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 األخطل  الشكوى  ف شعر

The complaint In Poetry Akhtal  
 Hassan Habib motif Alkraiti. Dr               (1)  د حسن حبيب عزر الكريطي.  م .  أ

 ملخص البحث

اإلسالميني وهو األخطل  يسلط هذا البحث الضوء على ظاهرة الشكوى عند أحد فحول الشعراء 
، قد اقتصرت طبيعة الدراسة أن تكون من مقدمة ومتهيد وأربعة مباحث وخامتةو  .  الذي شكا كثرياً يف شعره 

املبحث األول   ان فك، اختص التمهيد ابلتعريف ابلشاعر مث تعريف الشكوى لغة واصطالحًا وأهم بواعثها
 . معنّياً ابحلديث عن الشكوى إىل هللا سبحانه وتعاىل

مث جاء املبحث الثاين الذي تكفل ابحلديث عن الشكوى إىل املمدوح وفيه استعراض ألشعار األخطل  
 . اليت شكا فيها للممدوح عن نفسه سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم بغريها

اق احلبيبة الذي جلأ إليه األخطل يف مقدمات قصائده الغزلية يف ما كان املبحث الثالث عن شكوى فر 
 . كوسيلة للتعبري عن حزنه من أمل الفراق بينه وبني حبيباته

اً ابلشكوى من الشيب الذي كثرياً ما كانت تردد يف أشعار األخطل السيما مّ وكان املبحث الرابع مهت
 . بعد تقدمه ابلعمر وعزوف النساء عنه

 .  امتة البحث وفيها استعراض ألهم النتائج اليت توصلنا إليهاوأخرياً جاءت خ 
Abstract  
This research sheds light on the phenomenon of a complaint when 

donating a Akhtal Islamists poets who complained a lot in his Poetry. And 

the nature of the study may be limited from the front and pave the four 

sections and a conclusion, singled boot definition poet then define the 

language of the complaint and idiomatically, and most important motivation, 

every group on the first section by talking about the complaint to God 
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Almighty.  

Then came the second part, which is to ensure that by talking about the 

complaint to the acclaimed and the review of the poems Akhtal started 

complaining of Mamdouh about himself, either directly or another.  

In what was the third section of the complaint beloved parting, which 

resorted to Akhtal spinning in the introductions to his poems as a way to 

express his sadness from the pain of separation between him and Habibath.  

The fourth section interested in complaining about the gray Poetry that 

have often been reluctant to poems Akhtal especially after the offer and the 

reluctance of women to age him.  

Finally came the conclusion of research and the review of the most 

important of our findings 

 المقدمة

وآالمهم حينما واجهوا احلياة  ، ت الشكوى أسلواًب اعتاد عليه الشعراء لبثِّ معاانهتم املختلفةفقد مثل
وقد تعددت الدراسات فيها  ،  .  االجتماعية املضطربة اليت كانت تضرب مبساواهتا على الشعراء والناس أمجع

ويتأمل يف مواجهة احلياة  يشكو ، فالشاعر هو إنسان أواًل وآخراً ، واتسعت فيها جماالت احلوار، وتنوعت
ومن هنا تكمن أمهية الدراسة يف اهنا تسلط الضوء على ،  وصراعاهتا املختلفة سواء مع نفسه أم مع اآلخرين

، أال وهو األخطل، وضمن الطبقة األوىل لإلسالميني منهم، شعر شاعر إسالمي كان من فحول الشعراء
وهل اقتصرت هذه الظاهرة على ، و مم اشتكى، كانت شكواهملن  ، لنبني من خالل هذه الظاهرة الشعرية

 . غرض حبد ذاته أم يف سائر األغراض األخرى
اختص التمهيد ابلتعريف ،  لقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تكون من مقدمة ومتهيد وأربعة مباحث وخامتة

ّياً ابحلديث عن الشكوى فكان املبحث األول معن،  ابلشاعر مث تعريف الشكوى لغة واصطالحاً وأهم بواعثها
 . إىل هللا سبحانه وتعاىل

مث جاء املبحث الثاين الذي تكفل ابحلديث عن الشكوى إىل املمدوح وفيه استعراض ألشعار األخطل  
 .  اليت شكا فيها للممدوح عن نفسه سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم بصورة غر مباشرة

لذي جلأ إليه األخطل يف مقدمات قصائده الغزلية و كان املبحث الثالث عن شكوى فراق احلبيبة ا
 . كوسيلة للتعبري عن حزنه من أمل الفراق بينه وبني حبيباته

وجاء املبحث الرابع مهّتمًا ابلشكوى من الشيب اليت كثريًا ما كانت تردد يف أشعار األخطل السيما 
 . بعد تقدمه ابلعمر وعزوف النساء عنه

 .  البحث وفيها استعراض ألهم النتائج اليت توصلنا إليهاوأخرياً جاءت خامتة 
ويف اخلتام ما هذا البحث إال حماولة للكشف عن ظاهرة شعرية عند أحد الشعراء الفحول من الذين  

وإن ، تنوعت أغراضهم الشعرية وتعددت وكانت حافلة ابلكثري من الظواهر اليت تستحق الوقوف عندها
ألن الكمال  ، فهذا ما جبل عليه اإلنسان ، وإن كان هناك من نقص، تعاىلوفقنا يف ذلك فمنه سبحانه و 

 .  له وحده جل ثناؤه
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 التم يد

 . الشاعرحياة نبذة عن   -1
 واصطالحاً الشكوى لغة تعريف  -2
 . الشكوىبواعث  -3
 . نبذة عن حياة الشاعر  -1

  التيحان بن َفَدوكس بن عمرو بن هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو بن : األخطل
ويكىن أاب  ، وروي أيضاً أن األخطل امسه غيوث، (2)مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب

ومنه قيل  ، واخلطل اسرتخاء األذنني، ويقال مسي بذلك لكرب أذنيه، واألخطل لقب غلب عليه، (3)مالك
وقيل إّن هذا اللقب أُلصق ابلشاعر بسبب أنه ، ( 4)أي عظيم األذن ، ورجل أخطل، لكالب الصيد خطل

