
 (31المحاضرة )
 ميادين الشعر والنقد

جاب عبد الرحمن شكري آفاق الشعر والنقد، وبين فييا مواقفو، وسجل اراءه وىي ال 
 تختمف في شيء عما  صدر عن زميمو العقاد والمازني.

وقد عكس ىذا االئتالف، الوحدة الفكرية لمجماعة، وىي وحدة متماسكة قمما وجدنا ليا 
 دبي الحديث.مثياًل في تاريخنا اال

غير أن المعروف عن شاعرنا شيرتو في ميدان الشعر أكثر من عنايتو بميدان النقد 
وربما كان ىذا سببًا في أن يقدم الدارسون ىذا الشاعر عمى غيره في مجال الشعر في حين 

 يجعمون العقاد ناقد الجماعة دون منازع.
 آفاق الشعر: 

الرحمن شكري أن تفصح عن شعره الذين طبع تستطيع الدواوين الشبعة التي تركيا عبد 
)بطابع حزين ال يستمد فيو من شعر المنزع الرومانسي فحسب، بل يستمد فيو من حقائق حياتو 

كما  وحياة الشعب المصري من حولو... وأكثر أشعاره في دواوينو من ىذا الضرب القائم الحزين 
ن ىو الذي حدد موضوع القصيدة لديو، يقول الدكتور شوقي ضيف. وىذا الضرب القائم الحزي

بالوقوف عمى النفس اإلنسانية والحياة، وانبساط المذات، وىو الذي جعمو يميج بذكر الموت 
 ويتغنى بالطبيعة وىو الذي وجو مواقفو إلى الشك والتمرد، ولونيا بروح من التشاؤم.

النفسي أما وىذه الموضوعات يمكن ان تقع تحت عنوان واحد ىو: الشعر التأممي و 
الموضوع اآلخر الذي استأثر بديوانو، فيو شعره العاطفي الذي تندرج تحتو قصائد الحب التي 

 تغمفيا غاللة رومانسية تكاد تمتد إلى معظم شعره.
 شعره التأممي والنفسي: 

محمد مندور عن شكري وشعره )أخذ شكري يقصر تفكيره عمى نفسو وكمما ازداد يقول 
شعره يزداد اصطباغًا بصبغة التأمل واالستبطان الذاتي وحيرة التساؤل  في ىذا السبيل، أخذ

 .والشك... ولعمنا نستطيع أن نتابع ىذا التطور الرائع المدمر في أجزاء ديوانو المتتابعة(
وقصيدتو )إلى المجيول( خير ما يعين الدارس عمى اكتشاف فضولو التأممي، وولعو 

لحياة والطبيعة والنفس والكون والشغف باستطالعو وكشفو، بالتعرف عمى المجيول من أمور ا
 التي اوردنا بعض أبياتيا في الصفحات الماضية:  كما يقول في مقدمتو ليذه القصيدة 

 كأأأأأأأأأأأأن روحأأأأأأأأأأأي  أأأأأأأأأأأود  نأأأأأأأأأأأ  تحكمأأأأأأأأأأأو
 و نأأأأأأ  فأأأأأأي الكأأأأأأون مأأأأأأن  أأأأأأا  ومقتأأأأأأر 
 بمأأأأأأأي ليأأأأأأأأ  لأأأأأأأأي فكأأأأأأأأرة كأأأأأأأأالكون واسأأأأأأأأع 
 لأأأأأيم الإمأأأأأوه للأأأأأه الم يأأأأأوي مأأأأأن سأأأأأفو

 فأبسأأأأأأأأأإ يأأأأأأأأأدي  و إمأأأأأأأأأق مأأأأأأأأأن   انيأأأأأأأأأو 
  أأأأأأأأأأد اسأأأأأأأأأأتو  فيأأأأأأأأأأ   ا أأأأأأأأأأيو ودانيأأأأأأأأأأ 
 ادحأأأأأأأو بيأأأأأأأا الكأأأأأأأون تبأأأأأأأدو لأأأأأأأي  وافيأأأأأأأو
 وال السأأأأأأأأأأأأأأمو للأأأأأأأأأأأأأأه حأأأأأأأأأأأأأأق بمكأأأأأأأأأأأأأأروه



 و اروي الغميأأأأأأأأأأي بأأأأأأأأأأو ن لأأأأأأأأأأ   نأأأأأأأأأأي منأأأأأأأأأأ
 ىييأأأأأأا  مأأأأأأأا كشأأأأأأأف  لأأأأأأأي الحأأأأأأأق  أأأأأأأاإرة

 

  أأأأأأأد يحمأأأأأأأد المأأأأأأأر  مأأأأأأأا  لأأأأأأأيم يرويأأأأأأأو
 ولأأأأأأأ  ي أأأأأأأ  لأأأأأأأي سأأأأأأأ اال  لال مأأأأأأأا  ناديأأأأأأأو

