّ

اعرو يشكو ابي الش م الش و القاس ي أوجع أب ا الت ا والبالي ان للرزاي اة والزم ن الحي ه تم
  :هتوأدمع

  ٍة بدموِعهْ ــــــــــــَمْطلولَ      اَمِة قَْلبٍ ـــــــــــــيا الاْبتِس

                                                                                                                                                                                 

ا ؤاد ملم ي الف ان ذك ة, وك ديم واللغ عر الق نة  الش وفي س دقائق. وت ـ.117بال ه ھ ّدم ل ة , ق وان ذي الرم وانظر: دي

  .      4, 2م,ص:1995 -ھـ 1415لبنان , الطبعة األولى  –الكتب العلمية بيروت  وشرحه : أحمد حسن َبسج , دار
بيديل تاج العروس من جواھر القاموس - 1   195ص:  34جـ  لزَّ
  "  .:" متى ينجلي هذا السحاب المخيم2230ص:1, جـ  جبران خليل جبران ديوان - 2

  .  171ص: 1حمد شوقي , جـأل األعمال الشعرية الكاملة   - 3
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ُموَع بَْيَن صُ       ْم تُْبِق إالَّ ــــــفل,غاَضْت    1ُدوِعهْ ــــالدُّ

  وفَْرِط ولُوِعهْ ,ـِوِه ــــ       ــــــفَظَلَّ يَْھتُُف من َشْجـــ

زاياضَ ْن       َق◌َ ا تَ أَمَ  !الَحيَاة حَ ــــــوَيِ◌◌ْ "   ؟ !"ي لََدْيھا الرَّ

 "3؟! "ااُن َصْوَب الباَليَ ـــمَ        ا الزَّ ذَ ـــــھَ  2ا يَُكْفِكفُ مَ أَ◌َ "

تشكو المرأة األرملة إلى هللا و تبكي لعديم المؤنس وقلّة حيلتھا وفقدان وسائلھا لتربية و  
 طفلتھا وھي تبكي طول الليل ساھرة مع بكاء طفلتھا .

ْوِض فَْقُد الَغْيِث أَْظَماھَـا           بِّ َما ِحيلَتِـــي فِيھَــا َوقَْد َذبُلَتْ يَا رَ   َكَزْھَرِة الرَّ
  4لَِمْبَكاھَـا طُــوَل اللَّْيِل بَاِكيــــَةٌ           َواألُمُّ َســـــــاِھَرةٌ تَْبِكـــــي َما بَالُھَا َوْھيَ 

راق األ الشاعرخليل مطرانويشتكي  وم من ف اءھم ي ع بك ه , ويبكي م اء ومن آالم قرب
  الجنازة لما يشّق عليه:

 األَْشـــــَواقِ  َوْھـــَي ِمنّـــــَا َمثـــَابَةُ     تَنَــــــــــاَءتْ  يَا أَِحبّــــــــــَاَءنَا بَِدارٍ 

ْھبَاءِ  ــا َمثـــــَابَةُ  5َما األََسى فِي الشَّ   ْشـــــــــَواقِ األَ  َغْيُر األََسى    َوْھَي ِمنـَّ

 األَْعنَاقِ  َمْن َحَمْلتُــــــــْم     يـــــــَْوَم تَْشيِيِعـــــــــِه َعلَى نَْحُن نَْبِكي بَُكاَءُكمْ 

  اْلفـــــَِراقِ  قُْربَا     هُ ِمـــْن َحْســـــَرٍة لِھَـــــَذا َوبِنَـــــا َمـــــــا بِقَْوِمِه َوَذِوي

                                                            
ُدوع - 1 ه: ُص ا. وجمع ائط وغيرھم ي الشيء الصلب، كالزجاجة والح ْدع: الشق ف ن  لسان العرب. وانظر: الصَّ الب

 .194ص:8منظور جـ
د إل ( كفكف ) دمعه مسحه مرة بعد مرة ليجف وفالنا عن الشيء صرفه المعجم الوسيط - 2 راھيم مصطفى ـ أحم ب

  .792:ص2جـ الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار

 .179,180ديوان أبي القاسم الشابي ,ص:  -2

  .                                                                             207ص:1ديوان الرصافي , جـ   -3
ھباء ذات قحط وجدب  - 5 نة ش ا شعر يخالف البياض وس ھباء فيھ رة السالح وغرة ش ة شھباء كثي ( الشھباء ) كتيب

ا ( ج ) شھبوأرض  ة حلب لبياض حجارتھ وج ولقب مدين ا الثل م الوسيط .وانظر:شھباء تغطيھ راھيم  المعج إب

  .497ص: 1جـ مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار
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  2أَْحَداقِ  َسيَْبقَى      ِمــــــــْن َســـــَواِد اْلقُلُوِب فِي َولَِكنْ  1نــــَاَشـــــاَق أَْحَداقَ 

 الحب الفاشل, حتى يئس من الحياة: من أجلباكيا  الشاعر عبدالرحمن شكرييشتكي و

  ـــــر امِ خَ ل مُ يْ خِ اء دَ ي دَ دِ الـرَّ  بِّ حُ ــى       وَ سَ األَ بِ وَ  اءِ كَ البُ ــــي بِ بِ لْ قَ  ـــــعُ طِّ قَ أُ 

َ  اءَ كَ بُ  تُ يْ كَ بَ    3راطِ خَ  تِ وْ المَ  حِ انِ سَ  نْ ي مِ بِ وَ  تُ لْ قُ ـــله       وَ ثْ مِ  سَ أْ ال يَ  سِ ـــأْ اليـ

كوى و اعر الش رض الش ايع وء  باكي دقاء وس وة واألص راق اإلخ ل ف ن أج ته م لوحش
  معاملتھم:

يتِ شَ حْ وَ ـــــي لِ كِ بْ أَ  تُ ــــــــرْ صِ وا        وَ ــــــــــــاءُ نَ ا تَ ذَ إِ  شٌ يْ ُش عَ يْ ا العَ مَ 
4  

اء  باكيا الشاعر يشتكيو ين األغبي بالء ب ع ال اواة ووق دل والمس دم الع من ذلّة القضاء لع
واألجالء . وإّن األجالء والعظماء ماتوا دون الوصول إلى النجاح برياء, والقوا السباب 

  والشتم. بينما األغبياء يعيشون باألمن والسالم:

  ـــاءِ ضَ لقَ ــــا لِ نَ ِذلِّ  نْ ـــا مِ نَ يْ كَ ـ      ـنّا بَ كِ لَ وَ  ــاءِ قَ الشَّ  ـــنَ ـا مِ ــنَ يْ كَ ــــا بَ مَ  

  الِء◌ِ البَ  عِ قْ اُن وَ فَ ـــرْ ــــــا عِ نَ ليْ عَ وَ       الُم َعلَْيُكمْ السَّ وَ  نُ مْ األَ  5بَ ُضرِ 

َ لْ القَ  ـــاحكَ ا      ضَ نَ يْ ضِ ــا رَ مَ  مْ كُ شِ يْ عَ بِ  6ـــانَ يْ نَ مَ  وْ لَ    اءِ قَ البَ بِ  لٌ اھِ ــِب جـ

  اءبَ ـِل الغَ ھْ ِش أَ يْ عَ ي بِ ضِ رْ نَ  فَ يْ كَ        ــيٌّ بِ ال غَ ـــــالَم إِ السَّ  بُ يْ صِ ال يُ 

  !اءِ يَ رِ ه بِ ـــــــابَ صَ ـــــــّر أَ غَ جـ      َح وَ النَّ  غِ لُ بْ يَ  مْ لَ وَ  7ىضَ ٍم قَ يْ ظِ عَ  مْ كَ 

                                                            
ين ( ج ) حدق وحداق ( جج ) أحداق  - 1 تدير وسط الع ة ) السواد المس راھيم  المعجم الوسيط . وانظر:( الحدق إب

 .161ص:1,  جـ ى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجارمصطف
 .350ص: 2ديوان خليل مطران , جـ  - 2
 .213ديوان عبدالرحمن شكري, ص: -3
 .233, ص:المصدر نفسه- - 4
  .111, ص: المصدر نفسه ضرب أي جعل عليكم كالخيمة المنصوبة, وانظر: - 5
  والصفحة. در نفسهالمصمنى بالشيء أي أصيب به. راجع  - 6
  .111, ص: المصدر نفسهقضى أي مات, وانظر:  - 7
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  1!اءِ نَ الثَّ بِ  نُ يَّ ــــــزَ ـــــــٍل مُ يْ ئِ ضَ ــاٍب       وَ بَ سَ بِ  مٍ جَ ـــرْ مُ  ــــــلٍ يْ لِ جَ  مْ كَ 

 لما توّجع من سقام ومن ضّر:  باكيا الشاعر إيليا أبو ماضيويشتكي 

  2رٍّ ضَ  نْ مِ  وَ  امٍ قَ سِ  نْ ي مِ ــا بِ مَّ لَ  تُ يْ كَ بَ        هلَ  تْ كَ ـا بَ مَّ مِ  كِ بْ أَ  ـــمْ لَ  ــوْ لَ  وَ  تُ يْ كَ بَ 

 الحّب . ويئّن لشّق القلب لكثرة األحزان : شاكيا من آالم خليل مطران ويتفّجع الشاعر

 قَْلِب َرقِيقِ  الَّتِـــي     تَْفُجـــُر الــــبُْرَكاَن ِمـــنْ  آِه ِمْن نَاِر اْلَجــــَوى فَْھـــيَ 

ـــْيِل الدَّفُوقِ  فَْھــــَو الَِّذي     يُْرِســــُل األَْحَزانَ  آِه ِمْن َصـــْدِع النـََّوى   3َكالسَّ

 من فراق الحبيب, ويئنُّ : إبراھيم ناجيالشاعر ويتوجع

ـــــة آٍه ثُ  ــــنْ آِه مِ    ــــــاهتَ لَ قْ ي مُ نِ تْ ــــــرَ حَ سَ  بٍ يْ بِ حَ وَ       آهٍ  ـــــــمَّ َميـَّ

  4!اهقَ لِ  ــــــومني اليَ ـــــزَّ ٍب عَ يْ بِ حَ وَ       آهٍ  ــــــمَّ َميــــَّة آٍه ثُ  ـــــــنْ آِه مِ 

  :شديدامن الحّب وآالمه بكاء  ليا أبو ماضيالشاعرإيويتألم 

  5رھْ السَّ  وَ  عُ ـــوْ مُ ـــه الدُّ نْ ي مِ ــــــدِ نْ ر     عِ ـــــبَ عِ  لّـــــــهكُ  بِّ الحُ  ـــــنَ آه مِ 

ا  الشاعر العقادويشتكي  ه في جواھ ه ولذعت متألما من مرضه وخصومه وعدوه وظالم
 ,ويئّن:

  يامِ صَ خِ  نْ مِ  آهٍ ـي , وَ حِ لْ صُ  ــــنْ ي      آه مِ ــــــامِ قَ سِ  ــــــنْ مِ  آهٍ ي وَ ثِ برْ  نْ مِ  آهٍ 

َ فِ  آهٍ  ةٍ عَ ــــــــذْ لَ  ـــنْ مِ  ي      آهٍ المِ ظِ  ــــنْ مِ  آهٍ ي, وَ سِ مْ شَ  ـــنْ مِ  آهٍ                  6ا ــــــاھَ ى جـ

  يتألم الشاعر من القلوب الحاقدة التي تتلظى في النار خلدا, ويئّن:و

                                                            
 .111ديوان عبدالرحمن شكري, ص:  - 1
  .409ص:  2, جـ إيليا أبوماضي - 2
براھيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد إلالمعجم الوسيط  .الدفوق ) السريعة من اإلبل وغيرھا( - 3

  .372ص: 2خليل مطران , جـ  ديوان .290ص:1جـ النجار
  .118ص:,  م1996 جمھورية مصر العربية -دار الشروق للنشر والتوزيع الطائر الجريح إلبراھيم ناجي , - 4
  .351ص:  2, جـ ماضيي إيليا أبديوان  - 5
 .54: م , ص 1997نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع , للعقاد  أعاصير مغرب - 6
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َ حَ لَ آٍه  نْ مِ  آهٍ    ادً لْ خُ  ارِ ـــي النَّ ة فـِ ــدَ ـــــالِ خَ  لْ زَ ــــــــا هللا جــــــــــّدا       ال تَ اھـ

  1اــــآھَ ــــا آھـــــاً فَ ھَ اتُ آھَ  تْ قَ ـــــرَ ـــداً       حَ قْ حِ بـــّا وَ ى حُ ظَّ لَ تَ تَ  بٍ وْ ــــــلُ قُ  نْ مِ 

ه. طبيعة اإلنسان تختلف في التجاوب والتفاعل من  إنّ       ا حول ياء واألحداث م األش
ار ذا اخت عراء ولھ المة  الش ن والس ق األم اد وتحقي م والفس اد الظل ددة إلبع رق المتع الط

لحرية الشخصية والقومية للتأثير في ل اواآلمال الشخصية ودفاع الحقوق البشرية وضمان
ادا  ه نصحا وإرش المشكو منه وإثارة عواطفه في التفكير عن حل المشكلة حسب فطرت
ة  ائص االجتماعي للنھوض خامد الھمم وللتنبيه على العوارض الشخصية والنفسية والنق

اء  ة . ورج ية والقانوني م, والسياس ترداد الحق لھ لمين واس ن المس م ع ع الظل ال لرف وأم
الھم ألّن  ق آم ادر وتحقي ه ق كو إلي ى المش خرية عل دا وس ھا . ونق كاية ورفض ة الش إزال

ي األوضاع ا ائض ف راز النق ية إلب ة والسياس ا  ,الجتماعي ى حلّھ دعو إل ا  ,وال واحتجاج
القوة الجم ترداد الحق ب ورة الس ى ّياعوث ي الحصول عل د العجز ف ا عن اء وأنين ة . وبك

تثمار  حقھم وتحقيق أمنيتھم. وساعد الشعراء الناس على فھم ذاتھم وقدراتھم من أجل اس
 تمع والعالم.طاقاتھم وإمكانياتھم ومكنونھم التوافق مع الذات والمج

ع و ل م ھم للتعام ّووا نفوس اياھم . وق ّل قض ي ح ات ف راد والجماع عراء األف اعد الش س
ة  ضغوط وأحداث الحياة وللتغلب على اإلحباطات للتنمية الذاتية والشخصية واالجتماعي
ة  ة والسياسية والمثقف ة االجتماعي اة في البيئ اد الحي والمھنية , وللمشاركة الفّعالة في إيج

 المثقفة. وھّيأوا المناخ النفسي الصحي تشجيعا وتذكيرا داخل  الجماعة.وغير 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 54,ص: المصدر نفسه - 1

  



218  
 

 

  دراسة الفنية لشعر الشكوى في  الفصل الثالث: ال

  رينـاألول من القرن العش النصف                  

  

  ـــــــة ـحث األول:الصورة الفنيـــالمب

  ــــلوبــــالمبحث الثاني: األســــــــــ

  رية ـث الثالث: الموسيقى الشعالمبح

  

  

  

  

  

  

  
دراسة الفنية لشعر الشكوى           ـــــــــــــــــــال الفصل الثالث:
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  رين ـرن العشــــن القـمي النصف األول ف                   

  إّن الدراسة الفنية للشعر العربي تضّم العناصر األساسية اآلتية:

ل , فھي أداة البشرية " الكلمة المنطوقة ودال التھا ومشتقاتھا , وال شك أّنھا تتصل بالعق
ة بال معنى وللشاعر أن يستخدمھا بأسلوب فني  ة كلم يس ثم في التفاھم والتواصل , فل

  1خاص به".

ا وھي   ال أحيان ة في الخي ة المغرق والعنصر الثاني لھا, ھو " الصورة التشكيلية الخيالي
ن ا ن الشعر للف ن استعارة من ف لتشكيلي بحيث يصبح أداة أساسية أخرى من أدوات ف

  2الشعر تمتزج به."

وأما العنصر الثالث للشعر فھو " الموسيقا , التي تنشأ عن توافق الكلمات أو تضادھا , 
د وعن ط ة عن ة مختلف ولھا وقصرھا أو عن تتابعھا وتعارضھا ,مما ينتج عنه أبعاد زمني

اط  ياقھا في ارتب دفق عن س رتبط باإلحساس والشعور المت يقا ت ق موس ا , تخل النطق بھ
متكامل مع الصور ة التشكيلية الخيالية التي تعبر عنھا الكلمات أو الجمل أو السطور أو 

   3تكوينا فنيا قائما بذاته ھو الشعر".األشطر , وتتآلف كلھا لتبدع 

زات  درس تلك السمات أو المي ا ن اء الفني للنص فإنم درس البن ا حين ن ومعنى ذلك أنن
ة  الفنية , مثل عباراته وصوره وموسيقاه, وأفكاره , وتركيباته اللغوية والعواطف وعالق

  4كل ذلك بعضه ببعض".

ا تفيض فسنتحدث في ھذا الفصل عن أساليب شعر الشكوى م ة بم ن حيث الصورة الفني
اني وتراكيب ا اظ والمع لكلمات والجمل والموسيقى به من الجمال وحسن التشبيه واأللف

 الشعرية.

                                                            
 .91م, ص: 1994سبتمبر  – 430مجلة العربي, العدد  - 1
 المرجع السابق.  - 2

 المرجع السابق. - 3

ر للنشر  - 4 زق , دار الفك و شريفة  وحسين الفي ق ادر أب د الق دكتور عب ي  لل ل النص األدب ى تحلي دخل إل انظر: م

 .20 – 19م , ص: 1993بيروت, الطبعة األولى  –والتوزيع 
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   ةـــــــــــــــــورة الفنيـــــــالمبحث األول : الص

ة  ّد الجاحظ طليع ديم , ويع زمن الق ذ ال الصورة مصطلح نقدي أشار إليه النقاد العرب من
ال " الشعر في صناعة األدبا دما ق ء الذين ذكروا تسمية التصوير للشعر صراحة , عن

وير ." ن التص نس م يج وج ن النس رب م ون  1وض نس الفن ن ج ده م عر عن "فالش
ذا أن التصوير  ّية... ومقتضى ھ ون الحس ا من الفن نقش وغيرھ التصويرية, كالرسم وال

م وإن اختلف األدوات ا ي الرس به التصوير ف ي الشعر يش ا , ف ل منھم ي ك تخدمة ف لمس
   2فالرسام يصور باللون, والشاعر يصور بالكلمة"

ى  ا عل ه بعقولن ا نعلم اس لم ويقول عبدالقاھر الجرجاني إّن " الصورة إّنما ھو تمثيل وقي
    3الذي نراه بأبصارنا"

ه أن  ويذكر قدامة بن جعفر ھذا المصطلح قائال"إن المعاني كلھا معروضة للشاعر , ول
تكلم م ت ي ه ,إذ كان الم في روم الك ى ي ه معن ر علي ر أن يخط ن غي ر م ا أحب وآث ا م نھ

ا يوجد في كل  ا كالصورة, كم ادة الموضوعة , والشعر فيھ ة الم المعاني للشعر بمنزل
ل الخشب  ا , مث أثير الصورة  فيھ ل ت ا من شيئ موضوع يقب ّد فيھ ه الب صناعة من أن

  4للنجارة والفضة للصياغة ".

اد  اقتصر النقاد" و ه النق ا أشار إلي م البيان.كم القدماء على الصورة البيانية ما عرف بعل
ة التي تقترب من  المحدثون :يقول د/نصرت عبدالرحمن : ومن المصطلحات الموروث

                                                            

ع العلمي اإلسالميالحيوان ل -1 ة , المجم د الداي ارون , منشورات محم ة  -لجاحظ , تح: عبد السالم ھ دمشق, الطبع

 .  132ص: 3م جـ 1979الثالثة 

ة ,  - 2 ة العربي ة اللغ ي كلي ة ف الصورة الفنية في شعر المجنون محمود عباس, رسالة ماجستير, مطبوعة باآللة الكاتب

داد الباحث, مح و كريشة.وانظر: جامعة األزھر, من إع د الواحد, وإشراف أ. د. طه مصطفى أب اس عب ود عب م

 .42ص:
اريخ  دالئل اإلعجاز لعبد القاھر الجرجاني أبو بكر بن عبدالرحمن, تعليق: محمود محمد شاكر,مكتبة الخانجي , - 3 ت

ه شرح اإليضا508م,ص: 1984اإلبداع, ده جرجان , ل م يخرج عن بل ي النحو . إمام في العربية والبيان, ل ح ف

نة  ده س وفي ببل اة471ألبي على الفارس, ودالئل اإلعجاز وأسرار البالغة, ت ة الوع ـ, وانظر: بغي ات   ھ ي طبق ف

ر  اللغويين والنحاة راھيم, دار الفك و الفضل إب د أب روت(  -للحافظ جالل الدين عبد الرحمن السيوطي, ت: محم بي

  .16ص:2بدون تاريخ), جـ
 .65بيروت (بدون تاريخ), ص:  –ن جعفر , دار الكتب العلمية نقد الشعر لقدامة ب - 4



221  
و"قد أشار د/على البطل عند حديثه عن مفھوم الصورة في  1مدلول الصورة علم البيان"

و بيه الشعر العربي إلى أن القدماء وقفوا بمفھ ة في التش د الصورة البالغي م الصورة عن
  2واالستعارة والمجاز"

واعتنى النقاد المحدثون بالصورة الفنية عناية كبيرة وحاولوا وضع التعريفات في إطار 
  محّدد.

ل  ات وصفا يجع ذي يصف المرئي ق ال اعر المفل ر الش ا " أث ارك بأّنھ ي مب ّرف زك ويع
رأ قصيدة مسطور دري أ يق اظر الوجود ي, قارئ شعره ما ي ة أم يشاھد منظرا من من

ه  اجي نفسه ويحاور ضميره , ال أن والذي يصف الوجدانيات وصفا يخيل للقارئ أنه ين
  3يقرأ قطعة مختارة لشاعر مجيد"

ال,  ويذكر العقاد تعريفھا أنھا " نقل األشياء الموجودة كما تقع في الحس والشعور والخي
  4لنفس".فھي في نظره خلق جديد يتشكل داخل ا

اظ  ذه األلف ذي تتخ ي ال كل الفن ي الش ه:" ھ ا بقول ادرالقط تعريفھ د الق دكتور عب دم ال ويق
ر عن جانب من جوانب  اني خاص ليعب والعبارات بعد أن ينظمھا الشاعر في سياق بي
ة  ي الدالل ا ف ة وإمكاناتھ ات اللغ تخدما طاق يدة مس ي القص ة ف عرية الكامل ة الش التجرب

اع وا ا والتركيب واإليق ة والتجانس وغيرھ رادف والتضاد والمقابل ة والمجاز والت لحقيق
  5من وسائل التعبير الفني"

                                                            
ة  - 1 ة األصي,عّمان , الطبع دالرحمن , مكتب الصورة الفنية في الشعر الجاھلي في ضوء النقد الحديث د. نصرت عب

 .  12م , ص: 1982الثانية 

ي أصولھا وتط- 2 اني الھجري, دراسة ف رن الث ي البطل ,دار الصورة في الشعر العربي حتى آخر الق ا   د. عل ورھ

 .  15م, ص: 1981 -ھـ1401بيروت , الطبعة الثانية  –األندلس 

ارف  - 3 د صقر, دار المع ن بشر اآلمدي, ت: أحم ي القاسم الحسن ب ري ألب ام والبحت ي تّم –الموازنة بين شعر أب

 .  69م  , ص: 1972 -ھـ 1392مصر,الطبعة الثانية 

أنماطھا وموضوعاتھا ومصادرھا وسماتھا الفنية د. زيد بن محمد بن غانم الجھني   الصورة الفنية في المفضليات - 4

ى  –,المملكة العربية السعودية  ـ , 1425وزارة التعليم العالي,الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة , الطبعة األول ھ

 .  46ص: 1جـ 

ادر ا  االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر - 5 د الق ة د. عب ة الثاني روت, الطبع ة ببي لقط, دار النھضة العربي

 .  435م , ص: 1981 -ھـ 1401
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ه  ة تنب " الصورة الفنية في الشعر ھي مجموعة الوسائل التعبيرية التي تنجم عنھا قيم فني

  1المشاعر وتوقظ الوجدان وتلفت نظر المتلقي إلى المعنى , فيتفاعل معه"

ة من ال ة وفي الشعر خاصة, "تعد الصورة الفني ة عام ال األدبي يم األساسية في األعم ق
ار و خواطر  ألنھا الوسيلة القادرة على إظھار التجارب الشعورية بكل ما تحويه من أفك
ا  ومشاعر وأحاسيس وبدونھا ال يمكن أن نغوص في أعماق تجارب األديب, لذلك أوالھ

د م -في ھذا العصر -النقاد تغلوا بتحدي ا" ودراسة كل عناية , فاش ان أنماطھ ا, وبي فھومھ
  2مصادرھا, وأثرھا الفني"

ات    ه الكلم م قوام يل دي لويس)"رس ول (سيس ا يق ا كم ط معانيھ ي أبس ورة ف والص
    3المشحونة باإلحساس والعاطفة"

تواه          ي بمس ي والترق ل األدب ال العم راز جم ي إب ّم ف ا دور مھ ة لھ والصورة الفني
دالقاھر ا رد عب ي, وي أنھا  الفن درھا وش وا ق ا وحّط اھلوا قيمتھ ذين تج ى ال اني عل لجرج

ه  الوا: إن ,فقال:"أنھم لما جھلوا شأن الصورة وضعوا ألنفسھم أساسا وبنوا على قاعدة فق
   4ليس إال المعنى واللفظ وال ثالث" 

ال العمل  ى إكم ين عل ي تع ر أحد العناصر األساسية الت وإن الصورة الفنية للشعر تعتب
ة األدبي وا اط كالصور البياني ّدد األنم ددة.وإنھا تتع ة المتع ه الجمالي راز جوانب لفني , وإب

ة  ورة الكلي ة والص ورة الجزئي ة والص ورة الحقيقي ة والص ورة البديعي والص
ى ا.ولكّنني سأقتصر عل ة وغيرھ ر  دراس ة دون ذك ة والحقيقي ة والبديعي الصورة البياني

الجزء الصورة الجزئية ألّنھا تدخل في الصورة ال بيانية والصورة البديعية ألنھا تخّص ب
ة ضمن دراسة الصورة  , والجزء مرتبط بصورة كلية.ولكّنني أومي إلى الصورة الكلّي
ا في  بعض كم البيانية والبديعية ألّنھا تتكّون من عّدة أجزاء الصور التي ترتبط بعضھا ب

  التشبيه التمثيلي أو االستعارة التمثيلية. 
                                                            

ة  - 1 ة اللغ ي كلي ة ف ة الكاتب ى اآلل ة عل تير مطبوع الة ماجس اس : رس ود عب ون محم عر المجن ي ش ة ف الصورة الفني

طفى  ه مص راف أ.د. ط د, وإش د الواح اس عب ود عب ث, محم داد الباح ن إع ر, م ة األزھ ة بجامع و العربي أب

 .  9كريشة,ص: 

ة  - 2 ر: الصورة األدبي د""انظ أريخ ونق ع   ت دون الطب اھرة (ب ة , الق ب العربي اء الكت ي صبح, دار إحي ي عل د.عل

 .50. الصورة الفنية في المفضليات,ص: 109م , ص: 1991),
ة والن - 3 يح للطباع ة الفل رون, مؤسس ابي وآخ د الجن ة أحم ويس, ترجم يل دي ل عرية لسيس ورة الش ر, الص ش

 .21م ,ص:1982الكويت,
اب  - 4 د التنجي ,دار الكت دكتور محم ه ووضع فھارسه, ال ق علي اني , شرحه وعل دالقاھر الجرج دالئل اإلعجاز لعب

 .345ص:  1م, جـ 1999 -ھـ 1420لبنان,  الطبعة الثالثة ,  -العربي بيروت
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  تشتمل على ثالثة محاور: فالصورة الفنية 

  المحور األول : الصورة البيانية 

ة أو المجاز  بيه أو االستعارة أو الكناي ى التش ا عل وھي الصورة التي اعتمدت في بنائھ
ذا قسم  ّدثوا عنه,ولھ دماء , وتح اد الق ه النق ا عرف المرسل. وھذا النوع من الصور ھو م

بيھية , "الصورة البيانية إ 1بعض الدارسين المحدثين" لى عدة صور ھي: الصورة التش
الصورة االستعارية , الصورة الكنائية, الصورة المجازية , بينما أطلق دارسون آخرون 

.وسأتناول بالدراسة الصورة  2اسم الصورة المجازية على جميع أنواع الصورة البيانية"
از والكن تعارة والمج بيه واالس ذاتھا كالتش ة ب ردة القائم يطة المف ى البس الع عل ة لإلط اي

بيه  ة خالل توضيح التش ّين الصورة الكلي ا. وأب دالالت الصورة واألحاسيس التي تحملھ
  التمثيلي واالستعارة التمثيلية ألنھا تدخل ضمن الصورة الكلية.

  :3هـــــالتشبي -
  في التشبيه المرسل:أحمد شوقي  قول

  رِ يْ كِم الَعسِ ـــــــــَوَحنَنَت لِلحُ      مــــــــــأوذيَت ِمن ُدستوِرھِ 

  4رِ وْ ي الُعصُ الِ ي خَ َن فِ وْ ارُ ــھَ      وْ أَ◌َ  ِرِ◌◌ِ وْ ـــــصُ َوَغِضبَت َكالَمنْ 

                                                            
ي " د. ف - 1 ي األدب العرب ة ف ر المعاصر انظر: جماليات األسلوب " الصورة الفني ة , دار الفك روت ,  -ايز الداي بي

ارة 75,113,141,161ھـ , ص:1411الطبعة الثانية  ام الساعي, المن د بس د د. أحم . والصورة بين البالغة والنق

ى  ة األول ع , الطبع ر والتوزي ة والنش ـ 1404للطباع عر 37م , ص:1984 -ھ ي الش ة ف ورة الفني ور الص . وتط

ة, ص: العربي الحديث د. نعيم الب م الطبع اريخ ورق ا ت ين عليھ ر مب افي,اتحاد الكتاب العربي , نسخة مصورة غي

155-156. 
ان,دار طالس - 2 ى دھم ى  -الصورة البالغية عند عبد القاھر الجرجاني ,د. أحمد عل ة األول م, 1986دمشق , الطبع

 .337ص: 
ر - 3 ي صفة أو أكث ا ف ياء شاركت غيرھ ا, ملفوظة أو  التشبيه ھو: بيان أن شيئا أو أش أداة ھي " الكاف" أو نحوھ ب

ذلك  ملحوظة والغرض من ھذا العلم ھو تأنيس النفس بإخراجھا من خفي إلى جلي وإذنائه البعيد من القريب , وك

ة  ين , مكتب ارم ومصطفى أم ى الج ة الواضحة لعل ع االختصار , انظر: البالغ ى المقصود م الكشف عن المعن

د هللا . 20ي بشاور,ص:إمدادية محلة جنكي قصة خوان ن عب د ب دين محم در ال ام ب رآن لإلم وم الق والبرھان في عل

     .414ص:  3القاھرة, جـ  –شارع الجمھورية  22الزركشي , تح: محمد أبو الفضل إبراھيم , مكتبة دار التراث 
 .155ص:  1األعمال الشعرية الكاملة ألحمد شوقي, مج  - 4
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وانين  ر والق م المتجّب ار الغضب ضد الحك شبه الشاعر نفسه بالمنسور وھارون في إظھ

  الجائرة. فھذا التشبيه رائع واضح حّي. 

ا الليالي باللح الشاعر محمد مھدي الجواھريوشبه  رة المصائب  مم اء لخيبة آماله وكث
  أصبحت حياته سوداء,وما بقي أمل ما ُيشرقھا:

  1ااعَ داً ِسرَ ُســــوْ  امُ يَّ ـــــرُّ األَ مُ تَ ا    وَ ھَ يْ م فِ جْ  نَ اَل  ــــاءِ حَ لِ كَ  الِ يَ اللِّ وَ 

  في ھذا البيت يحسن الشاعر التشبيھات التي تفيض بالجمال:  

  ":الحزن ناري تشبيه بليغ " ف الشاعر إيليا أبو ماضيوقول 

   2اءٍ يَ ضَ  اتِ ر ذَ ــيْ غَ  ارٌ نَ  نُ ــــــزْ الحُ وَ    هعِ ــــوْ ضلُ  نَ يْ بَ  نُ زْ الحُ  امَ ــــقَ أَ  سُ فْ نَ 

  وھذا تشبيه رائع لبيان شدة الحزن وتأثيره المؤذي الكتم في داخل اإلنسان.

الي كالالشاعر ويشتكي  ذي ھو على لسان الغني لعيشه المحبوس في القصر الع طائر ال
ل" بيه تمثي ه  3محبوس في قفص ما ال يستطيع أن يطير في الفضاء, فھذا "تش ألّن أطراف

ّدة أجزاء . فشبه الشاعر منظر الغني األسير في القصر بمنظر الطائر  تكّونت من ع
ذي ال  ة الغني المحبوس ال ان حال المقيد في القفص. وھذه صورة كلية قّدمھا الشاعر لبي

  مدن والشوارع خوفا من الَرھبة وانشغاله الكثير في األعمال الرسمّية: يتجّول في ال

  4تٍ يِّ مَ  ــصٍ فَ ي قَ فِ  ـــــــرٍ ائِ طَ ى    كَ رَ ذُّ ــــال عِ يْ فِ الرَّ  رِ صْ القَ  يي فِ نِّ أَ 

ه  ففي ھذا البيت نجد التشبيه التمثيلي الرائع. الذي يصور حال الشاعرفي ضعفه وحاجت
  ه بالحرمة , وصراخه في طلب الغوث .  إلى الحماية , وفرط إحساس

     

                                                            
 .98: ديوان محمد مھدي الجواھري, ص - 1
 .65ص:  1ديوان إيليا أبي ماضي , جـ  - 2
ارة  - 3 ر وبعب رين أم أكث دد أم ذا المتع ان ھ دد سواء أك ا من متع ه وصفا متنزع ھو التشبيه الذي يكون وجه الشبه في

ر  يد, دار الفك فيع الس ة لش ة نقدي ة بالغي ان رؤي ر البي ا . انظر: التعبي ه مركب به في أخرى ھو الذي يكون وجه الش

 .16ص: ت)-(بي , العرب
 .  835ص:3إيليا أبو ماضي,جـديوان  - 4
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  1االستعارة -

  أحمد شوقي: وقول: 2االستعارة التصريحية -

ً ــــــلَّما تََرقَرَق في َدمِع الَسماِء َدم   3انَ يْ اكِ َض بَ رْ فََخَضبنا األَ◌َ ,ا اَج البُكَ ھَ     ا

   تصريحية شبه المطر بدمع اإلنسان.دمع السماء : استعاره 

 : أحمد شوقييقول , و 4كنيةاالستعارة الم -

  5انَ َمآقيْ  ي َعنْ مِ َد الھُدوِء َويَھْ ــــبَعْ      َجوانِِحنا ي َعنْ مِ يا ساِرَي البَرِق يَرْ 

رق ه الشاعريا ساري البرق : استعارة مكنية شب ادي نسان اإلب أي السحاب ساري الب ين
  ليشارك أحزانه, وأبقى شيئا من لوازمه وھو (جوانحنا).

   إبراھيم : حافظويقول 

  6انِ ـــــاِعيدَ  ىالَردَ  ِمنَ  ااھَ َوَدعَ        ااھَ ِصبَ  يفِ  ِجلَتْ وْ عُ  (لَِمّسيَن) امَ 

ين ) عوجلت في صبا ھا ادت ما ( لمسِّ ي ك ابة الت : شبه الشاعر مدينة مسينا باإلمرأة الش
      أن تموت, وحذف المشبه به وأبقى شيئا من لوازمه (صباھا).

ردى داع ا في ال اندعاھ  ي المرأة التي تستجيب  : ة ب به الشاعر المدين ة ش استعارة مكني
  دعوة الداعي.

ينا  ة " مس مار على ظھر األرض ما يوحي بمحي شعائر المدين إّن الشاعر قّدم مشھد الدَّ
"  

                                                            
ه حين وضع  - 1 ه اختّص ب االستعارة في الجملة أن يكون المشبة به في الوضع اللغوي معروفا تدل الشواھد على أن

ة. انظر:  اك كالعاري ر الزم فيكون ھن ه نقال غي ه إلي ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك األصل بنقل

 .123ص:  1ھـ  جـ1396سرار البالغة لإلمام عبد القاھر الجرجاني , مكتبة القاھرة ,الطبعة الثانية أ
ي ,  - 2 د مصطفى المراغ ة ألحم وم البالغ ر: عل ه , انظ به ب ظ المش ا بلف ا صّرح فيھ ي م تعارة التصريحة ھ االس

 .  279ھـ ص:1327دارالفكر العربي , الطبعة السابعة 

 103ص:  1جـ حمد شوقي ، أل  األعمال الشعرية - 3

م  - 4 ي عل ان ف ه. انظر: التبي ذكر شيئ من لوازم ة أو ي ه بقرين ه وإال علي به ب ه المش راد ب بة وي ذكر المش وھي أن ي

 .234المعاني والبديع والبيان للطيبي,ص: 
 .103, وفي االدب المعاصر في مصر, ص:  104حمد شوقي ، ص:   أل األعمال الشعرية الكاملة  - 5
 .216ديوان حافظ إبراھيم , ص:  - 6
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زال   ة خالل الزل اة المجروح ذا المشھد بالفت ّبه ھ من وجه األرض بسبب الزلزال.ويش

ادت أ ا ك وت مّم دم البي ان بسبب ھ اعر لبي ّدمھا الش ي ق ة الت ذه صورة كلّي وت. فھ ن تم
  تخريب المدينة. 

  من الدھر إلشقائه, ويجّسم الدھر ليجعله إنسانا. الشاعر معروف الرصافيويشتكي 

  1ادِ ــــــــــــــــكَ نْ األَ بِ  اهدَ ـــــي يَ َرمْتنِ وَ     يادِ مَ عِ  ابرَ الخَ بِ  رُ ھْ الدَّ  ضَ وَّ قَ 

د  اعر صواعق ال به الش ن وش يئا م ى ش ه, وأبق به ب ان القاسي , وحذف المش ھر باإلنس
دمار والخراب  لوازمه "رمتني" على سبيل االستعارة المكنية ليعطي المتلقي الشعور بال
رة  ارئ لسبب الفك ا يضّل الق ه حّق ة . ولكّن ومدى قوة الدھر إلھانة البشر في صورة فني

  يھلك ويفني كل شيئ , ال الزمان. الخاطئة ألّن هللا سبحانه وتعالى ھو قادر مطلق من

  شاكيا أيضا: الشاعر معروف الرصافيويقول  

  2ىــــــادِ ُحسَ  نْ مِ  َعـــــدُّ تُ  تْ انَ كَ وَ         ــــــاھَ يْ ارِ رَ دَ  اءِ مَ السَّ  نَ ي مِ نِ تْ كَ بَ فَ 

ماء" ي من الس ا فبكتن الم ,  دراريھ ان الظ ا " باإلنس به "دراريھ ة , وش تعارة مكني ": اس
يحس المتلقي أّن وحذف ال ه "بكتني" و" من حسادي" ل يئا من لوازم مشبة به ,وأبقى ش

  الظواھر الطبيعية آذته وألّمته وخالفته,وأن يظھر مدى أحزانه النفسية. 

  شاكيا: معروف الرصافيويقول 

  3َجھِّمِ الُمَت◌َ  سِ ابِ العَ  هِ جْ وَ بِ  تْ حَ اَل وَ        ةً◌ً سَ وْ حُ نَ  اةُ يَ ه الحَ يْ فِ  تْ كَ بَ  ُت◌ٌ يْ بَ وَ 

اكي,    ان الب ان المھ اة" باإلنس به "الحي ة , وش تعارة مكني اة": اس ه الحي ت في ت بك "وبي
  وحذف المشبه به , وأبقى شيئا من لوازمه " بكت" و"الحت بوجه العابس المتجھم".  

  شكواه لشدة الحزن الذي عقد لسانه لكثرة اآلالم:  الشاعرإيليا أبو ماضيويظھر 

  4لل؟اه الفُ رَ ــــــتَ ــــا اعْ مَ  فٍ يْ ّي سَ أَ      دَ قَ عَ انْ فَ  يانِ سَ لِ  نُ ــــزْ الحُ  ــــــــدَ قَ عَ 

  ": استعارة مكنية ,وشبه "الحزن" باإلنسان القاسي, فحذف المشبة "عقد الحزن لساني

                                                            
   .380ص:  2, جـ الرصافيديوان  - 1
   .381ص:2جـ  المصدر نفسه,  - 2
   .  118ص:  2. وانظر:معروف الرصافي الثائر والشاعر,جـ40ص:1, جـ المصدر نفسه - 3
 .677ص: 3, جـ ماضيي إيليا أبديوان  - 4
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  به, وأبقى شيئا من لوازمه "عقد" للداللة على كثرة المصائب التي عجزته عن الكالم.

  العقاد:وقول 
   1ااھَ وَ كْ ر شَ صْ و مِ سُ أْ تَ  كَ مِ سْ جِ  احُ رَ ا    جِ ھَ رِ ائِ مَ ي ضَ فِ  رِ صْ ح مِ رْ جُ  ىسَ أَ  نْ امَ يَ 

(جرح مصر في ضمائرھا) استعارة مكنية, وشّبه " مصر" باإلنسان المجروح, وحذف 
تاذ الشديد  راز حزن األس ه " أسى جراح جسمك " إلب المشبه به وأبقى شيئا من لوازم

 ا وأحزانھا . الذي امتّد إلى مصر. فزاد مشاكلھ

  :الشاعرحافظ إبراھيم  كما يقولو اية:ــــكن -

 2قاني الَلونِ  أَحَمرُ  الَموتُ  َوُھنا       َجونٌ  الَلونِ  أَسَودُ  الَموتُ  َفُھنا

  :كناية عن الناس الذين احترقوا بالنار المشتعلة. فھنا الموت أسود اللون جون

اني ون ق ا الموت أحمر الل اس الوھن ة عن الن ون : كناي انوا ينزف وا وك وا وجرح ذين قتل
ي  ف المتلق ر عواط اعر أن يثي د الش يالن والحريق.يري زال والس بب الزل اءھم لس دم

  للمشاركة في ھذه الكارثة العظيمة. 

  ويقول أبوالقاسم الشابي لمواجھة شّدة األعداء في الكناية لتشكيل صورة فنية جميلة:

اءِ  َرْغمَ  َسأعيشُ  ةِ  فوقَ  كالنَّْسر       واألَعداءِ  الدَّ اءِ  القِمَّ   3الشَّمَّ

    .  بنفسه ھذا البيت كناية عن علو ھمته وثقته 

ا أبوماضيويقول  ا في شخصية  الشاعر إيلي أثيرا الذع ا تؤّثرت ة ألنھ اكيا من الطبيع ش
  محزونة:

   نِ يْ بِ ة الجَ بَ اصِ اَء عَ رَ فْ صَ ا ھَ فَ لْ و خَ ــدُ بْ تَ  سُ مْ الشَّ وَ                 

  4نَ يْ دِ اھِ ُع الزَّ وْ شُ ه خَ يْ ٌت فِ امِ اٍج صَ سَ  رُ ـــحْ البَ وَ                 

  " كناية عن المرض.وبذلك تبرزملكة الشاعر في توظيف صفراَء عاصبة الجبين"

                                                            
  .98ھدية الكروان للعقاد , ص:  - 1
  .217ظ إبراھيم , ص:ديوان حاف - 2

.                                                                                                     440ديوان أبي القاسم الشابي,ص:   -1
  .  724ص: 3ديوان إيليا أبي ماضي ,جـ - 4
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  فالشاعر نجح في تصوير صفرة المريض لون الشمس حين تغيب.  الكلمات.

  من الحب وآالمه: الشاعر عبد الرحمن شكرييشتكي 

َ بُّ         بِ ــــــــي الحُ نِ قَ ـــزَّ مَ  ـــــدْ قَ وَ  َ نْ أ   1!اسٍ ــــــــــرَ ضْ أَ وَ  ـــــابٍ يـ

  ھذا البيت كناية عن شّدة اإليذاء والظلم والوحشة.

  المحور الثاني: الصورة البديعية
اع  جام صوتي وإيق ن انس ه م از ب ا تمت ة لم ن الصورة البالغي ة م ّد الصورة البديعي تع

ّكه الجر2خاص ا يش ة تصويرية., ولم اع من ھيئ ذه الصورة  3س واإليق ر من ھ ويظھ
داخلي  ا ال خيال المبدع العميق, وحسن انتاجه , ومدى تأثيره في المخاطب بسبب إيقاعھ

  والخارجي.
  
  :4اســــالجن -

ه المتلقي وأن  جناسبال أحمد شوقي أتي الشاعر د"لينفعل ب د و" الحدي في كلمتى " الجلي
   يبين آثار الشكوى, وقوله:  

  "الحديد"و  "الجليد"      
  5الَحديد َوالنَ  الَصخُر, َوأَشَفقَ        الَجليدُ  َفذابَ  َشكواَي, َبَثثتُ 

  خليل مطران في الجناس " يھتك" و " يسرق" : وقول

  6َحاِملُ  َزالَّءُ  ما َتْجِنيهِ  َما ويْسِرقُ        ُمَخاِتلُ  َوْھوَ  الِبْكرِ  ِعْرضَ  أََيْھِتكُ 

أثير ؤثر ت ه ي راض إن ذف األع ي ق ر ف ى التفكي دعوھم إل راء وي وس الق ي نف ا ف ا قوي
  وحساسية ھذه القضية. 

                                                            
  .  331ديوان عبد الرحمن شكري , ص:  - 1
 .  37. والصورة بين البالغية والنقد للدكتور أحمد بسام الساعي, ص: 19سلوب د. فايز الداية, ص: جماليات األ - 2

 .51الصورة  الفنية في المفضليات, ص:  - 3
دكتور  - 4 ي,تح: ال دين الطيب ان لشرف ال ديع والبي اني والب م المع ي عل ان ف ھو تشابه الكلمتين في اللفظ . انظر: التبي

  .48ھـ ص: 1407ني , عالم الكتب , الطبعة األولى ھادي عطية مطر الھال
 .119ص: 1األعمال اللشعرية الكاملة ألحمد شوقي , مج  - 5
  .60ص:  2ديوان خليل مطران , جـ  -  6
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  اس:ــاالقتب-

بس ما كاقتبس الشعراء الشاكون من معاني اآليات القرآنية أو أجزائھا أو مفھومھا,    اقت

  آلية القرآنية:مفھوما من ا الشاعر خليل جبران

اــــا َوسَ ـا َساَء ِمْنھَ ـــــمَ      ىٍة يَتََوالَ ـــــــــْم َحالـــــــــكَ    رَّ

  1َراــــَر يسْ ـــــــفَتُْتبُِع الُعس     ة تتََولَّىــــــــــــْم أَْزمَ ــــــك

اْلُعْسِر ُيْسراً َمَع  إِنَّ   فأخذ الشاعر جزءا من اآلية القرآنية التالية:
2  

  : أحمد شوقيوقول 

  3دُ يْ ي تَزِ َوتُهُ لِ ـــــــھَيھاَت !بَل قَس     هِ ـــــــــالِ ى حَ ي َعلَ اسِ َوقَلبَُك القَ 

ريم  رآن الك ن الق رة م اعر تضمن الفك أن الش املتھم وك اف مع وي الكتش ديث النب والح
ال هللا  ا ق نم, وكم ار جھ الجارة بصورة فنية لتذكير المتلقي عن عواقبھم السيئة , وھي ن

جاء في الحديث النبوي الشريف : و 4ا بً طَ حِ  مَ نَّ ھَ جَ ا لِ وْ انُ كَ فَ  نَ وْ طُ اسِ القَ ا مَّ أَ وَ  عّزوجّل:
رضي هللا عنه قال: أتى النبي صلى هللا عليه وسلم رجل يشكو قسوة  5عن أبي الدرداءو

  6  ياسِ ب القَ لْ القَ  هللاِ  نَ مِ  اسِ د النَّ عَ بْ أَ  نَّ إِ وَ   قلبه ؟

     

                                                            
  .  69المختار من شعر خليل مطران , إعداد وتقديم : د. سميرسرحان و د. محمد عناني ,ص: - 1
 .6-5سورة اإلنشراح , اآلية :  - 2
  .119:ص 1األعمال الشعرية الكاملة ألحمد شوقي , مج - 3
 .14سورة الجن , اآلية :  - 4
ى  - 5 ي سرد الكن ى ف دين لالمقتن د هللا شمس ال و عب اني أب د هللا التركم ن عب از ب ن قايم ان ب ن عثم د ب ن أحم د ب محم

ذھبي ح ,ال راد :ت ز الم د العزي الح عب د ص ورة , محم ة المن المية بالمدين ة اإلس عودية  -الجامع ـ1408الس ـ  ھ ج

  .226ص:1
ي أل شعب اإلمان - 6 ر البيھق و بك اني، أب َرْوِجردي الخراس ن موسى الُخْس ي ب ن عل ه وراجع ,حمد بن الحسين ب حقق

د د حام د الحمي ي عب ار , نصوصه وخرج أحاديثه : الدكتور عبد العل ه : مخت ه وتخريج أحاديث ى تحقيق أشرف عل

دار , الھند –ة ببومباي أحمد الندوي ، صاحب الدار السلفي ع ال اون م ع بالرياض بالتع مكتبة الرشد للنشر والتوزي

د اي بالھن لفية ببومب ى ،  الس ة األول ـ  1423الطبع ـ  م 2003 -ھ ذلك:28ص: 7ج أثور  .وانظرك ردوس بم الف

ـ) 509- 445شجاع شيرويه بن شھردار بن شيرويه الديلمي الھمذاني الملقب إلكيا( يبأل الخطاب ح: ا ھ عيد ت لس

 .66ص: 5جـ  م1986 -ھـ  1406, دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان,  بن بسيوني زغلول
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  :حافظ إبراھيمالشاعر ويقول

 1ُر ُكلُّهُ في ثَوانيــــــــــمقُِضَي األَ       مَّ باَدتـــــُخِسفَت ثُمَّ أُغِرقَت ثُ 

الى: ول هللا تع ى من ق ذا المعن َدُكْم  فأخذ ھ َ َوَع ُر إِنَّ هللاَّ َي اأْلَْم ا قُِض ْيَطاُن لَمَّ اَل الشَّ َوَق
قِّ  َد اْلَح ال في موضع آخر:  2َوْع نَّ وق ِرِه َولَِك ى أَْم ٌب َعلَ اِس الَ  َوّهللاُ َغالِ َر النَّ أَْكَث

  3َيْعَلمونَ 

  الشاعر أيضا:يقول 

  4انِ دَ ـــــــةَ البُلَن◌َ يْ زِ  ِس◌ِ مْ األَ◌َ تَُك ِب◌ِ      مْ َل◌َ  َكأَنْ  َحتْ ُرھا فَأَضْ ـــــمْ ى أَ◌َ َوأَتَ 

ة: ة القرآني اعرمن اآلي بس الش رُ اقت ى أَْم ا  أََت اَلى َعمَّ ْبَحاَنُه َوَتَع َتْعِجلُوهُ ُس اَل َتْس ِ َف هللاَّ
  ضاء ربه.ليعبر عن قضاء هللا ونھاية اإلنسان المؤلم ليقنعه بق 5ُيْشِرُكونَ 

َ ي      سَ ال لِ  وَ  احٌ نَ ي جَ ـــــا لِ مَ    رــــــــــيْ عِ بَ  وْ أَ  ةٌ ـــــارَ يّـ

  6رـــــــوْ طُ سْ مَ  رٌ ــــــــــدَّ قَ مُ       الءٌ ا بَ ــذَ ھَ ا ، فَ رً ــــــبْ صَ 

َ سْ أَ  تُ حْ رِ  وَ    7رُ يْ ــــبِ الخَ  فُ يْ طِ اللَّ  ــــوَ ھُ  ي      وَ بِّ رَ  لُ ــــــأ

تفيد المتبرمون من ويقتبس الشاعر من ا وى ويس اثير الشكوى أق ة ليكون ت ة القرآني آلي
  رسالة هللا ليريحوا عن أنفسھم, وقوله تعالى:

   8اْلَخبِيرُ  يفُ اَل ُتْدِرُكُه اأْلَْبَصاُر َوُھَو ُيْدِرُك اأْلَْبَصاَر َوُھَو اللَّطِ 

    

                                                            
 .216ديوان حافظ إبراھيم, ص:  - 1
  22:اآلية  إبراھيمسورة  - 2
  . 21سورة يوسف , اآلية:   - 3
 .216ديوان حافظ إبراھيم, ص: - 4
  .  1سورة النحل , اآلية :  - 5
  .18سورة النمل , اآلية :  - 6
   103األنعام، اآلية سورة   - 7
 .103سورة األنعام, سورة  - 8



231  
  :1اقــــالطب - 

ران واستخدم ل جب ران خلي اق الشاعر جب دراء"  الطب دل  في كلمتي"صفو " و " ك لي
  على حالة الدنيا المتلّونة وبريقھا الخادع:

 ً َ ـــوِ فْ ي صَ ية فِ طِ  نْ مِ       ــــــاھَ لَ  ايَ وَ  رِ وْ رُ ا الغَ يَ نْ الدُّ  نَ مِ  آھا   2اءُ رَ دْ كَ  اھـ

  "مباعد" و" مدان":في الطباق الشاعر أحمد شوقي   ويقول

  3دانُ ــــَوأَنَت َخفوٌق َوالَحبيُب مُ       وٌق َوالَحبيُب ُمباِعدٌ ـــــَوأَنَت َخف

دى ق ان م ب لبي دان" للحبي د" و " م ي " مباع اعر بكلمت ى الش ه أت ده عن ه وبع ه من رب
  والفراق منه الذي سبب إخفاقه وفشله.

  :حافظ إبراھيمفي قول "تشيب" و" تھرم"  والطباق

  4َوُتھِرمُ  ُتشيبُ  ساعاتٍ  كَ ــــفي َكم     الِصبا َشرخِ  في َليلُ  يا أَھَرمَتني

ه  ذي َھِرم ذكر الشاعر صورة الطباق في كلمتي " تشيب" و " تھرم" لبيان ظلم الدھر ال
  باكورة عمره. في

تخدم افي واس روف الرص اق  مع الء"الطب حين" و " األخ دم   "الكاش ى ع ة عل للدالل
  التفريق بين األعداء واألخالء لنفاق معاملتھم,في قوله:

َ فَ      ىدَ العُ  نَ مِ  نَ يْ حِ اشِ وا الكَ كُ شْ أَ  تُ نْ كُ  دْ قَ وَ    5ايَ اكِ شَ  الءِ خِ األَ  رِ َجوْ  نْ مِ  تُ حْ بَ صْ أ

  خليل مطران:قول في " ُبَرَحائيو "  "يــــــِشَفائ"ومنه  

                                                            
ا  - 1 الطباق في البالغة بأنه الجمع بين معنيين متضادين أو الجمع بين الشيئ وضده . انظر: البالغة العربية في ثوبھ

  .64بيروت,ص: –الجديد"علم البديع" لبكري شيخ أمين ,دار الفكر العربي 
   .87ص: 1, جـ  ل جبرانجبران خلي ديوان - 2
  .142ص:  1األعمال الشعرية الكاملة ألحمد شوقي , مج - 3
 .290ديوان حافظ إبراھيم , ص:  - 4
   .123ص:  1جـ  الرصافيديوان  - 5
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  1من َصْبَوتي ، فتََضاَعفَْت بَُرَحائي         َداٌء أَلَـــمَّ فِخْلُت فيــــِه ِشفَائــــــي

ه  ى طبيعت ة عل ي " شفائي" و " برحائي" للدالل استخدم الشاعر صورة الطباق في كلمت
  المضطربة ونفسيته المتألّمة.

