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: ط -  

 ،إن األدیب الحق یكون وسیلة تالقي بین أجیال مضت ؛ وأجیال ُتعاصره  

وتجد في أدبه ما یكون لها  ،، وتضرب فیها ؛ وأجیال آتیة تخلفهتستقبل معه األیام

  .ُتراثًا تنهل منه

وینال إعجاب الحقیه   ،من ثم كان على األدیب  كي یملك زمام ُمعاصریه  

ویربط نفسه بشاجها الفكري  ،أن یشد نفسه إلى تلك األجیال السَّالفة والمعاصرة

فإن  .وُیثري خیاله بكل ذلك ،ها االجتماعیةونظم ،ویعیش عاداتها وتقالیدها ،والثقافي

حینئذ یكون لهذا المخزون  ،توهج فكره والتمع بتجربته التي انصهرت في وجدانه

 ،التي ُتخرج المعاني واألفكار والصور ُمحالَّة ببدائع سلفه ،التراثي قوة الدفع الهائلة

  .موشاة بروائع خیاله

 ،وُیالحق آمالهم ،وح ُمعاصریهكما كان علیه أن ُیحلِّق بخیاله وراء طم  

فیرون فیه ُتراثًا ومعیًنا جدیًرا بأن یكون  ،ویجعلها واقًعا فنی�ا یجتذب إلیه األخالف

  .مقصًدا ومنهالً 

وكاستشراف المستقبل من جهة  ،فالمخزون التراثي  كالمعاصرة من جهة  

مل خلود أدبه أخرى  ُیشكِّل في نتاج األدیب قیمة كبرى ؛ هي في حدِّ ذاتها من عوا

وذلك ألن خلود العمل األدبي ال یتوفر إال إذا توفر لألدیب هذه  ،وانتشاره بین ُأمَّته

  .وأبرزها االتصال الوثیق بتراثه ،الدعامات الثالثة

إنما یتحقق له باالطالع الواسع على  ،وال ریب في أن اتصال األدیب بتراثه  

نیة التي تعینه على االنطالق نحو مما یكسب األدوات والمعطیات الف ،ذلك التراث

  .ُبعًدا ثقافی�ا مهم�ا ،قضایاه المعاصرة 

وٕانما یتعین علیه الوعي  ،وال تقف ثقافة األدیب عند حد استیعابه التراثي  

حتى ال یكون بمعزل عن  ،عربیة أو غربیة ،بما ُیعاصره من تیارات فكریة مختلفة

  .بیئته وعصره

له اهتماماته الثقافیة التي اعتمد فیها على  والناظر في شعر شكري تتجلى  

والفكر الغربي  على السواء  على  ،وبین الشعر العربي ،ربطه بین التراث والُمعاصرة

  .ما سنعرض له الحًقا إن شاء اهللا تعالى

****    ****    ****  
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   اطع  ر ي

  

ُیالحظ أنه كان ذا  ،لثقافیةَمْن یتتبع عبد الرحمن شكري في حیاته األدبیة وا  

نهم ثقافي یدفعه إلى السَّعي وراء المعرفة واالطالع على كل ُمتاح ؛ فكان یسهى 

الحدیث منها  ،سعیه وراء اآلداب العربیة ومعارفها ،وراء اآلداب األوربیة ومعارفها

  .والقدیم

  - : )١(ولقد فسَّر شكري ذلك في قوله  

وُیلقِّح  ،وفیه ما ُیوقظ ملكاته وُیحركها .(... واالطالع شراب روح الشَّاعر  

واالطالع هو اآللة التي یرفع بها ماء ذلك الینبوع إلى  ،ونفس الشاعر ینبوع .ذهنه

واالطالع فیه كثیر من  .والشاعر في حاجة إلى محركات وبواعث .األماكن العالیة

الذي  ،جن العطنواألدیب الذي ال ُیغرم باالطالع كالماء اآل .هذه المحركات والبواعث

وٕانما عمل الشاعر فیما یطلع به عمل النحل في قول أبي العالء  .ال ُیحركه ُمحرك

  -المعري :

َبى والنحل یجني  في طریق رضابه)فیصیر شهًدا   الُمرَّ من نور الرُّ

********  
  - فاالطالع  فیما ُیقرر شكري  هو :  

  .فیمنحه الحیویة والنشاطالذي ُیمثل الشَّراب الذي ینعش روح الشَّاعر،   ١  

  .ویمدها بالقوة المحركة ،الذي یعني المنبه الذي ُیوقظ في الشاعر ملكاته  ٢  

حیث تتمازج األفكار  ،الذي یمثل اللقاح الذي یمد ذهن الشاعر ببذرة الشعر  ٣  

  .وتتزاوج الثقافات ؛ فإذا نحن أمام ولید قوي رائع

 ،وتحمله منه إلى اآلخرین ،بماء الشعر الذي ُیمثل الوسیلة التي تمد الشاعر  ٤  

  .ویتأثر بهم ،فتمكن الشاعر من أن یكون عضًوا فاعًال یؤثر فیمن حوله

                                                 
  .  ٣٧٠/  ٥) دیوان عبد الرحمن شكري . جمعھ وحققھ وقدم لھ / نقوال یوسف . ص ١(
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ویحمیه من  ،الذي ُیمثل المحرك الذي یقي الشاعر الوقوع في هوة الجمود  ٥  

   .اإلصابة بمرض العزلة

ل إال وهذا یعني أن شكري یرى أن الشاعر ال یمكن أن یكون له وجود فعَّا  

  .إذا كان دائم االطالع على المعارف واآلداب

********  
الطالع الواسع ودعوتهم إلیه وهو ال یقف عند حد تنبیه الشعراء إلى أهمیة ا  

ویتعرفوا على  ،؛ بل إنه لُیطالبهم بأن یتخیَّروا الجید من آداب األمم األخرىفحسب

 ،لعرب في العصور السالفةأسباب حضارتهم ؛ مستدًال على ذلك بما كان من شعراء ا

وما كان من شعراء العرب وأدبائهم في  ،الذین أقبلوا على آداب اآلخرین وعلومهم

وذلك في  .وُعزلة عما قدَّمه األخرون ،العصور األخیرة من انصراف عن اآلخرین

  -: )١(قوله

وانظر إلى امرئ القیس وعالقته  .(... انظر إلى ُزَهْیر بن أبي ُسْلَمى وحكمه  

وانظر  .وعالقته بالحضارة الفارسیة ،وُعدي بن أبي زید وتفكیره .الحضارة البیزنطیةب

 ،وابن الرومي ،إلى رواج العلوم في أیام الدولة العباسیة؛ وتأثر أبي العتاهیة

فإن هذا التأثر واضح  .بهذه العلوم ،وأبي العالء المعري ،والشَّریف الرَّضي ،والمتنبي

وٕانما فسدت آداب اللغة العربیة حین ساد الجهل في  .في أشعارهم كل الوضوح

فإن ُسنَّة التقدم تقتضي االطالع بما ُیستحدث  .الممالك العربیة في العصور األخیرة

  ...).في اآلداب والعلوم

حتى  ،وتواصل الثقافات والمعارف ،وهكذا كان شكري یدعو إلى سعة االطالع  

 ،واإللمام بأطراف الفكر اإلنساني ،استیعابهاوٕادراك المعاني و  ،یتم لألدیب قوة التخیل

حیث  .ُیرینا أثرها في واقعه األدبي ،وُیدعم تلك الدعوة بتحویلها تجربة إنسانیة ذاتیة

  -: )٢(یقول

                                                 
  . ٣٧١/  ٥) الدیوان . ص ١(
توزیع ُمنش�أة المع�ارف باإلس�كندریة  . ٩٥،  ٩٤) االعترافات . عبد الرحمن شكري . ص ٢(

  م .١٩١٦. سنة 
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فأتمنى  ،(... إن في عقلي شرًها إلى التفكیر مثل شره اإلنسان إلى الطعام  

 ،وأن أعرف كل شيء ،كروأن أفكر كل ف ،وأن أتخیل كل خیال ،أن أجتني كل معنى

  .وأن أقرأ كل كتاب في العلوم واآلداب

ألن الحیرة   .إنه یعوقه ،وال تحسب أن هذا الشَّره ُیعین على االطالع

 ،ومن أجل هذا الشَّره ُأسرع في قراءة ما أقرأه .تتملكني فال أعرف بأي الكتب أبدأ

ن تكون وأتمنى أ .وفي بعض األحیان أعد كل تفكیر عبثًا باطالً  .حتى یألم ذهني

  ...).، وما یتخیلونه من الصور البدیعیةالحیاة مثل خواطر الشعراء

بأن الشاعر الجید  ،وُیعلل شكري دعوته األدباء إلى االلتزام باالطالع الدَّائم

وُیخاطب  ،ینبغي أن ُیدرك أنه أدیب إنساني عالمي یكتب للعقل البشري في عمومه

  -: )١(على ما في قوله .مانوفي كل ز  ،اإلنسان في كل مكان

 ،إنما یكتب لكل یوم .وال ألمة ،وال لقربة ،إن الشاعر (... ال یكتب للعامة  

  ...).وكل دهر

ثم یستدرك  في دعوته اإلنسانیة تلك  حتى ال یقع في وهم بعض األدباء   

بأن توجهه العالمي واإلنساني یستوجب أن یترفع عن قضایا مجتمعه الخاص 

 ،ر في صراحة ووضوح أن (هذا لیس معناه أن ال یكتب أوًال ألمتهالمحدود  فیقر 

  .)٢(..).والمتهیئ ببیئتها ،المتأثر بحالتها

فالبیئة الخاصة  في رؤیة شكري  هي قاعدة االنطالق إلى اإلنسانیة   

  .والعالمیة الشاملة ،العامة

****    ****    ****  
  - اطع و ات :  

  

اعر أو األدیب في االطالع على آداب األمم األخرى  في وٕاذا كان توسع الش

وُیجدد ذهنه  ،ویفتح له أبواب التولید الفكري ،رأي شكري  ُیكسبه جدة المعاني

                                                 
  . ٣٦٠/  ٥) الدیوان . ص ١(
  . ٣٦٠/  ٥) نفسھ . ص ٢(
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أو األدیب بأن یكتب بلغته  ،فإنه ُیلزم المفكر .بالحركة اإلبداعیة في تسلسل المعاني

ئًال بینه وبین أن یكون بحیث ال تقف خصائص اللغات حا .ُمخاطًبا اإلنسانیة كلها

مفهوًما لدى األمم األخرى. ألن مرجع فكره وخیاله في هذه الحالة هو العقل البشري، 

  .والنفس اإلنسانیة ؛ ال خصائص اللغة

فشكري ال یجد فروًقا جوهریة حاسمة بین عقلیات الشعوب واألجناس  بوجه   

  وبین الخیال العربي والخیال األوربي  بوجه خاص.  ،عام 

  -: )١(حیث یقول

(... وما عجبت من شيء عجبي من القوم الذین یریدون أن یجعلوا حد�ا   

 .وخیاًال عربی�ا ،زاعمین أن هناك خیاًال غریب�ا ،فاصًال بین آداب الغرب وآداب العرب

 ،ولكن بالرغم من ذلك نجد الخیال الجلیل ،نعم إن كل لغة لها خصائص وذوق

وٕانما  ،إذ أنه لیس رهًنا بخصائص اللغات ،موًدا حیث كانوالمعنى الرائع الُمصیب مح

والتشبیهات  ،إنما الُمغالطات المنطقیة .مرجعه العقل البشري والنفس اإلنسانیة

وتختلف في كل لغة حسب ذوق الجماهیر  ،الُمتوهمة رهینة بخصائص اللغات

  ...).فیها

********  
أن یكون له  ،صناعته وعلى هذا النحو كان أول شرط لتكوین شاعر ُیجید  

  .وآداب اللغات األخرى ،رصید من االطالع على آداب لغته

وهو الذي یدعو  ،وُیثري ذهنه ،فاالطالع هو الذي یوقظ قدرات الشاعر وُیحركها

 ،الشاعر إلى الُمحركات والبواعث. وهو أیًضا رصید الشاعر ؛ یتناوله وُیحیله شعًرا

ولیس شرًطا أن یكون كل ما  .وُیحیله شهًدافهو یجنیه  .كما أن الزهر زاد النحل

فإن الماهر ُیخرج من  .كما أن النحل ال ینتقي الزهر الحلو فحسب ،یطلع علیه جیًدا

لذلك فإن الشاعر  في محاولته  .ولكن العبقري ُیخرج من الرديء جیًدا ،الجید جیًدا

                                                 
. وراج��ع أیًض��ا : عب��د ال��رحمن ش��كري . د/ أحم��د عب��د الحمی��د  ٣٧٠/  ٥) ال��دیوان . ص ١(

  م .١٩٧٧وما بعدھا . (األعالم) . الھیئة المصریة العامة للكتاب .  ٢٥٩غراب . ص 
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وٕانما  .لغتهوالنفس اإلنسانیة  ال یقف عند حد آداب  ،التعبیر عن العقل البشري

   )١(...ینبغي علیه االطالع على آداب اللغات األخرى

****    ****    ****  
: دت اع واطا -  

االمتیاز  وٕاذا كان شكري یرى أن سعة اطالع الشاعر أو األدیب تتیح له  

فإنه ُیقرر أن ذلك ال یعني فتح المجال  .وانتشار الخیال ،، وتدفق المعانيبعمق الفكر

 ،ویتمثله ،أمام الشاعر كي ینقل عن اآلخرین ؛ وٕانما علیه أن یستوعب ما یستقبل

والوقوف على ما یعترض  ،واتساع میادین الخیال ،وُیفید منه في تالقي األفكار

دون أن یتجاوز ذلك إلى النقل واالحتذاء  ،اإلنسان  في شتى مواقعه  من مشكالت

   -: )٢(على ما في قوله .الحرفي

كي ُیعبِّر عمَّا في نفسه من العبقریات تمام  ،إن الشاعر الكبیر(... ف  

البد أن َیِجدَّ ذهنه دائًما باالطالع ؛ وأن  ،حتى ال یبقي بعضها مكتوًفا مجهوالً  ،التعبیر

هو میزة  ،فإن شره اإلحساس والتفكیر .وأن ُینوِّع من هذا االطالع .ُیحرك به نفسه

ستلزمها حیاتنا تقضي درس آداب العناصر األخرى فإن مذاهب القول التي ت .العبقري

 ،فإن درسها یوسع عقولنا .التي عمرت العالم، وأنشأت لها حضارة وعلوًما وفنوًنا

ولكي ینبغي أن ال نكون  .وُیعلي خیالنا ،وُیهیئ وحي ذكائنا ،وُیجدد آمالنا وُقوانا

ك األمم نظرها إلى ومن دالئل هال  .بل ینبغي أن نكون مفكرین باحثین فیها ،ناقلین

  ...).وال ذكاء وال فطنة ،حیاة أجدادها واحتذائهم فیها احتذاء ال روح فیه وال قوة

********  

                                                 
. وراج��ع أیًض��ا : عب��د ال��رحمن ش��كري . د/ أحم��د عب��د الحمی��د  ٣٧٠/  ٥دیوان . ص ) ال��١(

  م .١٩٧٧وما بعدھا . (األعالم) . الھیئة المصریة العامة للكتاب .  ٢٥٩غراب .  ص 

. وراجع أیًضا : عبد الرحمن شكري . د/ أحمد عبد الحمی�د غ�راب  ٣٧١/  ٥) نفسھ . ص ٢(
  . ٢٥٧.  ص 
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فإذا كانت القراءة النهمة  في رأي شكري  تدفع الشاعر بالضرورة إلى التأثر   

وأخذ بعض األفكار والمعاني من غیره ؛ فإنه یحرص على التمییز بین  ،بما یقرأ

  -ن األخذ :نوعین م

وهو نتیجة  .فهو األخذ دون شعور ؛ وهذا النوع ُیسمى تأثًرا   - أ اول :  

  .ولذلك فهو أمر طبعي ال ُیعاب به الشاعر .طبیعیة متمخضة عن االطالع الدائم

  : ما وهذا  .وٕاثباته لیس من الصعوبة بمكان ،فهو األخذ العمد  - وأ

  - : )١(حیث یقول .النوع ُیعد سرقة ُیعاب بها الشاعر

البد أن یجتني بعض ما یقرأ من  ،(... نعم إن المطلع بآداب لغة من اللغات  

وٕانك إذا أدمنت قراءة المتنبي مثًال علقت  .المعاني والخیاالت من غیر أن یشعر

  ...).وأما الَمعیب فهو أن یأخذ الشاعر المعنى عمًدا .بذهنك بعض معانیه

  

ق بین األ   یحرص على  .واألخذ المتعمد ،خذ عن غیر تعمدوشكري  إذ ُیفرِّ

فیذكر أن  ،حتى یكون الدارس والناقد على بصیرة ،أن ُیقدم وسیلة تمیز هذا من ذاك

مثل الدقة في النقل، وتسلسل المعاني لدى  ،من مظاهر األخذ ما یثبت أنه عمد

 :)٢(في قولهعلى ما  .كما هي عند المأخوذ منه، وكثرة التشابه بین النَّصْینِ  ،اآلخذ

 ،فمن مظاهر تعمد السرقة دقة النقل .أما إثبات العمد فلیس من الصعوبة بمكان(

ومنها تسلسل  .فإن الُمشابهة والتولید ال ُتعد سرقة .واألخذ ال المشابهة والتولید

  ...).وعجز الشاعر عن االبتداع والتولید ،وكثرة المتشابه ،المعاني كما في األصل

فال یصح لناقد أن یحكم على أدیب  ،بط السرقة بالتعمدوهذا یعني أنه یر   

وهذا التأكد  .إال إذا تأكد لدیه أنه تعمد ذلك ،بأنه سطا على إبداع أدیب آخر وسرقه

ولكنه ینشأ عند الناقد من مالحظته أن النقل عن  ،ال یقوم على الحدس والذوق

ترتیب المعاني عند اآلخذ وأن  ،اآلخر یمثل ظاهرة تتسم بالدقة في المتابعة والمحاذاة

                                                 
  . ٣٧١،  ٣٧٠/  ٥) الدیوان .  ص ١(
  . ٣٧١،  ٣٧٠/  ٥) الدیوان . ص ٢(
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وأن اآلخذ  .وأن التشابه بین العملین كثیر ،هو نفسه الترتیب عند المأخوذ منه

  .ضعیف ضعًفا یعجز معه االبتداع والتولید

فال یصح أن یجرفنا إلى الحكم  ،أما وجود بعض المشابهة بین هذا وذاك  

ح أن نحكم بالسرقة إذا وكذلك ال یص .ألن تلك المشابهة ناتجة عن االطالع ،بالسرقة

ألن التولید یحتاج إلى  .وجدنا الشاعر أو األدیب یولد معنى من معاني اآلخرین

  .وما ینشأ عنها ال یكون سرقة ،موهبة إبداعیة خاصة

  

ا ء آرا  ي  

رأینا  مما تقدم  أن دعوة شكري إلى توثیق العالقة بالثقافات المختلفة   

نه بأن ذلك هو الذي ُیهیئ لألدیب الموهوب الَمعین الفیَّاض الذي متمخضة عن إیما

 ،ویحوله إلى نتاج خاص خالص ،بعد أن یتمثله ،یمتح منه كلما عنت له حاجة

وأن ذلك هو الذي  ،كالنحلة التي تقف على الزهرة لتأخذ منها ما تحوله عسًال صافًیا

ویفتح اآلفاق أمام  ،والمكان یمد ذهنه بثمرات الفكر اإلنساني على امتداد الزمان

بعد أن یمزج بین ما جذبه هنا  ،ویعود إلیه برؤى جدیدة ،خیاله كي ُیحلِّق هنا وهناك

وُیبدع فیما یملك على  ،ویبتكر األخیلة ،وُیولِّد المعاني ،وهناك ؛ فإذا به ُیركِّب الصور

  .وُیرضي أذواقهم ،اآلخرین حسهم

ق معه في مسالك حیاته  أوًال  من هنا كان على دارس شكري أن ینطل  

  .وما یفعله في واقعه األدبي والثقافي ،لیتعرف على مدى توفیقه بین ما یؤمن به

 ،ثم ینطلق معه في شعره  ثانًیا  لیتعرف على أثر االطالع المعرفي فیه  

  .على ما سوف نقدمه في الصفحات التالیة إن شاء اهللا تعالى .وأبعاد ذلك األثر

********  
وجدناه  ،ا انطلقنا مع شكري في مسالك حیاته بحثًا عن قراءاته واطالعهفإذ  

حیث وجد في مكتبة  ،منذ نعومة أظفاره ُیْقِبُل على قراءة األدب العربي قدیمه وحدیثه

وهما  .ودیوان البهاء ُزَهْیر ،مثل دیوان ابن الفارض ،والده (.. بعض دواوین الشعر
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التي  ،دیوان المتنبي، وكتاب الوسیلة األدبیة ثم .من أوائل الدواوین التي درسها

