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 شعره العاطفي

تطفح دواوين شكري األربعة األخيرة بالشعر العاطفي الفياض. وتمثل عاطفتو 
وسيمة  -كما ىو لدى الرومانتيكيين -في الحب نوعًا من التقديس ألنو في نظره

 لتطيير النفس ولذلك عبر في عواطف حبو عن آالمو وعذابو.
دة في الغزل، فمم يأبو بصفات وقد وجد ىذا الحب لدى شكري )طريقة جدي

نما اتجو إلى الروح، ليكشف جماليا، فالجسد فان، وعشق الجسد ال طائل  الجسدية، وا 
فيبحث عن السعادة الروحية، عن الحب وراءه، إال المذة الوقتية العابرة، أما شكري 

الذي يضيف إلى رصيد روحو أرصدة غير فانية تظل حية، وأن سببت لو العذاب، 
 .ع واآلىات التي تنطمق منو تطير روحو(فالتوج

 قصيدتو )مناجاة حبيب( ىذا المفيوم الذي أشرنا إليو فيو يقول: وتوضح 

ذا وضععععععععلج وعععععععي ال فعععععععو   ععععععع ا    وا 
ذا رغبعععععععععو لععععععععععج الضععععععععع و  وعععععععععع   ي  وا 
ذا وضععععععععععلج وعععععععععي الفععععععععع ا  وععععععععع   ي  وا 
  ععععععا ل ععععععو حفععععععي م ععععععج   ععععععي  فحععععععع 

 

 اذرو ع  ععععععععج لعععععععع   الب ععععععععا  حب بععععععععا 
 المشععععععععبوبا خشععععععععه ع  ععععععععج ل  ب ععععععععا 

  خشعععععععه ع  عععععععج مععععععع  الفععععععع ا  و  بعععععععا
 لسععععععععه  ل عععععععج مععععععع  ال سععععععع    بوبعععععععا

 

والشك أن في ىذا الغزل رقة ما بعدىا رقة، وىي رقة فييا صفاء ونعومة، 
وتغوص إلى أعماق الشاعر، فتعبر عن لييب عواطفو المشبوبة. تمك العواطف 

 عذاب تطييرًا.الرومانتيكية التي تصل إلى حد تعذيب النفس ألنيا ترى في ىذا ال
وعمى  الرغم من أن الشاعر قضى حياتو دون أن يرتبط برباط الزوجية، إال 
أن فؤاده قد خفق بالحب واكتوى بناره، شأنو فيو شأن زميمو العقاد، ونظرة إلى 

السبع، واالولى منيا عمى الخصوص تستطيع أن تدلنا عمى ما كان يكابده مجموعاتو 
قصائده في الحب أن تدلنا عمى ىذا التيار في  استطاعت عناوينفي حبو. وربما 
قصائد )مناجاة الحبيب( و)الحب والميل( و)مغالبة اليوى( و)مطال شعره. فمو مثاًل 

و)أماني الحب( و)زورة الحبيب( و)الحب والرقة( اليوى( و)الشاعر وحبيبتو( 
 و)عقيدة الحب( و)حاالت الحب( و)رثاء الحب( و)لجاجة الحب( و)خطرات الحب(



و)اليأس من الحب( و)الحب األعمى( و)اليوى( و)الحب اليالك( و)الحب يدعم 
 بالحب( و)إسعاد اليوى(.

فإذا عممنا أن ىذا العدد من القصائد قد ورد في ديوان واحد من دواوينو 
عنف ىذا التيار الذي مما يوضح السبعة أدركنا مدى غمبة التيار العاطفي في شعره، 

 التيار الرومانتيكي.يسير في رافد واحد مع 
الحب في شعر شكري بالطبيعة، فإنو يرتبط بالعديد من مظاىره وكما يرتبط 

كالنجوم والميالي  واليالل والبدر والورود والبحار. وكذلك ترتبط بو األلوان كميا ففي 
 البيتين اآلتيين يرتبط الحب باليالل والنجوم والبدر والزىور: 

  حعععععععععع ه ي ع ععععععععععج ال عععععععععع    ذا بعععععععععع ا
   عععععي  حعععععن الععععع بر  مععععع    ععععع  حعععععب  و 

 