، وكان األخطل يف صغره يسمى دوبالً ،  (5)إنك ألخطل فغلب عليه:  اي غالم:  فقال له،  هجا رجاًل من قومه
إاّل هناراً ، وقال ))وهللا ما مستين أمي دوبالً ، ويقال إنه استاء من هذا اللقب، (6)ألن أمه كانت ترقصه به

 . (7)واحداً((
اشتهر يف ،  حسن الديباجة،  كان شعره مصقول األلفاظ،  (8)ه90وتويف سنة  ،  هـ19د األخطل سنة  ول

من أشعر الناس؟ : حىت أشاد به أقرانه من الشعراء ))قيل للفرزدق، وأكثر من مدح ملوكهم، عهد بين أمية
 . (9)واببن النصرانية اذا امتدح((، وجبرير إذا هجا، كفاك يب إذا افتخرت:  قال

 . تعريف الشكوى لغة واصطالحاا  -2
 :  الشكوى لغةً 

ويستعمل ، تقول شكا يشكو شكاة، االشتكاء: الشكوى: يقول اخلليل بن أمحد الفراهيدي ))شكو
،  أي أخذت منه ما يرضاه،  فاشتكيه،  وشكا إىل فالن فالانً ،  واملرض هو شاك مريض،  االشتكاء يف املوجدة

 . (10)املرض نفسه((: والشكو
ُ قَ ومنه قوله تعاىل ، (11)واختذ الشكوة وجلأ إليه ليزيل شكواه ، شكا ومرض، و)اشتكى( َع اَّللَّ ْد مسَِ

َا َأْشُكو بـَثِّي َوُحْزين ِإىَل اَّللّ وقوله تعاىل  ، (12)قـَْوَل الَّيِت جُتَاِدُلَك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل اَّللَِّ   . (13)قَاَل ِإمنَّ
: كقوهلم،  استعارة، وكأنه يف األصل، وهي شقاء صغري، وإظهار ما فيها، فتح الشكوةوأصل الشكو 

 
 . 21املؤتلف واملختلف / : ينظر -2
 . 1/461األدب ولب لباب لسان العرب  خزانة: ينظر -3
 . 36يف ألقاب الشعراء / املذاكرة: ينظر -4
 . 7/343األغاين : ينظر -5
 . 2/430يف علوم اللغة وأنواعها  املزهر: ينظر -6
 . 15سريته ونفسيته وشعره /  األخطل يف -7
 . 5/318  األعالم: ينظر -8
 . 4/589 سري أعالم النبالء -9

 . 5/388العني  كتاب  -10
 . 1/1021املعجم الوسيط : ينظر -11
 . 1اجملادلة اآلية /  سورة -12
 . 86ية /يوسف اآل سورة -13
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 . (14)إذا أظهرت ما يف قلبك، ونفضت له ما يف جرايب، بثثت له ما يف وعائي
 :  الشكوى اصطالحاً 

البواكري بدأت ، وهي فن شعري اعتمده الشعراء للتعبري عن معاانهتم وأحاسيسهم وجتارهبم املختلفة
 : (15) فهذا امرؤ القيس يشكو طول الليل، األوىل منه يف الشعر اجلاهلي

كوليل كموج كللحر كرخى كدللل ولل 
ك

كلليلحل ليل ك كلللللولجي كنلاعلجلله كعليل ب
ك

))ميل فطري عند : إْذ عّرفها أحد الباحثني بقوله، والداللة هنا ال تبتعد كثريًا عن التعريف اللغوي
الشعور ابألمل واحلزن واليأس وما يوافق ذلك من إحساس ابالضطهاد أو االضطراب اإلنسان يلجأ إليه عند  

، إذن هي توجع يصيب اإلنسان قد ال يستطيع محله، (16)يف احلياة االجتماعية والسياسية والفكرية((
اعر يف لذا ))يفصح الش،  ألهنا متنفسه الوحيد للتعبري عّما أملّ به،  كاملرض والفقر والشيخوخة وما إىل ذلك

 . ( 17)هذا الفن عن حقيقة ثبات العاطفة وصدق املشاعر اإلنسانية وعمق التجربة العاطفية((
 : (18)يقول أبو متام 

 ش         كوت وم         ا الش         كوى لنفس         ي ع         ادةٌ 
 

 ولك        ن تف        يض ال        نفُس عن        د امتالئه        ا 
 

 :  بواعث الشكوى -3
وجدان أن هناك ابعثني أساسيني  ولكننا ، (19)هناك بواعث عدة للشكوى أشار إليها بعض الباحثني

 :  هلا ومها
 :  بواعث شخصية  -أ

فيلجأ إىل  ، وتتكون هذه البواعث عندما يعجز اإلنسان املتأمل من الوصول إىل حتقيق ما يطمح إليه
 . الشكوى ليبسط من خالهلا آالمه الداخلية املختلفة

 : بواعث اجتماعية -ب
يواجه األوضاع االجتماعية السيئة يف جمتمعه إىل بث وهذه البواعث تتجسد يف اضطرار الشاعر وهو 

 .  اليت يتمثل فيها وجع اآلخرين، شكواه
إن سبب الوقوف عند هذين الباعثني هو إننا وجدان أغلب شكوى األخطل تنحصر فيهما من خالل  

 . النماذج الشعرية اليت كانت مدار دراسة البحث
فأخذوا يشكون ،  ويكاد ال خيلو ديوان شاعر منها،  هم لقد اعتمد الشعراء يف توظيف الشكوى يف أشعار 

إذ ، وشاعران األخطل من بني هؤالء الشعراء. أو فراق احلبيبة، أو يشكون الدهر، الظلم الذي حلق هبم
وكأنه كان ميثل صورة  ،  وجدانه يف بعض قصائده شاكياً سواء يف مقدمات قصائده أم يف األغراض املختلفة

وخصوصًا الشكوى إىل هللا سبحانه  ، ذي كانوا يلجؤون إىل الشكوى يف أشعارهمالشعراء يف عصره من ال

