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 دواعي النشأةجماعة ابولو 

لم يكن قيام جماعة الديوان محض صدفة، بل كان ضرورة اقتضاىا تغيير صورة األدب 
والشعر الذي ظل لدى شوقي وجماعتو يستمد أصوليا من القديم، بعيدًا عن ما كان يجري حوليا 

 من تيارات شعرية ومذاىب أدبية ونقدية.
عربي، والتقى العقاد بالمازني الذي تخرج من وفي ظل ىذا التصوير الجديد لمشعر ال

الثالثة ليكونوا ، والتقى بشكري الذي عاد من انكمترا. فاجتمع 9191مدرسة المعممين العميا عام 
)ضوء الفجر( ثم يصدر ويسميو  9191ىذه الشركة االدبية، فيخرج شكري ديوانو االول سنة 

قدمة نقدية  رائعة، وتتعاقب أجزاء دواوينو لتبمغ ، ويقدم العقاد لو بم9191الجزء الثاني منو سنة 
 وىو ديوان )أزىار الخريف(. 9191سبعة أجزاء كان آخرىا عام 

ثم يصدر ديوانو الثاني ويسميو )يقظة الصباح(  9191ويخرج العقاد ديوانو االول سنة 
عد ذلك ثم يصدر بويسميو )أشباح األصيل(  9199ويسميو )وىج الظييرة(، والثالث  9191سنة 

األخرى حتى تبمغ عشرة )وحي االربعين( وديوانو )عابر سبيل( ويتوالى إصداره الدواوين ديوانو 
فيخرج ديوانين من الشعر، األول سنة المازني . ويتبعيما 9191سنة آخرىا )ديوان من الدواوين( 

نقد( سنة إصدار كتاب )الديوان في األدب والالعقاد في . ويشترك مع 9191والثاني سنة  9191
الكثير من اآلراء النقدية الجريئة. وكان من أىم دواعي يتضمن ، وىو أول كتاب نقدي 9199

الشعر من ىذا المقاء، أن ىؤالء الشعراء النقاد، قد اتفقت ميوليم وتشابيت أفكارىم عمى تخميص 
خالص وواقعية  .وىاد التبعية، والنيوض بو إلى ما يسمو بالعواطف االنسانية في صدق وا 

في العديد من مواقفو النقدية خصوصًا في وقد أوضح ناقدىم االول العقاد ىذه األىداف 
 كالمو لسوقي: نقده زعيم التيار الكالسيكي. ومن ذلك قولو موجيًا 

)أعمم أييار الشاعر العظيم، أن الشاعر من يشعر بجوىر االشياء، ال من يعددىا 
قول لك عن الشيء، وليس ىم الناس أن يسابقوا وبحصي ألوانيا، وأن ليست مزية الشاعر أن ي

في أشواط البصر والسمع، وأنما ىميم أن يتعاطفوا، وودع احسنيم وأطبعيم في نفس إخوانو زبدة 
ذا أن وكدك من التشبيو أن تذكر شيئًا احمر  ما رآه وما سمعو، وخالصة ما استطابو أو كرىو. وا 

اربعة أو خمسة أشياء بدل شيء واحد، ذكرت أو أشبو مثمو في االحمرار، فما زدت عمى أن 
ولكن التشبيو أن تطبع في وجدان سامعك وفكره، صوره واضحة، مما انطبع في ذات نفسك ، 
وما ابتدع التشبيو لرسم االشكال وااللوان، فإن الناس جميعًا يرون االشكال وااللوان محسوسة 

كال وااللوان من نفس إلى نفس. وبقوة لنقل الشعور بيذه االشبذاتيا كما تراىا، وأنما ابتدع 
 .الشعور ويقظتو وعمقو واتساع مداه ونفاذه إلى صميم االشياء يمتاز الشاعر عمى سواه 



كما أوضح العقاد في مقدمتو لديوان المازني أن عمى الشعر أن يواكب حياتنا الحاضرة، 
 وأن ال يكون أشيرًا لما مضى.