 ولخبر ععععععععي ع ععععععععج ال  ععععععععو  الزوا ععععععععر 
 ولسعععععععععععععع  ي حلعععععععععععععه  راج ا زا عععععععععععععر

 

 وكذلك الميل، بقولو: 
 وا لعععععل طعععععوا  ال  ععععع  باسعععععمج  ا ععععع ا  

 

 و عععععععا س  عععععععذا العععععععذ ر  ا  مخعععععععامر 
 

 والماء والزىر والجنة:
 و ععععععا حبعععععع  الحسعععععع  الععععععذ    ععععععا  معععععع 

 

 غععععععععععع  رج مععععععععععع   وز عععععععععععر  اضعععععععععععر 
 

وكذلك ارتبط في مجال معاناة الحب، بأمواج البحر وظالم الميل وأعاصير 
 الرياح:

 ح ععععععالي  ذا مععععععا غبععععععو ع ععععععي زواخععععععر
 وععععععء  ب ععععععا  معععععع  بععععععع  بععععععع ج  ععععععاو 

 

 لمعععععععو  و فعععععععع   العععععععع  ه وا عا ععععععععر 
 وا  ر ععععععا  معععععع  بععععععع  بععععععع ج بععععععا ر

 

وكما ارتبط الحب لديو بمظاىر الطبيعة، فقد ارتبط بالموت ألنو يرى أن 
حقيقة واقعة، وىذا يتصل بتياره التفاؤلي الفمسفي الذي درسناه. وىو ما يؤكد الموت 

نما يمتقيان عمى أن التيارين  التأممي الفمسفي، والعاطفي، ال يسيران بخط متواز وا 
صعيد التجربة الحياتية لمشاعر. ألنو يستمدىا من حياتو الخاصة بعيدًا عما يحيط 

 بو، فيو شاعر ذاتي كامل الذاتية.
الشديدة في وصور حبو التي ترتبط بالموت، رىيبة قاسية، تعكس معاناتو 

تجاربو العاثرة. لذلك ارتبط الحبيب لديو أحيانًا بالموت والذود والقبح والريح النتنة 
 ويقول:



 سعععععععع  فذ و ععععععععج المععععععععوو  مععععععععرا  م عععععععع را
 و ء ععععع  م عععععج الععععع و  معععععا شعععععا  ح بععععع 

 

 ول  عععي العععذ   ععع    عععو معععا  ععع  لحعععاذر 
 فمععععععععج  ععععععععاخروو  ععععععععج م بععععععععو  وع

 

وىذا الطريق الذي سمكو في حبو، ىو الطريق نفسو الذي سمكو بعض الشعراء 
 الرومانتيكيين الذين تمذذوا باأللم واستأنسوا بعذابو.

وأكبر الظن أن عبد الرحمن شكري ما كان ليقبل الحب الذي يأتيو يسيرًا طيعًا 
ه، ألن قمقو الفكري من غير مكابدة أو عناء، ولو أنو أتاه عمى ىذه الصورة لرد

واالجتماعي الذي اسممو إلى التأمل الفمسفي الذي عذبو وارىقو، ىو الذي اسممو إلى 
ىذا التنوع من الحب الذي يعذب صاحبو ويضنيو. والواقع أن عذا العذاب الذي 
يفيمو الناس العاديون، ربما يكون مطمبًا أثيرًا لدى الرومانتيكيين الذين فمسفوه وفقًا 

م الفكرية الخاصة. ومنيا انطمقوا في التعبير عن نظرتيم إلى الحياة والكون لمواقفي
 بو من حب وبغض وسعادة وشقاء.والطبيعة واالنسان، وما يتصل 

بيا ورفاقو، يحممون ىذه الدعوة، ويبشرون ووفق ىذا المنظور، ظل شكري 
 في شعرىم وجرى في ذلك شعراء أبولو من بعدىم.

المواقف التي تنطمق من فمسفة الشعراء الذاتيين من أمر ىذه وميما يكن 
العاطفيين فإن شكري كان من أشد شعراء الديوان تحقيقًا ليذا التيار الذاتي المدمر. 

قد انسحبت عمى ذات الشاعر، فأحالتيا إلى كيان متشائم، ال يعرف ألن نتائجو 
 سبياًل إلى التفائل، إال في أقل الحدود وأندر المواقف.

 
 