 
طب المجيول، ويحاول التعرف عمى وعمى ىذه الشاكمة راح عبد الرحمن شكري يخا

 مجالي الكون، ويجيد نفسو في اكتشاف أعماق النفس، ولكنو يرتد خائبًا مييض الجناح.
وأغمب الظن أن الذي دفع شاعرنا في محاولة استكناه الكون ومعرفة أسراره ىو قمقو 

ي أصابو منذ الفكري وتمرده عمى كل ما يجده في المجتمع البشري من صور الفساد والتيرئ الذ
منتصف القرن التاسع عشر، كذلك ما كان يجز في أعماق نفسو من شعور بالغبن والظمم، وعدم 

 تمكنو من تحقيق طموحاتو وتأكيد تطمعاتو في كل مجاالت الحياة االدبية واالجتماعية.
والحق ان شكري قد استجاب استجابة شديدة ليواجسو النفسية. إذ حظيت النفس 

وافر من تحميالتو ومواقفو وىو أذ يتمثل النفس االنسانية يستبطن ذاتو ويغوص  االنسانية بقدر
في أعماقيا متسائاًل مستفسرًا تارة، وحائرًا تائيًا تارة أخرى حتى ينتيي بو ذلك إلى الغرض في 

 قمقو وآالمو وأحزانو: عذاب نفسي يثير 
 يقول في قصيدة )المجرم(: 

 يأأأأأأأأأأأأر  النأأأأأأأأأأأأام  ن النأأأأأأأأأأأأو     رحيمأأأأأأأأأأأأ 
  مأأأأأأأأأأأه الحمأأأأأأأأأأأ  اسأأأأأأأأأأأيا  نقمأأأأأأأأأأأ يأأأأأأأأأأأي 

 فيأأأأأأأأا بمسأأأأأأأأأ  االحأأأأأأأأ ان ا أأأأأأأأأبح   ونيأأأأأأأأأا
 

 ولكأأأأأأأأأأأأأأأن نأأأأأأأأأأأأأأأو  ال أأأأأأأأأأأأأأأارمين  قأأأأأأأأأأأأأأأا  
 فأأأأأأأأأأأأأاحي  نأأأأأأأأأأأأأومي كأأأأأأأأأأأأأال حي   أأأأأأأأأأأأأ ا 
  مأأأأأأأأأأأي فبإأأأأأأأأأأأي مأأأأأأأأأأأا و أأأأأأأأأأأد  كأأأأأأأأأأأ ا 

 
( يرى الحياة شيئًا جمياًل. فيما يجمع بين الخير والشر ويوضح في قصيدتو )فن الحياةو 

موقفو إزاء كل منيما، إذ يرى أن طبيعة كل منيا ال تتغير، وأن اإلنسان ميما حاول ذلك فإنو ال 
 يمتمك القدرة عمى التغيير.

أما عن كنو الحياة فإن الشاعر يرى أن )الحياة سر كبير وىذا السر ىو سبب جماليا، 
: وسر الحياة عنده  مسكنا بيا، فيي عبء ولغز، ومع ذلك فكمنا يبحث عن سر الحياة وسر ت

 ىو خبريتو بالناس ومعرفتو باحواليم وتقمبات أمزجتيم: 
 قد خبرت االنام يا قمب ىل تنشد سرًا من بعد ذلك وسؤال.

 ويرى أن سر جمال الحياة ىي كونيا تستغمق عمى أفيامنا:
 ةوحيأأأأأأأأأأأأأأأأاة بالسأأأأأأأأأأأأأأأأر  ح أأأأأأأأأأأأأأأأه حيأأأأأأأأأأأأأأأأا
  د أأأأأأأأأأأأأ  العأأأأأأأأأأأأأي  ان يمأأأأأأأأأأأأأوه بالسأأأأأأأأأأأأأر

 

 ىأأأأأأأأأأأأي احمأأأأأأأأأأأأه ممأأأأأأأأأأأأا تأأأأأأأأأأأأراه و  مأأأأأأأأأأأأه 
 ل ا  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا   ا شأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوه ومأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي

 



وكثيرًا ما ينأى شاعرنا عن البحث عن سر الحياة، ألنو ال طائل من وراء البحث، ولذلك 
 قانع بوقعيا:فيو 

  أأأأأأأأ   لغأأأأأأأأ  الحيأأأأأأأأاة يأأأأأأأأا  مأأأأأأأأ   فأأأأأأأأده
 سأأأأأأأأأأأأأأأأأرىا  نأأأأأأأأأأأأأأأأأ  السأأأأأأأأأأأأأأأأأعيد ل ا لأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 