في أعقابو شعراء المياجر األميركية، ىزة قوية في ولقد احدث قيام جماعة الديوان، و 
مجال الشعر والنقد، ألنيم لم تناد بتجديد شكل القصيدة حسب، بل تجاوز ذلك محتواىا الفكري، 
خالص، ولذلك نادى ىؤالء بيجر الموضوعات  في تعبيره عن النفس اإلنسانية في صدق وا 

ا  نادوا بالبعد عن األخيمة والصور القديمة. القديمة، ومعانييا المستمدة من بيئاتيا الخاصة كم
وىذا المضمون الجديد ال يمغي تمامًا المضامين القديمة، ولكنو يحقق لنفسو انسجامًا مع روح 

 العصر وتفكيره وصور الحياة فيو.
وليس ىذا فحسب، فقد نادى شعراء الديوان بتغيير الصور واالساليب، وكان من نتائج 

 حية والمقالة.دعوتيم، القصة والمسر 
والواقع إن قيام جماعة الديوان إبان ىذا القرن، قد صادف سيطرة التيار الكالسيكي عمى 
الحياة االدبية، والذي ارتبط بالطبقة العالية في المجتمع، وراح شعراؤه يقيدون شعرىم بالكثير من 

. وقد دعاىم ذلك إلى جوانب تمك الطبقة ومثميا، بعيدًا عن وجداناتيم الفردية ومشاعرىم الذاتية
أن يوجيوا أنظارىم إلى األدب العالمي الذي ينسجم مع تطمعاتيم، حتى ارتوت نفوسيم بو، 
وجعموا من نتائج أقطابو المالذ الذي كانوا يسعون إلى تحقيقو فكان )وليم ىازلت( المثال الذي 

زورث( وغيرىم من يقتدون بو في ميدان النقد، وكذلك كان )كولردج( وكان )بيروت وشيمي وورد
 الشعراء االنكميز خير من يصوبون إلييم األنظار، ويفيدون من نتاجيم في الشعر والنقد.

أنظارىم إلى آداب الفرنسيين واأللمان ولم يكتف شعراء الديوان بيذا، فقد وجيوا 
أدبية  واإليطاليين واالسبان والروس واليونان والالتين القدماء، ومعظميا ذو حضارة عريقة، ومآثر

رائعة. وبذلك تمونت أفكار قصائدىم بألوان من الفمسفة والتاريخ والمنطق، حتى صارت قصائدىم 
 تمتد إلى جذور تمك الثقافات لتستمد منيا قيمًا جديدة وأفكارًا عميقة.

وقد أدى ىذا إلى وجود مضامين جديدة في شعرىم تسعى إلى تحقيق الصمة بين الفن 
 حياة.الشعري وبين االنسان وال

ويكفي أن يمقي الدارس نظرة سريعة عمى أسماء دواوينيم، ليجد )ازىار الخريف( و)ضوء 
 الفجر( و)دعاء الكروان( و)يقظة الصباح(.

ويجد من عناوين قصائدىم )موارد الحب( و)الموت( و)شقوة العيش( و)خواطر األرق( 
 و)كواء الثياب( و)مرحبًا باألقدار( وأمثاليا.

ر لدى ىؤالء فيم خاص وتصور معين، إذ )يعبر عن النفس ال بمعناىا وبيذا يكون لمشع
الخاص، ولكن بمعناىا االنساني العام، وما تضطرب بو من خير وشر، وألم ولذة. ومن جية 
ثانية، يريد أن يكون الشعر تعبيرًا عن الطبيعة وحقائقيا واسرارىا المبثوثة فييا، فميس الشعر 



ط وال ىو تسجيل لحوادث األمة وما يجري فييا عمى أرقام السنين، أربحيات وطنية وال قومية فق
نما ىو قبل كل شيء تصوير لعواطف إنسانية تزدحيم بيا النفس الشاعرة، وتندفع عمى لسان  وا 

 .الشاعر لحنًا خالدًا، يصور صمتو بالعالم والكون من حولو(
كيون االوربيون في مجال وىذه المضامين ىي نفسيا التي نادى بيا الشعراء الرومانتي

الشعر ولم يقف الديوان عند حدود المضامين وحسب، بل تجاوزىا إلى الشكل فجددوا في االوزان 
 واستخدموا الشعر المزدوج وحققوا الكثير مما سنأتي عميو اآلن.

 مالمح التجديد في الشعر: 
مينا بيا جماعة استعرضنا في الصفحات الماضية، ممخصًا لممفاىيم النقدية التي اطمع ع

 الديوان. وىذه المفاىيم تعد تنظيرًا دقيقًا وواعيًا لنقدنا الحديث.
وىا نحن نستعرض اآلن ما قدموا في ميدان الشعر، مممين بما استطاعوا أن يطبقوه من 

 تمك المفاىيم عمى  شعرىم.
ا فتحقق لقد حاول شعراء الديوان أن يستجيبوا في شعرىم لممفاىيم النقدية التي نادوا بي

ليم من ذلك الكثير، وخصوصًا في مجال المضمون الشعري الذي جعموا وظيفتو، التعبير عن 
 النفس، وتصوير العواطف في صدق واخالص وواقعية.