 
 . 38/388 اتج العروس -14
 . 18امرئ القيس / ديوان -15
 . 12 يف الشعر العريب من النصف األول من القرن العشرين / الشكوى -16
 . 1059الشعراء العذريني يف العصر األموي / شكوى -17
 . 5أيب متام /  شرح ديوان -18
 . وما بعدها، 8يف الشعر العريب يف النصف األول من القرن العشرين /  الشكوى: ينظر -19
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 : (20)فهذا مجيل بثينة يشكو ما بدا له من حب بثينة قائاًل ، وتعاىل

كإل كلليل كركللالجكلكإل كلل لبهك حللبك
كرلكتل لنليللكللليل كتليلوللك ل ليل ل 

ك

كولنل كنللككلللاللج ك لحليل ك ل  ول كك
ك   لل ل ك كتلانىلل كإليالاكىلبكللضلب 

ك
 : (21) وكذا جرير يقول 

كإل كلليل كركللالجكراكنلبلحجخك لب ل  ك
كلللكلوليل كملاعلولبك كتل كالخ كتل لرلل  كإذل

ك

كنل للليلبكك كرنرللل دكعلكل ل  كورىل  كإذل
كلليلبلليلبك ك لج   كعرللليا ك لاللجاكعليليل لب

ك

 : بواعث الشكوى عند األخطل
السن ففقد حنان األم وهو صغري ، لقد أمَلْت على األخطل ظروف حياته مذ كان طفاًل تقلبات عدة

فعاش يف كنف زوج أبيه اليت كان ، أما بسبب وفاهتا أو ألن أابه طلقها، بعد ما غابت عن مسرح حياته
فعاىن ، إذ كان جيوع دون أن جيد ما يسد به رمقه، هلا بعض البنني الذين تفضلهم عليه حىت يف األكل

ائده عندما كان يشكو انعكس ذلك يف قص، وبعد أن تفتحت قرحيته الشعرية، (22)احلرمان منذ الصغر
 . (23)واصفاً نفسه ابالنكسار والضعف واخلوف واحلاجة، مصائب األايم

 : الشكوى إلى اهلل: المبحث األول

فقد أتثر ابلدين اإلسالمي احلنيف وما   -وإن كان نصرانياً -مبا أن األخطل عاش يف العصر اإلسالمي  
 . شكواه إىل هللا سبحانه وتعاىلجاء به من تعاليم مسحة وكان هذا األثر جلياً يف يف 

فُقتل   (24)فمن شكواه اليت قدمها إىل اخلالق العزيز جل ثناؤه هي عندما حلَّ بقومه البالء يوم البشر
 : (25) فخاطبه قائالً ، فلم جيد نصرياً له غري هللا،  الرجال وُشردت األطفال

اف ِبلبش        ر وقع        ةً   لق        د أوق        ع اجلح         
 ذم          ة  فس          ائل ب            م          روان م          ا ِبُل 

)مص         عُب(  بن         زوة ل         ص  بع         د م         ا مره
افُ   ث أمرت                     ه، أاتك ب                     ه اجلح                      

 لق        د ك        ان للج        يان م        ا ل        و دع        و ُُ 
 

 (26)إىل للا املش                                    كّت واملع                                    ولُ  
 ال ي                زال يوص                لُ ، وجب                ل ض                عيف  

 (27)ِبش            عث ال يُفل            ى وال ه            و يُغس            لُ 
 (28)جب                يانكم عن                د البي                وت تقت                لُ 

 ب                ه )عاق                ل( الروى أت                تكم تن                ز لُ 
 

 
 . 1/60ديوان مجيل بثينة  شرح -20
 . 708جرير /  شرح ديوان -21
 . 30األخطل شاعر بين أمية / : ينظر -22
 . 143حياته وشخصيته وقيمته الفنية / ، الكبري األخطل: ينظر -23
 ويوم الرحوب، 1/426: معجم البلدان: ينظر، الفرات إىل أرض الشام من جهة الباديةاسم جبل ميتد من عرض : البشر -24

وهو ماء لبين جشم بن بكر رهط األخطل أوقع ،  وقيل هو موضع ابجلزيرة،  ويوم البشر ويوم خماشن واحد كان للجّحاف على بين تغلب
فخشي أن يُعرف ، أان عبد  فُخِلي سبيله: وُسئل فقال، ظّنوه عبداً وُأِسر األخطل وعليه عباءة ف، به اجلّحاف بقوم األخطل وقعًة عظيمةً 

 . 3/37: معجم البلدان: ينظر. فلم يزل فيه حىت انصرف القوم فنجا وقتل أبوه غياث يومئذ، فرمى نفسه يف ُجبٍّ من جباهبم، فيقتل
 . 161: األخطلديوان  -25
 . 161الديوان / ينظر هامش ، حكيم السلمي ابن: اجلّحاف -26
 فثار له أخوه،  هو الّنايب ابن زايد الذي قتله مصعب:  األشعث.  تغليب قتل األشعث:  مصعب،  أراد هبا هنا اجلّحاف:  اللص  -27

 . 161هامش الديوان / : ينظر. عبيد هللا بن زايد بن ضبيان فاحتّز رأس مصعب
 . ّحاف إىل عبد امللكمعصب الذي احتجزه عبيد هللا بن زايد فأتى به اجليقصد رأس  -28
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وينجو من ،  وهو يشاهد القتلى من القوم نساًء ورجاالً ،  أمام حمنة قومه حائراً عاجزاً لقد وقف األخطل  
 . وهو نعم املشتكى إليه واملستعان ، فلم جيد معيناً وال انصراً له سوى هللا جل وعال،  املوت أبعجوبةٍ 

 الشكوى إلى الممدوح : المبحث الثانف
وكل ما كان خيتلج يف ، ليبث فيه شكواه ومعاانتهلقد وظف األخطل غرض املديح أكثر من غريه 

اليت حال اليأس بينها وبني ،  فكان ما يقوله تعبرياً صادقاً عن تلك النفس املضطربة ،  صدره من مشاعر اهلم
 . حتقيق ما كانت تصبو إليه 

ليكون ،  فقد ال جيد الشاعر أمام الفقر بّداً من أن يذهب إىل ممدوح له عسى أن حيظى مبا جيود عليه به
 : (29) يقول األخطل، ذلك جزءاً من التخفيف عن معاانته