  ب أأأأأأأأأأأأأأأأأا  يحنأأأأأأأأأأأأأأأأأه  ميأأأأأأأأأأأأأأأأأ   قأأأأأأأأأأأأأأأأأيي 
 ر لأأأأأأأأأأأأأأدييا يت مأأأأأأأأأأأأأأهتأأأأأأأأأأأأأأدر  ن ال سأأأأأأأأأأأأأأ

 
والشاعر يرى أن جمال الحياة في تركيا دون تعقيد، كما يرى ان السعيد من الناس ىو 

 من يأخذ الحياة بالمالينة فيقول: 
 ويعيأأأأأأأأأأأأأأأد الحيأأأأأأأأأأأأأأأاة فرضأأأأأأأأأأأأأأأا  وحسأأأأأأأأأأأأأأأنا  

 
 ومتا أأأأأأأأأا  مأأأأأأأأأن يأ أأأأأأأأأ  العأأأأأأأأأي  سأأأأأأأأأيي 

 
نى وعمى الرغم من تجيم شكري إزاء الحياة، ومن شعوره بالممل والسأم منيا، فقد تغ

باألمل وتعمق بأجنحتو، وفتح لو ذراعيو، وطالما استقبمو بشيء من الرضى والقناعة وربما يصل 
موقفو من األمل في الحياة أحيانًا، إلى مرحمة فمسف فييا ابعاده، ومضامينو ودوره في حياة 

أثره  السالم وفي بناء الحضارة، ويبيناالنسان، فيو يوضح دوره في تقدم االنسانية، وفي إحالل 
في إعمام الخير وتحقيق الحياة المثمى. بل انو أحيانًا يرى في األمل رحمة اهلل إلى الناس. 
واألمل عنده أساس الفضائل والدافع إلى سعي االنسان. وىو يمنح الحياة قوة والنفس طمأنينة 

 وجمال الحياة يتوقف عنده عمى مقدار تعمق الناس باألمل.
 التي يقول فييا: و )بياء الحياة(وتتضح ىذه المعاني في قصيدت

 كأأأأأأأأأأأأأأأأ   سأأأأأأأأأأأأأأأأينا  مأأأأأأأأأأأأأأأأه  واي بيأأأأأأأأأأأأأأأأا 
 ووددنأأأأأأأأأأأأأأأأاه  الأأأأأأأأأأأأأأأأدا  لأأأأأأأأأأأأأأأأيم يفنأأأأأأأأأأأأأأأأه
 فاسأأأأأأأأأأأأأينا ل  البنأأأأأأأأأأأأأا  إريأأأأأأأأأأأأأق السأأأأأأأأأأأأأن
 لأأأأأأأ ة العأأأأأأأي  فأأأأأأأي التقمأأأأأأأ  فأأأأأأأي العأأأأأأأي 
 ابأأأأأأأأأأأأأأأأدا  يبسأأأأأأأأأأأأأأأأإ ال مأأأأأأأأأأأأأأأأان ويإأأأأأأأأأأأأأأأأو 
 بي أأأأأأأأأأأأأأ  العأأأأأأأأأأأأأأي  فأأأأأأأأأأأأأأي  واي بيأأأأأأأأأأأأأأا 

 

 كأأأأأأأأأأأان  نسأأأأأأأأأأأا  وكأأأأأأأأأأأان لمأأأأأأأأأأأنفم  ىأأأأأأأأأأأي 
 فتأأأأأأأأأأأر  ال ىأأأأأأأأأأأر فأأأأأأأأأأأي الحأأأأأأأأأأأداق حأأأأأأأأأأأوال

   لأأأأأأأأأأأأأأأأأييوالعأأأأأأأأأأأأأأأأأي  يتبأأأأأأأأأأأأأأأأأ  اليأأأأأأأأأأأأأأأأأو 
 ونيأأأأأأأأأأأأأأأأي ال ديأأأأأأأأأأأأأأأأد حمأأأأأأأأأأأأأأأأوا  محمأأأأأأأأأأأأأأأأه
 ممحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا  ال تأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدو  لال لتسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمه
 مأأأأأأأأأأأأ  الأأأأأأأأأأأأأنفم إرفأأأأأأأأأأأأأو  أأأأأأأأأأأأأ  ولأأأأأأأأأأأأأه

 
وتجري القصيدة بكامميا في ىذا الرافد من األفكار التي تنم عن استطالع ألسرار الحياة 
ومواقف الناس، وما في ىذه الحياة من طرائف وتناقض، وما يجابو بو االنسان من صفاء حينًا 

ر ولمشاعر أمام ىذا التناقض مواقف، ولكنيا ال تثبت عمى حال، بسبب ما ينتابو وكدر حينًا آخ
 من قمق وحيرة كما أنيا تتوقف عمى حالتو النفسية، وقت أن يعبر عن التجربة.