وبعض قصائد محمود سامي  ،، شیًئا من شعر العرباختار فیها الشیخ / المرصفي

كالشریف  ،ووصله بشعراء العرب ،فأكب على قراءة شعر البارودي .البارودي

  .)١(وأبي نواس وغیرهم..) ،وأبي تمام ،الرَّضي

كان له عظیم األثر في تكوین  ،ه وحدیثهفاالطالع على األدب العربي قدیم  

  -: )٢(قریحة شكري األدبیة ؛ وهذا ما اعترف به صراحة في قوله

بما أفادني  ،فأنا َمدین للشیخ / المرصفي الكبیر ،(... فإذا كنت مدیًنا ألحد  

  ...).وَمدین للشعراء الذین اختار لهم ،في كتاب الوسیلة األدبیة

إنما أتقن اللغة  ،د اللغة العربیة وآدابهالم یتوقف اطالع شكري عند ح  

اإلنجلیزیة ؛ فأقبل على األدب اإلنجلیزي ؛ حیث أخذ نفسه منذ كان طالًبا في مدرسة 

وهو (الذخیرة  ،الُمعلمین الُعلیا بقراءة كتاب یضم مختارات من الشعر اإلنجلیزي

" كان یشجع ویذكر شكري في هذا المجال أن (... أستاذه "مستر ستیفنز .الذهبیة)

.. فتیسر له ،.تالمیذه على قراءة ُكتب األدب اإلنجلیزي في طبعة سهلة رخیصة

.. وقد دفعه ذلك إلى ،.االطالع على مجموعة مختارة من أفضل الشعر اإلنجلیزي

  .)٣(..).. وغیرهم.وورد زورث" ،وتنیسون ،وكیتس ،وشلي ،وبیرو ،قراءة "شكسبیر

شكَّل  ،والمعرفي زاد غني بألوان الثقافةفكان لشكري بذلك المزیج األدبي   

وأتاح له  ،وهیأ له آفاًقا رحبة متنوعة ُیحلق فیها بخیاله ،شخصیته الفكریة واألدبیة

  .ویتجاوز سلوكیاته الواقعیة ،من التجارب والخبرات ما یفوق خبراته الحیاتیة

****    ****    ****  

                                                 
. مق���ال بعن���وان (فص���ول م���ن نش���أتي  ١٩٣٩. ع���دد م���ایو  ٥٤٥) مجل���ة المقتط���ف . ص ١(

. وعب��د  ٣،  ٢األدبی��ة) . بقل��م / عب��د ال��رحمن ش��كري . وراج��ع أیًض��ا : مقدم��ة ال��دیوان . ص 
ا . الھیئ��ة المص��ریة وم��ا بع��دھ ٥٥ال��رحمن ش��كري ش��اعًرا . د / عب��د الفت��اح  الش��طي . ص 

  م .١٩٩٤العامة للكتاب سنة 
   ٣،  ٢. وراجع أیًضا : مقدمة الدیوان . ص  ٥٤٥) نفسھ . ص ٢(
. مق���ال بعن���وان (فص���ول م���ن نش���أتي  ١٩٣٩. ع���دد م���ایو  ٥٤٥) مجل���ة المقتط���ف . ص ٣(

وعب��د  . ٣،  ٢األدبی��ة) . بقل��م /عب��د ال��رحمن ش��كري . وراج��ع أیًض��ا : مقدم��ة ال��دیوان . ص 
وما بعدھا . الھیئة المصریة العام�ة  ٥٥حمن شكري شاعًرا . د / عبد الفتاح الشطي . ص الر

  م .١٩٩٤للكتاب سنة 
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وكان على  .واضًحا بیًِّناوجدنا أثر ذلك  ،وٕاذا انطلقنا معه في شعره    

  -محورین :

 ا  ه  : أو  

 ،تفتح عقل شكري وقلبه المتوقد على شعرنا العربي في أزهى عصوره  

فقد قرأ في مبتدأ حیاته شعر الصفوة في الجاهلیة، وما تال  .وأفضل نماذجه وأروعها

  على ما أشرنا إلیه أنًفا. ،ذلك من عصور

إذ نراه یلقانا بقصائد قصصیة استوحاها  .واضًحا جلی�ا في شعرهوأثر ذلك   

و  ،)١(منها (كسرى واألسیرة) .ومن تاریخ العرب قبل اإلسالم ،من األدب الجاهلي

   ،)٢((النعمان ویوم بؤسه)

  . )٣(و (عتاب الملك حجر البنه امرئ القیس)

    .)٤()ومن تاریخ العرب المسلمین استوحى قصیدته (األندلس العربیة  

********  
أما قصائده الغزلیة فلم تكن صادرة  بوجه عام  عن تجربة حقیقیة ؛ إنما   

على ما قرره في  .كانت صادرة عن تجربة وجدانیة نشأت عن خیاله الخصیب

  -: )٥(قوله

                                                 
  . ١٩/  ١) الدیوان . ص ١(
. ویذكر شكري في مقدمة القص�یدة توض�یًحا نثریًّ�ا ألح�داث قص�تھ  ١٤٢/  ٢) نفسھ . ص ٢(

ا حزنً�ا ش�دیًدا، ودفنھم�ا ف�ي قب�ر تل�ك یق�ول فی�ھ : (ك�ان للنعم�ان ن�دیمان فمات�ا ، فح�زن علیھم�
اه یوم البؤس . فكان یخ�رج فی�ھ إل�ى البادی�ة ، فیأخ�ذ  واحد ، وجعل یوم موتھما یوم نحس سمَّ
أول َمْن یمر بھ من الناس فیذبحھ على قبرھما ضحیة لھما ! . فحدثت ھذه القصة في یوم من 

 ٥٥د الفت�اح الش�طي . ص أیام بؤسھ ) . وراجع أیًضا :عب�د ال�رحمن ش�كري ش�اعًرا . د / عب�
  م .١٩٩٤وما بعدھا . الھیئة المصریة العامة للكتاب . سنة 

  . ٢٠١/  ٢) نفسھ . ص ٣(
. وفي ھذه القص�یدة یص�ور انج�ازات الع�رب ف�ي إس�بانیا ، وإب�راز  ٦٦٧/  ٨) نفسھ . ص ٤(

مآثرھم في ظھور عص�ر النھض�ة األدبی�ة . وف�ي النھای�ة أش�ار إل�ى أن ھ�زیمتھم كان�ت بس�بب 
  الفرقة .

م . مقال بعنوان (فصول م�ن نش�أتي األدبی�ة) . بقل�م /  ١٩٣٩) المقتطف . عدد أبریل سنة ٥(
  =            عبد الرحمن شكري . 
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كما لم یكن للمرأة أو غیرها   .(... لیس للمرأة أو غیرها أثر كبیر في شعري  

ولو أن في الشعر من قصص الوجدان ما  ،ن الفارضفیما أظن  أثر في شعر اب

  .ُیقارب الحقائق)

والغزل الحق  في رأیه  هو غزل الُعذریین، الذي یرتفع فوق المادیات   

وهذا النوع من الغزل هو الذي  .ویقترب من العاطفة الوجدانیة الجیَّاشة ،الحسیة

  -: )١(یقول شكري .یصلح أن ُتفاخر به العربیة غیرها من من اللغات

(... ولكنا إذا أردنا أن نجمع مجموعة من شعر النسیب في اللغة العربیة   

 .أو أمثالهما ،لم نلجأ إلى شعر امرئ القیس، أو األعشى ،ُنفاخر بها اللغات األخرى

ومسلم  ،وال إلى شعر أبي نواس .وأمثالهم ،واألخطل والفرزدق ،وال إلى شعر جریر

فإن هؤالء امتازوا بالقول في أبواب  .وأمثالهم ،يوالبحتر  ،وأبي تمام ،بن الولید

وأبو  ،وقیس بن ذریح ،ولكن بزهم في النسیب قیس بن الملوح ،مختلفة من الشعر

وكثیر على قلة ما  ،وجمیل بن معمر ،وابن الدَّمینة ،وعروة بن حزام ،صخر الهذلي

ي النسیب في وهؤالء هم الذین قالوا أحسن ما قیل ف .انتهى إلینا من أقوال هؤالء

وهم الذین ُنرشح لینوبوا عن النسیب العربي في معرض  .وبهم ُنفاخر ،اللغة العربیة

  ...).النسیب بین األمم

********  
حتى أنه احتذى ما  ،وعلى هذا النحو استمر إعجاب شكري بالغزل العذري  

وتصویر مشاعرهم وأحاسیسهم ؛  ،قام به الشعراء العذریون من استبطان لذواتهم

  - : )٢(حیث یقول .وسمو الخلق في الحبیب ،وتمجید للطُّهر والعفة

                                                                                                                     
وراجع أیًضا : دراسات في الشعر العربي . عبد ال�رحمن ش�كري . جمعھ�ا وحققھ�ا وق�دم    = 

ریة اللبنانی��ة . وعب��د ، وم��ا بع��دھا . ال��دار المص�� ١٩١لھ��ا ، د / محم��د رج��ب البی��ومي . ص 
وما بعدھا . الھیئة المصریة العام�ة  ٥٥الرحمن شكري شاعًرا . د / عبد الفتاح الشطي . ص 

  م .١٩٩٤للكتاب . سنة 
م . وراج��ع أیًض��ا : دراس��ات ف��ي الش��عر العرب��ي . عب��د  ١٩٣٩) نفس��ھ . ع��دد أبری��ل س��نة ١(

، وم�ا بع�دھا  ١٤٧یومي . ص الرحمن شكري . جمعھا وحققھا وقدم لھا ، د / محمد رجب الب
 ٥٥وعب�د ال�رحمن ش�كري ش�اعًرا . د / عب�د الفت�اح الش�طي . ص  . الدار المصریة اللبنانیة .

  م .١٩٩٤وما بعدھا . الھیئة المصریة العامة للكتاب . سنة 

  . مقدمة الجزء الرابع . ٢٩٠/  ٤) الدیوان . ص ٢(
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الذي یترفع عن  ،بل الغزل الروحاني ،(... ال أعني بالغزل غزل الشهوان  

  ...).إال ما بدا للروح أثر فیه ،أوصاف الجسم

  .الخالي من الشهوات الحسیة الفاتنة ،فهو ُیفضل الغزل الروحاني العفیف  

 ،تجسد جمال الروح )١(كري الغزلي یجد أمثلة كثیرةوالمتأمل في شعر ش  

  - : )٢(ثل قولهم .والسمو الخلقي في المحبوب ،والطهارة والعفة

 وال أنَّ َوْجِدي ِفي َهَواَك یشینُ   أحبك ال ُحبِّي َعَلْیَك بسبةٍ 

 ینُ وُیَطهُِّر َقْلَب ِفي َهَواَك  َطعِ   َیْجُلو النَّْفَس ِمْن ُكلِّ َرْیَبةٍ  َوُحْسُنكَ 

----------------  ----------------- 

 َعَلى ُمْهَجٍة إْن َلْم َتِبْن َسَتِبینُ   َوُقربَك إْشَفاٌق َوَبرٌّ َوَرْحَمةٌ 

ي ِمْنَك َعْطًفا َوَرْحَمةً  ُلوِع َكِمینُ  ِفي َوَلم یفَش ِسر  َوَكْیَف ُأَرجِّ  الضُّ

 )٣(نَّ َقْلِبي ِفي َهَواَك َرِهینُ َوال إ  َضاِمُن َلْوَعةٍ  َوَلْم َتدر إنِّي ِمْنكَ 

*********  
وتتجلى النزعة العذریة عند شكري ممتزجة بالحس الصوفي المليء   

   .باألشواق الروحیة السامیة

  -: )٤(في قوله

 َفالَعْیُن ال ُتْبِصُر َحتَّى  َترَاكْ   َأَظلُّ َكاألْعَمى إَذا ِغْبُتمُ 

 َأْغِدْق َعَلْیَها َرْحَمًة ِمْن َسَناكْ   َمىَیا ُنور َعْیِني، َغاَل َعْیِني العَ 

                                                 
. وقص��یدة  ٣٦٧/  ٣ي أھ��وى) . ص ) انظ��ر عل��ى س��بیل المث��ال : قص��یدة (إل��ى ال��روح الت��١(

. وقص���یدة  ٣١٣/  ٤. وقص���یدة (أح���الم الص���یف) . ص  ٣٦٩/  ٣(الح���ب والخل���ود) . ص  
.وقص�یدة (ع�الم  ٤٥٧/  ٦. وقص�یدة  (كعب�ة ال�نفس).ص  ٣٢١/  ٤(الجمال المنشود) . ص 

  . ٥٠٧/ ٧. وقصیدة (آیة الحسن) . ص ٤٧٧/ ٦الحسن) .ص 
ري أن�ھ ك�ان یس�تخدم ض�میر الم�ذكر ف�ي غزل�ھ ت�أثًرا بم�ا ك�ان ویُالحظ في ھذا االتجاه عند شك

علیھ التقلید في الغزل األٌموي . راجع :عبد الرحمن شكري شاعًرا . د / عبد الفت�اح الش�طي . 
  م .١٩٩٤وما بعدھا . الھیئة المصریة العامة للكتاب . سنة  ٥٥ص 

  . قصیدة (الحب والموت) . ٢١١/  ٣) الدیوان . ص ٢(
  : أي مضمر .) ضامن ٣(
  . قصیدة (با� ال تفعل لو بلَّغوك) . ٢٤٦/  ٣) الدیوان . ص ٤(
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 َوالنَّْفُس ال تَْأَمُل إالَّ  ِرَضاكْ   َوالَعْقُل ال َیْعِقُل إْن ِغْبُتمُ 

 الَعْیِش ُشغٌل ُسَواكْ  َفَلْیَس ِلي ِفي  َأِبیُت ال َأُذُكُر إالَّ اْسِمُكمُ 

 ظَّ ِلي ِمْن ِلَقاكْ َحتَّى َمَتى ال حَ   َحتَّى َمَتى ال ُودَّ ِلي ِمْنُكمُ 

 )١(ُطوَبى ِلَعْبٍد َقاِطٍن ِفي ُذرَاكْ   َمْرآَك َمْرآَك الِذي َأْبَتِغي

 إنَّ الَهَوى َأْوَرَد َنْفِسي الَهالكْ   ِباِهللا َما َتْفَعل َلو  َبلَُّغوكَ 

والسمو  ،وعلى النهج نفسه نجده یجعل الحبیب مصدًرا للوحي الشعري  

  -: )٢(یقول حیث .الخلقي في آن واحد

 َوَحَدا ِبي ِللِعزَِّة الَقْعَساِء   َقْد َسَقاِني َهَواَك َكْأَس الُخلودِ 

 السََّماِء َفْوَق السََّماءِ  ِصرُت ِمْثل  َوَسَما ِبي َفْوَق السََّمَوات َحتَّى

 ُت َورَاِئي َنَواِبَغ الشَُّعرَاءِ   َبِعیًدا َفخلف َوَجَرى ِبي َشْوًطا

 ِفي ُدًجا ِمْن َجَهاَلِة الُجَهالءِ   ِر ِفي السََّماِء ُمِنیرًاِصْرُت َكالَبدْ 

َیاءِ   َحدََّثْتِني َعْنَك النُُّجوُم َحِدیثًا  َوَحِدیُث النُُّجوِم َوْمُض الضِّ

 َوَبَیاِني َوِهمَِّتي َوَذَكاِئي  َأْنَت َوْحِیي َوَمْنِطِقي َوَخَیاِلي

 د َوِشْعِري َريُّ النُُّفوِس الظَِّماءِ   ُحْسَنَك َوالخل إن َشاِعُر الُحْسنِ 

 َأْم ُزالل ُذو َنْشَوٍة َوَصَفاِء؟  َظَمٌأ َداِئٌم َوَري َسرَابٍ 

********  
.. .ُیصور شكري حاجة المرأة إلى الحب )٣(وفي قصیدة (الحاجة المكتومة)  

غیر ذلك  ،أو بداء ،ولم ُتْمَن ِبَهمٍّ  ،فهو یتحدث عن فتاة وقور تتسم باألخالق السویة

  .وهو افتقادها للحب ،الدَّاء الخفي

  

 )٤(َكَجالٍل  ِللَمَساءِ   هي َعاَشت ِفي َجاللٍ 

                                                 
  ) الذرى : الكنف والجناب .١(
  . قصیدة (الحب والخلود) . ٢٧٠/  ٣) الدیوان . ص ٢(
  . ١٣٥/  ٢) الدیوان . ص ٣(
  ) یقصد : رب فتاة ھي في سكونھا ووقارھا ، مثل المساء في سكوتھ ووقاره وجاللھ .٤(
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 َوُهُدوًءا ِفي  السََّماءِ   ِحیَن َتْرُنو الشَّْمُس ُحْزًنا

 ُه ِبإْحَیاِء الُبَكاءِ   َلم َتِجْد َوْجًدا َفَتْمُحو

َفاءِ   َفَلَها َعْیٌش َرِقیٌق   َكَغِدیٍر ِفي  الصَّ

 )١(َوْهَي َلْم ُتْمَن  ِبَداءِ   َوْهَي َلْم ُتْمَن ِبَهمٍّ 

 َبابُه َعْن ُكلِّ  رَاِئي  َغْیَر َداٍء ُخِفَیت َأْس 

 َعِنیٌف ال ُیرَائي  َواْفِتَقاُر النَّْفِس ِللُحبِّ 

 ،وهذا المعنى استوحاه شكري من صورة للشاعر الجاهلي (النابغة الذبیاني)  

ومن أعین  ،مع خوفها وتحرجها من كالم الناظرین ،الكامنةیصور فیها المرأة 

  - : )٢(حیث یقول في تعبیر یتسم بالتأثیر البالغ .الرقباء

دِ   َنَظَرْت إلیَك ِبَحاَجٍة لْم  َتْقِضَها  َنَظَر السَِّقیم إلى ُوُجوِه الُعوَّ

فولد منه من المعاني ما یتالءم  ،لكن شكري عالج هذا المعنى بشكل جدید  

مع فهم عمیق بأسرار النفس  ،فبسط جوانب صورته .ع ظروف الحیاة في عصرهم

  -فیقول : .البشریة

 ِفي َصَباٍح َوَمَساءِ   هزلت ِفي ُكلِّ  َیْومٍ 

 مثل َضْعف  ِللَفَناءِ   َوَلَها َلْحٌظ  َضِعیفٌ 

 َجَتَها ِسْتَر ِرَیاِء؟  َأ َترَاَها َسَتَرْت  َحا

 )٣(َجْهَل ُطْهٍر َأْو  َغَباِء؟  َأم َترَاَها  َجِهَلتَها

 ِمْن َعَفاٍف َوَحَیاِء!  َعمََّرْت ِحیًنا َوَماَتتْ 

********  

                                                 
  ) ُمني بالشيء : أُصیب بھ .١(
. دار المع�ارف . ط  ٩٣) دیوان النابغة الذبیاني . تحقیق / محمد أبو الفضل إب�راھیم . ص ٢(

وما بعدھا . الھیئ�ة  ٥٥/ الثانیة . وعبد الرحمن شكري شاعًرا . د / عبد الفتاح الشطي . ص 
  م .١٩٩٤المصریة العامة للكتاب . سنة  

تع�رف أن س�بب مرض�ھا ، ھ�و حاجتھ�ا إل�ى الح�ب ، أم كان�ت تش�عر  ) یرید : ھل ھي كان�ت ٣(
  بھذه  الحاجة ولكنھا لم تفھمھا ، ألحد سببین : إما لمھارتھا ؛ وإما لغباوتھا .
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توضح تأثر شكري ببعض معاني الشعراء  )١(وقصیدة (أماني الحب)  

  -حیث یقول : .الُعذریین في العصر األموي

 ي َفَأْدِنیِه َویْدِنیِنيَبْعَد التََّصافِ   َوُعیوُن اللَّْیِل َتْنُظُرَناَمْن ِلي ِبِه 

 َفإنَّ َوْعَد اللََّیاِلي َغْیُر َمْضُمونِ   الدَّْهِر َأنَّ الدَّْهَر یمطلِنيَیْكِفي ِمْن 

 َفإنَّ َذِلَك َوْصٌل َغْیُر َمْظُنونِ   النَّْوَم َیْجَمُعَنا  َیْكِفي ِمْن الُقْرِب َأنَّ 

اعرْیِن الُعذریین (قیس بن فالمعاني التي تتضمنها هذه األبیات تذكرنا بالش  

؛ حیث یقول األول حین أیقن أن ال سبیل إلى لقاء محبوبته  )٢(وجحدر) ،ذریح

  -(لبنى)  :

 حجاب منیع ما إلیه وصول  وٕان تك لبنى قد أتت  قربها

 حین تزول ونبصر قرن الشمس  فإن نسیم الجو یجمع  بیننا

 هار  نقیلونعلم أنا بالن  وأرواحنا باللیل في الحي تلتقي

  -ویقول الثاني في المعنى نفسه :  

 وٕایانا فذاك لنا تدانى  أ لیس اللیل یجمع أم عمرو

********  
بل إنه یعلن أن الذي دعاه إلى نظم قصیدة (بین  ،وال یكتفي شكري باإلیماء  

قول فیها (رمى اهللا في عیني یقصیدة (جمیل بن َمْعمر)،التي  ،)٣(الحب والبغض)

 ،.. ففي قصیدة الحب والبغض في الجزء الثالث.-: )٤() ، حیث یقولبثینة بالقذى

                                                 
  . ٥٢/  ١) الدیوان . ص ١(
م . مقال بعن�وان   ١٩٣٩) لمزید من التفصیل راجع : المقتطف . عدد یونیو ، ویولیو سنة ٢(

