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 مالمح الحياة وروافد الثقافة: 

 عبد الرحمن شكري ىو واحد من األعمدة الثالثة التي تقوم عمييا جماعة الديوان.
يثاره عمى كل شعراء العصر  وعمى الرغم من أن إعجاب طو حسين بشاعرية العقاد وا 

، إال  العصر الحديث بشاعر عربي كما أومن بالعقاد( كما يبدو من قولو )أنا ال أومن في ىذا
الجماعة األول في حين يتصدر العقاد جانب النقد بين روادىا. أننا نظن أن شكري ىو شاعر 

المحدثين، وبيا انطبع شعره، ليا مثياًل في صفوف شعرائنا وشخصية شكري وطبيعتو، قمما نجد 
 خرين.وعنيا صدر في كل تصرفاتو وعالقاتو مع اآل

نزحت إلى مصر. كان والدة واحدًا من الرجال ينحدر الشاعر من أسرة مغربية األصل، 
الذين حمموا مشعل الثورة العربية، أديبًا وضابطًا، واتصل بعبد اهلل النديم وأسيم في تمك الثورة ثم 

 سجن بعد فشميا.
خر، كانت حياة عبد الرحمن شكري سمسمة من األحداث يتصل بعضيا بالبعض اآل

فيؤثر ويتأثر. وييمنا من ىذه األحداث، ما كان أثره واضحًا في شعره، وصار مادة ثرة لتجاربو 
 الصادقة.

ويبدو أن شاعرنا قد تأثر بشخصية ابيو فنشأ عمى االعتزاز بذاتو اعتزازًا غير عادي ربما 
 ولد في نفسو منذ صغره شعورًا بالنفرة من اآلخرين.

عجابو بو قد ولد في نسو مياًل إلى العزلة  واكبر الظن أن قرأتو لمشعر وحبًا الرومانتيكي وا 
يكبرونو وقد اتفق ميمو إلى الذين كل اخوتو ألبيو بعد وفاة لمذات، خصوصًا إنو كان االبن الوحيد 

حينًا، ويأس حينًا آخر، مع صمتو بمصطفى قراءة روائع االدب الرومانتيكي، وما فيو من ثورة 
لديو، لكنو كان وأفكاره وقد غدى ىذا االعجاب الروح الوطنية يتو كامل الذي اعجب بشخص

تصاب الحركة ينتيي بو إلى الشعور باالحباط حين يجد بمده مساقًا إلى االستعمار ، بينما 
 نية في صميميا، وكثيرًا ما تنتيي بالفشل.الوط

الثورية، كان اللتحاق شكري بمدرسة الحقوق أثره في تعميق نزعتو الوطنية وتطمعاتو 
 مبادئ الحرية التي كان يميج بيا في مثل قولو مناديًا قومو: وفي تثبيت 

 ثباتااااااااااار فاااااااااا ن ال ااااااااااار ا اااااااااا   محمااااااااااالر 
 

 بناااااااا الااااااا   لم اااااااارمااااااان الااااااا     ي ضااااااا   
 

بسبب مبادئو الثورية، وتحريضو عمى الثورة يمتحق وحين يفصل من مدرسة الحقوق 
قد اتفق مع يدًا في حياتو، ذلك أن ىذه المدرسة منعطفًا جدبمدرسة المعممين العميا التي حققت 



األوربي. وفي ىذه المدرسة أيضًا، ميولو االدبية، فإذا ىو ينشط في قراءاتو لالدب العربي واالدب 
إلى قراءة الشعر االنكميزي. وعمى درس )الذخيرة الذىبية( واعجب بيا إعجابًا شديدًا، دفعو 

ودزورثويتنسون وغيرىم. وكان ىذا اول منعطف لو الخصوص شكسبير وبايرون وشيمي وكيتس و 
 نحو الرومانتيكية الثائرة.

أواصر كما حققت لو مدرسة المعممين، تعرفو عمى المازني الذي كان سببًا في عقد 
 الصداقو بينو وبين العقاد بعد عودتو من بعثتو في انكمترا.