كانت تأمالتو )في األولوية وعظمتيا والكون وخالقو، والبعث وكنيو، والخمود وطبيعتو، 
وتثير قصيدتو  لمجدل واإلثارة والشكوك حول عقيدة شكري( وغير ذلك من شؤون العقيدة، مثاراً 

 المشيورة )حمم بالبعث( ىذا الجدل الذي يقول فيو: 
 مأأأأأأأأأأر   مأأأأأأأأأأي  أأأأأأأأأأرون لسأأأأأأأأأأ   حف يأأأأأأأأأأا
 حتأأأأأأأه بع أأأأأأأ   مأأأأأأأه نفأأأأأأأ  المي أأأأأأأ  فأأأأأأأي
 و أأأأأأأأأأا  حأأأأأأأأأأولي مأأأأأأأأأأن ا مأأأأأأأأأأوا    نفأأأأأأأأأأ 
 فأأأأأأأأ ا  يبحأأأأأأأأ   أأأأأأأأن  أأأأأأأأين لأأأأأأأأو فقأأأأأأأأد 
 و ا  يمشأأأأأأأأأأي  مأأأأأأأأأأه ر أأأأأأأأأأي بأأأأأأأأأأي  أأأأأأأأأأد 
 ور   ا أأأأأأأأأأأأأأأ  ر م لأأأأأأأأأأأأأأأيم  أأأأأأأأأأأأأأأاحبو
  أأأأأأأأأأأأأا   مي كتأأأأأأأأأأأأأو بأأأأأأأأأأأأأالمح  تعرضأأأأأأأأأأأأأو
 رفأأأأأأأأأأأأأد  مستشأأأأأأأأأأأأأعرا  نومأأأأأأأأأأأأأا   وىميأأأأأأأأأأأأأ 
 فأأأأأأأأأأأأأأ مموني و أأأأأأأأأأأأأالوا  أأأأأأأأأأأأأ  وال كسأأأأأأأأأأأأأي
 اسأأأأأأأأأتغفر او مأأأأأأأأأن لغأأأأأأأأأو ومأأأأأأأأأن  بأأأأأأأأأ 

 

  أأأأأأأأدا  كأأأأأأأأان مأأأأأأأأر بأأأأأأأأي ا بأأأأأأأأا  والقأأأأأأأأد  
 ابأأأأأأأأأأأأأأوا ي  وتنأأأأأأأأأأأأأأأاد  تمكأأأأأأأأأأأأأأ  الأأأأأأأأأأأأأأأرم 
 ىو أأأأأأأأأأأا  كالميأأأأأأأأأأأي  أأأأأأأأأأأ  ل أأأأأأأأأأأو  أأأأأأأأأأأر 
 وتمأأأأأأأأأأأأأ  تعو ىأأأأأأأأأأأأأا اال أأأأأأأأأأأأأدا  والممأأأأأأأأأأأأأ 
 و ا   ضأأأأأأأأأأأأأأأأبان ال سأأأأأأأأأأأأأأأأاق وال  أأأأأأأأأأأأأأأأد 

 بكيأأأأأأأأأأأو وي ت أأأأأأأأأأأ و أأأأأأأأأأأاح  الأأأأأأأأأأأر م ي
 ليمأأأأأأأأبم المحأأأأأأأأ  مأأأأأأأأن  ضأأأأأأأأي نا الوضأأأأأأأأ 
  نأأأأأي  أأأأأن البعأأأأأ  بأأأأأي نأأأأأو  وبأأأأأي  أأأأأم 
 ين أأأأأأأأأأأي مأأأأأأأأأأأن البعأأأأأأأأأأأ   ن او محأأأأأأأأأأأتك 
 ومأأأأأأأأأن  نايأأأأأأأأأ  مأأأأأأأأأا يأأأأأأأأأأتي بأأأأأأأأأو الكمأأأأأأأأأ 

 
والقصيدة لوحة فنية دقيقة تكتسب الميارة في ما يصوره صاحبيا في يوم البعث، بل أنيا 

اىا التناحر في الحياة، والفساد في القيم. صورة دقيقة لحالتو النفسية الممزقة القمقة، التي أضن
والشاعر يضفي عمى العالم االخر ما يجده في عالمو الفاسد المتيرئ؛ فاليياكل البشرية في حالة 
من الفوضى التي يبدو فييا الناس يظمم بعضيم بعضًا، ويقتل احدىم االخر ويسرق االخ عين 

 اخيو ويعتدي عمى حقوقو.
 في البعث بقولو: وفي القصيدة يسفر شكري 

 رفأأأأأأأأأأأأأد  مستشأأأأأأأأأأأأأعرا  نومأأأأأأأأأأأأأا   وىميأأأأأأأأأأأأأ 
 

  نأأأأأي  أأأأأن البعأأأأأ  بأأأأأي نأأأأأو  وبأأأأأي  أأأأأم  
 

يمانو.  ولكنو يحس بعد ذلك بالذنب، فيعود إلى االستغفار ويعمن توبتو وا 
ىذا الفكر المضطرب، ىو سمة من سمات التأمل النفسي، الذي يكثر في شعر شكري 

د الظواىر التي أطمق عمييا محمد مندور كثرة عجيبة، حتى  صار يمثل فيو ظاىرة من أش
 )االستبطان الذاتي(.