  يضا:أ طباق إيجاب وقوله في

  " التعّلة" و " دوائي" 

ــةِ    3َدَوائي في ُغـــْربٍَة قَالُوا : تَُكونُ          بالُمنَى 2إِنِّي أَقَْمُت َعلَى التَِّعلـَّ

  أتى الشاعر بكلمتي " التعلّة" و " دوائي" إلبراز ھموم الغربة التي تؤذيه.

  :ةــالمقابل -

   إيليا أبي ماضي :قول  في "  كثير الحزن " و " قليل الطرب "والمقابلة 

  4بِ رَ الطَّ  لَ يْ لِ قَ  سُ نْ األَ  فُ ـــرِ عْ ال       يَ  نِ ــــزْ ر الحُ يْ ثِ ا كَ ظًّ ه فَ ا لَ يَ 

ي  ارة عواطف المتلق عادة إلث رور والس ة الطرب والس زان بقلّ رة األح اعر كث ل الش قاب
  لحياته الشقّية.

ائي دررا  والمقابلة في جملتي ا    " و " تبكي لبك ه  "" أبكي دم رة ھموم ى كث دّل عل ت
  النفسّية , في قوله:

  5رارَ ي دُ ائِ ــــــــكَ بُ ـــي لِ كِ بْ ي تَ ھِ ــا    وَ مً ـــــي دَ كِ بْ ا أَ نَ أَ ــــــي وَ نِ تْ قَ انَ عَ 

  

                                                            
  .17ص: 1, جـ ديوان خليل مطران  - 1
ه  - 2 ل ب ا يتعل ة ) م م الوسيط ,وانظر: ( التعل ات ـ حإل المعج د الزي راھيم مصطفى ـ أحم د ب ادر ـ محم د الق د عب ام

 .623ص:2جـ النجار
  .18ص:1, جـ ديوان خليل مطران - 3
 .141ص: 1ديوان إيليا أبي ماضي , جـ  - 4
 .442ص: 2, جـ المصدر نفسه  - 5
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  :1ابــــاالطن -

  أحمد شوقي :وقول 

  2َواألََلمُ  الُجرحُ  َفَثمَّ  الَعُدوِّ  َيدُ        َلَمَست َفما ِبآالمٍ  الِجراحِ  ُكلُّ    

  فإّن تكرار الكلمات يدّل على كثرة آالم التي واجھھا الشاعر من األعداء.

  وقوله:

ً  ُخفوقِكِ  ِمن أَشكو ُكنتُ  َلَقد   3الَخَفقانِ  َعلى َلَھفي َفيا َفَولّى       داِئبا

ى خّص الشاعر بذكر خفق المخاطب المثابر, مع أّنه  ة عل ان للدالل داخل في عموم الخفق
  معاملته ألّنه كان يحّبه وال يتوّقع منه مثل ھذا السلوك السّيئ. أّنه تألّم من نفاق

  المحور الثالث: الصورة الحقيقية

و  د تخل ل ق "لم تعد الصورة البالغية وحدھا المقصودة بالمصطلح(مصطلح الصورة), ب
ك فھي  -العبارة أو البيت ة االستعمال, ومع ذل ارات حقيقي من المجاز أصال, فتكون عب

  .4دالة على خيال خصب"تشّكل صورة 
ة" ة" 5ويسميھا د/نصرت عبد الرحمن الصورة "التقريري ي البطل الصورة الذھني ود/عل

  6من حيث نتيجة لعمل الذھن اإلنساني في تأثره بالعمل الفني وفھمه له"

                                                            
رحمن السيوطي ,  - 1 د ال ان لعب اني والبي م المع ي عل ان  ف ود الجم ھو تأدية المعنى بلفط أزيد منه لفائدة. وانظر: عق

ـ  ص: 1305صر,الشرقية م ي صّباغ , 102ھ د عل دكتور محم ين لل ان والتبي اب البي ي كت . والبالغة الشعرية ف

رية  ة العص وبي , المكتب ين األّي ة : د.ياس راف ومراجع ى  –إش ة األول روت, الطبع ـ 1418بي م ص: 1998 -ھ

220. 
 .214ص: 1األعمال الشعرية الكاملة ألحمد شوقي , مج  - 2
 .142ص: 1 , جـ المصدر نفسه  - 3
ي  - 4 ا  د. عل ي أصورھا وتطورھ ة ف اني الھجري, دراس رن الث ر الق ى آخ ي حت عر العرب ي الش انظر: الصورة ف

دلس  ل, دار األن ة  –البط ة الثاني روت ,الطبع ـ 1401بي دكتور 25م, ص: 1981 -ھ ديث لل ي الح د األدب .و النق

 .457غنيمي ھالل , ص: 
 .13نفسه,ص : رجع انظر: الم - 5
 .28نفسه, ص: رجع مال - 6
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ة  1و"قد تسمى بالصورة الحّسية " و"تسمية الصورة "الحقيقية" أصدق تسمية,ألن الحقيق

ي  از ف ل المج د".تقاب ة والنق رف البالغ و الصورة  2ع ر ھ ا آخ ا نوع ا يضيف إليھ كم
  3الرمزية النمطية".

لمين  ى المس م الشديد عل وكما يقّدم الشاعرمعروف الرصافي الشكوى من الغرب وظلمھ
  أثناء حروب البلقان:

َ بِ  مْ كَ    ى امَ تَ يَ ــــــة وَ ـــــاعَ ضَ ى مَ امَ يَّ أَ وَ     ـليْ تِ قَ  مْ كُ نْ مِ  ــــــانِ قَ البلْ  ضِ رْ أ

  اما ھَ ـــاء وَ ضَ الفَ  ـــــــأَلُ مْ ثثاً تَ جُ     ــمْ ھُ نْ مِ  ضِ رْ ي األَ فِ  نَ وْ مُ الِ الظَّ  رَ ثَ نَ 

  اماظَ عِ ماً وَ ـاجَ مَ جَ  ـــــمْ ھُ نْ مِ  مَ ـ    ــوْ ا الـيَ نَ يْ أَ ـــــــالد رَ البِ  كَ لْ ا تِ نَ يْ تَ أَ  وْ لَ 

ً ا كَ وْ ارُ حَ ال أَ ـاماً وَ حسَ  ـ     ربِ و العَ نُ بَ  مْ ھُ نْ عَ  اعِ فَ ي الدَّ ا فِ ظَ ا نِ مَ     الما

  ا ي اآلالمَ كِ تَ شْ نَ  ــــــمِ لْ ى الظُّ لَ إِ الً       فَ دْ عَ  ةُ ــــــــاسَ يَ ه السِّ ذِ ھَ  نْ كُ تَ  نْ إِ 

   4امَ اَل سْ ـــــا اإلِ بھَ نْ ل ذَ ى كُ رَ يَ  بُ      رْ الغَ  ـــــــــــحَ بَ صْ مةً أَ أُ  هللاُ  مَ حِ رَ 

ا حدث فيصّور الشاعر ظلم الغرب في منطقة  "بلقان" بألفاظ حقيقية وعبارات وصفية م
نتي  ين س ان ب ة خالل حروب البلق وس الغالي دمير وضياع النف ى 1912الت م 1913م إل

  للغلبة على أراضي الدولة العثمانية.

تال   ة المسلمين ق ة فلوجة وإھان دمير مدين ويشكو الشاعر أيضا من الجيش البريطاني لت
ين أھل  ا وجرحا وفراقا ونفاقا ب نيعة  أنھ الھم الش دھم ألعم والھم. وينتق ا ألم ديار ونھب ال

  ليست من التمدن والعال:

 هجَ وْ الفلُ  نِ ــاكِ سَ ي مَ فِ  ـــمْ يكُ غْ ى        بُ ـــــــــــــاسَ نَ تَ نَ  نْ لَ  زُ ـــــيْ لِ كَ نْ اإلِ 
 هجيْ جِ شَ حه وَ يْ ـرِ جَ  اضيوَ المُ بِ     ال    إِ  ـــــــــي هللاُ فِ شْ يَ  نْ ي لَ بغْ  اكَ ذَ 
 جــهيْ رِ فْ ي تَ غِ تَ بْ نَ  فِ يْ ى السَّ وَ سِ بِ    نا     أَ  يــــــةُ ـــى الحمِ بَ أْ تَ  بٌ رْ كُ  وَ ھُ 
 5ــهجَ وْ جُ حْ ــــة المَ يَ نْ ن البِ كْ رُ ا        م وَ الشَّ وَ  نَ يْ اقِ رَ العِ  ىكَ بْ أَ  طبٌ خُ  وَ ھُ 

                                                            
 .28د. علي البطل, ص:  الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الھجري - 1
  .   53الصورة الفنية في المفضليات ,ص:  - 2
 .29 -28الصورة في الشعر العربي د. علي البطل,,ص:  - 3
 .435ص: 2ديوان الرصافي , جـ  - 4
  344ص: 3لمصطفى علي , جـ  ديوان معروف الرصافي شرح وتعليقات - 5
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ل ع أھ اني م ز والجيش البريط ة اإلنجلي اعر معامل ا يصّور الش ة م ذه صورة حقيقي  فھ

   الفلوجة وأحوال المدينة بعد تدميرھا في يد اإلنجليز بألفاظ حقيقية ووصفية.

ا  ه مم دم قوت ده وع ي جس ديد ف ه الش ة لمرض ورة حقيقي ي ص كوى ف دم الشاعرالش ويق
 اليستطيع أن يستريح ليال.

  يمِ ـدَ ــــعُ ّق لِ ـــــرِ يَ  مْ لَ ــي وَ انِ ھَ دَ ي         وَ ـمِ ظْ عَ  قَّ ي دَ لِ اصِ فَ ي مَ فِ  ــعٌ جْ وَ 

  يمِ سْ جِ  ةِ حَ صِ ي بِ رِ قْ فَ  مْ حَ ارْ بِّ فَ رَ      ي     مِ وْ ت يَ ــوْ ي قُ بِ سّ كَ تَ  نْ ي عَ نِ اقَ عَ 

   1ي ــــــابِ صَ وْ أَ  ــنْ د مِ شَ ي أَ ـــرِ قْ فَ  نَّ أَ                     

 وكما يقول الشاعر أيضا:

لُ فَ  َ الفَ  ردْ ا صَ يَ  كَ يْ لَ عَ  نُ وْ كُ ا     يَ ايَ جَ السَّ  بِ يْ ذِ ھْ س تَ رْ دَ  أوِّ   ــاةِ تـ

ُ شَ ا نَ ذَ ـراً      إِ يْ خَ  اءِ نَ بْ األَ نُّ بِ ظُ نَ  فَ يْ كَ فَ    ــالتِ اھِ الجَ  نِ ضْ حِ وا بِ أ

  2اتِ صَ اقِ النَّ  ديّ وا ثَ عُ ضَ تَ ا ارْ ذَ ـال     إِ مَ كَ  الِ فَ طْ َجى أِلَ يُرْ  لْ ھَ وَ 

د فيشير الشاعر إلى باعث حقيقي للمجتمع الفاسد وھو جھل األمھات الالتي يكّن أّول  مھ
ة. وتضّمنت  ر المتقّدم ة غي ة لألّم ذه صورة حقيقي يفھم . وھ عب وتثق اء الش ذيب أبن لتھ

    صورة بيانية لتوضيح الصورة وتفسير جزئياتھا وھو اإلنسان المثقف الكامل.

  ويعبر الشاعر إبراھيم ناجي عن غلظة حبيبه:

◌َ وَ  عوْ مُ ال الدُّ فَ  بِ ـ         ــيْ بِ ى الحَ لَ عَ  بُ يْ بِ ا الحَ سَ قَ وَ    3الهْ ال الصَّ

ؤّدي المعنى  اظ التي ت ة لقسوة الحبيب باأللف فحاول الشاعر أن توضح الصورة الحقيقي
  الحقيقي لينفعل المتلقي به انفعاال عميقا.

ة  ة والبديعي ورة البياني ل الص ة مث ة المتنّوع ور الفني اكون الص عراء الش تخدم الش فاس
اجھم والحقيقية لتوصيل تجربتھم والكشف عن دخائلھم. ويختلفون من شخص آلخرفي نت

  الختالف قدرة التخيل من شخص آلخر,ولكنھم لم يتكلفوا ولم يسرفوا في ذلك. 

   

                                                            

 .  95ص: 1, جـ ديوان معروف الرصافي -1

  .  349ص:2, جـ المصدر نفسه - 2
  .132الطائر الجريح إلبراھيم ناجي, ص: - 3
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  لوبـــــالمبحث الثاني : األس

ب  لوب األدي ر. فأس ون حصيلة الفك و يك ي الشعر , فھ يا ف لوب عنصرا أساس ّد األس يع
ه أيضا : ا أن ن وتعبيره يعكس أفكاره ومشاعره وخياالته, كم ن , فال يوجد ف "صميم الف
  1بدون أسلوب كما ال توجد صورة بدون ظال ل وخطوط".

ين المخاطبين أو  ه وب واألسلوب كذلك ھو:" المظھر المادي النتاج األديب , والصلة بين
ل  ي جم وغھا ف اس وص ى الن اره إل ل أفك ي نق ة ف تكلم الخاص ة الم و طريق ھ

   2وعبارات....".

لوب أتناولھم الخاص. نظم الشعراء شعرھم في أس ذا المبحث في وس  الجمل تراكيب ھ
    .وقيمته الجميل الفني األدبي األسلوب إلدراك شعرالشكوى في الواردة الكلمات وصيغ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .29, ص: م1977الخامسة الطبعة القاھرة ,  –دار المعارف , في النقد األدبي د. شوقي ضيف - 1
 .29, ص:  المرجع نفسه - 2
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  أّوالً: األسلوب الخــــــــبري    

ان  الشاعرجبران خليل جبرانويشتكي  ا ك ا باعت وأنفقت كل م ة أنھ على لسان األرمل
  عندھا:

ً     ورَھْنُتهُ  ىـــِبْعُت كلَّ الُمْقَتنَ  َلَقدْ    1هُ ــــِمْنُه ُصْنت َوأَْنَفْقُت حتَّى َخاِتما

د وتثبيت أن     واستخدم الشاعر أسلوبا خبريا . واستخدم "لقد" مع الفعل الماضي للتأكي
ى المال كله قضى وانتھى . و" لَّ الُمْقَتَن واؤ" للترتيب ك ى الشمول و"ال ة عل ّل للدالل " ك

  والتعقيب . و"حتى" إلبراز انتھاء الشيئ .

ا بقي  ى م ة عل و"خاتما" اسم النكرة للداللة على العموم. و"منه" حرف الجر(من) للدالل
  عنده من المال. 

ان  أنفقت : أتى الشاعر بفعل ماض من باب اإلفعال ليؤّكد على االنتھاء والفناء لكل ما ك
  عنده من الثروة والمال والمتاع.

  انتھى المال الذي كان عنده أمانة وكان يحافظ عليه. صنته: أي

ألم ويشكو  الشاعر حافظ إبراھيموتخلّل  ينا , ويت ة مس ة في مدين ة العظيم مشھد  الكارث
  عند رسم ھذه الصورة المؤلمة لكثرة الدمار والھالك. 

  2أَدِركاني أَبي أُّمي اديــــــُين ِض      األَر باِطنِ  في ساخَ  َقد ِطفلٍ  ُربَّ 

  واختار الشاعر أسلوبا خبريا لتقرير المشھد المؤلم:

  رّب طفل: يدل على كثرة األطفال 

اطن  ال في ب ة بسبب سيخ األطف ة العظيم ّث الحادث قد ساخ: أتى الشاعر بفعل ماض ليب
  األرض.

ذا فعل مضارع  د الستمداد, وھ ال من بعي ينادي:حال في الجملة يدل على صياح األطف
  لتھم السيئة.يدل على استمرار حا

ذين ينسيان  الم ھو األم واألب ال ذا الع ه في ھ أمي وأبي: أقرب إلى اإلنسان وأشفق علي
ا,  ى طفلھ ھا عل ي تضحى بنفس ا األم الت ة األوالد , ومنھم ي رعاي ا ف ھما وراحتھم أنفس
اء  دتھم أثن ا ع ال ألجل مس ة لألطف ا العواطف الرقيق اعرأوال  مراعي ا الش ذا ذكرھم ولھ
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ة الع اء الكارث ى ي بھما إل ا. ونس اس جميع ن الن ل م رب الطف ا أق ّدم األم ألنھ ة . وق ظيم

  المتكلم في أسلوب النداء للتحبب والتقرب.

اء  ب والرج ه الطل رض من ر والغ ل األم ائيا فع لوبا إنش اعر أس ار الش اني: اخت أدرك
  واالستعطاف في ھذه المشكلة.

  ھمومه وأحزانه:إلى هللا من  الشاعر أبوالقاسم الشابي ويشتكي الشاعر

دھا الھمُّ ــــــــــــھ   1ِع الفََضاء السَّاھيـــــــإلى َمْسمَ      ذِه زفرةٌ يَُصعِّ

وم  ى الھم استخدم الشاعرأسلوبا خبريا لتقرير حالته السيئة, وبدأ البيتين بالھاء ما تدل عل
  .التي أصابته وأشقته, وكّرر حرف الھاء في صدر البيت للداللة على كثرة الھموم

  زفرة: وضح الشاعر نفسه بأسلوب بياني ليوضح حالته المتألّمة.

اھي ـاء الس مع الفض ى مس ك إل ي تل يس المتلق دودة لتحس اعر األصوات المم ر الش : وّف
ى إحاطة  وحي إل ة الفضاء ت وتر واتساع اآلالم , وكلم ؤر الت المواشجة , وھي تعكس ب

وط مخّوف لتالحق كسر ة بھب اب المتلقي بالسقوط النوائب به. وتختم القافي اء ماينت ة الي
  من االرتفاع في قعر النوائب. 

  في أسلوب خبري لوصف حالته المؤلمة والستغاثة من هللا.الشاعر وشكا 

  2إلھي يا امعٌ ـــــــــس أَْنتَ  فھلْ        ُتناجيكَ  الشَّقاءِ  ُمْھَجةُ  ذهِ ـــــھ

  وبدأ البيت أيضا بالھاء ليؤّدي معنى األلم والوجع.

أن  جةمھ ه, ك وم ب ة الھم ى إقام دل عل ان لي ة ظرف مك ذه الكلم : نسبتھا إلى الشقاء, وھ
  الھموم جعله مسكنا وأشقاه.

ك ذه تناجي اه. وھ المنجي أسراره وخفاي ادي للھمس ب دال تن اجي  ب اعر تن تخدم الش : واس
تخلص  ى ال الكلمة تحمل معنى إظھار التوتر الداخلي واالستغاثة من الذات الذي يقدر عل

  منه وأسند إلى ضمير المخاطب استغاثا من هللا.

ب  ن الطل تفھام للغرض م تخدم أداة االس داء . واس ذا الن واب لھ ب الج ب لطل ـ : للتعقي ف
د  زال البعي ه وإن والرجاء في األحوال الشقية. واستخدم أسلوب النداء لغرض االلتفات إلي

  منزلة القريب.
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مير ال ه ض ى نفس ة إل م الجالل ب اس ي: ونس ب إالھ رب والتحب رض التق تكلم لغ م

  واالسترحام.

  :أبوالقاسم الشابيويقول الشاعر 

  1ابِ بَ ر الشَّ جْ ت فَ زَ اوَ جَ تَ  نْ ا إِ مَ وَ       اةِ ـــيَ ي الحَ ا فِ مَ اة وَ يَ مت الحَ ئِ سَ           
وكّرر الشاعر ألف الممدودة عدة مّرات التي تشير إلى توسيع النوائب وتمديد اآلالم . 

ف الشجرية والحلقية التي توحي بالصعوبة والتطويل دليال على زيادة واستخدم الحرو
  المعاناة.

  سئمت: استخدم الشاعر الفعل الماضي ليثبت العيشة األليمة. 

  الحياة : عّرفه بأل لتثبيت المدة المعينة ھي حياة الدنيا. 

  ما : استفھامية لتفيد اإلنكار لطول الحياة.

  لى السرعة والعجلة التي تؤّدي إلى إطفاء مصباح الحياة. الحياة: كّررھا الشاعرلتدّل ع

  ما : النافية لغرض إنكار الحياة الطويلة. 

ل استعمل تجاوزت ادة والطول , ب ى الزي دل عل ا ت :ما استخدم الشاعر كلمة اعتدت ألنھ
(تجاوزت) من جاوز ليدّل على الغلبة والسرعة دليال على قضاء بشاشة الشباب بسبب 

  م .غلبة الھمو

باب  ر الش يرة, فج رة القص ى الفت ة عل باب للدالل ى الش ر) إل ة( فج اعر كلم : نسب الش
  وعّرف كلمة (الشباب) ليخّصص فترة الحياة الدنيوية القصيرة.
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  وقوله أيضا:

  1ِبَصابْ  رحيقٍ  من شْعَشَعتْ  وما       اـــــــوأَوَجاَعھ اللَّيالي َسِئْمتُ 

  صدر البيت ليؤكد اكتئابه وملله من اآلالم. سئمت: وكّرر الشاعر ھذه الكلمة في

رة اآلالم ال  ى أن فت ة عل ين في صيغة الجمع للدالل الليالي أوجاعھا :وذكر الشاعر كلمت
ة  وة الغالبي د الق دال من المصائب لتفي الى ب ر اللي د. وذك ل تطول وتزي زول ب ل وال ت تقل

درة والو وع وعدم المؤنس في ھذه الحالة المؤذية وعدم وجود الق ذا الن ة لھ يلة لمواجھ س
ة(أوجاع)  ة. ونسب كلم وة المؤلم من المصائب , وإّنما يجعل خائفا اإلنسان في ھذه الخل
ذا  ى ھ ى الھجوم عل إلى ضمير(ھا) ما يرجع إلى الليالي للداللة على حرصھا الشديد عل

  اإلنسان الضعيف الخائف.

  بـ : يدل على االلتصاق بواٍد.

وادي اعر ال ائب  وادي: ونسب الش رة المص ة كث ل مواجھ تكلم ألج اء الم ى ضمير ي إل
اة الشاعر ودوام  ى معان ة عل المتعاقبة كأنھا جعلت له مسكنا. وأتى بصفة(العذاب) للدالل

  مكابدته وتطويل زمن تعاسته. 

ر  روف الرصافيويظھ د   الشاعر مع ه . وال يج ول دعوت دم قب ا بسبب ع الشكوى يائس
  غم إنه نادى عاليا عّدة مّرات :أحدا من يلّبي نداءه , على الر

  2ىادِ نَ أُ  ــــمكَ  ةً ــــرَ ھْ ـــاه جَ اعَ يَ اضِ ب     وَ يْ جِ مُ  ي منْ لِ  سَ يْ لَ ي وَ ادِ نَ أُ  مْ كَ 

  اختار الشاعرأسلوبا خبريا للداللة على الكثرة والتعجب واالستنكار.

ر البيت كم أنادي: كم خبرية تدّل على كثرة دعواته لمساعدته. وتكرار الكلمتين في صد
  وعجزه تؤكد على كثرة نداءاته.

  و: حرف العطف يدل على الجمع والمشاركة.

  ليس: وأتى بالفعل الناقص ليبين النفي في االستجابة. 

  لي: واستخدم ياء المتكلم ليؤكد عدم استجابة دعوته.
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ه و  داد دعوات ى امت من : أتى الشاعر بـحرف الجر(من) مع اسم مؤخر" ليس" ليؤّكد عل

  قبول دعوته.عدم 

  مجيب:جاء باسم الفاعل المفرد النكرة ليؤكد على رّد دعوته.

  : يتحسر الشاعر على إخفاقه في طلب المعونة.رةــــاه جھـــواضياع

وم   الشاعر خليل مطرانويذكر  رة الھم دما اكتئب من كث ري عن اكيا في أسلوب خب ش
م  والمصائب حتى جلس على صخرة صّماء وتمّنى أن يصبح مثلھا ح أّي أل تى اليشعر ب

  ولوعة الفراق:

خْ ـــَقْلبَ       َصْخٍر أََصمَّ ، َولَْيَت لي َعَلىثاوٍ    اءِ ــاً َكَھِذي الصَّ مَّ      ! 1َرِة الصَّ

  ثاٍو: أتى الشاعر بخبر نكرة للمبتدأ محذوف للتركيز على القّوة وعدم التأثر. 

  على: ليفيد االلتصاق والظرف. 

ة صخر أصم: وذكر الشاعر  ه يصير مثله.وكلم ى أن ة عل ظرف المكان مع الصفة للدالل
  (أصم) صفة لتفيد عدم االستماع والّرد عليه.

  ليت: إلظھار الترجي ما ال يمكن أن يحصل عليه.

  لي وقّدم الخبر ليدّل على إصراره. 

أّثر  ر.وال يت قلبا: اسم ليت مؤخر نكرة ليدل على تعظيم القلب وجموده وتجّرده من التغيي
  األحداث الخارجية. من

ة  واج البحر كمقابل ة أم ك: أداة التشبيه ليفيد وجه المشاركة بينھما وھو الصالبة لمواجھ
  األمراض واألسقام. 

  ھذه: اسم اإلشارة للقريب لداللة قوية على أنه ثاو على صخر.

أل  ا ب ى صخرة واحدة وعّرفھ الصخرة الصّماء: استخدم الشاعر كلمة الصخرة لتدل عل
ديرة لتؤّك ه الھ ه أمواج ي تواج ي البحر الت ى الصخرة المخصوصة الموضوعة ف د عل

ي  ال أو ف ي الجب وعة ف ة الموض خرة العام يس الص ة. ول ه الھائج ف رياح وعواص
  المنتّزھات الجميلة التي يشاھدھا الناس ويسّرون بھا . 
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  الحالة.  الصّماء: وأتي بصفة الصّماء للداللة على فقدان حسھا وشعورھا ودوامھا بھذه

ى أن  ه مصرٌّ عل ى أن دل عل ا ي ا م ذكرا وأخرى مؤنث ّرة م وكّرر الشاعر صخر أصم م
  يكون مثله بال إحساس وبال ألم لتريح نفسه  من األحزان ولوعة الفراق.

  في أسلوب خبري:  الشاعر عبدالرحمن شكريويشتكي 

يائِ مَ ي دِ ـا فِ عً رِ سْ مُ  ـــوِ جْ الشَّ  نَ و      عــاً مِ بُ نْ ي يَ عِ وْ لُ ـي ضَ فـِ  تَ ــرْ جَّ فَ  تَ نْ أَ 
1  

  أنت فّجرت: استخدم الشاعر ضميرا منفصال لتأكيد المخاطب أنه ألّمه وآذوه.

ة والتشديد  ة الكلم ر. ونغم ى حدوث أمر التفجي ة عل فّجرَت: وأتى بالفعل الماضي للدالل
  توحي أيضا إلى شيء عظيم, وھو تفجير ينابيع المصائب والمعاناة.

  لظرفية المكانية. في: للداللة ا

وحي بمصاب  ه ي ا ألّن ا ذكر قلب ى الشمول. وم ة عل ضلوعي : وجاء باسم الجمع للدالل
الجزء الصغير من الجسد, بل أتى بكلمة (ضلوع) لداللة مصاب بأكبر جزء من الجسد 
ل  ه بنق ّوة  الجسد كلّ ل الق ه ينق ذا الجزء ألن ى ھ ألما وشجوا. ويركز نظام الجسد كله عل

  ب الشاعر (ضلوع) إلى ضمير المتكلم إلظھار أحزانه النفسية والشخصية. الدم. ونس

  ينبوعا: وذكرھا الشاعر نكرة تعظيما للداللة على عدم إحاطة ببحر المصائب.

  من الشجو: وأتى الشاعر بتمييز (من الشجو) لتخصيص ينبوع اآلالم.

وع المصائب في الجسد أل أثير ينب ة ت ان كيفي ل في مسرعا: حال نكرة لبي ن الحزن ينتق
  جسده سريعا. 

ى أصل اإلنسان وصلة  اء) ليركز عل ة (دم ة . وذكركلم ة الظرفي ائي: في للدالل في دم
الحزن به. أنه صار من أصله وجعله مسكنا, ال مفر منه , وال وسيلة للتخلص من بحر 

  الھموم.

دم ال على لسانالشاعرإيليا أبو ماضي  ويعرض   ى هللا لع ر الشكوى إل ه الفقي اواة أن مس
ا  لوبا خبري ى رأسه , واستخدم أس وضع التاج على رأس الغني بينما وضع األشواك عل

  وحواريا:

َ تّي مَ اهُ حَ بَّ ا رَ يَ  خُ رُ صْ : يَ رُ يْ قِ الفَ  الَ قَ  ُم الِمـــــوسَ تـ   ي؟سِ فْ ي نَ ـــَر فِ ـــي تَُحكَّ
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  1ي؟سِ أْ ي رَ لَ عَ  كَ وْ ُع الشَّ ضَ تَ  ه وَ سِ أْ ــــــي رَ لَ ــــــــاَج عَ ـــُع التَّ ــــــــضَ تَ  وَ 

أثير    ر) ليكون ت قال الفقير: استخدم الشاعر فعال ماضيا ليثبت قوله , وأتى بكلمة (الفقي
  قويا في ذھن المتلقي.

  يصرخ: واستخدم فعال مضارعا ليدّل على استمرار طلبه من هللا وإصراره.

  عطاف.يا رّباهُ: أسلوب النداء للتقرب والتحبب واالسترحام واالست

  حتى: للداللة على مدى انتھاء أيام الصعوبة.

ر  ائيا للتقري لوبا إنش ز أس ي العج تخدم ف ي نفسي؟:واس ـوسَر ف ُم الِمــــ ـي ُتَحكَّ متـــ
  واالسترحام.

  تحّكم: وأتى بالفعل المضارع للتجديد والتغيير ,وإلفادة تغيير حالته من العسر يسرا.

  المعّرف بأل ليرّكز على حالته المحبوسة.الِمـــــوسَر:واستخدم اسم المفعول  

  و:للمشاركة في الحكم السابق. 

  تضُع الشوك علي رأسه: كناية عن الغناء والعزة.

ي  ى الغن ة هللا عل تمرار لرحم دوام واالس ى ال ة عل ارع للدالل ل المض ع:أتى بالفع تض
  واستمرارالشقاء للفقير.

ى رأسه إلظھا اس من أجل التاج:القلنسوة التي يضعھا الملك عل ين الن ه ب أنه ومنزلت رش
  رئاسته لھم , ويستخدم رمزا للعزة والمجد.

  على:للداللة على ظرفية مكانية.

ام الناس.ونسبه  رأسه:أھم العضو للجسد كله كأنه رئيس الجسد ما يواجه العزة والذلة أم
  إلى ضمير الغائب ما يرجع إلى الغني َمْن له شأن عظيم بين الناس.

  لى التفات المخاطب إلى المتكلم واالستبيان في الحكم السابق.للتركيزع و:  

ي رأسي  ر تضُع الشوك عل ى استمرار بؤس الفقي دّل عل اء. وي ر والغن ة عن الفق : كناي
  وذلّته.
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  من الھموم القاسية:الشاعر ويشتكي 

  1امٍ ثَ لِ ي بِ نِ ـــوْ يُ عُ  قَ ـــوْ فَ  تْ بَ ــــرَ ضَ     ــــاءُ يَ الضِّ  حَ ــا اَل لّمَ كُ  مٌ ـــوْ مُ ھُ  يْ بِ 

   بي: خبرمقدم شبه الجملة للداللة على شخصيته وأھميته.

  و"ھموم": مبتدأ مؤخر نكرة وجمع التكسير للداللة على كثرة الھموم .

  كلّما : يفيد استمرار الھموم واإلحاطة به.

  الح: فعل ماض أتى به بعد "كلّما" ليفيد استمرار لمع الضياء.

ام: فنت وني بلث وق عي ه أي دون ضربت ف وق عيون وم ف ه الھم ياء , رمت ع الض ة لم يج
  إعطاء فرصة لمح البصر للتنفيس من الھموم والراحة منھا.

تكي  اد ويش اعر العق ه الش ث أن ن حي روان م ائر الك ن ط اطئ ع نھم الخ اس بظ ن الن م
م.  دره لجھلھ ّط ق اذب ولح اس الك اليجّدد األلحان والمعاني. ويتألم الشاعر من ادعاء الن

  حقيقة أنھم ظلموه:وفي ال

دِ جَ ر مُ ــيْ غَ  كَ وْ مُ عَ زَ  يانِ وَ ـــرَ اكَ , يَ كَ وْ لُ ھَ جَ  لْ ,بَ  كَ وْ مُ لَ ظَ     ــــانِ حَ لْ األَ  دِّ
2  

ت  ا لتثبي لوبا خبري ار أس رب , واخت روان ألجل التحبب والتق ائر الك اعر ط خاطب الش
  التقصير من شأنه.

ا  ى األلحان م ّدد) إل ر مج د األلحان: أضاف (غي اليب واللغات غير مجدِّ ى األس دل عل ي
  والمعاني واألفكار المتكّررة والقديمة.

اس من شأن الطائر  م الشنيع وھو تقصير الن راز فعلھ ظلموك: أتى بالفعل الماضي إلب
  لتكرار األلحان والمعاني وال

  كلمات. ونسبه إلى ضمير المخاطبة ألجل التقرب وتمييز الحق وإزالة الظلم. 

  الحقيقة وتوضيح الظلم الواقع عليه من الناس.  بل: استخدمه الستدراك

جھلوك : وجاء مّرة ثانية بالفعل الماضي( جھلوك) لتثبيت الظلم الواقع عليه. وقّرر أنھم 
  أشّدوا جورا عليه إلخفاء مكانته وحّط قدره وعظمته في عالم األدب.  

  ويقول الشاعر شاكيا من آالمه النفسية في أسلوب خبري:
                                                            

 .677ص:  3, جـ ماضيي يليا أبديوان إ - 1
 .10ھدية الكروان لعباس محمود العقاد , ص:  - 2
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    1اــانَ ي عيَ ـافِ ب الخَ ھْ اللَّ  ــيءَ ضِ يُ ـــــانا       لِ خَ دُ  نَ ثْ فُ نْ يَ  انِ رَ ـــيْ النَّ  ةُ عَ ـــذْ لَ 

لذعة النيران: اختارھا للداللة على شّدة ھذه الھموم النفسية التي تشعل اإلنسان وتقضي 
  عليه. 

  ينفثن دخانا :خبر جملة فعلية ليدل على ثبوت تأثير الھموم واستمرارھا.

  سبب نفث الدخان على النفس البشرية. لـ : لبيان

ا)أي تشعل   ابقة(ينفثن دخان ة الس ة نتيجة للجمل ذه الجمل افي عيانا:وھ يضيء اللھب الخ
ار  ا. فاخت دا وحب اما وحق ا وخص ة مرض ية المخبئ وم النفس ل الھم ة ألج ار المكتوم الن

  المجروحة.   الشاعر األلفاظ التي لھا تأثير قوي على نفس المتلقي للمشاركة في أحاسيسه

  في أسلوب خبري لتقرير حالته المؤلمة: محمد مھدي الجواھرييقول الشاعر 

ً ـــاَت سَ مَ ا المَ نَ تْ رَ أَ ا     وَ نً ـــوْ لَ ا فَ نً ـــــوْ لَ  ـا اآلالمُ نَ تْ فَ ـــرَّ عَ       2ـاـاعَ سَ ـا فَ ــاعـ

  عّرفتنا: أتى الشاعر بالفعل الماضي ليؤكد وقوع اآلالم به .

  خدم جمع التكسير للداللة على كثرتھا. اآلالم : واست

وم  ه أن الھم رة , ويقصد ب لونا فلونا: جاء الشاعر بتمييز نكرة للداللة على العموم والكث
  تنوعت في ابتالئھم وإشقائھم.

  و: حرف عطف ليفيد المشاركة في امتحان الشاعر وأصحابه. 

  صائب بين الناس .أرتنا: فعل معتد إلى مفعولين للداللة على اتساع دائرة الم

  نا: فعل (أرت) متعد إلى المفعول األول (نا) ضمير المتكلم للداللة على توكيد ذاتھم. 

  الممات: أتى باسم الجمع للداللة على كثرة أموات األقارب واألصدقاء . 

  ساعا فساعا: ذكر المفعول الثاني نكرة للداللة على كثرة أوقات الموت. 

  تعقيب المصائب والنوائب.        فـ : حرف عطف للداللة على

  
                                                            

 .  54أعاصير مغرب للعقاد, ص:  - 1

 .  97ديوان محمد مھدي الجواھري, ص:  - 2
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  ائيـــــــــلوب اإلنشـــــــــــثانياً:األس

د  اليب لنفي ذه األس رز ھ ذكر أب ائية , ون اليب اإلنش إن شعرالشكوى يحتضن مختلف األس
  من استخدامھا. 

  شاكيا: الشاعرجبران خليل جبرانيقول 

  1ــاءِ المَ  قَ ــوْ فَ  مُ سْ الــرَّ  ــمُ يْ قِ ا يُ ـــاذَ ــــا    مَ نَ لَ  تْ انَ ـــي كَ تِ لَّ ي اــانِ مَ األَ  نَ يْ أَ 

ل  اني دون العم ادة األم دم إف د التنكيروع تفھام ليفي ائيا لالس لوبا إنش اعر أس تخدم الش اس
ر .  والسعي مثل الرسم فوق الماء. واستخدم الشاعر أسلوبا إنشائيا في العجز ليفيد التقري

  تخصيص والداللة على الثبات وعدم التغيير.وأتى باألسماء المعرفة لغرض ال

  ضياع األماني.نا لعموم لأتى بضمير الجمع في و

  2انَ يْ ادِ لِوَ  ىَنأسَ  أَمْ  كَ يْ ادِ لِوَ  جىَنشْ        انَ يْ ادِ َعوَ  اهٌ بَ أَشْ  الَطلحِ  ناِئحَ  ايَ 

كو  د شوقييش اعر أحم م  الش ار األل ذمر وإظھ ع والت داء لغرض التوج لوب الن ي أس ف
  عندما رأى الشاعر الطائر الحزين على واد الطلح ,وأخذ يندب. والحزن ,

  يا: حرف لنداء البعيد ليكشف ثقل القلب ووطأة البعد والفراق. 

  نائح: استخدم الشاعر صيغة اسم الفاعل ليدل على استمرار النواح. 

ان أق ه ك دلس , لعلّ اثرة في األن ان المتن ى الودي رب الطلح: فّضل الشاعر ھذا الوادي عل
  من وادي النيل ليؤثر تأثيرا قويا في وجدان الشاعر. 

ائح. وذكر  ام , وھي ن نائح الطلح: وصف الشاعرصفة خاصة بالموصوف الطائر الحم
ى إخراج  الشاعر حرف حاء مرتين ما تدّل على ھذا الطير داللة حرفية . وھو يوحي إل

  حزين عند النطق. الحرقة والحزن والشجن مثل إخراج التنفيس الحار مع الصوت ال

ى  دل عل ا ت ين في صيغة جمع التكسير م اتين الكلمت ا : استخدم الشاعر ھ أشباه عوادين
  كثرة النوائب, وھي تثقل عليه وتتابعه , وتكسر ھّمه تھّز إحساسه.

ه  رط حزن ى ف نشجي: اھتّم الشاعر بذكر الفعل (نشجي) وحذف أداة االستفھام للداللة عل
ذه  وحالته المؤلمة. واستخدم ا صعبان في النطق, وھ الشاعر حرف الشين والجيم ,وھم

  الصعوبة تدل على حالة الشاعر الضيقة واتساع حزنه.
                                                            

 "  :" فوجئت فيك بأنكر األنباء. 132ص:1, جـ جبران خليل جبرانديوان  - 1
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  لواديك : نسب الشاعر الوادي للطائر لكثرة مكوثه به كأنه معروف باسم ھذا الوادي.

  أم: يدل على التوقف والتفكير للعودة إلى موطن الحزن. 

د  نأسيى لوادينا: اختار الشاعر ا أبع ھذه الكلمة لتدل على األسف والحسرة , والھمزة فيھ
يس  ادة التنف ة إلف ا الحالي ى األحزان الماضية ملتصقة بآالمھ وحي إل ا ت الحروف مخرج

  والترويح من الضيق واأللم. 

  لوادينا: نسب الوادي إلى نفسه لحبه الشديد لوادي النيل.

  شعب لفعله الشنيع للشعب:شاكيا من ظالم ال الشاعر معروف الرصافيويخاطب 

ً ــوْ لُ ظْ ِب مَ عْ الشَّ  مَ ــالِ ا ظَ يَ    1باحِ تَ نْ مُ  بُ عْ ي الشَّ ــكِ بْ يَ  كَ نْ مِ  مْ أَ◌ُ  ـــكَ يْ لَ ه    عَ تِ لَ عْ فِ بِ  ما

ة  ّرر كلم ه, وك ه واالستفسار من داء للتنبي ائيا وھو أسلوب الن واختار الشاعر أسلوبا إنش
ى صفته ال ة عل ى اآلخرين , ظالما مّرة اسم الفاعل للدالل نيع عل ه الش ة فعل ة وغلب الزم

ى  ومّرة أخرى اسم المفعول مؤسفا عليه لغلبة ھذا الفعل القبيح على نفسه , واستخدم عل
م والجور. وذكر حرف  ة الظل ظرفية مع ضمير المخاطبة "ك" استرحاما عليه من غلب

ي ه:(عليك أم  العطف " أم" لتوافق الفكرة التي تمثل التناقض بين الفاعل والمفعول ف قول
  منك), للداللة على التخيير والشك.

ا( ذا العمل منك يبكي الشعب منتحب ره من أجل ھ ) ويشتكي الشعب من المخاطب ليعي
  المذموم إلبعاد الظلم عنه.

ول  يويق اعرإيليا أبوماض لوب  الش ي أس دھم ف ياع مج م وض اس لجھلھ ن الن اكيا م ش
  إنشائي:

َع وَ  دْ ِف قَ ائِ ائِر الخَ الطَّ حائٌر كَ     َرهْ أمْ  لُ ھَ جْ يَ  مْ اُھْم كلُّھُ رَ ا عَ اذَ مَ  لْ سَ ال تَ    2َرهْ كْ َضيَّ

  التسْل: جاء بأسلوب النھي لغرض التحسر والتيئيس.

راُھْم كلُّھم اذا ع تفھم م رة. ويس ب والحس رض التعج ائيا لغ لوبا إنش اعر أس ار الش :اخت
ال متعجبا عن غفلة القوم عن العال والتقدم وعن ضياع مجدھم وعدم  تفادة من أعم االس

م  اآلباء العظيمة وإغماض عيونھم من حياتھم الذليلة والحقيرة ومستقبلھم المضّل والمظل
  وقناعتھم بھذه الذلّة واإلھانة. وذكر الفعل الماضي لتقرير إھمال الناس.

                                                            
   .531ص:2, جـ الرصافي ديوان - 1
  .  451ص: 2جـ ديوان إيليا أبي ماضي,  - 2
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  كلّھم: وأتى بھذه الكلمة للتأكيد على حالتھم المؤلمة.

  لة على استمرار تلك الحالة.يجھل أمره: وجاء بالفعل المضارع للدال

ة  اة شخصية واجتماعي ع أمور الحي أمر: للداللة على العموم, أي يجھل الشعب في جمي
  وسياسية ودينية.

  حائر: اسم الفاعل للداللة على دوام حالة الشعب المضطربة وغير المستقرة.

َع وكَرهْ  ائر بالطائر اكالطائِر الخائِف قد َضيَّ ذي :شبه الشاعر الشعب الح ه ال لخائف التائ
اد  ة من أجل اإلرش ة الشعب المؤذي ضاع وكره ليبين شّدة األلم والحسرة ولتوضيح حال

  والتعجب والتحسر.

  من كثرة المصائب وعجزه عن مواجھتھا بسبب السقم:الشاعر ويشتكي 

  1اادَ كَ  وْ ه أَ ــــــــــمَ سْ جِ  مُ قْ السُّ  لَ كَ أَ     انَ عَ  دِ ائِ دَ ى الشَّ لَ ي عَ وِّ قَ يُ  فَ يْ كَ 

  استخدم الشاعر أسلوبا إنشائيا لالسترحام واالستنكار .

  كيف: أداة االستفھام للداللة على عجزه عن مقاومة الشدائد. 

  يقّوي: فعل مضارع يدّل على االستمرار والتجديد. 

  على : حرف الجر يفيد المخالفة.

  الشدائد: جمع التكسير يدل على كثرة المصائب.

  تثبيت الفعل. أكل: فعل ماض يدل على

  السقم: المرض, فاعل مرفوع بالضمة للداللة على ثبوت المرض في جسده ودوامه فيه.

                                                            
 .293ص: 2, جـ  ديوان إيليا أبي ماضي - 1
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  جسمه: مفعول به, ونسبه إلى ضمير الغائب للتأكيد.

  أو : للداللة على الوقفة للتفكير واالنتظار. 

  كاد : فعل المقاربة أي قرب أن ينتھي الجسد كله بسبب المرض أي يموت.

تخدم ال عرھم. وفاس ي ش لوبية ف واھر األس رز الظ اكون أب عراء الش ات  ش إّن الكلم
ا أن  راد. ورأين ق الم ال والخل ى شيئ من االنفع والعبارات تبعث صورا حية , وتدل عل
لوب  دون األس ا يعتم م بينم ب األع ي الغال ري ف لوب الخب ى األس ون إل عراء يميل الش

ارز دون ا داء اإلنشائي . وكان لألسلوب اإلنشائي دور ب تفھام , وأمر ون ري من اس لخب
درتھم في التعامل مع  رار وق وأخذ حظا كبيرا  في شعرالشعراء الشاكين من خالل التك

  الحرف والكلمة والجملة.
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  ريةـــــــى الشعـــــــــــالمبحث الثالث : الموسيق

اآل ا صلة ب ربط بالموسيقى ولكل منھم إذا كانت الشعر فن من الفنون األدبية , وي خر ,ف
ى أصوات"  1الموسيقى مادتھا من األصوات , فالشعر مادته من األلفاظ " وھي تنحل إل

ن "و ه م ا في دان... لم تثير الوج ة وتس ي تخاطب العاطف ة الت ون الجميل د الفن عر أح الش
       2الموسيقا التي تطرب األسماع وتصل ألفاظه إلى القلوب قبل أن تصل إليھا معانيه."

ن م وم اييس أھ ة المق ي النقدي دد الت دى تح درة م اعر ق ى الش ة عل ين المالءم ه ب  عواطف
يقى, وموضوعه ي,  الموس يقى والنعن وزن بالموس ة,  ال دھا والقافي ا,  وح  يضاف وإنم

ا يقى إليھم ة الموس اظ الداخلي اني لأللف ي, والمع امع يطرب بفضلھا الت ز, الس ر ويھت  وت
وارق من جوھري وفارق, الشعر ناصرع من عنصر أساسي فالموسيقى إذن.وجدانه  الف
ي عرعن الت ر تميزالش يقى... النث ي والموس عر ف ة ليست الش ة حلي ه تضاف خارجي  إلي

ا كل عن التعبير على وأقدرھا,  اإليحاء وسائل أقوى من وسيلة ھي وإنما,  عميق ھو م
ذا, عنه يعبر أن الكالم يستطيع ال مما النفوس في وخفي وى فھي ولھ ائل أق اءاإل وس  يح
ين ,  3.تأثيرا وأعمقھا النفس على سلطانا وعالقة الموسيقى بالشعر عالقة  قديمة قدم الفن

مستمرة ال تنقطع , ذلك أن بين الفنين من وشائج وروابط ما يمنع أحدھا من أن يستغني 
رة". ن اآلخ ه  4ع روف أن أساس ن المع ي فم عرنا  العرب ا ش دور: " وأم د من ول محم يق

يقى أو العن ات الموس ذه الحرك ن ھ كون م ة والس ي الحرك يقاه ھ ي موس ة ف اصر األولي
ة". ون الفواصل المختلف كنات تتك ي  5والس وان ف ام األل وم مق عر تق ي الش يقى ف و"الموس

ام  دون موسيقى وأنغ الصورة وھما متالزمان في الشعر العربي حيث ال يوجد شعر ب
         6كما أنه ال توجد صورة بدون ألوان".

                                                            
ى  –العلم للماليين  دار في البنية اإليقاعية للشعر العربي  د. كمال أبو ديب, - 1 ة األول ص:  م,1974بيروت , الطبع

131  . 

ة  - 2 ة , الجامع ة العربي ة اللغ تير, كلي الة الماجس ر محسن , رس د الكبي ة  د. عب ارة الھندي به الق ي ش ي ف الشعر العرب

 .  159م. ص: 1989اإلسالمية العالمية بإسالم آباد , سنة 

  .173م , ص: 1997 -ھـ 1417مصر –عشري زايد, مكتبة الشباب  عن بناء القصيدة العربية الحديثة ,د.علي-3
اء  - 4 ار الزرق ة المن افع, مكتب اح صالح ن د الفت دكتور عب ي النص الشعر لل ة  –عضوية الموسيقى ف األردن , الطبع

 .5م ص:1985 -ھـ 1405األولى , 
  .32ن تاريخ), ص: األدب وفنونه لمحمد مندور , دار نھضة مصر للطبع والنشر, القاھرة (بدو - 5
افع , ص: - 6 اح صالح ن د الفت اه الوجداني 14انظر: عضوية الموسيقى في النص الشعري للدكتور عب . وانظر:االتج

  .6م, ص: 1986في الشعر العربي المعاصر للدكتور عبد القادر القط, مكتبة الشباب , القاھرة 
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ة إن الموسيقى المؤثرة في أي نص شعري  تربط بعواطف صادقة ومشاعر وفي الحقيق

  مخلصة وخيال خصب.

يقى  ة" والموس وزن والقافي ة" ال يقى الخارجي ى الموس عر إل ي الش يقى ف م الموس وتنقس
  الداخلية : "موسيقى األلفاظ والمعاني ومالءمتھا مع المشاعر والعواطف".

  الموسيقى الخارجية -
وزن في, للشعر خارجيةال الموسيقى تتمثل ة ال ه : "  ,والقافي اد الشعر بأن د عرف النق وق

ى معنى" دل عل ّد الشعر  1قول موزون مقفى ي ه يع وإذا أراد الشاعر صناعة الشعر فإن
ا : "إذا  ا طب ن طب ول اب وافي , واألوزان . يق اني , والق ا يناسبه من المع ر م نثرا ثم يغي

را وأعد أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى ال ره نث ذي يريد بناء الشعر عليه في فك
ه  ذي يسلس ل وزن ال ه, وال وافي التي توافق له ما يلبسه إياه من األلفاظ التي تطابقه, والق
ره في شغل  ه, وأعمل فك ه اثبت ذي يروم اكل المعنى ال القول عليه. فإذا اتفق له بيت يش

     2تيب لفنون القول فيه".القوافي بما تقتضيه من المعاني على غير تنسيق للشعر وتر

 الداخلية الموسقى -

أجراس  وحي ب "والمراد بالموسيقى الداخلية ھنا ھي موسيقى العواطف والمشاعر التي ت
اظ , والتراكيب,  رة , واأللف رز للمسامع من خالل الفك الرنين المتناسبة مع صدقھا وتب

ة , وفكرة موسيقة ھي التغني باألمجاد على لسان طروب , أما األلفا اظ موحي ظ فھي ألف
ن  ي ذھ د ف ي تول ة الت ھا الرنان ز بأجراس وة وتتمي ث النش ر العواطف وتبع رة , تثي معب
ذه الموسيقى  يقية في الشعر , وھ ارا موس ا أوت السامع معاني كثيرة , وتحمل في طياتھ
ال و  الداخلية ھي الوحيدة التي تحرك الوجدان وتھز المشاعر وتبعث الفكر وتوسع الخي

    3الضافة إلى حسن اختيار البحر , المناسب لمقام القصيدة القافية الرنانة".ھذا با

ال النص الشعري , حيث تتضافر  وتؤثر الموسيقى الداخلية تأثيرا فّعاال في تشكيل جم
انية .و نفس اإلنس ى ال ا إل ون محبب ا , ويك ة  لتحدث إيقاع اكون عناي عراء الش ى الش اعتن

  اللفظ وموسيقى األسلوب وموسيقى األوزان  مفرطة بموسيقى شعرھم : موسيقى

                                                            
 .64فاجي , دار الكتب العلمية بيروت (بدون تاريخ)ص: نقد الشعر لقدامة بن جعفر, تح: د. محمد عبد المنعم خ - 1
 .11لبنان ص:  –عيار الشعر البن طبا طبا العلوى, دارالكتب العلمية , بيروت  - 2
 .12,ص: المرجع نفسه  - 3



253  
اع  ذلك اإليق والقوافي. كما راعوا الموسيقى الناتجة عن حروف المد وتتابع الحركات وك
ك  ين ذل وا ب ّدة, وواءم ين والش الناتج عن تتابع الحروف المفخمة والمرققة, وموسيقى الل

ھا. ا وأغراض ين معانيھ ا وب وعاتھم وبينھ ه وموض نحاول ھن  كل ي وس وص ف اأن نغ
رن  ن الق ي النصف األول م كوى ف عر الش ة لش ة الرائع ة و الداخلي يقى الخارجي الموس

  العشرين. 

    ويل:ــــــــــــالط-1 

  على لسان األرملة فقرا وجوعا على بحرالطويل: جبرانالشاعرجبران خليل ويشكو 

ُروِريِّ مْشبِعُ  ِمن القُْوتِ الِي ـــُع     ومـــــــُمــْرضِ  أَيا َربِّ إِنــي حـاِمٌل ثُـمَّ    الضَّ

  مفاعل   فعولن   مفاعيلن   فعولن     مفاعلن      فعولن   مفاعيلن   فعولن

ُع       وأَْشُعـــُر أَنَّ اْبنِي بِجوفِي ومالِي ِمن القُْوتِ  ُروِريِّ تُقَـــرِّ   ُموجــــــعُ  الضَّ

  اعيلن   فعولن   مفاعلفعول   مف  مفاعل          فعولن   مفاعيلن  فعولن 

  1فَھــْل ھُــَو جــاٍن أَم يُعــذَُّب مـــِْن أَجلِي                      

  فعـــول   مفاعيلن   فعول   مفاعيلن                      

اة . وذكر  ى الحي ا عل وارث وثقلھ ّدة الك وكّرر الشاعر الحروف المشّددة ما تشير إلى ش
ذه "العين " سبع مرات في ال ا يظھر أن ھ مقطع , وھي أصعب األصوات في النطق مم

ى صعوبة  ة تشير إل ة واألصوات الجھري ا . والحروف الحلقي المصائب تكسر أعظامھ
ا وتضيف  ا وتؤلمھ د عليھ ى أن المصائب تعي دل عل راء" ت رار" ال ة . وتك اة األرمل حي

رة عابسة وبائسة , ا حامل ومرضع وموجع وفقي ديھا  شدائدھا وبؤسھا.كما إنھ يس ل ول
ات تشير  ين ولتحي نفسھا. والغّن اكي أو تأكل نفسھا لقوت الجن شيئ ما تطعمه ابنھا الب

  إلى األنين الداخلي الشديد.