دبیة) . بقلم / عبد الرحمن شكري .  وعب�د ال�رحمن ش�كري ش�اعًرا . د/ (فصول من نشأتي األ
  م .  ١٩٩٤وما بعدھا . الھیئة المصریة العامة للكتاب . سنة  ٥٥عبد الفتاح الشطي . ص 

  . ٢٨٢/  ٣) الدیوان . ص ٣(
م . مق��ال بعن��وان (فص��ول م��ن نش��أتي  ١٩٣٩) المقتط��ف . ع��دد یونی��و ، ویولی��و س��نة ٤(

،  ١٩١قل��م /عب��د ال��رحمن ش��كري . وراج��ع : دراس��ات ف��ي الش��عر العرب��ي . ص األدبی��ة) . ب
وم�ا بع�دھا . الھیئ�ة  ٥٥.  وعبد الرحمن شكري ش�اعًرا . د/ عب�د الفت�اح الش�طي . ص  ٢٠٤

       -م .  ونص البیت في دیوان جمیل بثینة :١٩٩٤لمصریة العامة للكتاب . سنة 
  َوفِي الُغرِّ ِمْن أَْنیَابَِھا ، بِالقََواِدحِ           القََذى    َرَمى هللاُ فِي َعْینِي بُثَْینَةَ بِ   

  .  ٢٠انظر شرح دیوان جمیل بثینة . شرحھ وقدَّم لھ / مھدي محمد ناصر الدین . ص     
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إنما  ،وهي القصیدة التي ألقى علیها األستاذ المازني محاضرة، كما ذكر في خطاب

یقول فیها :  ،الشاعر العربي ،هي دراسة نفسیة أغرت بها أبیات لجمیل بن معمر

  .َرَمى اُهللا ِفي َعْیِني ُبَثْیَنَة ِبالَقَذى)

وما  ،قد كان الشاعر القدیم یتألم من معاناته المستمرة من فراق حبیبتهل  

وأرق وسهر ؛ فكان كثیرًا ما یدعو على حبیبته أن  ،ولوعة ،ُیسببه ذلك من وجد

  .یرمي اهللا في عینیها بالقذى

،ولكن في معالجة أصدائهوهذا ما حاول شكري أن یرجع شیًئا من   

  -فیقول :.جدیدة

 َوَلقَّاَك ِمْن ُدْنَیاَك َصاًبا َوَعْلَقَما!  َعْیَنْیَك ِبالسُّْهِد َوالَعَمىَرَمى اُهللا ِفي 

 إَذا َحلَّ َهمٌّ ِفي الُفؤاِد َوِخیَما!  الطَّویَل َعَلى اَألَسى َوَعلََّمَك السُّْهدَ 

 ،نجده یعود إلى حبه وحنانه ،وبعد أن ینزل بمحبوبته هذا الدعاء العنیف  

   - بل ویندم على ما فعله في حقها من دعاء علیها : .ًنا طیًباوینزلها من نفسه مكا

 الَمَكاَن الُمَكرََّما ُألْنِزْلَت ِمْن َنْفِسي  َوَقاٌء َیُصوُنُكم َنْفِسي ِفي َوَلو َكانَ 

ْنِع ُمْحَكَما َفَكاَنت  َعَلْیَك النَّْفُس َخْوًفا ِمَن الرََّدىَوَخطَّت   مجًنا َصاِدَق الصُّ

 َرَمى اُهللا ِفي َعْیَنْیَك ِبالسُّْهِد َوالَعَمى!  َوَلْم َأُقلْ  ِمنِّي َساِني ُسلَّ َوَلْیَت لِ 

 َوِعْشَت َسِعیًدا ِبالَحَیاِة ُمَنعمَّا!  َسِلْمَت، َوَما َحيٌّ َعَلى الدَّْهِر َساِلًما

 شََّماَوَجشَّْمُت َقْلِبي َصبره َفَتجَ   َصْبرًا َوَسْلَوةً َلَقْد سمُت َنْفِسي َعْنَك 

ْبُر الَقِدیم َوَسلََّما  وواهللا َماِلي َعْنَك َصْبٌر َأِطیُقهُ   َفَقْد َودََّع الصَّ

*********  
فشكري یؤكد بذلك اإلعالن ما قرره من قبل من أن تصرف اآلخذ، وتولیده   

بل هو ضروري لكل أدیب یدرك قیمة التواصل  .المعاني ُیخرجه من دائرة السرقة

  .الثقافي
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     -: )١(بیات التي یقول فیها شكريوفي األ  

 َوَرَشاِدي ِفي الَعْیَشِة الَكْدرَاءِ   ُكْنَت ِلي َنْجَمة َتُلوح ِلَهِدیي

 َوَعَناِئي َوَلذَِّتي َوَثرَاِئي  َوَرَخاِئي ُكْنَت َنْحِسي َوِشْقَوِتي

  -: )٢(حین یقول ،یتضح تأثره بجمیل بن َمْعَمر الُعذري  

 َوٕاْن ِشْئِت َبْعَد اِهللا َأْنَعْمِت َباِلَیا  ْئِت َأْشَقْیِت َعْیِشيَوَأْنِت الِتي إْن شِ 

*********  
  -: )٣(كما یبدو تأثر شكري بالُعذریین واضًحا جلًیا في قوله  

 َأْحَیْیَت َأْوَصاِلي َتْسَعى َعَلى تربها  لو أنَِّني مودع ِفي َطيِّ َمْقَبَرةٍ 

  -: )٤(وقوله  

َما  ُموت َلَعلَّهُ َوٕانِّي ألْهَوى َأْن أَ   إَذا َمرَّ ِذْكِري ِفي الَحِدیِث َتَرحَّ

  - : )٥(فهذا البیتان مستوحیان من قول (كثیر)  

 ویخلد أن یراك خلودا ،مسا  عظامهأن تمس  والمیت ینشر

*********  
  - : ) ٦(ومعنى قوله

 ي ِفیِه َیبِكیِنيَلَعلَُّه َبْعَد َمْوتِ   َوالَعْیُش ُمْقَتبٌل  َوٕانِّي ألْهَوى الرََّدى

                                                 
  . قصیدة (الحب والخلود) . ٢٧١/  ٣) الدیوان . ص ١(
. وعب�د  ٨٩صر الدین . ص ) شرح دیوان جمیل بثینة . شرحھ ، وقدَّم لھ / مھدي محمد نا٢(

وما بعدھا . الھیئة المصریة العام�ة  ٥٥الرحمن شكري شاعًرا . د / عبد الفتاح الشطي . ص 
  م .١٩٩٤للكتاب . سنة 

  . قصیدة (زورة حبیب) . ٥٥/  ١) الدیوان . ص ٣(
  . قصیدة (الحب والرأفة) . ٥٥/  ١) الدیوان . ص ٤(
م . وراج�ع دراس�ات ف�ي الش�عر ١٩٣٩. ع�دد م�ایو ) لمزید من التفصیل راجع : المقتط�ف ٥(

  .  ١٩١العربي . ص 
وم��ا بع��دھا . الھیئ��ة   ٥٥وعب��د ال��رحمن ش��كري ش��اعًرا . د / عب��د الفت��اح الش��طي . ص      

  م .١٩٩٤المصریة العامة للكتاب . سنة 
  . قصیدة (أماني الحب) . ٥٣/  ١) الدیوان . ص ٦(
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  -: )١(استوحاه من قول عروة بن حزام  

 وعفراء یوم الحشر ملتقیان  قیل :إنني  الحشر إن وٕاني ألهوى

********  
  -:) ٢(ومعنى البیت  

 ِحیًنا َوَجْمَجَما الَمْصُروعُ  َكَما اْرَتَعَش   َوٕانِّي َلَتْعُروِني إَذا لحت هزةً 

  -: )٣(ن حزاماستوحاه شكري كذلك من قول عروة ب  

                                                 
.  ١٩١. وراجع دراسات في الش�عر العرب�ي . ص م ١٩٣٩) راجع : المقتطف . عدد مایو ١(

وم�ا بع�دھا . الھیئ�ة المص�ریة  ٥٥وعبد الرحمن شكري شاعًرا . د/ عبد الفتاح الش�طي . ص 
  م .١٩٩٤العامة للكتاب . سنة 

  . قصیدة (بین الحب والبغض) . ٢٨٣/  ٣) الدیوان . ص ٢(
.  ١٩١لش�عر العرب�ي . ص م . وراجع دراسات في ا١٩٣٩) راجع : المقتطف . عدد مایو ٣(

وم�ا بع�دھا . الھیئ�ة المص�ریة  ٥٥وعبد الرحمن شكري شاعًرا . د/ عبد الفتاح الش�طي . ص 
  م .١٩٩٤العامة للكتاب . سنة 

وبمعاودة النظر في الدیوان وجدنا أنھ رغ�م دع�وة ش�كري إل�ى تفض�یل الغ�زل الع�ذري ، ال�ذي 
ة العفیف�ة ؛ فإن�ھ ك�ان یخ�رج  ف�ي بع�ض یسمو فوق المادی�ات الحس�یة ، ویرتف�ع إل�ى الوجدانی�

األحایین  عن ھذا المنحى ، ویُصور ُحسن المرأة وجمالھا من خالل أبی�ات تتح�دث ع�ن بع�ض 
الفتی��ات الحس��ناوات. أو تص��ویر مش��ھد الح��ور ف��ي الح��دائق الغن��اء . وق��د یمی��ل إل��ى مش��ھد 

. أو تص��ویر القُبل��ة الراقص��ة الحس��ناء ، فیح��اول تص��ویر دقائقھ��ا وھ��ي تتمای��ل یمینً��ا وش��ماالً 
ي عن��ھ  وھ��ي ترتش��ف الثغ��ر ارتش��افًا . أو تص��ویر أھمی��ة الم��رأة للرج��ل ، الس��یما ح��ین تَُس��رِّ

  ھمومھ بما یأخذه منھا من مالذ ورغبة حسیة .
ت��ي یق��ول ، ال ١/٢٧وم��ن القص��ائد الت��ي تتس��م بھ��ذا المنح��ى . قص��یدة (حم��ام الك��ازینو) . ص 

                                                                                                 -:فیھا
  أْشَجاِن یَوم األحدِ     َماَذا َدَھى القَْلُب ِمْن ال           
  آِخَذة بِالَجلَدِ     حیث الَغَوانِي فتنة           
      ---------------------        -------------------  
  ْشیَِة الُمقَیِِّد َكمَ     َخاِطَرة فِي َمَھٍل           
دِ     تَْھتَزُّ فِي َمْشیَتَِھا            ِة المسوَّ   َكَھزَّ
ِد                        بَاِسَمة َضاِحَكةٌ              َكالبُْلبُِل الُمَغرِّ
  َكأَنََّھا لَْم تُوَجدِ     ُخُصوُرَھا َخافِیَةٌ           
      --------------------         --------------------             
  َكالنَّفَِس الُمردِد             ثِیَابَُھا َخافِقَةٌ          
      --------------------         --------------------  
  =    فِي َمائِِھ الُمْرتَِعدِ       ِظاللَُھا َواقَِعةٌ            
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  َدَراِھم الُمْنتَقِدِ       َكأنََّما أَْطَرافَھا        =    
  َمائِلَةٌ َعلَى الیَدِ            َعابِثَةٌ بَِمائِِھ       
  َمْخلُوقَة ِمْن َغیَِد        َكأنََّما أَْعَضاَءَھا            
َھا ُمْعتَِدٌل             ٌم ِمْن أَودِ       فَقَدُّ   ُمقَوَّ
َھا الُمْنَعقِِد     َوَخْصُرَھا ُمْختَبٌِئ               فِي قَدِّ
َھِب الُمبَ       َوَشْعُرَھا ُمْنتَثٌِر              دَّدِ َكالذَّ

  
فالشاعر یصور فتیات اإلسكندریة الحسناوات ، وفتنتھ بھن ، وإعجاب�ھ بمش�یتھن ،   

  وظالل صورتھن التي تعكسھا میاه البحر .

********  
، یُحدثنا شكري عن أھمیة اللذة التي یلقاھا المح�ب  ٢/١٧٣وفي قصیدة (لذة المحبوب) .ص 

  -ف عن المرء ھمومھ،وتُیسر لھ آالمھ :من حبیبتھ ، حیث خلق هللا الغید الحسان سلوة تُخف
  َولَذَّةُ الُمِحبِّ فِي َمْحبُوبِھِ     َولَذَّةُ الَمْحبُوِب فِي ُمِحبِِّھ         
اتِِھ          بِّ ِمْن لَِھیِبِِھ        َوَغْفلَةُ الفَاتِِن َعن لَذَّ   تُِزیُد قَْلَب الصَّ
  ْعِطِھ ِمْن ُحْسنِِھ َوِطیبِِھ      لم یُ   َما أَْنَصَف األْغیَُد من یَْھَواهُ إْن         
  لَْو َمنَع الَعاِشُق ِمْن َحبِیبِِھ؟    َماَذا یُْرَجى ِمْن َحیَاتِِھ         
  تَْشَغُل قَْلَب الَمْرِء َعن ُكروبِِھ!  قَْد َخلََق هللاُ الِحَساَن سلَوةً         

********  
  .  ١٩١/  ٢ھذا المعنى نفسھ نجده في قصیدة (لذة الحب) . ص   

********  
. یصور فیھا خلوتھ بمحبوبتھ ، ثم محاولت�ھ تقبیلھ�ا  ١٩٧/  ٢أما مقطوعة (خلوة)  ص       

  -، لكنھا تتمنع  ألن البدر من فوقھما یراھما بلحاظھ :
  بِاللْیِل،َواللَّْیُل َوالَحْسنَاُء ِمْن أَملِي  یا خلوة لِي بِالِحَساِن أَْذُكُرَھا         
  َوقُْمُت ظََمآن أْبِغي َرْشفَةَ القُبَلِ   ْت َكفَّاي َراَحتَُھا     َوُكلََّما لََمسَ     
  یَْرنُو لنَا بِلََحاِظ الشَّكِّ َوالَعذِل!     تَقُوُل أیَّاَك إنَّ البَْدَر ثَالِثُنَا         

********  

الح�ور الجم�یالت  . یص�ور ش�كري ٢٩/  ١وفي قص�یدة (الح�ب ن�ائم ویقظ�ان) . ص   
ق�ة جمیل�ة ، ف�ي ص�ورة تتس�م بالطراف�ة واالبتك�ار ؛ حی�ث جع�ل الھ�وى حدی وھن یخط�رن ف�ي 

یأسر الحسان في غفلتھن ، فمش�ى إل�یھن ب�بطء ك�ي ال ینت�بھن ، ألنھ�ن أظھ�رن تخ�وفھن م�ن 
الح��ب ؛ ث��م تعث��رھن ف��ي ثی��ابھن حینم��ا ح��اولن الج��ري . وتت��والى تش��بیھات الش��اعر الجزئی��ة 

  -لھؤالء الحور على أرض الحدیقة . حیث یقول :
  َمْشَي الشََّجاَعِة فِي فَُؤاِد القَْعَددِ   فََمَشى إلَْیِھنَّ الَھَوى بِتََرقٍُّب        
ْیَن الَمطَاِرِف بِالیَدِ     فََعثَرَن فِي أَْذیَالِِھنَّ تَخوفًا            منھُ َوَسوَّ
  قَِد          أَْن لَْم یَُكْن ُمتََزایالً فََكأنَّ   َوَعَدْوَن َعْدَوةَ َخائٍِف ُمتَظَالٍِع         
ة الَخبَِر النَِّدي           فََكأَنَّھنَّ أََزاِھَر  َمْنثُوَرةٌ          ِر ُغرَّ   نَْثَر الُمبَشِّ
دِ   َوَكأَنَّھنَّ َصَواِدفًا  َوَشَواِرًدا            =    َحبَّاُت ِعْقِد اللُّْؤلُِؤ الُمتَبَدِّ
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 لها بین جسمي والعروق دبیب  وٕاني لتعروني لذكرك رعدة

****    ****    ****  
وكان ذلك من  ،ونهل منه ،كما اطلع شكري على كثیر من شعر العباسیین  

السیما الجزء الثاني منه الذي یضم مجموعة كبیرة  ،خالل كتاب (الوسیلة األدبیة)

والشَّریف  ،احتذى طریقهم مثل الحسن بن هانئ والشعراء الذین ،من شعر البارودي

  - : )١(وذلك على ما قرره في قوله ،.. إلخ.الرَّضي

 ،وسالمة ذوقه ،لحسن اختیاره ،(... ولقد أفادني الشیخ/ المرصفي الكبیر  

وعلو ذهنه عن التعصب لشاعر واحد أو  ،وسعة اطالعه ،وموازنته بین الشعراء

فأنا مدین للشیخ/ المرصفي  ،فإذا كنت مدیًنا ألحد .لطریقة واحدة مهما تكن جلیلة

                                                                                                                     
ْیِف  التي       =       یي َرَجاَء الَعاِشِق الُمتَنَھِّدِ تُحِ   َوَكأَنَّھنَّ نََسائَِم الصَّ
ْعِد  التِي          د  َوَكأنَّھنَّ َكَواِكَب السَّ   َسَكنَْت فَُؤاَد الَحْنَدِس الُمتََجسِّ
ِد         َوَكأَنَّھنَّ َعَزائَِم النَّْحِس  الِذي            لَِعَب القََضاُء بَِسْعیِِھ الُمتََجدِّ

     
. إذ یص�ور فیھ�ا  ١٣٨/  ٢قص�یدة (مراجع�ة الح�ب) . ص وفي ھذه المعاني نفسھا تس�یر      

  ظمأه الشدید إلى حنان المحبوبة ، طالبًا منھا أال تبخل علیھ بالعطاء .

********  
.  ١٤٧/  ٢. ، و(ثغ��ر) . ص  ٤٥/  ١وك��ذلك تس��یر قص��یدتا (حس��ناء تغن��ي) . ص   

  على النھج نفسھ .

********  
لس الخم�ر ، محاك�اة ھا شكري في المجون ، أو مج�اكما أن ھناك بعض األبیات التي أنشد     

  . ٦٥/  ١ -حیث یقرن الخمر بالموسیقى والمحبوبة . على نحو قولھ :للعباسیین ، 
  

ِحیِق المشوبِ       ْقنَا الَھمُّ     َخَدْعنَاهُ بِالرَّ   نحن قَْوٌم إَذا تَطَرَّ
  ثم تنفیھ باألزاھر والشع     ر ووصل المنى وعطف الحبیِب        

********  
ومھما یكن من أمر فإن ما قالھ شكري في المجون والغزل والصریح ، یُعد قلیالً إذا ق�یس      

باتجاھ�ھ الع�ام ف�ي الغ�زل  الغ�زل العفی�ف  . غی��ر أن ھ�ذا یعطین�ا مؤش�ًرا ص�ریًحا بأن�ھ ل�م یك��ن 
ا . د / عب�د ملتزًما التزاًما تاًما بما نظََّره ف�ي ھ�ذا اإلط�ار . راج�ع :عب�د ال�رحمن ش�كري ش�اعرً 

  م .١٩٩٤وما بعدھا . الھیئة المصریة العامة للكتاب . سنة  ٥٥الفتاح الشطي . ص 
  . ١٩١م . وراجع دراسات في الشعر العربي . ص ١٩٣٩) راجع : المقتطف . عدد مایو ١(
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 .مدین للشعراء الذین اختار لهم ،بما أفادني في كتابه : "الوسیلة األدبیة" ،الكبیر

  ...).وكنت أقدم من الشعراء المعاصرین البارودي بسبب هذا الكتاب

حینما أخرج  ،وقد امتزج بنفسه وفكره ،ونراه یعیش مع هذا األثر العظیم  

وسمات شعرهم  ،اسات أدبیة تقوم على أساس الفهم الجید لشعراء العصر العباسيدر 

في مقاالت مطولة في أكثر من عدد من المجالت  ،وأصول صنعتهم ،الفنیة

منها على سبیل المثال (فن أبي نواس مثال لطرب الفنان بفنه   .)١(المختلفة

ر عظمته  ابن الرومي الشَّریف الرَّضي وخصائص شعره  شعر مهیار  المتنبي وس

الشاعر المصور  بین شكسبیر وابن الرومي  أبو تمام شیخ البیان  البحتري أمیر 

الصناعة  رجعة إلى البحتري  المعري هل كان سابًقا لعصره ؟  أبو العالء المعري 

  ... مما یعكس معایشته لشعر هؤالء األعالم وتمثله لقیمهم الفنیة.ونظرة إلى الحیاة)

أهم ما خرج به من اطالعه على هذا التراث الضخم عبر تاریخه وكان من   

وتمثل كثیًرا من معانیهم الشعریة   ،أنه احتذى بعض شعرائه األفذاذ ،األدبي الطویل

  -: )٢(ففي البیت الذي قال فیه   .كما قرر هو ذلك

 ِفي َلْیَلٍة َكَسریَرِة الدَّْهرِ   َعَمى الدَُّجى َعن َمْطَلِع الَفْجرِ 

  -: )٣(واقتباس من معناه ،برنا أنه احتذاء لقول ابن المعتزُیخ

 َأْحَداَثُه ُكوِني ِبال َفْجرِ   َیا َلْیَلًة َنِسَي الزََّماُن ِبَها

********  
  -) :٤والبیت الذي یقول فیه(  

                                                 
) جمع الدكتور / محمد رجب البیومي ھذه المقاالت في كتاب بعن�وان (دراس�ات ف�ي الش�عر ١(

ألیف / عبد الرحمن شكري . جمعھا وحققھا وق�دم لھ�ا ، د / محم�د رج�ب البی�ومي العربي) . ت
  الدار المصریة اللبنانیة .