للبك ككلللا لب ب ل كللل ل لَكللولب كوللنل كرعل 
ك ك لل   كلللجل كلللل   كدلللليلليللوللبا كنللانلل 

ك

كل  لل للبخهكك تللحلل   كوخا كللللكلل للبا كىللج  
كن ل كعين ك كنظل كر لللللل كت  ك بكعلبخهكلللللل

ك

عنه الفقر الذي فيغدق عليه ابلعطااي اليت تزيل ، فالشاعر هنا يناجي نفسه عسى أن يلتقي ابملمدوح
حىت إذا ما استجاب املمدوح وقدم ، وأصبح حائاًل أمام حتقيق مقومات العيش اليت حيلم هبا، حلَّ به

فيما نراه يبحث عن طريقة أخرى  ،  ليذهب إىل قربه مطمئناً ال خيشى شيئاً ،  كان مسرتيح البال،  خدماته له
جاء على ظهر نوق هزيلة ال تقوى على شيء وقد  ،  فيشكو إليه،  مع ممدوح آخر ليستجلب هبا عطفه ومّنه

 : (30)يقول 
كنلل ولا كرنللب كإللليللالللا ك، كرخملل    اا ك للوللأ

كتلرىلللأ ا كولدللل لنلحليللكلليلنليل كو ل   ك،
كإلليلمكنللكلارلجلخ ك ل ل كتل ل لولتك،

ك

لللبكك جنلل  كلللرلل  كىلل للب   كنللاع للللب   كرتللجب
لللبك جنلل  ولل  كدللللا كلللل  للب ه كرلللجلاا حلليللأ   كتلل 
لللللللبك رجن  كك  ك ييلللللللللل   كع  لتبكعي ك للللللٍلجا 

ك

فيصّور ما أصاب النوق من  ،  إمنا يلجأ إىل اإلمياء،  أن الشاعر ال يشكو الذي أصابه مباشرةنلحظ هنا  
حيث التفت بطوهنن بظهورهن من اجلفاف الذي حلق هبن  ، هزال بعد أن استقبلن فصل الصيف الالهب

ذا اجلهد مستفهماً أال تستحق هذه النوق أن تكّرم على ه،  من طول املسري يف رحلته الشاقة صوب املمدوح
 . الكبري الذي بذلته؟ وتكرمي النوق إمنا يعين تكرمي صاحبها )الشاعر(

إذ كانت صلته به آخر ما ، وعلى قدر اخلطوة اليت كان حيظى هبا األخطل عند الوليد بن عبد امللك
حماولة  يف  ،  فإنه حياول استثمار تلك الضرائب والغرامات اليت فرضت على الناس،  (31)عقده يف البيت املرواين

 : (32)فيخاطبه قائالً ، منه لتحمل مسؤولياته للتعبري عن حاجات القبيلة 
جلتللب ك لل  ج  ك للا جاه يلل  كللللضلل  يللا ه ب لله كو للا
ك كتللا للا ك لل   لل   كل نللبيا كلنللل يللحللل ك للا
ك ك للل    نلب كتلرلج   كعلولببكإلل كللل ب
ك كولخ لللبد  علللبا  كزه كنلللل با عللل    كوزا

كك كلل للل  ل   ييكوللىللب    كللرللب للبب  ككلله
ك كنللضلليلل   كرللب لل    وللم  كو لله وللم  كنللرلله
وا ك كللللكلل    كعللا لل   رللللب د  ك ا كو للا ق
كللرلللليللجا ك علل   كللللوب رللولل  ك لل  كلللا كإذل
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 24:  العدد

كعلليلليلل للبك  ت  كعللبنللا ض لللل   كنللا ب كوإعللأ
كك لللل   لل كلل تلللل ك  للللل كوعضب كولا لللبي 

ك

كملللا وا ك ضللل   يلللا كون  للللل  كرلللا لنلللبد 
ك للللللضلللللللللل   لللل كنضلللللللللل بكلل ب تحيأ
ك كللللللللكلللللل  لللللللللللللللللللللللللللل  

ك

للممدوح عرب ما يريده من سري على مطيته اليت أرهقها التعب فالشاعر ميهد لشكواه اليت يقدمها 
ألن هذا ، وال ينسى أن يرفع من شأن املمدوح ليصل إىل مبتغاه، والشقاء يف الرحلة إىل محص البعيدة

حىت إذا ما رأى عالمات االرتياح ،  هو القادر على ابرام كل أمر عجز عنه اآلخرون   -حبسب رأيه-املمدوح  
وهي رفع األعباء عن أبناء قومه من الضرائب ، وضع الشكوى بني يديه، جه ممدوحهقد الحت على و 

فكأن من وطأهتا وشدهتا عليهم  ، وقد أخذت منهم الكثري، والغرامات اليت فرضت عليهم دون وجه حق
 . جعلت رؤوس فتياهنم مطأطأة يف مبالغة واضحة منه السرتداد عطف املمدوح يف رفعها

األخطل أن يُبدي امتعاضه للممدوح مبا حل به وبقومه بصورة كشفت لنا عمق التجربة  لقد أراد 
 . الشعرية اليت تولدت لديه وهو يف آخر أايم حياته

ألنه يتحدث بلسان قومه ال ، ونلحظ إن األخطل قد جتّرد من وجعه الداخلي ليصور وجع اآلخرين
هذا الراعي النمريي الذي يرفع شكواه إىل عبد امللك ف، وهذا ما جنده عند الشعراء يف عصره، بلسانه فقط

 : (33)مما زاد من فقر قومه قائالً ،  وقسوة احلياة، بن مروان معّرضاً فيها وطأة الضرائب
كخدللللبللل ك كللللولل نلل لليللل كرنلليلل  كرنلليللي
لللللللللل دكإليللللللللللللللمكتوجن  ث  كما كنلكعبزح 

ك

كوعللج للاك ككللللالللج كإللليللمكنللظلليللأ 
كإل كللينللللللب كدحيللللللاك كلجك ى طيلللللل  