  ترددت أحرف الميم والباء, فإن ھذه الحروف تبعث وقعا متناسقا مطردا. 

  ويقدم الشاعر أيضاً الشكوى من الفقر على بحرالطويل :

                                                            
املة)( ديوان خليل جبران - 1 ة الش أخوذة من المكتب ـ  نسخة اليكترونية م ن الشعر وانظر:   .1612ص:  1ج دواوي

 .104ص:  45جـ  على مر العصورالمصدر : موقع أدب العربي
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ً       ورھَْنتُــــهُ  الُمْقتَنَــى لَقَــــْد بِْعُت كلَّ  ــى َخـــاتِما   ِمْنـــهُ ُصْنتهُ  َوأَْنفَْقُت حتـَّ

  فعولــــن  مفاعيلن  فعولن  مفاعل        فعولن  مفاعيلن  فعولن   مفاعيلن

  ــــهُ ُكْنُت ظَنَْنتُ  الَخُؤوِن اُؤتُِمنتُهُ       َضنَْنُت بِِه مــِْن حْيثُ  ھُو الَعْھُد ِمْن َذاكَ 

  فعولن  مفاعيلن   فعولن   مفاعل        فعول    مفاعيلن   فعول    مفاعل

  1لِعـــــْوَدتِِه فَــــــأاْلً فَــــــــَزاَل بِِه فَـــــــأْلِي                  

  فعول    مفاعيلن      فعول      مفاعيلن                   

اء ات بصوت الھ ذه األبي ة ھ زان .  وتنتھي قافي ام واألح وم واألوھ ر عن الھم ي تعب الت
واستخدم الحروف الحلقية التي توحى بكثرة المصائب والصعوبات التي ظھرت بسبب 

  الفقر.

ن  ب م ل والتع ى الثق ير إل ا تش ات م ل الحرك ي أثق را, وھ تخدم الشاعرالضمة كثي واس
وذكر صوت مصائب الحياة. وكّرر صوت النون التي تشيرإلى الضيق واأللم والحزن. 

  الالم عدة مّرات ما تدل على إعادة األحداث ومتابعة النوائب.

وات  روف واألص وردت الح ام , ف وع الفقيرالھ يح موض ب لتوض ر يناس ذا البح وھ
اني  رة والمع رجم الفك ا تت داخلي م اع ال نجم اإليق ا ي والكلمات في ھذا المقطع منتظمة مم

  الحقيقية.

  وقوله على بحرالطويل أيضا:

   2اِغرة الفمــــان فزَ حْ ه األَ بِ  تْ اجَ ــــھَ فَ      اــــھَ سِ ؤْ اَل بُ ــــقَ ثْ اُم أَ يَّ األَ  تِ قَ لْ ه أَ بِ 

  فعولن  مفاعيلن فعولن  مفاعلن     فعولن   مفاعيلن    فعول   مفاعل

وحي  دودة ت رة اآلالم واألحزان , واألصوات المم ى كث دل عل فالكلمات جمع التكسير ت
الفاء يدّل على التھام اآلالم , وصوت "الراء" يدل على إعادة بتوسع المصائب. وصوت 

ة  ى اآلالم النفسية, وكلم دل عل المصائب وتتابعھا, وصوت التاء المربوطة المضمومة ي
  "الفم" تدل على ھّزة شديدة بسبب األحزان.

ّدث  كريويتح رحمن ش د ال اعر عب ا  الش ه كلھ ا ھموم ره باعث ب ويعتب ن الح اكيا م ش
  له على بحر الطويل:وسقامه, وقو

                                                            
 .104ص:  45جـ  ,دواوين الشعر العربي على مر العصور وانظر:   .1612ص:  1,  جـ ديوان خليل جبران - 1
 .  40ص:1ديوان الرصافي , جـ - 2
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   1يــــامِ قَ سِ ـــا وَ لّھَ ـــي كُ مِ ـــوْ مُ اَء ھُ وَ دَ  تُه    يَ أْ ى رَ تَّ بَّ حَ و الحُ كُ شْ ُت أَ نْ كُ  دْ ـــقَ لَ 

  فعول   مفـاعيـلن   فعـول   مفاعل   ــــولن مفاعيلن فعولن مفاعلن   فع

رار حرف داخلي . وتك م والوجع ال ى األل يقاھا تحمل معن اظ وموس اء فاأللف اء والھ ي الح
  يوحي إلى الھموم الخفية واألنات المكتومة.

  على بحر الطويل مع الوصل والردف: الشاعر محمد مھدي الجواھريوقول 

    3ادٍ ســــــــوَ ـــاةً ُجلِّلْت بِ يَ ُت حَ مْ ئِ ي     سَ نِ إنِّ ي فَ اتِ ـــيَ ي حَ فِ  2االجً بِ ي انْ نِ وْ رُ أَ 

  مفاعل      فعول   مفاعيلن   فعول علن      مفا  فعولن   مفاعيلن فعولن 

اتذته  لوك أس ل س ن أج ه م ة آمال ية لخيب وم النفس ى الھم ب ألداء معن ات تتناس فالكلم
السيئ,حتى اكتئب من الحياة. والكلمة (سئمت) تزيد معنى االكتئاب والحزن. والحروف 

الم ت ون وال ّددة كالشين والن ين , والحروف المش زة والع أن الحلقية كالحاء والھم وحي ب
  الحياة ثقلت عليه.

  المديد -2
  على بحر المديد:إيليا أبي ماضي وقول 

  4رَّ بُْكَرهْ ى شَ شَ خْ يَ وَ  سِ مْ ى األَ لَ ي عَ كِ بْ يَ  مْ ھُ لُّ ْه   كُ رَ قْ صَ ــوِّ وَ ــَم الجَ عَ شْ ى قَ القَ  ارَ ا طَ ا مَ ذَ إِ وَ 

  ن    فاعالتنفعالتن     فاعلن    فاعالتن     فعال       فاعالتن    فاعلن   فاعلت

ؤثر في  ة التي ت ّدة األوضاع االجتماعي وحي بش فالحروف الشجرية واللھوية والحلقية ت
  األوقات التالية تأثيرا سيئا.

   

                                                            
 .  319ديوان عبد الرحمن شكري , ص:  - 1

  .133ص:6ل ,جـ للخلي العين. انظر:يقال: انبلج الصبح إذا أضاء - 2
  .90ديوان محمد مھدي الجواھري , ص: - 3
 .452ص: 2ديوان إيليا أبو ماضي , جـ - 4
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  البسيط-3

امھم  الشاعر محمد مھدي الجواھريويشتكي  دم اھتم اس لع ه النفسية ومن الن من آالم
  بآالمه ومصائبه , وقوله على بحر البسيط ورويه ميم:

ـه الَكلِمي حَ رِ ــوْ عُ فِّي شُ ـوَ تُ  ــــلْ ھَ ـــــرم     وَ ه ضَ ـؤُ لْ ي مَ ادِ ــــؤَ فُ  لُ وْ قُ ا أَ ـــاذَ مَ    قـَّ

  مستفعلن   فعلن   مستفعلن      فعلن       مستفعلن    فاعلن   مستفعلن  فعل                     

  ـــملَ ال القَ ـــا وَ ھَ يْ دِّ ــؤَ ــــاُن يُ سَ ال اللِّ  ذْ ــــا     إِ ھَ ثُ عَ بْ أَ  ــــاتِ اآلھَ  ــعَ ي مَ لِ  لُ ـــائِ سَ رَ 

  مستفعلن  فاعلن   مستفعلن     فعلن       مستفعلن    فعلن    مستفعلن   فعل

  ِرمي بَ نِ نَّ ــــاُس طـراً إِ ـــــِد النَّ ھَ شْ ليَ ي َخَجــٌل    وَ نِ نَّ ـــــاُس طـراً إِ ــــِد النَّ ھِ شْ ليَ فَ 

  تفعلن      فعلن      مستفعلن     فاعلن    مفعلن    فعل                     مستفعلن   فاعلن    م

  1البَكمــاُق وَ ھَ رْ األَ وَ  شِ يْ ة العَ اضَ ضَ ْت    غَ عَ مَ تَ ه اجْ لَ  ى منْ وَ كْ اُس شَ ِع النَّ مَ سْ ليَ وَ 

                       مستفعلن  فاعلن   مستفعلن    فعلن       متفعلن   فاعلن   مستفعلن      فعل

روف  ات) والح ة (اآلھ ة. وكلم يته الحزين ية وشخص ه النفس ن آالم رة ع اظ معب فاأللف
داخلي  ين ال ى األن وحي إل يم ت المشّددة تؤّدي إلى الثقل النفسي ,وتكرار حرف النون والم

  المفّجع مما صار شعوره مكلوما وفؤاده مضرجا.

لشدة , كما يقول الدكتور إميل ھو بحر يمتاز بحركات متالحقة , أقرب إلى االكامل  -4
ديم  -الكامل -بديع يعقوب عن ھذا البحر : " يصلح لكل أنواع الشعر , ولذلك كثر في الق

از بجرس واضح  ة , ويمت ى الرق ه إل دة من ى الش وأقرب إل واء , وھ ى الس والحديث عل
دخلھا من يتولد من كثرة حركاته المتالحقة التي تكاد تنحو به نحو الرتابة لوال كثرة ما ي

   2إضمار".

  على بحرالكامل:  جبران خليل جبرانقول 

  

                                                            
 .135ديوان محمد مھدي الجواھري , ص:  - 1
ة  - 2 ى , دار الكتب العلمي المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر د. إميل بديع يعقوب, الطبعة األول

   .  74م ص:1991و, بيروت 
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  1اءِ ــــيَ فْ األَ  ِص لُّ قَ تَ كَ  تْ صَ لَّ قَ تَ وَ     اھَ افِ فَ خِ كَ  االھَ قَ ثِ  نُ وْ نُ السّ  تِ ضَ مَ 

  متفاعلن متفاعلن متفاعلن     ن  متفاعل متفاعلن   متفاعلن 

رة المصائب  وعدم مساعدة األصدقاء في فكلمتا (ثقالھا) و (تقلّص األفياء) توحيان بكث
  أھوال الحياة. 

وحي بصعوبة  ا ت اف, و تكرارھ ة كالصاد , والضاد , والق ديدة والمفخم الحروف الش ف
  واستمرار الحياة.

  وقوله أيضا:

   2ادِ دَ اق بِ قَ الشّ  اءَ ا شَ مَ  كَ وْ نُ بَ ا      وَ عھَ وْ مُ جُ  اتُ ثَ ادِ الحَ  كَ يْ لَ عَ  تْ عَ مَ جَ 

  ن        متفاعلن مستفعلن متفاعلمتفاعلن  مستفعلن متفاعلـــــ

ه  استخدم الشاعر كلمة (الحادثات) جمع المؤنث السالم ما تشير إلى ھجوم المصائب علي
  وشّدتھا. وذكر فعل (جمعت) مع المفعول المطلق لبيان تأكيد المصائب وغلبتھا عليه.

رة الحي ه وتضييق دائ ة المصائب علي ه. فاأللفاظ تعبر عن ھموم الشاعر بسبب غلب اة ب
اء ,  اء , والف فوية كالب روف الش اء , والح يم , والي ين , والج جرية كالش روف الش والح
ائب  أّن المص وحي ب ين ت اء , والع زة ,والح اء , والھم ة كالھ روف الحلقي يم, والح والم

  ھجمت عليه من جميع النواحي وأحاطت به.

  على بحر الكامل مع الوصل: إبراھيم ناجيوقول 

◌َ ع وَ وْ مُ ال الدُّ فَ  ـــ         دِ يْ رِ ى الطَّ لَ عَ  اةُ يَ الحَ  تِ سَ قَ    ــــالْه ال الصَّ

◌َ وَ  عُ وْ مُ ال الدُّ فَ  ـ         ــبِ يْ بِ ى الحَ لَ عَ  بُ يْ بِ ا الحَ سَ قَ وَ    3الهْ ال الصَّ

  متفاعلن     متفاعلن                متفاعلن    متفاعلن  

                                                            
  "  :" فوجئت فيك بأنكر األنباء. 132ص:1, جـ  جبران خليل جبرانديوان   - 1
 ".  " نفديك باألرواح واألجساد548ص:1ديوان جبران خليل , جـ   2

 .132الطائر الجريح إلبراھيم ناجي, ص: - 3
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ى ) وكّرر الشاعر الكلمات في البيتين ككلمة (قست) في صد ر البيتين وحرف الجر (عل

  وتكرار عجز في البيتين تدّل على إعادة معاناة الشاعر ومعاقبته.

ت  ا جعل ذه المصائب وإعادتھ ّدة ھ ى أن ش دل عل ا ت ّررة م ديدة متك ر الحروف الش وذك
حياته قاسية وضّيقة . فالموسيقى الخارجية والداخلية توحي أيضا بقسوة حياة الشاعر ما 

  ألما ومتضايقا من الحياة, ولتجذب المتلقي للتجاوب مع آالم الشاعر. جعله يائسا ومت

اعر  تكي الش و ماضيويش ا أب وم  إيلي ھم , ويل بب بؤس يئة بس راء الس ة الفق ى هللا لحال إل
  حّظوظھم المسوّدة ويستغيث من هللا أن يرحمھم على بحر الكامل:

َ كَ فَ       ةً دَّ وَ سْ مُ  مْ ھُ ظَ وْ ظُ حُ  تُ دْ جَ ي وَ نِّ إِ    1اءِ الظَْلمَ  نَ ـــــــا قُدَّْت مِ مَ نَّ أ

  متفعلن   مستفعلن  مستفعل  مستفعلن متفاعلن مستفعلن       

م  وحي أنھ ين ت إن كلمتي (مسوّدة) و(الظلماء) توحيان بالتشاؤم الشديد. وموسيقى الكلمت
اتھم بالنوائب من أجل حظوظھم المسوّدة. والحروف  وقعوا في قعر البحر,وحفلت حي

  وأصوات المّدة تؤّدي إلى ثقل مصائب الحياة. المشّددة

  زــــــــــالرج -5
  شاكيا من آالم الغربة,وقوله على بحر الرجز: جبران خليل جبرانويقول الشاعر 

َحالَِت َواألَْسفَارِ ـــفِي ُغْربٍَة َمْوُصولٍَة آالُمھَ    2ا       أَْنَضْتهُ فِي الرَّ

  مستفع  لن  مستفعلن مستفع    مستفعلن مستفعلن مستفعلن    

ا وأصوات  ة وھمومھ ى شدة آالم الغرب دل عل واستخدم الشاعر الحروف الشديدة التى ت
  المّدة توحى بكثرة مشاكله في الغربة.

  من النوائب التي الحقتھا في الغربة ,وقوله على بحر الرجز: الشاعرجبران ويشتكي

َدَماُت الَ يَْشكو لَھَا       إاِلَّ  ارِ ــــــ َشَكاةَ الِمحْ تَْنتَابُهُ الصَّ   3َرِب اْلَكرَّ

  مستفعلن       مستفعلن  مستفعلن مستفعلن  مستفعلن متفاعلن 

                                                            
  .274ص:  2, جـ ماضيي إيليا أبديوان  - 1
   "  لم يكفه ما كان حتى جاءه:" .  906ص: 1جـ  جبران خليل جبرانديوان  - 2
  .118ص:1وانظر:المرجع نفسه,جـ "  :" لم يكفه ما كان حتى جاءه.906ص: 1المصدر نفسه,  جـ  - 3
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ة صدمات  يئة استعطافا إلزال ه الس واختار الشاعر أسلوبا خبريا ألجل اإلخبار عن حالت
ان  د لبي ة وأسلوب الحصر ألجل التخصيص والتحدي تخدم األسماء المعرف ة. واس الغرب

ة حالة ا ة والمليئ ه المؤلم د حالت راء " ليؤك لكرب والھم. وكّرر كلمة الشكوى وحرف "ال
  باألحزان.

ّث في  إيليا أبو ماضيويخاطب الشاعر  ا يب ل م ه لينق ات إلي اه وااللتف ارة االنتب ل إلث اللي
  مع الوصل والردف: الرجز قلبه , وقوله على بحر

  يائِ ضَ عْ ه أَ دَ قْ فَ  ــــمَ لِ ؤْ يُ ى لِ تَّ حَ    ا  نَ الضَّ بِ  يمِ سْ جِ  تَ يْ رَ غْ أَ  دْ ل قَ يْ ا لَ يَ 

  مستفعلن  مستفعلن مستفعلــــن      مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

  اءُ ر دَ سَ عْ أَ  مُّ الھَ ا، وَ شَ ي الحَ رِ فْ ي      يَ ـذِ الَّ  ـــــمِّ الھَ بِ  لُ يْ ا لَ ي يَ نِ تَ يْ مَ رَ وَ 

  اعمتفاعـــــلن مستفعلن مستفلن       مستفعـــــلن مستفعلن متف

  1ي؟ائِ ـــــــدَ عْ أَ  نْ ام مِ يَّ األَ وَ  اكَ رَ تَ ي      أَ تِ ـــالَ حَ لِ  قُ رِ  تَ اَل  كَ الَ ل مَ يْ ا لَ يَ 

  مستفعلن  متفاعل  متفاعلن         متفاعلن مستفعلن مستفعل

فاأللفاظ وموسيقى الكلمات توحي بالھوان الجسدي  وضعفه واالضطراب النفسي بسبب 
  فّجعة. األمراض الشديدة والمصائب الم

ية.  وال النفس ر األح ى أعس ير إل اء تش ين والح زة والع اء والھم ة كالھ والحروف الحلقي
ة مشاعره وضعفه الجسدي ضّد  وحي برق راء ت ذال والكاف وال واألصوات الرقيقة كال

  المصائب.

  لــــرمـــــــــال -6

اغم إي  ك لتن ي وذل عر العرب ي الش ة ف ور المھم ن البح دا م ل واح ر الرم د بح ه "يع قاع
رات.  ه ثالث م اعالتن ) في ابع (ف ه , لتت ذلك لسرعة النطق ب ه . وسمي ب وسھولة نظم
ويطلق الرمل لغة على اإلسراع في المشي. نظمت على الرمل موضوعات شتى , وھو 
يون,  ه األندلس تن في ذا افت راح واألحزان خاصة, ولھ ي األف ه ف ود نظم ة , يج بحر الرق

ه كل ملعب , وأخرجوا من ه الجاھليون ولعبوا ب نظم علي م ي ه ضروب الموشحات , ول
  على بحر الرمل: خليل مطرانومنه قول   2كثيرا".

                                                            
 .274ص: 2, جـ ماضيي إيليا أبديوان  - 1

   .40م,ص: 1993انظر : العروض وإيقاع الشعرالعربي لسيد البحراوي, الھيئة المصرية العامة للكتاب , القاھرة ,-1
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َدى أَْقَسى اْلُعقُوقِ ـــيَا بَنِينَا فَ      َذا أَْكبَاَدنَاـــــــــإِْن تُِذيبُوا ھَكَ    1الرَّ

  فاعالتن   فعالتن   فاعال      فاعالتن   فاعالتن   فاعالت

متي(تذيبوا) و (أكبادنا) ما توحيان برقة الشاعر وحساسيته.وموسيقى استخدم الشاعر كل
ر عن نتيجة  صدر البيت تشير إلى بواعث النوائب العظيمة. وموسيقى عجز البيت تعب

  ھذه البواعث والھالك النفسي للشاعر. 

  الخفيف -7

  على بحر الخفيف: معروف الرصافيوقول 

  ىزَّ عَ تَ ال يَ  ــــوَ ھُ ه وَ يْ ــــــزِ تعْ  ذْ زاً     إِ جْ عَ فاً وَ عْ ضَ  تِ خْ ألُ و لِ كُ شْ يَ  لَّ ظَ 

  فاعالتن    مستفع لن  فاعالتن       فاعــــالتن  متفعلن  فعالتن

َ بْ زَّ صَ عَ  تُ خْ ا األُ ھَ يُّ أَ    ازَ خْ وَ  لِ اصِ فَ ي المَ فِ  اءِ لــــدَّ لِ  نَّ ـــّزا      إِ َرى عـ

  تفع لن    فعالتنفاعالتن متفع لن  فــــــــاالتن        فاعالتن  م

  ابِ الحرَ  زِ خْ وَ ا وَ نَ القَ  نِ عْ طَ  لَ ثْ مِ                     

  2فاعالتن   متفع لن    فاعالت                    

ديدة  روف الش ؤلم , والح زي الم رض المخ قاوة والم ن الش ر ع ب للتعبي اظ تتناس فاأللف
ل الظاء والضاد و اف كالشين والزاي والدال ,والحروف المفخمة مث الصاد والطاء والق

ذاءه.  ّدة إي ه وش ة المرض علي ؤّدي غلب توحي بشّدة المرض الذي ينتابه. و(طعن القنا) ت
ة  ة المخمس تحمل صرخاته الطويل ر عن عجزه وضعفه. وقافي ه يعب والبيت األول كل

  لسبب شدة ھذا المرض. 

   

                                                            
 .372ص: 2ديوان خليل مطران  جـ  - 1
   .96ص:1ديوان الرصافي , جـ- 2
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  المضارع -8

  على بحر المضارع: خليل مطرانوقول 

  1ا َزاٍن ولٌِص وقَاتِلُ ـــــــــــفََوا َخْجلَتَ      الِمْسِكين والَعْدُل َغافِلٌ َويُْرِدي اْبنَهُ 

  مفاعيل   فاالتن   مفاعيل    فاعل فاالتن  مفاعيل   فاال      مفاعيلن   

واھم ,  فموسيقى الكلمات ذات العلل تشير إلى إھمال حقوق الضعفاء والمساكين وسلب ق
ال الراء وال ر ك ر عن وحروف التكري اء تعب دال , والب الجيم , وال ة ك م , وحروف القلقل

  إعادة الفعل الشنيع في غفلة العدل من ذلّة االبن المسكين قتال وسلبا.

  المجتثّ  -9

  على بحر المجتث: جبران خليل جبرانويقول الشاعر 

َ نَ  ذُ نْ ت مُ وْ دَ ي غَ بِ احِ ا صَ يَ  َ عْ اإلِ  ةَ لَ يْ قِ ثَ  اةَ يَ الحَ  دُ جِ ا     أَ مَ تُ يْ أ    2ءِ يا

  مستفع لن   متفع لن   فعالت    مستعلن متفعل فاعالتن 

ه.  ن حبيب راق م بب الف اة لس ن الحي ل م اب والمل ب واالكتئ وحي بالتع ة) ت ة (ثقيل فكلم
  والحروف الحلقية تزيد ثقل الحياة على نفسية الشاعر.

  على بحر المجتث: إبراھيم ناجيوقول 

ياتِ يَ حَ ى بِ وَ الھَ  صفَ عَ  مْ أَ  تَ فْ صَ عْ أَ     اتِ رَ بَ العَ وَ  اتِ رَ سَ الحَ  ةَ اعَ ا سَ يَ 
3  

  مستفعلن  فعالت مستفعلن        مستفعلن    فعالت  مستعلن  فا 

رات.  دموع والحس ي صورة ال ديد ف داخلي الش م ال زن واألل ى الح ؤدي معن ات ت فالكلم
  وكلمتي (عصفت) و(عصف) توحيان بالقضاء على أمن الحياة وسالمتھا. 

  اربــــــــــالمتق -10

  بحر فيه رنة واضحة , ونغمة مطربة على شدة مأنوسة , وھو أصلح للعنف منه  ھو

                                                            
 .1611ص:1, جـ ديوان خليل جبران - 1
 .116ص:1, جـ ديوان خليل جبران - 2
 .  79الطائر الجريح إلبراھيم ناجي, ص:  - 3
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ه  ذي عني ب للرفق ومما يدل على ذلك كثير من القصائد ذات الطابع القومي الحماسي ال

  1الشعراء المعاصرون.

  شاكيا على بحر المتقارب:    أبوالقاسم الشابييقول الشاعر 

  2ابصَ بِ  قٍ يْ حِ رَ  نْ ت مِ عَ شَ عْ ا شَ مَ وَ      اــــــــاعھَ جَ وْ أَ ي، وَ الِ يَ مت اللَّ ئِ سَ 

  فعول     فعولن  فعولن  فعولن   فعو     فعولن   فعولن   فعولن 

م والحزن.  اب واألل ا راالكتئ ة وإظھ ى العجل ة عل را قصيرا للدالل اعر بح تخدم الش واس
تدل على فقدان  ) أصعب نطقا ما شعشعتوكلمة (سئمت) توحي بالملل النفسي , وكلمة(

الصبر على النوائب . والحروف الحلقية كالھاء, والھمزة والحاء والعين توضح صعوبة 
اة و ة المعان ى تمواجھ ير إل ة ش يالحرق اعر الت ا الش اء يعانيھ ة الب اعر قافي . ووظف الش

  الساكنة للداللة على األنين المخبئ.

  المتدارك  -11

ه األ دارك ب راء , وسمى بالمت تح ال و بف ن ھ و م ه  ... وھ ذي ترك ل ال ى الخلي خفش عل
   3األبحر التي تصلح للغناء واإلنشاد.

  على بحرالمتدارك: الشاعر حافظ إبراھيمويقول 

  4انــدَ ـــــــــه اليَ نْ مِ  دُّ تَ مْ ا تَ تً يْ مِ تَ سْ مُ        ي شِ مْ يَ  ـــــــــارِ ى النَّ لَ إِ  لٌ اھِ ذَ  بٌ أَ وَ 

  فاعلن فاعلن فا        فعلن  فاعلن  فاعلن   فعولن   فعولن       فعلن   

د  الھموم  لفق ّدا اإليحاء ب فاأللفاظ تؤدي معنى الھّم والحزن. وموسيقى الكلمات تناسب ج
  عقول اآلباء باحثين عن أوالدھم مسرعين إلى النار دون خوف لشّدة لظاھا.

اء للب اد حزن اآلب ينا وازدي داد الحريق في مس حث عن واألصوات المّدة تشير إلى امت
ى  ل معن ا تحم الم" م اء" وال ون" و" الح اعر الحروف كحرف "الن ّرر الش ائھم . وك أبن

  الھموم واألنين ما يذوب اإلنسان من داخله, ويدفعه إلى الموت.

                                                            
  .110ص: م, الثالثة, 1965مصر  –انظر: موسيقى الشعر إلبراھيم أنيس, مكتبة األنجلو, القاھرة  - 1
 .56ديوان أبي القاسم الشابي, ص: - 2
  .  106انظر: موسيقى الشعر إلبراھيم أنيس, ص :  - 3
 .  218ديوان حافظ إبراھيم , ص:  - 4
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  يوحي حرفا"الدال, والباء " بوقع حاد متواتر في قاع بحر الھموم.و

  على بحر المتدارك: الشاعر العقادويقول 

  1دالْ ار خُ ي النَّ ة فِ دَ الِ ْل خَ زَ  تَ ا هللا جـــــــــدا     اَل اھَ آه حَ  نْ مِ  آهٍ 

  فعلن فعلن فعلن فعلن فعولن      فاعلن فاعل فعلن فاعلن فا 

دا.  ا وحق تعلة حب ة والمش وم المفجع ى الھم دّل عل ون" ت رف "الن ة (آه) وح رار كلم فتك
  ودھا.وموسيقى الكلمات أيضا تشير إلى تمديد ھذه األحزان ودوامھا وخل

رن من األول النصف في ونجد الشعراء ى  العشرين الق م قرضوا شعر الشكوى عل أنھ
اعا وطوال  البحور المتعددة كالخفيف والوسيط والمديد حسب أغراض الشكوى مّدا واتس
ة الشخصية  ار والتجرب وحي باألفك ا ي وقصرا على التفعيالت األصلية وأحيانا ناقصة م

ة وقوة اإلدراك عن طريق الصور  وا بالقافي ا التزم ,ورشاقة اللفظ وعذوبة الجرس. وكم
  وحروف الروي لتقويم الفكرة. 

ى   وحي إل ا ي اكنة) م ة) والمقيدة(الس وافي المطلقة(المتحرك عراء الق ر الش تخدم أكث واس
ع  المزدوج والمرب ددة ك كال المتع ي األش وا ف ا نظم دھم . وكم ي عن دى النفس ول الم ط

  والمخمس.

اد الشعراء في  إن شعر الشكوى يتسم يقا . وأج ارة وموس ة صورة وعب المميزات الفني ب
ة بالمعاني.و ابير الغني دفق في التع اظ والت ار األلف ردات واختي دت الموسيقى انتقاء المف ب

ة و  مشعرھ أتىو .موتراكيبھ مفي ألفاظھ وعذبة الشعرية جلية ق و العذوب ة في الرون قم
  لبعد عن التكلف والتصنع. ويمتاز شعر الشكوى بالسھولة وا . األصالة

  

             

  

  
                                                            

  .54أعاصير مغرب للعقاد , ص:  - 1
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  الخاتمة               

رن  ذا البحث بدراسة الشكوى في الشعر العربي في النصف األول من الق قمت في ھ
ّم  ائج ث ة والنت ا الخاتم د, وتتلوھ ة وتمھي بقھا مقدم ة فصول ,تس ى ثالث العشرين مقسمة إل

  الفھارس الفنية.

ك وم الش د مفھ ي التمھي رت ف كوى و ذك ن شعرالش ا ع ا تأريخي ا وعرض وى وبواعثھ
  التعريف بأشھر الشعراء الشاكين.

و في الفصل األول ذكرت المحاور الموضوعية لشعر الشكوى في النصف األول من 
 القرن العشرين.وقسمته إلى أربعة مباحث.

أوالمع المبحث األولوتكلّمت في  ين. عن شكوى الشعراء إلى هللا لمصائبھم,ألنه ھوالملج
ع  اده ويرف ه وعب ين خلق ادرعلى أن يع الى ق ودة ألّن هللا سبحانه وتع وھذه الشكوى محم

 عنھم الشكوى 

ّد  ه فھي التع أّما الشكوى من القدروالموت والحّظ والجوع والفقروالمرض والدھرونوائب
  ولھذا تعتبر الشكوى إلى هللا.  شكوى إلى هللا ولكنھا كلھا قضاء هللا ونظامه

انيلمبحث الوذكرت في ا ى الفائت  النفسية وية شخصالشكوى ال عن ث كالحسرة عل
اب  اس. والشكوى النفسية كاالكتئ ة الن د وسوء معامل د الك اق بع والسعى بال جد واإلخف

وكذلك عرضت ھموم الشعراء الذاتية المنتجة من  والحزن والقلق والظروف الخارجية .
ل ى شخصيتھم و فش رت عل ي أث ة الت د بعضھم الظروف الخارجي اة.حتى فق ي الحي وا ف

داخلي  ع ال ن الوج ھم م اح نفوس وت الرتي وا الم ي . واضطروا  أن يتمّن زان النفس االت
  الشديد.

ةوتحّدثت  ل شكوى الشعراء من في المبحث الثالث عن الشكوى االجتماعي ال  مث وإھم
ر واالحتالل واجباتھم  والعلماء وحماة الدين عن أداء الناس ى الكف يو للقضاء عل  الغرب

دم. وشكوا من  وضعف ة في التق ال وعدم الرغب ة اإلسالمية بسبب الجھل واإلھم األم
اء واألصدقاء وخذالنھم في األزمات  اء األقرب املتھم. وشكوا من جف األساتذة لسوء مع
اطع.  والنوائب والشدائد وحرمانھم من مشاعر العطف والبر ما يقودھم إلى التباعد والتق

ربيتھن  م عن الخيروالمساعدة والتعاون.ومن األغنياء لغفلتھ ومن األمھات الجاھالت لت
 الناقصة ألطفالھن التي تؤسس تخريب المجتمع و نشأة المشاكل.
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اوت الطبقي  اد والتف داوة والفس اق والع يئة كالسخرية والنف ة الس ومن العادات االجتماعي

رة النصف األول من بين ألغنياء والفقراء في المجتمع والتعصبات العرقية . وكانت ف ت
القرن العشرين أظھر أنماطا من ھذه الشكوى. فحاول الشعراء تھذيب النفوس البشرية , 
وا  رات. ودع تنزف العب وب ويس دمي القل ا ي ّرة مّم ة الم ائق االجتماعي ّوروا الحق وص
أر والظواھر  ى ظاھرة الث ر والقضاء عل اد والفق المجتمع ليؤدي دوره في مكافحة الفس

ا الحنيف.واالجتماعي ا ال تخالف دينن يم م دار والق ألموا ة المضّرة بالمجتمع وإعالء األق ت
انية ورفع ير اإلنس ى مص واتھم ل واعل اأص دد  خيرھ مل المب وا الش اولوا أن يؤلّف , وح

ة ألمتھم. أس ورّد الثق ة الي واتخذوا الشعر وسيلة الستنھاض الھمم  وبعث األمل ومحارب
  إلى الناس.

دم  الشكوى السياسية عن الرابع المبحث وكلّمت في  مثل شكوى الشعراء من الحكام لع
االلتزام بالقوانين وعدم اھتمامھم بجانب الوطن والتبذير باألموال وتسخيرھا لمصالحھم 
و والمجون  دمار واللھ القھر وال ؤالء ب ام ھ ا ق ة لم ة األعضاء الحكومّي الشخصية واألم

را والنھب والسرقة والخيانة والترف والطرب و ام أشد ضررا وأسوأ نك م الحك ان ظل ك
رات  دميرھم البالداإلسالمية,وسلب خي ربيين لت على األمة اإلسالمية..ومن اإلنجليزوالغ
رھم  ّببوا فق ذين س ؤالء ال ة ھ ا.وفي الحقيق را وجوع رومين فق ا مح رك أھلھ م وت بالدھ

 وجوعھم وأمراضھم النفسية واالجتماعية وتخلّفھم.

راء من المشاكل السياسية والقانونية على سبيل المثال عدم وكما ذكرت عن شكوى الشع
ر  ة والتبزي المساواة وإخفاق القوة السياسية والعسكرية, والبطالة وغالء المعيشة والخيان

ديات ومظالم  في كل اجه المسلمون ووالملق والنفي والحروب. ف ان من غزو وتع مك
ع  ر وتجوي ديات وفق ّديات وتھ ى وتح دتحت ل بعض النف فق ة واألم عيفة الثق وس الض

 .والقنوط واإلحباط اليأسلسبب  معاشر األخوةو

ة  اة الشخصية واالجتماعي وھكذا بّين الشعراء مدى القصور والخلل والمخالفات في الحي
ئولين  ع والمس راد المجتم ن أف ّل م ئولية لك دأ المس خوا مب عوا أن يرس ية. وس والسياس

ا وقصدوا إلى الشعب بشعرھم , و والحكام. ا يضطرب الشعب بصدق وم صّوروا فيم
ة وسياسية. وصّمموا تطور المجتمع  ال نفسية واجتماعي اني واآلم ه من األم يحلمون ب
افي , أو خلقي.فينبغي أن  دھور وضعف سياسي ,أو ثق اذه من كل ت ,وإصالحه  , وإنق

  نسترشد بأفكار الشعراء الجليلة ونسعد بالحياة عاملين بآرائھم القيمة.

ّدثت  ي وتح انيف ل الث كوى الفص ن الش ة ع رق التعبيرالمتنوع ن ط ا  ع ي اختارھ الت
اعي الشعراء ليكون تأثيرھا أقوى وأسرع حسب فطرة اإلنسان ,ألّن  ائن اجتم اإلنسان ك

ه  ل تختلف أحوال يحّب األشياء واألعمال واألفعال ويكرھھا . فال يبقى على حال واحد ب
رًة وسرعًة وبطالظاھرة بالتأثر من األشياء واألحداث حو ة وكث ا قلّ ه والتجاوب منھ  أ.ل
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اد ت عي ج ي س كوى ھ ى الضعف والش ادقضي عل دعووالقصور والفس و . وت ى الق ة إل

اد  الشعراء والسالمة.ولھذا اختارواألمن  واإلصالح م والفس اد الظل ددة إلبع الطرق المتع
مان رية وض وق البش اع الحق ية ودف ال الشخص المة واآلم ن والس ق األم ة ل اوتحقي لحري

ر عن حل المشكلة  ه في التفكي الشخصية والقومية للتأثير في المشكو منه وإثارة عواطف
ى العوارض الشخصية  ه عل م وللتنبي د الھم ادا للنھوض خام حسب فطرته نصحا وإرش

اء  ة . ورج ية والقانوني ة والسياس ائص االجتماعي ية والنق ن والنفس م ع ع الظل ال لرف وأم
ادر لھم, وتحقيق آمالھم ألّن المسلمين واسترداد الحق  ه ق ى المشكو إلي ة الشكاية عل إزال

والدعو  ,ورفضھا . ونقدا وسخرية إلبراز النقائض في األوضاع االجتماعية والسياسية 
القوة الجم ,إلى حلّھا  د العجز ّياعواحتجاجا وثورة السترداد الحق ب ا عن اء وأنين ة . وبك

تھم. و ق أمني م وتحقي ى حقھ ول عل ي الحص م ف م ذاتھ ى فھ اس عل عراء الن اعد الش س
ذات والمجتمع  ونھم التوافق مع ال اتھم ومكن اتھم وإمكاني تثمار طاق وقدراتھم من أجل اس

اس ,والشك  والعالم. ل شكاوى الن . وھذا ھوالحل الحقيقي الذي يؤثر في المجتمع ويزي
  أن شعرھم أصدق وأصدق وأشمل.

ي  ت ف ة لشعرقم ة الفني ث بالدراس ل الثال كوىالفص عرية  الش اليب الش ة األس لمعرف
ان  ة لبي يقاھم الشعرية الرائع المختلفة في انتقاء األلفاظ وتأليف الصورة الشعرية, وموس

  المستوى الفني األدبي.وقّسمته إلى ثالثة مباحث.

ذكرت عن الصور الفنية المتنّوعة التي استخدمھا الشعراء الشاكون  المبحث األولوفي 
الصورة البيانية والبديعية والحقيقية لتوصيل تجربتھم والكشف  في شعرھم الشكوى مثل

ل من شخص  درة التخي اجھم الختالف ق عن دخائلھم.ويختلفون من شخص آلخرفي نت
  آلخر,ولكنھم لم يتكلفوا ولم يسرفوا في ذلك. 

ي  انيوف ي شعر الشكوى. و المبحث الث لوبية ف ات  تكلمت عن الظواھر األس إّن الكلم
عث صورا حية فيھا, وتدل على شيئ من االنفعال والخلق المراد. ووجدت والعبارات تب

دون  ا يعتم م بينم ب األع ي الغال ري ف لوب الخب ى األس ون إل اكين يميل عراء الش أن الش
تفھام ,  ن اس ري م ارز دون الخب ائي دور ب لوب اإلنش ان لألس ائي . وك لوب اإلنش األس

درتھم في وأمر ونداء وأخذ حظا كبيرا  في شعرالشعراء ال رار وق شاكين من خالل التك
ة والجملة. ع الحرف والكلم ري من التعامل م ائي والخب ي األسلوب اإلنش ادوا ف د أج وق

نداء واستفھام وتعجب ونحو ذلك, وھذا األسلوب يحقق لھم جماھيرية , ويسھم في إيقاع 
  الشعر في نفس المتلقي حتى يكون منسجما معه ومتأثرا به .

ار  قمت بالدراسة الفنية فتفّنن الشعراء الشاكون ثالمبحث الثالفي و اني واالبتك في المع
رة ة والعب ال والعظ ع األمث ئ برائ يات ملي ات أو خماس وافي رباعي ي الق ويم  ف لتق

اظھ وعذبة بدت الموسيقى الشعرية جليةو.الفكرة راكيبھ مفي ألف ىو .موت ة  مشعرھ أت قم
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ة و األصالة از شعر . في الرونق و العذوب د عن التكلف  ويمت الشكوى بالسھولة والبع

  والتصنع.
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  نتائج البحث
الحمد هللا الذي وفقني إلنجاز هذا البحث وأعاني لتكميله فبنعمته تتّم الصــالحات     

وينمو الخير وتكتمل البركة .. فـله الحمد كّله وله الشكر كّله وإليه يرجــع األمــر كلّــه  
 نا محّمد و على آله وأصحابه أجمعين... والّصالة والسالم على سّيد

ففي ختام ھذه الرحلة العلمية الطيبة التي قضيتھا مع الشكوى في الشعر العربي في 
اط  ة والنق ائج الھام ض النت ّجل بع رين, أوّد أن أس رن العش ن الق ف األول م النص

  األساسية البارزة التي توصلت إليھا.. وھي كما يلي:

رن العشرين عصريمكن أن نسمى النصف األول  .1   النھضة و الصحوة و من الق
ة وس المتألم ي النف ل ف ث األم اط, وبع د االنحط ي  بع ي  والسياس اق الروح اإلخف

بسبب الحروب. وال سيما ماأخفقت الحربان العالميتان: األولى والثانية في  والعقلي
ي  ورة ف ى بواعث الث اق اضطرھم إل ذا اإلخف ن ھ لمين , ولك وق للمس ب حق جان

ة و حياتھ ة القومي م العقلية والسياسية والعسكرية , وظلوا يجاھدون من أجل الحري
دت خالل  ي خم روح الت وا ال ى . ويحي اتھم الخصبة األول تأنفوا حي الشخصية ليس

لمين . رب والمس اة الع ي حي ة ف ل العناصر األجنبي اة ت تغل ي حي س وھ ى ؤّس عل
  دعامتين من الحرية القومية والحرية الشخصية.

من األغراض غرض ,وھي   الشكوى ديوان العرب ولسان أحوال األمة إّن شعر .2
اس الشعرية التي طرقھا كثير من الشعراء اة الن . ولھا تأثير كبير وأثر فّعال في حي

ة  داف النبيل ة واألھ ادئ الخالق ة والمب ت الوطني انية والثواب يم اإلنس اء الق إلحي
يئة كا ادات الس د الع ة لنق ة موّظف ة العظيم ب والوطني لب والنھ اف والس الختط

  والتفجير واإلرھاب والثأر والرشوة والتبزيروالملق والسرقة وغيرھا.

ھا أّنھا ليست بكاء وال شكوى بل جھد عظيم عرضتميزة الروائع الشعرية التي  إنّ  .3
إلصالح المجتمع , وخطوة ممتازة لتقدمه ومحاولة قيمة أو بشارة للمستقبل الباھر 

ع السحب الكثيفة التي القادمة, وتدبير محّرك ومتفائل لتقشّ في ھذا العصر لألجيال 
اء في  ذكيرا مجد اآلب ة , وت ار األجنبي دا لألفك تتراكم في فضاء العالم اإلسالمي نق

ا  ليم انبعاث نھج الس ّل الم ال لظ ارة في آلم ر وإث تقبل المني رة والمس زة الغي دى الع ل
  المسلمين. 
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ا قرض .4 عراء م أ واالش ل ت نفس ب اع ال انية ورفعإلمت ير اإلنس ى مص  والموا عل

دد ألمتھم. خيرھاأصواتھم ل يلة , وحاولوا أن يؤلّفوا الشمل المب واتخذوا الشعر وس
  الستنھاض الھمم  وبعث األمل ومحاربة اليأس ورّد الثقة إلى الناس.

عرھم  .5 نظم ش واطنين ب وطن والم ة ال ع وترقي ي إصالح المجتم عراء ف اھم الش س
ي ًة ونفس ًة وتربوي روا دعوي اد وذك فوا الفس ًة. واكتش ًة وإداري ًة ووطني ًة واجتماعي

اولوا  أسبابه بصور شتى, ووّفروا المعلومات وطرق التعامل مع الفساد والظلم.ح
تشجيع ھمم المسلمين الخامدة لرفع كفاءتھم وفاعليتھم لتحقيق األمن  والسالمة في 

 د.المجتمع وتنمية الوطن وتطوير الكفاحات للقضاء على الفسا

ائب  .6 د حصول المص ى هللا عن عراء إل أ الش قمولج ة وس ر وعل ن فق وارث  م والك
  وشّدة الجو حّرا وبردا.واصف وع تفيضانا مثل  الطبيعية

ة  .7 وبّين الشعراء مدى القصور والخلل والمخالفات في الحياة الشخصية واالجتماعي
ع راد المجتم ّل من أف والمسئولين  والسياسية. وسعوا أن يرسخوا مبدأ المسئولية لك

  والحكام.

نظم  .8 اك الم بب االنتھ ية بس ادات السياس المية االنتق ة واإلس دول العربي ت ال واجھ
اة  ن محن الحي ھم م ق بنفوس ان يعل ا ك ل م عراء ك اول الش ربيين. وتن تالل الغ واح
رق  ذي ف تعمار ال ن االس عوا للتحرر م ية, وس ادات السياس ا بسبب االنتق وخطوبھ

و لب حق انھم وس ھم وأوط ة نفوس ترداد الحري فوفھم , والس رق ص قھم , وف
ة  ا تبعث الحماسة الوطني ة والمجد مّم واالستقالل. وكان شعرھم صرخات الحري
تبدين  ام المس ر بعض الحك ؤّثر لتغيي ضد حكم المستعمرين . وحاولوا بشعرھم الم

  ألجل تحقيق الحرية واالستقالل.

حا وإر .9 ؤولين نص ؤظفين والمس ام والم عراء الحك ا الش زام ودع ى االلت ادا إل ش
ى تحسين التشريعات.وكشفوا عن  ا يھدف إل ق والرشوة مّم بالقوانين  وترك التمل
ة  ورة والحكم اج والث خرية واالحتج د والس لوب النق ي أس ع ف ي المجتم ل ف الرزائ

  وأنوار الفلسفة.

ه  جبران خليل جبران صوّر الشاعر .10 ه وآالم ھموم المجتمع ليشارك الشعب ھموم
 ة وسياسية. نفسية واجتماعي

اه اال ھاھموميتحدث أحمد شوقي عن آمال أمته السياسية و .11 ن مغربي والستعمارتج
اه ة , ومنف ة القومي عر الحري م يستش ذالن ,ونظ ا ضعف وخ د فيھ ا توج ألم لم ويت

  بالصياغة العربية الرائعة . وھو شاعر العرب والمسلمين. 
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ة  .12 اعي , وصّور عواطف الطبق اعر اجتم و ش راھيم  ھ افظ إب ية ح الوسطى سياس

يض تعمار البغ ن االس كوى م ع صدى الش ة . ورف ة واجتماعي رآة . ووطني و م وھ
اع.  ة واالجتم دين والسياس ن ال ه م ا اضطرب في ل م اة وك ي والحي ع العرب المجتم

  وعبر عن شكواه وآالمه وھمومه. فھو بذلك شاعر ذاتي. ولغة شعره قوية.

ابيوشعر .13 ا حب الش ور فيھ ه يص ة ب ية خاص ارب نفس واطره تج اعره وخ ه ومش
  .سياسية االجتماعية والاألحداث  التي تضمّ  الوجدانية

ات  .14 ھدا باآلي ال مستش ة األطف ة وتربي ذيب األم ي لتھ ان أخالق راھيم طوق عر إب وش
 واألحاديث النبوية والمثل والقصص وأخذه سالحا  إلصالح المجتمع. 

عره . .15 ي ش لوبا قصصيا ف روف الرصافي أس ار مع ر عن اخت رية محن  وعب البش
ا  ا ومخاوفھ ا وآمالھ عب وآالمھ اذ الش اعي إلنق الح االجتم ة اإلص ل نزع .ويمّث

ه ي. كأن افي وخلق ل ضعف سياسي وثق دھور وك ل ت ن ك ي م ان الشعب  العرب لس
 .وترجمانه الصادق

لوبا  .16 ار أس اعي. واخت عر اجتم ن ش ر م دانيا أكث عر وج ران الش ل مط رض خلي ق
ان ي الفكرة من التركيب . قصصيا, ويطيل في بعض القصائد. وك ام ب ر االھتم كث

اد  ائف و إبع أمين الخ ع وت دل للجمي ة والع د الحري ران تأكي عر مط دف ش ان ھ وك
اء  رمن زعم الظلم عن المظلوم . وھذا ما أوصله إلى السمو باإلنسانية . وھو يعتب
يم  ع الق م جمي يح لھ الفكر, ودعاة اإلصالح ورسل الوجدان لألجيال القادمة. ألنه يت

  تجھزھم للزعامة الروحية والعقلية. التي

شعر إبراھيم ناجي ال يترجم عن األحداث السياسية وال االجتماعية بل ھو تصوير  .17
دو شخصيته   ة . وتب لتجارب نفسية خاصة تضم حبه ومشاعره وخواطره الوجداني

  في شعره أنھا شخصية مجروحة ومتألمة , ويشتكي إفالت سعادته منه.

عر ذاتي لما يعبر عن دخائل النفس وساوسھا وآالمھا . شعر عبدالرحمن شكري ش .18
اؤم.  ى التش ؤّدي إل ق ي زن عمي ي ح ذا ف ل ھ ون ويصور  ك ن الك رجم ع ا تت كم

مه  رار هن حقائقوعوطالس د .هوأس ددة وجاھ كوى المتع عر الش ون ش ع فن وجم
ا  ا وآمالھ رية وھمومھ ن البش ن مح رجم ع ه . وت راز عيوب ع وإب إلصالح المجتم

 ومخاوفھا . 

ة  .19 ات خيالي ي حكاي اة ف ع الحي ي ماضي شعر قصصي , ويصور واق ا أب شعر إيلي
  ورمزية. ويعبر فيھا عن ضياع المجتمع العربي والغربي.

ا , حتى تية والبشرالم الاآلعلى وصف  العقاد قام الشاعر .20 ا وأحزانھ عبير عن أّناتھ
  زفرات وعبرات .  هشعر صبح أ
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واھري .21 دي الج د مھ وّ  ومحم ا ص عبي. لم اعر ش ه ش ة وحركات ه الوطني ر آمال

ية, ة  السياس يانھم لمصالح األم م ونس ى كراسي الحك زاب عل احن األح صّور تط
اد بيل مصالحھم الشخصية.  ون ي س ة ف قا ء  ىالعام وة األش ى اإلخ بالمحافظة عل

  .وتخليصھم من براثن االستعمار 

دة ن خليل مطران وحافظ وأحمد شوقي حافظوا محافظة دقيقة على صورة القصيإ .22
   .العربية 

ة ,  .23 إّن شعر الشكوى جاء بأساليب مشرقة ما يھتز الوجدان , فصياغته جادة ومتفنن
  وألفاظه رشيقة , وعباراته خالية من الغموض وااللتواء , وتركيبه محكمة.

تفھام  .24 داء واس ن ن ري م ائي والخب لوب اإلنش ي األس اكون ف عراء الش اد الش د أج وق
اع الشعر وتعجب ونحو ذلك, وھذا األسلوب ي حقق لھم جماھيرية , ويسھم في إيق

في نفس المتلقي حتى يكون منسجما معه ومتأثرا به .وتفننوا في المعاني واالبتكار 
  في القوافي رباعيات أو خماسيات مليئ برائع األمثال والعظة والعبرة. 

تخدموا  .25 ة  واس ة واالجتماعي آلالم القومي د ل ل والمدي عراء بحور الطوي تخدم الش اس
 لبسيط والرجز والرمل للھموم النفسية.ا

زة يؤّثر في نفوس الناس وقلوبھم  نغًما ھادًئاوكان شعر الشعراء  .26 ا الع ليفيض عليھ
  والكرامة.والشرف 

ي وردشعرالشكوى .27 تقلة القصائد ف ي المس دل الت ى ت ام عل اكل الشعراء اھتم  بالمش
يتھم اقرض وحساس ل كم ران خلي يدته مط اء" قص رعن" المس راق آالم ليعب  الف
ذلك. والمرض ال وك د ق وقي أحم ي ش ياته ف اكيا أندلس ن ش ي آالم م ة النف  والغرب
 . القصائد ضمن أوبيتين بيت في الشعراء شكا كذلك. وطنه إلى والحنين

ية  .28 ة وسياس المية قومي ة واإلس عوب العربي ن عواطف الش وا ع عراء ترجم إّن الش
عرب كجسم واحد إذا اشتكى واجتماعية . وشعرھم يفيض بالوحدة العربية , وأن ال

ا . وحاول ھؤالء الشعراء  ا وألم قما وحزن ائر األعضاء س منه عضو تسھر له س
تح  البارزون استرداد الحرية واالستقالل من براثن االستعمار. وھيأوا ظروف التف

  والنمو ليجعلوا المجتمع قادرا على التجدد وامتالك القوة.

م إّن شكوى الشعراء كانت محاولة إيقاظ  .29 الشعور القومي والثقافي واستنھاض الھم
يھم  ذكرة بأمجادھم لبعث الحماسة ف الخامدة والدعوة إلى االتحاد والتشجيع عليه م

  ضد االحتالل الغربي واإلخفاق السياسي.
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ة  .30 ة والعاطف ان المتنّوع ئ باأللح ول ممتل ر رس ذا العص ي ھ كوى ف عرھم الش وش

املة ل ور الش ق والص ال المحل دة والخي ة المتوق ع والطبيع اة والمجتم نفس والحي ل
  ليصقل النفوس وينشطھا للعمل والتقدم ويزيدھا نورا ونارا.

ى  يئة أتمّن عراء المض ارھؤالء الش تخلد أفك والس ذا المن ى ھ تمر عل ا  أن تس ,وتنّورن
   .إلى أبد اآلبدين الساطعة ابأنوارھ

كرأ بح ش ت س ه إاّل أن ب, آلإل ميع مجي ه س ذاالبحث ,إن ام ھ انك هللا إلتم
 إّني كنت من الظلمين.
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 :التوصيات

 شكواه إزالة على يقدر من إلى يجب أن يشكو اإلنسان.  

 الھموم اإلحساس ة ھي واألحزان ب اختالف إنسان بكل تمرّ  حال أثير ب  حسب الت
ة ن الطبيع ان م ر إنس ب. آلخ ى فيج لّ  عل ان ك ا أن إنس ة يواجھھ ه بطالق  الوج

  .وبالشجاعة

 ا أن يجب طبيعي أمر الصعوبات ومواجھة الفشل وة نقطة نعتبرھ تفيد ق ا نس  منھ
ي الحنا ف يس مص دنا ول ي.ض د أن وينبغ ل نعتق ي بالفش اة ف ه الحي ر ونتقبل  كخي

  .ألنفسنا

 نة ھو المشاكل ومواجھة واألصدقاء األحباب فقد اة س در هللا , ال الحي د وق  من ب
 .عنه وقدره ورضاء هللا بقضاء اإليمان

 تماما الذاكرة من ونزيلھا حلّھا في تدبرون نفكر بل,  المصائب نعلق ال.  

 مشكالته حلّ  في ليوظفھا بنفسه يكتشفھا أن يجب فطرية خفية قوة إنسان كلّ  لدى 
  .المشاكل ومواجھة نفسه عن والدفاع

 من يشكو أن بدال عليه ليردّ  الضعف نقاط عن نفسه في اإلنسان يبحث أن ينبغي 
  . اآلخرين

 د ي أن تعق دورات ينبغ ةالتدريب ال ات ي ة والحلق ر لمكافح اد والفق تخدام الفس  باس
  .المتنوعة والقانونية المشروعة الوسائل

  ة ذھا بطريق ا وتنفي ات األساسية ينبغي تعزيزھ إن جميع حقو ق اإلنسان والحري
   .عادلة ومنصفة دون اإلخالل

  مي زام الرس دااللت ريض بتأيي وقير وتح ية  ت ات األساس ان والحري وق اإلنس حق
  .أو اللون, أو اللغة,على أساس العرق أو الجنس أي تفريق للجميع دون 

  دول ة لل اركة الفعال ات واالمش ات والرابط راد والجماع ي  ةل القيماعمباألألف ف
راد  اآلدميةتنھاكات االالقضاء على جميع  من والحريات األساسية للشعوب واألف

 .يادة الوطنيةقالالعدوان على االختالف واالستعمار و االحتال ل األجنبي , وقبل 
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  يمكن للباحثين أن يدرسوا شخصية الشعراء الذين قاموا بقرض الشعر في مجال

رف  ة يع ذه الدراس اء ھ رين, وأثن رن العش ن الق اني م ي النصف الث كوى ف الش
 الباحث مستوى الشاعر الفكري والثقافي والنفسي. 