  . من قصیدة (الحب واللیل) . ٣٥/  ١) الدیوان . ص ٢(
، وم��ا  ١٨٦. ودراس��ات ف��ي الش��عر العرب��ي . ص  ١٩٣٩) المقتط��ف . ع��دد م��ایو . س��نة ٣(

. دار ص��ادر  بی��روت . وعب��د ال��رحمن ش��كري  ٢٥٦بع��دھا .وراج��ع دی��وان اب��ن المعت��ز . ص 
وما بع�دھا . الھیئ�ة المص�ریة العام�ة للكت�اب . س�نة  ٥٥شاعًرا . د / عبد الفتاح الشطي . ص 

  م .١٩٩٤
  . من قصیدة (ذكرى) . ٤١/  ١) الدیوان . ص ٤(
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َباَح الُمَستَّرَا ثُُقوٌب َنَرى ِمْنَها  َذَكرُت ِبِه َلْیًال َكَأنَّ ُنُجوَمهُ   الصَّ

 .)١حتذاء أیًضا لقول ابن المعتز : (ثقوب نرى منها الصباح وأنقابا)(فیه ا  

   .حیث ضمَّن بیته عبارة من بیت ابن المعتز ،كما یتضح فیه التضمین كذلك

********  
    -: )٢(وفي البیت  

 ذرِ إنَّ الشََّباَب َمِطیَّة الع  نٍ ال تلح مشتاًقا َعَلى َشجَ 

ویتضح فیه  .)٣(لشباب مطیة الجهل)احتذاء لقول الحسن بن هانئ : (إن ا  

  .التضمین كذلك

وال یقف تأثر شكري بالشعر العباسي عند حدود االحتذاء في معنى بیت أو   

 ،والقافیة ،حیث أفاد من المعاني،والوزن ،لكنه تجاوز ذلك إلى قصیدة كاملة ،أكثر

 )٥(قول فیهاكما في بائیته التي ی .فرأیناه ُیعارض بعض هؤالء الشعراء ،)٤(واألفكار

: -  

 َواْحِتَماُلُه َعَجبُ   رَاَحُة الَهَوى َتَعبُ 

----------  ----------- 

                                                 
، وم��ا  ١٨٦. ودراس��ات ف��ي الش��عر العرب��ي . ص  ١٩٣٩) المقتط��ف . ع��دد م��ایو . س��نة ١(

وم�ا بع�دھا . الھیئ�ة  ٥٥وعبد الرحمن  شكري ش�اعًرا . د/ عب�د الفت�اح الش�طي . ص بعدھا . 
  م . ١٩٩٤المصریة  العامة للكتاب . سنة 

. دار ص�ادر  بی�روت . م�ع تغیی�ر ف�ي الروای�ة . حی�ث  ٣٧وراجع دیوان ابن المعت�ز . ص      
  -نص البیت في الدیوان ، ھو :

َجى َوِخْلُت نُُجوَم اللَّْیِل فِي ظُلَ      ِخَصاًصا أَرى مْنَھا النََّھاَر َوأْنقَابَا           ِم الدُّ

  . من قصیدة (الحب واللیل) . ٣٥/  ١) الدیوان . ص ٢(
، وم��ا  ١٨٧. ودراس��ات ف��ي الش��عر العرب��ي . ص  ١٩٣٩) المقتط��ف . ع��دد م��ایو . س��نة ٣(

لك ھ��امش . دار ص��ادر ببی��روت . وراج��ع ك��ذ ٤٨٤بع��دھا . وراج��ع دی��وان أب��ي ن��واس . ص 
 ٥٥. وعب��د ال��رحمن ش��كري ش��اعًرا . د / عب��د الفت��اح الش��طي . ص  ٣٥/  ١ال��دیوان .   ص 

  م .١٩٩٤وما بعدھا . الھیئة المصریة العامة للكتاب . سنة 
ین ، ف���ي تحدی���د المقص���ود ) س���رت ف���ي ھ���ذا عل���ى م���ا ق���رره ال���دكتور / إب���راھیم عوض���٤(

ة تعن��ي : أن ی��نظم الش��اعر مث��ل م��ا نظ��م ، وال��دوافع إلیھ��ا ، فق��د ذك��ر أن المعارض��بالمعارض��ة
اآلخ��ر م��ن القص��ائد ، متقی��ًدا بالموض��وع ، والبح��ر ، والقافی��ة . س��واء وافق��ھ ف��ي المعن��ى أو 
خالفھ .وذكر أن دوافع الشاعر إلى معارضة غیره : إما اإلعجاب ، أو الغراب�ة ،أو االس�تعانة، 

ال�دوافع ال تتع��ارض م�ع م�ا ی��دعو أو التح�دي ، أو التس�لیة ، أو االس�تجابة . وواض��ح أن ھ�ذه 
إلیھ شكري من األخ�ذ م�ع التص�رف.انظر المعارض�ة ف�ي األدب العرب�ي.د/ إب�راھیم عوض�ین . 

    ٣٥،  ٧ص 
  وما بعدھا . قصیدة (الھوى) . ٧٧) الدیوان . ص ٥(
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�� وا������ أو�� ا������ ا������ ��� ���ي   ��� ا����

 ِللُقلوِب ُمْخَتَلبُ   ِللُعیوِن ُمْخَتَطفُ 

 َیْسَتحثني الَغَضبُ   َغاِضٌب َوِمْن َعَجبٍ 

 َیْسَتِمیلُه الطََّرُب!  إْن َبَكْیُت ُمْنَتَحًبا

  -: )١(في بائیته التي یقول فیها ،ئفإنه ُیعارض فیها الحسن بن هان  

 َیْسَتِخّفُه الطََّربُ   َحاِمُل الَهَوى َتِعبُ 

********  
  -: )٢(التي یقول فیها ،ورأیناه في قصیدة (الطموح)  

 َسَبْقُت الَبْرَق َجاَرْیُت الُمرَاَدا  َوزَاَوْلُت السباق بها  فلما

 و�ا َما َوَجْدُت الُمْسَتزَاَداُعلُ   َبَلْغُت ِبَها الَمَدى َفَلو اْسَتزَاَدتْ 

  -: )٣(التي یقول فیها ،ُیعارض المعري في دالیته  

 دوین َمَكاِنَي السبع الشَِّداَدا  َوَكم ِمْن َطاِلٍب أمدى سیلقى

 َمع الَفْضِل الِذي َبَهَر الِعَباَدا  لي الشرف الذي یطأ الثریا

  -طبیعة جاء فیه :،قدَّم تصویًرا لل)٤(وفي قصیدة (خداع الغواني)  

ِبیِع َتْخِفُق  َكالَعتَ   ِب ِبرْفٍق ِفْعَل اللَِّبیِب الَخِبیرِ   َنَسَماُت الرَّ

 َفاِتن حسنه َوُغْصٍن  َنِضیرِ   َبْیَن ُغْصٍن َنِضیرٍ َفْهَي َتْغُدو َما 

 َوَحِبیٍب أو َكالَحِكیِم  السَِّفیرِ   َكالرَُّسوِل اَألِدیِب َبْیَن  ُمِحبٍّ 

ْلَح ِفي أَناٍة َكَما َیعْ  َیْعِقدُ   )٥(قد َربُّ النَُّهى َقَضاء األُمورِ   الصُّ

                                                 
. قص��یدة (حام��ل  ٥١. وراج��ع دی��وان أب��ي ن��واس . ص ١٩٣٩) المقتط��ف . ع��دد م��ایو ١(

وم�ا بع�دھا . الھیئ�ة  ٥٥شكري شاعًرا . د /عبد الفتاح الش�طي . ص الھوى) . وعبد الرحمن 
  م .١٩٩٤المصریة العامة للكتاب . سنة 

  . ٤٦/  ١) الدیوان . ص ٢(
. وعب�د ال�رحمن  ١٨٧. ودراسات في الش�عر العرب�ي . ص  ١٩٣٩) المقتطف . عدد مایو ٣(

ة المص�ریة العام�ة للكت�اب  وما بعدھا . الھیئ� ٧٣شكري شاعًرا . د / عبد الفتاح الشطي . ص 
  م .١٩٩٤سنة 

  . ٢٢/  ١) الدیوان . ص ٤(
  ) األناة : التؤدة .٥(
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�� وا������ أو�� ا������ ا������ ��� ���ي   ��� ا����

 ِر إَذا َما اْحَتَواُه َوْجُه الَبِشیرِ   الُمِنیَرِة َكالِبْش  َوِضَیاُء الشَّْمسِ 

----------------  ----------------- 

 لزََّماِن النَِّضیرِ ِعِر َیْتُلو َحمَد ا  َوُهَناَك الطَّْیُر الُمَغرُِّد  َكالشَّا

 ِرع إالَّ َدعَوى ِنَفاٍق َوُزورِ   َنَغَماٌت َلم َیْحِوَها الُمْطِرُب الَبا

  - : )١(ُیعارض المعري أیًضا في رائیته

 ر ُتْغَدى ِبُلؤلٍؤ َمْنُثورِ   ِفي ُزبر جدة خض َفْهَي َتْخَتالُ 

قْ  َوَغَدت كل  اِت َقِصیرِ ص ِبَثْوٍب ِمن البن  ِرْبَوٍة َتْشَتِهي الرَّ

********  
  -) :٢وفي البیت(  

 َغافل الَقْلِب َمیُِّت اَألْحَیاءِ   الُحْزِن َمْهالً َأیَُّها الالِئُموَن ِفي 

  -) :٣معارضة كذلك لقول المعري في الفكرة والقافیة(  

 إنََّما الَمیُِّت َمیِّت  اَألْحَیاءِ   َلْیَس َمْن َماَت َفاْسَترَاَح ِبَمیٍِّت 

********  
  

  -: )٤(وقصیدة (الحب والرأفة)  

 َوَأْرَسْلُت َدْمِعي َشاِفًعا َفَتَبرََّما  َشَكْوُت إَلْیِه ِذلَِّتي َفَتَحكََّما

                                                 
. وعب���د  ١٩١م . ودراس���ات ف���ي الش���عر العرب���ي . ص  ١٩٣٩) المقتط���ف . ع���دد م���ایو ١(

وما بعدھا . الھیئة المصریة العام�ة  ٥٥الرحمن شكري شاعًرا . د / عبد الفتاح الشطي . ص 
  .م ١٩٩٤للكتاب  سنة 

  . من قصیدة (القلق والغفلة) . ١١٠/  ٢) الدیوان . ص ٢(
. وعبد ال�رحمن  ١٩١م . ودراسات في الشعر العربي . ص ١٩٣٩) المقتطف . عدد مایو ٣(

وما بعدھا . الھیئ�ة المص�ریة العام�ة للكت�اب  ٥٥شكري شاعًرا . د / عبد الفتاح الشطي . ص 
  م .١٩٩٤سنة 

  . ٥٥/  ١) الدیوان . ص ٤(
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�� وا������ أو�� ا������ ا������ ��� ���ي   ��� ا����

 ِبَبْعِثَك َطْیًفا ِفي الَكَرى َفَتَظلََّما  َوَقاَل َلُه الَواُشوَن َأْنَت َوَصْلَتهُ 

دْ   َوُخبَِّر أنِّي َقْد َتَخیَّْلُت إنَِّني  ُت ِمنُه ُقْبلًة َفتَأَلََّماَتَزوَّ

 إَلْیِه َفَأْضَحى ِبالَحَیاِء ُمَلثََّما  َوُخبَِّر َأنِّي َسوَف َأخلس َنْظَرةً 

  -: )١(فیها تأثر ومحاذاة لقول أبي تمام

َبا  َتَلقَّاُه َطْیِفي ِفي الَكَرى ُمَتِجنًِّبا  َوَقبَّْلُت َیْوًما ِظلَُّه  َفَتَغضَّ

َبا  ْد َمَرْرُت ِبَباِبهِ َوُخبَِّر َأنِّي قَ   ألْخِلَس ِمنُه َنْظَرًة َفَتَحجَّ

********  
  -منها : .)٢(وقطعة عنوانها (ُغاللة الصهباء)  

ْهَباِء!  َفَتمََّشى الَحَیاُء ِفي الَخدِّ  َحتَّى  َحَجْبُتُه ُغالَلُة الصَّ

ي والُمراد احمرار كاحمرار الخد،وهذا اقتباس من غاللة خمر في قول أب  

  -: )٣(تمام

 ِخْلُتُه الِبًسا ُغالَلَة َخْمرِ   َخَدَش الَماُء ِجْلَدُه الرَّْطَب َحتَّى

********  
وُیخبرنا شكري أن من تمام الفائدة والحجة أن یذكر شواهد أخرى من الجزء   

  .)٤(األول للداللة على ما كان من احتذائه العباسیین في صناعتهم

  -منها : .)٥(ن (شكوى)ففي الجزء األول قصیدة بعنوا  

 ُأَداِریِه َحتَّى عارضته َمَذاهُبهْ   ومطَّلب َبالَعْتِب هجرَي لم َأَزلْ 

                                                 
/  ٤دی��وان أب��ي تم��ام . بش��رح / الخطی��ب التبری��زي . تحقی��ق / محم��د عب��ده ع��زام . ص ) ١(

. ط / الثانی��ة . دار المع��ارف بمص��ر . وعب��د ال��رحمن ش��كري ش��اعًرا . د/عب��د الفت��اح  ١٦٧
  م .١٩٩٤وما بعدھا . الھیئة المصریة العامة للكتاب . سنة  ٥٥الشطي .  ص 

  . ٦٥/  ١) الدیوان . ص ٢(
. وعبد الرحمن شكري ش�اعًرا . د / عب�د الفت�اح الش�طي  ٢٠١/  ٤بي تمام . ص ) دیوان أ٣(

  م .١٩٩٤وما بعدھا الھیئة المصریة العامة للكتاب . سنة  ٥٥. ص 
  م .١٩٣٩) المقتطف . عدد مایو سنة ٤(
  . ٣٣/  ١) الدیوان . ص ٥(
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�� وا������ أو�� ا������ ا������ ��� ���ي   ��� ا����

 وأخبر غرًا أنكرته معایُبهْ   ُیَعالج مني َباِسَم الثَّْغِر رَاِضًیا

 )١(هْ َوَیْبَخُل ِبالنَّْذِر الِذي َأَنا َطاِلبُ   َسَماَحة َأُجوُد ِبَنْفِسي ِفي َهَواه

 )٢(هْ َعَواِقبُ  ِلَمْن َلْم َیُرْضُه َتستِقیمُ   ُكلُّ َأْمٍر َتستقیم  صدورهَوَما 

 )٣(هْ َوَما ُكلُّ َصاِفي الَوْجِه َتْصُفو َمَشاِربُ   حتى ألفته اإلعراض ووكل بي

 ألقضَي أو تنجاب َعنِّي َغَیاِهُبهْ   ولیل كإغضاِء الحلیم  َدرَّعُتهُ 

  

في  ،ها معارضة لقصیدة بشار بن بردوالمتأمل في هذه القصیدة یجد فی  

والروي. وفكرتها تدور حول الدعوة إلى التسامح واإلخاء.والتي  ،والقافیة ،الوزن

  -: )٤(یقول فیها

 َصِدیَقَك َلْم َتْلَق الِذي  ال ُتَعاِتُبهْ   إَذا ُكْنَت ِفي ُكلِّ األُموِر ُمَعاِتًبا

 النَّاِس َتْصُفو َمَشاِرُبهْ  َظِمْئَت َوأيُّ   َذىَعَلى القَ  ِمَراًرا َتْشَربْ  إَذا َأْنَت َلمْ 

********  
  - یقول : .)٥(وفي قصیدة (حاالت الحب)

 لو َأَتاِني َطْیُفُكم َلْم  َأَنمِ   َقْد َكرِْهُت النَّْوَم َحتَّى أنَِّني

وحاول إعادة  ،حتى جاء طیف الحبیب ،قد كره النوم ،فهو العاشق السَّاهد  

وهذا المعنى فیه اقتباس واضح كذلك من قول  .لكن هیهات .ساهدةالكرى لألجفان ال

  -: )٦(بشَّار

                                                 
  ) النذر : القلیل .١(
  ) راض األمر : ذ� .٢(
  ودتھ .) مشاربھ : كنایة عن م٣(
. نشر / الشركة التونسیة  ٣٢٦/  ١) دیوان بشار بن برد . تحقیق / الطاھر عاشور . ص ٤(

م . وعب��د ال��رحمن  ١٩٧٦للتوزی��ع ، والش��ركة الوطنی��ة للنش��ر والتوزی��ع . الجزائ��ر . س��نة 
وما بعدھا . الھیئ�ة المص�ریة العام�ة للكت�اب  ٧٣شكري شاعًرا . د / عبد الفتاح الشطي . ص 

  م .١٩٩٤سنة 
  . ٦٠/  ١) الدیوان . ص ٥(
��ار ب��ن ب��رد . ص ٦( . وعب��د ال��رحمن ش��كري ش��اعًرا .د/عب��د الفت��اح  ١٨٧/  ٤) دی��وان بشَّ

  م .١٩٩٤وما بعدھا الھیئة المصریة العامة للكتاب . سنة  ٥٥الشطي ص 
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�� وا������ أو�� ا������ ا������ ��� ���ي   ��� ا����

 ونفى عني الكرى طیف ألم  لم یطل لیلي ولكن لم  أنم

********  
  -:)١(ونجد شكري یستملح أن یعیش تجربة شاعر ضریر یرثي بصره.فیقول  

 حیث یعیبِني َیَظلُّ ُیْسعُدِني ِمنْ   ِلي َبْعد َفْقِدَك َسْمٌع ُكلُه َحِذرٌ 

  -: )٢(فهذا المعنى مأخوذ من قول بشَّار أیًضا   

 َواُألذُن َتْعَشُق َقْبَل الَعْیِن َأْحَیاَنا  َعاِشَقةٌ  ِلَبْعِض الَحيِّ  َیا َقْوِم ُأْذِني

 الَقْلب َما َكاَنا ُتْؤتي اُألذُن َكالَعْینِ   َقاُلوا ِبَمْن ال َتَرى َتْهِذي َفُقْلُت َلُهمْ 

  - : )٣(معنى نفسه یقول ابن الروميوفي ال  

 ؟َأْم السَّْمُع َبْعَد الَعْیِن َیْهِدي َكَما َتْهِدي  َتْكِفي َمَكاَنهُ  السَّْمعِ  َهِل الَعْیُن َبْعدَ 

یصور  ،ثم أعاده ولیًدا جدیًدا ،وقد تأثر شكري بهذا المعنى عند الشاعرین  

  .سعادته بالسمع وأساه منه

********  
  -: )٤(ال)وقصیدة (ضیقة ح  

 ُعیوُبهْ  ِفي الزََّمانِ  َوَأْحَسُن َشيءٍ   ِفیَما ُیِریَبِني الدَّْهرَ  َوَكْیَف أَُلومُ 

 ،ومعارضة لها في الفكرة ،فیها احتذاء في المعنى لقصیدة للشریف الرَّضي  

  -:) ١(وهي التي یقول فیها .والوزن

                                                 
  . ٤٢/  ١) الدیوان . ص ١(
��ار ب��ن ب��رد . تحقی��ق/ الطَّ��اھر ب��ن عاش��ور . ص ٢( . وراج��ع : ھ��امش  ٢٢٨/ ٤) دی��وان بشَّ

  .  ٤٢/  ١الدیوان .  ص 
وم��ا بع��دھا . الھیئ��ة  ٥٥وعب��د ال��رحمن ش��كري ش��اعًرا . د / عب��د الفت��اح الش��طي . ص      

  م .١٩٩٤المصریة العامة للكتاب . سنة 
. وراج��ع : ھ��امش دی��وان  ٦٢٦/  ٢) دی��وان اب��ن الروم��ي . تحقی��ق / ح��ین نص��ار . ص ٣(

  .  ٤٢/  ١شكري .  ص 
وم��ا بع��دھا . الھیئ��ة  ٥٥ال��رحمن ش��كري ش��اعًرا . د / عب��د الفت��اح الش��طي . ص وعب��د      

  م .١٩٩٤المصریة العامة للكتاب . سنة 
  . ٥٧/  ١) الدیوان . ص ٤(
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�� وا������ أو�� ا������ ا������ ��� ���ي   ��� ا����

 ي ِفْكَرٌة ِفي ُخُطوِبهِ َأِبیُت َوَمالِ   َوٕانِّي ِلعرَفاِن الزََّماِن  َوَغْدرِهِ 