وفي ظل ىذا الفيم يكون الشعر عندىم تجسيدًا لمعواطف اإلنسانية، وتصويرًا لممشاعر 
وكره. كما يكون أيضًا تعبيرًا عن الطبيعة  البشرية وما تضطرب بو من خير وشر وألم ولذة وحب

 وأسرارىا العميقة وحقائقيا المعروفة.
وىذا يعني أن الشعر لدييم ذاتي عميق الذاتية، بعيد عن االريحيات الوطنية، بل ىو 
حديث نفس إنسانية تجسد كل ما بداخميا من وساوس وىموم وتطمعات وآمال وطموحات. كما 

نييا، والكون والغازه الخفية. والشك أن ىذه المضامين، بعيدة كل البعد تترجم ما يتصل بالحياة وك
 عن المضامين التي حمل رسالتيا شعراء األحياء.

وأكبر الظن أن شعراء الديوان قد تأثروا في ىذه المضامين بالشعراء الرومانتيكيين الذين 
ي مطمع القرن التاسع عشر، استسمموا ألحالميم وانقادوا لذواتيم التي طوتيا االحداث الكبار ف

قرأوا لشعراء البحيرات وشعراء النبوءة والمجاز ومن جاء وعمى ىذا جرى شعراء الديوان الذين 
 بعدىم.

ومن يطالع دواوينيم يجد قصائدىم ال تخرج عن ىذه الموضوعات، فيي لدى شكري 
زن وفرح تفصح عما ينتاب نفسو من رجاء ويأس وفوز وفشل، ويقين وشك وحب وكراىية وح

واستقرار وخمق، وكل ما يتصل بيذا من انفعال وتأثر. وىي لدى العقاد والمازني، ال تخرج عن 
 ىذه األشياء.



لقد عبر شعراء الديوان عن موضوعاتيم باإلحساس الحاد والشعور الصادق ولكنو 
ة احساس وشعور يسيطر عميو يأس شديد وتشاؤم عميق، يفيض باالنين والشكوى من قسوة الحيا

 وظمم الناس. 
وربما ينتيي ىذا االحساس الحاد  باأللم إلى حالة نفسية يطمق عمييا الدارسون )مرض 

 وىي ظاىرة ارتبطت بالشعر الرومانتيكي االوربي.العصر( 
فإذا عرفت تأثر شعراء الديوان بشعراء ىذا المذىب، وعرفنا ما كان يعانيو رواده من 

واحالم ، ادركنا سر ىذه المواقف التي نفوسيم من وساوس اآلالم وأحزان، وما كانت تضطرب بو 
 جسدوىا في شعرىم.

لنستمع إلى العقاد في قصيدتو )حظ الشعراء(، كيف يصور حالتو وحال أمثالو الذين 
ال ضاقت بيم الحياة فأضنى العذاب نفوسيم، وبعدوا عن الدنيا وبيرجيا، فيم ضائعون تائيون 

 نفسيم: يممكون سالحًا يذودون بو عن أ
 ملوووووووووووووووووود فأموووووووووووووووووا حوووووووووووووووووال   فعبيووووووووووووووووود
 أقوووووووواموا علووووووووض مووووووووت  الح ووووووووا  فارضوووووووو  
 بنوووووي امرم  ووووو  مووووو  شووووواعر فوووووي ديوووووار  
 بنوووووووي امرم   تنضووووووووا لووووووو  ال وووووووي  أنووووووو 
 مقوووووووووي  علوووووووووض عووووووووورش ال بيعوووووووووة حاضووووووووور
 وأقصوووووووووووض منوووووووووووا  فوووووووووووي الحيووووووووووواة ن وووووووووووار 
 إذا عووووووووواش فوووووووووي بأ وووووووووا   ف وووووووووو ميوووووووووو 

 

 و يوووووووووووووووور ول وووووووووووووووو  الحوووووووووووووووودود تعووووووووووووووووود 
 بعيووووووووووووووود وأق وووووووووووووووار ال وووووووووووووووما  بعيووووووووووووووود

 ب  الشووووووووووووواعري  شوووووووووووووديدغبوووووووووووووي  وغووووووووووووو
 يوووووووووووذاد عووووووووووو  الووووووووووودنيا ولووووووووووويس يوووووووووووذود
 ول نوووووووووووووووووو  بووووووووووووووووووي  ا نووووووووووووووووووا  فقيوووووووووووووووووود
 وادنووووووووووض منووووووووووا  فووووووووووي الممووووووووووا   لووووووووووود

 الوووووووودهر وهووووووووو شوووووووو يدوا   مووووووووا  عوووووووواش 
 

أنو ال والقصيدة تمتمئ بيذه الصور التي يتطمع فييا العقاد إلى حياة المجد والخمود، إال 
 يجني من حياتو سوى البؤس والشقاء واالحساس بالعسف.