  ددة اذج المتع دمت النم رب, وق عراء الع د الش كوى عن ت شعرالش ذا تناول ي ھ ف
ة ,  الد مختلف ه شعراء اآلداب األخرى في ب ذا الموضوع تناول الصدد . ومثل ھ
راء أوجه  دم للق فيمكن للباحث أن يقوم بدراسة مقارنة بين األدبين المختلفين, ويق

  التشابه والخالف في ھذا الميدان.

  _ د ه محم اب هللا وسنة نبي أوصي نفسي وجميع المسلمين بالعمل بما جاء في كت
يم رّب صل أل هللا العظ دارين نس ي ال عادة ف وز بالس لم_ للف ه وس ه وآل ي هللا علي

  العرش العظيم أن يوفقنا لما يحّبه ويرضى آمين.

ارئين  دا للق ة ومفي وث العلمي ة للبح ث فاتح ذا البح ل ھ الى أن يجع أل هللا تع ذا وأس ھ
الى أن يسبغ فيض  أله سبحانه وتع ا أس اي, كم ى والدارسين في المستقبل إّي ه عل رحمت

ھداء  ديقين والش ين والص ن النبي يھم م م عل ذين أنع رة ال ي زم رھم ف عراء وأن يحش الش
  والصالجين.

دكتور    تاذ الفاضل ال ل الشكراألس ّرة أخرى بجزي ّدم م وأوّد في ختام ھذا البحث أن أتق
د  ة فق ه الغالي ن أوقات اني م د ,وأعط ذا الجھ ى ھ ذي أشرف عل رازق ال د ال ّيد عب ّيد س س

ر استفد ت من توجيھاته وإرشاداته القيمة وآرائه الثمينة استفادة كبيرة فجزاه هللا عّني خي
ة  ة اإلسالمية العالمي ة بالجامع ة العربي الجزاء. كما أتقّدم بجزيل الشكر والثناء لكلية اللغ

  .بإسالم آباد إدارًة وأساتذًة على ما قّدموه من عون ومساعدة 

ذر عن التق      ا أوّد أن أعت ن كم ذا البحث م ي ھ ان ف ا ك اء, وم ن آدم خط لّ اب أ , فك صير والخط
ا  ى م د هللا عل ان من خطاء فمني ومن الشيطان , فأحم ا ك توفيق وصواب فمن هللا عّزوجل, وم
ا  ا رّبن ينا أو أخطأن ذنا إن نس ا التؤاخ ه , رّبن ا أخطأت في ه من الصواب , وأستغفره عّم ي إلي وفقن

ا  والتحمل علينا إصرا كما حملته ه واعف عّن ا ب ة لن على الذين من قبلنا , رّبنا وال تحّملنا ماال طاق
رين. وم الكف ى الق رنا عل ا فانص ت موالن ا أن ا وارحمن               واغفرلن

د  ربِّ  ا يصفون وسالم على المرسلين والحم ة عمَّ " سبحان رّبك ربِّ العزَّ
  العلمين"

ه وصحبه والصَّ ى آل ٍد و عل ّيدنا محّم لين س ى أشرف المرس الم عل الة والّس
  أجمعين.
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  فھرس اآليات القــــــرآنيــة

  الصفحة رقم اآلية  السورة  اآلية الكريمة  م

ىأَ  .1 ُر َت ِ أَْم اَل هللاَّ َتْعِجلُوهُ َف  َتْس

ا َوَتَعاَلى ُسْبَحاَنهُ   ُيْشِرُكون َعمَّ

  220  1  لالنح

اعة  .2 تأخرون س م ال يس اء أجلھ إذا ج

 وال يستقدمون

  59  34  األعراف

  100  1  العلق            َقَلي خَ ذِ الَّ  كَ بِّ رَ  مِ اسْ بِ  ْأرَ اقْ  .3

ُ ٱلَِّذى َخلََقُكْم ُثمَّ َرَزَقُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ .4 َّ ٱ
                                   ُيْحِييُكْم

  64  40  الروم

واٍد يھيمون وأنھم  ألم تر أنھم فى كل  .5
وا  ِذيَن آَمُن الَّ االيفعلون إاِلَّ ون م يقول
راً  َ َكِثي ُروا هللاَّ الَِحاِت َوَذَك وا الصَّ َوَعِملُ
َيْعَلُم  ِدَماُظلُِموا َوَس ن َبْع ُروا ِم َوانَتَص

    الَِّذيَن َظَلُموا أَيَّ ُمنَقلٍَب َينَقلُِبونَ 

-225  الشعراء
227  

21  

  57  49  القمر             درإنا كل شيء خلقناه بق .6

ْرَيَم .7 َن َم ى اْب يَح ِعيَس ا اْلَمِس ا َقَتْلَن إِنَّ
ـِكن  َلُبوهُ َوَل ا َص َرُسوَل ّهللاِ وما قتلُوهُ َوَم
كٍّ  ي َش َه َلُھْم َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتَلفُوْا فِيِه َلفِ ُشبِّ

اَع ا َب ٍم إاِلَّ اتِّ ْن ِعْل ِه ِم م ِب ا َلُھ ُه َم ْن نِّ مِّ لظَّ
    َوَما َقَتلُوهُ َيقِيناً 

  97  157  النساء

 نَ يْ اطِ يَ الشَّ انَ وَ خْ إِ اوْ انُ َك نَ يْ رِ ذَِّبالمُ  نَّ إِ  .8
             ارً وْ فُ كَ  هبِّ رَ لِ  انُ طَ يْ الشَّ  انَ كَ وَ 

  103  27  اإلسراء

  52,  3  86  وسفي       إنماأشكو َبثِّي وُحْزني إلى هللا .9
  209  5  اإلنشراح               إِنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً.10

11.
ْوَم سَّ الَق ْد َم ْرٌح َفَق ُكْم َق إن َيْمَسْس
ْينَ  َداِولَُھا َب اُم ُن َك األَيَّ ُه َوِتْل ْثلُ ْرٌح مِّ  َق

اِس ِذينَ  النَّ ُ اَل َيْعَلَم هللاَّ ذَ  َولِ وا َوَيتَِّخ  آَمُن
  66  140  آل عمران
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الِِميَن ُ ال ُيِحبُّ الظَّ     ِمنُكْم ُشَھَداَء َوهللاَّ

م  .12 روأنت أرح ني الض ي مس أن
 الراحمين

  53  83  األنبياء

13.

ا َم هللاُ  اءَ َش وْ ا َلوْ كُ رَ ْشأَ نَ يْ ذِ الَّ لُ وْ قُ يَ َس
 ئيَش نْ ا ِمَنمْ رَّ  حَ اَل ا وَ َناؤُ ال آبَ ا وَ نَ كْ رَ ْشأَ 
ا وْ اقُى ذَ تَّحَ  مْ ھِ لِ بْ َق نْ ِم نَ يْ ذِ الَّ بَ ذَّ َك كَ لِ ذَ كَ 
ه وْ ُجرِ خْ تُ فَ  مٍ ْلعِ  نْ ِم مْ دكُ ْنعِ  لْ َھ لْ ا قُ سنَ أْ بَ 
ال إِ  مْ تُ ْنأَ  نْ إِ وَ  نَّ ال الظَّإِ  نَ وْ ُعبِ تَّ تَ  نْ ا إِ َنلَ 
 نَ وْ صُ رُ خْ تَ 

  56  23  اإلسراء

  53  84  األنبياء   ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من.14

  56  12  فصلت    َفَقَضاُھنَّ َسْبَع َسَماَواٍت فِي َيْوَمْينِ .15

  56  72  طه                 فاقض ما أنت قاض.16

َمآ أَنَت ُمَذّكٌر.17   169  21  الغاشية                  َفَذّكْر إِنَّ

  179  8  فاطر     عليھم َحَسراتٍ فال َتْذَھْب َنْفُسك.18

  202  82  التوبة      فلَيْضَحُكوا َقلِيالً ولَيْبُكوا َكثيراً.19

ماُء واألرُض .20   202  29  الدخان   فما َبَكْت عليھم السَّ

  59  185  آل عمران                كل نفس ذائقة الموت .21

ول.22 مع هللا ق د س ي ق ك ف ي تجادل  الت
  3  1  المجادلة                 هللا ا وتشتكي إلىزوجھ

ْرٍب قُِل.23 لِّ َك ْن ُك يُكْم ِمْنَھا َوِم ُ ُيَنجِّ    هللاَّ
  53  64  اإلنعام                          ُثمَّ أَْنُتْم ُتْشِرُكونَ 

ن.24 َك َم ْؤِتي الُمل ِك ُت َك الُمل  قل اللُھمَّ َمالِ
                                     تَشاء

  63  26  آل عمران

  57  51 التوبة     انَ لَ  هللاُ  بَ تَ ا كَ ال مَ ا إِ نَ بَ يْ صِ يُ  نْ لَ  لْ قُ .25
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ْدِرُك.26 َو ُي اُر َوُھ ُه اأْلْبَص اَل ُتْدِرُك

   اْلَخِبيرُ  َوُھَو اللَِّطيفُ  اأْلَْبَصارَ 
  103 220  م ااألنع

  61  286  البقرة          اھَ عَ سْ ال وُ ا إِ سً فْ نَ  هللاُ  كلُّفال يُ .27

ُكْم.28   66  186  آل عمران         َلُتْبَلُونَّ فِي أَْمَوالُِكْم َوأَْنفُِس

  124  48  المائدة    ااجً ھَ نْ مِ وَ  ةً عَ رْ شِ  مْ كُ نْ مِ  انَ لْ عَ جَ  لٍّ كُ لِ .29

  76  4  البلد             َكَبٍد فِيْ  اإلِْنَساَن َخَلْقَنا َلَقْد.30

 كلمة الشكر  7  إبراھيم   لئن شكرتم ألزيدّنكم.31

32. ً ِخَذ َبْعُضُھم َبْعضاً ُسْخِرّيا   189  32  الزخرف          لَّيتَّ

33.
  ِض رْ ي األفِ ةٍ بَ يْ ِصمُ  نْ ِم ابَ َصا أََم

 نْ أَ  لِ ْبقَ  نْ ِم ابٍ تَ ي كِ ال فِ إِ  مْ كُ سِ فُ نْ ي أَ  فِ اَل وَ 
   ريْ سِ يَ  ى هللاِ لَ عَ  لكَ ذَ  نَّ ا إِ أھَ رَ بْ نَ 

  61  22  لحديدا

34. ِ َن هللاَّ َنٍة َفِم ْن َحَس اَبَك ِم ا أََص ا   َم َوَم
َئٍة َفِمْن َنْفِسكَ    59  30  الشورى    أََصاَبَك ِمْن َسيِّ

  176  5  العنكبوت         هللاِ  اءَ قَ و لِ جُ رْ يَ  انَ كَ  نْ مَ .35

  190  12  الصافات        َوإَِذا َرأَْوْا ءاَيًة َيْسَتْسِخُروَن .36

  219  14 الجنا ًبطَ حَ  مَ نَّ َھجَ ا لِ وْ انُ َكفَ  نَ وْ طُ اِس القَ ا مَّأَوَ .37

  165  62  األعراف                           مْ كُ وأَْنَصُح لَ .38

  61  24  العنكبوت      انوَ يَ ي الحَ ھِ لَ  َةرَ اآلخِ  ارَ الدَّ نَّ إِ وَ .39

ه ائِ َزا خَ نَ دَ ْنال عِ إِ  يءٍ َش نْ ِم نَّ إِ وَ .40 ن
  56  21  الحجر               مٍ وْ لُ عْ مَّ  رٍ دَ قَ ال بِ ه إِ لُ زِّ نَ ا نُ مَ وَ 

َ بِ  نَ وْ ُدْھيَّ  ةٌ مَّئِ أَ مْ ھُ نْ ِم اَنلْ عَ جَ وَ  .41  اَنرِ مْ أ
ا َصَبُروا َوَكاُنوا ِبآَياِتَنا ُيوقُِنوَن       َلمَّ

  118  24  السجدة

  54  2  الفرقان      راًيْ دِ قْ ه تَ رَ دَّ قَ فَ  ءٍ يْ شَ  لّ كُ  قَ لَ خَ وَ .42

  169  55  الذاريات      اْلُمْؤِمِنيَن عُ فَ نْ تَ  رَ كْ الذِّ نَّ إِ فَ  ّكْرَذوَ .43
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هى رَ ادَ نَ  ْذإِ  بَ وْ يُّ ا أَنَ دَ بْ عَ  رْ كُ اْذوَ .44        ب

  أ 41  ص                ...انُ طَ يْ ي الشَّ نِ سَّ ي مَ نِّ أَ   

اِھي إاِل.45 الُْوا َم ْوُتَوَق ْنَيا َنُم دُّ ا ال  َحَياُتَن
ْھر      َوَنْحَيا َوَما ُيْھلُكَنا إاِل الدَّ

  68  23  الجاثية

46.
َو اهَنيْ عَ  ْتضَّيَ ابْ  وَ  ْزِن َفُھ َن اْلُح ِم

  193  84  يوسف                                     َكِظيمٌ 

47.َ ُر إِنَّ هللاَّ ا قُِضَي اأْلْم ْيَطاُن َلمَّ  َوَقاَل الشَّ
  220  22  إبراھيم   َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحقِّ 

نَّ.48 ِرِه َولَِك ى أَْم ٌب َعلَ َرأَ َوّهللاُ َغالِ ْكَث
  220  21  يوسف                      النَّاِس الَ َيْعَلُموَن 

  56  23  اإلسراء   اهيَّ ال إِ وا إِ دُ بُ عْ ال تَ أَ كَ بُّ ي رَ ضَ قَ وَ .49

50.

جَ  رُّ ْجَن َتَب رَّ ى  َواَل َتَب ِة اأْلُوَل اْلَجاِھلِيَّ
اَلةَ  َ  َوأَقِْمَن الصَّ َن هللاَّ اَة َوأَِطْع َك يَن الزَّ َوآِت

 ُ ُد هللاَّ ا ُيِري َم وَلُه إِنَّ نُكُم  َوَرُس ْذِھَب َع لُِي
َرُكْم َتْطِھيًرا  ْجَس أَْھَل اْلَبْيِت َوُيَطھِّ  الرِّ

  113  33  األحزاب

َ يْ  تَ اَلوَ .51 َ ْي يَ ه اَلنَّإِ  هللاِ  حِ وْ رُ  نْ وا ِمُسأ  سْ أ
 نَ وْ رُ افِ م الكَ وْ ال القَ إِ  حٍ وْ رُ  نْ مِ 

  56  87  يوسف

  61  26  الرعد رِ وْ الغرُ  اعُ تَ ال مَ إِ ا يَ نْ الدُّ  اةُيَ ا الحَ مَ وَ .52

53.
ى ي ٱألْرِض إاِلَّ َعَل ٍة فِ ن َدابَّ ا ِم  َوَم

َتْوَدعَ  َھا َوُمْس َتَقرَّ ُم ُمْس ا َوَيْعَل ِ ِرْزقَُھ َّ  َھاٱ
ِبينٍ                        ُكلٌّ فِى ِكَتاٍب مُّ

  64  6  ھود

54.

 مْ كُ ِسفُ نْ أَوَ  مْ كُ الِ وَ ْمأَ يفِ نَّ وَ لُبْ نَ لَ   
 نْ ِم ابَ َتالكِ  واُتوْ أً  نَ يْ ذِ الَّ نَ ِم نَّ عُ مَ ْسنَ لَ وَ 
ا , رً ْيثِ ى كَ ذً ا أَ وْ كُ رَ ْشأَ  نَ يْ ذِ الَّ نَ ِموَ  مْ كُ لِ بْ َق
 مِ زْ َع نْ ِم كَ لِذَ  نَّ إِ ا َفوْ قُتَّ تَ وا وَ رُ بِ صْ تَ  نْ إِ وَ 

 ِروْ مُ األُ 

  52  186  آل عمران
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55.

ُسوْا ِمن ُيوُسفَ   َيا َبِنيَّ اْذَھُبوْا َفَتَحسَّ
ُه الَ  َوأَِخيهِ  ْوِح ّهللاِ إِنَّ َوالَ َتْيأَُسوْا ِمن رَّ
ْوِح ّهللاِ إاِلَّ اْلَقْوُم اْلَكافُِرونَ  َيْيأَسُ   ِمن رَّ

  179  8  فيوس

اإِ  اووُددَ  اَي.56  يفِ ةً َفيْ لِ خَ  كَ اَنلْ عَ جَ  ّن
  124  26  ص       َبْيَن النَّاِس ِبالَحقِّ  مْ كُ حْ افَ  ِض رْ األَ 

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فھرس األحاديث النبوية

  الصفحة الحديث الشريف  م
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  179 اْدعوا َهللا والَتْسَتْحِسروا   .1
  أ  اللھم إني أشكوإليك ضعف قوتي وحيلتي  .2

  159  إِذا لم ُيْحَصْن وھو َنْفُيه عن َبَلده والَغْربة والَغْرُب النََّوى والُبْعد  .3
  67فإن هللا ھو الدھر  .4
  67   ال تسبوا الدھر فإن الدھر ھو هللا  .5
ع   .6 ببتموه وق إنكم إذا س ياء ، ف ى هللا ال تسبوا فاعل ھذه األش السب عل

 تعالى ألنه الفعال لما يريد ال الدھر

68  

  كلمة الشكرال يشكر هللا من ال يشكر الناس   .7

يئاته   .8 ه س ا سواه إال حط هللا ب   61ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فم
  219 ي اسِ ب القَ لْ القَ  هللاِ  نَ مِ  اسِ النَّ  عدَ بْ أَ نَّ إِ وَ   .9

ى تَّال َحَزٌن، وال َنَصٌب، حَ َھمٌّ وَ  نُ مِ ؤْ المُ  بُ يْ صِ ه، ال يُ دِ يَ ي بِ سِ فْ ي نَ ذِ الّ وَ  .10
  اهايَ طَ خَ  نْ ا مِ ھَ ه بِ نْ عَ  هللاُ  ا إال َكفَّرَ ھَ اكِ شَ ة يُ كَ وْ الشَّ 

59  
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ى البحث، ترتيب حسب بياتاأل فھرس  جداول ةخمس نحو عل
 ً ا ل : أيض رقم المتسلس درال ت، ص ة البي اعر،ا ، القافي  لش

  .الصفحة

 الصفحة  الشاعر  القافية  صــــــــــــــــدر البيت  م
  2  الراجز  ُ◌يْشِكَيَھا َتُمــــــدُّ باألْعناِق أو َتْلوَيھا         .1
ُه َمْوضُع الَشْكَوى     .2 صالح بن عبد   الَبلَوى إِِ◌لى َهللاِ ِاشكو إِنَّ

  القدوس
6  

    =   =   الَمْوَتى لَِھا    َخَرْجَنا ِمَن الُدْنَيا َوَنحُن ِمْن ِاھْ    .3
َشَكوُت َوما الَشكوى لَِنفِسَي   .4

اَدةٌ
    =  حبيب  امِتالِئھا

أبو الحسن بن   ُھُمــــــْوُميَتِعُب الَھَوى ِبمَعالِِمي َوَرُســـْوِمــــــي     .5
  محمد البصري

7  

   =    =   ملُــــْومَشكا   َوَشَكْوُت َھمِّي ِحْيَن ِضْقُت، َوَمْن   .6

ِرْيُق َفَمْن َيقُْوُل   .7    =  الشرنوبي  مَنـــاَكا لَسـاِدر     َطاَل الطَّ

   =   =  َقَدَمــاَكاَوَطَرقت أَْرًضا َضاَع ُعْمُرَك ُكلّه          .8

ْرَت َقْلَبـَك َجـْدَواَل تْسَقى ِبه   َ    .9    =   =  ْشَواَكا  َفجَّ

َباِب ُمِشْيـًدا     َوھدمت صَ    .10    =   =  سَما  رًحا لِلشَّ

ــي           .11   8   =  الَغــَراَمـــا  َسِئمت َذاِتي َوِظلِـّ
   =   =  الحَمـاَمـا  َوَصــاَر أَْقَصى أََمــاَنّي             .12

   =   =  َغَراَمـــا  َوَباَت َعْيِشــــي َعَلـى           .13

َئابِ لك ُيْخفى        ُصَوُر الُخْبِث َمــار ذا   .14    =  عبدالعزيزعتيق  الذِّ

   =   =  اْجِتَنــــاِبي  َماَلُھْم َحقُرْوا الَوَفــاء َوَخاُنـــوا          .15

َغــاِبي  َوَجَفْوا َصْحَبِتي َوُدْنَيـا َوَفاِئــي        .16    =   =  التَّ

   =   =  ـــاالُسَمـ َوُكّل الَِّذي أُْلقى ِمَن النَّاِس َعْقرب        .17

   =   =  َذّما َفإِْن ُھَو َلْم َيْنفُْث ِبِجْسِمي سَمامــه        .18
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إِِ◌َذا َلْم أُِطْق َصْبراً َرَجْعُت إِلى   .19

  الشَّْكَوى   
   = عّتاب الجوھري  النَّْجَوى

  9    =   َتْرَوىوأَمَطْرت َصْحن الَخدِّ غيثاً ِمَن البـَُكا      .20

أحمد الصافي  َرَجْعتٌ   النُّْصح فِْيه      ّنَصْحُت أًَخا َفَضاَع   .21
  النجفي

=   

   =    =  أَضْعت  َخسْرُت َخَساَرَتْيِن أًَخا َوُنْصًحا       .22

أبوفرعون   بَشر  َوِصبَيــٍة ِمثِل ِصغاِر الَذرِّ        .23
  الساسي

10  

   =   =  الَعصــرِ   بغير قمص وبغـــــــــير أزر       .24

   =   =  ِبَظھـــري  َصـدري    َبعُضـُھُم ُملَتِصٌق بِ    .25

   =   =  ِبالَفجــــر  وبعضھم منحجر بحجــــري        .26

   =   =  أسري  َحّتى إِذا الَح َعموُد الَفجـِر       .27

28.   ِ    =   =  ُجحر  َعنُھم َوَحلّوا ِبأُصوِل الُجـدِر 

أحمد الصافي   ِرْجس  أاَل َتَبا لُِمْجَتِمــــٍع َدِني     .29
  النجفي

=   

   =    =   َنْفِسي  أََتْيت أِلْنُشَر اإلِْصــاَلَح ِفْيه       .30

   =  المتنبي  اَقاــــــِنفَ   َفَلْم أَر ُوّدُھْم إالّ ِخــــــــــــداعاً      .31

أحمدزكي   اإلِْساَلم  ِرْيَعت لِِنْكَبِة َمْجِدَك األْحـــاَلم   .32
  أبوشادي

11   

َقّي ِبمْلِكـــ   .33 ْرِق الشَّ    = =  الّظاَلمُ   ـــهَباِدّرة الشَّ

ِم فِي مقاِم َقْدِره َضّرجت   .34    = =  َساَلم  ِبِ◌الدَّ

  12 =  الَعــادل  َوأَعـــولت الِباَلد لَِرْحمِتكَ  ّضّجْت   .35
 = =  َجـاِئل  زَماَمَھــــا ُكل َيَدْيكَ  َبْينَ  أَْنَت ُخــذْ    .36
 = =  الُمَتَخاذلُ   َحَياِتَنا ُشرور َغَدت الَحَياة ُشوَرى   .37

 = =  َزِعْيمُ   مَنـــاِصر َوأَْنَت َدْھِري ْخُذلًِنيأَيَ    .38
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  13  أبوالعتاھية  غالَِيه  إِّني أَرى األَ◌ْسَعـاَر أَســ   .39
 = =  َفاِشَيــــه  َوأَرى الَمـــكاِسَب َنزَرًة   .40
 = =  الَخـــالَِيه  َوأَرى الَيتــــامى َواألرا   .41
 = =  َعــالَِيه  َيشكوَن َمجَھــــَدًة ِبأَص   .42
ـاِسِ◌ َغيـَمْن    .43  = =  الَبـــاِكَيه  ُيرَتَجى فِي النَّ
عٍ    .44  = =  َطــاِوَيه  ِمْن ُمصِبيـــاِت ُجـوَّ
 = =  الَعــاِرَيه  َمْن لِلُبطوِن الَجـــاِئَعـا   .45
 = =  شافَِيه إَِلي أََ◌ْخَبـــــاراً أَلَقيتُ    .46
 =  ابن المعتز  َسَقر  َحّتى إِذا َملَّ الَحيــاَة َوَضِجر      .47
  14 =  الَعَنقا  طاُھُم ما َطَلبوا َفأَطَلقا    أَعـــ   .48
 = =  َجليـلِ   َفَكـم َوَكـم ِمـن َرُجٍل َنبيِل   .49
 = =  الديوانِ   َرأَيُتُه َيعَتلُّ ِباألعــــواِن   .50
 = =  األوصاال  َوَجَعلــــوا في َيِدِه ِحباالً   .51
 = =  الـــدارِ   َوَعلَّقــوهُ في ُعرى الِجداِر   .52
 = =  ِخلِّ   هُ َصفَق الَطبـِلَوَصفَّقوا َقفا   .53

الشريف   َ◌ِسـَبا  يا َرســـوَل َهللاِ َلو عاَينَتُھم   .54
  الرضي

= 

  15 =  الَقنا  ِمـن َرميٍض ُيمَنُع الِذلَّ َوِمن   .55
 = =  َوَطا  َوَمســـوٍق عاِثٍر ُيسعى ِبهِ    .56
 = =  الَمطا  ُمتَعٍب َيشـكو أَذى الَسيِر َعلى   .57
 = =  َقذى  راًَلَرأَت َعينـــاَك ِمنُھم َمنظَ    .58
ْحَمِن ِمْن َھِذه الـ   .59 َمــان  َنْشُكو إِلَى الـــرَّ   16  أبوبكر العلوى  الزَّ
 = =  َطْيلََسانِ   ِمْن َماِكر ِذي َسْبَحــــٍة أَْو   .60
 = =  المَعـــانِ   َوَراِمـز ِبالَغْيِب ِذي ِحـْيَلــــــــٍة         .61
 = =  لَعَيـــانِ ِبا  َھـَذا َيَرى الُمْخَتـار فِـــي َنوِمـــه   .62
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 = =  فُــــالنِ   َوِمْنُھًم الًمْخبرَعن َبْرَزِخ الَمْوَتى   .63
اِطَقـات ُھمُ األُلَى        .64 َئاِب النَّ اِجلِ ُمْعـط الذِّ  = =  الدَّ
 = =  الَكاِھلِ   لَبُِسوا الَعَباَيا َوالَمَســابَِح َوالحبي   .65
ْقـــَوى َوإِْد   .66  = =  لِ لِلَجافِ   َوالمظھِرْيَن البرَّ َوالتَّ
 = =  آِكلٌ   َوإَِذا َخلَْوا َعَكفُْوا َعلَى َشْھَواتِِھْم   .67

  19  امرؤ القيس  ليْبَتلي  َوليٍل كَمْوِج اْلَبْحِر أَْرَخى ُسدو َلهُ    .68
زھير بن أبي   ُرْونُ ـــالح  الـا ـــوكاَنْت َتشَتكي األضغاَن ِمْنھ   .69

  سلمى
= 

 =  =  أمِ ـــــَيسْ   َسِئمُت َتكاليَف الَحياِة ، َومن يِعْش   .70
ً الَ َيلِــْيُن   .71 وائِبِ   لَعاتِبِ  أُعـــاتُِب َدھـــرا   20  عنترة بن شداد  النَّ
اُم وْعداً   .72 ني وُتوِعــــُدني األيَّ  = =  َكاِذبِ   َتُغرُّ
َخــــــــْذُت أقاربا   .73  = =  الَعقاِربِ   َخَدْمُت أُناساً َواتَّ
 =  طرفة بن العبد  ◌ِ دالُمھنّ   َوُظْلُم َذِوي القُْرَبى أََشدُّ َمَضاَضة   .74
ا َجفَ    .75 الحارث بن   ُيْعَتَرقُ   اِني أِخالَّئي َوأَْسَلَمِنيـــــَلمَّ

  حلزة
= 

  22  خبيب بن عدي  َمْصَرعي  إَُلَ◌ى ِهللا أَْشُكـو ُغْرَبِتي ُثمَّ كْرَبِتي   .76
 =  اليربوعي َداِخلِه  إََلي ِهللا أَْشُكو اَل إَِلى النَّاِس َفقده   .77
  23  ابن الّصعق  رِ ـاألمْ   الةـــــــــرس أبلْغ أميَر المؤمنيَن   .78
 = =  َصْدرى  َوأَْنَت أَِمْيُن هللا فْينــــا َوَمْن َيُكْن   .79
 = =  َوفر  ُنُؤوب إَِذا آبوا َوَنْغزو إَِذا َغَزوا   .80
ِ أْشُكو   .81 َھا,إَِلى هللاَّ عُ   الَ إَِلى النَّاِس، حبَّ   24  جميل بثينة  ُيروَّ
عُ   هِ ــــــــــــــــــلتأال َتّتقِيَن هللا فيَمن قت   .82  =  =  َيَتَضرَّ
 = الراعي النميري  الـــأصي  ٌر  ــــــــــأََخلِيَفَة الّرْحَمِن! إّنا َمْعشَ    .83
ِ في أَْموالِن   .84 َّ  = =  َتْنِزيال  اــــــــَعَرٌب، َنَرى 
عاَة َعَصْوَك َيْوَم أََمْرَتھُ    .85  = =  ُغوال  مـــإّن السُّ
 = =  والــــَمْغل  ّطعوا َحْيُزوَمهأََخُذوا العريَف، َفقَ    .86
  25 =  فتيال  ِدلُواـــــــــإنَّ الَِّذيَن أَمْرَتُھْم أْن َيعْ .87
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 = =  َعِويالَ   الًةً◌ـــــــأبلْغ أميَر المؤمنيَن ِرسَ    .88
 = =  َسِبْيال  هُ ـِمْن َناِزٍح َكُثَرْت إَلْيَك ُھُمومُ    .89
 =  الفرزدق  ُكلُوُمَھاا   ــَلِئْن َقْيُس َعيالَن اشتَكتني لِِمْثِلِ◌ مَ    .90
 =  جرير  َبَدالَِيا  إَلى ِهللا أْشُكو أّن بالَغْوِر َحاَجة   .91
 =  =  اـــَلياليَ   اـإََذا تنحُن فِي َداِر الَجِمْيِع َكأَنَّمَ    .92
  26  كعب األشقري  ذَئابُ   إْن ُكْنَت تحفظ ما يليَك فإّنمـا   .93
  =  =  ِرَقابُ   لَْن َيْسَتجْيُبوا للّذي َتْدُعو لــه.94
َھـــــا الَجــــــائُِر في حكمهِ    .95 العباس بن   اِكــمِ َحــ  َيا أيُّ

  األحنف
27  

ائِـمِ الـ  َما أَْنَت بِالُمْحِسِن فِْيَمـــــا َنـَرى   .96  = =  ــدَّ

97.    ً  = =  نائِــــِم   أَِبِ◌ْيُت َلَ◌ْيلــي ُكلَُّه َھـــــــائِمـــــا
 = =  مِ َتأثَ  لَْم  َجاَوْزَت فِي الجوِر المدى كلَُّه   .98
َ◌َنابِي عـَـلَـى األُُرؤِس   .99 الكندي   َنّكـــسْ   أَناف الـــذَّ

  الفيلسوف
=  

  28 =  اْسَتجلِسْ   َوَضـــــائِل َسَوادَك َواْقبِْض َيَدْيَك.100
 = =  اْسـَتأَْنْس   َوِعْنــــَد َملِيكَك َفاْبـــــــِغ الُعـــلُّو.101
َجـاِل.102  = =  ألْنفُـــسِ ا  َفإِنَّ الِغَنى فِي قُلُــــْوِب الرِّ
 = =  ُمْفلِــس  َوَكائِن َتَرى ِمْن أَِخي ُعْســـَرة.103
 = =  يِْرمـسْ  لَْم  َومْن َقائِــم َشْخِصــــــه َميـّـت.104
 =  ابن الرومي  الَمْدَمَعــا  َوَمّد ُذو الَعْيلة فِْيه اإلِْصَبَعــــــا.105
َعــــــا.106  = =  َعـــااَل َيْشبَ   َوأَْصَبَح الَقْوُم الَبِ◌اُن َجوَّ
ْنَيا ِبه ِمْن صُرْوفِھَ .107  = =  ُيوَلُد  اــلَِما ُتْؤَذُن الدُّ
َھـــا.108   29 =  أْرَغدُ   َوإِال َفَما يْبِكيــــــه ِمْنَھـــا َوإِنَّ
ْنَيا اْسَتَ◌َھــــلَّ َكأَنَّه.109 ُد إَِذَ◌ا أَْبَصَر الدُّ  = =  ُيَھدَّ
َھا.110 فِس أَْحَوالُ تظـــــــلُّ َكأَنَّ  = =  يُشَھـــدُ س  َوللنَّ
ً ــــــــَقْد َتَطلّْبُت َمْخَرج.111  =  البحتري  دْ ــــَ◌َلْم أجِ   ا
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 = =  َوَجْد  ـضاَق صدِري بما أج.112
 = =  الكَمدْ   كْو     ـــوتغضبُت ، إْن ش.113
 = =  دْ ـــال أعُ   واَك ذنْ ــــواشتكائي ھ.114
َكِد.115   30  ابن المعتز  َنَكِد  لم َيبَق في العيش غيُر البؤِس والنَّ
 =  =  دِ ــاقتصِ   اـــــَمأَلَت َيا َدْھُر َعْيِني ِمْن َمَكاِرِھھَ .116
 =  المتنبي  الَعواِئقِ   َما لِلُمُروِج الُخْضِر َوالَحداِئِق.117
 = =  ـالِ ــِنبَ   َرماني الّدھُر باألرزاِء حتى.118
 = =  الِ ـــالّنصَ   امٌ ــَفِصْرُت إذا أصاَبْتني ِسھ.119
اِم َجَفْوت.120   31  مھيار الديلمي  الَكبلِ   َھـــــــــاأَْشُكو إِلَى األيَّ
محمود سامي   َقصِد  اـــــَسَرى ِبِھُم َسْيَر اْلَغَماِم ، َكأَنَّمَ .121

  البارودي
32  

 = =  َخدُّ  َفال عيَن إالَّ َوِھى َعْيٌن ِمَن الُبَكى.122
ِ أَْشُكو أَنَِّني َبْيَن َمْعشَ .123  = =  خبيثُ   رٍ ــــإَِلى هللاَّ
 = =  َحِديثُ   راً بلغَنهُ ــــــُرمَن أَمْ  َلُھْم أَْلسٌن إِْن.124
 = =  َرِثيثُ   َتِرثُّ َعَلى قُْرِب الِوداِد ُعُھوُدُھْم.125
ْھِر َمْحِتٌد.126  = =  َحِديثُ   َفَلْيَس َلُھْم ِفي َسالِِف الدَّ
 = =  َدِمْيثُ   ْم َحتَّى َسِئْمُت َمَكاَنِتىـــبِرمُت ِبھِ .127
 = =  ُمِغيثُ   لِهِ ــــــــَفضْ إَِذا َلْم يْغِثِنى هللاُ ِمْنُھْم بِ .128
  33 =  الَحــــرَباءِ   َومَعاِشــــر َغاِدٍر، َزَماٍن فِي أََنا.129
ــا ِبه      .130 محمد إسماعيل   ُمَطّوق  إِن أَنَّ فِْيَھــــــا َباِئس َممَّ

  الصبري
= 

َيام أََواھــل.131  = =  يْرھقُ   َوَمَضاِجع الَقْوِم النِّ
 = =  يبُرق  فاًء َكاِماللَْن َتَ◌بلَُغ الُجْرَحى شِ .132
ٌة َتَتــــألُّم.133   34  مسعود سماحة  أَْبَكــمُ   َبَلٌد َيُمْوُت َوأُمَّ
 = =  الُمـْبرمُ   َحلَّْت ِبُسْوِرَيا الخُطْوُب َعِظْيَمة.134
 = =  َتَعلُّمـوا  ُحِيْيِت َيا أَْرَض الَجَباِبَرِة األُلَى.135



288  
أحمدزكي   الِ اآلَمـ  أََكَذا ُتروُع َمَصاِئُب األْبَطـــاِل.136

  أبوشادي
= 

الِي  أََكَذا َتُكْوُن ِبَك الَھِزْيَمُة ُنْصــَرة.137  =  =  التَّ
جميل صدقي   عَقـــاَمـــا  أَْشُكو إِلَى هللاِ َعْيشـًــــــا.138

  الزھاوي
= 

َواِمْيس فِي َعـــا.139  = =  لَزاَمــا  لَْيَس النَّ
 = =  نَِظاَما  َفَقْد َوَجْدت نَِظــــاًمـــــا.140
  53  خليل جبران  أَْحَزاِني  ِعْقـــُد ُخالَِّني َحْولِي َوَيْرَفضَُّقى أَبْ .141
  =  الشابي  اْحِتاَللٍ   ا       ـــَربِّ إِنَّ الكُرْوَب َتْتَرى َعَلْينَ .142

َمَواِت أَْرَضـــه.143   54  الرصافي  الَسْبعِ   َشَكْوُت إَِلى َربِّ السَّ
 = =  َيْسَتْدِعي   َفَقْد َجاَر فِي األْرِض الَبِسْيَطِة َخلقـه.144
ْدعِ   َوإِّني أِلْشُكو َعــــــــاَدًة فِي ِبــاَلِدَنا.145  = =  الصَّ
دٍ       َعِظْيَمةٍ  كُرْوبٍ  ِمنْ  َنفٍِّس َربِّ  َفَيا.146  = =  ُمَشدَّ
دق  إَِلى ِهللا َنْشُكو األْمـــــَر ِمْن َمَدِنيَّةٍ .147  = =  الصِّ
 = =  َغــــْيَراَنا  ِوُعِنيأَْشُكو إَِلى ِهللا َقْلبــًا اَل ُيَطا.148
 =  خليل مطران    ُسَھاِدي  أَْشُكو إَِلــــــى ِهللا ُسْقِمي.149
ادِ   َھـــــــــــــَذا َشَقاِئَي فِِيُكْم      .150  =  =  اْلُحسَّ
  55  إبراھيم ناجي  َصَبـــاح  الِبـاَلَد َيا َربِّ َمــا أَْعَجَب َھــــذي.151
 = =  الِجـــَراح  ِضَمــــاد اَوُكلُّ َوْجٍه فِــي ِحَمـــاھَ .152
َة َھـا  .153 ورِ   ُھَنـــــــا َيا َربِّ أَْرَسْلَت األِشعَّ  = =  الدُّ
ُمْوِس َدفِْيَنٌة فِي َخاطِ .154  = =  ْوِريــُشعُ   ِريــَوِمَن الشَّ
ُ الَبلّ   اـــــــَوأُِحسُّ فِي َنْفِسي نَقاَء َسَماِئھَ .155  = =  ورِ ـــ
حَ .156  = =  ْورِ ــــالنُّ   ى فِي ُمْھَجِتيَيا َربِّ أَْوَدْعَت الضُّ
ُرْوبِ   لَــــْوأَنَِّني ُكْنُت ِباَل فِْطــــــــــــَنة.157  =  إيليا أبو ماضي  الدُّ
 = =  القُلُــْوبِ   َوَكاَن َعْقلِـــــي َكُعقُْوِل الَوَرى.158
ُنــْوبِ   َما الَعْقُل َياَرّب ِســَوى ِمْحَنــةٍ .159  = =  الذُّ
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ا َخلَقْ .160   56 =  َفْواَلَذا  َت َھذي الخُطـــــْوَباَربِّ َلمَّ
161. ً ْلَزاِل◌ِ   َبَلــــــــــــٌد َكاَن آِمناً ُمْطَمِئنــــــــــا   58  إبراھيم طوقان  الزِّ
ٍة َتَرَكْته.162 , إثر ھـــــــــزَّ ةٌ  = =  األْطاَللِ   ھــــــــــزَّ
 = =  األَ◌ْثَقالِ   َماَدِت األَ◌ْرُض ُثـــــمَّ َشبَّْت َوألقت.163
اُر ُسْخــــــــريةً .164  = =  الَقَدرُ   وَقْھَقَه الَقَدُر الجبَّ
َورُ   َتْمِشي إَِلى الَعَدِم الَمْحُتوِم, َباِكَيــةً .165  = =  الصُّ
 = =  ينَدِثرُ   َوأْنَت َفْوَق األَسى َوالَمْوِت ُمْبَتِسٌم.166
 =  جيإبراھيم نا  اَل أََنا         َقدٌر أََراَد َشَقــــــــــــــــــائَنا.167
اَلقِي َو الُحُظْوظ.168  = =  ـــاَبْيَنَنــ  عـــــــّز التَّ

 = =  ُمْؤِمَنـــا ْكفُر ِبالَھـــَوىأََقْد كـــــــدت.169
َ◌ الَقَضــاَء َيْسخـــــــُر.170  = =  الُبَكاءَ   ِمنِّي َوَكأنَّ
 = =  !كبـــرياءَ   نفسي ويح َدمعي وويح ذلـــــة.171
  59  شكري    اللِّْيُن  ُمْحِدَقةٌ  َھـــــــــــــِذه األْقَداُر.172
 = =  َتأِْمْين  َنْحُن فِي أَْقـــــــــَداِمَھا ُكرةٌ.173
ْيبِ   َوفِي ُصُرْوِف الَقَضاِء َعْرَقَلــةٌ .174  = =  الـــــرَّ
َلبِ   َوَتْبُعُث الَيأَْس َوالَمــاَلَلـــَة َوالـ.175  = =  الطَّ
  60  خليل جبران  أَْصـــــِدَقاِئي  إَِلى أََ◌يِّ اْمِتَداٍد فِي الَبَقــــــــــاِء.176
177. ً  = =  الُبَكاءِ   َشَكْت َعْينّي َوَما َضنَّْت َقَ◌ِديما
ُموَعــا  َيْذھُب َمْيٌت َوَراَء َمْيٍت.178  = =  الدُّ
 = =  َسِريَعــــا  َھَذا َحِبيٌب قَضى َوَيْتلو.179
قَت َصــْدِري.180  =  الشابي   َظْھـــــــِري  َيا َمْوُت! َقْد َمـــــزَّ
ْعَتِنـــــي فِْيـــــــــــــَمْن أحبُّ.181 ي  َوَفجَّ  =  =  ِســـــــرِّ
  61  شكري     الَھــِزْيَمةِ   َوَكــْم َمـــْوٍت أََلـــّذ ِمـَن األَماِني.182
  62  الشابي    آه  آه َما أَْھَوَل إْعَصاَر الَحَياْه.183
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 = =  ُدُموِعَھا  إنَّ الَحَيـــــــــــــــــاَة َكِئْيَبةٌ .184
 = =  َسَرابْ   ا َصاِح! إنَّ الَحَياَة َقَفٌريَ .185
ْرُف ِمْنُه إالَّ.186  = =  التُّرابْ   اَل َيْجَتِني الطَّ
 = =  الُمَصابْ   وأَسعُد النَّاِس فِْيه أََ◌ْعَمى.187
بني الَحَياةُ.188  = =  َغِرْيبْ   َما لِي ُتَعذِّ
 = =  ؟ُذُنْوْب          ؟َوَتُھدُّ ِمْن َقْلِبي الَجِمْيِل.189
  63 =  آه  أَھوَل إْعَصاَر الحياْه! آه! َما.190

َما َھِذه الَحَياةُ ُجُرْوٌح      .191  =  الرصافي    الِضَمادِ   إِنَّ
 =  شكري    الَعَبَراتُ   ُكلَّما َطاَفِت الَحَيــاةُ َحــــــــــــَوا.192
 = =  ـَواتُ َحَصــ  َما َكِرَھِت الَحَيـاةُ إاِلَّ أِلنَّ النَّاَس.193
ــــــارَ .194  = =  ُرَفــاتُ   ةٌ َتُدْوُس َبِنْيَھــــاَوِھي َجبَّ
 = =  ـَراتُ َفــالزَّ  َغْيَرأَنِّي َرأَْيُتَھـــــا َوِھي َتــْبِكـي.195
َبت.196  = =  الَھَفـَواتُ   آَلَمْتِني ُشُجْوُنَھــــــــا َفَتَعــــذَّ
أ َمَذاقَُھــــا.197  = =  َفَوِجْيـعُ   َحَيــاةٌ َكَدْمِع الَعْيِن أَمَّ
ْئُب ُتْدِمي نُيْوبهَوَما العَ .198  = =  أََظافِـــر  ْيُش إاِلَّ الذِّ
  64  إيليا أبوماضي  ُغــُرْور  َقـــاَلْت َوَقْد َسَلَخ اْبِتَساَمُتَھـا األَسى.199
 =  =  َنِصْير  أَْحـاَلُمَنــــا أََكَذا َنُمـْوُت َو َتْنَقِضي.200
 =  خليل جبران  َغُد  َغداً ُيَؤدِّي ِحَساب ال ِرَواغ ِبهِ .201
َكُد  قَِصاُص َحقٍّ لَِجاٍن ِمْن َمَطاِمِعهِ .202  = =  النَّ
ْنَيا ِبِه َحَرٌد .203  = =  َحَرُد  مَشى لَِيْفَتِتَح الدُّ
فُْوساً لَو َرَعت.204   65  حافظ إبراھيم  َجوَھرا  َكم َطَوى البُؤُس نُ
 = =  الَثَرى  َكم َقضى الُعدُم َعلَى َموِھَبٍة .205
 = = ُعضالِ   اءٌ شاَع ُبؤُس األطفاِل َوالُبؤُس د.206
 = =  ِبِ◌َمالِ   أَيِّدوا ُكلَّ َمجَمٍع قاَم لِلِبر      .207
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 = =  األْطَفالِ   َكم َيتيٍم كاَدت ِبِه الَبأ      .208
 =  الرصافي    أَْظَماَھـا  َيا َربِّ َما ِحيَلِتي فِيَھا َوقــــَْد َذُبَلْت.209
 = =  َمْبَكاَھـــــالِ   ُطوَل اللَّْيِل َباِكيـــــَةٌ  َما َبالَُھا َوْھَي.210
َعھا َوْيَح اْبَنتي إِنَّ َرْيَب.211 ْھِر َروَّ  = =  آَھـــــا  الدَّ
اَھـــا  َكاَنْت ُمِصيَبُتَھا ِبالَفْقــــِر َواَحـــَدًة.212  = =  َثنَّ
ْت َتقُْوُل أاَلَّ َيا َربِّ ُخْذ ُرْوِحي.213  = =  َتَباِرْيِحي  َمرَّ
 = =  َتْتِرْيح  ْن َنَكدَمْھُزْوَلَةُ◌ الِجْسِم ِمْن َفقر َومِ .214
 = =  َتْصِبْيحِ   َباَتْت ِبَغْيِر ِعَشاٍء َوِھي َطاِوَيةٌ .215
  66 =  َمْلُمْوح  َضْنُك الَمِعْيشة أَْضوى ِجْسمَھا َفَبَدت.216
 = =  َتْصِوْيح  َوأْذَبَلْتَھا ُھُمْوم الَّنْفِس َناِصَبةً .217
 = =  حَمْكُسوْ   َتْمِشي اْنِخَزاالً ِبِعْبِء الَفْقر ُمثَقَلةً .218
ْيحِ   َخاَرْت قَُواَھا َفَماَرت َفي َتَخّزلَھا.219  = =  الرِّ
ِغْيفْ   الَفقِــــْيْر ّوَكْيَف اَل أَْبِكي لَِكـــْدِح.220  =  إبراھيم ناجي  الرَّ
  67  خليل جبران  َشَقاَء  َلْم ُتِطيقِي َبْعَد األلِيِف اْلَبَقــــــــاَء.221
 = =  اْلَقَضاءَ   ُمَعنَّىَفَوَھى َقْلُبِك اْلَكِســـــــــيُر الْ .222
َواُء إَِذا َلـــــــــْم .223 َواءِ   َما الَِّذي َيْفَعُل الدَّ  = =  الدَّ
واھي  يا إلَه الُوُجوِد, ھذي ِجراحٌ .224  =  الشابي    الدَّ
ِد الَخليَفِة َنشكو.225   68  أحمد شوقي  ُظاّلمُ   َوإِلى الَسيِّ
 =  حافظ إبراھيم  ياِنهِ أَع  أَشكو إَِليَك ِمَن الَزمـــــــاِن َوُزمَرٍة.226

 = =  َجناِنهِ   َكم خاِرٍج َعن أُفقِِه َحَصَب الَورى.227
ِئَد الُخطــا.228  = =  أَرداِنهِ   َيختاُل َبيَن الناِس ُمتَّ
 = =  لِساِنهِ   َكـــــم َصكَّ َمسَمَعنا ِبَجنَدِل َلفِظهِ .229
 = =  إِعالِنهِ   مازاَل ُيعلُِن َبيَننا َعن َنفِســــــــهِ .230
 = =  ُطغياِنهِ   الُھداةُ َلُھم َفزاَد ُغروُرُھـم َنَصَح.231
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ـــٌل.232  = =  أَوثاِنهِ   أََو َلم َتَر الفُرقاَن َوھَو ُمَفصَّ
ْھُر َبْيَنَنــــا.233 َق الـــــدَّ   69  خليل مطران  َحـَرب  َبْعَد قـــُْربٍ  فــَرَّ
 =  إبراھيم ناجي  َوقِفــى َتْدرَواَل َيا َدْھـــــــــُر ِرْفــــــقا.234
 = =  لُمْقَتطـــفِ  الُعْمــــــرِ  َحتَّى َتَتَ◌ـــاَح َھَنـــاَءةُ.235
ـ لِـــَذلَِك.236  = =  َباِكي الَكـــــــــْوِن َهَ◌ــالَّ التفتَّ
ـاِكي الُمْضِنيْ  َيْدُعْوَك ُخْذِني َواألَسى.237  = =  ِبالشَّ

ِعْيـــُم َوَھـــاته.238  = =  إِْقاَلَعـا الِمــــَحنُ  َھــَذا النَّ

َھــــافَ .239 َمــــــُن ِبـــأَي َعْدٍل أَيُّ  = =  إِْســـَراَعــا  الزَّ
ْھُر َماَلـــه َوَقــــَواه.240  =  شكري    الَفقِــْيرِ   أََكَل الـــــــــــدَّ
ْھـ.241 ْيُن َظْھـــَره َوَعــَدا الدَّ  = =  المْقُمــْورِ   أَْثَقـــَل الدَّ
 = =  َعُثـــــْور  َده الَھـَفَغَدا َياِئًســـا َتَكــــــــــــــاَء.242
َنا.243 أ َيُغــرُّ ْھِر إِمَّ  = =  َحِمْيُده  َعَجْبُت لَِھَذا الدَّ
ا َشَقاٌء َلْيَس ُيْرَجى َنَفــــاٌد.244  = =  ُجُنْوُده  َوإِمَّ

  70 =  َوِعْيـــُده  أََنْضَحُك أَْم َنْبكى َوَھَذَ◌ا َزَماَنَنا.245
ْھِر حْزِمي.246 َجــاءِ   َوَقْد َغَلَبْت َصُرْوُف الدَّ  = =  ِبالنَّ
ْھِر.247 َوَقَ◌ْد َسَ◌َلَبْت ُصُرْوُف الدَّ

ِّ
 = =  البَھـــاءِ 

ْھِر َيْعِرُضھـَــــــا.248  = =  َمــــْدُجـــْون  ُصَوٌر لِلدَّ
 = =  َمـــأُْمْونٍ   َكْم َتَرى فِي الَعْيِش َذا َوجٍل.249