********  
  -: )٢(وقوله  

 )٣(زح َمَاَذا َدَهاَك ِعْنَد الُغروِب؟  َأ یَُّهَذا الَغریب ُذو الَبَلِد  النَّا

  -: )٤(ولعله العباس بن األحنف ،فیه احتذاء لقول الشاعر  

 زح ماذا بنفسه صنعا  یا رحمة للغریب بالبلد  النا

حیث اقتبس معناه وفكرته ؛  ،العباس بن األحنفوواضح مدى تأثر شكري ب  

  .)٥(وهذا ما  ُیسمیه النقاد تضمیًنا ،وكذلك ضمَّن بیته بعض ألفاظ العباس

********  
  

  -: )٦(وُیخبرنا شكري أن قصیدته  

 )٧(الندي َنْثَر الُمَبشِِّر ُغرَّة الَخَبرِ   َفَكأنَّهنَّ َأزَاهر َمْنُثوَرةٌ 

في قوله : (عاصي الشباب  ،احتذاء (مسلم) في بعض أسالیبها محاولة  

  .)١(فراح غیر ُمَفنَّد)

                                                                                                                     
ض�ي . ص ١( �ریف الرَّ . دار ص�ادر ببی�روت . وراج�ع المقتط�ف . ع��دد  ١٣٢/  ١) دی�وان الشَّ

وم�ا بع�دھا .  ٥٥لفت�اح الش�طي . ص م . وعبد الرحمن شكري شاعًرا . د / عبد ا١٣٩٣مایو 
  م .١٩٩٤الھیئة المصریة العامة للكتاب . سنة 

  . قصیدة (حنین الغریب عند غروب الشمس) . ٢٥/  ١) الدیوان . ص ٢(
  ) أ یھذا : أصلھا أیھا ذا .  وذا ھنا : اسم إشارة ، ھكذا استعملتھا العرب .٣(
. وراج�ع :  ١٩٨٢ت للطباعة والنشر . . دار بیرو ١٩٧) دیوان العباس بن األحنف . ص ٤(

م . وعب��د ال��رحمن ش��كري ش��اعًرا . د / عب��د الفت��اح الش��طي . ١٩٣٩المقتط��ف . ع��دد م��ایو 
  م .١٩٩٤وما بعدھا . الھیئة المصریة العامة للكتاب . سنة  ٥٥ص

) التضمین : ھو أن یتضمن المتكلم كالمھ شیئًا م�ن منث�ور غی�ره ، أو منظوم�ھ ، عل�ى أي ٥(
ن صور التضمین . راجع : المعارضة في األدب العربي . د / إبراھیم عوضین .  ص صورة م

٢٣ .  
  . قصیدة (الحب نائم ویقظان) . ٢٩/  ١) الدیوان . ص ٦(
  ) غرة الشيء : أولھ .  الخبر الندي : كنایة عن الخبر السار .   ٧(
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�� وا������ أو�� ا������ ا������ ��� ���ي   ��� ا����

********  
حینما نراه یستغرق في  ،كما یتضح تأثر شكري بشعراء العصر العباسي  

مصوًرا تمرده على  ،مفرًطا في النواح والعویل ،ویشكو صنیع الزمان به ،بكائه

  داعًیا إلى حیاة أفضل.... ،نقائص الحیاة

التي یصور فیها ما یحزنه من أمور  ،)٢(دته (كلمات العواطف)من ذلك قصی  

 ،ویطمح إلى حیاة أكمل من هذه الحیاة ،وموقع هذه األمور من عواطفه ،الحیاة

   -وأكثر إنصاًفا : ،وأسعد حاالً 

َیاء َعَلى الَكِریمِ   ُبَكاِئي َأْن َأَرى َرُجًال َلِئیًما  ُیَقدمُه الرِّ

----------------  ----------------- 

 َوَحْوِلي مْعَشِري َوَبُنو وَداِدي  ُبًكاِئي إنَِّني َأْغُدو َغِریًبا

 َورَْأًیا مثل َحدِّ السَّْیِف  َماِضي  ُبَكاِئي إْن ِلي َطْبًعا  َأِبًیا

ْدُر الرَِّحیبِ   ُبَكاِئي إْن ِلي ِفي الدُّْنَیا ُأُمورًا  َیِضیُق ِبمْثِلَها الصَّ

 َكَأنَّ الَكْوَن َلْیَس ِبِه  سَواه  ِفیع الَجاِه  َیْغُدوَوَكْم َوْغٍد رَ 

----------------  ----------------- 

 َوٕانَّ الثَّْلَج ِفي ِقَمِم  الِجَبالِ   َفإنَّ الزَّْهَر ِفي الِقیَعاِن َیْنُمو

إذ بات اللئیم  ،فهو ُیبدي حسرته والتیاعه من انقالب الترتیب االجتماعي  

فتقدم الوغد  ،الذي قلب المعاییر ،إنما بواسطة الریاء ،ال لفضل فیه ،كریمیتقدم ال

                                                                                                                     
الرحمن . وعب�د ١٨٧. ص م . ودراسات في الشعر العربي  ١٩٣٩) المقتطف . عدد مایو ١(

  شكري شاعًرا .
  م .١٩٩٤وما بعدھا . الھیئة المصریة العامة للكتاب سنة  ٧٣د/عبد الفتاح الشطي . ص    
  ، وما بعدھا . ٨٥/  ١) الدیوان . ص ٢(
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�� وا������ أو�� ا������ ا������ ��� ���ي   ��� ا����

وتكرار كلمة (بكائي) في صدر األبیات السالفة یصور أبعاد  .الباخل على ذي فضل

  .إحساس الشاعر بالحزن من تقلب أمور الحیاة

وجدنا أن شكري في ثورته على األحوال  ،فإذا قلبنا صفحات التراث العربي  

یقترب كثیًرا من ثورة ابن الرومي الذي أعلن السخط على  ،تماعیة في عصرهاالج

ورفض  ،الذي ال ینصف شاعًرا متمیًزا مثله ،وتمرده على مجتمعه ،سلبیات عصره

الریاء الذي ُأهدر به حق أصحاب الفضل، وطمع أصحاب النفوذ في حقوق 

  - : )١(ةمما جعله یصور صراخه داعًیا إلى العدل والمساوا ،الضعفاء

 َمال ِمْن ُشْرَطٍة َوِمْن ِكتَاِب؟  أُترَاِني ُدوَن اُألوَلى  َبَلغوا اآل

 ِبالُمَنى ِفي النفوِس  َواألْحَبابِ   َوِتَجاٍر مثل الَبَهاِئِم  َفاُزوا

----------------  ----------------- 

 ابِ أنهم َغْیُر آِثِمي الُمْغتَ   َخْیُر َما فیهُم َوال َخْیَر ِفیهم

فعندما صور ابن الرومي الذین یعتمدون على الریاء في تقدمهم، على   

وینعت الناس في عصره  ،أصحاب الفضل بالبهائم ؛ نجد شكري یستوحي هذا المعنى

  -: )٢(بأنهم قرود وحمیر

 ُقروٌد إَذا َكَشْفتهم وحمیُر!  َناسًیا فإنهموال َتحسَبنَّ الناَس 

********  
  -:) ٣ونراه في قوله(  

 َعاِتٌب َساَءُه ُوقوع الَقَضاءِ   ینعم الغافُل الَغِبيُّ َوَیْشَقى

  -: )١(یحتذي المتنبي في قوله

                                                 
. وراج�ع : المقط�ف . ع�دد  ٢٨٢/  ١) دیوان ابن الرومي . تحقیق د/ حس�ین نص�ار . ص ١(

وم�ا بع�دھا .  ٧٣اعًرا . د / عبد الفت�اح الش�طي . ص م . وعبد الرحمن شكري ش١٩٣٩مایو 
  م .١٩٩٤الھیئة المصریة العامة للكتاب . سنة 

  . قصیدة (بین الحقیقة والخیال) . ٢٤٤/  ٣) الدیوان . ص ٢(
  . قصیدة (القلق والغفلة) . ١١٠/  ٢) الدیوان . ص ٣(
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�� وا������ أو�� ا������ ا������ ��� ���ي   ��� ا����

 َوَأُخو الَجَهاَلِة ِفي الشَِّقاَوِة َیْنعمُ   ُذو الَعْقِل َیْشَقى ِفي النَِّعیِم ِبَعْقِلهِ 

  - : )٢(وفي قصیدة (حسرة العبید)  

 َفَیا َعَجًبا ِللدَّْهِر َكْیَف َیِكیُد؟  َبِعیدُ َأ ِعیٌد َوَقْلِبي ِمْن ِرَضاَك  

 أم الِعیُد َنْحٌس َلْیَس ِفیِه ُسُعوُد؟  ِفي َذا الِعید َیا َقْلُب َفْرَحةَوَهل َلَك 

  -: )٣(تأثر شكري بالمتنبي في قوله  

 ِبَما َمَضى َأْم ألْمٍر ِفیِه َتْجِدیُد؟  ِعیٌد ِبأیَِّة َحاٍل ُعْدَت َیا  ِعیدُ 

*******  
والتي  ،وحینما ألقى شكري الضوء على حالته الغارقة في الخوف واالرتعاد  

  -:)٤(تبدو في اعترافه بآثامه التي وقفت حائًال بینه وبین اهللا سبحانه وتعالى

 وبیني وبین العالمین  حجابُ   فبیني وبین الخوِف ودٌّ وأُلفة

  -: )١(كان ُمعاِرًضا لقول رابعة العدویة

                                                                                                                     
ا بعدھا.الھیئ���ة وم��� ٥٥) عب���د ال���رحمن ش���كري ش���اعًرا . د / عب���د الفت���اح الش���طي . ص ١(

م . ودی�وان أب�ي الطی�ب المتنب�ي . بش�رح / العكب�ري . ١٩٩٤المصریة العامة للكت�اب .  س�نة 
) . وذك���ر ش���ارح ٢٤٩. ق ( ١٢٤/  ٤ض���بطھ  وص���ححھ / مص���طفى الس���قا، وآخ���رون  ص 

  -الدیوان أن ھذا المعنى ُوِجَد عند (مسلم بن الولید) ، في قولھ :
  وفاز باللذة الجسور              من راقب الناس مات غًما       
  -َوُوِجَد عند البحتري في قولھ :  
  َوال َعْیَش إالَّ َما َحبَاَك بِِھ الَجْھُل         أَرى الِحْلَم بُْؤًسا فِي الَمِعیَشِة للفتى      
  -َوُوِجَد عند آخر ، في قولھ :  
   َعْیُش َمْن لَْم یَْعلَمِ ال َعْیَش إالَّ     َمْن لِي بَِعْیِش األْغبِیَاِء فَإنَّھُ        
  -َوُوِجَد عند ابن المعتز ، في قولھ :  
ْنیَا لَِجاِھلَِھا         ْنیَا لَِمْن َعْقال         َوَحالَوةُ الدُّ   َوَمراَرةُ الدُّ
  -َوُوِجَد عند آخر ، في قولھ :  
َرایَِة َوالنَّبَاَھِة ُمْتَعُب     َوالَعْیُش َعْیُش الجَ         اِھِل الَمْجُھولِ َوأُخو الدِّ

  . ٢١٩/  ٣) الدیوان . ص ٢(
م . ١٩٣٩) . وراج���ع : المقتط���ف . ع���دد م���ایو ٨٦. ق ( ٣٩/  ٢) دی���وان المتنب���ي . ص ٣(

وما بع�دھا . الھیئ�ة المص�ریة  ٥٥وعبد الرحمن شكري شاعًرا . د / عبد الفتاح الشطي . ص 
  م .١٩٩٤العامة للكتاب . سنة 

  صیدة (المجرم) .. ق ٣٨٣/  ٥) الدیوان . ص ٤(
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�� وا������ أو�� ا������ ا������ ��� ���ي   ��� ا����

 وبیني وبین العالمین  خراب  بیني وبینك عامر ذي ال لیت فیا

 ،والصیاغة، وتركیب الصور ،والمعنى ،والوزن ،حیث االتفاق في القافیة  

  .وكذلك تضمین بعض األلفاظ

رأیناها بارزة في شعر  ،هذه  في إیجاز  بعض روافد التأثر بالثقافة العربیة  

في صورة معارضة تفرض علیه  وٕاما .إما في صورة أخذ واع لمعنى أو أكثر .شكري

وذاتیة  ،مع انفصاله عنه في خصوصیة الموضوع .محاذاة اآلخر، والنظر إلیه

  .المشاعر والعواطف

وال معارضته  ،وقد رأینا أن شكري لم یحاول إخفاء احتذائه في المعنى  

إلیمانه  كما قرر في رؤیته النقدیة  بأن هذا وذاك لیس مما ُیعاب به  ،اآلخرین

إنما الذي  .إذ هو أثر من أثار التالقح الثقافي ،مادام ُینمي ما أخذه ویطوره ،رالشاع

 ،فهذا هو السطو على جهد اآلخرین .أو إشارة ،ُیعاب به هو األخذ من غیر إضافة

  .والسرقة التي ُیعاب بها

****    ****    ****  

                                                                                                                     
. دار ص��ادر ببی��روت . وراج��ع : المقتط��ف . ع��دد م��ایو  ٩٦) دی��وان رابع��ة العدوی��ة . ص ١(

وما بع�دھا . الھیئ�ة  ٥٥م. وعبد الرحمن شكري شاعًرا . د / عبد الفتاح الشطي . ص ١٩٣٩
  م .١٩٩٤المصریة العامة للكتاب . سنة 
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�� وا������ أو�� ا������ ا������ ��� ���ي   ��� ا����

: ا  ه  : ًم- 

افة عربیة واسعة تولدت من اتصاله الوثیق باآلداب وكما كان شكري ذا ثق  

حیث امتد  ،كان  كذلك  ذا ثقافة أوربیة واسعة .العربیة في عصورها المختلفة

فظهر  .اطالعه على اآلداب األوربیة  عامة  واإلنجلیزیة  خاصة  قدیمها وحدیثها

   .أثر ذلك في فكره ونقده

  

١  : ا ورا  ه-  

فنراه ماثًال في تأثره بالثقافة  ،وأما عن تأثره بالثقافات األوربیة القدیمة  

وتاریخ  ،حیث درس تاریخ اإلغریق والرومان وآدابهم وحیاتهم ،الیونانیة القدیمة

(... وكان لهذه الدراسة أثر  - : )١(على ما قرره في قوله .فنونهم في طبعة (بوهن)

وفي  ،)٢(هذه الثقافة قصیدة "الجمال والعبادة" )فمن قصائد  .فیما قلت شعًرا ونثًرا

حیث وصف عبادة اإلغریق  .مقدمتها أشار الشاعر بأنها مأخوذة عن قدماء الیونان

مما أدى إلى صور جمیلة من المعابد  ،القدماء للجمال في مظاهره المختلفة

   -ومنها قوله : .والتماثیل

 ِتْلَك الُفُنوُن َعَلْیَها َخْیُر ُعْنَوانِ   أم َهِذي الَمَعاِبُد أم الَتَماِثیلُ  ِتْلكَ 

 َوُحْسٌن َقِدیم الَعْهِد ُیوَناِني! فیَها  ُمَنى َوُربَّ  َیا ُربَّ َمْرَأى لَنا ِمْنَها

 ِدیٍن َوأیَمانِ  النَّاُس ِفي َما یعبد  ِبهِ  َعَلى َزَمٍن َكاَن الَجَمالُ  َلَهِفي

 )٣(ثَاِني عن َعْزِمهِ  ولم ُیْثِنهِ  َهاِمنْ   آَماِلِه َفَرقٌ  لم یحبس المرء عن

 َأْنِعم ِبَذِلَك ِدیًنا َبْیَن  َأْدَیانِ   َواألْشَعاُر دیُنُهمُ الُحبُّ والُحْسُن 

 َفكَّْرَت سیَّانِ إْن  َفالَحقُّ َوالُحْسنُ   الُحْسِن بینهملم یزر ِبالَحقِّ ُحبُّ 

********  

                                                 
  . ٢٠٥راسات في الشعر العربي . ص م . وراجع د١٩٣٩) المقتطف . عدد یونیو ویولیو ١(
  . ١١٢/  ٢) الدیوان . ص ٢(
  ) فََرق : خوف . ٣(
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وفیها یتحدث عن  .)١(إسبرطیة)ومن مظاهر تأثره بهذه الثقافة قصیدة (أم   

  - وفیها یقول : .أم قتلت ابنها لُجْبِنِه عن الدفاع عن وطنه (إسبرطة)

 َفَأَعاَن الرََّدى َعَلْیِه الُمِجیرُ   َفرَّ َیْبِغي ِمْن الحَماِم  ُمجیرًا 

 )٢(َو َعَلى َعارِِه إَلْیَها َحِبیبُ   َباَدَرتُه ِبَحْتِفِه ُأمُُّه َوهْ 

 )٣(َوْهَو ِفي الَمْهِد َأنَُّه َسَیُخورُ   النَِّذیَر َأْوَحى إَلْیَها َوَلو َأنَّ 

 )٤(مخ َلْم ُتْنَتَزْح َعْنُه الُغروبُ   َلَرمتُه ِبَجاِنب الَجبل  الشَّا

********  
صور فیها تمني النفس تصویر ُمُثلها  .وقصیدة (الُحسن واآلمال النبیلة)  

  - : )٥(غریق القدماءالُعلیا في شكل تماثیل كتماثیل اإل

 )٦(َهذي األَماِنَي ُصنَّاع َأْصَنامِ   َیا َلْیَتِني َلو تكون  مجدیةً 

 ِفي َیَقَظِة الُحبِّ َباَب َأْحالِمي  أعطي آلَماِلَي الِتي طرقت

 َوُربَّ ُحْسٍن َرِهیَن َأْجَسامِ   جسم ُرخاٍم یصونَها َأَبًدا

 م الشَّرَّ َأيَّ إْعَدامِ َوتعد  آمال ُتْنِسَي الَفَتى َشَقاَوَتهُ 

********  
  .)٧(عنوانها یحمل اسم العبد الروماني الشهیر ،وقصیدة (إیكاروس)  

وقد صرَّح شكري في غیر  .)٨(ومضمونها یصور أثر معاملة الرومان للعبید  

     -: )٩(حیث یقول .مواربة بأنه استوحاها من دراسة الفنون اإلغریقیة
                                                 

  . ١٧٦/  ٢) الدیوان . ص ١(
  ) حتفھ : أجلھ .٢(
  ) یخور : یضعف ویجبن .٣(
عاف على جانب جبل ، ویتركونھم یموتون . ٤(   ) كان أھل إسبرطة یرمون األطفال الضِّ

  الغروب : الدموع .
  . ١٤٩/  ٢. ص  ) ھامش الدیوان٥(
خام آمالي وخیاالتي وأفكاري .٦(   ) ُصنَّاع أصنام : ناحت التماثیل ... لكي أودع في تماثیل الرُّ
  . ٤٢٥/  ٥) الدیوان . ص ٧(
. وعبد الرحمن شكري شاعًرا . د/ عب�د الفت�اح الش�طي .  ص  ٤٢٥/  ٥) الدیوان . الھامش . ص ٨(

  م .١٩٩٤للكتاب . سنة  وما  بعدھا . الھیئة المصریة  العامة ٧٦
. وعب�د ال�رحمن ش�كري ش�اعًرا . د/ عب�د الفت�اح الش�طي .  ١٩٣٩) المقتطف . عدد یونیو ویولیو ٩(

  م .١٩٩٤وما بعدھا . الھیئة المصریة العامة للكتاب . سنة  ٧٦ص 
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 ،ون اإلغریقیة وعبادتهم للجمال أثر في النفس(... وقد كان لدراسة الفن  

ولعله "رتشارد ستیل" :  "إنَّ رؤیتها  ،وأن أفهم قول األدیب ،جعلني أعد الجمال ثقافة

  .كانت ثقافًة سخیًة")

********  
وفیها  .)١(ومن أثر دراسة تاریخ الفنون اإلغریقیة قصیدة (لیتني كنت إلًها)  

نسانیة إلى ذات اهللا، أو أن یقیسوا قدرة اهللا بقدرة تحذیر الناس من نسبة الصفات اإل 

ویزعمون أنهم لو وكل  ،ویقصد أیًضا السخر بالذین ینتقدون نظام الكون ،الناس

   .إلیهم أمره ألصلحوه

حیث یرى أثر  ،ودارس القصیدة یرى فیها أثار الكثیر من الشعراء األوربیین  

. یقول )٢((هیني) الساخر األلماني كما یرى فیها أثر  .(لوسیان) الساخر اإلغریقي

  -شكري ساخرًا :

 َناِفَذ األْمِر ِفي ُشؤوِن الوُجودِ   َلْیَتِني ُكْنُت ِفي السََّماِء إَلًها

 َوَأْسُطو َعَلى الشََّقاِء ِبُجوِدييَّ   َفأُضم الوجوَد َبْیَن َجَناحَ 

 الرَِّضیِع الَوِلیدِ  ُنو َشِفیٌق َعَلى  ُثمَّ َأْحُنو َعَلى األَناِم َكَما  َیحْ 

 )٣(إنََّما الَعْدُل آَیُة الَمْعُبودِ   َلْیَس َشرِّي َعَلیهم ِبُهُتونٍ 

 َوَوِعیِدي ِبالشَّرِّ َغیر َوِعیدِ   إنَّ َوْعِدي َلَدْیِهم َخْیر  َوْعدِ 

 َوُقُیوِدي َلَدْیهم  ِبُقیودِ   َلْیَس ُحْكِمي َعَلْیِهم ِبَشِدیدٍ 

----------------  ---------------- 

 ،فالشاعر ینطلق ساخًرا من خالل ثورته على الفساد المنتشر في مجتمعه  

 ،.. فیحنو على اآلنام.متمنًیا أن یكون إلًها في السماء،كي ُیصلح ما أفسده المجتمع

  .وینشر الرحمة والحنان بینهم ،وُیقیم العدل

                                                 
  . ١٢٤/  ٢) الدیوان . ص ١(
. ًراعبد الرحمن شكري شاع. و ١٢٤/  ٢.  والدیوان . ص  ١٩٣٩) المقتطف. عدد یونیو ویولیو ٢(