يكن المازني أقل إحساسًا من زميمو العقاد بيذه األزمة النفسية الحادة. لنستمع إليو ولم 
 وىو يرثي نفسو، مجسدًا شعوره باألسى والضياع والتشرد فيقول: 

 قضووووووض غيوووووور مأ ووووووو  عليوووووو  موووووو  الووووووور 
 فعووووووواش وموووووووا وا وووووووا  فوووووووي العووووووويش واحووووووود

 ا  أجيووووووووووووووورةولوووووووووووووو  يب يووووووووووووووو  إذ مووووووووووووووا  
 فوووووووووووال دمووووووووووو  رو  يوووووووووووو  ولوووووووووووض ترابووووووووووو 

 

 ر  فووووووي العوووووويش ن وووووو  القصوووووووا دفتووووووض غوووووو 
 ولوووووووو  يحروووووووو  بوووووووو  غيوووووووور واحوووووووودومووووووووا  

 ل ووووووووا زفوووووووورة لووووووووو  الل ووووووووي لوووووووو  تصوووووووواعد
 و يوووووووووو  يوووووووووورو  ترابوووووووووو  غيوووووووووور  واحوووووووووود

 
أما عبد الرحمن شكري، فكان اكثر احساسًا بالضياع  والتمزق، وقد انتيى بو ىذا 

 ول: االحساس إلى يقينو بالمصير المحتوم، وىو الموت يقول في قصيدة يخاطب فييا المجي



 يحوووووووووو ني منووووووووود بحووووووووور ل ووووووووو  اعرفووووووووو 
 ا ووووووووا  أنووووووووي غريوووووووو  وهووووووووو لووووووووي  وووووووو  
 وا بوووووووووووور  ال وووووووووووو  أنووووووووووووي هالوووووووووووود أبوووووووووووودا  

 

 وم مووووووووووووة ل وووووووووووو  ادر  مووووووووووووا أقاصووووووووووووي  
  ووووووووا  اليريوووووووو  الووووووووذ  يرجووووووووو مقاصووووووووي 
 شوووووووووقا  إليوووووووود وقلبووووووووي فيوووووووو    مووووووووا فيوووووووو 

 
وفي قصيدة شكري ىذه تأمل فمسفي ممحوظ، ال يقتصر عميو وحده، وربما فاقو العقاد 

المشيورة )ترجمة شيطان( تعد معممًا في طريق القصيدة الفمسفية التي يترع فييا  فيو، وقصيدتو
نزعة تأممية. ومنيا نزعة متمردة تشك في كل شيء لتصل درجة التجديف عمى لسان العقاد 

 .(9)الشيطان 
وربما تمثل قصيدة شكري )حمم بالبعث( ىذه النزعة المتمردة الشاكة، وىي نتيجة طبيعية 

ويشاطر المازني  (9)يو مصير الشاعر، من شعور بالذنب لما اقترفو في حياتو من آثام لما آل إل
 زميميو العقاد وشكري ىذا التمرد، ولكنو تمرد تختمط فيو شكوى اليأس ولوعة المتمرد: 

  أقضووووووووي حيوووووووواتي  ووووووووا ر الوووووووونرس ها جووووووووا  
 علووووووووض قوووووووودر اح وووووووواس الرجووووووووا  شووووووووقا ه 

 

 وموووووووو  أيوووووووو  لووووووووي ذاد معوووووووود  ومووووووووذه  
 لبالدة مشوووووووووووووور ولل ووووووووووووووعد جووووووووووووووو بووووووووووووووا

 
ويقابل ىذا االحساس بالتمرد بشعور رومانسي حزين، يتخذ من األلم لحنًا حزينًا ينتيي 

 بالموت عندىم جميعًا. وقد المحنا إلى ىذا الشعور في صفحات ماضية.
وىذه الرومانسية الحزينة لدى شعراء الديوان صارت من أشد الظواىر وضوحًا في شعرىم 

 سيم الشديد باأللم، في صدق وواقعية يخموان من الزيف. كما عبر العقاد بقولو: وقد أكدت إحسا
 شوووووعر  دمووووووعي وموووووا بالشوووووعر مووووو  عووووووم
 يووووووووا  ووووووووو  مووووووووا أبقوووووووو  الوووووووودنيا لميتووووووووب 