 = =  َمْسُجـْون  َدْھــــُرَنا َداُر الَمَجــــاِنْيَن .250
 =  حمد شوقيأ  القِياَمه  قِف ِبطوِكيو َوُطف َعلى يوكاھاَمه.251
==  الَعالَمه َدَنِت الســــــــــــاَعُة الَّتي أُنِذَر النا252
253 ً 71=  اإلقاَمه ُخِسَفت بالَمسـاِكن األرُض َخسفا
َفت ِبالَمديَنَتيِن الَمنـــــــــــــايا.254  = =  جاَمه  َطوَّ
 = =  َوعاَمه  َسمــــــاُء ِبطوفاأََتِت األرُض َوال.255
 = =  أَعالَمه  َفَترى الَبحَر ُجنَّ َحّتى أَجاَز ال.256
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 = =  ِخياَمه  ُمزِبداً ثاِئَر اللُجــــــــــاِج َكَجيٍش.257
 = =  أَناَمه  َلبََّست َھِذِه الَحياةُ َعَلينــــــــــــــا.258
 = =  قُ ـــِدَمشْ   َسالٌم ِمن َصبا َبَردى أََرقُّ.259
 = =  رقُ ــطُ   ريقٍ ـا ُرمَن الَسالَمَة ِمن طَ إِذ.260
 = =  َصعقُ   اياـــــــــــِبَليٍل لِلَقذاِئِف َوالَمن.261
 = =  أُفُق  إِذا َعَصَف الَحديُد احَمرَّ أُفٌق.262
 =  حافظ إبراھيم  َداِعيانِ   َما (لَِمّسيَن) ُعْوِجَلت فِي ِصباَھا.263
 = =  َواِنيثَ   ُخِسَفْت ُثمَّ أُغـــــــِرَقت ُثمَّ باَدت.264
 = =  الُبْلــَدانِ   َوأََتى أََ◌ْمُرھــــا َفأَْضَحْت َكأَن َلم.265
  72 =  ُطغيانِ   َبَغِت األرُض َوالِجبــاُل َعَليھـــــا.266
 = =  قاني  َفُھنا الَموُت أَسَوُد الَلوِن َجــــوٌن.267
َد المـــاَء َوالَثرى لَِھالِك الـــ.268 ْيَرانِ   َجنَّ  = =  ِبالنَّ
تَوَدَعا ا.269  = =  َثاني  لُسحَب عاِتيـــــاً َفأََمدَّ
 = =  الُشجَعانِ   َفِاسَتَحاَل الَنجاُء َوِاسَتحَكَم الَيأ.270
 = =  أَدِركاني  ُربَّ ِطفٍل َقـــد سـاَخ في باِطِن األر.271
 = =  ُتعاني  َوَفتاٍة َھيفاَء ُتشــــــــــوى َعلى الَجم.272
 = =  الَيدانِ   مشيَوأٍَب ذاِھــــــــــــٍل إِلى الناِر يَ .273
 = =  الَجنانِ   باِحثاً َعن َبنـــــــــاِتِه َوَبنيـــــــــهِ .274
 = =  واني  َتأُكُل الناُر ِمنُه ال ُھــــــــــَو ناٍج.275
ِت األرُض أُتِخَم الَبحُر ِمّما.276  = =  األبدانِ   َغصَّ
 = =  لِلحيتانِ   َوَشكا الحوُت لِلُنســـــــوِر َشكاًة.277
 = =  الَزمانِ   سي َوأَلَف َلھٍف َعَليھـــاَلھَف َنف.278
  73 =  الَعذارى  ساِئلوا الَليـــــــــــَل َعنُھُم َوالَنھارا .279
 = =  َنارا  َكيَف أَمسى َرضيُعُھم َفَقَد األُم.280
 = =  َتَتَجــاَرى  َكيَف َطاَح الَعجوُز َتْحَت ِجداٍر.281
 =  إبراھيم طوقان  إِْرَعاَدا◌ِ   َحلَّ الَوَباُل "ِبِعيَباٍل " َفَمـــــاَل ِبه.282
 = =  اْمَداَدا  فِي َجاِرٍف َكَعِجْيج الَبْحِر َظاِغَيةَ .283
ْلَزاِل َباقَِيــــــــةٌ .284  = =  إِيَقاَدا  َوال َتَزاُل ِمَن الزِّ
285. ً لَزاِل◌ِ   َبلٌد َكاَن آِمناً ُمْطَمِئنا  = =  الزِّ
ٍة تركته.286 ةٌ إثر ھزَّ  = =  األْطاللِ   ھزَّ
  74 =  األثَقاِل◌ِ   ُض ُثمَّ َشبَّْت َوألقْتَماَدِت األْر.287
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 =  الرصافي  أَْذَيال  َبْل َقْد َعَفْتَھا َوَلْم َتْتُرْك ِبَھـا أَثًرا.288
 = =  أَْطاَلل  َشبَّ الَحــــــِرْيق ِبَھا َلْيالً مشّيدًة.289
290. ً اُر فِي أَْطَرافَِھا َرھجا  = =  َ◌ْبَطال  أََناَرِت النَّ
َعاَدِة أَْمَسْت.291  = =  الَحال  ِمْن َتَحّرقَِھا َدار السَّ
292. ً  = =  الخلقِ   َفَمــا َباله ُيْمِسي َوُيْصِبُح َشاِكيا
قـــ  َوِبي أَْضَعاف َما َيْشُكــــو.293  =  خليل جبران  ـمِ السُّ
 =  خليل مطران  ــَرُّ حـــ   اْعِتَداٌل  َليَس فِي الَجوِّ.294
 = =  قـــــــــَرُّ   حــــــــَاٌل ُھَو َحاٌل ُثمَّ.295
 = =  َصــــْدرُ   َيْشــُكو لُّ َمْن َتْلقــَاهُكُ .296
  75 =  َيْدِري  َشكٌّ َواألَذى َما فِيـــه.297
 =  الرصافي  ـْيرُ تسِعـــ  َيْصَھــــــرَنا َقْد َكاَد ِبالَحرِّ َھَذا الَيوم.298
َما الشَّمُس َجاعت َفِھي من.299  = =  َتُنْوُر  َسَغب َكأَنَّ
 = =  اربُ َعقـَ   َبْرُده ِ َيْوُم َجـــــــاَء َيلسعُ .300
 = =  َفَذاِئبُ   ِبَجاِمِد َلْم تلَق َشْيئاً فِْيه َلْيَس.301
اِر َوافى اْلَحِديُث إَِلى َغِريِب.302   76  خليل جبران  َداِر  الدَّ
َھــــــــا أَْحَيْيُتُموَھا َواْلَحَياةُ.303   = =  ارِ ُعقـــ  أَُحبُّ
  77 =  ــارِ إِسَ   ِبِغْبَطةٍ  أَْنُتْم َوأُْسَرتكــــْم ُھنـاك.304
 = =  األْخَبارِ   طيِّبٍ  َلُكُم الِمتــــَاُع ِبكلِّ َشيٍء.305
 = =  َعاَنتْ   َوَقَسا اْلفَِراُق َعَلى قُلُوٍب.306
ً  َوأَْسأَُل َكْيَف َحالُُكُم.307  = =  الِتَيــاحْ   َجِميعا
 = =  الَحْ  َجُد  َغْيُر َقاٍل أََطْلُت الُبْعَد َعْنُكْم.308
 = =  الِجَراحْ   ِسَھـــامٌ  َفَما فِي ُغْرَبِتي إاِلَّ.309
َھا اْلَفاِضُل الَحِبيُب.310  = =  اْلِبَعادُ   الَِّذي َفـــا أَيُّ
 = =  َسَواِدي  َيا َلَيالِيَّ َيْوَم أَْمَسى َعلِيـــــــــالً.311
 = =  ُسَھـــــادِ   َباَت ِمْن َداِئِه َحلِيَف ُسَھـــــــاٍد.312
 = =  الَمعـــــادِ   ءٍ ُثمَّ َكاَن الفِــــَراُق َما ِمْن َرَجا.313
314. ً  = =  اْفِتَقادي  أَْيَن أُْنِسي إِذا اْفَتَقْدُت أَِنيـــــسا
ْوِض َساِھٌر َوْھَو َنائْم .315   78 =  َناِعْم  أََنا فِي الرَّ
 = =  َباِسمْ   ُكلََّمــــــــــــــــا ِجْئُتُه َوَقْلِبي َباٍك.316
 = =  لُمَتَقاِدمْ ا  أَْبَتِغي فِيـــــــــِه ِمــــــْن ُمَصاٍب.317
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 = =  يْكفُُر  َوالَفْضُل َساَعةً  َوَلْم يْغِن ِمْنَك اْلِعْلُم.318
ــــرُ   َشكــــــَْوُتهُ  أاَلَ إِنَِّني غالَْيُت فِيَمـــا.319  = =  َ◌َتَفجَّ
 = =  اْلِجــــــدِّ   اْلُجْھـــــــــِد أََكَذا ِنَھاَيُة َذلَِك.320
 = =  الَعْھــــدِ   َھاَنَتائِجِ  أََكـــــــَذا الَمآِثُر فِي.321
 = =  اللَّْحدِ   ُتَقاِوُمــــــــهُ  َيْعُروَك َداٌء الَ.322
 =  أحمد شوقي  ُيطلَِعك  َكم َشَكوُت الَبيَن ِبالَليـــــــِل إِلى.323
 = =  ِاسَتوَدَعك  َوَبَعثُت الَشوَق في ريِح الَصبــا.324
 = =  َجَمَعكَ   يا َنعيمي َوَعذابي فِي الَھـــــَوى.325
ِذي أََ◌ْنَت.326   79 =  َضيََّعك  ُرْوِحي َظَلَم الَواِشي الَـّ
 = =  َموقَِعك  َمـــــــوقِعي ِعنــــَدَك ال أَْعَلُمه.327
 = =  أََ◌ْوَجَعك  أَْرَجفوا أَنََّك شاٍك موَجـــــــــٌع.328
 = =  َمضَجَعك  َناَمِت األعُيُن إاِّل ُمقَلــــــــــــةً .329
ْطلَِعكَ   إَِلى َكــــْم َشَكْوُت البْيَن ِباللْيِل.330  = =  يُّ
با.331  = =  اْسَتْودعكَ   َوَبَعثُت الشَّوَق فِي ِرْيِح الصَّ
 = =  َما َجَمَعكَ   َيا َنِعْيِمي َوَعـــــَذاِبي ِفي الَھَوى.332
 = =  ضيََّعكَ   أََ◌ْنَت ُرْوِحي َظَلم الَواِشي الَِّذي.333
 = =  َمْوقَِعكَ   َمْوقِعي ِعْنـــــــــَدَك اَل أََ◌ْعلُمه .334
 = =  أَْوَجعكَ   أَْرَجفُوا أََ◌نََّك شـــــــــاٍك ُموَجٌع.335
 = =  مْضَجعكَ   َناَمِت األْعيُن ، إاِل ُمْقَلـــــــــة.336
 = =  َيطوينا  َنطوي ُدجاهُ ِبُجرٍح ِمن فُراقُِكمو.337
 = =  َتراقينا  إِذا َرسا الَنجُم َلم َترَقأ َمحاِجُرنا.338
  80  حافظ إبراھيم    دامي  َنشوى إِنَّمــــــا قُمُت فيِه َوالَنفُس.339
 = =  ـامِ الِحمـ  ُذقُت َطعَم األسى َوكاَبدُت َعيشا.340
341. ً  = =  الِجَسـامِ   َفَتَقلَّبُت فِي الَشقــــــــــــاِء َزَمانا
 = =  ِعَظاِمي  َوَمشى الَھمُّ ثاقِبـــــــاً فِي فَُؤاِدي.342
ا.343  = =  َعاِم  َفلَِھــــــــــذا َوَقَ◌ْفُت أَْسَتْعِطُف النَّ
ْنيا بأَْيِدينا.344  = =  مآقِيَنا  لَــــم َيْبَق َشىء ٌ ِمن الدُّ
ْھِر فـــانَفَرَطْت.345  = =  َرياِحينا  كّنا قاِلَدَة ِجيِد الدَّ
 = =  َ◌مغانينا  كانت َمناِزلُنا في الِعزِّ شاِمخـــةً .346
ة َلْو.347  = =  َساقِْيَنا  َوَكاَن أَْقَصى ُمَنى َنْھِرالَمَجرَّ
ًةَوالُشھْ .348 َھا َكاَنْت ُمَسخـرَّ  = =  أََ◌َعاِدْيَنا  ُب َلْو أنَّ
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ھِر َتْرُمقُنا.349  = =  ُتْلھينا  فَلم َنَزْل وُصُروُف الدَّ
 = =  ُيَواِسيَنا  َحتَّى َغَدْونا َواَل َجـــــاهٌ َواَل َنَشٌب.350
إِذا َنَطقُت َفقــــــــــــــــاُع الِسـجِن.351

ٌ َكأ َّ ُ
 = =  َتِطبِ 

لَفقَر غادينــــــــاأََيشَتكي ا.352
ا ُ ا َ

 = =  الَذَھبِ 
 = =  لُِمحَتلِبِ   َوالَقوُم في ِمصَر َكاإلِسفِنِج َقد َظفَِرت.353
َجى َيْخُطو على َمھَ .354   81 =  َخَفِر  لٍ ـــــوالدُّ
 = =  رِ ــــــَسفَ   أِس عاَنَقِنيـــــفيه َشْخُص اليَ .355
 = =  لَكَدرِ ا  هـــــــــــــوأَثاَرْت بي َفواِدحُ .356
 = =  ريــــُعمُ   َل أَْقَسَم الــــــــــــــوكأّن اللَّيْ .357
ْنجيُّ ما َلَك لَ .358  = =  رِ ــــــالَبشَ   مْ ـــــــــأيُّھا الزَّ
ورِ   اِجٌر َولُه        ـــــــــــلِي َحبيٌب ھ.359  = =  الصُّ
 = =  رِ ـــــــالَقمَ   هــــــــــــأََتالَشى في َمَحّبتِ .360
 = =  اغتراْب    ْيُت َعْھـــــــَد حداثِتيَقضَّ .361
 = =  اضطرابْ   لَـــــم ُيغِن َعّني َبيَن َمْش.362
 = =  الِوطابْ   َصفَِرْت َيِدي فَحَوى لھـــا.363
عابْ   وأنا ابُن َعْشٍر ليس فــــي.364  = =  الصِّ
حابْ   لْم يبَق مـــــْن أھلِي ِسَوى.365  = =  الصِّ
ـــرابْ ا  أَْمشي ُيَرنُِّحني األَســـــى.366  = =  لشَّ
 = =  تبابْ   فَلَكْم َظلِْلُت على َطــــَوى.367
اٌس لــــــــــه.368  = =  وَنابْ   والُجوُع َفرَّ
 = =  للنِّصـابْ   فكأّنه في ُمھـــــــــــجَتي.369
مــــا  إِلى أَن ِكدُت أَنَتِعـــُل الَدمـا َسَعيُت.370   82 =  الَتَندُّ
ذي بِ .371 مـا  ـهِ لَحى َهللاُ َعھَد القاِسطيَن الَـّ  = =    َ◌ َتَھـــدَّ
 = =  مـاــُمسلِ   الَسعـاَدَة َبيَنُھــم إِذا ِشئَت أَن َتلقى.372
ٍعــَسالٌم َعلـى الُدنيـا َسـالَم مُ .373  = =  َمغَنمـا  ـَودِّ
 = =  الَخَببِ   ماذا أََصْبَت ِمَن األسفاِر والنََّصِب.374
375. ً  = =  َنَشبِ   َنراَك ُتْطلُُب ال َھْوناً وال َكَثبـــــــا
 = =  َتِشبِ   إِّني ِاحَتَسبُت َشبـــــــــــاباً ِبتُّ أُنفِقُـهُ .376
 = =  الُنَوبِ   َوَكم َلِبسُت الُدجى َوالُترُب ناِعَســــةٌ .377
 = =  الُشُھبِ   َوالَنجُم َيعَجُب ِمن أَمـري َوَيحَسُبني.378
 = =  األَربِ   َلِكنَّني َغيُر َمجدوٍد َومــــــــــا َفِتَئت.379
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 = =  ِاغِترابِ   َوَكم َسعى َقبلي أَديٌب َسَعيُت.380
 = =  الُترابِ   َوما أَعَذرُت َحّتى كاَن َنعلي.381
َحــــِر.382 َھرِ   ما لھذا النَّْجم في السَّ  = =  السَّ
َحرِ   ِخْلُته يا َقـــــــــْوُم ُيْؤِنُسِني.383   83 =  السَّ
 = =  ُمْصَطـَبري  يا لَِقْومي إّنني َرُجـــــــــٌل.384
 = =  الشََّجرِ   ي الحاِدثاُت وقـــدأَْسَھَرْتنِ .385
 = =  األْلَمعي  َمِرْضنا فمـــــــا عاَدنا عاِئُد.386
 = =  ِمْسَمعِ   وال َحنَّ طـــْرس إلى كاِتبٍ .387
كوت.388 ِعي  َسَكْتنا فَعزَّ علينـــــا السُّ  = =  الُمدَّ
 = =  فاْرِجعي  فيا َدْولًَة آَذَنْت بالــــــــزوال.389
 =  الشابي  َوَعَنائي  ِسر َبالَِئــــي أيُّھا الُحبُّ أْنَت.390
 = =  َشقـــائي  َوُنُحولِي، َوأَْدُمِعي، َوَعَذابي.391
ِعَقاتُ   أََمٌل َضـــــاِئٌع َوَقْلٌب َعِنـْيد.392  = =  الصَّ
 = =  َشھَقات  َما َندَبِت الَحَياةُ إاّل َوَسْمِعي.393
  84  يم طوقانإبراھ  ِبضلُْوِعي  َوْيُحُھْم َكْيَف ُيْبِصُرْوَن ُدُمْوِعي.394
 =  =  ِ◌األّْسَرارِ   َوَلَقـــــــــــد َيْكُتُم الُمحبُّ َھَواهُ.395
َھا.396  =  الرصافي  ُمَثلَِّم  َتْقَطــــــــــُع فِي اللَّْيِل األِنْيُن َكأَنَّ
 = =  الُمخيِّم  َيُھزُّ ِنَياَطُ◌ الَقْلِب ِبالُحْزِن َصْوُتھا.397
 = =  الُمَجْمَجم  َجافَِھــــاَكأَنَّ َنُجْوُم اللَّْيِل ِعْنَد اْرتِ .398
 = =  َحِمْيــــــمُ   َبِھْيــــمُ  َقَضى َواللَّْيُل ُمْعَتكر.399
 = =  الُكلُـــــْوم  َقِتْيال َقَضى ِفَ◌ي َغْيِر َمْوِطِنه.400
  85 =  الَيِتْيــــمُ   َوَبـاكٍ  َقَضى ِمْن َغْيِر َباِكَية.401
ْمُع َعْيِني َوَتْسُكُب.402  = =  ُتلھبُ   إَِلى َكْم َتُصبُّ الدَّ
 = =  تَصبب  ضــــــَرامه أَِبْيُت َولِي َوجد يشب.403
ا.404 يھَ ِ َس ف نْ ُ ةٍ الَ أ َر ـ ـ ـ ــــ ـ ْج اءْ   في ھُ َ ف  =  خليل مطران  َص
ـــاقُ بِي.405 ـ ــ ـ ـ َ ُف اآلف ـــــاذَ ـ َ ق َ ت َ اءْ   ت َ ب ھِ لْ ِ  = =  ل
وِف.406 ــُر ُج الصَّ َج ُ ُحيطُ بِي ل ت َالَءْ   َو  = =  ب
ميرُ   َيأْسي َيئْسُت مَن اْلَحَياِة َوَكاَن.407  = =  الضَّ
 = =  الَعسيرُ   فْكري َوَلكنِّي أَُساُم َعـــــَذاَب.408
ــُرورُ   َبالي َفَقْدُت َھَناَءتي َوُسكــُوَن.409  = =  السُّ
 = =  الَمصيرُ   ِعزٍّ َوِصْرُت إِلى َھَواٍن َبْعــَد.410
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ــــــاَءَنا ِبَداٍر.411  = =  ـَواقِ األْشـــ  َتَنـــاَءْت َيا أَِحبَّ
  86 =  اْلفــــَِراقِ   قُْرَبا  َنا َما ِبَقْوِمــــِه َوَذِويَوبِ .412
 = =  أَْحــَداقِ   َسَيْبَقى َشاَق أَْحَداَقنــــَا َوَلِكْن.413
 = =  اْكِتئــَابِ   اْبَن أَِخي َســـاَءِني َما تْشَتِكي َيا.414
نَّ.415 ـــــــاِس َلَما لُْو أََسأَْت الظَّ  = =  َبابْ   ِبالنَّ
 = =  أَْصِدَقاِئي  الَبَقـــــــــاء َداٍد فيإلى أَيِّ اْمتِ .416
ً  َشَكْت َعْينّي َوَما َضنَّْت.417  = =  الُبَكاءِ   َقِديما
َة اإلِْلَھاِم.418 ـِْري َوأْخَلَق ِجدَّ َثاءِ   فِكـــ  = =  الرِّ
اَم الِجراُح َتَظلُّ.419  = =  َناِء  ُتْدَمــــي َفَحتَّ
ْنَيا َوَيا َيا َخْيَبَة اآلَماِل فِي.420  = =  َعالِيمَ   الدُّ
 = =  ِنَمالِ  ◌ِ   َشاِمٌخ َداٌء َعَرا َفاْنَدكَّ َطْوٌد.421
  87 =  الَھْوَجاءِ   َشاٍك إَِلى الَبْحِر اْضِطَراَب َخَواِطِري.422
 =  إبراھيم ناجي  َوْحَدهُ  َواْنَطَوْت أََرى َسَماِئي اْنَحَدَرْت.423
 = =  ـدهَُبْعـــ  لِي َفَيــــــــا ُنُجْوَم اللَّْيِل اَل َنْجم.424
 = =  أََضيَعهْ   أَْصَبْحُت َيْوَم الُجُمَعـــــةِ .425
 = =  معهْ   ُمْنَفــــــــــِرداً اَل خلُّ لي.426
 = =  َسَعـهْ   ضاقت بي األرُض فما.427
428. ً  = =  أَْقَطَعــهْ   أقطـــــــُع َيْوِمي ُمْبطئا
 = =  ــهْ أَْرَبَعـــ  َفَكْيَف َلْو َمــــــــــرَّ ِبَنا.429
ْيَق َواألْيَناأَْمَسْيُت أَْشكُ .430 أْمِ   و الضِّ  = =  السَّ
 = =  َقَدِمي  َفَمَضْيُت اَل أَْدِري إَِلى أَْيَنا.431
ـــــُع َقْلِبي ِبالُبَكاِء َوِباألَسى.432   88  شكري  ــرُمَخاِمـــ  أَُقطِّ
 = =  َخاِطر  َبَكْيُت ُبَكاَء الَيأِْس اَل َيأْس ِمْثله.433
 = =  ـــــَدرُ القَ   َرِضْيُت شقــــــاَء َنْفِسي إِْذ.434
 = =  الَوَطــر  َشَقاِئي أَنَِّني أَْھــــــــــــَوى.435
 = =  َوْســـــَواس  أَِبْيت اَللَّْيَل َسْھـــــــــَراَنا.436
 = =  الَكاسِ   َوأَْقضى الَيـــــْوَم َفي َھٍم      .437
 = =  َياِْسي  َوَقَ◌ْد ُحِبْيت لِي الَمــــْوَت.438
اَفأَُخْوَك األِدْيُب فِي ا.439  = =  الَكِئْيبِ   ألْھِل َوالدَّ
 = =  َرِغْيب  َلْيَس فِي َثْوِبه ِســــَوى َطَلٍل َبا.440
ِرْيبِ   َلْيَس فِي َوْجِھــه ِمَن الَبَشِر إاِل.441  = =  الضَّ
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َھا الّنافُِثْوَن فِي َقْلِبــــــه الُحز.442   89 =  القُلُـْوبِ   أَيُّ
ْعِذْيبِ ا  َقْد َذَكْرُتْم َحاال َيُرْوُح َلَھا ُمْشـ.443  = =  لتَّ
 = =  َذِمْيــمِ   ُكْنُت ِمْثَل الَغِرْيِد ِجيَء بِه ِمــــــْن.444
ا.445 َھــــــاِر َجذالِن بسَّ  = =  َبِھــْيمِ   َحْيُث َوْجه النَّ
 = =  َحِمْيـم ِ   َوَدَواع ٍ إَِلى الِغَنــــــاِء كثــــــــار.446
 = =  ْيماألِد  أَْنزلُْوه فِي َمْنِزل ٍ ِمْثل َبَطـــِن الـ.447
ِسْيـــمِ   َعاَش َيْبِكي أَيَّامه َحْيُث َصْفوالَعـ.448  = =  النَّ
 = =  الُھُمــْومِ   َفَقَضى َعْيُشه َغِرْيًبا َعــِن األْھـ.449
 = =  الَعقِْيــمِ   إِْن أَُكْن َعاِئشاً َفَعْيُش َعلِــْيُل الـ.450
 = =  ُخُصْوِمي  الَھَوى َوالَحَياة َوالَيأُْس َوالُحــــْز.451
ْھـ.452  = =  ِبَشْمسٍ   أََنا فِي َبَلَدٍة َيُمرُّ ِبَھا الــــــــــدَّ
ْجِن الَعُبْوِس َنَھاراً.453  = =  ِبَيأْسٍ   َفِھي ِمْثُل السِّ
َماُء حـــــــَداداً.454   90 =  َرْمسِ   َلِبَست َفْوَقَنا السَّ
 = =  لَِيْقُتـــاَل   َفَما َجاَء َداُء الُحبِّ إاِل ُمَخاِدعـــا.455
 = =  ِسَقاِمي  ْنُت أَْشُكو الُحبَّ َحتَّى َرأَْيُتهَلَقْد كُ .456
َقِنــــــي الُحبُّ.457  = =  َ◌أَْضــَراسٍ   َوَقـــــــــــْد َمـــــزَّ
, إِنَّ الُحبَّ ُذو خدٍع.458  = =  أَْظَماِني  َيا ُبْؤس لِْلُحبِّ
 = =  َنْحَناِني  َمْن لِي ِبَمْن َقْلبـــه َقْلِبــــي َفأَخِبره.459
 = =  َخَوان  َخْذُت َخلِْيال َغْير ُمْضَطِغــنَفَما اتَّ .460
 = =  َيِكْيـــُدَھا  َوإِنَّ لَِنْفِســــي ُكل َيـــــْوٍم َشَقــــــاَوةٌ.461
ا آن أَْن َتْلَقى َمَمــاتــــا ُيِرْيُحَھــــا.462  = =  ـاقُـــــُيْوُدَھـ  أَمَّ
ِدي.463  = =  ـــاَيِبْيدھَ   َحَياِتي َعَلى الَھَجَران َشرٌّ ِمَن الرَّ
  91 =  َولِْيَدَھا  َوَيا طْيف أَْنَت الَبوُّ ِفْيَك َمَضاَضـــة.464
 = =  َوِحْيُدَھــــا  أَِبْيُت َطَواَل اللَّْيِل أَْبَكى ِبُحـــــــْرَقةٍ .465
 = =  أَْسَتِعْيُدَھا  َفَيـــا َلْيَت إِنَّ الُعْمــــَر أَْنَغــاُم ُمْنَشٍد.466
 = =  ُيِعْيُدَھــا  ــاِة َقلِْيـــــَلةٌ َولَذاِت َنْفِسي فِي الَحَيـ.467
َمْت ِفي الُحبِّ ِبْيِني َوِبْيَنُكْم.468  = =  جُدْودَھا  َلَقْد َقسَّ
 = =  َمْشُغْول  َوَكْيَف َيُكْوُن الُحّب َعّني َراِضًيــــا.469
 = =  َتْعلِْيــــل  أَُشاِيُعــه ِحْيًنــــــا َعَلى َمــــا ُيِرْيُده.470
 = =  َ◌َتأِْمْيل  الَعْيِش َما ُدْمت َھَكَذاَواَل َراَحة فِي.471
ُجْوِن.472 َباُب َعَلى الشُّ  = إيليا أبوماضي    ُمـؤاس  َتُبّثَھا َذَھَب الشَّ
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 = =  َباس  َمــــاِذق ُدْنَيا ُمّزيَفــــة َوَدْھـــــٌر.473
 = =  األْحَبـــابِ   النَّاِس َسِئمت َنْفِسي الَحَيــــاة َمَع.474
 = =  َ◌الشَّرابِ ُ◌َحتَّى      لَمالَلـــــــــــةَوَتَمّشت فِْيَھا ا.475
ــدق َوِمَن الَكذِب اَلِبًسا بْردة.476   92 =  الَكــــَذاب  الصِّ
َبابِ   األَفاِعي َواألُلى َيْصُمُتْوَن صْمت.477  = =  الذُّ
لُوِع ِمثُل.478  = =  َرَمـــاَدا  َجَھـــّنم َلْوَعـــُة فِي الضُّ
ْھِر بِ .479  = =  األْكَباَدا  َيَتَعلّـــــــــُم يِبتُّ َمرِمى للدَّ
 = =  َفَتَمــــادي  يســــلمُ  َكْيَف َيْنُجــو فُـــــَؤاده أَْو.480
ُعــــْور َلـــــْم.481 َّلــــْم أََنا َلْوال الشُّ  = =  جَمــــاد  أََتأ
 = =  ُصُدْوع  ُدُمْوع َكْيَف ال أَْبِكي َو فِي الَعْيِن.482
َما  اِئي فِي الَھَوىَقاَل: الّتي َكاَنْت َسمَ .483  = =  َجَھنَّ
َمـــا  َمَلَكْتَھــــــا َخاَنْت ُعُھْوِدي َبْعَد َما.484  = =  أََتَبسَّ
 = =  اللِّبْيبِ   َوَجـــــــاَء َبْعــــــَد الُمْسَتِرْيِب.485
 = =  َ◌ َغِرْيب  َفَقاَل : إِّني َتاِئه َحــــــــــــاِئر.486
 = =  أريب  أھتدي ْبَحُث عن نفسي فالأَ .487
َدا  ُصــــــْوَرِتي َنِحْلُت إَِلى أَْن أَْنَكَر.488   93 =  أََتَنھَّ
 = =  َصَحاِبي  َلْيَس ِبي َداٌء َوَلِكنِّى اْمـــــــَروء.489
ِت األْعَواُم َتْتلُو َبْعضَھــــــا.490  = =  اْكِتَئاِبي  َمرَّ
 = =  َجـــــــَلل  َجــــَلال ُكلََّمــــا َطاَلَعت ُخَطًبا.491
 = =  أَلِـــــــْيل  َودعّتــــــه الَلَ◌ّ◌ْيَل َوَلْوأَْشَتكى.492
ّب.493  = =  فِْيُكنَّ لِي  ِمنْ  َيا َبَناِت األُفِق َما للصَّ
 = =  َمْھَجِتي  ُحْجَرِتي اَل َتْنُظر األْضَواَء فِي.494
نََّك َقْصــــــِري.495 يَِّتي  َفَمـــا َو اَل َيُغرَّ  = =  لُِحرِّ
فِيْ .496 ْرِح الرَّ َرى ِعأَّني فِي الصَّ  = =  َميِّت  الذُّ
 = =  َقْطَرة  َساِبٍح َكْم فِي عَباِب الَبْحِر ِمْن.497
ــــــــــا أََنا َفَقَلقِي.498 ِتي  َداِئـــــــمٌ  أَمَّ  = =  فِضَّ
  94 =  َحلَّْت َتَقَ◌ْع        َو الَخْوف ِمْن كاَِرَثٍة َلــْم.499
ِتي  َضاِحــًكا َكْم ِمْن َفقِْيٍر َمرَّ ِبْي.500  = =  ُغصَّ
 =  العقاد  ُتْرِوْيــِني  َظْمآُن  َظْمآُن اَل َصْوُب الَغَمـــــاِم َواَل.501
َمـــــــاِء َواَل.502  = =  ُتْھِدْيِني  َحْيَراُن َحْيَراُن اَل َنْجُم السَّ
َقاِد ُيَدا.503  = =  ُيْلِھْيِني  َيْقَظاَن َيْقَظاَن اَل ِطْيُب الــــــــرِّ
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اُن اَل األْوَجـ.504 اُن َغصَّ  = =  ُتْبِكْيِني  ــــاُع ُتْبلِْيِنيَغصَّ
ْعِرِمْن َعْوٍض.505  = =  َمْحـــُزْون ِشْعِري ُدُمْوِعي َوَما ِبالشِّ
ْنَيــــــــــــا.506 َياُسْوُء َما أَْبَقَ◌ِت الدُّ

ط َ ْ ُ ل
 = =  الَمَساِكْينَ 

 = =  ُتْعِنْيِني  أَْسَواُن أَْسَواُن اَل َصْفَو الَحَيــــــاِة َواَل.507
508. ُ ْھـــــــَر اَل َقْلٌب َفُيْسِعُدِنيأ  = =  ـْوِنيَفَيأُْسـ  َصاِحُب الدَّ
 = =  َتْمُحْوِني  َيَدْيَك َفاْمُح َضنِّي َياَدْھُر فِي ِكَبــــِدي.509
َدِني الَھـــمُّ.510  =  الجواھري  ِبَشــَراك  ُربَّ َيْوٍم فِـــْيه َتَصيَّ
  95 =  يَباكِ   ِبِ◌مسودَِّوَكأنِّي أََرى الَحَيــــــاَة.511
َكاكِ   َيَتَراَءى ُغْرَفِتيِملُء َنْفِسي َو.512  = =  السِّ
ْتوَ  أكلْت َقْلِبي الُھُمْوُم.513  = =  ُجْھِدي  َھـــــــــدَّ
ــيإِ َمْن َتشكي الَغـــــــــــَراِم َوالَوجِد.514  = =  َوْجد  نِّ
 = =  َخّد  ْرَشَفةُ أَل َقْد َسِئْمُت الَجَفاَف فِي الَعْيِش.515
يِن كم ِنْلنــــاَسلِيَل ال.516   97  حافظ إبراھيم  ـاريَحــضَ   َشقــــــاًء طِّ
بِيَحـــــا  حتَّى وكـــْم أَْزَرْت ِبنـــــَا األياُم.517  = =  الذَّ
 = =  الَمسيَحــا  الَموالي وباَعْت ُيوُسفاً َبْيــــــَع.518
  98  شكري الَعاَلِمْينَ   ُكْنِت َحَواَء الَِّتي ِمْن أَْجلَِھا.519
 = =  الَخالِـــِدْينَ   َلَك َيا َحــــــَواُء أَْن َوَقلِْيلٌ .520
 = =  َشْھــــَواَنا  أََراَك َفِرْيَسة الَجـــوِّ َعْيـ .521
َھــــــــا اإلْنَســـا.522  = =  إِْنَســاَنا  ِبَربَِّك أَيُّ
ْمـَس.523  = =  ِعْرَفاَنا  ِبَعـــــــْقٍل َيْبلُــُغ الشَّ
 = =  ِمْيَزاَنا  اَوَجـــــــْدَت لُِكلِّ َمـــا كَ .524
 = =  َ◌أَْزَمـــاَنا  َكأّنَك َخــــالُِق الَخْلقــَــْيِن.525
 = =  أَْلـــــَواَنا  َوِملُء َحَياِتَك األْحـــَزاُن  .526
اَنا  َوُتْبلِْيَك الَحَيـــاةُ َكَمــــــا.527  = =  َصوَّ
 = =  ِدْيَداَنا  َوَتصرُعــــَك الَجـَراِثـْيُم.528
 = =  ُمْبَطــــاَنا  ـلُك غـرَثاَنـاَوَقــــْد َتْھـــ.529
اِت.530 ـذَّ  = =  َخــــــْزَياَنا  َوَقـــْد َتَغـو إَِلى اللَـّ
ــْھَو.531  = =  َمْيـــــَداَنا  َفَبْيَن الُجـــْوِع َوالشَّ
ْحِرْيـِم َقـْد.532 ْحلِْيِل َوالتَّ  = =  ِتْبَيـــاَنا  َولِلتَّ
 = =  اأَْدَرانَ   َفَما أَْصلَْحَت حـَـــالِْيَك .533
ـــْيَر َوالَحَيـ          .534   99 =  أْشَجــــاَنا  َوفُْقَت الطَّ
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ْغَرى.535 َرَة الصُّ ـْيَزاَنا  َوِزْنَت الذُّ  = =  ِم
ً   لَِعْيِشَك َكي َيْكوَن الَعْيـ .536  = =  إِْحَســــانا
ا إَِذا اْسَتْنَجْزِت َوْعَدِك َفاْعِذِري.537  =  خليل جبران  األْوالَدِ   أَمَّ
 = =  َبَدادِ   َلْيِك الَحاِدَثاُت ُجُموَعَھا جَمعْت ع.538
 = =  َعْيِني  َيا َوَلَديَّ اللَِّذْيَن َغاَبا .539
 = =  أَْيِن  َقَعْدت َوالُحْزُن لِي أَلِيٌف.540
541. ً  = =  ِبَحْرَقَتْينِ   َحْرَقُة ُثْكٍل تِذيُب َقْلبا
 = =  َبْيِني  َلْم َيْبَق لِي ِفي الَحَياِة َيْوُم.542
ً َفَغاَضَب َزْو.543  =  الرصافي  ُنُشوبُ   َجَھا الُخَلَطاُء َيْوما
544. ً اَلِق َلُھْم َيِمْينا  = =  َوُحْوبُ   َفأَْقَسَم ِبالطَّ
ّ◌َقَھا َعَلى َجْھٍل َثاَلثاً      .545  = =  الَغُضْوبُ   َوَطلَّ
اًلِق َطالَق َبتٍّ.546   100 =  َعِصْيبُ   َوأَْفَتى ِبالطَّ
َناَيا.547  = =  الُمِعْيبُ   َفَباَنْت َعْنه َلْم َتأِْت الدَّ
 = =  القُــلُْوبُ   ُتَنــــاِدي َفَظلّْت َوِھي َباِكَيــــة.548
 = =  َنِجْيبُ   لَِماَذا َيا َنِجْيُب َصَرْمَت َحْبلِي.549
 = =  ُتِجْيبُ   َوَما َلَك َقْد َجَفً◌َ◌وَت جَفاًء َقال.550
 = =  الُمْؤِمَناتِ   نْشُكو أَأُمُّ الُمــــْؤِمِنْيَن إَِلْيــــــــك.551
 = =  الفُـــــَراتِ   ِمْنَھـــــا ِتْلَك ُمِصْيَبـــــــٌة َيا أًمُّفَ .552
ِبْيَعـــــةِ .553  =  إبراھيم ناجي  َوَرَقتْ   َشقْت    آه ِمْن قُْســـــــَوِة الطَّ
 = =  !المُطْوسِ   َفاْسَتْبَقْت ُدْوَن َقْصـــــٍد لِعْينــــــــه.554
  101 =  ِمْنَھا  ــاَعْنھَ  َكّون تنفــــــــُذ الَحفِْيَظــــةُ .555
 =  العقاد  َرَجــــــاِئي  َمْولِــــــِدي َيــــــــْوم َشَقاِئي.556
 = =  َعـــَزاِئي  َلْيَس فِـــــي َقْلِبي َعـــــــَزاء .557
َمــــاءِ   أَْحِسُب الَبــــــــْدَر ظاَلًمـــا.558  = =  السَّ
 = =  َداِئـي  اَلح فِي األُفُــــــِق َوِحْيـــًدا.559
ـــور ُحْزًناَكـ.560  = =  الخَفــــاءِ   ـــْم أََراِني النُّ
 =  خليل جبران  َغاِضَبا  ُيْجَنى َعَلْيِه َفَما َتَراهُ َحاقِداً.561
اماً َما ُھَو َوْجَھهُ .562  = =  َكاِذَبا  َوَيَظلُّ َبسَّ
الِبا  أََحِسيُب إِْن ُتْسَلْب أََخاَك َفإِنَِّني .563  = =  السَّ
 = =  َواِجبا  َھْل أََنا َواِجٌدَقْد ُكْنَت أُْسَتاِذي فَ .564
ْنَيا َوَقْد.565  = =  َ◌َنَواِئبا  َيْكفِي َعَزاًء َتْرُكُه الدُّ
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566. ً َي َقد أَفَرغُتُه َطَمعا   102  حافظ إبراھيم  َعَجبا  ِجراُب َحظِّ
 =  =  واَحَربا  َفعاَد لي َوھَو َمملوٌء َفقُلُت َلهُ .567
ْيَخ الَجلِْيَل َعَلى َما.568 ْدِرْيسِ   ال َتلُْوُمْوا الشَّ  =  شكري  الــتَّ
ــــــــــه التََّكسُب ِباآل.569  = =  الَخِمْيسِ   إِّنــــَما َھمُّ
 = =  الَخِسْيسِ   َعمُة َفْوَق َرْأِسه ُتْشـــــــِبه الَوْر     .570
َھا.571   103  إيليا أبو ماضي  الَجـــاِئُعْونَ   األْغِنَياُء ُكلُــــْوا َو اْشــــَرُبوا أَيُّ
 = =  الَبــــــاِئُسْونَ   َجِدْيًدا ُســــوا الِخـــــزَّ إاِلَّو اَل َتلبَ .572
َجاِل.573  = =  ِ◌ ِبالُحُصْونِ   َو ُحْوُطْوا قُُصْوَرُكـــــْم ِبالرِّ
 =  خليل جبران  األْعَباءِ   َيا َصاِحَبيَّ َغَدْوُت ُمْنُذ َنأَْيُتَما.574
 =  =  اإلِْعَياءِ   ال َليَل َعافَِيٍة َھِجْعُت ِبِه َوالَ .575
َجـــاءِ   َوُكْنُت أَُظّنــــــــه َحَســــــدأ لَِقـــــْولِي.576  =  شكري  للنَّ
 = =  َفَناِئي  َوَلْو َسِمُعـــْوا ِبَمــــْوِتي َما اْسَتَراُحوا.577
 = =  للَفَناءِ   أََراُدْوا لِي الَمَمـــــاِت َولَــــْو َدَھاِني.578
  104 =  ِعَفاِئــي  ـــاَفاَل ُيْرِضْيِھـــــــْم َعْيِشـــــي َرِخيًّ .579
 = =  َباَلِئي  أََتْخـــــَدُعِنـــــي َوَلـــْم َتْلَحْق ِبِسنّي .580
 = =  ِبالَعـــــــَداءِ   َوَتْمــــــُذُق لِـــي إَِخاَءَك َمـْذُق ِحْقٍد.581
 = =  ِبالَخفاَءِ   ُتَحـــــــاِرُبِني َوَتْحِسُب أَْن ُتْخفِي.582
 = =  َفَنِسْيُتمْ   َيا أَِخالئ أَْنُتـــْم َســـــاَلٌم َعَلْيُكــــــْم.583
ــــاِس ُكلُُّھْم.584  = =  فِْيُكْم  َفأَْصَبْحُتْم فِي الَعْيِن َكالنَّ
 = =  َغـــِرْيب أَِظــــلُّ َوَلــــْم أَْكحــــْل ِبَمْرآك َناِظِري.585
 = =  الَمِتــْينُ   ُتَنـــــاِوُشِنــي الـــُوَشاةُ َفأَْدِرْيَھا.586
 = =  الَحِصْينُ   أُِصْيُب أَْعـــــَداِئي ِرَماًء َوَكْيَف.587
  105 =  َيِمْينُ   أََعزُّ َصِدْيٍق فِي الَخَفاِء َيِكْيُدِني.588
 = =  أَْخــــَوِتـــــي  أِليِّ أَْمــــــٍر َخــــَذْلُتُمـــْوِنــي.589
ُكــــْم َمــــا َصَبْحُتُمــــْوِني.590  = =  شْقــــــــَوِتي  َكأَنَّ
ــيَحْسبِ .591  = =  َلـــــْوَعِتــي  ي ِسَقاِمي َوُطْوُل َھمِّ
 = =  َحْسَرِتي  ُكلُُّكـــــــْم َكاِذٌب ُحقُــــــــــْوٌد.592
ِبْيبُ   أََتْنُكــــــُر َماِبي َوأَْنَت الَحــِبْيُب .593  = =  الطَّ
لُْو.594 ُرْوبُ   َحَنْنُت إَِلْيــــَك َفَلــــــْواَل الضُّ  = =  الطَّ
ْحـَيا َصـــــدِ .595  = =  رَياءِ   ْيَق الَبالِء َعْطفَُك فِي النَّ
 = =  األْعَداءِ   إِِ◌ْيه َيا َقْلٌب َمــــا َدَھـــــاَك ِمــَن الُخـ.596
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ْبرِ   َوُكلُّ َصــــِدْيٍق إِْن َرأَى ِبَك َحْســَرًة .597  = =  الصَّ
ــْبُر حــــــلٌو لِلَِّذي اَل َيُذْوقُه.598   106 =  الُمرِّ   ُھَو الصَّ
َفــاِءِ◌ َقلِْيٌل أَخٌ .599  = =  َخلِْيل  لِي , َوإِْخـــَواُن الصَّ
 = =  أَُصْولُ   َوُيوھــــم َصْحِبـــي أَنَِّني ُذو َعـــَداوٍة.600
 = =  أُِذيُل  َوإِنِّـــي ُمْغَتــــــــاٌب َوإِنِّي َحــــاِســٌد.601
 = =  َيِمْيلُ   إَِذا اْسَتْخَبُروا َعْن ِشْيَمِتي َوَمَحاِسـِني.602
 = =  َ◌ َعلِْيلُ   إِْن َمَدُحْوِني َجــــاِھِدْيَن َوأَْكــــَثُرواوَ .603
 = =  َكِرْيم  َخــاَن َعْھــــِدي الُخاّلُن َحتَّى َلَقْد أَْصـ.604
 = =  الَمْكلُـــــــْومِ َكْم َرَجـــْوُت اإلِخـَـــاَء َدْھراً َوَكْم أَْحـ  .605
اِء واألْعداِء.606 اءِ الشَّ   َسأعيُش َرْغَم الدَّ  =  الشابي  مَّ
وَن الخواَن ، ليأُكلوا.607   107  =  ِدمائي  ومُضْوا يمدُّ
 =  إبراھيم ناجي  ِ◌ِعَمادِ  َفالََّحكـــــم ُصْوُنْوا الِباَلَد َوأَْدَرُكْوا.608
 = =  َتْعــــــَدادِ إَِلى     َحْيَراُن ِمْن َمــــَرٍض إَِلى ُبْؤٍس.609
ــــادِ  ُسُكْم َشمْ  َھـــــذي ِدَياُرُكــــــُم َوَھذي.610  = =  الُحسَّ
ادِ  َتَرى َوِمَن الَمَصاِئِب فِي َزَماِنَك أَْن.611 وَّ  = =  الرُّ
 = =  َصادِ  َوربه َوالَخـــــْيُر َمْدَراٌر َعَلْيــــــــه.612
ْرُع ُنضـــر فِي الُحقُْوِل.613  = =  الحَصادِ  وأَْھلِه َوالزَّ
 = =  َعَتاِد  اُنُكـْمَمْيــــــــدَ  َھـــــــَذا َزَماُنُكْم َوَذا.614
 = =  ِشَدادِ   القَُوى َنْبِغي شَداَد الَقــْوِم َقْد َشَحُذْوا  .615
616. ً  =  الشابي  العوالِمُ   لقْد ناَم أَھُل الِعْلم نوماً مغنَطسا
ين! َسْكَتَة واجٍم.617 ْم حماَة الدِّ  = =  داِھمُ   َسَكتُّ
ْم, وقد ِشمتم ظالماً ُغُضوُنهُ .618  = =  معالِمُ   َسَكتُّ
  108 =  َمآِثمُ   كُب إلحاٍد وراَء سكوِتُكمموا.619
ْرِق َما َشــــــــا.620 اِئُمْوَن فِي الشَّ َھا النَّ  =  خليل جبران  تنام  أَيُّ
ــــاُس فِي الَكـــــــَواِرِث.621 َما النَّ  = =  أَْرَحـامُ   أَْھٌل إِنَّ
َواِبطُ .622  = =  اآلالم  فِْيـــِھمْ  َخْير َمــــا ُتـــــْوَجُد الرَّ
ِزْيَئـــــةِ َوَغذَ .623  = =  األَنام  َشْعب ا خص ِبالـــــــرَّ
 = =  َحــــــــَرامُ   َنْجَعـــــــــــــــــُل اللَّْھَو لأِلَداِء أََداًة.624
 = =  َسَقاُم  َنْحُن َنْشُكو َوَغـــــــــْيُرَنا َصاِحُب.625
 =  حافظ إبراھيم  أَصَبحوا  أَساَء َبعُض الناِس في َبعِضِھم.626
 =  =  َتسَنحُ   ــــــــــــَزت أَعداُؤنا ُنھَزًةَفِانَتھَ .627
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ــاِس ِمن َشــيٍء.628  =  الشابي  ضميري  ِبه َما فِي ُوُجوِد النَّ
 = =  ـْورِ الَمأُْســ  أْلَفيَتــــــِني وإذا َحَضْرُت ُجُموَعُھْم.629
ــروا، وإذا.630   109 =  َ◌شـــُعوري  نـََطْقُت َفإَِذا َسَكتُّ تضجَّ
ـــــ.631  = =  ُحُبــوري  َبَلْوتــــُُھْم اِس الــــِذْيَنآٍه ِمَن النَّ
 = =  مصـــيرِ   َغـــــاِدٌر َما ِمْنُھـــــْم إاِل َخِبـــــْيٌث.632
ـاِس من َراَح.633 ً  َوَكـــْم ِمــَن النَّ ْلبِ   ُمْنَدفِعا  =  الرصافي  السَّ
 = =  الذَّھبِ   َيْرِجُعه َوإِنَّ َتْرِبَيـــــَة اإلِْنسـَــــــاِن.634
 = =  َ◌ أَبٍ   َتْرِبَيـــــةً  ى أََرى أَْســــــَوأَ اآلَباِءإِنِّ .635
َبِت َيْنُمــو َحْسب.636  = =  الَغَرب  ُتْرَبِته َوالَمْرُء َكالنَّ
ِجــراً .637 ْيَن ِرْزقاً َوُمتَّ  =  شكري  الّنكرِ  ُھْم َيْحسُبــْوَن الـــدَّ
 = =  ِبالَغـــَدرِ   َفَعْدلُُھــــْم ُظْلــــٌم َوَخـــــــــْيُرُھْم أََذى.638
 = =  َيْجِري  َوصْدقُُھــــْم َكـــــذب َوُكلُّ فَِعـــــالِِھْم.639
 = =  ُحُرْوب  َيِعْيُشْوَن َكاألْشَباِح فِي الَعْيِش ِحْقَبــة .640
  110 =  األَِرانِب  َوَماالنَّاِس إاِل َظـــاِھـــًرا َغْيرَباِطٍن.641
 = =  َمْشُكْور  أََسَفــيُھْم َيْحُسُدْوِني َعلَى َعْيِشي َفَوا.642
 = =  َمْقُھْور َتَكشَّف النَّاُس َعْن َعــــــــاٍد َله إِِ◌حــٍن.643
اِسِ◌ فِي الَعْيِشِ◌ ِمْن َبدٍو.644 لِلنَّ

ا َ َ
 = =  َمْعقُْور

 = =  ُمْفِجِعي  َوفِي ُكلِّ َيْوٍم  لِي َخلِْيٌل َيُخْوُنِنــــي.645
646. ُ  = =  الَمَذاقِ   َناٌسأََيْحُسُدِني َعَلى َصـــــْبِري أ
 = =  َتُزْولُ   َوَكْم ِمْن كــــــْرَبٍة َھَجَمْت َعَلْيَنا.647
 = =  ُبْھَتــان  َوالنَّاس فِي الَعْيِش إَْن َكشَّفت أَْمرُھْم.648
 = =  غضبان  َنَھَقتَھا -َحِمــــــْيُرالنَّاِس -إِنَّ الَحِمْيَر.649
 = =  إنسان  جھٌل ولْؤم , وأحقــــاد ومفســــــدةٌ.650
ِ ُسخرَيةً .651 ِتي َحْسُبَنـــــــا ِبا َممُ   َيا أُمَّ  111  خليل جبران  الذِّ
 = =  أََلُم  َھْل ِمْثُل َما َنَتباَكى ِعْنَدَنا َحَزٌن.652
َعَنـــا.653 َقمُ   إِْن َكاَن ِمْن َنْجَدٍة فِيَنا َتَفجُّ  = =  السَّ
ُعوا َوَتَملَّوا َما َيِطيُب َلُكــــم.654  = =  ُحَرمُ   َتَمتَّ
 =  أحمد شوقي  أََلما  يا آَل ُعثماَن أَبناَء الُعموَمِة, َھل.655
 = =  َدما  ِنمُتم َعلى ُكلِّ ثاٍر ال َقراَر َلــــهُ .656
َق َبيَنُھـم.657 ًة بَِفروَق َفــــــــرِّ  = =  األحالمُ   يا أُمَّ
 = =  َ◌ُتضامُ   فيَم الَتخاُذُل َبيَنُكم َوَوراَءُكــــم.658
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اُس؟ افُقأيَن يا شعُب قلُبَك الخَ .659 ـْالمُ األحـ  الحسَّ  =  الشابي  ـ
احُر.660  = =  األنغــــامُ   الخالُّق؟ أين يا شعُب، فنُّك السَّ
 = =  الظالمُ   إالّ أيَن َعــــــْزُم الحياِة ؟ ال شـيَء.661
ُتكم فال.662  112  إبراھيم طوقان  دم  َھــــــــــــــزلِْت قضيَّ
َقــــ.663  =    أُتِخموا  حتى العظام فقد تعـــــرَّ
مُ يتھــ  َبلَِيْت قضيتكم فصـــــــــــــا.664  =    ـدَّ
ٍة).665 مُ   َضَمــــــــــرْت إلى( بلديَّ  =    تتحكَّ
كم.666  =    ــمُ يرحــ  يا قوم ليس عــــــــــدوُّ
موا  يا قوم ليس أمــــــــــامكم.667  =    فحزِّ
َھــــا الَعَرِبُي يـَــــــــــْوٌم.668  =    النََّواِصي  أََمــاَمَك أيُّ
َخاِص   َوأَْنَت , َكَمــــا َعَھــــْدُتَك, اَل ُتَبالِي.669  =    الرَّ
 =    األَقاِصي  َمـــِصيُرَك َباَت َيْلُمُســــــه األَداِني.670
ــــــْوا ِمْن.671 َھا الَعَرُب َھبُّ  =  الرصافي  الَخَطرِ   رَقاِدُكْم َيا أَيُّ
َجاُح و.672  = =  َوتر  َلُكْم َ◌أَْنُتْم اَل اتَفــــــاق  َكْيَف النَّ
 = =  ُمْنَحصــرِ   َمْقــــــــِدَرة َمالِي أََراُكْم أََقلَّ النَّاس.673
قُْوا.674  113 =  أَْشَتات  َقْوٌم أََضاُعْوا َمْجَدُھْم َوَتَفــــرَّ
 = =  اإلِْعَنـــــات  َلَقِد اْسَتَھاُنْوا الَعْيَش َحتَّى أَْھملُْوا.675
ُھْمَوأَْكَبُرَمـــــا أَْشُكـــــو ِمَن ال.676  = =  الشَّْرعِ   َقْوِم أَنَّ
ْرِع إِْعــَداِم الَحَماَمِة ِرْيشَھا.677 ْجعِ   أَفِي الشَّ  = =  السَّ
ْرعِ   َفِتلَك الَِّتي َما ِزْلُت أَْبِكــــي أِلْجـلَِھا.678  = =  الصَّ
 = =  َدْمع  َبَكْيُت ِباَل َدْمٍع َومْن َكاَن حـُــــْزنه.679
 = =  َخِدم  أَْظَھِرِھــْم َفأَْصَبَح الُذلُّ َيْمِشي َبْيَن.680
 = =  َيِنم  َوَمَ◌ْسَكَنــةٍ  َفأَْكَثُر الَقً◌ــــــْوِم ِمْن ُذلٍّ.681
 = =  َتْحَتِدم  َكْم َقْد َنَحْت َلُھـــْم فِي اللَّْوِم َقافَِيــة.682
 = =  َفم  َوَكْم َنَصْحُت َفَما أَْسَمْعت ِمْن أََحٍد.683
َھـــا الَقـــــْوُم َماَلُكْم فِي.684  114 =  َتَ◌ْفِنْيـِدي  جُمـودٍ  أَيُّ
 = =  الُجْلُمْودِ   ُكلََّما َقــــْد َھــــــَزْزُتُكْم لُِنُھْوِض.685
 = =  الُوعـُْودِ   َطاَل َعَتِبي َعَلى الَحَواِدِث فِْيُكـْم.686
ِشْيدِ   َفَمَتى َسْعُيُكــــْم َوَمـــاَذا الَتَواِني.687  = =  ِبالنَّ
شــــد شـَـاِرَداِت ا.688  = =  َتْغِرْيِدي  لَقَوافِيأََنا ِغرِّ
 = =  َنِصْيح َيا َقْوُم َساَء َمِصْيُرُكـــْم َفَ◌إَِلـــى َمَتى.689
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 = =  َتْبِرْيح  اَدھـَـــــاــــَھال أََخْذُتْم لِلُخُطْوِب َعت.690
 = =  َتُرْوح  َھَذا الَحــــــِرْيُق َوُكلُّ َيـــــْوٍم َناره.691
اُر َمــا َبرحت َتفُـــــــْو.692  = =  لَفِصْيح  ه ِبأَْلسِنَفالنَّ
ــــــــة َبَدُرْوا.693  = =  الِھَممُ   َقــْوٌم إَِذا َفاَجأَْتُھْم غمَّ
َباغِض فِي أَْحَشاِئِھْم َمَرضا.694  = =  َدم  دّب التَّ
لُّ َيْمِشي َبْيَن أَْظَھِرِھـْم.695  = =  َخِدُم  َفأَْصَبَح الذِّ
 = =  َيِنم  ةٍ َفأَْكَثُر الَقــــــــْوِم ِمْن ُذلٍّ َوَمْسَكنَ .696
 = =  َتْحَتِدمُ   َكْم َقْد نحت ِبِھْم فيِ اللَّْوِم َقافَِيـــــة.697
 = =  َفــــم  َوَكْم َنَصْحُت َفَما أَْسَمعُت ِمْن أََحٍد.698
 115  خليل مطران  الَمفاِخر  َقَعَدت ُشعوُب الَشــــــرِق َعن.699
 =  شكري  ْورُ َتُد  َفَيا َقْوُم َما للَجْھــــِل َمـــأل ُعُيْوُنُكْم.700
اِم َثـــْوَب مـــــذلّةٍ .701  = =  َنِضْيرُ   َلِبْسُتْم َعَلى األيَّ
 = =  َكِبْير  إََذا َصاَح َذاَك الَعيُر فِْيُكْم صَياحه.702
ُيْوَر َصــــَواِدح.703  = =  نِعْير  َوُيْزِعُجُكْم أَنَّ الطَّ
 = =  َقِدْير  أََصاَب َذَكاِئي ِمْنُكْم ُبْرُد َطْبِعـــُكْم.704
 = =  َيُمـْور  َيْصَدأُ َطْبِعي فِي َخِبْيِث َھَواِئُكـْموَ .705
 116 =  ـِدْيرَجـ  َفــــاَل َتْحَسُبوا أَنِّي أَقُْوُل لَِتْسَمُعوا.706
ْعــــــُر َوالَقْلُب َميٌِّت.707  = =  نُشْور  َوَماَذا ُيفِْيــــُد الشِّ
ْعُر َنْفساً َمِرْيَضــــةً .708  = =  قُبْور  إَِذا َكاَن يْحي الشِّ
ة َقــــْد َطــــاَل َعْھــُد.709 َياِجَيا  ُسَباِتَھــــــا َفَيا أُمَّ  = =  الدَّ
ْيَن الَبَقاء.710  = =  الّتاَلِشَيا  لَِمْعَشــــــِر إَِلى َكـــــْم ُتـــــودِّ
 = =  المَواِشَيا  أَْنُتـــــــــــــْم َثاَلَثة أَْجَيــــال َتَقضَّت َو.711
اجأَْم آن َيْســــــَتْرجِ .712  = =  َثاِنًيا  أَْھـــــــــله ـــُع التَّ
 = =  ُمَوِالَيا  َسّيدا " َمْن َكاَن ( َجْنِكيز) " لَقْحَطان.713
 117 =  ـَداالِكَمـ  َزَمًنا َقـــــْوْ◌ِمي ، َو َقـــــــْد أَْطَربتُھْم.714
 = =  ِخَصاًما  َحّتـــــى أََثْرُتْم َبْيَنَنا األْحَقـــــــاَد.715
ِخْين  الّدم ُحـــــو َعــــاَرَنا إاِلَّلْيَس َيمْ .716  = =  السَّ
َ◌ـــــــــار.717  = =  َشِھْيد  غُشْوم َقَ◌اَم فِْيَنا أَْلَف َجبَّ
ْيُل.718  = =  الَفَسادُ   الـّزبى َيا لَقــــــْوِمي َبَلَغ السَّ
بى َفاْجَعلُوا أَْقاَلَمُكـــْم بيَض.719  = =  المَدادُ   الظَّ
ْيُف ...اْقـــَر.720  = =  الِجَھادِ   َكَتَبا أُْوا َماَكَتَب السَّ
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 ِ◌في َمـــــا َيِحْيُق ِبأَْرِضُكــْم.721