  م .١٩٩٤وما بعدھا . الھیئة المصریة العامة للكتاب . سنة  ٧٦د/ عبد الفتاح الشطي . ص 
  ) ھتون : متدفق ھاطل .٣(
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فهو  .وهیةویسترسل الشاعر في سخریته حتى فرض بشریته على هذه األل  

ونادماه  ،حیث یستملح النظر إلى عباده من ثقوب السماء ،یحیا حیاة مرحة ضاحكة

ألنهم في خدمته كما یخدم العبید  ،أراحهم من العبادة ،من المالئكة من الظباء الغید

  ....وعالقته بهم عالقة غزل وعناق ،السادة

                   -:. فیقول)١(كثم ُینهي الشاعر قصیدته بالسخریة من نفسه ومن ألوهیته تل

  

 ُلُغَها الَمْرُء ِفي الَخَیاِل الَبِعیدِ   لهف َنْفِسي َعَلى َمرَاِتٍب  َیبْ 

 َلْیَس عیش ِمْن َبْعِدِه ِبَحِمیدِ   السََّمَواِت رغدُربَّ َعْیش ِلي ِفي 

 دِ مي َلَدى الَحاِدثَات ِبالَمْرُدو   الَقَضاء َأْمِري َفَما حك َكاَن َیْقِضي

ْلَطان  َعَزُلوِني َعن ُحْكمَها  َفَكأنِّي  الحمیِد!عبد  َیْوَم َذاَك السُّ

 َوُعُهوُد الُبَغاِة َغْیُر ُعُهوِدي  َغْیَر أنِّي َقد ُكْنُت َأْحَسُن َعْهًدا

 )٢(َهَلَك النَّاُس ِمْن َزَماٍن َبِعیدِ   ِحیًناالدست  ِفي َبَقْیتُ  َوَلو أنِّي

 َربَُّه ِبْئَس َذاَك ِمْن  َتْقِلیِد!  َقلُِّد ِفیَهاَفَكأنِّي ِقْرٌد یُ 

 َوَعِدیِديَواْسأُلوِني َعن ُعدَِّتي   َأیَُّها الَغاِفُلوَن ُقوُموا  َجِمیًعا

 َغْیَر َقْلٍب َعَلى الَحَیاِة  َجِلیدِ   لم َتَدْع ِلي َنَواِئُب الدَّْهِر منَها

 َیاٍن َكاللْؤُلِؤ  الَمْنُضوِد!َوبَ   َوِلَساٍن ِمْثل الُحَساِم  َرِهیفٍ 

 ،وأنه مجرد طموح مخفق ،فالشاعر یوضح أن األمر ال یعدو هزل القول  

  .بعیًدا عن الواقع 

*******  
وهي أُنشودة  .)٣(ومن أثر دراسة الخرافات اإلغریقیة أیًضا قصیدة (نرجس)  

  في موضوع ُیشبه قصة (نرسیس) المعروفة في خرافات 

                                                 
وم��ا بع��دھا . الھیئ��ة المص��ریة  ٧٦) عب��د ال��رحمن ش��كري  ش��اعًرا . د / عب��د الفت��اح الش��طي . ص ١(

  م .١٩٩٤العامة للكتاب . سنة 

  رسي الریاسة . (فارسي معرب) .) الدست : ك٢(
  . ٣٤٣/  ٤) الدیوان . ص ٣(
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 ،تحدث عن فتاة جمیلة معجبة بنفسها إعجاًبا جعلها تعشق نفسهااإلغریق ؛ والتي ت

وتظل تنظر إلى وجهها في صفحة الماء إلى أن تفقد توازنها فتسقط في الماء 

   .وتموت لتنبت مكانها شجرة النرجس

  -: )١(یقول شكري

 َتْشتَاقِك األْبَصاُر َواألْنُفُس   َنْرِجٌس َأْنِت الحسن َیا نرجس

 َوالیوم َصْحٌو ُأْفُقُه ُمْشِمُس   ُس  ِبأْضَواِئَهاترضعِك الشَّمْ 

 َیا َزْهَرة ِفي َرْوِضَها تغرُس   َتْحُنو َعَلى الُغْدرَاِن  ُمْستَْأِنًسا

 ِبُحْسِنِه ُكلُّ اْمِرٍئ َیْأَنُس   ُتْبِصُر َوْجَه الُحْسِن ِفي َماِئَها

 ِه الحندُس یزینه ِفي َثْوبِ   َحتَّى إَذا الَبْدُر َبَدا  َضْوُءهُ 

 ُیْلَتذُّ منُه الشَّمُّ َوالَمْلَمُس   أفقت ِفي ِجْسٍم َكِجْسِم الدَُّمى

 َوالدُّرُّ ِفي َأْصَداِفِه ُیْحَرُس   َكالدُّرِّ ِمْن َأْصَداِفِه  َخاِرًجا

----------------  ---------------- 

 ُیْقَبُس  یقبس ِمْنك الطَّْرُف  َما  نرجس َأْنَت الُحْسُن َیا َنْرجس

*****    ****    ****  
  ٢  : ا ورا  ه -  

ما نلمسه من العالقة بینه وبین  ،ولعل أبرز مظاهر تأثره بالثقافة األوربیة  

على ما صرح به في أبیات یبدي فیها  .منذ صدر حیاته ،شعراء (الرومانسیة)

  -:) ٢(إعجابه بالشاعر اإلنجلیزي (لورد بیرون)

 َكَأنَّ َقْلَبَك َمْدُلوٌل َعَلى الِعَبرِ   ِمْن َشَجنٍ  لدَّْمعَ ا َتُقوُل َقْوًال َفُتْذِري

 الَقْلِب َوالَبَصرِ  َفِخلتها ِمْن َسَوادِ   الُحْزِن َضاِفَیةً  َسَوادِ  ألبسته ِمنْ 

 موكٌل ِبُصُروِف الدَّْهِر  َوالغیرِ   ِفْكٌر َكَأنَّ َمالَك الَوْحيِّ ُیْسِعدهُ 

                                                 
. ودراسات في الشعر العرب�ي .  ١٩٣٩) لمزید من التفصیل راجع : المقتطف . عدد یونیو ویولیو ١(

وم�ا بع�دھا .  ٧٦وما بعدھا . وعبد ال�رحمن ش�كري ش�اعًرا . د/ عب�د الفت�اح الش�طي . ص  ٢٠٥ص 
  م .١٩٩٤سنة  الھیئة المصریة العامة للكتاب .

  . قصیدة (كلمة في الشاعر بیرون) . ٧٤/  ١) الدیوان . ص ٢(
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 أََلذَّ ِمْن َوَقَعاِت النجِح  َوالظفرِ   َذا ظفرت ِبَمْعَنى َكاَن َمْوِقُعهُ إ

 َكَأنََّك معنى الصدق ِفي الَخَبرِ َحتَّى   َقد اْجَتَبْیت ِمْن اآلرَاِء َأْشَرَفَها

  كما یراه شكري  یمتاز بالصدق اإلبداعي،  ،فاتجاه (بیرون)

لى الرومانسیة الحزینة التي تمتاز كما أنه یمیل إ ،والرؤیة الفنیة البصیرة  

  .بالتشاؤم والقتامة

للتشابه  ،وال غرو في أن هذا االتجاه وجد قبوًال طیًبا في نفس شكري وفكره  

وتفضیل  ،السیما النظرة المظلمة إلى الحیاة ،الكبیر بین تكوین طبیعتهما النفسیة

  .جانب الشر والشقاء فیها

راء اإلنجلیز الذین قرأ شكري لنسیبهما وشلي) من أوائل الشع ،وكان (بیرون  

   .أثناء دراسته في المعلمین العلیا لمختارات (الكنز الذهبي)

  -: )١(على ما في قوله

 ،(... لعل اطالعي على نسیب كتاب "الذخیرة الذهبیة" في الشعر اإلنجلیزي  

 وأكسبني ،وشلي" قلل من مغاالتي في عبث نسیب الصنعة العباسیة ،ونسیب "بیرون

وال أن  ،وكنت في ذلك الوقت ال أستطیع أن أنقد "بیرون" ،شیًئا من العاطفة الفنیة

عقیمة  ،وال أن أعرف أن النفوس التي یصفها متقاربة محددة الصفات ،أفهم عیوبه

واندفاعه  ،وٕانما راقني منه ما رأیته من قوة في شعره .في بعض أعمالها وأحاسیسها

وٕان  ،وقد علمني "بیرون" نشدان الحریة .ى األكاذیبوثورته عل ،اندفاع السیل اآلتي

كما في قصیدة  ،كنت ال انتصر لها على طریقة السیاسي ؛ وٕانما على طریقة الفنان

  .و "العصر الذهبي" ،"الحریة"

وأن  ،ولم أكن أستطیع أن أنقده في ذلك الوقت ،وقد كنت أحب "شلي" أیًضا

وال أن  ،السحاب بعیًدا عن حقائق الحیاةأفهم أن خیاله في بعض األحایین ُیحلق في 

تعصبه ضد األدیان مما أخلَّ باتزانه الفني ؛ وٕانما كان یعجبني منه طموحه إلى 

وكانت تعجبني بعض تشبیهاته الرائعة  .وكرهه النفاق ،وحبُه الحریة ،الُمُثل الُعلیا

كما كان یفعل  ،ونسیبه الرقیق الذي لم یثقله بالخیال المتكاثف ،السائغة في كل لغة

                                                 
،  ١٩٥م.ودراس���ات ف���ي الش���عر العرب���ي . ص ١٩٣٩) المقتط���ف . ع���دد یونی���و ویولی���و س���نة ١(

وم�ا بع�دھا . الھیئ�ة المص�ریة  ٧٣.وعبد الرحمن شكري ش�اعًرا . د /عب�د الفت�اح الش�طي . ص ١٩٦
  م .١٩٩٤العامة للكتاب . سنة  
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و"شلي" ؛ حتى بعد  ،أحیاًنا، وقد بقي معي من الثقافة الشعریة األوربیة أثر "بیرون"

   .عرفاني حدود ونقائص شعرهما)

ولكنه یشیر إلى بعض  ،وال یقف شكري عند حد هذا التصریح في إجماله  

:  مستوحاة من قصیدة (شلي) ،)١(فیذكر أن قصیدته (إلى الریح) ،مظاهر هذا التأثر

  .)٢((إلى الریح الغربیة)

على ما  .وقد التزم شكري في ذلك بما اعترف به في حدود التأثر واالحتذاء  

... بل اهتدى من بعید على ضیائه إلى ( -: )٣(قرره الدكتور/ شوقي ضیف في قوله

 ،وكان على هذا النحو دائًما یستضيء بالنماذج الغربیة .هذه األنغام العربیة الشجیة

م یغني ث ،ینقلها نقًال في أسالیبه العربیة ؛ وٕانما یكتفي باإللهام من بعیدولكن ال 

  .عواطفه وشجونه في شعره..)

بل إن الدارس المتأني ُیالحظ وجود أكثر من مؤثر أوربي في القصیدة   

حیث  ،)٤كما تومئ إلى ذلك قصیدته (الباحث األزلي)( ،الواحدة من قصائد شكري

  .)٥(ولكن أثر (شلي) فیها أوضح ،لى جانب أثر (شلي)إ ،نرى فیها أثر (جویتي)

وعلى الرغم من أن (شكري) استوحى قصیدته (الباحث األزلي) من قصیدة 

؛ ُیالحظ أن قصیدة (شكري) تختلف في روحها عن قصیدة  )٦()Alastar(شلي) (

(شلي) ؛ ألن القصیدة األخیرة ترمز إلى السعادة التي یجدها المفكر المثالي في 

ولكنه عندما یحاول أن یجد لتلك األفكار  .ورؤى الجمال ،الته لألفكار السامیةتأم

ومن هنا یصدمه  .فُیصاب بخیبة أمل قاسیة ،والرؤى ما ُیماثلها في عالم الواقع

  .الیأس

                                                 
  . ٤٠١/  ٥) الدیوان . ص ١(
. وعب�د  ٢٠٥م . وراجع دراس�ات ف�ي الش�عر العرب�ي . ص ١٩٣٩) المقتطف . عدد یونیو ویولیو ٢(

وما بعدھا . الھیئة المصریة  العامة للكتاب  ٧٣الرحمن  شكري شاعًرا .د / عبد الفتاح الشطي . ص 
  م .١٩٩٤. سنة 

. مكتب�ة الدراس�ات األدبی�ة . دار  ١٣٤ي ض�یف . ص ) األدب العربي المعاصر في مصر . د / ش�وق٣(
بمصر . ط / السادسة . ولمزید من التفصیل عن الفرق بین القصیدتین انظر: شلي في األدب  المعارف

، وم��ا بع��دھا . دار المع��ارف بمص��ر . س��نة  ١٧٥العرب��ي ف��ي مص��ر . جیھ��ان ص��فوت رؤوف . ص 
وم��ا بع��دھا . الھیئ��ة  ٧٣ت��اح الش��طي . ص م . وعب��د ال��رحمن ش��كري ش��اعًرا . د / عب��د الف١٩٨٢

  م .١٩٩٤المصریة العامة للكتاب . سنة 
  . ٢٩٢/  ٤) الدیوان . ص ٤(
  . ٢٢٥) لمزید من المتابعة راجع : عبد الرحمن شكري . د / أحمد عبد الحمید غراب . ص ٥(
. وعب�د  ٢٠٥م . وراجع دراس�ات ف�ي الش�عر العرب�ي . ص ١٩٣٩) المقتطف . عدد یونیو ویولیو ٦(

وما بعدھا . الھیئة المصریة  العامة للكتاب .  ٧٣الرحمن شكري شاعًرا . د/ عبد الفتاح الشطي . ص 
  م .١٩٩٤سنة 
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وهام  ،ولكن قصیدة (الباحث األزلي) تحكي قصة شیخ هجر أهله ووطنه

وبالرغم من  ،بشري یبحث عن الحقوخالل التاریخ ال ،على وجهه في أنحاء العالم

    . )١(فهو ال یفقد األمل ،أنه ال یجده

     -یقول شكري على لسان الباحث األزلي :

 َحقَّ َلَعلِّي َأرَاُه ِفي الدَّْهَماءِ   ِمْن َقْرَیِتي َأْنُشُد ال ِهْمُت َیْوًما

 الظَِّماءِ  وسِ النُّفُ  أْهَل َأْبِغي َريَّ   َبْیِتي َوبْلَدِتي َوَهَجْرُت ال ِعْفتُ 

 ِم َوَداُء النُُّفوِس َكاَألْدَواءِ   َظَمُأ النَّْفس مثُلُه َظَمُأ الِجْس 

 َطاِلَب الَحقِّ َأْخَرَق اَألْحَیاءِ   الُجُنوَن َوَخاُلوا َزَعَم النَّاُس ِبي

----------------  ---------------- 

 َعِهْدُت َرَجاِئي َكما نَّ َرَجاِئيَ   َطالَما َخاَب َناِشُد الَحّق َلكِ 

باح منُه  ِبَوْجهٍ   َطاَلَما َكاَن ُمْضِمرًا ِفي الَخَفاءِ   َقْد َیِجيُء الصَّ

 )٢(ُذَكاءِ ِفي َسَماِء األْحالِم مثل   أو ُتِبیُن األْحالم ِمنُه  ِضَیاءً 

والقصیدة تمثل ظمأه إلى المعرفة،وبحثه الدائب عن الحق الذي یبلغ به درجة 

  .)٣(ليالشره العق

*********  
أن قصیدته  ،وعلى طریق االعتراف بهذا التأثر ُیقرر (شكري)  

وقصیدة  .على نمط قصص بیرون ،أو درامة) ،هي (میلو درامة ،)٤((الزوج الغادر)

  .)٧(من أثر (شلي) ،)٦(و (الشاعر وصورة الكمال) ،)٥((لسان الغیب)

                                                 
  . ٢٢٥) لمزید من اإلیضاح راجع : عبد الرحمن شكري . د / أحمد عبد الحمید غراب . ص ١(
  ) ُذكاء : الشمس .٢(
م . وراج�ع دراس�ات ف�ي الش�عر ١٩٣٩ونی�و ویولی�و ) لمزید من المتابعة راجع : المقتطف . عدد ی٣(

  . ٢٢٦.  وعبد الرحمن شكري . د/ أحمد عبد الحمید غراب . ص  ٢٠٥العربي . ص 
  . ١٨٠/  ٢) الدیوان . ص ٤(
  . ١٢٨/  ٢) الدیوان . ص ٥(
  . ١٣٠/  ٢) نفسھ . ص ٦(
. ٢٠٥لعرب�ي . ص م. وراجع دراس�ات ف�ي الش�عر ا١٩٣٩) راجع : المقتطف . عدد یونیو ویولیو ٧(

وم�ا بع�دھا . الھیئ�ة المص�ریة العام�ة  ٧٣وعبد الرحمن شكري شاعًرا . د / عبد الفتاح الشطي . ص 
  م .١٩٩٤للكتاب . سنة 
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أثر في قصیدته ومن مختارات (الكنز الذهبي) أیًضا نجد أن (شكري) ت  

 .)٢(و (مصارع النجباء) .وهي من الشعر المرسل ،)١((نابلیون والساحر المصري)

 ،و (نحن صانعو الموسیقى) ل(أوشونسي) ،یقصیدتي (الشاعر) ل(توماس جراي)

ویظن (شكري)أنه ربما أخذ بعض المعاني من قصیدة (بیكوك) :  .على الترتیب

المعاني الفرعیة أمر شائع بین شعراء  ولكنه ُیقرر أن اقتباس .(موت الُمحب)

  .)٣(وشعراء العرب ،اإلفرنج

********  
وزادت فرصة اتصال (شكري) بالثقافة األوربیة عندما سافر إلى انجلترا في   

 ،بعثة علمیة  كما أشرنا آنًفا  حیث تعمقت معرفته بالشعراء اإلنجلیز مثل (جوتة

  -:)٤(ره شكري نفسه في قولهعلى ما ُیقر  ...).وغیرهم ،وأمرسون ،وكارلیل

(... ولعل أعظم مورد لثقافتي األوربیة كان سفري في البعثة العلمیة إلى   

وهذا المورد كثیر الجداول والعیون، فمنه الثقافة التي أدت  ،م١٩١٩انكلترة سنة 

والثقافة التي دعت إلیها  ،إلیها اختالف مظاهر الطبیعة في انكلترة عنها في مصر

 ،أمثال : "كارلیل ،ودراستي المعجبین به ،تي" الحكیم األلمانيدراستي "جوی

والثقافة التي كنت أدرسها في جامعة "شفیلد" في التاریخ والجغرافیة  .وأمرسون"

والثقافة  .وُنُظم الحكم ،والنظریات السیاسیة ،وعلم السیاسة ،واالقتصاد السیاسي

وهي ثقافة دراسة الشعراء الذین كانوا في ذلك الوقت  ،التي سهلها وجودي في إنكلترة

 ،وٕایلد ،وأوسكار ،وروزیتي ،مثل : "سوینبورن ،ُیعتبرون الشعراء الحدیثي العهد

  .أمثال : "بودلیر" ،.. وأمثالهم ممن ُتْرِجَم بعض شعرهم إلى اإلنجلیزیة.وغیرهم"

لمصادر الثقافة والثقافة التي مكنني منها علمي بطبعات مختلفة في إنكلترة 

وٕاما باالستعارة من  ،وسهولة الحصول على كتب منها ؛ إما بالشراء ،المختلفة

المكتبات ؛ مثل : طبعة "بوهن" ؛ وكان بها جمیع مؤلفات "جویتي" مترجمة إلى 

                                                 
  . ٢٠٥/  ٢) الدیوان . ص ١(
  . ٢٩٨/  ٤) نفسھ . ص ٢(
ى ) رسالتان موجھت�ان إل�ى ال�دكتور / أحم�د عب�د الحمی�د غ�راب ، م�ن عب�د ال�رحمن ش�كري . األول�٣(

م . انظر عبد الرحمن شكري .  د / أحمد ١٩٥٥/  ٩/  ١٥. والثانیة بتاریخ  ١٩٥٥/  ٨/  ٣١بتاریخ 
  . ٢٧٧غراب . ص  عبد الحمید 

.وعب�د ٢٠٥م . وراج�ع دراس�ات ف�ي الش�عر العرب�ي . ص ١٩٣٩) المقتطف . ع�دد یونی�و ویولی�و ٤(
ا . الھیئة المصریة العامة للكتاب . وما بعدھ ٧٣الرحمن شكري  شاعًرا . د/ عبد الفتاح الشطي . ص 

   م .١٩٩٤سنة 
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وغیره من أدباء  ،ومؤلفات "هیني" الشاعر األلماني الناسب الساخر ،اإلنجلیزیة