وقد انتيى ىذا التأمل االجتماعي، إلى العديد من الظواىر الموضوعية التي تمثمت 
 بالبكاء والشكوى واليتاف بالموت.

فقد شكى من ىموم الحياة كتأثره في سمك الترقية الوظيفية، وانصراف الناس عن 
، وظير ذلك في مجموعة من القصائد ، مثل قصيدة )شكوى( وقصيدة االلتفاف إلى عبقريتو



في قصائده عمى حب ذاٍو، )شقوة العيش( وقصيدة )المموه( وقصيدة )سم الخسو( وغيرىا. وبكى 
 قصيدتو )اليوى حمم العمى( وقصيدة )ممك القموب( وقصيدة )التفاىم في الحب(.في مثل 

م لمموت والميج بذكره وتصوير جثمانو أو جثمان ومما يتصل بيواجسو النفسية ىتافو الدائ
 حبيبتو وقد رتع الدود بين جنباتو.

ومن ىواجس قمقو النفسي، ىروبو من الحياة، وخصومو لمناس، وشعوره بظمميم وحسدىم 
 .قراره منيم والبعد عنيم والشعور بالشقاء في العيش معيملو، مما أستوجب 

 فأ أأأأأبح    شأأأأأه النأأأأأام فأأأأأي كأأأأأي  إأأأأأرة
 ني بأأأأأأأأين النأأأأأأأأام مأأأأأأأأن  ىأأأأأأأأي  أأأأأأأأال كأأأأأأأأأ

 فمأأأأأأأأأأأا لأأأأأأأأأأأي  إأأأأأأأأأأأ  لأأأأأأأأأأأديي  ورحمأأأأأأأأأأأ 
 يعيبأأأأأأأأأأأأأأون نفسأأأأأأأأأأأأأأي ضأأأأأأأأأأأأأأم  و يالأأأأأأأأأأأأأأ 
 فيأأأأأأأأا شأأأأأأأأقوة ا يأأأأأأأأا  ىأأأأأأأأي منأأأأأأأأ  ميأأأأأأأأر 

 

 و فأأأأأأأأرق مأأأأأأأأن دا أأأأأأأأي المأأأأأأأأودة  ن د أأأأأأأأا 
  ديأأأأأأأأد  ريأأأأأأأأ    إأأأأأأأأأ ا ىأأأأأأأأي والحمأأأأأأأأه
 وال لأأأأأأأأأي فأأأأأأأأأيي  مأأأأأأأأأن ل أأأأأأأأأا  وال ىأأأأأأأأأو 

 بالسأأأأأأأأأأو  والمكأأأأأأأأأأر وانحنأأأأأأأأأأهويرمأأأأأأأأأأونني 
 فا أأأدو وىأأأي ين أأأو مأأأن الأأأنحم مأأأن  أأأدا 

 
وأبي بمواقف ابن الرومي أنو قد تأثر ومواقف شاعرنا من المجتمع تجرنا إلى القول: 

العالء؛ فقد قرأ شعرىما قراءة ممعنة، وتأثر بمواقفيما من الناس ومن الحياة. وقد كان كل منيما 
 حائرًا إزاء ما يجري في الحياة.قرفًا من حياتو، عمى  الناس، ساخطًا 

 وحدتيا العضوية.في طول نفسو في القصيدة ، وفي تحقيق وربما التقى ابن الرومي 
وجمال ورقة، وقد بما فييا من سحر وحيوية شعره التأممي، وصف الطبيعة ومن روافد 

 تأمل أسرارىا الدقيقة وتأثيرىا في النفس اإلنسانية.
يتأكد لو صمة الشاعر بمظاىر الطبيعة قصائده، والذي يتتبع اسماء دواوينو وعناوين 

أحاسيسو ما كان ديوانو األول )ضوء الفجر( دلياًل عمى ما ليا في نفسو من تأثر في صدق ورب
لديو إلى الصورة الشعرية وعناصرىا ورقة مشاعره، وعمق تأمالتو، بل أن تأثير الطبيعة، قد امتد 

لى المغة التي عني بصياغتيا وأسموبيا والفاظيا التي جاءت رقت يا المؤلفة ليا من لون وحركة، وا 
 موازية لرقة الطبيعة وجماليا وسحرىا.