ُك ْ ُفُ َ
 = =  األْدَيانِ 

 = =  َجْيَشانِ   َحــْوَلُكْم ِنْمُتْم َوَقْد َسِھَر األَعـــــاِدي.722
 = =  الفُْرَسانِ   الَقَنـــــا اَل َرأَي َيْجَمُعُكْم إَِذا اْخَتَلَف.723
ي األَ◌ْرِض ُيْبِكي الِجّنَوالَعْدُل فِ .724

ا ْ ُ َ ْ َ َل
 118  خليل جبران  َنَظُرْوا

ْجُن َوالَموُت لِلجانيَن إِن.725 َفَ◌السِّ
ا ُ َ

 = =  َكَبُروا
ھِر َمْذُمْوٌم َوُمحَتَقٌر.726  = =  الَخطرُ   َفَساِرُق الزَّ
 = =  َذاَب  إِنَّ َعْدَل الّناِس َثلٌج.727
 = =  لوبالقُ   أَْعِطني الّناَي َوَغنِّ.728
729. ً  =  أحمد شوقي  خانا  ُكلُّ َتعليٍم َنراهُ ناقِصا
 = =  الُدخانا  َدَرٌك ُمسَتحَدٌث ِمن َدَرٍج.730
 = =  اإلِدجاءُ   أَظَلَم الَشرُق َبعَد َقيَصَر َوالَغر.731
 = =  َ◌الُجَھالءُ   َفالَورى في َضاللِِه ُمَتماٍد .732
َبت.733 ما  َلَقد كاَن فينا الُظلُم َفوضى َفُھذِّ  =  إبراھم حافظ  ُمَنظَّ
ُھُم َفَكـــــــــم ِمــن باِئٍس.734 ِ َدرُّ َّ  = =  األحوالِ   ِ
 = =  إِقاللِ   َترمي ِبِه الُدنيا َفِمن جـوٍع إِلى.735
ـــــــَدةٌ َوَقلٌب واِجٌف.736  119 =  خالي  َعيٌن ُمَسھَّ
ِ َدرُّ الساِھريَن َعلــــى األُلى.737 َّ  = =  األوجالِ   ِ
 = =  األجيـــــــالِ   مـــــا جاَءت ِبهِ  القاِئميَن ِبَخيِر.738
 = =  الَذَھبِ  أََيشَتكي الَفقَر غادينــــــــا َوراِئُحنــــــا.739
 = =  لُِمحَتلِبِ   َوالَقوُم في ِمصَر َكاإلِسفِنِج َقد َظفَِرت.740
 =  خليل مطران  َعَزاءِ   َفإِذا الَمَناَيا لَْم َتَزْل َحــــــــْرَب الُمَنى.741
ْرِق ِمْنَھا َلْوَعةٌ  في ِمْصرَ .742  =  =  َفَضاءِ   َبْل في الشَّ
 =  إيليا أبو ماضي  َولِْيـــد  َساَء َحاُل األْزَواِج فِي َعْصِرَنا َھَذا.743
 = =  لِلُوُجـْودِ   َصِغــــْير ُكّل َزْوٍج َشـــاٍك ، َو ُكّل.744
ْھر ِحْيَن َيْعُزو.745  120 =  كُئـــْودِ   إَِلْيهِ  َيْظلـــــُم الـــــدَّ
 =  شكري  َخطْوبُ   َيِتْيٌم َتَقاَضــــاه الَھُمـــــــْوُم َحَياَته.746
 =  =  َقِرْيبُ   َوَما الَيِتْيُم إاِل ُغــــْرَبٍة َوُمَھــــاَنة.747
 لـَـْم تْحِص َسّيَئــَةُ◌ الَعــاَدات.748

َ ْق َ
 =  الرصافي  ِعَباَراِتـي

 = =  ِبآَفــــات  َمْتاْصَطَد َفَكــْم َلَھـــا ِبْدُع ُســْوٍد َقـــِد.749
ْھُر ُسْوقاً َراَج.750  = =  التَِّجـاَرات  َباِطلَُھا َلْو َلـــْم َيُك الـــدَّ
ْبـــِغ.751  = =  َكأَْقَوات  ُمْنَتِشــراً َوالاْسَتَمـــرَّ ُدَخـــاُن التِّ
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ْبـــغ.752 ات  ُمْحَتِكـراً َلــِو اْسَتَطْعُت َجَعلُت التِّ  = =  َمرَّ
 = =  ِببـــدَرات  َضِرْيَبته أَْضَعـــاف َوِزْدُت أَْضَعاَف.753
 121 =  ِسَفـــاَھات  َواَل َفَيْســـَتِرْيُح َفقِــــْيُر الَقـــــْوِم ِمْنــه.754
 =  شكري  َعــالءِ   َوَيِضــــُير األناَم َكـــــــْيُد ُحقُــــــْوٍد.755
 = =  َكِســـْير  َفَرَمـــــــاَھا ِبَنْظـــَرٍة َلــْو َرَمي اللَّْيـ.756
ـُدْورِ   َنْظــــــَرًة َمْلُؤَھــــا الِخَيـــاَنُة َوالِحْقـ.757  = =  الصُّ
ُكْورِ   فِــي الّنْفـ َنْظــَرًة َتْبَعُث الَغَضــاَضةَ .758  = =  الذُّ
 = =  َزفِــــْيِري  ُثمَّ َقــــاَل اْذَھِبــي َفَقـــْد َذَھَب الَمـــا.759
 = =  الَقِصــــْيرِ   لَغْيـَفـــاَت عمُرالخَداِع َواْنَكَشــَف ا.760
 = =  َتُجْولُ   َ◌كأَنَّ َجِحْيماً ُمْوقِداً فِي ُضلُْوِعــــه.761
 = =  َيُھـــــْولُ   َوفِْيه َشَياِطْيٌن ِمَن الِحْقِد َوْجُھَھـــا .762
763. ً  = =  َنُكْولُ   َفاَل َزاَل َمْسُمْوًما ِمَن الِحْقِد َعانيا
 122  العقاد  َتْجَھـــرُ   َكـــــُرَفَشِت الَجَھاَلُة َواْسَتَفاَض الُمنْ .764
الِم ُمْلِثَمـا.765 ْدُق يسِري فِي الظَّ  = =  َفَيْسفــرُ   َوالصِّ
َھـــــا.766 َبــــــاِت َيُردُّ يِّ  = =  ُمْدِبرُ   َوَكأَنَّ ُكلَّ الطَّ
اُل ُكلٌّ ِمْنُھُم.767 َھـــــــــا الُجھَّ  125  خليل جبران  اتُ الُخَدَعــ  أَيَّ
 = =  الُحَماةُ   ِق الُحرِّ َوَقــــْدَيا ُحَماَة الُخلُ .768
769. ً  = =  الَفَتةُ   َفأََرى ُروحاً َقِديمــــاً َطاِئفا
ـــــــــٌة َھاَلْتُھْم.770  = =  اْسَتَماُتوا  َكْيَف َتْحَيا أُمَّ
ُتُھْم.771  = =  النَِّكاتُ   َكْيَف َيْقَوى َمْعَشـــٌر ُعدَّ
 = =  ــــــــــاالَ َفعَّ   َما َكاَن ِكْسَرى إِْذ َطَغى فِي َقْوِمهِ .772
773. ً ما ُمــــوهُ َفاْسَتَبدَّ َتَحكُّ  = =  َفَصاالَ   ُھـــــــــْم َحكَّ
 = =  ُعَضاالَ   َوالَجْھُل َداٌء َقْد َتَقــــــــاَدَم َعْھُدهُ.774
َماِن أََما.775 ْلِد فِي َھَذا الزَّ  = =  الِحَكمِ   الِحْكُم ِبالجَّ
ْوِط َنْضِر.776  = =  األَُممِ   ُبُھــمْ أَْفالَذ أَْكَباِدَنا ِبالسَّ
 126  أحمد شوقي  األَُممُ   َضجَّ الِحجاُز َوَضجَّ الَبيُت َوالَحـــــَرُم.777
ھا في ِحماَك الُضرُّ َفِاقِض َلھـا.778  = =  الَحَكمُ   َقد َمسَّ
 = =  الَعَلُم  َلَك الُربوُع الَّتي ريَع الَحجيُج ِبھـــــــا.779
 = =  ُمنَتقِمُ   ـدواأُھيَن فيھا ُضيوُف َهللاِ َوِاضُطِھـــ.780
 = =  الَحَشمُ   أَفي الُضحى َوُعيــــــوُن الُجنِد ناِظَرةٌ.781
َسةٍ .782  = =  الُحَرمُ   َوُيسفُِك الـــــــــــَدُم في أَرٍض ُمَقدَّ
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 = =  األَلُم  ُكلُّ الِجــــــــراِح ِبآالٍم ,َفما َلَمَست.783
 = =  َفُم  َوالَموُت أَھَوُن ِمنھا َوھَي داِمَيـــةٌ .784
 = =  الَغَنُم  َربَّ الَجزيَرِة ,أَدِركھا, َفَقد َعَبَثت.785
 = =  الُظَلمُ   إِنَّ الَّذيَن َتَولَّوا أَمَرھا َظلَمــــــــــوا.786
 = =  َتضَطــــِرمُ   في ُكلِّ َيوٍم قِتــــــــــاٌل َتقَشِعرُّ لَـهُ .787
ــــــــــــِد الَخليَفِة َنشكو.788  = =  ُظاّلمُ   َوإِلى الَسيِّ
 = =  الَجھامُ   دوھـــــــــــا لَنا ُوعوداً ِكباراًَوعَ .789
 127 =  األجسامُ   َفَمَللنا َوَلــــــــــم َيُك الداُء َيحمي.790
 = =  قِيامُ   َيمَنُع الَقيـــــــــُد أَن َتقوَم َفَھل تا.791
792. ً  = =  ازدادت  وأنه كان يشكو انتفاخاً وتفتحـا
َر النــــــــاُس َوالـــَرِعيَّةُ .793  = =  األَُسراءُ   في َتش ُدمِّ
 = =  الَذكاءُ   أَيَن كاَن الَقضاُء, َوالَعدُل, َوالِحك.794
ِة ِمصـــــــٍر.795  = =  ُيسَتضاءُ   َوَبنو الَشمِس ِمن أَِعزَّ
 = =  َشقاُء  َنَكٌد خالٌِد, َوُبؤٌس ُمقيـــــــــــــــــٌم.796
 = =  ءاألعدا  َيوَم َمنفيَس, َوالِبالُد لِِكســــــــرى.797
 = =  َعالما  إاِلَم الُخــــــــــلُف َبيَنُكــــــُم إاِلما؟.798
 = =  اماالِخصـــ  َوفيــــَم َيكيــــــُد َبعُضُكُم لَِبعٍض.799
 128 =  وسواسُ   قـــــــالوا َفروُق الُملِك داُر َمخاِوٍف.800
 = =  الناسُ   َوِكالُبھا في َمأَمٍن, َفِاعَجب َلھــــــا.801
 = =  الَبَشر  ألمثاُل ُتضَرُب َبيَنناَلَقـــــــد كاَنِت ا.802
 = =  ُعَمر  َفَلّما َبَدت في الَكوِن آياُت ُظلِمِھـــم.803
 = =  األحكامِ   ِمــــن واِجـــــــــٍد ُمَنقِِّرالَمناِم.804
 = =  الِسقــــــــامِ   ُمَشتَِّت الَشمِل َعلى الـــــــَدواِم.805
 =  حافظ إبراھيم  الــِودادا  فيناأَيُّھـــــــا القــــــاِئموَن ِباألمِر.806
 = =  الِبــالدا  َخفِّضوا َجيَشُكم َوناموا َھنيئــــــا.807
 = =  الِعبــادا  َوإِذا أَعَوَزتُكـــــــُم ذاُت َطــــوٍق.808
 129 =  األجيـــادا  إِنَّما َنحُن َوالَحمــــــــــــاُم َسواٌء.809
 = =  الَرشـــادا  ال َتُظّنوا ِبنا الُعقـــــــــوَق َوَلِكن.810
ٍة ِبَقتـيــــــــــــٍل.811  = =  صادا  ال ُتقيدوا ِمن أُمَّ
 = =  ِاشِتدادا  جاَء ُجّھالُنا ِبأَمٍر َوِجئُتــــــــــــم.812
 = =  ُتنَحرُ   َوَھِذِه ُجنٌد أَطاعوا َھــــــــوى.813
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ُم.814  = =  َيعَلُم  َكم َتحَت أَذياِل الَظــــــــــالِم ُمَتيَّ
ُل عاِشــــــٍق ما أَنَت في.815 مُ   ُدنياَك أَوَّ  = =  َيَتَرحَّ
 = =  ُتھِرمُ   أَھَرمَتني يا َليُل في َشرِخ الِصبـا.816
 = =  َيحُكمُ   ال أَنَت َتقُصُر لي َوال أَنا ُمقِصٌر.817
ِ َموقِفُنا َوَقـــــــــد ناَجيُتھــــــا.818 َّ  = =  َيكُتُم  ِ
 130 =  ُيضامُ   مُ َقـــــــد َمــــــرَّ عاٌم يا ُسعاُد َوعا.819
 = =  ُحّكامُ   َصّبوا الَبالَء َعلى الِعباِد َفِنصفُُھم.820
 = = َعاّلمُ   أَشكو إِلى َقصِر الُدباَرِة مـا َجنى.821
ةِ .822  = إبراھيم طوقان َدَھاَھا  َيا ِرَجــاَل الِباَلِد َيا َقاَدَة األُمَّ
 = = قـــَواَھا  َھْل َلَدْيُكْم ِسَيـــــــاَسٌة َغْير َھــــ.823
ِت األْلسُن الَمَساِمَع َحتَّى.824  = = َكَفاَھا  َصكَّ
 = = ِسَواَھا  َعَرَف النَّاُس َوالَمَنــــــاِبُر َواألْقـــ.825
 = = َدَواَھــــا  ِبَحْمــــــــِد ِهللا - ُكلُُّكـــْم َباِرٌع َبلِْيٌغ.826
 = = َيَراَھـــــا  َغْيَر أنَّ الَمِرْيَض َيْرقُب ِمْنُكْم.827
 = الرصافي أَُعـنَّـفُ    ا ِبالُحُكوَمـــِة َوالّسَياَسة أَْعِرُف    أَنَ .828
 = = ُمَتَطــرِّفٌ   َسأَقُْوُل فِْيَھـــا َما أَقُْوُل َوَلْم أََخْف.829
 = = ُمَتَكلّفُ   َھذي ُحُكْوَمُتَنـــا َوُكلُّ ُشُموِخَھــا.830
ه َوْجُھَھــا.831  = = ُزيَّفُ   ُغشَّت َمَظاِھُرَھا َوُموِّ
ْسـُتْوَر  َيـْقــــــَرأ  نْ مَ .832 ه  َيْعـلَـْم  الدُّ  131 = مـصـّنـف  أَنَّ
 = = ُيَرْفـَرف  َيْلَقَ◌ـه  الَمــْرفُـْوَف  َيْنُظـِرالَعلَـَم  َمنْ .833
ه.834 ق أَنَّ  = =  ُمَؤلّف  َمْن َيأِْت َمْجلَِسَنــــــــا يُصدَّ
 = = ترسـفُ   ُيلفَھا  الـَوَزاَرِة  ُمـطـَرد  َيأِْت  َمـنْ .835
 = = ُتـزْخــَرفُ   ِعْنـَدَنـا الُحُكـْوَمـة  َتْبَقـى  َھَكـَذاأَفَ .836
 = = أَْجـَوفُ َفِ◌َعـالَُھـا  َوَقـلَّ  َدَوائِـُرَھـا  َكـثُـَرْت.837
 = = ُمْجِحـفُ   ُوَزَرائَِھـا  َوِمـنْ   ِمْنَھـا  َساَءَنـا  َكـمْ .838
 = = ُتـْتـلَـفُ     َمالِـَيـــًة  ِسَيـاَسـًة  الـبِـالَد  َتْشـُكـو.839
َقاَل  َضَراِئُبَھا ُتْجـَبى.840 َمـــــــا  الثِّ  = = ُتَصـرفُ     َوإِنَّ
دة َحَكَمْت.841  = = ُتَخفِّـفُ    َعَلْيَناُحْكَمَھــــــــــا ُمشدِّ
َھـــــــــــــا  الَفاِشَيـةَ  َخلُّوا َقْوُم َيا.842  = = تعجـُرفُ   إِنَّ
 = = َتَتَبْلـَشـفُــْوا  ِبِبـــــالِدُكْم َمـَطاِمــــــع لإِِلْنـَكـلِْيِز.843
844. ِ  = = ُتْنِصـفُـْوا   َمـاَبـالُـُكــــْم  ُوَزَراَءَنـــا يـَــا ِبا
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 = =  الـَقـْرَقَ◌ـفُ   ُغــُرْوِره لِـَفَ◌ـرطِ  َواِحـَدُكْم َوَكــأَنَّ.845
فُـْوا ِباْسِمَھــا الُحُكْوَمـةِ  ِمنَ  أََفَتْقَنُعْوَن.846  = = َتَتَصرَّ
  132 = ُمَضــــلَّلٍ   َجْمُھــــْوِرَيةٌ  َمَة َوِھيإِنَّ الُحُكــــْو.847
لِ   ِبِســــــْيَرٍة َساَرْت إَِلى أَْوِج الِعَباِد.848  = = األوَّ
 = = ِبَھْلَھلِ   َماضــرُكْم َلْو َتْسَمُعـــْوَن لَِناِصٍح.849
 = = الَحـــْنَظلِ   َحّتام َنبَقــى لُْعَبـــٍة لُِحُكْوَمــــــــةٍ .850
ًفاَتْنُحوا بِ .851  = = ــَذابِ الَعـــ  َنــــا ُطـُرُق الَبَواِر َتَحيُّ
لُـــْوَن.852   133 = الَخْيَطلِ   ِتَجـــاَھَھا َھَذا َوَنْحُن ُمَجدَّ
 = = َنْقُتْل  إِْن َما َبالَُنا ِمْنَھا َنَخاُف القَِتـــاَل.853
َقـى َيا َعاِذالً فِْيَما َنَفثَت ِمَن.854  = = الُمْھَملِ   الـرُّ
 = = ُمِھْيًنـــا  َتْشَقــى َكاَنْت ِبه الُبْلـــــَداُن َوَقـــدْ .855
 = = الُمِئْيَنـــا  ُظْلـــــٍم َفَكـــْم أَْذَكى ِبَھــــا َنْيَراَن.856
 = =  َطِحْيَنا  َرَحـــاَھا َوَكاَن ُيِدْيُر ِمــْن سفـــه.857
 = = حَيال  اللََّواِتي َكْيَف َنْنَسى ِتْلَك الُخُطْوَب.858
ـــا َوَكاَن لِْلَجْھـــــِلَيــْوٌم كُ .859  = = الِمْفَضــ  ُحْكٌم نَّ
ه ُكلُّ أَْمٍر.860 َجالِ   آِمــــٌر ِمـــــْن َعُتــــــوِّ  = = الرِّ
  134 = الَحقِّ   ِشَكاَيُة َقْلب ِباألَسى َناِبض الِعـْرِق.861
ْتقِ   ُملُْوٌك َعَلى ُكلِّ الُملُــــــــْوِك َثاَلَثة.862  = = الرِّ
 = = ُعُنقِي  إِِ◌ّني ال أَُكْوُن لَِغـــْيِرَھـــــــا َوأُْقِسُم.863
ْسُتْوُر َتْسَمُع َشـــــاِكًيا.864 َھا الدُّ  = = الشَّْرقِ   َفَھْل أَيُّ
َواِرِم َطالِعا.865  = = األُفُقِ   َلَقْد ِجْئَت ِمْن أُفُِق الصَّ
َقْت.866 ــٌة َقْد َتَعشَّ ـــــا أُمَّ  = = الِعشقِ   َفَصاَدَفْت ِمنَّ
َماَولَ .867 ْفقِ الـــ  ْم ُنبِد ُعنفاً ِحـــــْيَن ِجْئَت َوإِنَّ  = = ـرِّ
868. ً ي ِمْنَك لِْلَخْرِق َراقِعا  = = الَخرقِ   َوَظْلَنا ُنَرجِّ
 = = الُمشقِي  ِبَك الَيْوم أَْشَقاَنا األُُ◌َلى أَْنَت ُمْسِعد.869
ةً .870   135 = الَخــــــــلقِ   َنَراَك ِبأَْيِدْيِھْم َعَلى الَخــْلِق ُحجَّ
ْزقِ   َقِد اْسَتأَْثُرْوا ِبالُحْكِم َواْرَتَزقُْوا ِبه.871  = = الــــرِّ
َق َعْنَك الُمْفِســـُدْوَن.872 قِ   َوَطـــــاَلَمــا َتَفرَّ َفرُّ  = إيليا أبو ماضي التَّ
 = = ـقِ ُمقلـــ  َتَراَجُعــْوا َوَكْم أَْقَلقوا ِفي األْرِض ُثمَّ.873
ُرْوا َعْنه األ.874 َعْوا َراِجْيفَ َوَكْم َزوَّ قِي  َوادَّ  = = التُّ
 = = َيْنِطقُ   َلَ◌ـــه لَِمْن َيْرَفُع الشَّْكَوى؟ َوَقْد َوَقفُوا.875
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ــــا َواَل َواٍش َواَل.876 ــــــس َوأَمَّ ّ◌ق  ُمَتَجسِّ  = = َشيِّ
877. ً  = = الَثْرَثَره  َماَت َعْنَھــــــا، َفأََقـــاَمْت َملِكا
 = =  ُمْعتــــََذَرهْ   وٍء ُكلّمـــاَحْوَلُه ُعْصبــــــُة ُســـ.878
  = = َبلِيَّةٍ   الُمَفــــدَّى َزَعُمـــْوا أَنَّه الَملِْيُك.879
ِعــــيَّة.880 َمــــــا َتْفَتِدي الرَّ ِعيَّةِ  ُمْلًكا إِنَّ   136 = لِلرَّ
َمه.881 ْوِســـيَّةِ   الَقْوُم َظلَــــَم الَقْوُم ِمـْن َتَوھَّ  = = الرُّ
َياَســـةِ َقْد أَْخَلْقَت.882  = = ُمْوثَقـــا  َعْھَدَھــــا َكفُّ السِّ
َق.883 َقا  َقْوَلُھــــْم َكَذُبْوا َعَلى ِمْصر َوَصدَّ  = = ُمَصدِّ
َحاَفَة أَْن َتُبّث.884  = = تْشرَقا  َشَكاتَنـــــا َمَنُعْوا الصَّ
 = = أَْرَھَقا  َفإِّنَمـــا َلْو أَْنَصفُوا َرَفُعوا الَقُيــــْوَد.885
 = = َتْخَفَقا  َفأَْخَفقُوا ْوا إَِلى َسْلِب الَقَنـــــاِةَوَسعَ .886
قِ   َكأّنا َلُھــــــــــْم َشــــاٌء َفُھـــْم َيْحلُِبْوَنَنا.887  =  الرصافي الزَّ
 = = الَمْذقِ   َوُھْم َيأُْخُذْوَن الُزْبَد ِمْن َبْعِد َمْخِضَھـــا.888
 = = َرق  ـراًأََترَضى ِبأَْن َتْخَتصُّ ِبالُحْكِم َمْعشـــ.889
ْفَو ِمْنَك َوَلــــــْم َنِرْد.890  = = الَرْنق  َوُھْم ُيِرْيُدْوَن الصَّ
ُھـــــْم.891 َمـــــاِء َوإِنَّ  = = يْسقِي  َفَمـــــا َنْحُن إاِل َكالظُّ
بقِ   أََلْم َتَر أََنا ُطْوُل َعْھـــــِدَك َلـــْم َنقُـــــْم.892  = = السَّ
 = = ِرق  َضــــاِم ُحقُْوقَنـــــاَوَلْم َنُك َنْدِري الْھتِ .893
 = =  َفْرق  َوَلْم َنْسَتِفــــــْد إاِل ُسقُـــــــــْوط ِوَزاَرة.894
ُھْم َلْو أَْسَقُطْوا َنْھَج َسيِرِھْم.895  = = الِحذقِ   َوَما َضــــرُّ
ُرقِ   أََلْم ُيْبِصُروا لِلَعْدِل َغـــــْير َطِرْيقِِھــــْم.896  = = الطُّ
ْدقِ   ى يْجِدي ُسقُـْوط َوَزاَرٍة َوَماَذا َعسَ .897   137 = الصَّ
 = = َحقِّي َمَضى َكاِمل ِمْن َقْبِل ِحْلِمي َوإِْن َجَرى.898
مُّ ِعْنِدي ِبالَِّذي َذَكـــــــــــــْرُته.899  = = الَزْعقِ   َوَما الھَّ
ــــةٌ .900 ــــــــْتِر َكٌف َحفِيَّ  = = ُتْبقِي  َوَلِكْن َوَراَء السِّ
ْت لَِساِني ِبَنْعَسةٍ  َوَلْواَل .901  = = َحَلقِي  َيٌد َشـــــــــــدَّ
 = = الَعِبْيد  َوَكْم ِعْنَد الُحُكْوَمِة ِمْن ِرَجـاٍل.902
 = = أُُسْودُ  ِكالٌب لأِلَجــاِنِب ُھْم َولِكْن.903
 = = ُعُھْودُ   َوَلْيَس اإلِْنَكلِـــْيُز ِبُمْنقِِذْيَنا.904
 = حافظ إبراھيم   َمّدا  الِسيا َمــــــــــــا لِي أََ◌َرى َبحَر.905
 = = َرّدا  َوأَرى الَصحــــــاِئَف أَيَبَست.906
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 = = َعّدا  َھــــــــــــذا َيرى َرأَي الَعميـ.907
  138 = ُشھدا َوأَرى الــــــــــِوزاَرَة َتجَتني.908
 = = َسعدا  ناَمت ِبِمصــــــَر َوأَيَقَظت.909
 = = داُجھ َفَطَرحُتھــــــــا َوَسأَلُت َعن.910
 = = َحّدا يا (َسعُد) أَنَت (َمسيُحھـــا).911
 = = ـداَسعـــ  يا (َسعُد) إِنَّ (ِبِمصـَر) أَي.912
 = = َسّدا َقــــــــد قــــــاَم َبيَنُھُم َوَبيـ.913
 = إبراھيم طوقان  هللاَ  َوَطِنـــــي ُمْبَتلًى ِبُعْصَبــــــــةِ .914
 = = َسَداَھا  فِي ِثَيـــــاٍب ُتريَك ِعَزا َوَلكْن.915
 = = َتْغَشاَھا َوُوُجْوٍه َصفِْيَقـــــٍة ليس َتْندى.916
 = = ـْوتاَھاَمـ َوُصــــُدْوٍر َكأّنُھـــــــنَّ قُبْوٌر.917
ـــِذي.918   139 = ـاِضَھـــاإِْنَھـ اْقعــــــد َفَمـــــا أَْنَت الَـّ
َئاِب.919  = = اـــأَْحــَواِضھَ  َواْنُظــــْر ِبَعْيِنْيَك الـــــذِّ
 = = الَوَطنْ  َوَطٌن ُيَبــــــاُع وُيشـــــَتَرى.920
 = حافظ إبراھيم الَطيِّبِ   َفَ◌َما أَْنِت َيا ِمْصـــُر َداُر األِدْيِب.921
 = = الَصبي أَُيعِجُبني ِمنِك َيوَم الِوفـــــــــاِق.922
 = = األجَنبي  َيقولوَن في الَنشِء َخيٌر لَنــــــا.923
 = إبراھيم طوقان القضيهْ  للـــوطنّيهْ  أنتـــم(المخلصون).924
 = = الَقِويهْ   أَْنُتُم الَعاِملُْوَن ِمْن َغْيِر َقـــْوٍل.925
ُق َبْعًضا.926  = = اللَُّدْود َماَلُكــــْم َبْعُضُكْم ُيَمــــزِّ
  140 = ُجُھـْود  اْذَھُبوا فِي الِبالِد َطْواًل َوَعْرًضـا.927
 = = َوِطْيد ا َمِنْيًعـــاَوأَْلَمُسْوا ِبالَيَدْيِن َصْرحً .928
 = =  الجـــــُدْودِ  َشاَده َفـــــْوَق َمْجـــِدُكـْم ، َوَبَناه.929
 = = ھُجْود  ُكلُّ َھَذا اْستَفـــاَده َبْيَن َفـــْوَضى.930
 = = َمِجْيد َواْشِتَغـاٍل ِبالتِّرَھاِت، َوحبِّ الـ.931
 = = َعِبْيدِ ال  َشِھـــــــــــــَد هللاُ أَنَّ ِتْلَك َحَياةٌ.932
ا َسَماِسَرةُ الِبِ◌ــــالِد َفُعْصَبــــــة.933  = = َبَقاُؤَھا أَمَّ
 = = إِْغَراُؤَھا إِْبلِْيُس أَْعَلـــَن َصــــاِغراً إِْفاَلَسه.934
َما.935 ِمْيَن , َكأنَّ ُمـــــْوَن ُمَكـــــرَّ  = = َشَقاُؤَھا َيَتَنعَّ
 = شكري الّدَماءِ   قُُيْوًداأَْو ِبَرْأيِ األْحــــَراِر َصــاُغوا.936
 = = َذَكاِء  َوَجُنْوِن الَقـــِويِّ أَْقَبــــــــَح ِمْن قُْسـ.937
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  141 = األْشقَِياءِ  أَْفَسـُـــُدْوا أَْمــــــَرُھْم َوَدُسْوا ُدَعــاًة.938
 = = ـاءِ األْدِنَيــ َواْسَتَمـــالُْوا سْمــــــَع اللَِّئْيــــِم ِبلُْؤٍم.939
ُعــْوِب ِبالَمْكِر َوالَكْيـَكِصيَ .940  = = الُعاَلءِ  ــــاِل الشُّ
 = = الَعــَداءِ   َحلَّلُـــــْوا لِلـــُوَشــاِة أَْن َتْشَتفِي ِمْن.941
942.◌َ  = =  الَجـــَزاءِ   َخَدَعْتُھْم أَْرَصادُھــــــْم أَْم َرأَْوا أَنَّ
ـ.943 ـــا أََراُدْوا ِمــَن الشَّ ُنْوُھـــْم ِممَّ  = = َياءِ الرِّ   َمكَّ
944. ً  = = اإلِْيَذاءِ   َذاَك أَْن الَعـــُدوَّ أَْرَخص َشـــــأْنا
ُظْوا الِعْلَم َوالَحَضاَرَة َجْھــــراً.945  = = لِْلَقَضـــــاءِ  َقرَّ
رِّ َما َشا.946  = = األْھَواءِ   ُثمَّ َساُسْوا ِبالَختِل فِي السِّ
 = = اءِ الَحيَ   اَلَرقِْيٌب َعَلى الخَفــــاِء َواَل الصو.947
ـــــا.948 ِ َوالنَّ  = = اآلالءِ  َعَدُمْوه لِْلُكْفـــــــــِر ِبا
ــــا.949  = =  َســـــــــَواءِ   علََّم الِعلُم َصاِئالً إِّنَمــــا النَّ
 = = األْحَشــاءِ  َوأََباُحْوا لِِحْقـــِد ُكلِّ َولِـــــــــــيٍّ.950
ـُرْوا فِي َضمِ .951  = = األْشَيـــاءِ   ـْيٍرُثمَّ َقـــالُْوا َوَسطَّ
َعَفـــاءِ   َوَقِدْيمـًـــا ُجـــنَّ الَقــِويُّ ِبَما َطا.952   142 = الضُّ
 = = الّدَماء  َوَضُعـــْوه ِفـــي َمْنِزِل ِهللا ُكْفًرا.953
 = = األْدِنَيـــاءِ  َوَرأَى الَخــــْيَر َوالَفِضْيَلِة َماَشا.954
ـــرَّ َوالَكبـَــائِ .955  = = األْبِرَياءِ  َر َماَعاَوَرأَى الشَّ
 = = اللُّْؤَمــــاءِ    َوَكَذا الَمْرُء َوُھَو َلْيـَس َولِـي الـ   .956
ـ.957  = = الّدَھَماءِ   َوَســَواٌء َشْعٌب َوَفــْرُد َوُذو السُّ
 = = ِرَياء  َصَنُعْوا الشَّر ِحْسبًة َولَِوْجِه اللـ.958
ُھــــو.959 ــــــالءِ   هُ ِبَخْيٍرأَْو لِِحْقـــٍد َقــــْد َموَّ  = = الطَّ
 = الرصافي قَِتــــاال  َثـــْوَرُة فِي ُكلِّ َيــــْوٍم لِلَمَطــــاِمع.960
ُھْم َماٍض َمْن َسلُِسً◌ْوا الِبـــالَد.961  = = َعَياال  َلْو أَنَّ
َيــــاَسة أَْن َيْقُتَل.962  = = اآلَمااَل   َبْعُضَنـــا أَِمن السِّ
يـَــاسـَــــةالَدرَّ َدرُّ أُولِي.963 ُھْم السَّ  = = األْطَفاال  أَنَّ
  143 أحمد شوقي   ُشھور َصَبـــــــــــروا لَِدوَلِتَك الِسنيــ.964
 = = الَعسير أوذيَت ِمن ُدستوِرِھـــــــــــــم.965
 = = الُعصور َوَغِضبَت َكالَمنصــــــــوِر أَو.966
 = = الَغرور َضّنوا ِبضــــــــــــــاِئِع َحقِِّھم.967
 = = َقرير َھاّل ِاحَتَفظَت ِبِه ِاحِتفــــــــــا.968
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 = حافظ إبراھيم  القِيامـــــا  أَيُّھا الُمصلِحوَن ضــــاَق ِبنا الَعيـــ.969
ِت الِسلَعــــــــــــــُة الَذليَلُة َحّتى.970  = = ُجساما  َعزَّ
 = = الِصياما  َوَغدا القوُت في َيِد النــــــاِس َكاليا.971
 = = الُخزامى  ُع الَيوَم طــــــــــــــــاِوياً َوَلَديهِ َيقطَ .972
 = = َحراما  َوَيخاُل الَرغيَف في الُبعــــــِد َبدرا.973
 = =  اإلِداما  إِن أَصاَب الَرغيَف ِمن َبعِد َكدٍّ.974
 = = ِنيـــــاما أَيُّھا الُمصلِحوَن أَصلَحُتـــــــُم األر.975
 = = اآلثاما  ــــا الَفقـــأَصلِحوا أَنفُساً أََضرَّ ِبھ.976
  144 = اإلِقداماَليَس في َطوقِھا الَرحيُل َوال الِجد      .977
 = = الُغالما  أيُّھــــــــا الُمْصلُِحوَن ِرْفقـــاً بَقوٍم.978
979. ً  = = الِحماَما  وأغيُثوا مَن الَغــــالِء نفوســــــــا
 = = النَّعاَما    ـأَْوَشَكْت تأُكُل الَھِبيـَد ِمَن الَفْقــــــ.980
ا.981  = =  ِزماما  فأعيُدوا لَنا الُمــــــــــــــُكوَس فإنَّ
 = =  األواَما  أيَھـــــا النِّيُل كيَف ُنمِسي ِعطــــاشاً .982
 = = األَواَمـا َيرُد الَواِغـــــُل الَغـــــِرْيب َفُيْروى.983
 = الرصافي َفاِسدِ المَ   أَِجْد َيقُْولُْوَن َنْحُن الُمْصلُِحْوَن َوَلْم.984
 = =  َماِرد  َنَفَثـــــاِتِھْم َوَكْيَف ُيَبيُِّن الَحق ِمْن.985
 = = َبِنْيَنا  ِمْنُھْم َفإِْن َلـــــْم َتْنقُُذْوا األْوَطـــــاَن.986
ْسُتْوِر.987  = = َيْسَتْعِبُدْوَنا  َشراً َفَقْد َھــــاُجْوا َعَلـــى الدُّ
ْيِنُھُم األْشَراُر ِباْســــِم ا.988  = = ُمْفِسِدْيَنا  َقاُمْوا لـــدِّ
ْسُتْوِر.989  = = َطِنيَنا  ُشوَرى َفَما َتَرُكْوا ِمـــــَن الدُّ
ِھْيِجْيَنــ  َشجىٍَّوَكْم َقْد قُْلَن ِمـْن َقــــــــْوٍل.990   145 = ــاُمتَّ
 = إبراھيم طوقان أَْفَھـــمُ  َعـــــــــالَم اْحـــِتَراِسَك ؟ ال أَْعَلُم.991
 = = الِمْعَصــمُ   َھْل فِي َفَلْسِطْين َمـــــا ُتْرِھِبْيَنوَ .992
َ◌ِعـــي.993  = = َيْزعـــــمُ   َوَھـــــــــَذا ِبَتْھــــــِدْيِده َيدَّ
أََلَ◌ــــــْم َتَ◌َر فِي الَطَ◌ِرْيِقِ◌.994

َ
 = حافظ إبراھيم الَعاَلِمْيَنا

 = = أََ◌ِنْيَنا  ــــِريأََلم َتلَمْح ُدموَع النَّاِس َتْجـــ.995
ــــــــــــاميِز َعّنا.996  = = أَمينا  أََ◌َلَ◌ْم ُتْخِبْر َبِني التَّ
997. ً  = =  َيقينا  ِبأَّنا َقد َلَمسنا الَغدَر َلمســـــــــــــا
 = أحمد شوقي  الِوالَيه  البـــــــــــاِعثوَن الَحرَب ُحبــ.998
عوَن َعـــــــــــلى الَورى    .999   146 =  صاَيهالِو  الُمدَّ
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 = =  ِنھاَيه  الُمثِكلـــــــوَن, الموِتمــــــــو.1000
 = = ِنساَيه  ُكلُّ الِجراِح َلھــــــــــــا ِالِتئا.1001
 = =  الِدراَيه  إاِّل ِجــــــــــــراُح الَحقِّ في.1002
 = = الِشكاَيه  َسَتَظلُّ داِمَيـــــــــــــــًة إِلى.1003
 = = َتِرقُّ وَوإِن أاَلن -َولِلُمسَتعِمريَن.1004
 = حافظ إبراھيم  السھاَما  َيْمتُطـون الُخُطوَب في َطَلِب الَعيـ  .1005
يِل َصْرَعى.1006  = =  َفعاما  وَبُنو ِمْصَر في ِحَمى النِّ
1007. ً  = =  األواَما  أيَھـــا النِّيُل كيَف ُنمِسي ِعطاشا
 = =  األواما  َيِرُد الواِغُل الَغـــــــــــــــريُب َفَيروى.1008
بـــــاِع أورثَنا الذُّ إنَّ .1009 غاما  لِيَن الطِّ  = =  الطَّ
عليَنـــــا.1010 حاما  إنَّ ِطيَب الُمناِخ جرَّ  = =  الزِّ
ا.1011  = =  ِزماما  فأعيُدوا لَنـــــا الُمُكوَس فإنَّ
آَما  ضاَق في مصَر قِْسُمَنا فاعذُروَنا.1012  = =  الشَّ
منا اللّـ -قد َشقِينا.1013   147 =  األنعاَما  ونحُن كـرَّ
َھـ.1014  = =  ـِوَداَداـــال  ا الَقـاِئُمـْوَن ِبـاألْمـِر فِْيـَناــــأَيُّ
1015. ً  = =  ـالَداــالبِ   َخفُِّظـوا َجْيُشُكـْم َوَناُمـوا َھـِنْيئـا
 = =  ـاَداـالِعبَ   ـَوَزْتـُكـُم َذاَت َطـــْوٍقـــَوإَِذا أَعْ .1016
ـَمـا َنْحـُن َوالَحـمَ .1017  = =  ـاَدااألْجـيَ   اُم َســَواءٌ ــَوإِنَّ
الُِم الَباِغي َيُسْوُس أُموَرھم.1018  = إبراھيم طوقان  الّسْمَسارُ  الظَّ
 = =  الجبَّارُ   َيا َمْن تعلّل ِبالّسَياَسِة ... َظّنَھا.1019
 = =  اْسِتْعَمـــارُ   َما لُْطفَُھا؟ َما اللِّْيُن َذاَك؟ َوُكلُُّھْم.1020
 =  ريالجواھ ُتَضــــيع  َما َتَشـــاُؤْوَن َفاْصَنُعوا.1021
 = =  َتْمَنُعــــوا  فُْرَصــــًة أَْن َتَحّكُمــْوا.1022
ع َما َتَشــاُؤْوَن َفاْصَنُعوا.1023  = = ُيَطـــوَّ
 = = َيْدفُــعُ  َفَشــــَبـاٌب ُيْخفِْيُكـــــْم .1024
  148 = ُيَزْعِزعُ  َوَضِمـــــْيٌر َيُھـــّزّ◌ُ◌ُكْم.1025
 = = َيْقَطـــــعُ  َولَِســـــان َيُنْوُشُكـــْم.1026
 = = لِتْشَبُعْوا َما َتَشاُؤْوَن َفاْصَنُعْوا.1027
 = = الغَياِري  أَْيَن , َعْن ُحْرَمِة األُُمْوَمِة َداَسْتَھـــا.1028
ــــْرِق.1029  = = اْسِتْعَماَرا  َقاَدة للجُمْوِد َوالَجْھل فِي الشَّ
1030. ً  = حافظ إبراھيم   ــداِرعيناالـ َضَربُتـــــــــم َحوَل قاَدِتنا ِنطاقا
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 =  = ُمَصفَّدينا  َعلى َرغـــِم الُمروَءِة َقد َظفِرُتم.1031
 = إبراھيم طوقان َ◌اْقِتَناٍص   َلنـَــا َخْصَمـــاِن : ُذو َحْوٍل َوطْوٍل.1032
ــــَواِصي َوَتَواَصْوا َبْيَنُھــــْم َقَســــــأِتي َوَباال.1033   149   التَّ
 =    اِص َصـــالرَّ  َمَنـــــــاِھُج لِإِلَباَدِة َواِضـحـَــــاٌت.1034
لوا.1035 لوُھـــــــــــــــم, َقَتلوُھم ,َمثَّ  = حافظ إبراھيم   الَيتامى َكبَّ
 = = ُغالما َذَبحوا األشياَخ َوالَزمنى َوَلـــــم.1036
 = = ِاحِتراما  أَحَرقوا الدوَر, ِاسَتَحلّوا ُكلَّ مـا.1037
 = = َسالما أَِبَھــــــــــذا جاَءُھم إِنجيلُُھـــــم.1038
ِة الَغـــــــرِب َلناَكشَ .1039  = = الَظالما  فوا َعن ِنيَّ
 = = ِالِتھاما َفَقَرأناھـــــــــا ُسطوراً ِمن َدٍم.1040
 = = َكالما  َقـــــــد َمأَلنا الَبرَّ ِمن أَشالِئِھم.1041
  150 = ِاخِتراما أَعَلنوا الَحرَب َوأَضَمرنا َلُھـم.1042
 = = ظامانِ  َخبِّروا (فِــــــــكتوَر) َعّنا أَنَّهُ .1043
 = = الَنعاما  أَدَھَش العاَلَم َلّمـــــــا أَن َرأَوا .1044
 = = َھــــوانِ  ال َنرَتضي الَعيَش َيجــــــــــري.1045
 = = الَحَيـــوانِ  أَراُھـــــــــــُم أَنَزلــــــــــــــــونا     .1046
 = = اإلِنســـانِ  َوأَخــــــــــَرجونا َجميعـــــــــاً .1047
 = = الُعمــرانِ  وَف َتقضي َعَليـــــــــــِھُمَوسَ .1048
1049. ً  = = الخـافِقـــانِ  َفُيصِبُح الَشــــــــــــرُق َغربا
د قُــــــــــــــــــــوانا.1050  = =  األوطانِ  الُھمَّ َجدِّ
 = = لِسانِ  َفَنحـــــــــــــُن في ُكلِّ ُصقٍع.1051
 = = آنِ القُــــر يا َقوَم إِنجيــــــــِل (عيسى).1052
 = = لِلـــَدّيانِ  ال َتقُتلوا الَدھـــــــــــَر ِحقداً.1053
  151 إبراھيم طوقان إِْفَساداً  ُمْنـــُذ اْحَتَلْلُتــــــُم الَعْيَش ُيْرِھقَُنــــــا.1054
 =   إِْيَعـــاداً     "ِبَفْضلُِكْم َقْد َطَغى ُطْوَفاُن"َھَجْرتُھــْم.1055
 =   َزاَدا  ْبَلــــى ِبَكاِرَثةٍ َوالَيْوم، ِمْن ُشْؤِمُكْم، نُ .1056
 =إيليا أبو ماضي   اإلِْضــــَراَرا  جَھارا َما َبالُُھــــْم َنَقُضـــوا الُعُھــْوَد.1057
ــــا َرأَْوا َلْيث.1058  = =  األْظَفـــــاَرا  الشََّرى َو اْسَتأَْسُدوا َلمَّ
ـــــّر فِي.1059  = = َثارا  أَْحَداقِِھــــْم َداُرْوا ِبه َو الشَّ
 = = األْخَباَرا  ِمْثله لُْؤم لُِعْمــــــِر أَِبْيَك َلــــــــْم َيَر.1060
ْقُتـــْم أَْقَســـاَمُكْم.1061  = = الّتْنـــِزْيل َوُعُھــــْوَدُكـــْم َمزَّ
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 = = ُخُيــْول َجَحافِلُ  َوَبَعْثُتـــُم األْطَمـــــاَع َفِھي.1062
 = = َنُصـْولُ  ُمَدافع يَوَنَشْرُتـــُم األْحَقـــــــاَد َفھِ .1063
  152 = فُلُْوُل  أَْسَياَفُكْم َلْو َلــــْم َتُكْن أَْضَغــــاُنُكْم.1064
 = = الَغَناِئمِ   ُخــــلّةً  َفُكْنُت َو َكاَن الَجْھـــــُل أَْحَسُن.1065
 = = َغاِشم ◌َ َناقٍِم    َو ُكْنـــت َو َمـــــا فِْينـَـــا َغــــْير.1066
 = = الَقـــَواِئم  َفْوَقَنــا ـــــاًمــــا َو الّنَواِئُبَثالُثْوَن عَ .1067
َراِھمِ   َنافٌِذ َفالَ العـِــْلُم َمـــْرُمْوُق َو ال الَحقُّ.1068  = = الدَّ
ْلـم َو.1069 َخاِئمِ   األَذى َو َما َتمَّ َغْيُر الَبِغي َو الظُّ  = = السَّ
ْھَر َغْير.1070  = =  َواِرمِ الصَّ   ُمَوّدٍع َفاْغــــرْب َشَقْيَت الدَّ
ـــــالُِمْوَن َوَكْيَف اْسَتَبـــدَّ ِبَنــــا.1071  = = األْمَردِ   الظَّ
ِته.1072 ــِذي َتْعلُــــو ِبِقمَّ  = العقاد َظَھُرْوا  ِبْئَس النَِّظــــاُم الَـّ
 = = ُمْنَتِشر  َتَسلَّلُـْوا ِشْيًعــــا فِــــي ُكلِّ َناِحَيـــةٍ .1073
 = = َخْور اَلٌف , َوُمْفـــِسَدٌةُظْلُم , َولُْؤُم , َوإِتْ .1074
 = = َفجُرْواهللاُ َفِ◌ي َعـْوِن ِمْصـــر ِمْن َرَذاِئلِِھْم .1075
 = = َعِسرَلْو أَْنَصفُـْوا َكاَن ِسْجًنا َداَر َنْدَوِتِھْم      .1076
َراِئَع فِْيَھــــا لِْلعَقاِب ِبَھا.1077 ْوا الشَّ  = = َوَطر  َنصُّ
  153 = َحَشُرْوا  ـا َجان أََضّر َعَلىَماَكاَن َخاِرُجَھـ.1078
 = = َغَدُرْوا  َقالُْوا: اْنِتَخاب! َفقُْلَنا:إِْي َنَعْم َصَدقُْوا.1079
 = = َوَضر  ُھَو اْنِتَخاُب.. أََجْل! َبْل ِتْلَك َغْرَبلَــةٌ .1080
 = = َتْعَتـــِذر  ال َتْدُخلُْوَھا إَِذا ِجْئـــُتْم ِبَســــــاَحِتَھا.1081
 = الجواھري َمِطــي  ُكّل ُمْحَتــــــل ھَجــــان َوَســــاِئط.1082
َيــــاَســــِة إِْن أََراَدْت.1083  = = َدِني  َوَلْم َتَزِل السَّ
 = = َربِّي َوَقــــــاَم َعلـــــى َطلِْيَعِتَھا َخُؤْون.1084
رِّ َوَغد.1085  = = َصِبي  َيْقــــُدُس ِعْنــــَدَھا فِي الشَّ
 = = َغِبـي  ْعَيت َذِكًيــــــــــاَوُربَّة فِْتَنــــــٍة أَ.1086
 = = األْجَنِبــي  ُتالُم َبُنــــو الِبـــالِد َعَلى اْزِدَراِء.1087
 = = َشِھـي َفــــإِنَّ الَمـــــــلَِك َمْحُبْوٌب َعقِْيٌم.1088
  154 خليل جبران ْربُ اْلكَ   َحـــــْرٌب َوَھِذي َبْعَدَھا َحْربُ .1089
ْربُ   َقْد َعاَد أَْدَنى َما ُنَحـــــــــاِذُرهُ.1090  = = الضَّ
 = = َتُؤوِبي  أََمْفَخــــــــــــــَرَة الُخُدوِر َلَقْد َتَواَلْت.1091
 = = النُُّيوبِ   َوَحلَّْت ُكلُّ َكاِرَثٍة َضــــــــــــُروٍس.1092
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 = = َشُعوبِ   َزاَياأُِبيَح ِضَعــــــــــــاُف َقْوِمِك لِلرَّ.1093
 = = اللَِّھيبِ   َفِنْصُف اَْرِض فِي َغَرقٍن َوِنٍصْ◌ٌف.1094
َج الِعلُم ناَرھـــــــــا.1095  = أحمد شوقي   ُيخَتُم  َوقاِئَع َحرٍب أَجَّ
  155  = ُطُنبا  َوالَحرُب في َلَھٍب َوالَقوُم في َحَرٍب.1096
 = حافظ إبراھيم رُ الَكوثَ   أَســــــــــــــــاَحٌة لِلَحرِب أَم َمحَشُر.1097
ِ مــــــــــــــا أَقسى قُلوَب األُلى.1098 َّ  = = ِاسَتأَثروا  ِ
ُھم في الَدھِر ُسلطاُنُھـــــــــم.1099  = = ِاسَتعَمـــروا  َوَغرَّ
 = =  ُينَصـــروا  َقد أَقَسَم البيُض  ِبُصلباِنِھـــــــم.1100
 = = َيظَفروا  َوأَقَسَم الُصفــــــــــــُر ِبأَوثاِنِھم.1101
 = = األصَفـــرُ  َفماَدِت األرُض ِبأَوتاِدھــــــــــا.1102
 = = الَقيَصرُ  َوأَثَمَلتھـــــــــــــــا َخمَرةٌ ِمن َدٍم.1103
 = = األحَمرُ  َوأَشَبَھت َيوَم الَوغى أُخَتھـــــــا.1104
 = = َتطُھرُ  َوأَصَبَحت َتشتاُق طوفاَنھـــــــا.1105
  156 = األنُسرُ   لَفــــالأَشَبعِت يا َحرُب ِذئاَب ا.1106
 = = ُيقَدرُ  َوميَرِت الحيتاُن في َبحِرھـــــا .1107
 = = ُ◌ ُتضِمرُ   َفَھــــــــــل َدرى الَقيَصُر في َقصِرِه.1108
 = = الِمنَســـــرُ   َفَكـــــــــــــــم َقتيٍل باَت َفوَق الَثرى.1109
 = = رُ ُيبصِ  َوَكم َجريٍح باِسٍط َكفَّــــــــــــــــــــهُ .1110
ةٍ .1111  = = َيظَھرُ   َوَكـــــــــــــــم َغريٍق راَح في لُجَّ
 = = َتقُطرُ   َوَكم أَســـــــــــــــيٍر باَت في أَسِرِه.1112
 =  الرصافي سَيــاال ُيْسَقْوَنَھـــا َغَرُسْوا الَمَطاِمَع َواْغَتَدُرْوا.1113
ــــــُرْوَس.1114 َھا َما أَْجَشَع الَحْرَب الضَّ  = = ــَواالاألمْ   َفإِنَّ
َبى َكْم َسَح ِمْن َرھِج الُحُرْوِب َعَلى.1115  = = إِْمَحاال  الرُّ
 = = إِْمَحاالَصــــَواِعق    َلْوال الُحُرْوُب َوُمْحِرَقات.1116
1117. ً ًة َعَجبا   157 = الَمَجالِْيحِ   َوالَحـــــــْرُب أَْغَنْت أَُناساً َغِنيَّ
ً  لـُذراا فِـي أَْسكَنْتُھـْم َوَمْعَشـراً.1118  = =  َمـْضُرْوح  ُغــَرفـا
ا.1119 ِتي  أَمَّ  = = َتْقِرْيـحِ   ِبَمْنِظــــِرَھـا  َقْلـِبي أَْوَجْعـت الَـّ
ـت َفَغاَدة.1120 ُرْوسُ  ِ◌الَحْرُبٌ◌◌ُ  َعضَّ  = =َمـْرُضٌ◌ــْوحالضُّ
َفـقـْر ِمنْ  ُتَكـاِبـُد  أَْمـَسـْت.1121