ك

 . الشكوى من الحبيبة:  المبحث الثالث

فراحوا يصورون لنا ما كان يعصر قلوهبم من آهات ومعاانة  ،  شغلت احلبيبة ابل الشعراء على مّر العصور
وأغراضهم الشعرية السيما غرض الغزل اترة ، متكئني على مقدمات قصائدهم اترة ، بسبب هجرها هلم

، العربية دائمًا ما كانت ))تشكل املفتاح الرئيس األول يف جتارب الشعراءإذ أن مقدمة القصيدة ، أخرى
 . (34)فإن املرأة كانت مرسومة شاخصة يف صورة الطلل وآاثر الداير((، ومدخاًل مهماً ملوضوعاهتم

، لقد استثمر األخطل املقدمات الغزلية يف قصائده ليبث من خالهلا شكوى فراق حمبوبته وهجرها إايه 
فيشكو أبمل وحسرة واصفًا ذلك املشهد ، فهذه )رضوى( ترحل عن األماكن اليت سكنت فيها بقربه

 : (35) ابلقول
كنللكي كخ لللج ك كولدللل   كعل لب ك، كتل لحل ل  

ك لل لل  ك كدللللاللل لا كتلل لنلليلل  كللللللا، كتللوللب
كتلبتل ل ك كنللكالحلب لل  كلللنليل كإلأ ك لللرلب

كليحيللل،كماع  ىيا ك،كر ل كلعرضلللللللللا كنا
ك

كك كتلولكل لول كلللرلا ب لله ك، كتلبلرلللحل كر لول  
ك كنلل كو لل نلل   كدللللاي  كإلأ ككللللحللال  كلللب

ك كوعللوتلل   هك لل لليلل   كىللاأ كلنللل كنللللللب
ك كع  لللللل   ك،كن  ن ه روكرللللللللللللللللللللللللج  

ك ضللللللللللللللللللللللللللللللللللل ا   كنللل 
ك

 
 . 54النمريي / شعر الراعي -33
 . 71شعر األخطل وجرير والفرزدق /  صورة املرأة يف -34
 . 2/   شعر األخطل -35



 

 الخطل الشكوى يف شعر  

119 

مل يبَق منها  ،  السكران( اليت تسكن فيها هذه احلبيبة خالية،  احلرّان ،  نبتل،  هكذا بدت املواضع )رضوي
والشقاء والذل اليت كانت عليه هذه الداير ولذلك فالشاعر هنا يشكو حالة البؤس ، سوى نبات احلرمل

 . بسبب فراقها
 : (36) ويف قصيدة أخرى مماثلة يقول

ك للربكللني كعلكرخو كور رلل كنب ي 
كنلل   لللل  ك كإلأ كتلليللنللبب كنللب ب كر لل أ
كعىللليل ل أ  ك كنل لول  كو ل كملباكنل لللب

ك

كرىللبنلليلل كك كرخو  ك لل أ كنللل كللل  كوعللبا
انلليلل  ك كنللا كتلل للبي كنللب ك لليللحللب  كتلل لو للل

عبن
 
كر لل لل لل كنلللللللل ك   لل ك  لللل كتبولكلل كت ه لل لل  لللللل

 
كا كبول  كلل

ك

ويشكو إنه مل جيدها ،  مث سرعان ما يعود إليها ،  فيبنّي لنا الشاعر إن قلبه ما كاد يصحو من حب أروى
 . لتداوي قلبُه اجملروح إاّل وكانت معتلة عليه

 : (37) فيقول، وجنده يف قصيدة أخرى يشكو من النساء دون أن يذكر امرأة بعينها
كمل نل لمكعليل لمكريكخر لتك كنلجلدللل  

كللمكنلبانلب لالكنلضل نلب كوتلضل أ لللت 
لللللللللللل ك كل  وعلللللل للللللبك  يأ للللللت  لا كوتضجأ

ك

كلللل نللببكىلليللبلكك كنللل كللللظللايه  َ كرلليلل
كوو للللبل يللأ   كىلل  كنللانلل  ا ت  ضللا ك للطللا
كلاتللللللللللللللللجللك للللللللما ك     ب كوللحبعيللبد 

ك

ه ُعيَن هبا مثااًل وإمنا ذكر الرابب هنا فإن، فنلحظه يشكو هجر الغانيات له بعد أن رأى منهّن األهوال
 . فليس حاهلّن أبفضل حاٍل من الرابب، للنساء

، وقد جيمع األخطل يف مقدمات قصائده شكوى هجر فراق احملبوبة إىل جنب الشيب الذي اعرتاه
 : (38)كما يف قوله

كتللضلل   كرلللا ك، كللللللج  كي ا كتلل ىللللا 
ك لللللبللللرلللبد كىلللجل   كنلللا لللبي 
كعولللللللتكنللللللللكتبد لل ميللللللتكعللللللبخل ك

ك

كورخو ك كوللللل نلللبنلللبك، كولللللوللل  لللل ا
كلل للللحللبنللبك كتلل ملل علل  كوللل لد 
كـللللللاكرد علللللللللكلل تبنللللللللبك ك ييللا 

ك

وكأنه يريد ، إذ يبدأ بسؤال صديقه لعله يتذكر األايم السعيدة اليت قضاها يف شبابه مع أولئك النسوة
الرابب( يف إشارة ، املدّلة ، ذاكراً أمسائهن )أروى، أن ميهد حلديثه فيشكو مهّه وحسرته بعد أن نزل بدايرهن

ولكن هذا احلب مل يستمر ،  فوقع يف حب كل من نزل يف دارها،  صرحية أنه نزل بدار كل واحدة على حدة
 . طوياًل بعد أن ولني عنه بعيداً ليرتكن يف قلبه حزانً شديداً ال يربح عنه

األخطل وهو يف حالة عشقه املتعدد مع النساء حالة السقم اليت أصابت قلبه الذي مل يهنأ  لقد شكا 
وقلبه يعيش حالة السقم ألنه مل يستطع حتمل فراقها  ، فسعاد بعدت عن انظريه، طوياًل حببه املزعوم

 : (39) فيقول
ك ج   ول  يل  كتل ل كلللضليل ليللكنل  كنلبعلتكدلللضلبا 
ا ك نا كدا ض لللللللللبا    لللللللبك ا حأ كنلك   كتبلني  