 

 عووووووووو  الووووووووودمو  نراهوووووووووا جرووووووووو  محوووووووووزو  
 علووووووووووووض الموووووووووووودام  اجرووووووووووووا  الم ووووووووووووا ي 

 
لديو راحة تقترن  وتحس أن العاطفة الحزينة لدى العقاد تمتزج بالفكرة الفمسفية، إذ الموت

 بالفناء، فيقول: 
 إذا شوووووووووووويعوني يووووووووووووو  تقضووووووووووووض منيتووووووووووووي
 فوووووووووال تحملووووووووووني صوووووووووامتي  إلوووووووووض ال ووووووووور 
 وغنوووووووووووا فوووووووووو   المووووووووووو   ووووووووووأس شوووووووووو ية
نمووووووووووووووووووووا  و  توووووووووووووووووووذ روني بالب وووووووووووووووووووا   وا 

 وقوووووووووووووووووووووووووووالوا أرا  ا  ذاد المعوووووووووووووووووووووووووووذبا 
 فووووووووووووو ني ا وووووووووووووا  اللحووووووووووووود أ  يت يبوووووووووووووا
 ومووووووووووووا زا  يحلووووووووووووو أ  يينووووووووووووي وي ربووووووووووووا
 أعيووووووودوا علوووووووض  ووووووومعي القصووووووويد فأ ربوووووووا

                                                           
 .911تنظر القصيدة بديوانو/  (9)
 .949تنظر بديوانو/  (9)



  
نما  يتوزع وشعر جماعة الديوان لم يقتصر عمى ىذا التيار الذاتي الرومانسي الحزين، وا 

عمى اتجاىات أخرى، منيا: االتجاه التأممي والفمسفي الذي يغور إلى األعماق بحثًا عن حقيقة 
الحياة والموت، وسعيًا إلى اكتشاف المجيول وأسرار الطبيعة وبواطنو.  وتعكس قصيدة العقاد 

 ن الحقيقة( ىذا االتجاه الفمسفي التأممي:)أي
 أيوووووووووووووووووووووووو  الحقيقووووووووووووووووووووووووة   حقيقووووووووووووووووووووووووة
 النووووووووووووووووواس غرقوووووووووووووووووض فوووووووووووووووووي ال وووووووووووووووووو 

 

  وووووووووووووووووووو  مووووووووووووووووووووا زعموووووووووووووووووووووا  يووووووووووووووووووووا  
 لووووووووووووووووووو  يووووووووووووووووووون  غووووووووووووووووووور أو أموووووووووووووووووووا 

 
وتقف قصيدة )ترجمة شيطان( في قمة ىذا االتجاه الذي يمثل ثورة العقاد عمى كل 

 شيء: 
 إنموووووووووووووا الصووووووووووووود  نبوووووووووووووا  موووووووووووووا نموووووووووووووا
 إنموووووووووووووووووا الصووووووووووووووووود  وبوووووووووووووووووا  يرتووووووووووووووووور 

 فوووووووووووووووي جووووووووووووووووهر  و ووووووووووووووويبقض ال وووووووووووووووو 
  ووووووووووووووووووال  قووووووووووووووووووا  علووووووووووووووووووض عصوووووووووووووووووور 

 

 قووووووووووو  بوووووووووووال ير وقووووووووووود ينموووووووووووو ال وووووووووووو  
 وأحوووووووووو  الحوووووووووو  مووووووووووا يوووووووووووحي الوووووووووورحي 
 أبوووووووووووووووودا  شووووووووووووووووي ي  م مووووووووووووووووا اقتربوووووووووووووووووا
 وم ووووووووووووووووووووووووووووووووووووالي  رأو  احتجبووووووووووووووووووووووووووووووووووووا

 
فالعقاد في ىذه القصيدة ينزع نزعة تأممية وفمسفية شاكة، يثور فييا عمى الدنيا كميا . 