أَ
 = = َمـــْذُرْوح

ـاِس إَِلى رُنوْ تَ .1122 ْكـَوى النَّ  = = الـلُـْوحِ   َفَتْحِسُبَھـا ِبالشَّ
 = إيليا أبو ماضي الِمــْدَفعُ  َوَوْيالُتَھـــــا َذَكـــــَرِت الَحـــُرْوُب.1123
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 = = َ◌األْرَفــع َذاِتَھا َوَكْيــــَف َتُجــــــْوُر َعَلـــــى.1124
ِم.1125  = = َتْصَنـعُ  ــــــاَراَياِتَھـــــ َوَتْخِضُب ِبالـــــدَّ
ُيـــْوُر.1126 ُم ِبأَْجَساِدَھا َوَتْغــــــــــُدو الطَّ  = = الدَّ
 = = أَْزَرارَھا َوفِــــــي ُكلِّ َمـــــــــْنِزَلٍة َمــــأَْتم.1127
ْئُب.1128  = = األْرَبعُ   َواألْجَدُل َلَقـــــــْد َشِبــــــَع الذِّ
 = = األْرَوعُ  ْحَفـــــــــُلَفَكـــــــْم َيْقُتـُـــــُل الجَ .1129
ُعْوا  َقَتلُوا َوَلْن َيْرِجـــــــَع الَقْتُل َمــْن.1130  = = َضيَّ
 = = األُلُْوفُ   الَواِحـُد أَِمـــــْن أَْجــــِل أَْن َيْسلَِم.1131
ُيْوفِ   َوَيْزَرُع أَْواَلده الــــــَوَلـــــــــــد.1132  = = السُّ
اقِـُد  ِبَھــــاأُُمــــــْوٌر ُيَحـــــاُر.1133   158 = الَحِصْيفِ   النَّ
ٍج.1134  = = َمْمـُدْودُ  ِبدَمـــاه َكـــــْم َجـــِرْيٍح ُمَضــــرِّ
 = = الَعِتْيــــدِ ُيَســـاقُْوَن       َو أَِســــْيُر إَِلـــــى أَِسْير.1135
ْوِس.1136  = = ُجـــــلُْود  َناًرا أَْسطرُھــــْم مــَدافِع الـــرُّ
 = = َجـِدْيد  قِـــْيلَ  الَحـــْرُب أَْشُھَرا ُكلََّما َداَمتِ .1137
ــــــَراَيا َو الَمَنــــاَيا َتُحــــــْوُم.1138  = = الَغــــْيدِ   السَّ
 = = الَولِْيـــدِ   ِســـَواه َحْيُث َحّظ الِمْقـــــَداِم ِمْثل.1139
ْوِس َصْبر أَيُّْوِب.1140  = = الَعِنــْيدِ   لِلَبْلَوى َصْبُر الرُّ
  159 خليل جبران ُھُمـــــومُ   ِھْجَرةٌ َبْعَد أُْخَرى بعد أُْخرى.1141
  = أحمد شوقي  لِوادينا  يا ناِئَح الَطلِح أَشباهٌ َعوادينا.1142
  160 خليل مطران ُغــَرَباءَ   ُعـــــْقـ َوَنْحــــــُن َنْمُكُث فِي.1143
نــــــــَا قــــَْد.1144  = = الَغــْبَراءَ   ُخلِْقَنــــــــــا َكأَنَّ
 = = ُبَكاَء  َوُنْفنــــــِي َنْرُنــــــو َوَنأَْسـى.1145
 = = َتأَْســــــاءَ  ِذْكـــــــَرى َوالَ َنَرى َغـــــْيَر.1146
 = = َشاَء  ِمّنــــــــــــــَا َناَل الّتــــــََواُكُل.1147
 = = األْھـــَواءَ   قُــَواَنا َواللَّْھـــــــــــــُو َحـــطَّ .1148
 = = الَبَقــــــاءَ   ُيْســــ ـــــــأُْس أَْنوأَْوَشَك اليَ .1149
ا َنَ◌ْحُن فِــــي األْرِض َتاِئُھــــْوَن.1150  =  إيليا أبو ماضي اللّْيالءِ   َكأَنَّ
 = = الَمـــاءِ   الِبْيَداِء َتَتَراَمـــى ِبَنـــا الّرَكاِئِب فِي.1151
ا.1152  = = أَلاَلءِ   ُضَعَفـــــاِء ُمحّقـــــــــــــُرْوَن َكأنَّ
 = = الَفَناءِ   َوَفْخر َواْغــــــِتَراِب الَقـــــِوي ِعّز.1153
 = = الَبْيَضاءِ   َعجٍم َعــــاَبَنا الِبْيُض أَّنَنا َغــــْيُر.1154
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َة أَن ُتباَع َوُتشَترى.1155  =  حافظ إبراھيم    َتنِطقا  إِنَّ الَبلِيَّ
ُدوا أَْخَياَرَھا َبْحراً َوَبرا .1156 ا  شرِّ   161  خليل مطران َفُحرَّ
الُِح َيْبَقى َصالِحاً      .1157 ا  إِنَّما الصَّ  = =  َشرَّ
 = =  َصْخَرا  َكسُروا األْقالَم َھْل َتْكِسيُرَھا .1158
 = إبراھيم طوقان َساِئَرهْ   َعَجباً أِلْحَكام الَقَضــــاِء الَجـــــاِئَرْه.1159
 = = َرَجـــاءْ  َوَطٌن َيِســـــــيُر إَِلـــــى الفَنـــــــــاْء.1160
اُء َلْيَس َلـــــــــــــــــــه َدَواْء.1161  = = اإلَِبائْ  َوالـــــدَّ
 = = ُتقھـرِ إِْن َتْشَتِمــْل,  إنَّ اإلَباَء َمَنـاَعـــٌة.1162
ِ◌ل االْنِتَظاُر َطاَل َعْدُل َيا.1163  = الرصافي َفأَْقَبلْ   َفَعجِّ
ل ِسَواكَ  َعَلى َلْيَس َعْدُل َيا.1164 ل  ُمَعوَّ  = = الُمَعوِّ
 = = َتْفَعْل  َجْوِرَھا َفَظاِئِع ِمنْ  َتْفَعُل الُملكِ  فِي.1165
َماِن ِكَتاَبةً .1166  = = َتْعِدل َمأَلْت َقَراِطْيُس الزَّ
  165 = القَدرْ   نحن في َعْيٍش َتَمنَّى ُدوَنه.1167
 = = الَكَدرْ   َتَتَمنَّى َھْجَعًة في ِغْبَطةٍ .1168
 = = الشََّررْ   إّن في األْزَھِر قوماً ناَلُھْم  .1169
َر هللاُ لنا -أَْصَبُحوا.1170  = = ضجرْ   ال َقدَّ
 = =  الُكَبرْ  ُنزالٌء بينَنا إْن ُيْرَھقُوا.1171
ُل َدْرٍس َتْھِذْيب.1172 َجاَيا َفأوِّ  = = الَفَتـــاةِ  السَّ
  166 =  الَجاِھــالتِ  َخْيـراً َفَكْيَف َنُظنُّ ِباألْبَناِء.1173
 = = اقَِصاتِ النَّ  َكَمـال َوَھْل ُيْرَجى أِلْطَفاِل.1174
 = خليل مطران اللَِّھيبِ   َوِنصفٌ  َفِنْصُف اَْرِض فِي َغَرٍق.1175
 = = الُكـُروبِ   َيْوَم َولَّْت أََولِّى الَخــــــْير أْجَمــــُع.1176
ُموَھــــــــــا  َفَوا َحــــــَرَبا لَِداٍر.1177  = = َ◌الَغِريبِ  َقسَّ
ْفــــِع.1178  = = الَغــــِريبِ   يهِ فِ  َزَماٌن َشــــــــاَع ُحبُّ النَّ
 = = ُمِصيبِ   َوُيْشـَرى َوَلِكْن َھــــــْل ُيَبــــاُع ِبهِ .1179
ِغيبِ  فِيهِ  َوَكْيَف ُتَثمــــــَُن الُحـــــُرَماُت.1180  = = الـــرَّ
 = شكري اإلِلَه  َوَكْم ِمْن ِعـــــْبَرٍة َھَبَطْت َعَلْيَنا.1181
لُـــْومِ   إَِذا َعاَث الَقِوُي َفال َتَراَعـــــوا.1182  = = لِلظَّ
 = = َشَرار َضِئْيـــــــُل األْمِر َيْتَبه َعِضْيم.1183
ُھْم.1184  = = يِزْينُ   َفال َتْنَخِدْع ِبالنَّاِس َعنِّي َفإِنَّ
َھـــــــــا الَوَطُن الُمَفّدي.1185   167 = فِْيَنا َحَناناً أَيُّ
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 = = الَعِجْيبِ  َسُنْھِديَك النَِّصْيَحَة َمـا اْسَتَطْعَنا.1186
 = = الَجِدْيبِ   َله فِي َنْفس َقـــــاِرِئه َفعـَــــاٌل.1187
 = = الَخَرابِ  َوَكــــــْم ِمْن َناِعٍق َيْدُعْو أِلْمٍر .1188
 = =  األْلَعـــاَبا َعَجًبــــــا لَِقْوِمي َوالَعُدوُّ ِبَباِبِھـْم.1189
 = = َقاَبا َوَتْخَتِذلَْت أَْسَيـــافُُھْم َعْن سْحقِـه.1190
 = = قَراَبا  ُكْوا الُحسـَاَم إَِلى الَكالِم َتَعلَّالَترَ .1191
 = =   ِذَئاَبا  ُدْنَياَك, َيا َوَطَن الَعُرْوَبِة , َغاَبةٌ .1192
 = = َناَبا  َفالَبْس َلَھـا َماَء الَحِدْيِد َمَطارَفا.1193
 = = مَھان  لَِمْجـــِدُكــْم َما َبالُُكْم ال َتْغضُبْوَن.1194
  168 = الَحَيــَوانِ   حَفــاِئظ أَْھــــل أَْو َلْسُتْم َكالّناِس.1195
 = = َخان أَْبَناِئُكــــــْم  أَْبَناُؤُكْم ، َلَھفي َعَلى.1196
 = = القُـــْرآنِ  أَْيِديُكـــــــْم  الّناِزُعْوَن الُمْلَك ِمْن.1197
ْلَبانِ   أَزَمــــة أَْو ُكلََّمـــا َطَلَعْت َعَلْيِھْم.1198  = = الصُّ
َياَسةَ ال َتْخِدَعّنُكـ.1199  = = األْلَوانِ  إِّنَھــــا ــــــُم السِّ
 = = الَخْصيانِ  لَِخالِصُكـــــْم َلْو َتْعقِلُْوَن َعِمْلُتـْم.1200
ِعَيانِ   الُعَلى َعاُرَعلَى َنْسِل الُملُْوِك َبِني.1201  = =  الرَّ
ْم.1202 َحاُب الُمَخيَّ  = خليل جبران الُمَتَجھِّمُ   َمَتى َيْنَجلِي َھَذا السَّ
 = =  أَْنُجُم  ْسَطَع َشْمُس اْلَحقِّ ِمْلَء َسَماِئَھاَفنَ .1203
 = =  ُتْسأَُم  إَِذا َنْحُن َلمَّ َنْسأُْم أََضالِْيَل َجْھلَِنا.1204
ْرِق إِنَّ اْلَجْھَل أَْعَدى ُعَداِتَنا .1205  = =  َفَتْسَلُموا  َبِني الشَّ
اِطي َعَلْيَنا ُيِبيُدَنا.1206 ُم  ُھَو الَغاِشُم السَّ  = = ُيَقسِّ
مُ   أََلْيَس ِبُغْبٍن أَْن َنُكوَن ُجُنوَدهُ.1207  = =  الُمَتَحكِّ
  169 =  َتَتأَلَُّم ِجَراُحِك فِي أَْكَباِدَنا َوِجَراُحَنا.1208
َماِن أََما.1209 ْلِد فِي َھَذا الزَّ  = = الِحَكمِ   الِحْكُم ِبالجَّ
ْوِط َنْضِرُبُھْم.1210  = = األَُممِ  أَْفالَذ أَْكَباِدَنا ِبالسَّ
ْفِع فِيهِ َزَماٌن شَ .1211  = = الَغِريبِ   اَع ُحبُّ النَّ
 = = ُمِصيبِ   َوَلِكْن َھْل ُيَباُع ِبِه َوُيْشَرى.1212
ُن الُحُرَماُت فِيهِ .1213 ِغيبِ   َوَكْيَف ُتَثمَّ  = = الرَّ
عوَنهُ .1214   170 أحمد شوقي الَتَحبُّبُ   أََھذا ُھَو الَذوُد الَّذي َتدَّ
 = = َمطَلبُ   أََھذا الَّذي لِلُملِك َوالِعرِض ِعنَدُكم.1215
 = = َيرَكبُ   أََھذا ِسالُح الَفتِح َوالَنصِر َوالُعال.1216
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 = = َيذَھبُ   أََھذا الَّذي لِلِذكِر ُخلَُّب َمعَشٌر.1217
 = = ُيطَلبُ   أََسأُتم َوكاَن السوُء ِمنُكم إَِليُكُم.1218
بُ   إِلى ذي انِتقاٍم ال َيناُم َغريُمهُ .1219  = = الُمَحجَّ
 = = ُمغِربُ   سَتحيَلةٍ َشقيُتم ِبھا ِمن حيَلٍة مُ .1220
َب َغيُرُكم.1221 بُ   َفَلوال ُسيوُف الُترِك َجرَّ  = =  ُيَجرَّ
 =  حافظ إبراھيم    َزْمَزمُ  أُيْرضيَك أْن َتْغَشى َسناِبُك َخْيلِھْم.1222
 = =  ُيْكـــَرمُ  َوَكيف َيِذلُّ الُمْسلِمــــــُون وبيَنُھم.1223
مُ  َنِبيَُّك َمْحـــــــُزوٌن َوَبْيُتَك ُمْطِرٌق.1224  = =  ُنـــــوِّ
 = =  َيْرَحمُ  َعَصْينــــا وخالَْفنا فعاَقْبَت عاِدالً.1225
  171  الشابي    األْحــالمُ أَْيَن َياَشْعُب َقْلُبــــــــَك الَخــــــافُِق ؟.1226
احُر الَخالُّق.1227  = =  األَ◌ْنَغـــامُ  أَْيَن َيا َشْعُب، فنُّك السَّ
 = =  الِمْقـــَدامُ     ــــَوالَْيَكإنَّ يم الَحَياِة َيدِوي َحــــــ.1228
 = = الظالمُ  أَْيَن َعـــــــْزُم الَحَيــاِة ؟ ال َشيَء إالّ.1229
 = =  اآلالمُ  ُعُمـــــــــٌر َميٌِّت، َوَقْلٌب َخــــــــواٌء.1230
 = =  األْوَھــــامُ  َوَحَيـــاةٌ، َتَناُم فِي ُظْلَمــــــٍة الَواِدي.1231
 = =  الِحمــــَام َوأيُّ َحَيــــــــــــاٍة ؟ أيُّ َعْيٍش َھَذا،.1232
ـَْك.1233 تــ ـــمْ  َقْد َمَشْت َحْوَلَك الَفُصْوُل َوَغنَّ  = =  َتَتَرنَّ
َوَدَوْت َفْوَقَ◌َك الَعَواِصِ◌ُف.1234

ْ ألَ
ـمْ   = =  تتحطَّ

ـــمْ  َوأََطاَفَ◌ْت ِبَك الُوحـُـــــْوُش َوَناَشْتَك.1235  = =  َتَتأَلَـّ
؟ أََ◌َمـــــــا َتْشُدو؟َيا إِ .1236 ـمْ  َلِھي! أََما ُتِحسُّ  = = َتَتكلَـّ
 = =  نارا يا َقْوُم َعْيَنّي شاَمْت.1237
 = =  دارا يا َقْوُم َما لي أراُكْم.1238
 = =  َفخارا أَضْعُتُم َمْجَد َقْوٍم.1239
 = =  احِتقارا حاكوا َلُكْم َثْوَب ِعزٍّ.1240
  172  الرصافي  دِ اإلِْرَعا َنْحُن فِي َعالٍم َتْقصُف فِْيه.1241
ـــَدادِ   أَنِّي َشأُْنَنا الَعْجـز فِْيه ُنْوِجـد.1242  = =  الشِّ
ا.1243  = =  ْعـــــَدادِ األ  َفِخلَنا َضــــاَع َجْذُر الَحَيـــاِة َعنَّ
ْنَيا ِبَلْھٍو َوَلْعٍب.1244  = = الِمْرَصادِ   َشَغَلْتَنا الدُّ
 =  خليل مطران اْلِجــــدِّ          اْلُجْھــــِد أََكَذا ِنَھـــــــاَيُة َذلَِك.1245
 = = الَعْھـــدِ   َنَتاِئِجَھــــا أََكَذا الَمــــآِثُر فِي.1246
 = =  اللَّْحــدِ   ُتَقاِوُمــــهُ  َيْعـــــُروَك َداٌء الَ.1247
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 = =  ُبْعــد  َنَفٍس ُمَتالَِشَي األْنَفـــاِس فِي.1248
 = =  َيْسَتْعدي  َدَھاَك َوالَ الَ َعـــْزَم َيْدَفُع َما.1249
ـُْه َيٌد إِنَّ اْلُحَســـاَم َوَقْد.1250  = = الِغْمــدِ   َنَضتــ
ِسيــــَم قَُبْيَل.1251 ْندِ   َسْكَنتـــــهِ  إِنَّ النَّ  = =  الــرَّ
ِده إِنَّ السَحــــاَب َلــــَدى.1252 ْعـدِ  َتَبدُّ  = =  الرَّ
 = = َصــدِّ   أََســـــــٍف أَِبالَ ُمَبـــاالٍَة والَ.1253
ْجــــِم ِعْنِدي ِعـــزًة َوُكْنُتْم َمكَ .1254   173 شكري َفَھْنُتـمْ   اَن النَّ
 = = ُدِعْيُتمْ  َدَعْوتُكـْم لِلـُودِّ ِحْيَن َوَدْدُتُكْم.1255
 = =  َفِھْمُتمْ  َوَرَتْلُت آَياِت اإلَِخـاِء َعَلْيُكـْم .1256
 = =  لُْمُتم  َوأَْنُتـْم َوَجْدُتْم قُْسَوَةَ◌ الَغْدِر َلذًة.1257
 = =  َرِحْمُتمْ   َلْيَنا إِْذ َحَننا إَِلْيُكْمَقَسـْوُتْم عَ .1258
 = =  َوُعْدُتمْ   َنَزْعَنا ُنُزْوَع الَيأِْس َعْنُكْم َفلُْمُتم.1259
َيــامِ ُ◌يِعْيُث الَجْھُل فِي أَْبَناِءِ◌ َقْوِمي      .1260  = = النِّ
 = = الِعَمادِ   أبيُّ الَقِب َبْيَنُھـْم َذلِْيـٌل.1261
َبـاُغُض.1262 قَُنـا التَّ َعاِدي ُيَفرُّ  = =  الَغُصـْونِ  َوالتَّ
 = =  الّدَمـاء  َمَتى َتْدُعو الِحْميـَـُة لِلَمَعـالِي.1263
ة.1264 ه  أَْقَبَل الِعْيُد َلِكْن َلْيَس فِي النَّاِس الُمَسرَّ  = إيليا أبوماضي ُمْكًفَھرَّ
 = =  َجَيشـَــانِ   َحْوَلُكْم ِنْمُتـْم َوَقْد َسِھـَر األَعـاِدي.1265
 = = الفُْرَسـانِ   الَقنـا َمُعُكْم إَِذا اْخَتَلَفاَل َرأي َيجْ .1266
  174 =  َدَواِني  ُدْونَھا ال َرأيُة َلُكـْم ُيَدافِـُع.1267
 = = الُمَتَواِني  إِْذاللُِكـْم ال َذنٌب لأِلْقــَدِر في.1268
 = = ُمَھان  لَِمْجِدُكْم َما َبالُُكْم ال َتْغضُبْوَن.1269
 = = الَحَيـَوان ــاِئظ      َحفَ  أَْو َلْسُتْم َكالّناِس أَْھل.1270
 = = َخان أَْبَناِئُكـْم      أَْبَناُؤُكْم ، َلَھِفي َعَلى.1271
اِزُعْوَن الُملَك ِمْن.1272  = = القُْرآنِ   أَْيِدَيُكـْم النَّ
 = الجواھري َعاَرا  َعلُمـْوَھا َفَقْد َكَفـاُكْم َشَناَرا.1273
ا.1274 َقْھقــِر إِنَّ َغارَ  َوَكفـاَنا مَن التَّ  = = االصِّ
 = = األْقَداَرا  ھــِذه َحالَُنـا َعَلى ِحْيَن َكاَدْت.1275
ْرَق َجاِمدا َيْحِسُب المــــْر .1276  = = َطيــاَرا  أَْنَجَب الشَّ
ِنـــي.1277  = = األْقَطــاَرا  َتْحُكُم الَبْرَلَمـاُن ِمْن أَُمِم الدَّ
 = = ـاَرااألْسَفـ  َوِنَساُء الِعَراِق َتْمَنُع أَْن َتْرُسَم َخطا.1278
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ْھـــِذْيِب.1279   175 = ِكَباَرا  َعلُمْوَھا َوأَْوَسعْوَھا ِمَن التَّ
 = = َداَرا  َولَِكي تْحسُنْوا ِسَيـاَسة َشْعب.1280
َساِء الَيـْوم.1281 ُكْم ِباْحِتَقَ◌اِرُكْم لِلنِّ  = = اْحِتَقـاَرا  أَنَّ
َماَرا  أََفِمْن أَْجـــــِل أَْن َتِعْيُشْوا ُتِرْيُدْوَن.1282  = = الدَّ
 = = اْنِتَحاَرا  نَّ َخــْيًرا ِمْن أَْن َتِعْيَش َفَتاة        إِ .1283
 = =  اْخِتَبـاَرا  أَّي َنْفٍع ِمْن َعْيَشٍة َبْيَن َزْوَجـــْيِن.1284
ـْــَداَرا  ربِّ إِنَّ الَقضـاَء أَْنَحى َعَلْيِھـْم.1285   176  حافظ إبراھيم األْق
ـاَر أَْن َتُكفَّ أََ◌َذاھَ .1286  = = اْنِھَمـاَرا  ـا  َوُمـِر النَّ
 = = األَواَرا  أَْيَن ُطوفاُن َصــــاِحِب الفُْلِك َيْروي.1287
ياجي فباَتْت .1288   177 = َشرارا  أَشَعَلْت َفْحَمـَة الدِّ
امِ   يا رفيقي! وأَيَن أَْنَت؟ َفَقْد .1289  = الشابي األيَّ
 = = الَغـمـامِ   ورمْتني بَمْھَمـٍه قاِتـٍم قفـٍر       .1290
 = = أَمامي  بكفِّيي, وغنِّني, يا رفيقي ُخذْ .1291
 = = أقدامي  يا رفيقي! لقد ضللُت طريقي.1292
 = = األوھامِ   ُخــْذ ِبكفِّي, فإّنني َتاِئٌه, أعمى.1293
  178 شكري َزاِخـــر  أَِجــــْرِني ِمْن ُظْلِم الَحَياِة َولُْؤِمَھا.1294
 = = َلَك  َظـــــالِِمي َمـا أَْعَدلَك.1295
 = = َنقـلكَ  ـهأَي ذنٍب ِجْئت.1296
 = = ُشْغــلكَ  أَّي أَْمــٍر َطـارٍق.1297
 = = َلَك  َقـْد َبَدا لِي َيا َحِبْيِبـــي .1298
 = = طـَــُرْوبُ   َلَقْد ُكْنُت أَْبِغي ِمــْنَك أنًســـا َوأُْلَفةً .1299
 = = َتُصْوبُ   َوِجْئَت َفَلْم َتْظَھْر إَِخاًء َوَعْطفـَــةً .1300
 = = َنِصْيب  َن َيأٍْس َوَمْطَمٍعَفــــال َتْتُركّني َبيْ .1301
ار ِبَحْسرِ   ما أَنا اليوَم على شْئ خال.1302   179  الَمرَّ
نيا وُكلٌّ تائهٌ .1303 ْدُت للدُّ   =  الشابي مقيما ُشرِّ
دى.1304   180  = َرميما  يدعو الَحَياَة فال ُيجيُب ِسَوى الرَّ
 =  يالرصاف َمَ◌ُحْوَجا  َيِدي َ◌ َتَرى ُمْقَلِتي َمـــا َلْيَس َتمـلُِكه.1305
ً  أََرى َباَب ِرْزقِي ِمْن َبِعْيٍد.1306  =   ُمْرتَجـا  ُمْفَتحـا
َجا  أَُكـــْن َوأَيأُس أَْحَيــــاناً َوأَْرُجو َفَلْم.1307  =   الرَّ
 =   َھاِدم  َباِنياً  إََذا مـَــــا َرأَْيَنا َواحـِــــداً َقــاَم.1308
 =   لِمَظا  َيْسَتِمْيلُُھْم َوَمــــا َجـــاَء فِْيِھْم َعاِدل.1309
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ــُرورُ   َبالــي َفَقْدُت َھَنــــاَءتي َوُسُكوَن.1310  = خليل مطران السُّ
 = = الَمصــيرُ   ِعزٍّ َوِصــْرُت إِلى َھَواٍن َبْعــــَد.1311
ً  َلْيَس الّنــــــَِديُم.1312 يا ــــَرابُ   ُمَســـــــــــــــرِّ  = = الشَّ
ــــِذْيُر إَِلْيــــُكْم َوالنَِّصْيُح.1313   181  شكري َمِذل  َلُكـــْم أََنا النَّ
َماُن َفال َعْزٌم َفُيْسِعدُكــــْم.1314  = = الَخــــْبل  َيْمِضي الزَّ
ْوِءِ◌ أَْخبُثھـا.1315  = = الَمَثلُ   َوفِيُكْم ِمـــن ِصَفــاِت السُّ
 = = ُمْشَتِعــل  أَْشَعْلُتــــــْم َناَر َيأِْسي َوِھي َخاِبَيـــةٌ .1316
ُه الَيأُْس الشَّ .1317  =إيليا أبو ماضي   األْحَشاءِ   ِبَنـــاِبه ــِدْيُدّقْد َعضَّ
َداِئِد.1318 ي َعلَى الشَّ  =  = َكاَدا  َعانَ  َكْيَف ُيَقـــوِّ
 =  الجواھري    َخـــدّ   الرِشفةُ  َقْد َسِئْمُت الَجَفاَف فِي الَعْيِش.1319
 =  حافظ إبراھيم الَزمانِ   َلھَف َنفسي َوأَلَف َلھٍف َعَليھا.1320
 = = ِحسانِ   َيوَم َتَولَّي َفَسالٌم َعَليِك.1321
ُسلُ   َواَحْســــَرَتاه لَِقـــــــْوٍم َلْيَس َيْنَفُعُھْم .1322  182 = الرُّ

 =  إيليا أبو ماضي أَْســــَراِرَھا  يْفَھـــُم َفَيـــــا َلْيَت ِشْعــــِري َمَتى.1323
َلْت َطــــَرفِي إَِلى.1324  = = الَغُمْومِ   الَمْشـــِرِق َوَحوَّ
 = = الَھُمــــْومُ   ِمْرَفقِي ــــَنْدُت َرْأِســـي إَِلىَفأَْســ.1325
 =  الشابي ـّكـَـــمْ يتھـ  أيُّ ِسْحٌر دھاَك! ھـــل أنَت مسحوٌر.1326
 = = إھــاِبهْ   آه! بل أنَت في الشُّعــوب عجـــــوٌز.1327
َباِب فِي َقْلِبه الـذاِوي.1328  = = أَْعَصــاِبِ◌هْ   ماَت َشْوُق الشَّ
  183  خليل جبران   َتَتالاَلَ   ى إِْذ َبَدا إِْجالاَلََسَجُدوا لِِكْسَر.1329
1330. ً ما ُموهُ َفاْسَتَبدَّ َتَحكُّ  = = َفَصاالَ   ُھْم َحكَّ
 = = ُعَضاالَ   َوالَجْھُل َداٌء َقْد َتَقاَدَم َعْھُدهُ.1331
اد "ِكْسَرى" ماِنِحيِه ُنفُوَسُكْم.1332  = = األْمَواالَ   ُعبَّ
 = =  أَْوَكاالَ   وِھُكْمَتْسَتْقِبلُوَن ِنَعاَلُه ِبُوجَ .1333
 =  حافظ إبراھيم  الِحَيـــــادِ   َلَقـــــْد َطـــاَل الِحَياُد َوَلــْم َتُكفُّوا.1334
 = =  الِعَبادِ   أَخْذُتْم ُكلَّ َمـــــــا َتْبُغــــْوَن مّنا.1335
نـــــا.1336 ًة منكـــــم وليِّ َمـــادِ   َبَلْونا شــــــدَّ   184 =  الــرِّ
 = = الُخَطبِ   في َمســــــــــــاِجِدُكم َومــــــــــاذا.1337
 = =  الَكـــــــِذبِ   َومــــــــاذا في َصحــــــــــــاِئفُِكم.1338
ْت.1339  = = الَحـــــَربِ   حصــــــــاِئُد أَْلُسٍن َجـــــــــــرَّ
 = =  الُكُتبِ   َومــــــــــاذا في َمداِرِسُكم .1340
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 = = الِودادا مِر فيناأَيُّھـــــــــــا القاِئموَن ِباأل.1341
 = = الِبــــالدا َخفِّضوا َجيَشُكم َونامــــوا َھنيئا.1342
 = = الِعبـــــــادا  َوإِذا أَعـــــــــَوَزتُكُم ذاُت َطوٍق.1343
  185 = األجياد  إِنَّما َنحُن َوالَحمـــــــــــاُم َسواٌء    .1344
 = = َذميما  َفَعَدلُتم ُھَنيَھًة َوَبَغيُتم.1345
 = = الَحميما  ِھدنا ُظلماً ُيقاُل َلُه الَعدَفشَ .1346
 = =  َوخيما  َفِاتَّقوا َغضَبَة الَعواِصِف إِّني.1347
 = = الغاِصبِ   َقصَر الُدباَرِة َقد َنَقضـ .1348
 = =  الصاِحبِ   أَخَفيَت ما أَضَمرَتهُ .1349
ْھُر بالخداِع, فكْم َقْد.1350  =  الشابي قسِّ   ُملَِئ الدَّ
  186  إبراھيم طوقان الَبَســاَلهْ   َعْھـــِدُكْم (ِبالَعَدالَْه)َقـــْد َشِھــــْدَنا  لِ .1351
1352. ً  = = اْحِتاَلَلهْ   َوَعَرْفَنــــــا ِبُكــــْم َصــــِدْيقاً َوفِّيا
 = = َمَحالَهْ   َوَخَجْلَنا ِمْن (لُْطفُِكْم ) َيْوم قُْلُتــــْم:.1353
ْأِس َوالَعْيــ.1354  = = لَهْ لِداَل  ُكلُّ ( أَْفَضالُِكْم) َعَلى الرَّ
 = = َحـاِلَ◌هْ   َوَلِئْن َســــاَء َحــــالَُنــــــا َفَكَفاَنا.1355
ِرْيَق َطاَلْت َعَلْيَنـــا.1356  = = األَطاَلَ◌هْ   َغْير أَنَّ الطَّ
 = = اإلَِزاَلَ◌هْ   أَِجــــــالٌء َعِن الِبــالِد ُتِرْيُدْوَن .1357
 = الرصافي ُمَتكلَّف  َھِذي ُحُكْوَمُتَنا َوُكلُّ ُشُمْوِخَھا.1358
ه َوْجُھَھا.1359  = = ُزيَّف  ُغشَّْت َمَظاِھُرَھا َوُموِّ
َحاُسِد.1360  = = ُمَباٍح َ◌رَكُضـــــوا ِبَمْيـــــَداِن التَّ
1361. ً َفـــاَق َلُھْم ُدُرْوعا   187 = ِبرَمــــاح  َواْغَتَدوا َلِبُســــوا النِّ
 = = الحسَ  َوسَعاَية أَْضَحـــوا كَمــــاة َوَشـــــاَية.1362
ِة َغــــــْيَر أَن.1363  = = َجَنـاح  ُمَغـــاَرُھْم َكالَجــــاِھلِيَّ
ُھْم إِْصالُحُھــــْم أَْعَيـــا الُعقُـــْوَل.1364  = = َصاَلح  أِلنَّ
ِنِ◌ْيِع َوَلْم َيَكــــْد.1365  = =  الالِحي  ِمْن ُكلِّ ُمــْرَتِكب الشَّ
 = = ِبسَجـــــاحٍ   القَطا أْھــِدي ِبُطُرِق الُمْخِزَياِت ِمن.1366
 =  شكري  َوجل  َوَصــــاِحُب الَجْھـــِلِ◌ فِْيُكْم آِمن فِرٌح.1367
ُكـْم أََبداً.1368  = =  َعــــَذل  ُكلُــــْوا َوَناُمــــْوا َوَنالُْوا َحظَّ
 = = َيْرَتِحلُ   َوَعاقُِروا الَخْمَر َواألْفُيْوَن فِي ِدَعــةٍ .1369
ْجـــِم ِعنْ .1370 ًةَوُكْنُتْم َمَكاَن النَّ  = =  َفَھْنُتـــمْ   ــــِدي َعـــــزَّ
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 = = ُدِعْيُتـمْ  َدَعـــْوُتُكْم لِْلـــُودِّ ِحـــْيَن َوَدْدُتُكــــــــْم .1371
  188 =  َفِھْمُتـمْ   َوَرَتْلُت آَياِت اإلَِخــــــاِء َعلَـــــْيُكـــْم.1372
 = =  ُتـْملُمْ  َوأَْنُتْم َوَجــــْدُتْم قُْســــَوَةَ◌ الغـَـــْدِر لَذًة.1373
 = =  َرِحْمُتـــمْ   َقَســـْوُتْم َعَلْيَنــــا إِْذ َحَننـــا إِلَْيُكـــــْم.1374
 = = َوَعْدُتمْ   َنَزْعَنــــا نُزْوَع الَيــأِْس َعْنُكْم َفلُْمُتْم.1375
ْھِر لِْلَوَرى.1376  = = الَفھَما  َوَكْيَف أََرى فِي ُمْسَتْقَبِل الدَّ
 = = َماالسُّ  َكذباً َوَفضلُھـــْم  إََذا َكاَن ِصْدُق النَّاِس.1377
ُھْم.1378  = إيليا أبوماضي َعِملُْوا  َنَفٌر َخــــاُنــــْوُھْم َوأََذاُعـــــْوا أَنَّ
َنَظــــَرْت ُدْوَدةٌ تــدبُّ َعَلـــــى.1379

ألَ
 = = َيْصــــَدحُ 

ـاقِطِ .1380  = = َتجـّنحْ   َفَمَضْت َتْشَتِكي إَِلى الَوَرِق السَّ
1381. َ  = = َ◌ أَْصـلح َتْت َنْمــــــــَلٌة إَِلْيَھـا َوَقـاَلْتَفأ
  189 = َيْذَبُح  َمـــــا َتَمـنَّْيت إِْذ َتَمــّنيت إاِل.1382
ْوِد .1383  = = أَِرْيحَفالَزِمي األْرَض َفِھي أَْحَنى َعَلى الدُّ
 =  الجواھري َكمـــي َرأَْيُت الَمـــاَل ِيْعُبــُده َجبـَـــان.1384
 = = َشقِي  ْيُت الِعْلـــــَم َيْخــُذُل َحاِملِْيهَرأَ .1385
1386. ُ  = = النَِّبي  َرأَْيُت "أََبا الَحُتْوِف" إَِلْيه َيْلَجأ
 = =  عي  ُعِيْيُت أََبا َصَباٍح َعْن أُُمـــــْوٍر.1387
ِوي  َوَلْو لَْم ُتْلِھُب األْشَجان َنْفِسـي.1388  = = الرَّ
َكأ .1389   190  حافظ إبراھيم َتِطبِ   إِذا َنَطقُت َفقاُع الِسجِن ُمتَّ
م  َيا قـَــــْوُم ال َتَتَكلَُّمـــــــْوا.1390  =  الرصافي   ُمحــــــرَّ
م  َناُمــــــْوا َوال َتْسَتْيقُِظــوا  .1391  = = الُنـــــــوَّ
ــــُرْوا َعــــْن ُكلِّ َما.1392 ُمْواَتَتَقــــ َوَتأَخَّ  = = ـدَّ
ـــَم جَ .1393 َفھُّ ً َوَدُعـــــــوا التَّ  = = َتَ◌ْفَھُمــــْوا  اِنبا
ُتـــــــْوا فِي َجْھلُِكــــْم.1394  = = َتَ◌َتَعلَُّمــْوا  َوَتثبَّ
َيـــــاَســـُة َفاْتُرُكوا.1395 ا السِّ  = = ـــْواَتْنــدُمــ أَمَّ
َھا .1396 َيـــــاَسَة ِســــرُّ   191 = ُمطلَســَــــم  إِنَّ السَّ
ُمْوا.1397 ھُمــْوا  َوالَعــــــدَل ال َتَتـــَوسَّ  = =  تتجَّ
 =  شكري َيْنَتقِلُ   َتَھـــاَفُتْوَن َعَلى األْدَناِس َما َنتنت.1398
 = = َيْشَتِعلُ   أَْفَھاُمُكــــْم ِمثُل أَْفَھاِم الَفَراِش إَِذا.1399
 = = ِحَيل  َفإِْن ُدِعْيُتْم إَِلى َخــْيٍر َوُمْكـــِرَمةٍ .1400
 = = َعجل  َبداً    َفَمـــا َطِبْيٌب ُيَداِوي َداَءُكـــْم أَ.1401
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ُخْومِ   َيا َرَفاقِيــــا! َيا ُجُنـــْوِدي! اْحَتَشُدوا.1402  =  إيليا أبوماضي التَّ
ـْـــــمْ   َفاطــــــرُدْوُھْم، َواطـــــرُدْوا اللَّْيـَل.1403   192 = أَِثي
َماِء ِمْن أَْصَواتَِھـــــــا.1404  = = َوُجْومْ   فِي أَِدْيِم السَّ
اِرْيُخ.1405 َھا التَّ ـٌة أَيُّ ــَنا اُمَّ ـْل أَنَّ ُجـــْومْ   َسجَّ  = = النُّ
َعامِ  َناِمــــي ِجَيـــــاَع الشَّْعِب َناِمي.1406  =  الجواھري الطَّ
  = = المَنامِ   َناِمي َفـــــإِْن لـَـــــْم َتْشَبِعــــي.1407
 = = الجَسامِ  َناِمي َتصّحــــــي ! ِنْعـــَم َنْوِم .1408
َواِمي ْنقَِعـــــــاِتَناِمي َعَلـــى الُمْستَ .1409  = = الطَّ
 = = اْنِصـــَرامِ   َناِمـــــي ِجيـَـاَع الشَّْعِب َناِمي.1410
  193  أحمد شوقي   ُمنَتقِمُ   أُھيَن فيھــا ُضيوُف َهللاِ ,َوِاضُطِھدوا.1411
 = = الَحَشمُ   أَفي الُضحى َوُعيوُن الُجنِد ناِظــَرةٌ.1412
َسٍة َوُيسفُِك الـــــــَدُم في أَرٍض ُمقَ .1413   194 = الُحَرمُ   دَّ
 = = َينَھِدمُ   الَحجُّ ُركٌن ِمَن اإلِســـــــالِم ُنكِبُرهُ .1414
 =  حافظ إبراھيم الِحيادِ   َلَقـــــد طاَل الِحياُد َوَلم َتُكّفوا.1415
 = = الِعبادِ   أََخذُتم ُكلَّ ما َتبغوَن ِمّنـــــــا.1416
ًة ِمنُكم َولينــــــــــــا.1417  = = ــادِ مـــــالرَ   َبَلونا ِشدَّ
1418. ً  = = الُمعادي  َوساَلمُتم َوعاَديُتم َزمـــــــانا
 = = الِجھادِ  َفَليَس َوراَءُكم َغيُر الَتَجّني.1419
 = = َوبي  َومــــــــــــــا أَرجوهُ ِمن َبَلٍد.1420
 = = الُرَتبِ   َوَھل في ِمصَر َمفَخـــــــَرةٌ.1421
 = = َسبِ ُمكتَ   َوذي إِرٍث ُيكاِثـــــــــــــُرنا.1422
 = = الَعَطبِ  َوَيمشي َنحــــــــــــَو راَيِتهِ .1423
  195 = َسَببِ   َفقُل لِلفاِخريَن أَمـــــــــــــا.1424
 = = الَحَسبِ   أَروني َبيَنُكم َرُجــــــــــــالً  .1425
 = = ُمحَتِسبِ   أَروني ِنصَف ُمخـــــَتِرٍع.1426
 = = األَدبِ  أَروني ناِدياً َحفــــــــــــالً.1427
لوا النيَل َوِاحُجبوا الَضوَء َعّنا.1428  = = الَنسيما  َحوِّ
1429. ً  = =  ُرجوما  َوِاملَئوا الَبحَر إِن أََردُتم َسفينــــــا
 = = األديما  َوأَقيموا لِلَعسِف في ُكلِّ ِشـــــــبٍر.1430
نا لَن َنحوَل َعن َعھِد ِمصـــــٍر.1431  = = َرميما  إِنَّ
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 = =الَصحيحـــــــ  ــــــَبراَياَويا (نوحاً) َجَنْيَت َعلى ال.1432
 = = ُمريحا  َعالَم َحَملَتُھـــــــــــم في الفُلِك َھاّل.1433
  196 = الَمِنْيحا  أَصاَب ِرفاِقَي القِــــــــــْدَح الُمَعلّى.1434
 = = العاَلمينا أََلم َتَر في الَطريِق إِلى (ِكيــــاِد).1435
 = = يناأَن  أََلم َتلَمح ُدموَع الناِس َتجـــري.1436
 = = أَمينا  أََلم ُتخِبر َبني التاميِز َعّنــــــــا.1437
1438. ً  = = َيقينا  ِبأَّنا َقد َلَمسنا الَغدَر لَمســــــــا
بيُع.1439 باحْ   ُرَوْيَدَك ال يخـــــــــدعْنك الرَّ  = الشابي الصَّ
الِم.1440 ْحِب ھوُل الظَّ ياحْ   ففي األُفُق الرَّ  = = الرَّ
 = = الجراحْ   مــــــاِد اللَّھيُبَحذاِر َفَتْحَت الرَّ.1441
ْعُب يوماً أراَد الحيـــــاَة.1442  = = القدرْ   إِذا الشَّ
 = = َيْنَكِسرْ   وال ُبدَّ للَّْيــــــــــِل أْن ينجـــلي.1443
َة العــــواصِف يا شعبي.1444   197 = نفسي  ليَت لي قوَّ
ٌة تكــــــــــــره النُّور.1445  = = َمْلِس  أَْنَت روٌح َغِبيَّ
 = = َجبَّسِ   أَْنَت ال تدرُك الحقائَق إن طــافْت.1446
 =  الرصافي الحنظل  َحّتام َتبَقى لعبة لحـــــــــكومــــة.1447
1448. ً فــــــا  = =  األَھول  تنحو بنا ُطُرق البوار تحيُّ
لون تجاھھــــــا.1449  = = الَخْيطل  ھذا ونحن ُمَجدَّ
 = = اْنِتَھــاِئي  اْبِتــَداِئي ِمـــْن أَْيَن ِمــــْن أَْيَن َيا.1450
 = = َفَنـــــــاٍء◌ِ   أَِمــــْن َفَنـــــــاٍء إَِلى ُوُجــــــْوٍد .1451
 = = اْخِتَفاءِ   اْخِتَفاٌء أَْم ِمْن ُوُجــــْوٍد َلـــــــه.1452
  198 = َوَراِئي  َخـــــَرْجُتُ◌ ِمْن ُظْلَمٍة أِلُْخَرى.1453
 = =  ـــــاِء◌ِ اْرَجــ  ِبأَْمِرى َمـــــا ِزْلُت ِمْن َحْيَرٍة.1454
َجـــــاِة َوْعر.1455  = =  النََّجاِء◌ِ   إِنَّ َطــــِرْيَق النَّ
ْمِع َعْيِني.1456  = = ُتلھبُ   َوَتْسُكُب إَِلَ◌ى َكْم َتُصبُّ الدَّ
 = إبراھيم ناجي َباِكي الَكْوِن َھــــــال الَتَفتَّ لِــــــَذلَِك.1457
 =  شكري ــيْ ِعلَّتِ  َكْيَف أَْرِجي ِبُكــــــــْم شَفــــــاِئي.1458
ِنــــي َبْيَنُكـــــــْم َغــــــــِريٌب.1459  = = ُغْرَبِتي َكأَنَّ
 = = ُوْجَنِتي أَْنُتْم ِسَھـــــام تِھْيُض َعْظِمـــــي.1460
 = = زلْت ال َيْرَتِجي ِمْنُكــــــــْم ُمِعـــــــْيٌن.1461
  199 = َمْسَمِعي  َوَحّتاَم َھــــَذا الَخـــْوُف ِفي ُكلِّ َلْحَظةٍ .1462
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 = = ُمَوّدِعي  أَفِي ُكلِّ َيــــــــْوٍم َحـــــاِدٌث َيْسَتِذلُِّني.1463
 = = ُمْفـــــِزع َوفِـــــي ُكلِّ َخْيَبـــــٌة إِثر َخْيَبــــــــٍة .1464
 = = ُمْفِجِعي  َوفِي ُكلِّ َيــــْوٍم لِـــي َخلِْيٌل َيُخْوُنِني.1465
 = = ِبَمْضجِعي  ْسَتِطْيُعهَوَحّتاَم أَْرُجــو الَمـــْوَت ال أَ.1466
ا َخلَْقَت َھــــــِذي.1467  = إيليا أبو ماضي َفْوالَذا  الُخُطــــْوَبا َربِّ َلمَّ
 = = اْحِتَكاما  فِْيِھمْ  إَِلــــى َكـــْم َيْحُصـُرْوَن الحْكَم.1468
 = = ُمقـَــــاَما ِرَجاال أََلْسَنا َنْحـــــُن أَْكـــــَثرُھـــْم.1469
 = = لَثاَما  ُتْخَفـى ـــــَلَعْت َذَكاء َفلَْيَسإَِذا َطـــ.1470
فَُنـــا الُمثّقَفـــــــــــة.1471  = = الّنَعاَما الَعَوالـِي ُمَخوِّ
ْمـُس.1472  = = اللَّھاَما َناَرا َسُنْوقِـــــُدَھا ُتِعــْيُر الشَّ
َتاُء ِجْيَئة المَفـــــــاِجي.1473   200 = الّرَتاجِ  َجــــــاَء الشِّ
ــاِئُل فِـــــي الّزَجاِجَفَجَمـ.1474  = = الَعـــــــاجِ  ــــَد السـَـّ
َجاجِ  َفاْمَتِنـــع الَمـــــْرَعى َعَلى الّنَعاِج.1475  = = الـدُّ
َواِحــي.1476 ْير َعَلى النَّ  = = َھْمـــالج َواْمَتنــــــــع الّسَّ
 = = اإلِْھَمـاجِ  مُعـــــْود اإلِْلَجـــــــاِم َواإلِْســـَراِج.1477
 = = اْنِعَراجِ   أَْصَبَح ِمْثل الِعــــرِق فِي اْخِتاَلِج.1478
اِكب ِبالَكــــْرَباِج.1479  = = اْعِوَجاجِ  َلْو َھاَجه الــــرَّ
 = = الِمْعـــَراجِ  َلْوال الَجلِْيـــــُد َطــــاَر ِبالُمْھَتاِج.1480
ـــــه َوالشَّْمُس فِي األْبَراِج       .1481 َجاجِ َوَحطَّ  = = الزُّ
  201 = اِجيَتَنـــ  َوأَْمَســـَك الّنـــــاُس َعِن اللَُّجاِج.1482
 = = اْحِتَجاِجي  إِنَّ لُــــجَّ َھَذا الَقرِّ فِي إِْحَراِجي.1483
ُتَھـــــــــا األْنجــــــــُم.1484  = = أَْوزاَرھا ِبَربَِّك، أَيَّ
ْيُر فِي.1485 َببِ   الجنَّةِ  َكَمـــــــا ُيْقُتُل الطَّ  = = السَّ
ِتيَكـ.1486  = = ـبُمــْوَجــ ــــَذلَِك يْجنـــــى َعَلى أُمَّ
ِة.1487 ــــــاَم ُتــــْؤَخُذ ِبالقُــــــوَّ  = = َتْذُنبْ  َفَحتَّ
ٌر    أَفِي ُكلِّ َيــــْوٍم فِي الِعــــَراِق.1488  =  الجواھري األبُ   ُمؤمَّ
 =  = الُمجنَّب  وِغلَظٍة  َوَلـــْم ُيَر َذا َبْطٍش َشــــديٍد.1489
1490. ً   202  الُمِغيرِة  أَُناَنا أََراَك َجَمْعَت َمْسأََلًة وِحْرصــــا
ْسَعَتيِن كما.1491 ة الَوِصُبو  َيْشكو الِخشاَش وَمْجرى النِّ مَّ   203  ذو الرُّ
لُوا  .1492 ُم  َبَكْيَنا َشَبــــاباً ِمْنِك فِي األْمِن قُتِّ  = خليل جبران ُتَھدَّ
 =  =  َدمُ   َھا َدمَبَكْيَنا َعَذاَرى َشـاَب أَْعَراضَ .1493
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قيق َوَبكى َشجواً َعلى َشعِبــــــــــهِ .1494  =  أحمد شوقي الرَّ
 =  الشابي بدموِعهْ  يا الاْبتِســـــــــــــاَمِة َقْلٍب.1495
  204 = ُصــــُدوِعهْ  غاَضْت ,فلــــــْم ُتْبِق إالَّ.1496
 = = لُوِعهْ  َفَظلَّ َيْھُتُف من َشْجـــــــ.1497
زايا اة! أََما َتْن"وَيِ◌ْ◌ــــــَح الَحيَ .1498  = = الرَّ
 = = الَبالَيا َھـــــَذا الزَّ "أََ◌َما ُيَكْفِكُف.1499
 = =  أَْظَماَھـا   َيا َربِّ َما ِحيَلِتـــي فِيَھــا َوَقْد َذُبَلْت.1500
 = = لَِمْبَكاَھـا  ُطــوَل اللَّْيِل َباِكيــــٌَة  َما َبالَُھا َوْھَي.1501
 =  خليل مطران األْشـــــَواقِ   َتَنــــــــــاَءْت ِبَداٍر َيا أَِحّبــــــــــَاَءَنا.1502
ْھَباِء.1503  = =  األْشــَواقِ   َغْيُر األَسى َما األَسى فِي الشَّ
 = = األْعَناقِ   َمْن َحَمْلُتــــــــْم َنْحُن َنْبِكي ُبَكاَءُكْم.1504
 = = اقِ اْلفـــــِرَ   قُْرَبا َوِبَنـــــا َمـــــــا ِبَقْوِمِه َوَذِوي.1505
  205 =  أَْحَداقِ   َسَيْبَقى َشـــــاَق أَْحَداَقنــــَا َوَلِكْن.1506
ـــــُع َقْلِبــــي ِبالُبَكاِء َوِباألَســى.1507  = شكري  ـرُمَخاِمــ  أَُقطِّ
 = = َخاِطر  َبَكْيُت ُبَكاَء اليـَـــأِْس ال َيأَْس ِمْثـــله.1508
 = =  لَِوْحَشِتي  ُءواَما الَعْيُش َعْيٌش إَِذا َتَنــــــــــــا.1509
َقــاِء َوَلِكـ.1510  = = لِلَقَضـــاءِ   َمــــا َبَكْيَنـــا ِمـــَن الشَّ
الُم َعَلْيُكْم.1511  = =  الَبالِء◌ِ   ُضِرَب األْمُن َوالسَّ
 = = الَبَقاءِ   َلْو َمَنْيَنـــا ِبَعْيِشُكْم َمــا َرِضْيَنا.1512
ـــــالَم إاِل َغِبــيٌّ .1513  = = لَغَباءا  ال ُيِصْيُب السَّ
 = = ِبِرَياءِ   َكْم َعِظْيٍم َقَضى َوَلْم َيْبلُِغ النَّجـ.1514
َناءِ   َكْم َجلِْيــــــٍل ُمـــْرَجٍم ِبَسَبــاٍب .1515   206 = الثَّ
ـا َبَكْت.1516  =  إيليا أبو ماضي َضرٍّ   َله َبَكْيُت َو َلــْو َلـــْم أَْبِك ِممَّ
 = خليل مطران َرقِيقِ   لَِّتـــيا آِه ِمْن َناِر اْلَجــــَوى َفْھـــَي.1517
فُوقِ   َفْھــــَو الَِّذي آِه ِمْن َصـــْدِع النـََّوى.1518  =   الدَّ
ــــــة آٍه ُثـــــــمَّ.1519  =  إبراھيم ناجي ُمْقَلَتــــــاه آٍه   آِه ِمــــْن َميَّ
 =   لَِقاه  آهٍ  آِه ِمـــــــْن َميــــَّة آٍه ُثــــــمَّ.1520
ْھر  ِعـــــَبر      بِّ ُكلّـــــــهآه ِمـــــَن الحُ .1521  =  إيليا أبو ماضي السَّ
 = العقاد ِخَصاِمي  آٍه ِمْن بْرِثي َوآٍه ِمــــــْن ِسَقــــــاِمي.1522
 = = جـَــــــاَھا  آٍه ِمـــْن َشْمِسي, َوآٍه ِمــــْن ِظالِمي.1523
  207 = ُخْلًدا  آٍه ِمْن آٍه لََحاھـَــــــــا هللا جــــــــــّدا.1524
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  = = َفــــآَھا  ِمْن قُــــــلُْوٍب َتَتلَظَّى ُحبـــّا َوِحْقـــداً.1525
  213 أحمد شوقي الَعِسْيرِ   أوذيَت ِمن ُدستوِرِھــــــــــم.1526
  =  = الُعُصْورِ   َوَغِضبَت َكالَمْنُصـــــْوِرِ◌ِ◌ أََ◌ْو.1527
  214 الجواھري ِسَراَعا  َواللَِّياِل َكلَِحــــاِء اَل َنْجم فِْيَھا .1528
  =  إيليا أبو ماضي  َضَياءٍ   ضلُــــْوِعه َنْفُس أََقاَم الُحْزُن َبْيَن.1529
َرى أَنِّي فِي.1530 فِْيِع الــــذُّ   =  =  َميِّتٍ   الَقْصِر الرَّ
ً قَرَق في َدمِع الَسماِء َدمـَلّما َتَر.1531   215  أحمد شوقي  َباِكْيَنا  ـا
  =   َمآقْيَنا  يا ساِرَي الَبرِق َيْرِمي َعْن َجواِنِحنا.1532
ْھُر ِبالَخَراب.1533 َض الدَّ   216  الرصافي ـَكادِ األْنـ  ِعَماِدي َقوَّ
َماِء.1534  = = اِدىُحَســ  َدَراِرْيَھــــــا َفَبَكْتِني ِمَن السَّ
 = = الُمَتَ◌َجھِّمِ    َنُحْوَسًةً◌ الَحَياةُ فِْيه َبَكْت َوَبْيُتٌ◌.1535
 =إيليا أبو ماضي   الفُلل  َفاْنَعَقَد َعَقــــــــَد الُحــــْزُن لَِساِني.1536
  217  العقاد  َشْكَواَھا  َضَماِئِرَھا فِي ِمْصِر ُجْرح أََسى َياَمنْ .1537
 =  حافظ إبراھيم قاني  َفُھنا الَموُت أَسَوُد الَلوِن َجوٌن.1538
 =  إيليا أبوماضي الَجِبْينِ   َوالشَّْمُس َتْبــُدو َخْلَفَھا.1539
اِھِدْينَ  َوالَبْحـــُر َساٍج َصاِمٌت.1540  =  = الزَّ
َقِنـي الُحبُّ .1541   218  شكري أَْضـــَراسٍ   َوَقـــــْد َمـــزَّ
 =  أحمد شوقي  الَحديد  الَجليُد َفذاَب ,َشكواَي َبَثثتُ .1542
 =  خليل مطران  َحاِملُ         ُمَخاِتُل َوْھوَ  الِبْكِر ِعْرضَ  أََيْھِتكُ .1543
ا  َكـــــــــْم َحالــــٍة َيَتَواَلى.1544   219 خليل جبران َسرَّ
 =  = يْسَرا  ــــْم أَْزَمـــــــة تَتَولَّىكــ.1545
 =  أحمد شوقي َتِزْيُد  َوَقلُبَك الَقاِسي َعَلى َحالِــــــهِ .1546
  220  حافظ إبراھيم َثواني  باَدت ُثـــــمَّ أُغِرَقت ُثمَّ ُخِسَفت.1547
 = = الُبلـــــــَدانِ   َوأََتى أََ◌ْمـــــُرھا َفأَْضَحْت َكأَْن َلَ◌ْم.1548
 = = َبِعــــــــــْير  َجَناٌح َو ال لِي َمـــــا لِي.1549
 = = َمْسُطـــــــْور  َصــــــْبًرا ، َفَھــَذا َبالٌء .1550
 = = الَخــــِبْيرُ   َو ِرْحُت أَْســــــأَُل َربِّي.1551
ْنَيا الَغُرْوِر َوَيا.1552   221  خليل جبران َكْدَراءُ   َلَھــــــا آھاً ِمَن الدُّ
 = أحمد شوقي   ُمدانُ   ُمباِعٌد َوأَنَت َخفوٌق َوالَحبيُب.1553
 =  حافظ إبراھيم ُتھِرمُ   الِصبا َشرِخ في َليُل يا أَھَرمَتني.1554
 = الرصافي َشاِكَيا  الُعَدى َوَقْد ُكْنُت أَْشُكوا الَكاِشِحْيَن ِمَن.1555
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  222  خليل مطران ُبَرَحائي  َداٌء أََلـــمَّ فِخْلُت فيــــِه ِشَفائــــــي.1556
ــِة بالُمَنىإِنِّي أََقْمُت.1557 ِعلَـّ  =  = َدَوائي  َعَلى التَّ
َربِ   َيا َله َفّظا َكِثْير الُحــــْزِن ال.1558  =  إيليا أبي ماضي الطَّ
 =  = ُدَررا  َعاَنَقْتِنــــــي َوأََنا أَْبِكـــــي َدًمــا.1559
  223  أحمد شوقي األَلُم  ُكلُّ الِجراِح ِبآالٍم َفما َلَمَست.1560
  =  = الَخَفقانِ   ُخفوِقِك داِئباً  َلَقد ُكنُت أَشكو ِمن.1561
  224  الرصافي َيَتاَمى  َكْم ِبأَْرِض البْلَقــــــاِن ِمْنُكْم َقِتْيـل.1562
الُِمْوَن فِي األْرِض ِمْنُھــْم.1563  = = َوَھاما  َنَثَر الظَّ
 = = ِعَظاما  َلْو أََتْيَنا ِتْلَك الِبـــــــالد َرأَْيَنا الـَيـ.1564
ً   َفاِع َعْنُھْم َبُنو الَعـَما ِنَظا فِي الدَّ.1565  = = َكالما
َيــــــــاَسُة َعْدالً.1566  = = اآلالَما  إِْن َتُكْن َھِذه السِّ
 = =  اإلِْساَلَما  َرِحَم هللاُ أُمًة أَْصَبـــــــــــَح الَغْر.1567
 = =  الفلُْوَجه  اإلِْنَكلِـــــْيُز َلْن َنَتَنـــــــــــــاَسى .1568
 = =  َوَشِجْيجه  فِـــــــــي هللاُ إاِلَذاَك بْغي َلْن َيشْ .1569
 = =  َتْفِرْيجــه  ُھَو ُكْرٌب َتأَْبـــى الحِميــــــُة أَنا.1570
ا  ُھَو ُخطٌب أَْبَكى.1571  = =  الَمْحُجْوَجــه  الِعَراقِْيَن َوالشَّ
ُل َدْرس َتْھِذْيِب.1572 َجاَيا َفأوِّ   225 =  الَفتـَــاةِ   السَّ
 = =  الَجاِھــالتِ   َخْيـراً ءِ َفَكْيَف َنُظنُّ ِباألْبَنا.1573
 = =  النَّاقَِصاتِ   َكَمـال َوَھْل ُيْرَجى أِلْطَفاِل.1574
َ◌الهْ   َوَقَسا الَحِبْيُب َعَلى الَحِبْيـ.1575  =  إبراھيم ناجي  الصَّ
  227  خليل جبران  ُصْنتــــهُ   ورَھْنُتهُ  َلَقْد ِبْعُت كلَّ الُمْقَتَنـــى.1576
دھ.1577 اھي  ا الھمُّ ھــــــــــــذِه زفرةٌ ُيَصعِّ   228  الشابي  السَّ
قاِء ُتناجيَك.1578   = =  إلھي  ھـــــذِه ُمْھَجُة الشَّ
  229 = الشََّبابِ        َسِئمت الَحَياة َوَما فِي الَحَيـــاِة .1579
  230 =  ِبَصابْ   َسِئْمُت اللَّيالي وأَوَجاَعھـــــــا.1580
  =  الرصافي  أَُناِدى  ُمِجْيب َكْم أَُناِدي َوَلْيَس لِي مْن.1581
اءِ   َصْخٍر أََصمَّ ، َوَلْيَت لي ثاٍوَعَلى.1582 مَّ   231 خليل مطران  الصَّ
ــْرَت فـِـي َضلُْوِعي َيْنُبو.1583   232  شكري  ِدَماِئي  أَْنَت َفجَّ
اهُ َحّتي َمتـَـــي.1584   233  إيليا أبو ماضي  َنْفِسي  َيْصُرُخ َيا َربَّ
ــاَج َعَلي َرْأِسه.1585   = =  َرْأِسي  َو َتَضـــُع التَّ
َيـاُء   ُھُمـــْوٌم ُكلَّمــا اَلَحِبْي .1586   234 =  ِبلَِثاٍم  الضِّ
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ِد األْلَحـاِن.1587   =  العقاد  َكـــَرَواِني  َزَعُمْوَك َغــْير ُمَجدِّ
ـــْيَراِن َيْنفُْثَن ُدَخــانا.1588   235  = عَيــاَنا  َلْذَعُة النَّ
َفْتَنـا اآلالُم َلْوًنا َفَلــْوًنا.1589   = الجواھري َفَسـاَعـا  َعـرَّ
  236  خليل جبران  الَمــاءِ   َلَنـا أَْيَن األَمــاِني الَِّتـي َكاَنْت.1590
  =  =  لَِواِدْيَنا  َيا ناِئَح الَطلِح أَْشَباهٌ َعَواِدْيَنا.1591
1592. ً ْعِب َمْظلُــْوما   237  الرصافي  ُمْنَتِحبا  ِبفِْعَلِته َيا َظــالَِم الشَّ
  = إيليا أبوماضي َوْكَرهْ   َرهْ ال َتَسْل َماَذا َعَراُھْم كلُُّھْم َيْجَھُل أمْ .1593
َداِئِد َعاَن.1594 ي َعَلى الشَّ   238  = َكاَدا  َكْيَف ُيَقوِّ
اُم أَْثَقـاَل ُبْؤِسَھـا.1595   243 خليل جبران الفم  ِبه أَْلَقِت األيَّ
  244 شكري ِسَقـاِمي  َلَقـــْد ُكْنُت أَْشُكو الُحبَّ َحتَّى َرْأَيُته.1596
 = الجواھري سـَوادٍ   ـــاِتي َفإنِِّنيأَُرْوِني اْنِبالًجا فِي َحيَ .1597
َوإَِذا َما َطاَر الَقى َقْشَعــَم الَجــوِّ.1598