ان تفوقو فييا قد ىيأ لو وحققت لو مدرسة المعممين أيضًا شيئًا ميمًا في حياتو، إذ ك
السفر إلى انكمترا في بعثة يدرس فييا االدب االنكميزي. وىناك كانت مواجيتو الواقعية ليذا 
األدب. إذ مارس قراءتو عمى الطبيعة فأعجب بشعر مدرسة البحيرات، وتأثر بآرائيم النقدية، 

شباب مصر اندفاعًا وجد قدره الذي ربطو بواحد من أكثر  9191حتى إذا عاد إلى مصر سنة 
 إلى التيار نفسو، ذلكم ىو العقاد الذي عرفو عميو صديقو المازني.

ومنذ آنئذ توطدت الصداقة بين أعمدة الجماعة حتى إذا أصدر شاعرنا ديوانو الثاني عام 
قدم لو العقاد بمقدمة رائعة، أثنى فييا عمى شكري وشعره. واتجاىو في التجديد شكاًل  9191

 ومضمونًا.
م تكن فترة دراستو في انكمترا ميمة لتأثيرىا فيو وتعميق التيار الرومانتيكي في مذىبو ول

الشعري حسب، بل ألنيا عمقت في نفسو شعوره بحب الوطن والتغني بو وكان من أثر ذلك 
 نظمو لقصائد الحنين إلى بمده منذ أن حطت قدماه أرض االنكميز فقال:

 انزلااااااااول فاااااااا  منااااااااز  مثاااااااا  ب اااااااان ا ر 
 يبكااااا  اياماااااا حيااااا   ااااا و ال ااااايشعااااااش 

 أن أكااااااان عايشاااااااار ف اااااااايش عميااااااا  الاااااااان س
 

 جهااااااااااااااااي ال ااااااااااااااااما  جهااااااااااااااااي ا ديااااااااااااااااي 
  ااااااااااااااه  الحبااااااااااااااا   ااااااااااااااه  الن اااااااااااااايي
 ياااااااااااااااا دي مثاااااااااااااااا  الرجااااااااااااااااا  ال قاااااااااااااااايي

 
ذا ىو يصيح في قصيدة أخرى بعد أن واجو الغربة مواجية واقعية:  وا 

 أنشاااااااااااااااقون  ن اااااااااااااااايي النيااااااااااااااا  أنااااااااااااااا 
 

 ل ميااااااااااااااا  والنيااااااااااااااا  حاجاااااااااااااااة ن  ااااااااااااااا  
 

كمترا حاماًل شيادة التخصص في األدب االنكميزي، وكان يحمل حين عاد شكري من ان
بين جوانحو اآلمال العريضة التي طالما كان يمني بيا نفسو الطموحة. وربما كان يجد في تحقيق 

 طموحاتو ما يرد لوطنو دينو الذي عميو وفاء واعتزاز.
خاب ظنو حين وجد الذين يعتمون المناصب، ويديرون دقة الحكم في البالد، لكن شاعرنا 

ما يمتمكو ىو والغاصبين، وممن ال يمتمكون ىم االقطاعيون وأمثاليم من الضالعين مع المحتمين 
وأمثالو من مواىب متميزة، ووطنية صادقة. وحز في نفسو أن يجد أبناء تمك الطبقة يعبثون 



ون من كرامتو وعزتو، وأتفق ىذا مع شعوره الحاد في طبعو، ومواقفو تجاه بمقدرات الوطن، وينال
االشياء وفمسفتو إزاء الكون والحياة والطبيعة، وخمق في نفسو الشعور باالنطواء، فآثر العزلة عن 

 الناس.
واقع ومن وقتئذ نشأ في نفسو صراع بين آمالو وطموحاتو العالية، وبين ما يواجيو من 

عمى دفعو، أو طرده مخيمتو، وأحالو ذلك الصراع إلى كيان ميزور وانتيى بو إلى  متمرد ال يقوى
حالة من اليأس والشعور بالضياع والتمزق وابتعد بو عما كان يجري في وطنو من صراع بين 
الذائدين عن الوطن، والمتآمرين عميو، ونأى بو عن اإلسيام في دوره الوطني، مؤثرًا العزلة بنفسو 

 ل ما يجري حولو من أحداث.وشعره عن ك
ذا تصفحنا ديوانو )أزىار الخريف( الذي صدر سنة  صيدة وطنية لم نجد فيو ق 9191وا 

التي وجدناىا في دواوينو األولى. وىذا معناه أن ريح تمك الثورة المصرية واحدة، كتمك القصائد 
 العاتية لم تمفح وجو شاعرنا الذي كان يتصارع فيو طموحو مع واقعو.