كك كللكىللاكن حج   لبكو للريال  كنلك حأ
ك لللللللبكوللكىللللاكنىيج   ت  كإذلكتا ملللللل  
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لللللب  ك،ككوإاكت بدلي   ك  ككلرطت:كروك يت 
ك

ك كن لبكتلللللجكنالحللج   كعجلك   كعباد 
ك

بل معها سلمى اليت أخلفت مواعيدها معه فزاده ذلك أملاً  ،  ومل تكن سعاد وحدها هي اليت يشكو منها
 : (40) يقول، وحسرة

كنلبعلتك كدللضلباكت  كللضي يلكتىللليل  
ك ييو كريللل كذ كىيلللي  كو  كتالجاكد 

ك

كنلضلولجا كك كتلبللنليل   حل   كولدللل لرلنلحلتكلل 
ك ىييكنلللللللكديو كللوجلعيلللل  

 
كتبليجيكر

ك

 : (41) ويشكو عّلة السقم مع امرأة أخرى فيقول
كإذكن  للللللتكل بك،ككو  كعين   كللىنااك

ك

كونبككضللل دكت يللل ،كعي كر  كن بك
ك

 : (42) ابلوصل اثنية ليشفى مما يعانيه من األسر والقيود فيقوللكنه يطالبها  
 وخل ص  ي، فجودي ِبا يشفي السقيمَ 

 

 أسيًا بال ُجرم  َأطَْلِت ل   ه الَكب ْ  ال 
 

 : (43) ويقف األخطل عند مواضع احلبيبة اثنية ليشكو أمل اكتوائه بنار اهلجر والفراق قائالً 
كلللضل لا كرنلجل ه تك لللحليل    ك ليلأ كو ل ،

ك كلللثلول   لك ليلب   كللليلجيكنلولأ كور ل ل 
ك كىيلللللللل   كن لللللللللبكن للو   كونبلر  و ه

ك

كك رل   كملبعلتكتل  كوكراعل كالختلب، ك، الل    كـل 
كتلبل لللضلحل لبا كتل لبكلانل  كللل لا ا ك،
كتحيللـللل  ك،ككعب   كوللجتلللللل   كلل لللل    كإلأ

ك

مل يبق منه إاّل النؤي فالداير أقفرت بعد رحيل )ضبرية( اليت خّلفت برحيلها عن الصرمية منزاًل متهدمًا 
 . واألواتد

 .  الشكوى من الشيب: المبحث الرابع

ليستعيدوا مع أنفسهم ذكرايت خلت ألايم ، كثريًا ما اجته الشعراء إىل لوحة الشكوى من الشيب
 . ليعوضوا بذلك عن إعراض املرأة وصّدها عنهم، الشيب الزائلة وفيها من متع منحسرة

فيذكر أايمه مع )سعاد وسلمى وُسعدى( ،  رافضاً االستسالم هلا،  واقع شيخوختهلقد مترد األخطل على  
، ليبني لنا اعرتافه الصريح بتقدمه يف السن، بسبب املشيب الذي غّطى سواد رأسه، الالئي رحلن عنه

 : (44)يقول
 ففي العينني تسهيدُ ، ِبنت سعاد

 وقد تكون سليمى غي ذي ُخُلق  
 ما يصوُب لن   ا، َلْمعًا وإمياَض برق  

 

 فالقلب معمودُ ، واستحقبت لُبُّهُ  
 فاليوَم أخلَف من ُسعدى املواعيدُ 
 ولو َبدا من سع     اد النحر واجلي  دُ 

 

 : (45)فيشكو سبب اهلجر والقطيعة قائاًل ، مث ينتقل إىل لوحة الشيب
بكت    ك  لبع كلل لليل كنلكمح  ك كإنلأ
كنل ل كنلول لولل  ك كو ل ك لاللجاكللرلللحلب

كك كول عىلللباكنضلجا ك،كملبل ىلل كرخ ي 
ك كوتلنلباعل كللللليليكللل علب ل   ك لجنلب 
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ك ك ل ب كللحجلع  لب كىي  كمييكخرلكن ،
كت كلل رهكلحكنلل  كنلككوي   كرع  ا

ك

ك كلللا   كت للل نل  كوا ك، كتليللللكترللل  ل  
كن لللللللل  ك،كإذلكرنر علللللللل ،كتللب ك يلللللل  

ك

الكرب بعد أن كان صبيًا ميتطي إذ أضناه ، كالنسر اهلرم،  فبات مرجتفاً ، لقد َحَنْت األايم ظهر الشاعر
وسرعان ما يفّر الشاعر إىل ماضيه لريسم لنا صورة الندم واحلسرة على أايم شبابه  ، صهوات خيوله الغامرة

فكأنه يربط صورة احلاضر ابملاضي ألمنية كان يتمناها يف شبابه ، اليت مل ينل فيها من وصل الغواين شيئاً 
 . الذي ذهب دون رجعة

 : (46) فيقول، هره وتقدمه يف السنجنده يف قصيدة أخرى يشكو احنناء ظ كذلك 
ك لبتل كلليل كو للل كللحلبعيلبدكإذل ك لب
تلب جتل  ا ك ل ل ك لجدللل كنل  ب كرعل  للللكللولأ
كلرب  للللللللل هك كإللللللل كالل  كنبك  عج لا

ك

كللللالللحلل ك كزتللب ل كنللوللأ م كإعللأ كر للنلللب
كلل لللضل  ك كللليلول ه كنلضل كدلللجلا كولنليلضأ
كو لللللل  ك كإللللللل كذ ككيحلللللل   كولكلللأ

ك

وملّا شاهدن األخطل  ،  فشكواه هنا من بعد الغانيات عن الوصال إذا ما تيقّن من تقدم الرجل يف السن
-ونراه خيتتم أبياته ابلغضب الشديد على هذه النسوة الالئي ، وقد احنىن ظهره وابيّض شعره فقد هجرنه

 . اليت غّطت رأسهال يلبني حاجة من يطلب منهّن املساعدة دون اعتبار إىل الشيبة  -حبسب رأيه
 : (47)ويبقى األخطل يف لوحة الشكوى اندماً على نفسه وهو ينظر إىل شبابه الذي رحل قائالً 