ما يؤكد قدرتو الفائقة في مجال فقد وفر ليا من العنصر الموسيقي ونتيجة ليذه العناية 
أن الوصف ولعل  ىذه االبيات التي يصف فييا الشمس التي تعانق إحساسو الرقيق، نستطيع 

 تنيض بيذه الصورة التي قدمنا والتي يقول فقييا:
 ت مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه الشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمموكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن 

   بمأأأأأأأأأأأأأأأأأ  فأأأأأأأأأأأأأأأأأأي ا فأأأأأأأأأأأأأأأأأق تسأأأأأأأأأأأأأأأأأأعه
 من أأأأأأأأأأأأأأأأأأر يفعأأأأأأأأأأأأأأأأأأي فعأأأأأأأأأأأأأأأأأأي العأأأأأأأأأأأأأأأأأأود
  يأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر  ن الميأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي  در 

 فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي  مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن لييأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  
 م أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي ا بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاي الحبيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 الإأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرو بالقمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  
 القمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو باحاديأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  



 شأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمم  العاشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأق والسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأارق
 ا فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأق ضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيا لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبم 

 

 المييأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ والعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأادي 
 بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدي ال أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن  المريأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 
في ديوانو نجدىا  من تفاؤل واضح في قصائد الوصف لمطبيعة، والتيعمى أن ما يمحظو 

األخرى إلى حد اإلفراط تشاؤم ممحوظ، ينتيي في دواوينو االول سرعان ما يختفي ليحل محمو 
لشكري، تمثل مع عشرات معممة عمى الطريق الشعري  وقصيدة )الميل( التي يراىا أحد الدارسين 

 من أمثاليا، ىذا االتجاه الرومانتيكي المتشائم.
قالمو وأضفى عميو الطبيعة، أال وأجرى فيو من مظاىر مظيرًا  كر والواقع أن شكري لم يت

فقد وصف البحر ولعًا بوصف الطبيعة، من أحاسيسو ومشاعره، ما جعمو من أكثر الشعراء 
ووصف األرض وما يموج المتالطمة والريح وعواصفيا اليائجة، والسماء وآللى نجوميا، وأمواجو 

 من روائح وعطور.وما يفوح فييا بيا من ورود ورياحين، 
 وفي كل ىذا يكشف عن الصمة بين بيجة الطبيعة، وفرح نفسو وبين غضبيا وغضبو.

والواقع أن ما من شاعر حديث جعل من الطبيعة ومظاىرىا مجااًل لتجسيد األحاسيس 
والمشاعر كعبد الرحمن شكري، خصوصًا مشاعره التي تعبر عن األلم واألسى، وتعكس نظرتو 

حياة. وقصيدتو )األزاىير السود( التي تغنى فييا شكاًل ومضمونًا، تستطيع أن المتشائمة من ال
تعكس ىذا االتجاه المتشائم الذي يتخذ الزىرة الجميمة دلياًل لتجسيد كآبتو القاتمة، وتعكس أفكاره 

 السابية تجاه الكون والحياة والمجتمع. ويقول في أوليا: 
  أأأأأأأأأأأأد  نينأأأأأأأأأأأأا مأأأأأأأأأأأأن   اىيأأأأأأأأأأأأر الأأأأأأأأأأأأرد 

  تعأأأأأأأأأأأأأأأأأأد ليأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ىأأأأأأأأأأأأأأأأأأرة سأأأأأأأأأأأأأأأأأأودا  ال
 

  ىأأأأأأأأأأأأأأأر اليأأأأأأأأأأأأأأأأم و  ىأأأأأأأأأأأأأأأار ا سأأأأأأأأأأأأأأأه  
  ىأأأأأأأأأأأرة حمأأأأأأأأأأأرا  مأأأأأأأأأأأن  ىأأأأأأأأأأأرة اليأأأأأأأأأأأو 

 
وفي القصيدة )يعبر شكري عن لذات الحياة التي يعبيا األلم والندم والحسرة. وىو 
باختياره الزىرة تعبيرًا عن الحياة تم صبغيا بالمون األسود تعبيرًا عن األلم، رائد من رواد الفن 

ارين معًا... والقصيدة في مجموعيا قاتمة شديدة  القتامة تتزاحم فييا والتصوير في ىذين المضم
ألوان السواد والحمرة القانية والبكاء واأللم وزىر النقم والضجر ونبت اليموم والضجر والسياد 

شكري في وصف الطبيعة، وفي قصائد  والسير والعيش الذي أصبح ال يمحي بالشكوى والبكاء(
نة، وخاصة فصل الخريف، وتعد قصيدة )فصول( من خير قصائده التي تأكيد عمى فصول الس

يتحدث فييا عن مظاىر الطبيعة في الربيع والخريف والشتاء والصيف. ويدمج ىذه المظاىر 
 بالنفس اإلنسانية.