 والحياة والطبيعة.وىي تعكس ما ينتاب نفسو من تساؤل عن الخمق والكون 
وتنسحب ىذه النزعة التأممية المتمردة عمى شكري، وتبرز ظاىرة متميزة في الكثير من 
قصائده، وىي لديو أكثر أصالة مما عند العقاد والمازني، ألنيا تنسجم مع طبعو الخاص وتمتقي 

 النفسي المعقد. لنستمع إليو يخاطب المجيول بقولو: بوضعو 
 أعرفووووووووو يحوووووووووو ني منووووووووود بحووووووووور ل ووووووووو  

 أقضووووووووي حيوووووووواتي بوووووووونرس ل وووووووو  أعرف ووووووووا
 يووووووووا ليوووووووو  لووووووووي ن وووووووورة للييوووووووو  ت ووووووووعدني
 أ ووووووووا  أنووووووووي غريوووووووو   وهووووووووو لووووووووي  وووووووو  
 والوووووووووووووورو   ووووووووووووووال و  تبوووووووووووووودو أ ووووووووووووووافل 

 

 وم موووووووووووو  ل وووووووووووو  أدر  مووووووووووووا أقاصووووووووووووي  
 وحوووووووووولي ال وووووووووو  لووووووووو  تووووووووودرد مجاليووووووووو 
 لعووووووووووو  فيووووووووووو  ضووووووووووويا  الحووووووووووو  يبديووووووووووو 
  ووووووووا  اليريوووووووو  الووووووووذ  يرجووووووووو مقاصووووووووي 
 عنوووووووووووووود اللبيوووووووووووووو  و  تبوووووووووووووودو أعاليوووووووووووووو 

 
عة الديوان إلى تأكيد االتجاه العاطفي، وىو في الواقع اتجاه أصيل في وسعت جما

شعرىم ألنو يؤكد صدقيم الشعوري في الحب الذي طالما سعوا إلى تحقيقو فمم يفمحوا . وقطف 
شعرنا من أبرز ظواىر الحب لدى الرومانتيكيين بعيد المنال كما ىو معروف، وىو يشكل ظاىرة 

 الحديث.



 من متاع الجسد والشيوة.أسمى غايات العشق، وينأى عن كل ما يموثو  إلىوحبيم يرتفع 
لمعقاد ىذا االتجاه العاطفي الذي يرتفع فيو حب الشاعر وتمثل قصيدة )الحب والمجد( 

 عمى كل زخارف الدنيا يقول: 
 هوووووووووووووووووووو الحووووووووووووووووووو  الوووووووووووووووووووذ  يعمووووووووووووووووووور

 
 هووووووووووووووووووووووووووذا القلوووووووووووووووووووووووووو    المجوووووووووووووووووووووووووود 

 
من عره عمى الرغم مما عرف عنو وىذا االتجاه العاطفي لدى العقاد يشكل ظاىرة في ش

جبروت وغمظة، فإذا ىو في قصائد الحب أليف وديع، يخضع لنداء حبيبتو في رقة نادرة، تنم 
 .عن إحساس يفيض بالحب الصادق والشعور الرقيق 

وتمثل قصيدتو )قولي مع السالمة( ىذا االتجاه العاطفي خير تمثيل، كما تمثل قصيدتو 
 .يجو( االبعاد االنسانية التي تتسع ليا عاطفتو الصادقة التي رثى بيا كمبو )ب

من االتجاىات األصمية التي عبر بيا شعراء الديوان عن نفوسيم االسية ومشاعرىم 
في مقدمة ىذا االتجاه. االتجاه الوصفي، إذ يقف وصف الطبيعة الحزينة وأحاسيسيم الدافقة، 

أحالميم الضائعة وربما مزجوىا بتوليداتيم العقمية. وفيو يخمعون عمى الطبيعة آالميم وأحزانيم و 
 يقول عبد الرحمن شكري في قصيدة )إلى الريح(: 

 يوووووا ريوووووح يوووووا صووووورو نروووووس  الموووووا شوووووقي 
 اشووووووووو و إليووووووووود هموووووووووو  العووووووووويش قا بوووووووووة
   ت وووووووووووأليني عووووووووووو  الحووووووووووواد  وح متووووووووووو 

 

 وأنصوووووووووار قوووووووود  وووووووووا  نر وووووووووي أحبوووووووووابي  
 شوووووو و  الضووووووعي  لبوووووواد  الووووووب ش ميوووووووار

 أقوووووووووووودارو  تنوووووووووووووحي  موووووووووووو  صووووووووووووو   
 

كل ما يشعر بو من وحدة وقسوة وظمم ويأس أما قصيدة الميل، فيخمع عمييا شكري 
ويحتشد ديوان الجماعة بشعر الطبيعة، وربما يكون أكثر ألوان الشعر تعبيرًا عن حاالتيم النفسية 

 التي تميج بالشكوى واألنين واليأس والضياع.
)عمى النيل( . كما وقف كثيرًا أمام وقد خص العقاد نير النيل بقصائد عديدة أىميا  

الزىور الميل والصحراء والبحر ووصف القمر. وصور فصول السنة. ومس بريشتو الرقيقة عالم 
 وخاصة الوردة ووقف يتأمل عالم الطيور.