الخصومة التي جرت بينو وبين  -مرحمة الوظيفة –ه عزلة ونقمة في ىذه المرحمة وزاد
منو . وقد نتيجة لالرىاق النفسي الذي كان يعاني  -كما يبدو -صديقو المازني والتي جاءت

الشكوى أثرت في وضعو، حتى كادت أن تطير بمبو. وقد انضجت ىذه الخصومة لديو عنصر 
 صائده. الذي ليج بو في العديد من ق

ومما زاد من تعقد النفسي، أن الشاعر لم يحقق في مينة التعميم، التي قضى فييا سنوات 
طموح وآمال، إذ كانت الدرجات وااللقاب تسبغ عمى نفر من الذين يخدمون ما كان يرجوه طوااًل، 

 رجال الحكم ويتمسحون باعقاب القصر. وقد غذى ىذا، عنصر الشكوى في شعره.
قو العقاد خير من عبر عن نفسيتو وحمل أسباب عزلتو حين قال عنو: وربما كان صدي

)كان شكري رجاًل مرىف الحسن عزيز النفس، كبير األمل، وكانت لو آمال في النيضة األدبية، 
وآمال في لطائف التعميم، وآمال في حياتو الوجدانية، فمم يظفر من جميع ىذه اآلمال بغير 

لو األعصاب التي تثيرىا الصدمة بعد الصدمة إلى الحركة،  الصدمات تمو الصدمات. ولم تكن
 .فاعتزل الصحب والناس وسكن إلى مأواه األمين(

أما ثقافتو فكانت تجري في عدة روافد، في مقدمتيا، رافد الثقافة العربية، الذي يستمد من 
وان الحماسة تراثنا االدبي خصائصو األصيمة التي وجدىا في كتاب األغاني ألبي الفرج، ودي

ألبي تمام، وديوان الشريف الرضي، وديوان مييار. وربما كان في رجوعو إلى )الوسيمة األدبية( 
لحسين المرصفي أثر كبير في ثقافتو التراثية العربية، فقد قرأه ووعاه وأفاد مما فيو، خصوصًا من 

 البارودي والبياء زىير.
مي وابو العالء، ويبدو أن الذي شده إلييا عمى ان من أشد الشعراء تأثيرًا فيو، ابن الرو 

ىو ما كان ينزع إليو الشاعران )من شكوك فكرية ومن قمق اجتماعي ومن سيطرة الوىام الشك، 



وىواجس الظن عند ابن الرومي، وشك في طبيعة اإلنسان، وجدوى حياتو عند أبي العالء، وما 
 . كان شاعرنا يجد في نفسو من ىذه النوازع واليواجس(

أما رافد الثقافة األدبية فقد استمد مادتو من كتاب )الذخيرة االدبية( الذي كان يدرس في 
مدرسة المعممين العميا. ويبدو أن ما في ىذا الكتاب من قصائد وجدانية قد وجد ىوى في نفسو، 

افد فعكف عمى دراستو، وحفزه إلى قراءة شكسبير وكل شعراء البحيرة االنكميز. ومام ثبت ىذا الر 
في الثقافة االنكميزية لديو. دراستو االدب االنكميزي في انكمترا وحصولو عمى شيادة البكالوريوس 

 فيو.
عند حدود الثقافة االنكميزية، فقد راح ينيل من غير أن الشاعر لم يقف في تزوده لمثقافة األوربية 

كذلك لم يقف عند حدود  االدب الفرنسي وااليطالي وااللماني واالسباني واليوناني والالتيني.
الشعر، بل راح يفيد من النقد االوربي، وعمى  الخصوص االنكميزي. وقد كان )ىازلت( كما يقود 
العقاد إمامًا في النقد لشعراء ىذه المدرسة وعمى أية حال فإن عبد الرحمن شكري، لم تتأصل في 

فة االوربية وخاصة االنكميزية ، شعره ىذه التيارات الجديدة وخاصة الرومانتيكية، إال بفضل الثقا
 فقد 

 المصادر
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