وشكري في وصفو لمطبيعة قدم لنا لوحات فنية أخاذة تندمج فييا مشاعره، وما ينتابيا من 
 ما يتجسد فييا من حب إنساني خالد.خوف وفرح، وعواطف و 



ومما لو صمة باتجاىو التأممي، قصائده التي ليج فييا بالموت، متأثرًا بالشعراء 
الرومانتيكيين الذين احبوا الموت وتأمموه، وطربوا لمشاىدة القبور. وربما كان ىذا االتجاه قد رافق 

ى حد طمب الموت، تخمصًا من نفسو لما ينتابيا من شعور بالمالل من الحياة، حتى وصل إل
 عذاب ىذا االحساس، بل أنو وجد في الموت راحة.

وأكبر الظن انو تأثر ايضًا بأبي العالء وما أثاره في شعره من حيرة وتمزق وتفكير في 
 مشكمة الموت والبعث.

ومما يؤكد ىذا، ان شكري قد غاض في أعماق الحقائق االنسانية، شاكًا ومتمردًا 
لشعره ألن يضعو في مذىب ئعًا بين اإليمان والشك مما دفع أحد الدارسين ومستسممًا، ضا

حساسو الحاد المفرط، وتأثره  )الالادارية( والحق أن وضع شاعرنا النفسي، ومواقفو في الحياة، وا 
وابن الرومي. كل ىذه العوامل قد دفعت شاعرنا ألن يقف بالشعراء الرومانتيكيين وبأبي العالء 

 وقفة الحائر المتأمل. أمام الموت
وفي قصيدتو )ضوء القمر عمى القبور( التي يقدم ليا بقولو )إذا رأى اإلنسان ضوء القمر 
عمى القبور، خشع من جاللو ذلك المنظر، الذي يحكي فناء الجمال في الموت، وفناء الموت في 

 الجمال( وفي ىذه المقدمة يتضح موقف الشاعر من الموت.
وت في شعره، الحب والحبيبة، وضوء القمر ويوم الحساب، والتوبة وقد ارتبط بذكر الم

والرحمة والخوف. والعجيب في قصائده لمموت، سعة خيالو. وبراعتو في رسم صور غريبة 
لمموتى، لتخيمو أن الموتى يتكممون ، وأن ليم أصواتًا ترن في آذانو حين يسمعيا، يقول في 

 .قصيدة )صوت الموتى(
    أأأأأأأأأأأأأأأأأأأو  كأنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو ال  ن ل مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوا

 ويحكأأأأأأأي حفيأأأأأأأ  الغ أأأأأأأن  نأأأأأأأد  فوتيأأأأأأأا
 يأأأأأأأأأأأ ن  نأأأأأأأأأأأين الأأأأأأأأأأأري   نأأأأأأأأأأأد  فوتيأأأأأأأأأأأا
 وي أأأأأأأأأأأأأرك  حيانأأأأأأأأأأأأأا  فيحكأأأأأأأأأأأأأي  أأأأأأأأأأأأأرا و
 يأأأأأأأأأأأ ن  نأأأأأأأأأأأين الميأأأأأأأأأأأي ان ىأأأأأأأأأأأد  الأأأأأأأأأأأور 

 

  ريأأأأأأأر الميأأأأأأأاه ال اريأأأأأأأا   مأأأأأأأه  ال أأأأأأأمد 
 وإأأأأأأأأورا  كأ أأأأأأأأدا  الإبأأأأأأأأوي  مأأأأأأأأه بعأأأأأأأأد
 ويعأأأأأوي  أأأأأوا  الأأأأأ    فأأأأأي الميمأأأأأ  القفأأأأأر
  أأأأأأراك العبأأأأأأا  القمأأأأأأر فأأأأأأي ل أأأأأأ  البحأأأأأأر

  أأأأأأأأو  كحشأأأأأأأأر   ال أأأأأأأأدروإأأأأأأأأورا  لأأأأأأأأو 
 

وىكذا يرتبط الموت بخرير المياه وحفيف األغصان وأصداء الطبول وعويل الثكمى وأنين 
 الريح وعواء الذئب وصراخ البحر وأنين الميل.