  ...).األلمان وفالسفتهم

بعد أن ُترجمت  ،قد تأثر (شكري) بدراسته ل(جویتي) الحكیم األلمانيفل  

وكان تأثره به تأثًرا عاًما من حیث حبه  .مؤلفاته إلى اإلنجلیزیة في طبعة بوهن

   -:) ١(یقول شكري في ذلك .وشغفه باالطالع الثقافي ،للمعرفة

فاته (... وقد أعجبني من "جویتي" شغفه بالثقافة أكثر من إعجابي بمؤل  

وقد قالها ،ومن الكلمات المأثورة عنه "ادرس نفسك" ،نفسها ؛ وٕان كان بعضها جلیالً 

وكان  ،فقالها "اسكندر بوب" في شعره، ولكن "جویتي" نظَّم هذه الدراسة .قبله كثیرون

ومن كل  ،من مبادئه أن ُیحاول المرء أن یستفید فائدة ثقافیة من كل شيء وأمر

حتى ماال ُیالئم طبعه  ،هب فكري، أو مذهب في اإلحساسإنسان ُیقابله،ومن كل مذ

.(  

********  
وتجددها  ،ومذهبه  ضرورة الشغف بالثقافة ،وقد ظهر أثر ثقافة (جویتي)

  -: )٢(مثل قصیدة (التجدد في حیاة األمم) .الدائم  في قصائد عدیدة

 لَمِسیرُ َفُیصلُحُه التََّدفُُّق  َوا  َحَیاُة النَّاِس إمَّا َماُء  َنْهرٍ 

 )٣(قذاه، ویأجن الَماُء الطَُّهورُ   َوٕامَّا َماُء آجنٍة  َكِثیر

********  
  -ومنها : .)٤ومثل قصیدة (اإلیمان والقضاء)(  

 َزِن َوَمْأَوى ِلَهاِرٍب ِمْن َقَضاءِ   َسَكَناُت اإلیَماِن ُبْرٌء ِمَن الحَ 

----------------  ---------------- 

رَّاءِ   لثََّباِت  َوِبالَحزْ یلج النَّْفَس ِبا  ِم َوَیْطِوي َجَواِنَب الضَّ

                                                 
  .١٩٦م . وراجع دراسات في الشعر العربي . ص ١٩٣٩) المقتطف . عدد یونیو ویولیو ١(

م . وراج�ع دراس�ات ف�ي ١٩٣٩. وراجع المقتطف . ع�دد یونی�و ویولی�و  ١٠٧/  ٢) الدیوان . ص ٢(
 ٧٣شاعًرا . د / عبد الفتاح الش�طي . ص وما بعدھا . وعبد الرحمن شكري  ١٩٦الشعر العربي ص 

  م .١٩٩٤وما بعدھا . الھیئة المصریة العامة للكتاب . سنة 
  ) آجن الماء : وقف وركد وعطن .٣(
  . ١٠٨/  ١) الدیوان . ص ٤(
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********  
  -ومنها : .)١(ومثل قصیدة (الحیاة والعبادة)  

 )٢(الریاح الركودُ  ِس َكَما یخرس  ینیَم ُقَوى النَّفْ  َما َأْكَذُب الدِّینِ 

 )٣(أو یجیَد ُمِجیدُ  أعمل السعيَ   إنََّما الدِّیُن َأْن َیِجدَّ ُمِجدٍّ 

********  
  -ومنها : .)٤(ومثل قصیدة (القلق والغفلة)

 َغاَب َعْنُه َمَطالع النَّْعَماءِ   إنَّ َعَتًبا َعَلى الَقَضاِء سَفاهٌ 

*********  
  - ومنها : .)٥(وقصیدة (الحیاة والعمل)  

 )٦(َمَجاِهَل السُُّبلِ  َفَعَسى َتُجوب  َوالَعْیُش ِسرٌّ َأْنَت َباحثهُ 

----------------  ---------------- 

 َكْم ُنْجَحٍة َشّر ِمَن  الَفَشلِ   َوالنُّْجُح َلْیَس ِبَخْیر ُمْكَتسبٍ 

********  
التي  ،وُیصرِّح شكري أنه ابتدأ باالستفهام في قصیدته (سحر الربیع)  

  -: )٧(مطلعها

ِبیعِ   النَِّسیِم الُمَعطَّرِ َأ َتعرُف َأْنَفاَس   الُمَبكِِّر؟ َوَبْهَجَة َأْزَهار الرَّ

العذبة في وصف محاسن تأثًرا ب(جوتى) األلماني في مطلع أُنشودته   

  .تعرف األرض التي تنبت شجر اللیمون؟)إیطالیا: (أ

  .)١(ولكنه یعود ویقرر أن كل ما أخذه هو االستفهام في قوله (أ تعرف؟)

                                                 
  . ١٠٩/  ٢) الدیوان . ص ١(
فیھ��ا  ) الرك��ود للری��اح : س��كونھا .  وروای��ة ال��دیوان للبی��ت تختل��ف ع��ن روای��ة المقتط��ف .  حی��ث٢(

  (المرء) ،  بدل (النفس) .
  ) أعمل السعي : أي جدَّ فیھ .٣(
  . ١١٠/  ٢) الدیوان . ص ٤(
  . ١١٣/  ٢) نفسھ . ص ٥(
  ) المجاھل : األماكن المجھولة .٦(
  ٢١٧/  ٣) الدیوان . ص ٧(
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فهي منقولة من روایة (تاجر البندقیة)  ،)٢(أما قصیدة (الرحمة)  

وأن فیها طهارة  ،وشكري یوضح فیها أن الرحمة فضیلة اختیاریة .)٣(یرلشكسب

وأنها حین  ،وأنها ألزم للحاكمین من تیجانهم وصولجانهم ،وكسر شره الخطب ،القلب

   -حیث یقول : .ُتمزج بالعدل تؤهل صاحبها لرضا اهللا الرحمن الرحیم

 الَقْسُر َأْفَضاَل رَاِحمِ   ُیْسَتْقَیدُ َوال  ُتْجَتَدىالَغرَّاُء ِبالَقْهِر َوَما الرَّْحَمُة 

 َفُتْجِدي َكَما ُیْجِدي َسِخيُّ الَغَماِئمِ   َتُجوُد َكَما َجاَدْت َسَماٌء ِبَغْیِثَها

ْوضِ ُتِعیُد ُوُجوَه   الَغْیِث َری�ا َوِنْعَمةً  َلْیَسْت َكَقْطرِ َأ   ُغرَّ الَمَباِسمِ  الرَّ

 َوَأْعَظُم َنْفًعا ِفي ِفَعاِل األَعاِظمِ   ِظیَمةً َوتبدُر ِمْن َقْلِب الَعِظیِم عَ 

********  
أن من القصائد التي قادته إلیها الثقافة األوربیة أیًضا   )٤(وُیخبرنا  شكري       

  قصیدة 

التي  .)٨(و (اإلنسان والزمن) ،)٧(و (اإلنسان والكون) ،)٦(و(المجاهد الجریح) ،)٥((األمل)

  -مطلعها :

 َأْم إَلٌه ُمَعذَُّب ؟  َهذَّبُ َحَیَواٌن مُ 

********  

                                                                                                                     
؛ وم��ا ٢٠٤م . وراج��ع دراس��ات ف��ي الش��عر العرب��ي . ص ١٩٣٩) المقتط��ف . ع��دد یونی��و ویولی��و ١(

وما بعدھا . الھیئة المصریة  ٧٣وعبد  الرحمن شكري شاعًرا . د / عبد الفتاح الشطي . ص  بعدھا .
  م .١٩٩٤العامة للكتاب . سنة 

  . ٢٥٩/  ٣) الدیوان . ص ٢(
  . ٢٥٩/  ٣) راجع : مقدمة القصیدة . ص ٣(
؛ ٢٠٤م . وراجع دراسات في الش�عر العرب�ي . ص ١٩٣٩) راجع : المقتطف . عدد یونیو ویولیو ٤(

  وما بعدھا . 
وم��ا بع��دھا . الھیئ��ة المص��ریة  ٧٣وعب��د ال��رحمن ش��كري ش��اعًرا . د / عب��د الفت��اح الش��طي . ص      

  م .١٩٩٤العامة للكتاب . سنة 
  . ١٥٠/  ٢) الدیوان . ص ٥(
  . ٢٩٩/  ٣) نفسھ . ص ٦(
  . ٣٠٣/  ٣) نفسھ . ص ٧(
  . ١٣٦/  ٢) نفسھ . ص ٨(
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وُیشیر شكري إلى أن أحد النقاد ذكر أنه كان في قصیدته (األزاهیر   

  .متأثًرا بدراسة (أزاهیر الشر) ل (بودلیر) ،)١(السود)

ولكنها أُنشودة  .غیر أنه ُیقرر أنها لم تكن من أثر دراسة (أزاهیر الشر)  

  - : )٢(ش هذا الرأي بقولهوُیناق .قیلت على لسان التعساء

(... وما بها من التشبیهات واالستعارات لها أشباه ونظائر في الشعر   

وهي لیست  ،قد عدَّها ناقد من الطریقة الرمزیة ،وقصیدة "األزاهیر السود" .العربي

وٕاذا كان بها أثر ل"بودلیر"، فلیس من العقل أن یحتكر "بودلیر" وصف  ،كذلك

  ...).الشقاء

********  
على أن ثقافة (شكري) لم تتوقف عند حدود التأثر بهؤالء األدباء األوربیین   

 ،فقط ؛ إنما هناك آخرون استوحى بعض معانیهم وأفكارهم ؛ على ما صرح هو به

التي ُنشرت في المقتطف كانت تعبیًرا عن  ،)٣(فقد ذكر أن قصیدته (الحق والحسن)

 ،شدان الجمال الفني والحقیقة الروحیةالصراع العنیف الذي قاساه (تولستوي) بین نُ 

والذي دعا إلى رفض كثیر من مظاهر الفنون واآلداب في كتاب (الفن)، الذي 

  .)٤(ألفه

التي ُنِشرت في المقتطف أیًضا بعثه على  ،)٥(وأن قصیدة (حواء الخالدة)  

 ،نظمها إعجابه بوصف (جوزیف كونراد) لسحر امرأة في قصته (السهم الذهبي)

  .یتخیل أنها جمعت في شخصها سحر النساء جمیًعا قدیًما وحدیثًاوفیها 

                                                 
  . ٢٢٧/  ٣) نفسھ . ص ١(
  . ٢١٠م . وراجع دراسات في الشعر العربي . ص ١٩٣٩قتطف . عدد یونیو ویولیو ) الم٢(
وم�ا  ٧٣. وعبد ال�رحمن ش�كري ش�اعًرا . د / عب�د الفت�اح الش�طي . ص  ٦٢٣/  ٨) الدیوان . ص ٣(

  م .١٩٩٤بعدھا . الھیئة المصریة العامة للكتاب . سنة 
. وعبد الرحمن شكري شاعًرا .  ٢٠٨ي . ص ) لمزید من المتابعة راجع : دراسات في الشعر العرب٤(

  م .١٩٩٤وما بعدھا . الھیئة المصریة العامة للكتاب . سنة  ٧٣د / عبد الفتاح الشطي . ص 
  . ٦٥١/  ٨) الدیوان . ص ٥(
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التي ُنشرت في الرسالة مؤسسة على فكرة  ،)١(وأن قصیدة (عجز التجارب)  

وهي أن الخبرة والعرفان اللذین ُیكتسبان  ،ُعرضت ل(بروست) ولغیره من القصصیین

  .)٢(...قلما یتغلبان على طباع اإلنسان ،بالتجارب

********  
نجده  ،إلى جانب ما أسلفناه من أدلة على تأثر شكري بالثقافات األوربیة  

استوحى أیًضا بعض المعاني واألفكار من أكثر من مفكر واحد في القصیدة 

حیث إن  .)٤(منها على سبیل المثال ما نراه في قصیدة (قید الماضي) .)٣(الواحدة

  -مطلعها :

 ر َما ِنْلَنا الَهَواِجُس ِفي النَّْفسِ وأكث  أخذنا عن الماضي قلیًال من النُّهى

. مؤسس على مبدأ من مبادئ فلسفة الفیلسوف (بیرجسون) الفرنسي  

  -واألبیات الثالثة التالیة للمطلع :  

 َصْفَحِة الطرسِ َوِمْن َواِضٍح َكالَخطِّ ِفي   ال ُیْدِرك الَفْهُم َفْهَمهُ  َفِمْن َغاِمضٍ 

 )٥(َوالَحْدسِ َوِمْن ِضْغٍن َمْهُموٍم ِمَن الَفْكِر   الَمْوِت َواألَذىَخْوٍف ِمَن َفِمْن َقْسٍو ِذي 

 الَغِد َواألْمسِ  َعَلى ظالمة َمْغُلوبٍ   ُكلَّهُ  الَعْیَش  ِذي حقد َیَرى َوِمْن ِحْقدٍ 

هي في مضمونها تلخیص لصفات النفوس التي وصفها الكاتب (فردریك   

  .بروكوش) في قصته (السبعة الذین هربوا)

  -والبیت :  

 َنغِم النَّْحسِ َوَما َطِرُبوا إالَّ إلى   ِبَناُء الَمَعالي َكاَن ِبالشَّرِّ َقاِئًما

  -فیه أثر من قول (محمد بن هانئ األندلسي) :  

                                                 
  . ٦١١/  ٨) الدیوان . ص ١(
ا . وعبد الرحمن شكري ش�اعرً  ٢٠٨) لمزید من اإلیضاح راجع : دراسات في الشعر العربي . ص ٢(

  م .١٩٩٤وما بعدھا . الھیئة المصریة العامة للكتاب . سنة   ٧٣. د / عبد الفتاح الشطي . ص 
م . وراج�ع دراس�ات ف�ي الش�عر ١٩٣٩) لمزید من اإلیضاح راجع : المقتطف . عدد یونیو ویولی�و ٣(

وما  ٧٣، وما بعدھا . وعبد الرحمن شكري شاعًرا . د / عبد الفتاح الشطي . ص  ٢٠٨العربي . ص 
  م .١٩٩٤بعدھا . الھیئة المصریة العامة للكتاب . سنة 

  . ٦٦١/  ٨) الدیوان . ص ٤(
  ) الحدس : الظن والفراسة .٥(
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 ِبَناُء الَمَعالي َواْجِتَناُب المآِثمِ   َولم َیَتَجمَّع الْمِرٍئ َكاَن قبله

وفیها یصف إنساًنا ذهب إلى  ،انس)وأثر آخر من قصة (الدیر) ل (أناتول فر   

ألنه وجد أنهما كثیرًا ما یبعثان الناس إلى  ،وتجنب حتى قول الخیر وعمله ،الدیر

  .عمل الشر

ومن أبعاد التأثر في هذا البیت ما نراه في وصف الدكتور/ (هافیلوك   

  .لما ُیخالط معالي الحضارات ومجدها من شرور ،في كتاب (رقصة الحیاة) ،إیلس)

وكیف  ،ما نراه أیًضا في وصف (جورج مور) في كتابه (اعترافات شاب)و   

أن جالئل األعمال الفنیة قد مكَّن من صنعها ارتكاب الشرور في الحضارات 

  .المختلفة

  -الذي یقول فیه : ،والبیت األخیر  

 سِ الَجَهاَلُة ِفي النَّفْ َوَأْقَوى ِمن الَحقِّ   إنَّ الَحقَّ ِفي النَّاِس قوةیقولون 

: اني ؛ ویعني آلهة خرافات اإلغریققد تأثر فیه بقول (شیلر) الشاعر األلم  

  .)١((عبثًا تحاول اآللهة أن تقضي على قوة الجهل والغباء)

    ********  
نراه في  ،وٕالى جانب ما قدمنا من تأثر (شكري) بالثقافات األوربیة الحدیثة      

 ،وأنا تول فرانس ،وسویفت ،وفولتیر ،ال (هینيأمث ،تأثره باألدباء الساخرین الُمحللین

   .وسمرت مرام)

  

إما في قصص طویلة أو  ،ومنها دراسة األدباء الذین اشتهروا بتحلیل النفس

میرجكو  ،ودستوینسكي ،وتور جنیف ،وتولوستوي ،وثاكري ،مثل (دكنز .قصیرة

   .)١().وغیرهم ،وبروست وكونراد ،وموباسان ،فسكي،وبالزاك،وفلوبیرت

                                                 
،  وم�ا  ٢٠٨م . وراج�ع دراس�ات ف�ي الش�عر العرب�ي . ص ١٩٣٩) المقتطف . عدد یونیو ویولی�و ١(

ما بعدھا . الھیئة المصریة و ٧٣بعدھا . وعبد  الرحمن شكري شاعًرا . د / عبد الفتاح الشطي . ص 
  م .١٩٩٤العامة للكتاب . سنة 
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وتدور حول تحلیل النفس  ،ومن قصائده الكثیرة التي تأثر فیها بهذا االتجاه  

التي یصور فیها  ،)٢(قصیدة (ربما) .وما فیها من دوافع الخیر ،وٕابراز مقابحها

مشیرًا إلى أن ظروف اإلنسان هي  ،بواعث الخیر والشر الكامنة في النفس البشریة

  .أو إلى الشر ،التي تدفعه إلى الخیر

التي یبرز فیها امتزاج حاجات النفس  ،)٣صیدة (الحاجات الممتزجة)(وق  

وٕالى  ،فالحب مثًال حاجة روحیة .بحیث ال یمكن فصلهما ،بحاجات الجسد والحواس

  .جانب ذلك فهو شهوة جنسیة مادیة

   ،التي یحلل فیها نفسیة  الماكر ،)٤(وقصیدة (المموه)  

  .)٥(وخداع الناس ،هواستخدامه ذكاءه في محاولة إخفاء قبح نفس

****    ****    ****  
 ،لم یقف شكري في ثقافته األوربیة عند حدود االطالع على األدب والشعر

وحرص على متابعة ما  ،ولكنه أكب أیًضا على قراءة المجاالت العلمیة والفلسفیة

  .تقدمه المكتبة الثقافیة في هذه المجاالت

سالمي، والفكر الفلسفي مزیًجا من الفكر اإل فرأینا ،فكان لذلك أثره الواضح في شعره

  .األوربي

نراه ُیعالج طبیعة اإلنسان التي تجمع بین  ،)٦(ففي قصیدة (اإلنسان والزمن)  

وحنینه إلى سابقة أكمل من هذه الحیاة وأفضل  ،ومنزلته في الوجود ،الخیر والشر

توحي به األساطیر  حیث نجد في اإلنسان طرًفا مما قرره اإلسالم، وطرًفا مما .منها

  -على ما في قوله: .)٧(األوربیة

                                                                                                                     
  .      ٢٠٧م . وراجع دراسات في الشعر العربي . ص ١٩٣٩) المقتطف . عدد یونیو ویولیو ١(

  . ١٣١/  ٢) الدیوان . ص ٢(
  . ١٣٩/  ٢) نفسھ . ص ٣(
  . ٤٠٣/  ٥) نفسھ . ص ٤(
ال ال یسمح إلحصائھا، حرًص�ا عل�ى ع�دم البع�د ع�ن ) القصائد التي تمثل ھذا االتجاه كثیرة ، والمج٥(

  منھج البحث .   
  . ١٣٦/  ٢) الدیوان . ص ٦(
) لمزید من المتابعة راجع : التیار الفكري في شعر عبد الرحمن شكري . د / محمد السعدي فرھود ٧(

  م .١٩٧٦وما بعدھا . المكتبة السعدیة . سنة   ٧. ص
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 )١(َأْم إَلٌه  ُمَعذَُّب؟  َحَیَواٌن ُمَهذَّبُ 

 )٢(ِفیِه َوالَخْیُر َأْغَلبُ   َصرََّح الَخْیُر َواألَذى

 )٣(َوٕالى اِهللا  ُیْنَسبُ   َفإَلى الُعْجِم  ِنْسَبةٌ 

 َیْرَغُب!ِفي الَخْیِر َوْهَو   َوْهَو ِفي الشَّرِّ َیْرَغبُ 

 )٤(ِفي اللََّیاِلي ُمؤنِّبُ   َوَلُه ُدوَن  َشرِّهِ 

 ِفي اللََّیاِلي ُمَهذِّبُ   َوَلُه ُدوَن  َخْیرِهِ 

 َوالَمَساِعي  ُتقرِّبُ   َفَهل َهذِه الُمَنى

التي ُیعالج فیها غرور  .)٥(وكذلك الحال في قصیدة (اإلنسان والكون)  

ُخِلق ألجله ؛ بینما هو یأتي الحیاة ویخرج منها  واعتقاده أن الكون ،اإلنسان بنفسه

  -على ما في قوله : .وكأنه لم یكن ،وال یشعر به شيء من الكائنات

 َأمیٌر َعَلى َعْلَیاِئِه َوٕاَمامُ   َبْیِتي َوٕانَِّني الَكْونَ  َوَأْحَسُب َأنَّ 

 َوِعَظامُ َوٕانِّي ُرَفاٌت ِللثََّرى   َوَأْعَلُم َأنِّي َهاِلٌك َغْیر  َخاِلدٍ 

 إْن َهَلْكت یسامُ  َوال الزَّهُر َشْجًوا  َوأنَِّي ال َطْیٌر َیُنوُح ِلَمْیَتِتي 

 )٦(الِهالِل سَقامُ  َوَلْیَس َعَلى َوْجهِ   َوال النوُر یدجو ال وال الَماُء َغاِئٌض 