وجاء ديوانو )ىدية الكروان( من وحي الطبيعة األسوانية اليادئة التي تجمى عظمتيا منذ 
 ئده في ىذا الديوان، تمك التي يبدأىا بقولو: عيد الطفولة. واعظم قصا

 هوووووووو  ي وووووووومعو   ووووووووو  صوووووووود  ال ووووووووروا 
 

 صوووووووووووووووتا  يرفوووووووووووووور  ال زيوووووووووووووو  ال وووووووووووووواني 
 

 وفي القصيدة يستميم قصيدة )شيمي( الشاعر االنكميزي وعنوانيا )إلى قبره(. 



االتجاه الواقعي أحد االتجاىات الرئيسة في شعر جماعة الديوان . وأعظمو يتجمى يمثل 
وقد استطاع العقاد أن يتخفف )عابر سبيل( لمعقاد الذي يكاد ينفرد بو من دون صاحبيو  بديوان

 في ىذا االتجاه من سيطرة الرومانسية الحالمة التي طبع عمييا تيار الجماعة. 
وأغمب الظن أن طبيعة ىذا الشاعر المتمرسة المتمردة، وشخصيتو القوية الصمبة، ىي 

وانيكت النفسية الصعبة التي اطبقت عمى عبد الرحمن شكري  من اجتياز المحنةالتي مكنتو 
إذ يتخذ من الموضوعات اليومية ميدانًا لتجربتو قواه. فيذا االتجاه الواقعي، يتفوق فيو العقاد، 

الشخصية. ويتميز بعنصر الخمق واالبداع عمى جفاف قصائد أحيانًا، ألن ما فيو من موضوعية 
من ناحية مية، ربما تضفي عمى قصائده شيئًا من الجفاف ولكنيا تستمد عناصرىا من الحياة اليو 

 لحركة المجتمع.قدرة الشاعر عمى رصد أحداث الحياة، كما تؤكد دقة مالحظاتو أخرى، تؤكد 
والعقاد يفيض عمى موضوعاتو اليومية، من تأمالتو العقمية والنفسية، ما يحيميا إلى 

ي قصيدة )كواء الثياب( وقصيدة )صورة الحي في تجارب إنسانية ناضجة، عمى  نحو ما نجد ف
األذن( وقصيدة )نداء الباعة( وقصيدة )دار العمال( وقصيدة )شرطي المرور( وغيرىما من 

باحاسيسو الصادقو ومشاعره االنسانية. والواقع أن ىذه االتجاىات تنتمي إلى القصائد التي تمونت 
تميز بو شعرىم جميعًا ، وىو الذي جعل معظم شيء ميم واحد وىو تيار الوجدان الفردي، الذي 

الدارسين يتفقون عمى أن جماعة الديوان قد امتمكت في اتجاىيا الشعري والنقدي تخطيطًا دقيقًا 
منظمًا ، متمون بمون واحد يصطبغ بو شعرىم. وىذا المون ىو الذي يصدر عنو وجدان كل منيم 

م إلى استكناه المجيول ومجالي الطبيعة حيث يجسد مشاعرىم الخاصة وقمقيم النفسي ونزعتي
وفمسفة الحياة والموت وحركة الكون ونظامو. والعجيب أن ىذه الوحدة الفكرية التي اجتمع عمييا 
شعراء الديوان يقابميا اختالف في طبائعيم السايكولوجية ونموذجيم اإلنساني، فقد كان العقاد 

يم في ذلك، في حين وقف المازني وسطًا أصمبيم في مواجية متاعب الحياة وكان شكري أضعف
 بين األثنين.

ومع ىذا فإن نظرتيم إلى الشعر وتجديده، وآراؤىم في النقد وثورتيم فيو كانت وكأنيا 
تصدر من رجل واحد ال من ثالثة رجال، عمى خالف ما سنجده من فقدان الوحدة لدى جماعة 

 ابولو.
الوجدان الفردي( لم يقتصر التجديد عمى عمى ان ىذا الشعر الذي اتفقنا عمى تسميتو )ب

 شكل القصيدة واسموبيا.فقد شمل  المضمون حسب،
أما في االسموب فقد نظموا قصائدىم عمى طريقة االقصوصة الشعرية، وساعدىم تأثرىم 
باالداب االوربية، عمى فيم طبيعة األقصوصة الشعرية فيمًا جيدًا، بعد أن ساد األقصوصة لدى 

 التفكك والفتور والتكمف.شعراء االحياء 



فإذا قرأنا )ترجمة شيطان( لمعقاد، ألفينا ترتيبًا لألفكار ومالءمة لألسموب، كما وجدنا قدرة 
 الشاعر عمى التأثير.