كنل ،ك ل كملباكعلل  ك ل  ل ل ك كتلبدلل حل أ
كلل  ك ىللل ل لبا كلكرعلتكنلضل   ك لنليللا
كتل كلي للحلببكللل  ك ل كتلبدكن اوا ك
كوللك كلل ول ككحبعللللب  كللللك   لل كلل ي  

كك كن بك لللللل  كإاكلل حللللببا كلوروللللللجا 
ك

كتليل كنل  لللجا كك كنلب حل   كنل لأ كولللضللل  
كللل  ك ل كتلبدكن اوا ك كولكلل للحلبب 
كنلج لجا ك كلل للليل ا ك ل ا  كريكتل كاول  

كلل حللببكللللا لل   ا كنبكروخ كللضجا ك،كعه
كع لللللللللل كونرلللل واك كن ر    ي   كولل أ

ك

مث سرعان ما جييب عليها ، وعالمات استفهام أخذت منه مأخذاً ، يضعنا الشاعر هنا أمام تساؤالت
لقد ذهبت ،  و ال نساء ينقدن إليه ليكون زوجاً هلن ،  فال عودة للشباب،  مقراً ومذعناً ملا آل إليه حاله اآلن
فمهما عمل  ، فكان لزاماً عليه أن يؤمن حبتمية القدر والتقدم يف السن، نضارة الشباب اليت كان يتمتع هبا
مث خيتتم هذه اللوحة يف إن الشباب حممود  وإن الشيَب مذموم  ، إىل الوراءال ميكن له أن يعيد عجلة الزمن 

، (48)ونتفق مع ما يراه أحد الباحثني يف ان هذه القصيدة قد قاهلا األخطل وقد جتاوز األربعني،  ومصدود عنه
 . وانطواء مرحلة الشباب من حياته، إذ ان معانيها واضحة يف استسالمه جراء تقدمه يف السن 

فنلحظه يف قصيدة  ، اختذ األخطل من لوحة احلبيبة جمااًل رحبًا ليبث من خالهلا شكوى املشيب لقد
 : (49)أخر يتحدث فيها عن حبيبته )سلمى( اليت هجرته بسبب الشيب الذي غزاه قائاًل 

ك ككلللطلجا  ب كعلج كعل لأ كاعل لللب كولليل لللبك،
ك  كلعكي  كلل حللببه كخ للضللباا كخردكراأ

كـلج كعل ل كلللاللابك لا لباك كلل  كـلجدكنلب
جل يلللل  ك كن يحلللل ك ب  ت لللللللل كعا كوراأ
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كك 

 : (50)يقول فيها ، وكذا احلال يف مقدمة أخرى له مع نساء أخرايت
عللجي ك كوخا حلليلللللب ك للا كرنللبنلل   ك للللا نللت 
جل لل للب كدللللا كولىلل لليللبخه ب كنلل للأ له يلل  كللليللحللا
كرزنللضلل لللللب كنللحلل خ   لا ولل  وللأ كتللا كوإذل
ولل  كتللل للللأ كخر للل كللللحللجلعلل كإذ كواعللب

لللللل ك لللللل ك كرعأ ح    كوخر لللللللللا كعي  لللللللل كما
ك

كلللولالل لجي كك كنل لللولب ا  ولكلا كلا كلللول  كونل ل
كرخوي ك كذلب كلللحلليلل   كعلليللوللت  كولللنلل 
ك لل وي ك كتلليلليللَكو للللبلللللللأ ب  يلل  للأ كىلل 
يللجي ك ك لل  لب كلللللل  كتللوللب كلل للللحللببه و    كخا
لللللجي ك كود  لللل   كتيلللل كت وأ كتبلج لللللل  

ك

،  بوصلهاهنا يشكو األخطل قطع وصاله من ابنيت سعيد بن هاينء )أمامة و رعوم( ألنه كان أيمل 
وهذا األمر أدى إىل صّده ، فبدا هزياًل شاحباً ، والكرب قد الح على وجهه، ولكنه يرى شبابه قد وىّل 

 . واالرحتال عنه
 : (51)فيقول، على انه يشكو يف قصيدة أخرى هجر الغواين له أيضاً لذهاب الشباب عنه

ك للبو للب ك ما كخر لل للا كإا  كللللحللجلعلل  كإا
ك كعللب للا  ما عللا كوعلل   كرىلليلل لل لل  كوإذل

للللللللل ك كتـعأ للا كوإذلكاعجعللللللمكعوأ
ك

كوه لللبلك
ما كع ل  ج لا ك ا حلببه كلل للأ كن  اا

كنللطللبل كعلله لتللللللأ كعلل لل  كوو لل د 
حللللللبلك كىه ك و لللل بكع  تلللللأ كعى  

ك

، فال مواعيد بعد ذلك، فإّن الغواين ما إن تراه وقد اعتلى الشيُب رأسه فإهّنّن سرعان ما يصدن عنه
لنا الشاعر إن احلال قد يصل بتلك الغواين إىل أن خياطنب الرجل الكبري مث يصف ، ألن شعارهّن املماطلة

 . نسب  يزيده اضطراابً وتشوشاً يف العقل -حبسب ما يراه-بلفظ )العم( وهذا 
، على إننا جند األخطل يف بعض لوحاته يبنّي لنا إن الشيب الذي يشكوه ليس بسبب التقدم يف السن 

أو ليكشف لنا عن حجم  ، ة ايئسة منه للهروب من الواقع الذي يعيشهولكنه بسبب هجر احلبيبة فمحاول 
 : (52) األمل الذي تركه يف نفسه هجر هذه احلبيبة فيخاطب حبيبته )مّي( ابلقول 

كنل ب ك لب ا ك، مل  كلبز كنلضلضكوا  ك ل  كتلاأ
كنللالللا ك عللب كعللللل ا كتلل ل لأ ك للالللجعللا كرلا
كنلكمح  ك للللللللبكت    ك  بعلل كلل ت   نأ كإه

ك

كردللليل  كريكلك ل لبا كك ك، يله  
كعل ل ملاكرلا

كإاكلل لج ك ك، كت ل    كللل لخه كنضل ككللرل ه
ك لللللللل   يا كىا كورلحى  لل كللللل كا حب لللللل  