ْ
 = إيليا أبي ماضي ُبْكَرْه

  245 الجواھري الَكلِم  َمـاَذا أَقُْوُل فُـَؤاِدي َمْلـُؤه َضـرم.1599
 = = الَقَلم  َرَسـاِئُل لِي َمَع اآلَھاِت أَْبَعُثَھا .1600
ـاُس طراً إِنَِّني َخَجــٌلَفلَيْشِھـ.1601  = = َبِرم  ِد النَّ
 = = البَكم  َولَيْسَمِع النَّاُس َشْكَوى مْن َله اْجَتَمَعْت.1602
  246 خليل جبران األْفَيـاءِ   َكِخَفافَِھا َمَضِت الّسُنْوُن ِثَقالَھا.1603
 =  = ِبَداِد  َجَمَعْت َعَلْيَك الَحاِدَثاُت ُجُمْوعَھا.1604
ِرْيـــَقَسِت الَحَياةُ عَ .1605 َ◌ـالهْ  َلى الطَّ  = إبراھيم ناجي الصَّ
َ◌الهْ  َوَقَسا الَحِبْيُب َعَلى الَحِبْيـ.1606  =  = الصَّ
ًة إِنِّي َوَجْدُت ُحُظْوَظُھْم.1607   247 إيليا أبو ماضي الَظْلَماءِ   ُمْسَودَّ
 = خليل جبران األْسَفارِ   فِي ُغْرَبٍة َمْوُصوَلٍة آالُمَھـا .1608
َدمَ .1609 ارِ   اُت الَ َيْشكو َلَھاَتْنَتاُبُه الصَّ  =  = اْلَكرَّ
َنا َيا َلْيل َقْد أَْغَرْيَت ِجْسِمي.1610   248 إيليا أبو ماضي أَْعَضاِئي  ِبالضَّ
 = = َداءُ   الَّـِذي َوَرَمْيَتِني َيا َلْيُل ِبالَھــمِّ.1611
 = = أَْعـَداِئي  لَِحـاَلِتي َيا َلْيل َمالََك اَل َتِرُق.1612
  249 خليل مطران اْلُعقُوقِ   ا أَْكَباَدَناإِْن ُتِذيُبوا َھَكــَذ.1613
  250  = َقاِتُل  َوُيْرِدي اْبَنُه الِمْسِكين والَعْدُل َغافٌِل.1614
 =  خليل جبران  َيا َصاِحِبي َغَدْوت ُمْنُذ َنأَْيُتَما.1615
 = إبراھيم ناجي َحَياِتي  َيا َساَعَة الَحَسَراِت َوالَعَبَراِت.1616
  251 الشابي ِبَصاب   عَھاَسِئمت اللََّيالِي، َوأَْوَجا.1617
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  252 العقاد ُخْلدا  آٍه ِمْن آه َحاَھا هللا جـدا.1618

ة  و خمس ى نح ث، عل ي البح واردة ف ات ال رس المخمس فھ
داول: ل,ج اعر  الرقم المتسلس ة ،الش ة، القافي ات المخّمس األبي

  .المخمِّس، الصفحة
 الصفحةالشاعرالمخمس  القافية  األبيات المخّمسة م

َفاِصلي َدقََّوْجــٌع فِي مَ  .1
ْظ َ

  67  الرصافي لُعـــــَدمي
ِبي َقــْوت .2  = = ِجْسِميَعاَقِني َعْن َتَكسُّ
إِنَّ َفْقـــِري أََشد مــْن .3

َ
 = = ـاِبيأَْوَصـ

إِنَّ ُسْقمــاً ِبـــه َوُعــْقًمـــا .4
أَ

 = =  ــاَفَيْومـ
ْقِمَفُھَو ِحْيناً َيشْ  .5  = =  ُسْقماُكو ِاَلى السُّ
== ــاباْنِتخَ َباِكيـــاً ِمْن ِكَلْيِھَمـا6
َھا األْغِنَياُء َكْم َقْد َظَ◌َلَ◌ْمُتْم .7  102 =  َرِحْمُتْم أَيُّ

 = =  َطِعْمُتْم  َسِهِ◌َر الَباِئُسْوَن جْوعاً َوِنْمُتْم .8
 = =  َ◌َشَراٍب  َشَراٍبِمْن َطَعاٍم ُمنَّوٍع َو .9

 = =  الَسَفاه  َكْم َبَذْلُتْم أَْمَواَلُكْم فِي الَمالِھي.10
 = =  اْنِتَباه  َوَبِخْلُتْم ِمْنَھا ِبَحقِّ ِهللا.11
ُكْم فِي َتَباٍب.12   103 =  َتَباٍب  أََفَتْدُرْوَن أَنَّ
ِّأََلْم َتُك َقْبَلنـَــا األْجـــــــَداُد.13   115 =  َفـــن
أَنِّيلِ .14 ـــَدنِّي َماَذا َنْحــُن َيا أَُســـــَرى التَّ  = =  التَّ
ُعْود ِ َوِصْرنَا َعاِجِزْيَن َعلَى.15  = =  الصَّ
 = =  َعْيش ِ َرَكْدُتْم فِي الَجَھاَلِة َوِھي َتْمِشي.16
ِ  أَمـــا فِْيُكـــــْم َفًتى لِلِعزِّ َيْمِشي.17  = =  َنْعش
ــــدُكْم ِبأَْصَفاِدَوَصْفـــــــ.18

ُ
ُكْود  = =  الرَّ

  130 = أََشاَرْت ُحُكْوَمة َشْعِبَنا َجاَرْت َوَصاَرْت.19
  131 = َجاَرْت  َفاَل أََحٌد َدَعْته َواَل اْسَتَشـــاَرْت.20
 = = الُجــــــُدْود  َفبشرَھا ِبَتْمِزْيِق الُجــــــُدْود  .21
ِسْيَھا   ِسْيَھــــــــاُحُكْوَمُتَنا َتِمْيُل لَباخِ .22  = =  ُمَؤسِّ
 = = الِمِسْيَھا اـــــــَفاَل َيغُرْرك لِْيُن َماَلِبِسْيھَ .23
َواِظــــِر ِمْن َبِعْيٍد.24  = = َبِعْيدٍ  َو َتْحُسُن لِلنَّ
ا ِمْن َجَھاَلِتَنــــا.25   132 = اْسَتَطاَعابَقاًعــــــــا َسَكنَّ
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 = = ضَيـــــاَعا اْرِتَياعا َھاَفِكـــــْدَنا أَْن َنُمْوَت بِ .26
 = = الَحِمْيدِ َتَولَّى أَْمـــــــــــــَرَھا َعْبُد.27
 = = اْسَتَبـــّداأَقُْوُل َوَلْيَس َبْعُض الَقْوِل.28
ا َتَعدى فِي األُُمْوِر َوَما.29  = = الُمَفدَّى اْسَتَعـــدَّ
 = = الُوُجـــــــْودِ  َوَمْن لَْواَلهُ لَْم تَُك فِي.30
 أََنْم َعْن أََ◌ْن َتُسْوَس الُمْلَك.31

َ
 = = َعَزَفا

ـــِة َخلِّ.32 ِعيَّ  = = َخْسَفا ُعــرَفا أََطلَّ ُنْكَر الرَّ
َوأَْرَسَل َمْن تََشـــــاُء إِلَى .33

ُّ
 = = الـــلُُّحْوِد

ــــــاُس.34 ِمْن ُمْلٍك َفَدتَك النَّ
َ

 = = اْبِتَداع
 = = ِضَياِع َواَل َتْخَش اإلِلَــــــــه َواَل ُتَراع.35
 = = َعِبْيدَمـــــَلْكَت أَِو الِعَبــــاِد ِسَوى.36
ــــــْم فِي قُُصْوِرَك َغْيَر.37  = =  َبـــــَواِر َداِر َتَنعَّ
 = = َدَمـــــاِر ـــَذاِرِباْعِتــ َفإِنََّك َلْن ُتَطـــــالَِب.38
 = = الَمِشْيدِ أََلْيَس ِبَنـــــــــــاًء"َيْلَدُز".39
  134 = ُمْسَتِدرُّ َزَمـــاَن ُنفُـــْوِذ ُحْكِمــــِك.40
 = = ُمْشَمِخرُّ َزَمــــاَن الِعلـــــِم أَْنَت َله.41
 = = الّسُعْودِ   الّسُعْودِ َوبَدُر َعالك فِي سَعــِد .42
 َتْرَقى الَعالُمــْوَن َوَقـــــْد.43

ْ
 = = اْنَحَطْطَنا

 َوَعْن ُسَنِن الَحَضاَرِة َقْد.44
ْ

 = = َقَطَنا
إِلَى َكْم َنْحُن فِي َعْيِش القُُرْوِد.45

ُ
 = = القُُرْوِد القُـــــــُرْوِد

 = = َفــــــّن الُوُجْودِ  ُت جْلَبــــاَبإَِذْن لَنَضوْ .46
ــــــــــأَنِّي لَِماَذا َيا أَُســــَرى.47 َدنِّي التَّ  = = التَّ
ُعـْودِ َوِصْرَنا َعاِجـِزْيَن َعـِن.48  = = الصَّ
ً  َمَشْوا فِي َمْنَھٍج َجَھلُْوه.49  = = َفَفَجا َنْھجــــا
الَمِة الإِلَى َحْيُث ال.50  = =  ُتْزَجى  ُتْرَجــى سَّ
 = =  الَّلِمبِّي  َعَلى َعَبٍث إَِلى الَمْوِت الَّلِمبِّي.51
  242 جبرانخليل  مْشِبُع أَيا َربِّ إِنــي حـاِمٌل ُثـمَّ.52
ُروِريِّ ومالِي ِمن القُْوِت.53 الضَّ

ُ
  = = ُموجــــــعُ 

ُب مـِْنَفھْل ُھــَو جاٍن أَ.54 م ُيعذَّ
َ

  = =  أَجلِي
 لََقــــْد ِبْعُت كلَّ الُمْقَتَنــى.55

ُ ْ
 243 = ُصْنتهُ 

الَخُؤوِن ُھو الَعْھُد ِمْن َذاَك.56
ُ ُ

 = = َظَنْنُتــــهُ 
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 = = َفـأْلِي  لِعـْوَدِتِه َفـأاْلً َفـَزاَل ِبِه َفـأْلِي.57
ً َظلَّ َيْشُكو لِألُْخِت.58 َضْعفا

ً
ى   249  الرصافي َيَتَعزَّ

َھا األُْخُت َعزَّ َصْبَرى.59 أَيُّ
ّ

 = = َوْخَزا
 = =  الحَرابِ  ِمْثَل َطْعِن الَقَنا َوَوْخِز الحَراِب.60
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  فھرس المصادر والمراجع

ادر الق .1 د الق دكتور عب ر لل ي المعاص عر العرب ي الش داني ف اه الوج دار ط, االتج
 م .1981 -ھـ 1401النھضة العربية ببيروت, الطبعة الثانية 

ماعيل  .2 ن إس ر ب ي بك ن أب د ب رة ألحم انيد العش د المس رة بزوائ رة المھ إتحاف الخي
  .م 1999 -ھـ  1420 -الرياض الطبعة األولى  –دار الوطن ,البوصيري 

د ھيكل,  .3 دكتور أحم ارف األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط الخالفة لل  –دارالمع
 م.1986القاھرة, الطبعة العاشرة  –كورنيش النيل  1119

نعم  .4 د الم د عب األدب العربي وتاريخه في العصرين األموي والعباسي للدكتور محم
 م.1990-ھـ 1410خفاجي, دار الجيل بيروت 

ارف ج م ع , األدب العربي المعاصر  في مصر للدكتور شوقي ضيف , .5 دار المع
 م.1992الطبعة العاشرة 

دكتور شوقي ضيف , دارالمعارف  .6  1119األدب العربي المعاصر  في مصر لل
 القاھرة   الطبعة الثامنة (بدون تاريخ).–كورنيش النيل 

وم   .7 م المنظ ي , قس ل بط ي  لرفائي راق العرب ي الع ري ف ة ,األدب العص المطبع
مان األعظمي  ببغداد لصاحبھا : نع–بمصر بنفقة والتزام المكتبة العربية  –السلفية 

 م.1923 -ھـ 1341الطبعة األولى  
دون  .8 اھرة (ب ر, الق ع والنش ة مصر للطب دور , دار نھض د من ه لمحم األدب وفنون

 تاريخ).
ة  .9 ة الثاني اھرة ,الطبع ة الق اني , مكتب اھر الجرج د الق ام عب ة لإلم رار البالغ أس

 ھـ.1396
د , دار .10 ن حام د حس ح: د. أحم ا , ت ال باش ن كم و الب رار النح ة  أس ر للطباع الفك

 م.2002 -ھـ 1422والنشر والتوزيع نابلس , الطبعة الثانية 
ة  .11 لة كتب ثقافي ة , سلس الم المعرف امي مكي, ع دكتور س اني لل اإلسالم والشعر الع

ون واآلداب  ة والفن ة للثقاف اس الوطني درھا العب ھرية يص درت  –ش ت , ص الكوي
 م.1990 –م 1923اني م بإشراف أحمد مشاري العدو1978السلسلة في يناير 

م الشنتمري, –أشعار الشعراء الستة الجاھليين  .12 مختارات من الشعر الجاھلي ألعل
ق: د رح وتحقي ل  -ش دالمنعم خفاجي,دارالجي د عب ى  –محم ة األول بيروت,الطبع

 م.1992 -ھـ 1412
 م.1997نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع, أعاصير مغرب  للعقاد  .13
دين ال .14 ر ال الم لخي ين األع م للمالي ي, دار العل ة  –زركل ة السادس روت الطبع بي

 م.1984
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ارة  .15 عرية المخت ال الش ن  -األعم دكتور حس ة : ال ق ودراس اجي ,تحقي راھيم ن إب

 م.2003توفيق, المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث, الطبعة العربية األولى 
 بدون تاريخ). بيروت ( –األعمال الشعرية الكاملة ألحمد شوقي , دار العودة  .16
 دار الفكر (بدون التاريخ). , ھـ)356األغاني  لألصفھاني  (ت .17
ي الشعيبي .18 دكتور عل  اإليجابية والسلبية في الشعر العربي بين الجاھلية واإلسالم لل

 (نسخة إليكترونية مأخوذة من المكتبة الشاملة).
دكتور غازي بموت ,بحور الشعر العربي   .19 ل لل اني  دار الفكر ال عروض الخلي لبن

 م.1992اعة والنشر, الطبعة الثانية للطب
ن  .20 د ب البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للقاضي العالمة شيخ اإلسالم محم

على الشوكاني, الملحق التابع للبدر الطالع للسيد الحفاظة النسابة المؤرخ محمد بن 
ي ,  ارة اليمن ى زب ن يحي د ب عادة بجوار محافظة ممحم ة الس اھرة بمطبع صر بالق

 ھـ.1348,الطبعة األولى 
د  .21 ح: محم البرھان في علوم القرآن لإلمام بدر الدين محمد بن عبد هللا الزركشي , ت

    .القاھرة –شارع الجمھورية  22أبو الفضل إبراھيم , مكتبة دار التراث 
ن أبي  .22 دالرحمن ب دين عب اة للحافظ جالل ال ويين والنح ات اللغ بغية الوعاة في طبق

ى بيضوي , بكر  د عل ا, منشورات محم ادر عط د الق السيوطي , تح: مصطفى عب
 م.  2004 -ھـ 1425لبنان , الطبعة األولى  –دار الكتب العلمية بيروت 

ي صّباغ , إشراف  .23 د عل دكتور محم ين لل ان والتبي اب البي والبالغة الشعرية في كت
رية  ة العص وبي , المكتب ين األّي ة : د.ياس روت, الط –ومراجع ى بي ة األول بع

  م.1998 -ھـ 1418
ين ,دار الفكر العربي  .24 البالغة العربية في ثوبھا الجديد"علم البديع" لبكري شيخ أم

 (بدون تاريخ).بيروت –
ة جنكي قصة  .25 ة محل ة إمدادي البالغة الواضحة لعلى الجارم ومصطفى أمين , مكتب

 (بدون تاريخ).خواني بشاور
ي .26 ان العرب ي  البي ة ف ورة الفني اء الص ن  بن ال حس دكتور كم ق  لل ة وتطبي موازن

  ).اريختدون البصير , مطبعة المجمع العلمي العراقي (ب
و تاج العروس من جواھرالقاموس  .27 رّزاق الحسيني ،أب د ال ن عب د ب ن محّم د ب لمحّم

دي  بي ين , الفيض ، الملّقب بمرتضى ، الزَّ ح: مجموعة من المحقق ة  ,ت دار الھداي
 (بدون تاريخ).

ة تاريخ األدب ا .28 ات ,دار نھضة مصرللطبع والنشر الفجال لعربي ألحمد حسن الزي
 القاھرة(بدون تاريخ). –

اھرة  -العصرالجاھلي للدكتور شوقي ضيف دارالمعارف-تاريخ األدب العربي  .29 الق
 م.  2003, الطبعة الرابعة والعشرون 
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ي .30 اريخ أدب العرب ارف  -ت وقي ضيف , دارالمع المي لش  1119 –العصر اإلس

 م  الطبعة العشرون.2002القاھرة ج. م . ع  –لنيل كورنيش ا
-العصر العباسي الثاني للدكتور شوقي ضيف دارالمعارف  -تاريخ األدب العربي .31

 م  الطبعة الثانية عشرة.2001القاھرة 
ان, .32 ارل بروكلم ي لك اريخ األدب العرب يم  ت د الحل دكتور عب ة ال ى العربي ه إل نقل

ل كورنيش  1119-النجار, دارالمعارف  دون  –الني ة الخامسة , (ب اھرة الطبع الق
 تاريخ).

ه وضبطه :  .33 ان , راجع تاريخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعى , مكتبه االيم
ان المنصورة  ة اإليم ري , مكتب دي البحقي اوي  و مھ دهللا المنش ة  –عب ام جامع أم

 م . 1997األزھر, الطبعة األولى  
ا .34 ديني والثق ي وال الم السياس اريخ اإلس راھيم ت ن إب دكتور حس اعي لل في واالجتم

 م.1967حسن,دار إحياء التراث العربي بيروت,الطبعة األولى 
راھيم  .35 و الفضل إب د أب تاريخ الخلفاء لجالل الدين عبد الرحمن السيوطي , تح: محم

 القاھرة (بدون التاريخ والطبعة).   –, دار الفكر العربي 
 (بدون تاريخ).اراجيه بيروتتاريخ الشعرالعربي الحديث،ألحمد قّبش, د .36
روت  .37 ان  –تاريخ النقد األدبي عند العرب للدكتور إحسان عباس, دار الثقافة  بي لبن

 م.1983 -ھـ 1404, الطبعة الرابعة 
ادي  .38 دكتور ھ التبيان في علم المعاني والبديع والبيان لشرف الدين الطيبي,تحقيق: ال

 ھـ.1407ى عطية مطر الھالني , عالم الكتب , الطبعة األول
ليكترونية مأخوذة من المكتبة الشاملة). إتراجم شعراء الموسوعة الشعرية, (نسخة  .39

  
اب  .40 اد الكت يم البافي,اتح ديث د. نع ي الح عر العرب ي الش ة ف ورة الفني ور الص وتط

 العربي , نسخة مصورة غير مبين عليھا تاريخ ورقم الطبعة.
 , دار الفكر العربي(بدون تاريخ).التعبير البيان رؤية بالغية نقدية لشفيع السيد .41
   م.1976 -ھـ 1396مكتبة الخانجي, الطبعة األولى تھذيب اللغة لألزھري,  .42
د هللا آل الشيخ  .43 دراسة ,تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدلسليمان بن عب

اويش  ق:زھير الش ق  ,وتحقي روت، دمش المي، بي ب االس ى، ,المكت ة األول الطبع
 م.2002-ھـ 1423

ة  .44 واني , مطبع جامع األصول البن األثير , تحقيق عبدالقادر األرنؤوط, مكتبة الحل
 م.1971ھـ 1391المالح , مكتبة دار البيان , 

ننه  .45 لم وس الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وس
-البخاري(؟بي عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراھيم بن المغيرة الجعفي ألوأيامه 
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ى , ھـ) المحقق : محمد زھير بن ناصر الناصر256 دار طوق النجاة الطبعة األول

 .ھـ1422
ة , دار الفكر  .46 ايز الداي جماليات األسلوب " الصورة الفنية في األدب العربي " د. ف

 ھـ.1411بيروت , الطبعة الثانية  -المعاصر 
ورات م .47 ارون , منش الم ھ د الس ح: عب احظ , ت وان للج ع الحي ة , المجم د الداي حم

 م.1979دمشق, الطبعة الثالثة  -العلمي اإلسالمي
بھاني,  .48 اد األص ر للعم دة العص ر وجري دة القص ري, خري ة األث د بھج ح : محم ت

  م .1964ھـ 1384مطبعة المجمع العلمي العراقي 
ة  -خليل مطران,شاعر القطرين:بقلم إيليا الحاوي, دارالكتاب اللبناني .49 بيروت,الطبع

 م.1978ى األول
ل  .50 ي العق اوردي ف دادي المعروف بالم ي الحسن البصري البغ ن آراء أب د م الخوال

دين  وفلسفة األخالق وأدب السياسة ومبادئ اإلصالح الدستوري للدكتور صالح ال
ة  روت , الطبع ل بي داد, دارالجي ة بغ ّرس جامع تاذ المتم اھي األس ف الن د اللطي عب

 م.1994 -ھـ 1414األولى
ي األ .51 ات ف اجي, دراس دالمنعم خف د عب ه للدكتورمحم ديث ومدارس ي الح دب العرب

األزھر  ة ب ة المحمدي ة,دار الطباع ر بالدراس ة األزھ ام جامع ر أم ة األزھ  –مكتب
  (بدون التاريخ والطبعة).  القاھرة

ون أل .52 اب المكن وم الكت ي عل در المصون ف د ال نحم روف ب مين ب يوسف المع الس
 .دمشق(بدون تاريخ) -ط , دارالقلماخرّ الالحلبي المحقق : أحمد محمد 

ه,  .53 ع فھارس ه ووض ق علي رحه وعل اني , ش دالقاھر الجرج از لعب ل اإلعج دالئ
روت ي بي اب العرب ي ,دار الكت د التنج دكتور محم ة ,  -ال ة الثالث ان,  الطبع لبن

  م.1999 -ھـ 1420
وة للبيھقي .54 ل النب ن الحسين البيھقيأل دالئ د ب ة ، دار الر ,حم ان دار الكتب العلمي ي

 .م 1988 -ھـ  1408 -الطبعة األولى  -للتراث 
ع أدب .55 ر العصورالمصدر : موق ى م ي عل ن الشعر العرب ة دواوي (نسخة اليكتروني

 مأخوذة من المكتبة الشاملة).
ودة  .56  –ديوان إبراھيم طوقان مع دراسة متخصصة للدكتور زكي المحاسني, دارالع

 م. 1988بيروت,
 م.1980بيروت, كورنيش المزرعة  –ديوان إبراھيم ناجي,درالعودة  .57
روت  .58 ة بي د حسن بسج, دارالكتب العلمي تاذ أحم ن الرومي,شرح األس وان اب  –دي

 م.2002 -ھـ 1423لبنان , الطبعة الثامنة 
ديوان أبي الفضل بن األحنف , شرح وتحقيق عاتكة الخزرجي , مطبعة دارالكتب  .59

 .245م , ص:1954 -ھـ1373المصرية القاھرة 
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 م .1988بيروت  –لقاسم الشابي,  دارالعودة ديوان أبي ا .60
الغزليات, قدم له وشرف الدكتورعلي نجيب عطوى, دار ومكتبة -ديوان أبي نواس .61

 الھالل للطباعة والنشر(بدون التاريخ والطبعة).  –
طاوي,دارالمعرفة  .62 رحمن المص رحه:عبد ال ه وش ى ب يس ,اعتن رئ الق وان ام دي

 .م2004-ھـ1425لبنان,الطبعة الثانية -بيروت
ي .63 اب العرب ونجي, دارالكت د الت دكتور محم ه ال ق علي وان البحتري,شرحه وعلّ  -دي

 بيروت.       
 ديوان البحتري , دارصادر بيروت (بدون تاريخ). .64
ل  .65 دطراد, دارالجي رح مجي ن كلثوم,ش رو ب زة وعم ن حل ارث ب وان الح دي

 م.1998-ھـ1418بيروت,الطبعة األولى
 بيروت,للصحافة والطباعة والنشر(بدون تاريخ).     – ديوان حافظ إبراھيم,دارالعودة .66
زين ,  .67 د ال ين, أحم د أم ه: أحم ديوان حافظ إبراھيم,ضبطه وصححه وشرحه ورتب

 .م1987امة للكتاب,الطبعة الثالثة أبراھيم, الھيئة المصرية الع
   .م1984ديوان خليل مطران , دار العودة , الطبعة األولى  .68
 ديوان الخنساء, دارصادر. .69
روت  .70 ة بي د حسن َبسج , دار الكتب العلمي ديوان ذي الرمة , قّدم له وشرحه : أحم

 م.1995 -ھـ 1415لبنان , الطبعة األولى  –
اق خاص,,  الرصافيديوان  .71  مجموعة كاملة, جميع الحقوق محفوظة بموجب اتف

ود حلمي شارع المتنبي  روت, ومحم منشورات دار مكتبة الحياة شارع سوريا بي
 ن تاريخ).(بدوبغداد

 يوان زھيربن أبي سلمى , دارصادر بيروت.د .72
ة  ديوان .73 ة األدبي الشريف الرضي , تصحيح وشرح: أحمد عباس األزھري, المطبع

 ھـ . 1307بيروت  –
اة  .74 ة الحي ب , دار مكتب دين الكات يف ال د,تحقيق س ن العب ة ب وان طرف روت –دي بي

 (بدون تاريخ وطبعة).
ة ديوان عبدالرحمن الشكري , جمعه وح .75 ى نفق ع عل وال يوسف , طب ه نق ققه وقدم ل

 م.1960عبدالعزيز مخيون , توزيع المعارف باألسكندرية , الطبعة األولى 
 ديوان الفرزدق ,دارصادر بيروت (بدون تاريخ). .76
لبنان,الجزء  -ديوان الفرزدق,قدم له وشرحه مجيد طراد,دارالكتاب العربي,بيروت .77

 األول.       
رح عب .78 ي, ش وان المتنب ي دي اب العرب وقي , دار الكت روت  –دالرحمن البرق بي

 م.1986
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رّي  .79 ة الغ د مھدي الجواھري,مطبع د واحد,  –ديوان محم  النجف جزءان في مجل

 م.1935 -ھـ 1354
ار الديلمي .80 وان مھي ى دي ة األول اھرة , الطبع رية بالق ب المص ة دار الكت ,مطبع

 م.1926 -ھـ1345
 ھـ .1417-م1997نان روح المعاني لآللوسي,دارالفكربيروت ,لب .81
الل  .82 اد , دار الھ ود العق اس محم ورة لعب يم الث ول  زع عد زغل اھرة ,  –س الق

 م.1988
ن شعيب النسائي(لالسنن الكبرى  .83 د ب رحمن أحم د ال ـ) 303- 215المام أبي عب ھ

ن  روي حس يد كس داري وس ليمان البن ار س د الغف ور عب ق: دكت ب ,المحق دار الكت
 .م 1991 -ھـ  1411ةاالولى الطبع,لبنان  –العلمية بيروت 

ذھبي,حقق  .84 ان ال ن عثم د ب ن أحم د ب دين محم مس ال ام ش بالء لإلم يرأعالم الن س
نصوصه , وخّرج أحاديثه, وعلّق عليه شعيب األرنؤوط و حسين األسد, مؤسسة 

 -ھـ 1401بيروت شارع سوريا الطبعة األولى  -الرسالة للطباع والنشر والتوزيع
 م.1981

وان جرير,ض .85 رح دي اب ش ا الحاوي,ن:دارالكت ا إيلي روحه وأكملھ ه وش بط معاني
 لبنان.         -اللبناني,بيروت

ة .86 د ناصرالدين , دارالكتب العلمي  -شرح ديوان جميل بثينة شرح ونق  مھدي محم
 ھـ.1407, 1بيروت ط 

شرح ديوان عنترة بن شداد تحقيق بدر الدين حاضري محمد حمامي , دار الشرق  .87
 ھـ.1412الطبعة األولى العربي , بيروت , 

ة بمصر  المتني شرح ديوان  .88 ة الرحماني وقي , المطبع رحمن البرق د ال اليف : عب ت
 م.1930 -ھـ 1348,

ن سلمة ألشرح مشكل اآلثار   .89 د الملك ب ن عب بي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة ب
ح : شعيب 321األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى :  ـ) ت ھ

ؤوط  ى ,األرن ة األول الة الطبع ة الرس ـ ،  1415 -مؤسس ـ م  1494ھ  5ج
  .458ص:

شعب اإليمان ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو  .90
ه : 458بكر البيھقي (المتوفى :  د  د.ھـ) حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديث عب
: مختار أحمد الندوي أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه ,العلي عبد الحميد حامد 

اي  د  –، صاحب الدار السلفية ببومب ع بالرياض ,الھن ة الرشد للنشر والتوزي مكتب
 .م 2003 -ھـ  1423بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالھند الطبعة األولى ، 

ان  –شعراؤنا ديوان ابن المعتز شرحه مجيد طراد , دارالكتاب العربي بيروت  .91 لبن
 م.2004 -ھـ 1424
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رحه : د .92 ه وش ه وحقق ة , جمع ل بثين وان جمي عراؤنا دي وب , -ش ديع يعق ل ب إمي

 م.2004 -ھـ 1425لبنان  –دارالكتاب العربي بيروت 
ه  .93 ع ھوامش ه ووض دم ل زي, ق ب التبري ام الخطي ي تم وان أب رح دي عراؤنا ش ش

روت  ي بي اب العرب مر, دارالكت ه:راجي األس ان,  –وفھارس ـ 1425لبن  -ھ
 م.2005

ي شعراؤنا شر .94 اب العرب ح ديوان جرير قدم له , وشرحه: تاج الدين سلق, دار الكت
 م.2005 -ھـ 1425لبنان  –بيروت 

د  -شعرإبراھيم ناجي,األعمال الكاملة  - .95 الطائر الجريح , دار الشروق أسسھا محم
ة  -شارع سيبويه العصري 8القاھرة: –م 1968المعلم عام  ة  –رابعة العدوي مدين

 م.1996 -ھـ 1417 نصر, الطبعة الثالثة
ح:  .96 ري, ت عرالراعي النمي ة  د.ش اجي, مطبع الل ن ي , وھ ودي القيس وري حم ن

 م.1400المجمع العراقي سنة 
ا الشمالية .97 اس,و د. الشعرالعربي في المھجرأميرك محمديوسف نجم, د. إحسان عب

 م.1982دارصادر بيروت,الطبعة الثالثة
د أب .98 ة رواف ة الثالث وقي  الحلق د ش دور , الشعرالمصري بع د من دكتور محم و لل ول

 القاھرة( بدون تاريخ). –دارنھضة مصر للطبع والنشر الفجالة 
ارف مصر د.الشعر وطوابعه الشعبية على مّر العصور  .99 -شوقي ضيف , دارالمع

 القاھرة , ( بدون تاريخ).
د إلالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  .100 سماعيل بن حماد الجوھري تحقيق: أحم

ة  –الناشر: دار العلم للماليين    عبد الغفور عطار  1407بيروت الطبعة الرابع
 م. 1987 -  ھ

اذ لصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  .101 ن مع ان ب ن حب د ب ن أحم محمد بن حبان ب
د  ,بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي  ن عب ان ب ن بلب ي ب ترتيب : عل

  ( بدون تاريخ).مؤسسة الرسالة  ,ميرهللا، عالء الدين الفارسي، المنعوت باأل
تي(؟ .102 اتم الُبس ان أبوح ن حب د ب ان لمحم ن بلب ب اب ان بترتي ن حب حيح اب -ص

الة ,ھـ).المحقق : شعيب األرنؤوط 354 ة ،  -مؤسسة الرس ة الثاني بيروت.الطبع
 .198ص: 8م جـ 1993 -ھـ  1414

ة  .103 د""الصورة األدبي أريخ ونق اء الكتب   ت ي صبح, دار إحي ي عل ة , د.عل العربي
 م.1991القاھرة (بدون الطبع ),

ان,دار طالس .104 ى دھم د عل اني ,د. أحم اھر الجرج  -الصورة البالغية عند عبد الق
 م.1986دمشق , الطبعة األولى 

ر  .105 ة والنش ارة للطباع اعي, المن ام الس د بس د د. أحم ة والنق ين البالغ ورة ب الص
 م.1984 -ھـ 1404والتوزيع , الطبعة األولى 
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ة الصورة ال .106 ابي وآخرون, مؤسس د الجن ة أحم ويس, ترجم يل دي ل عرية لسيس ش

 م.1982الفليح للطباعة والنشر, الكويت,
دالرحمن  .107 الصورة الفنية في الشعر الجاھلي في ضوء النقد الحديث د. نصرت عب

 م.1982, مكتبة األصي,عّمان , الطبعة الثانية 
ة أنماطھا وموضوعاتھا ومصا  الصورة الفنية في المفضليات .108 درھا وسماتھا الفني

عودية  ة الس ة العربي ي ,المملك انم الجھن ن غ د ب ن محم د ب يم  –د. زي وزارة التعل
 ھـ.1425العالي,الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة , الطبعة األولى 

اني الھجري, دراسة في أصولھا  .109 الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الث
ي البطل ,دار األ ا   د. عل دلس وتطورھ ة  –ن ة الثاني روت , الطبع ـ1401بي  -ھ

 م.1981
ارف بمصر,  .110 راج, دارالمع د ف ز , تح:عبدالستار أحم ن المعت طبقات الشعراء الب

 الطبعة الثالثة (بدون تاريخ).
  م.1997نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع عابرسبيل للعقاد ,  .111
ر محم .112 ق د. في اب الفاخرللصاغاني بتحقي اب الزاخر واللب ه       العب د حسن , راجعت

ة  ي, الطبع ي العراق ع العلم ة المجم ة ,مطبع ة مجمعي ه لجن ى طبع رفت عل وأش
 م.1978 -ھـ 398األولى 

اب  : .113 ة للكت ة المصرية العام العروض وإيقاع الشعرالعربي لسيد البحراوي, الھيئ
 م.1993, القاھرة ,

اج .114 دالمنعم الخف د عب دكتور محم وي  والعباسي لل ي األم ر: العصرين  ف ي, الناش
 م.1990 -ھـ  1410دارالجيل بيروت , 

ار  .115 عضوية الموسيقى في النص الشعر للدكتور عبد الفتاح صالح نافع, مكتبة المن
 م.1985 -ھـ 1405األردن , الطبعة األولى ,  –الزرقاء 

د قميحة, دار الكتب  .116 د محم ه األندلسي ,  المحقق: مفي د رب ن عب د الب العقد الفري
 م.1983 -ھـ 1404األولى  العلمية, الطبعة

رقية  .117 يوطي , الش رحمن الس د ال ان لعب اني والبي م المع ي عل ان  ف ود الجم عق
 ھـ  .1305مصر,

ابعة  .118 ة الس ي , الطبع ر العرب ي , دارالفك د مصطفى المراغ ة ألحم وم البالغ عل
  ھـ .1327

يرازي, .119 ن الش ت لحس ل البي يعة أھ ون ش ن  العلوي أخوذة م ة م خة اليكتروني (نس
 لشاملة).المكتبة ا

ن .120 اء ع يدة بن ة القص ة العربي ي.د, الحديث ري عل باب  عش ة الش د, مكتب  –زاي
 م.1997 -ھـ 1417مصر
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عيار الشعر البن طبا طبا العلوى, للدكتور شوقي ضيف, ,شرح وتحقيق: عباس  .121

 لبنان. –عبدالستار, دارالكتب العلمية , بيروت 
دي, .122 د الفراھي ن أحم ل ب ين للخلي ح:  الع دى المخزو د.ت راھيم مھ دكتور إب ي ال م

  ھـ. 1409الطبعة الثانية  -يران إ -مؤسسة دار الھجرة,السامرائي 
راث الفتح الرباني  .123 ان للت ادر الجيالني ,دارالري د الق والفيض الرحماني لسيدي عب

 . (بدون تاريخ)شارع األھرام
ديلمي ألالفردوس بمأثور الخطاب  .124 ن شيرويه ال ن شھردار ب بي شجاع شيرويه ب

ذان ا(الھم ب إلكي ح 509- 445ي الملق ـ) ت ول : ھ يوني زغل ن بس عيد ب دار , الس
 .م 1986 -ھـ  1406,الكتب العلمية، بيروت،لبنان 

 م.1953بيروت  –فن الشعر إلحسان عباس , دار الكتب العلمية  .125
ب  .126 الم الكت كعة , ع طفى الش دكتور مص دانيين لل ع الحم ي مجتم عر ف ون الش فن

 م.1981بيروت  
ات و .127 وات الوفي ان ف دكتور إحس ي,تح: ال اكر الكتب ن ش د ب ا لمحم ذيل عليھ ال

 عباس,دارصادر بيروت(بدون تاريخ).
ة  د. في األدب المعاصرفي مصر .128 محروس منشاوي الجالي, دارالطباعة المحمدي

 م.1979 –ه 1399القاھرة ,الطبعة األولى –
يف .129 وقي ض ي د. ش د األدب ي النق ارف , ف ة  –دار المع ة الخامس اھرة الطبع الق

 م .1977
ي   .130 عر العرب ة للش ة اإليقاعي ي البني ب د.ف و دي ال أب ين كم –,دارالعلم للمالي

 م.1974بيروت
في التاريخ العباسي والفاطمي للدكتور أحمد مختار العبادي, دار النھضة العربية  .131

 للطباعة والنشر بيروت (بدون تاريخ).
ر .132 ن األثي ل الب د هللا القاضي, دار الكام داء عب و الف ق: أب ة المحق ب العلمي  -الكت

    م.1987 -ھـ 1407بيروت الطبعة األولى
ححه:محمد  .133 بطه وص املي , ض ين الع ن حس د ب دين محم اء ال كول لبھ الكش

روت ة بي ى  -عبدالكريم النمري, دا رالكتب العلمي ة األول ـ 1418لبنان,الطبع  -ھ
 م  .1998

قر .134 ليمان األش ر س در لعم ائس  ,القضاء والق ان  –دار النف ة  األردن, –عم الطبع
 م  . 1995 -ھـ 1415الثانية 

ي المصري  .135 ور األفريق ن منظ رم ب ن مك د ب رب لمحم ان الع  –دار صادر , لس
 الطبعة األولى (بدون ذكر الطبع والتاريخ).-بيروت 

 م.1979بيروت ,الطبعة الثانية  –ليالي القاھرة شعر إبراھيم الناجي, دارالعودة  .136
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تحقيق ,ي بن إسماعيل بن سيده المرسي الحسن عل يالمحكم والمحيط األعظم ألب .137

 م (بدون ذكر الطبعة).2000بيروت  -دار الكتب العلمية, عبد الحميد ھنداوي 
ادر  .138 مختار الصحاح لزين الدين الرازي للشيخ اإلمام محمد بن أبي بكربن عبد الق

  م.1989بيروت,مكتبة لبنان  -, ساحة رياض الصلحالرازي
ل مطران,إ .139 عر خلي ن ش ار م د المخت رحان و د. محم مير س ديم : د. س داد وتق ع

 . م1999عناني ,الھيئة المصرية العامة للكتاب, مكتبة األسرة 
المركز المصري  .140 مختارات من شعر العقاد ,اختيار وتقديم: فاروق شوشة, طبع ب

 م.1996العربي ,الطبعة األولى 
يده  .141 ن س راث الع,المخصص ـ الب اء الت ال دار إحي راھم جف ل إب ح : خلي  –ربي ت

 .م1996ھـ 1417بيروت الطبعة األولى
و شريفة  وحسين الفي  .142 ادر أب د الق دكتور عب ي  لل ل النص األدب ى تحلي مدخل إل

 م.1993بيروت, الطبعة األولى  –قزق , دار الفكر للنشر والتوزيع 
ى المسعودي  .143 ن عل مروج الذھب ومعادن الجوھر ألبي الحسن على بن الحسين ب

دك ة , شرحه وقدم له : ال تاذ األدب العربي في الجامع د قميحة أس د محم تور مفي
روت  ة بي ب العلمي ة , دار الكت ى  –اللبناني ة األول ان , الطبع ـ 1406لبن  -ھ

 م.1986
و داود الفارسي البصري الطيالسي  .144 مسند أبي داود الطيالسي لسليمان بن داود أب

 . بيروت –دار المعرفة , 
ل ألب .145 ن حنب د ب د هللا أح يمسند أحم ن أسد عب ن ھالل ب ل ب ن حنب د ب ن محم د ب م

الم الكتب  وري , ع اطي الن و المع يد أب ق : الس يباني المحق ة  –الش روت الطبع بي
 م. 1998ھـ ـ 1419األولى ، 

معجم أجمل ما كتب في الشعر العربي, إعداد حامد كمال عبد هللا حسين العربي,  .146
ويف  ع والتس ويلح األردن ,دار التوزي ان ,ص الي عم ة دار المع ة الطبع الدولي

 م.2002  -ھـ 1422األولى 
اقوت الحموي  .147 اء لي اس ,دار الغرب اإلسالميمعجم األدب  -,المحقق: إحسان عب

 م. 1993بيروت, الطبعة األولى 
راث العربي  –معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة  .148 دون  –دار إحياء الت روت( ب بي

 تاريخ).
ون  .149 ة وفن روض والقافي م الع ي عل م المفصل ف ديع المعج ل ب دكتور إمي عر لل الش

 م.1991يعقوب, الطبعة األولى , دار الكتب العلمية و, بيروت 
ميعي  .150 لفي دار الص دي الس ق: حم ي, المحق م الكبيرللطبران اض  -المعج  -الري

 . م1994 -ھـ  1415 -الطبعة األولى 
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د  .151 ادر ـ محم د الق د عب ات ـ حام د الزي راھيم مصطفى ـ أحم المعجم الوسيط  إلب

  بدون ذكر التاريخ والطبعة).دار الدعوة ( ,تحقيق: مجمع اللغة العربية  النجار
اني .152 اب اللبن ا الحاوي,ن:دارالكت م إيلي اعر بقل افي الثائروالش روف الرص -مع

 م.1978بيروت,الجزالثاني, الطبعة األولى
يد  .153 بط :محمدس فھاني,تحقيق وض ب األص رآن للراغ ب الق ي غري ردات ف المف

  ۔باغ كراتشي-مطالع, كارخانة تجارت كتب آرامكيالني,ن:نورمحمدأصخ ال
ى  .154 رد الكن ي س ى ف د هللا لالمقتن ن عب از ب ن قايم ان ب ن عثم د ب ن أحم د ب محم

راد  :تح ,التركماني أبو عبد هللا شمس الدين الذھبي ز الم د العزي د صالح عب محم
 ھـ.1408السعودية  -الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ,

 ( بدون تاريخ).د الرحمن بن خلدون , دارالشعب مصرمقدمة ابن خلدون لعب .155
ب .156 يد قط المي لس ن اإلس نھج الف رق  , م رعية  -دارالش ة الش روت  , الطبع بي

 م.1984 -ھـ 1403السادسة 
ي  .157 ين العصرالعباس ه حس ي األول لط ر العباس ي العص اريخ األدب العرب ن ت م

 م.1976لثانية األول (القرن الثاني) ,دارالعلم للماليين بيروت  ,الطبعة ا
ن بشر اآلمدي, ت:  .158 الموازنة بين شعر أبي تّمام والبحتري ألبي القاسم الحسن ب

 م . 1972 -ھـ 1392مصر,الطبعة الثانية –أحمد صقر, دار المعارف 
 (نسخة اليكترونية مأخوذة من المكتبة الشاملة).الموسوعة العربية العالمية  .159
ة األنج .160 يس, مكتب راھيم أن اھرة موسيقى الشعر إلب و, الق ة  –ل ة الثالث مصر الطبع

 م. 1965
د غنيمي ھالل , دار نھضة مصر  .161 ة -النقد األدبي الحديث للدكتور محم  –الفجال

 القاھرة ( بدون تاريخ).
 بيروت (بدون تاريخ). –نقد الشعر لقدامة بن جعفر , دار الكتب العلمية  .162
 (بدون تاريخ).يروتب -نھاية األرب في فنون األدب للنويري , دارالكتب العلمية .163
ح: .164 ان, ت ن خلك ان الب اء الزم اء وأبن ان وأنب ات األعي اس , د. وفي ان عب إحس

 بيروت (بدون تاريخ),   دارصادر 
 

  :رسائل جامعية        
الة  .1 ن , رس ر محس د الكبي دكتور عب ة لل ارة الھندي به الق ي ش ي ف عر العرب الش

ة اإلسالمية ال ة , الجامع ة العربي ة اللغ تير, كلي نة الماجس اد , س الم آب ة بإس عالمي
  م.1989
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ة  .2 الصورة الفنية في شعر المجنون محمود عباس, رسالة ماجستير, مطبوعة باآلل

اس  ود عب الكاتبة في كلية اللغة العربية , جامعة األزھر, من إعداد الباحث, محم
 عبد الواحد, وإشراف أ. د. طه مصطفى أبو كريشة.

  :مقاالت
ة " .1 رن مقال ي الق رة ف عر البص رحيم             ش ي ال ان عل تاذ بي ري" لألس ع الھج الراب

//:www.basrahcity.net/pather/report/141.html 

دارس "الشعرفي العصرالحديث",  .2 ي الحديث , م وافي في األدب العرب ة "ال مقال
ة ة العربي دّرس أول اللغ د م دين أحم ال ال داد: جم ة  إع ة الثانوي بالمدرسة التوفيقي

  بشبرا.

  ة:المجلّ 
  .م1994سبتمبر  – 430مجلة العربي, العدد  .1

  :الجرائد
  .1969آذار  1جريدة الحياة  .1
انون األول  12األربعاء  73السنة  87جريدة عراقية " طريق الشعب", العدد  .2 ك

  م.2007

  :المواقع على الشبكة الدولية 
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2. http://www.ao‐academy.org/viewarticle.php?id=library‐20060428‐

420 
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F_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%
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