وقد تسنى لعبد الرحمن شكري أن ينظم الكثير من القصص العاطفية واالجتماعية قبل 
 أن يشيع ىذا األسموب في العصر الحديث.

ن أن خميل مطران قد نظم القصص الشعري قبل ىؤالء إال أن شكري وعمى الرغم م
وجماعتو لم يتأثروا بو، بل تأثروا بما تعمموه في ىذا الفن من االدب االنكميزي، كما يصرح بذلك 
العقاد. بدليل أن جماعة الديوان كانوا أكثر قدرة وأشد تأثرًا وأدق تصويرًا في قصصيم الشعرية 

 أن ثقافة مطران كانت فرنسية في حين كانت ثقافة الجماعة انكميزية. من مطران وغيره. كما
ومما لو صمة باألسموب، التعبير بالصور، توفيرًا لموحدة العضوية التي سبقت اإلشارة 
إلييا. والحق ان جماعة الديوان ىم أول جماعة وضعت تأصياًل دقيقًا لمفيوم الوحدة العضوية، 

مبادءىا وأصوليا. وقد تحدثوا جميعًا عنيا في دواوينيم وكتبيم ولشعرائيا جميعًا فضل تثبيت 
ومقاالتيم. كما طبقوا مفيوميا في قصائدىم ومما يتصل بتجديد الشكل تصرف الجماعة بالقافية، 
فقد نظموا قصائدىم بالقوافي المنوعة وبالشعر المرسل الذي ال يتقيد بنظام معين في ترتيب قوافي 

 رحمن شكري أسبق الشعراء المصريين إلى ذلك.القصيدة . ويعد عبد ال
)وقد رأى العقاد أن خروج الشعر من قيد القافية، كفيل أن يفسح أمامو مجاالت واسعة 
في ضروب شتى من الموضوعات، وذلك في مقدمتو لديوان المازني حين يقول: ولقد رأى القراء 

ة والمتقابمة، وىم يقرأون اليوم في باألمس في ديوان شكري مثااًل عمى القوافي المرسمة المزدوج
 . ديوان المازني مثااًل من القافيتين المزدوجة والمتقابمة(

 وأغمب الظن أن شكري كان اكثر زمالئو بنظم الشعر المرسل.
أما المازني فقد نظم بالقافية المزدوجة، ومن ذلك قصيدتو )ثورة النفس( وقصيدة )إلى 

نما تعدوه إلى صديق( ولم يقف شعراء الديوان ع التصرف في ند حد التصرف في القوافي، وا 
البحور واالوزان. وربما ىدفوا في ذلك إلى توسيع النطاق الموسيقي لمبحور التقميدية، وىو توسيع 

 ال يسيء إلى البحور وال يتجافى مع سماع األذن.
أفاض  وقد )ومن أمثمة ذلك قصيدة )ابن أمك( لممازني. وكذلك قصيدة )ليمة وصباح(

العقاد بتنويع القوافي. ومن أمثمتو ما جاء في قصيدة )فمسفة حياة( بديوان )وحي األربعين( 
 وغيرىما.

أن جماعة الديوان قد نظرت إلى العمل األدبي نظرة  -مما تقدم –نستطيع القول 
نما جعمت من  متكاممة، فيي لم تقف في تجديدىا أمام الشعر في شكمو ومضمونو حسبن وا 

بيا، مقاييس يجب أن تنفذ إلى العممية االدبية والشعرية منيا الناضجة التي نادت النقدية م المفاىي
 بخاصة.



من ولم تقف في ىذا عند جانب التنظير حسب، فقد راحت تنفث مبادئيا في ما نظمت 
شعر محاولة من شعرائيا أن يكونوا القدوة لمن يأتي بعدىم وليكون ليم في ىذا التجديد دور 

 التي تعي مسؤوليتيا تجاه أدبنا الحديث.ة الطميع
وقد تحقق ليا الكثير من ىذا ألنيا وضعت الجسور بين ادبنا الحديث وآلداب االوربية 

مركزًا جديدًا بين اآلداب العالمية من جية، كما إن من جاء بعدىا من  ألدبناوىو ما حقق 
ستطع ىي أن تحققو في مجال الشعراء قد سمك الدرب نفسو. وبفضميا تحقق الكثير مما لم ت
 التطبيق. وىو ما سنعرض لو في الفصول القادمة أن شاء اهلل.
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