ك

وأن يعودا إىل سابق  ،  فال ترتكه أسرياً يف حبها-ويشكو إليها أبن جتازي مودته ابملودة،  فهو يدعو )مّي(
مث ، جعلت منه مرتعًا للمصائب واحملنإذ ، ويكشف هلا ما حلقه بعد هجرها له، عهدمها من األلفة واحملبة

واصفًا حاله بعد ذلك مبن  ، يكشف لنا ان أشد هذه املصائب وقعًا عليه هو الشيب الذي الح يف رأسه
 . يرتدي لباساً ممزقاً 

ليميل إىل الدهر متكئاً على أوجاعه اليت ألبسته ،  وما خلفته له من شيب،  ويرتك األخطل أوجاع احلبيبة
 : (53) إايه قائالً 
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كو  كلحىتكلللللل لكلل تلللللل كرعرلللل  
كتلحلباكنل ل ككلللحلبنل  تل ، كنلضل كلل أ

كول،كإذكلكر بولكرنلللللل كللضللبذلد
ك

ك   كتكي كخردلل كلل للي كولكلل ضاك
كخ لا كعلبزل  كملباك للليل لب  كملاعلولب

كذوك ب  كدال،كرننللل كعي كللوب  كإا 
ك

 : (54)بثه األخطل بقولهوهذا ما ، وقد يكون الشيب مسّوغاً للحبيبة يف أن ترتك الشاعر وتكرهه
للل  ك ك للبلللتكنلل  ب كو لل  ك لليلل لل لل ، كإذل

كتـاك مكخ نلل ك للل كنلللللباكن لل ك
ك

ككلللبنلبكك كرخلبكملحل دكوللرللل  رليلله
كلليلبنللللللللب كتنلللل كرخو كنلللل كلل دلل ا

ك

وقد ،  فصاحبته تركته ألهنا شاهدت صدغيه،  فيستذكر وهو يشكو عّلة الشيب بعض جتاربه مع النساء
والكشف ، ولكنه أيىب ذلك يف حماولة الستذكار أايم الشباب، فال حاجة هلا به بعد اآلن ، الشيبعالمها 

 . عن معاودته النساء
يقول إنه على الرغم من شبابه الرّيق الذي وىّل لكنه ،  ويف حماولة ايئسة من الشاعر ليظهر مبظهر الفارس

 . قادر على أن يروي ظمأ النساء يف احلب
ل إن األخطل يف شكواه اليت بيناها يف املباحث الثالثة إمنا كان حياول أن يفتش عن خمرج ال ميكننا القو 

، ومل جيد غري الشعر متنفساً له يف ذلك بغض النظر عن نوع الشكوى ،  آلالمه اليت كان يواجه هبا قسوة احلياة 
الصمود بوجه  ألن شكوى أي شاعر إمنا متثل ساعة ضعف مير هبا اإلنسان إذ جيد نفسه عاجزًا عن

 . وهذا ما وجدان يف ثنااي هذا البحث،  فيعرّب مضطرّاً للبوح على سبيل ختفيف املعاانة، التحدايت
ابستثناء حديثه يف النص األول الذي ذكرانه ،  والالفت للنظر إن أغلب شكوى األخطل شكوى ذاتية

وهذا يفّسر ابلقول إنه كان ، هامما يعين أنه مشغول بذاته عن قبيلته ومهوم، عن وقعة )اجلّحاف( بقومه
لذا ال مسوّغ للشكوى إاّل يف .  فلم يعرف ضنك العيش حّقاً ،  يعيش حياًة منعمًة يف بالط اخللفاء األمويني

والشكوى من الشيب وتقدم العمر وهذه شكوى ، احلديث املألوف عن الشكوى من ابتعاد النساء عنه
 . شخصية 

ولكنه ، وقد ال يكون صادقًا صدقًا واقعياً ، قبلّيًا يف شكواه وإمنا كان ذاتياً ومن هنا فلم يكن األخطل 
 . صادق  فنّياً فيما بسطه يف شعره 

 الخاتمة

 : بعد استعراض ظاهرة الشكوى يف أشعار األخطل من مقدمات وأغراض توصلنا إىل النتائج اآلتية
األثر الكبري يف شكواه اليت ضمتها يف أغلب كان ألايم الطفولة واحلرمان اليت عاشهما األخطل   -

 . القصائد
 . إن أغلب موضوعات الشكوى عند األخطل كانت يف مقدمات قصائده والسيما الغزلية منها -
والشكوى اىل ،  تركزت الشكوى عنده على أربعة حماور أساسية هي الشكوى إىل هللا سبحانه وتعاىل  -

وقد كان األخطل يشكو إىل هللا يف بعض احلاالت ،  ى من الشيبوالشكو ،  والشكوى من احلبيبة،  املمدوح
، فيما كان يف شكواه للممدوح يروم احلصول على مبتغاه الذايت إن أتّخر ذلك، حينما ال جيد انصراً سواه

، أما الشكوى من احلبيبة فقد وجدان تعدد أمساء النساء الالئي تغزل هبن األخطل وشكا من صدهن عنه
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فيما بقيت لوحة الشكوى من الشيب معربًة عن تقدمه يف السن ، يف مقدمات قصائده وكان أغلب ذلك

 .  وهجر احلبيبة اترة أخرى، اترة
سار األخطل على خطى أسالفه الشعراء اجلاهليني يف شكواهم اليت كانوا يبثوهنا عند وقوفهم على  -

 . جديدة يف شكواه أي مل يكن مبتكراً صوراً ، وكذلك يف الرحلة إىل املمدوح، األطالل
وإمنا كانت عبارة عن لوحات ضّمنها يف قصائده والسيما  ،  مل تكن الشكوى عند األخطل غرضاً لذاته  -

 . املقدمات
أفاد األخطل من جتربته الشعرية الطويلة يف توظيف الشكوى يف أغراضه الشعرية لتحقيق ما يريد  -

 . راء عصرهإيصاله للمتلقي بصورة كشفت عن مدى شاعريته بني شع
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