 والشك في أن األبيات غنية بالتشبييات والصور الناضجة، التي تدل عمى خيالو البارع.
 الطبيعة، كالريح والبحر واألغصان والحيوان. ويالحظ أن الموت، لديو قد ارتبط بمظاىر



وقد حقق فيو مسألة تبادل الحواس التي نادى بيا الرمزيون لشعرىم وىي أن يعبر عن 
المحسوس بالالمحسوس وبالعكس. فقد تخيل الشاعر أن لميل والفجر أنينًا وأن لمفجر صراخًا، 

 وىذا يوسع صوره التخيمية.
ن الحب وبين الموت برباط مقدس، ويبرز لنا وفي قصائد الموت يربط شكري بي

بين النقيضين، لكنو ال يمبث أن يستسمم لحقيقة الحياة، التي ينيي تناقضات الحياة التي تجمع 
فمسفة الحياة فييا الحب إلى الموت. وىو في ىذا ال يقف موقف المتأمل، بل يصل إلى حد 

 والموت.
الموت. وىي طويمة يبمغ عدد أبياتيا  خالصة فمسفتو في وقد جمعت قصيدة )الموت(
 الصريح في الموت حين عده منصفًا لممظمومين فقال: أربعة وسبعين بيتًا، وفييا يجسد رأيو 

 ويأأأأأأأا من أأأأأأأ  الم مأأأأأأأو  مأأأأأأأن كأأأأأأأي  أأأأأأأال 
 

 ويأأأأأأا ميأأأأأأر  المميأأأأأأو  ي شأأأأأأه اال اديأأأأأأا 
 

 كما عبر عن حبو لو، وىو حب العاشق لممعشوق.
  حبأأأأأأأأأ  حأأأأأأأأأ  ال أأأأأأأأأع  و أأأأأأأأأو  شأأأأأأأأأيقو

 
  غأأأأأأأأأرا  منأأأأأأأأأأ   أأأأأأأأأديان ضأأأأأأأأأأاميالينقأأأأأأأأأ   

 
وفي ىذه القصيدة ال يخشى شاعرنا بالموت، ويعقد فييا مقارنة بين الحياة وما فييا من 
اوزار وعدوات وشقاء، وبين الموت وام فيو من ىدوء وعفاف. كما يفضل ظممة القبر عمى ظممة 

 العيش، ويرى ان األموات أسعد حااًل وأكثر سعادة من األحياء.
صيدة قوام رأيو وفمسفتو في الموت )لما تحتوي عميو من حكم وأمثال في وفي ىذه الق

والعمق الفمسفي، الحياة والموت والنفس االنسانية وطباعيا وغرائزىا، كما أن التفكير المنطقي 
يكونان ىيكميا الكمي، ومضامينيا تعبر عن نظرة تشاؤمية لمحياة، وتفضل الموت عمييا، ثم 

 .ة اخرى بطريق بيان ما فييا من لذائذ ومحاسن(تمسك بأىداب الحياة مر 
 وتقترب قصيدة )خطرات في الحياة والموت( من ىذه القصيدة.
وآراؤه ومواقفو تجاه الحياة ولمشاعر قصائد كثيرة في مسألة الموت، تظير فييا فمسفتو 

 والموت والكون والطبيعة والناس.
عر العميقة وأن كانت بعيدة عن الواقع. وبيذه المعالجة لمسـألة الموت تظير أفكار الشا

يطمب الموت ويقدسو ويستعذبو ىروبًا من الحياة. بينما كما انيا تبدو مرتبكة قمقة، أو نراه أحيانًا 
 يتوسل أحيانًا أخرى بالحياة ويتمذذ بما فييا.

نجد في قصائد الموت ظاىرة التقابل في األفكار )إذ تقابل دائمًا بين حسن المرأة 
من أجل السبق والظفر وبين ت، وبين الحياة والموت، وبين كفاح الناس وصراعيا اليومي والمو 

الموت. وبين احالمو وأمانيو وبين الموت الذي يتربص بو ويمنعو من تحقيقيا وبين ضوء القمر 



الذي يمثل فيض الحياة وجماليا، وبين القبور التي تمثل وىبة الموت وجاللو، ىو يقارن دائمًا 
بض الحياة في جماليا ومظاىرىا الطبيعية وحركتيا وبين سكون الموت وصمتو المخيف، بين ن

ليستريح راحة أبدية ولكنو حين يشب إلى ما بعد الموت، ليصف ثم ىو بعد ذلك يتمنى الموت 
الوحشة والظممة واالنفراد، نراه متحيرًا بين حب الحياة وطمب الموت، ثم يمي حب الحياة، ويتمسك 

 .شقوتيا، ومظاىر النبض والضعف فييا(بيا رغم 
وىذا التقابل الذي ينتيي إلى تناقض فكري، سببو في رأينا ، قمقو االجتماعي وتأزمو 

أألمر إلى مرض عصبي الزمة حتى النفسي، الذي طالما عصف بمشاعره، وانتيى بو في آخر 
 نياية عمره.

أخذ شكري يقصر فيو تفكيره عمى وعمى أية حال، فإن ىذا التيار التأممي النفسين الذي 
نفسو، قد انتيى بو إلى مزيد من الحيرة والشك، في القيم االخالقية وفي الناس وفي نفسو وفي 

 الذات اإلليية أحيانًا وفي العالم اآلخر. وىذا يتضح في دواوينو األخيره.
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