********  
التي یصور فیها الروح العلمیة التي تتطلع  ،)٧(وقصیدة (إلى المجهول)  

وقد شفعها بمقدمة نثریة توضح  .ا إلى معرفة المجهول في الحیاة والكوندائمً 

(الولوع بالمجهول من أمور الحیاة والطبیعة    -یقول فیها : .الغرض منها

                                                 
  أم اإلنسان إلھ معذب ؟! . ) أي : ھل اإلنسان حیوان مھذب ،١(
ح (بالتشدید) : ظھر .٢(   ) صرَّ
  ) یقصد : إن اإلنسان بینھ وبین الحیوان صلة ، كما بینھ وبین هللا صلة .٣(
  ) أي : إن التجارب تدلھ على أن في الشر ضره .٤(
. وراج��ع : التی��ار الفك��ري ف��ي ش��عر عب��د ال��رحمن ش��كري . د / محم��د  ٣٠٣/  ٤) ال��دیوان . ص ٥(
  م .١٩٧٦وما بعدھا . المكتبة السعدیة . سنة  ٧سعدي فرھود  صال
  ) یرید : إن المرء إذا مات كان كأن لم یكن ، فال یحزن علیھ الكون كما یزعم الشعراء في المراثي ٦(
  .  ٣٩٦/  ٥) الدیوان . ص ٧(
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هو الذي أخرج اإلنسان من المعیشة  ،والشغف باستطالعه وكشفه ،والنفس والكون

وأزال عنه خوفه  ،إلى عصور الحضارة ،ومن حضارة العصر الحجري ،في الكهوف

.. وهو الذي أدى إلى كشف القارات .من مظاهر الطبیعة ؛ فأخذ یبحث تلك المظاهر

حتى طمع في  ،وعلمه ركوب الهواء في الطائرات ،وزاد علمه بالسماء ،والبحار

  ... .الوصول إلى األفالك

ثم یوضح الغرض من القصیدة في قوله : إن (الخطاب موجه إلى 

  -ها یقول :وفي مطلع .المجهول)

 )١(َأْدِري َما َأَقاِصیهِ  َلْستُ  َوَمْهَمهٌ   ِمْنَك َبْحٌر َلْسُت َأْعرفهُ َیُحوُطِني 

 )٢(َمَجاِلیهِ  َوَحْوِلَي الَكْون َلم ُتْدَركْ   ِبَنْفٍس َلْسُت َأْعِرُفَهاَأْقِضي َحَیاِتي 

 الَحقِّ ُیْبِدیهِ  َلَعلَّ ِفیِه ِضَیاءَ   تسعدنيِفي الَغْیِب  َیا َلْیَت ِلي َنْظَرة

 )٣(الِذي َیْرُجو ُمَقاِصیهِ َخاَب الَغِریُب   َوْهَو ِلي َوَطنٌ َغِریٌب  إَخاُل أنِّي

 )٤(َوَتْكِشُف السِّْتَر َعْن َخاِفي َمَساِعیهِ   َأَو َلْیَت ِلي ُخْطَوة َتْدُحو َمَجاِهَلهُ 

********  
تي انتشرت في الفلسفة ، التي ُتعالج فكرة الشك ال)٥(وقصیدة (لغز الحیاة)  

  -ومنها : .ومناهج العلوم في أوربا ،الحدیثة

 إنَّ الَیِقیَن هَو الَمَكاُن الثَّاِني  الشَّكُّ َأول َمْنِزل  الِعْرَفانِ 

 َیَتَناَزَعاِن َسریَرَة الوْجَدانِ   َمدٌّ َوَجْزٌر ِفي النُُّفوِس َكَأنََّما

 َكالطَّْیِر َهاِبَطة َعَلى األْوَكانِ   َحهُ َوالَعْقُل َفْوَق الُخْلِد َمدَّ  َجَنا

 َوالدَّْهُر َبْحٌر َفاِئُض اَألْزَمانِ   َوالَعْقُل ِریٌح َصْرَصٌر َتْهُفو ِبهِ 

----------------   ----------------- 

                                                 
  ) المھمھ : القفر .١(
  ) المجالي : مبادیھ .٢(
  الغیب : المجھول .) قاصاه : باعده .               ٣(
  ) تدحو : تبسط .٤(
  . ٤٩٣/  ٦) الدیوان . ص ٥(
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 )١(للَجُهوِل الَواِني َحِریًقا َأْضَحى  َوالشَّكُّ ِمْشَعاُل الَحِكیِم  َوُربََّما

تعكس  بعنوانها  مدى  )٢(م من أن قصیدة (النشوء واالرتقاء)وعلى الرغ  

نرى كذلك أنها تومئ إلى ما  ،انفتاح (شكري) على أحدث النظریات األوربیة العلمیة

  -حیث یقول : .)٣(لدیه من أثار الفكر اإلسالمي

 ن َسْغَباًنا َوَشْهَواَنا  َأرَاَك َفِریَسَة الَجوِّ َعيْ 

 اُن ِلَم َأْصَبَحَت إْنَساَنا؟  إلْنَس ِبَربَِّك َأیَُّها  ا

 ْقَصى الَكْون  ِعْرَفاَنا  ِبَعْقٍل َیْبُلَغ الشَّْمَس َوأَ 

 َن ِمْن األْكَواِن  ِمیزَاَنا  َوَجْدَت ِلُكلِّ َما َكا

 َأْكَواًنا َوَأْزَماَنا  َكَأنََّك َخاِلق الخْلَقْینِ 

****    ****    ****  
ثقافات األوربیة عند حدود األفكار والمعاني ولم یقف تأثر شكري بال  

 .والمضامین ؛ بل لقد بدا أثر اطالعه على األدب األوربي في بعض النواحي الشكلیة

  -من ذلك ما نراه على النحو التالي :

مسایرته القافیة األوربیة في إقامة بعض قصائده على القافیة المتعاقبة،   ١  

تخص  ،لنظم فیها على حرفین من حروف الرويوهي التي یكون ا .أو (المتقابلة)

على سبیل  ،وتخص األبیات الزوجیة بالحرف اآلخر ،األبیات الفردیة بحرف منها

   .)٤(التبادل والتعاقب

، و(الزوجة )٥(مثال ذلك ما نجده في قصیدتي (أم إسبرطیة قتلت ابنها)  

  - ویقول شكري في القصیدة الثانیة : .)٦(الغادرة)

                                                 
  ) الواني : الضعیف .١(
  . ٦٠١/  ٨) الدیوان . ص ٢(
) لمزید من المتابعة عن ھذا االتجاه راجع : التیار الفكري في شعر عبد الرحمن شكري . د / محمد ٣(

  م .١٩٧٦وما بعدھا . المكتبة السعدیة . سنة  ٧السعدي فرھود . ص
) لمزید من اإلیضاح راجع : االتجاھات الفنی�ة ف�ي ش�عر عب�د ال�رحمن ش�كري . د / محم�د الس�عدي ٤(

  ، وما بعدھا . ٦٢فرھود . ص 
  . ١٧٦/  ٢) الدیوان . ص ٥(
  . ١٨٠/  ٢) نفسھ . ص ٦(
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 َوَعْیِش َأْهِل الُجدوِد؟ِل الَغَواِني   ُوْص ْهُفو ِبُلبَِّك َعن یَ  أيُّ َشْيءٍ 

 )١(الَغِدیِر؟الرَّي ِفي َجَواِر  َطاِلبِ   َقاِئًما ِفي النَِّعیِم ِمثل  ُمَقامِ 

 )٢(َلْم َأُكن ِعْنَد ِذْكرَِها ِبَجِلیدِ   ال ُتِعدَّ ِلي ِذْكَر الَغَواِني َفإنِّي

 َعاِرَیاٌت ِمْن الَبَهاِء الُمِنیرِ   اِظي ِعَظامٌ ُكلُّ َحْسَناٍء ِفي ِلحَ 

 َفَأرَاَك الَجِدیَد َغْیَر  َجِدیِد؟  َأيُّ َشْيٍء َأْصَمى ِصَباَك ِبَسْهمٍ 

 ِو َزَماٍن َفْیَناٍن َرْغٍد َنِضیرِ   اْسَتبق َنْهَزَة الَمْجِد إلى َصفْ 

م األبیات الزوجیة وأقا ،حیث أقام األبیات الفردیة على حرف الدال المجرورة  

  .على حرف الراء المجرورة كذلك

********  
ویقصد به : الشعر الذي یلتزم  .اتجاهه إلى الشعر المرسل القافیة  ٢  

فیقیم كل بیت على قافیته  ،لكنه یتحرر من القافیة الموحدة ،الشاعر فیه بحًرا واحًدا

القصیدة التراثیة  وهي صورة خارجة عن طبیعة .التي تختلف عما قبلها وما بعدها

  .في شعرنا العربي

وفي شعر  ،وقد تأثر (شكري) في ذلك بما قرأه في الشعر اإلنجلیزي  

  .)٣(وملتون) خاصة ،(شكسبیر

وهي (كلمات العواطف   ،وقد نظم (شكري) خمس قصائد على القافیة المرسلة  

ر سبرغور  الجنة الخراب  عتاب الملك حجر  واقعة أبي قیر  نابلیون والساح

  .)٤(المصري)

                                                 
أك ) ھذا كالم رجل یُعاتب صدیقھ على ُعبوسھ ویأسھ ؛ أي أنت قائم في النعیم ، ولكن ال ت�روي ظم�١(

  منھ .
  ) ھذا كالم صدیق یرد على َمْن المھ .٢(
.  ١٢٨) لمزی��د م��ن التفص��یل راج��ع : األدب العرب��ي المعاص��ر ف��ي مص��ر . د/ ش��وقي ض��یف . ص ٣(

،  ٦٢بتصرف االتجاھات الفنیة في شعر عب�د ال�رحمن ش�كري . د / محم�د الس�عدي فرھ�ود . ص      
  وما بعدھا ..

. عل�������ى  ٢٠٥/  ٢؛  ٢٠٣/  ٢؛  ٢٠١/  ٢؛  ٢٠٠/  ٢؛  ١٩٢/  ٢؛  ٨٥/  ١) ال�������دیوان . ص ٤(
  الترتیب .
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  -ففي قصیدة كلمات العواطف یقول :  

ِحیحُ   خلیلي واإلخاُء إلى َجَفاءٍ   إَذا َلْم یغذه الشَّْوُق الصَّ

 )١(الثَِّمارِ  َوَقْد َنْبُلَو الَمرَاَرَة ِفي  َیُقوُلوَن الّصَحاب ِثَماُر َصْدقٍ 

 َكَما ُأِرید َفَجاَء ِبَك الزََّمانُ   إَخاِئي َبِني الزََّمانِ  َشَكْوُت إلى

َیاءِ   َأرَاِني َقْد َظِفْرُت ِبِذي  َوَفاءٍ   َلُه ُخُلٌق َیِضیُق َعن الرِّ

 )٢(َكَأنِّي َقد جرعت ِمْن الِعَقارِ   َأَظلُّ إَذا رََأْیتَك  ُمْسَتِفز�ا

 )٣(وتنبت فيَّ أجنحة  النسورِ   َیُؤمُّ ِبي الَعالء أخو  َوِجیفٍ 

ِدیقِ   تقبل طرفة َلَك ِمْن َخِلیلٍ  ِدیق إلى الصَّ  َوَقْد یْهدي الصَّ

 ،ویبدو أن (شكري) في لجوئه إلى القافیة المرسلة كان مدفوًعا بالضرورة  

ألن شعره كله لم یضم سوى خمس قصائد تقوم على  ،فأفاد من مخزون ثقافته

 .ولم یر فیها فضًال یمیزها عن القافیة الموحدة ،القافیة المرسلة، وألنه لم یدع إلیها

التي ُتكره  ،فاألمر ال یعدو أن یكون نوًعا من التحرر من ضرورات القافیة الموحدة

  .)٤(...أو أال یقول كل ما یرید ،الشاعر أحیاًنا على أن یقول ماال یرید

على أن الناظر إلى القصائد المقامة على القافیة المرسلة عند (شكري)   

   .ألولى (كلمات العواطف)عدا قصیدته ا ،یدرك أنها من نمط القصص الشعري

 ،دون اضطراب ،وقد استطاع الشاعر فیها أن ُیحافظ على تدفقه الشعري

  .بسبب المادة القصصیة التي تسري في أوصالها

وهي على أحسن  .مضطربة ،أما (كلمات العواطف) فهي ذات أفكار مهلهلة

و صورة أ ،یمكن أن تُنزع كل خاطرة منها وُترسل مثالً  ،حشد من الخطرات ،حال

   .فالصلة بینها ألدنى مالبسة ،مستقلة

                                                 
  ) العرب تقول : األصحاب ثمار صدق . ویقولون : فتیان صدق .١(
  ) استفزه الشوق : إذا لم یجعل لھ قراًرا .                 جرعت : شربت العقار الخمر .٢(
  ع من السیر فیھ إسراع .                             ) یؤم : یقصد .   أخو وجیف : جواد ذو وجیف . والوجیف نو٣(

  النسور : أبعد الطیر صعوًدا في السماء .     
  ، وما بعدھا . ٢٧٨) لمزید من المتابعة راجع : عبد الرحمن شكري . د / أحمد غراب . ص ٤(
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یلحظ اضطراب  ،أضف إلى ذلك أن التأمل في القصیدة ذات القافیة المرسلة

بل  ،شكري نفسه ؛ وال أدل على ذلك من أن تلك القصیدة لم ترسل قوافیها جمیعها

 .)١(حیث نجد فیها عدة أبیات على قافیة موحدة ،إنها ترددت بین اإلرسال والتقیید

   -مثل :

 َوُكنَّا َقْبَل َذِلَك َغاِفِلیَنا  َلَحاَك اُهللا َیا َحدثًا  َدَهاَنا

 َوَأْصَواُت الَكَواِعِب َوالَبِنیَنا  أََأ طربك الشَِّهیُق إَذا التََّعالى

 َوَأْدرَار الرَِّجال الَباِخِلیَنا  َلَقد َعلََّمْتَنا َذّم  الَعَواِدي

 ِلُتوِقَظ َرْحَمًة َهَجَعت  ِسِنیَنا  ب آٍت َكأنََّك َیا َجِلید الَقلْ 

لما بها تأثیر  ،ویبدو أن الشاعر لم یستطع أن یتخلى عن القافیة الموحدة  

وبتعبیر آخر :  .السیما حلیتها الموسیقیة المحببة للنفس ،قوي على الذوق العربي

ره العربیة لم تستطع الثقافة األوربیة  في هذا المیدان  أن تقتلعه تماًما من جذو 

  .. .فأفاد منها عند الضرورة فحسب ،األصیلة

****    ****    ****  
فكان  ،وانطالقاته اإلبداعیة ،وهكذا یتبین توازن (شكري) بین آرائه النظریة  

كما یلمس  .شعره مرآة صافیة صادقة یرى الناظر فیها أبعاد ثقافته العربیة واألوربیة

یدرك قدرته اإلبداعیة في تمثل كل ما یقع علیه و  ،فیها سعة هذه الثقافات وتنوعها

وتقدیمه في هیئة جدیدة تستجیب لما یمر به من مواقف  ،وتطویره وتنمیته ،حسه

لتنال غذاءها من  ،كالنحلة التي ُتحلق في كل ما ُیتاح لها من ریاض وبساتین ،ذاتیة

  ...ثم ُتعطي رحیق ما نالت في هیئته الجدیدة ،األزاهیر المختلفة

******    ****    **  

   اا وادر

  

                                                 
د الس�عدي ) لمزید من اإلیضاح راجع : االتجاھات الفنی�ة ف�ي ش�عر عب�د ال�رحمن ش�كري . د / محم�١(

  ، وما بعدھا .. ٧٢فرھود . ص 
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�� وا������ أو�� ا������ ا������ ��� ���ي   ��� ا����

االتجاهات الفنیة في شعر عبد الرحمن شـكري. د / محمـد السـعدي فرهـود. ط /    ١

 م  مطبعة زهران  القاهرة.١٩٦٩  ١٣٨٨األولى. 

األدب العربي المعاصر فـي مصـر. د / شـوقي ضـیف. مكتبـة الدراسـات األدبیـة.   ٢

 .دار المعارف بمصر. ط : السادسة

ــرحمن شــكري. توزیــع منشــأة المعــارف باإلســكندریة. ســنة   ٣ االعترافــات : عبــد ال

 م.١٩١٦

تطــور األدب الحــدیث فــي مصــر. د /أحمــد هیكــل. ط / الخامســة  دار المعــارف    ٤

 م.١٩٨٧بمصر. سنة 

التیــــار الفكــــري فــــي شــــعر عبــــد الــــرحمن شــــكري. د / محمــــد الســــعدي فرهــــود    ٥

 سعدیة  القاهرة.م  المكتبة ال١٩٧٦ه  ١٣٩٦

الثمـــرات. عبـــد الـــرحمن شـــكري  مطبعـــة جزجـــي غـــر زوزي باإلســـكندریة. ســـنة   ٦

 ه.١٣٣٥

دراســات فــي الشــعر العربــي. عبــد الــرحمن شــكري. جمعهــا وحققهــا وقــدَّم لهــا د/   ٧

 محمد رجب البیومي. الدار المصریة اللبنانیة.

ــار. (الجــزء ا  ٨ ألول). الهیئــة المصــریة دیـوان ابــن الرومــي. تحقیــق د/ حسـین نصَّ

 م. ١٩٣٠العامة للكتاب. ط : الثانیة منقحة سنة 

 دیوان ابن المعتز. دار صادر. بیروت.  ٩

دیوان أبي الطیـب المتنبـي. بشـرح / أبـي البقـاء العكبـري. الُمسـمَّى بالتبیـان فـي   ١٠ 

شرح الدیوان. ضبطه وصححه ووضع فهارسه / مصطفى السقا. وآخرون. ط : 

 م. مصطفى البابي الحلبي وأوالده.١٩٥٦ه   ١٣٧٦. سنة الثانیة

 دیوان أبي نواس. دار صادر. بیروت.  ١١

دیوان البحتري. ُعني بتحقیقه وشرحه، والتعلیـق علیـه / حسـن كامـل الصـیرفي.   ١٢

 م.١٩٧٧دار المعارف. ط : الثالثة. سنة 

لشــركة التونســـیة دیــوان بشَّــار بــن ُبــرد. تحقیــق / الطــاهر بــن عاشــور. نشر/ا  ١٣

 م. ١٩٧٦للتوزیع، والشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  الجزائر. سنة 

 دیوان الشریف الرضي. دار صادر. بیروت.  ١٤

 دیوان رابعة العدویة. دار صادر. بیروت.  ١٥

ــع   ١٦ ــه : نقــوال یوســف. توزی ــدَّم ل ــد الــرحمن شــكري : جمعــه وحققــه، وق دیــوان عب

 م.  ط : األولى.١٩٦٠یة منشأة المعارف باإلسكندر 

ه  ١٤٠٢دیــــوان العبــــاس بــــن األحنــــف. دار بیــــروت للطباعــــة والنشــــر. ســــنة   ١٧

 م.١٩٨٢



 

  
٧٥٢ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  السابع املجلد 

�� وا������ أو�� ا������ ا������ ��� ���ي   ��� ا����

دیوان النابغة الذبیاني. تحقیـق / محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم. دار المعـارف. ط :   ١٨

 الثانیة.

ب شرح دیوان جمیل ُبثینة. شرحه وقدم له / مهدي محمد ناصر الدین. دار الكت  ١٩

 العلمیة. بیروت. لبنان. ط : األولى.

شرح دیوان صریع الغواني (مسلم الولیـد األنصـاري). تحقیـق د/ سـامي الـدهان.   ٢٠

 م.١٩٨٥دار المعارف. ط : الثالثة. سنة 

شـــلي فـــي األدب العربـــي فـــي مصـــر. جیهـــان صـــفوت رؤوف. دار المعــــارف.   ٢١

 م.١٩٨٢القاهرة. سنة 

ا. د / عبــد الفتــاح عبــد المحســن الشَّــطي  سلســلة عبــد الــرحمن شــكري شــاعرً   ٢٢

 م.١٩٩٤دراسات أدبیة  الهیئة المصریة العامة للكتاب. سنة 

عبد الرحمن شـكري. د / أحمـد عبـد الحمیـد غـراب. (األعـالم). الهیئـة المصـریة   ٢٣

 م.١٩٧٧العامة للكتاب. سنة 

هیئـة المصـریة العامــة عبـد الـرحمن شــكري. د / أنـس داود. المكتبـة الثقافیــة  ال  ٢٤

 م.١٩٨٦للكتاب. سنة 

في النقد األدبي. د / شوقي ضیف. ط / الخامسة. دار المعـارف بالقـاهرة. سـنة   ٢٥

 م.١٩٧٧

قضایا النقد األدبي الحدیث. د / محمد السعدي فرهود. مطبعة زهران بالقاهرة.   ٢٦

 م.١٩٦٨ه  ١٣٨٨سنة 

 یم عوضین. مطبعة السعادة بالقاهرة.المعارضة في األدب العربي. د / إبراه  ٢٧

  اورت 

      م.١٩٣٩مجلة المقتطف. أعداد : أبریل، مایو، ویونیو، یولیو  

  


