
 (02المحاضرة )
 لشعر ابراهيم ناجي الفنيمستوى ال

فنية ىي: صدق ثالث مسائل ويتفحصو بدقة، يستطيع أن يستخمص شعر ناجي من يقرأ 
 العاطفة ودقة الصورة وروعة الموسيقى.

كما يقول طو حسين: ، وشدة الضغط )ال تحتمل العنف عاطفة رقيقة وأول ىذه المسائل 
عمى شعره كمو ، دعت محمد مندور إلى ان يحكم وىذه العاطفة ينفرد بيا شاعرنا انفرادًا عجيباً 

فيقول )أنو قصيدة غرام(. ودعت محمود حامد شوكت إلى القول )إن حرارة العاطفة ميزة ظاىرة 
 .في شعر ناجي(

سبيل أما إبراىيم المصري، فيرى أن ناجي )بالعاطفة يعيش ومن العاطفة يستميم وفي 
الىييا، ويفرح ب القاىرة لياًل يغشى أنديتيا ومكاالحساس بالعاطفة وتصويرىا يضرب في منا

ىي التي تضاعف شعوره الرقيقة بالعواطف وييمل ويضحك ويبكي. أن شدة إحساس ناجي 
إنسان يشكو، أو آخر سماع رىيبة، أو مجرد طريقو مشيد مؤثر أو فاجعة بااللم، عندما يعترض 

في تشاؤم الدموع. وىذا ىو السر ىدة أثر من مجابالسعادة. وفي عينيو يستجدي أو ثالث يتظاىر 
 . التي تنتابو(والسخط ناجي، وفي أزمات التمرد 

أواًل ألنو قد عاش كل تجاربو أما احمد ىيكل، فيرى أن عاطفة ناجي )عاطفة صادقة، 
التي عبر عنيا، ثم ىي عاطفة مشبوبة، ثانيًا ألنو قد احس تجاربو بكل كيانو، وأخيرًا ىي عاطفة 

 . محة(إنسانية س
نما كن يجسد ىذه العاطفة بالتجربة ن ناجي لم يكن شاعرًا إ رقيق العاطفة فحسب، وا 
نما كانت تنبع من ممارسة أدت إليو في كثير من االحيان أن التي لم تالصادقة  فرض عميو، وا 

نفسو وتشتد عاطفتو كما ىو الحال في قصيدة يقع صريعًا لحبو، فإذا ىو يبكي ويشكو وتتأزم 
 )رسائل محترقة(.

 وأية عاطفة في الحب ىذه، تجعل صاحبيا كل الناس؟ يقول الشاعر:
 ذلككككككككككككككككك  الحككككككككككككككككك  الكككككككككككككككككذي   منكككككككككككككككككي

 ن فكككككككككككككككي   ما ككككككككككككككك وجاللكككككككككككككككي ال كككككككككككككككو
 

  ن  حكككككككككككك  النككككككككككككاس والكككككككككككك نيا جميعككككككككككككاً  
   ينككككككككككككككًا تب ككككككككككككككي  مككككككككككككككا     مو ككككككككككككككاً 

 
واتساع االنسانية في قصيدة )قمب رافضة( ما يدل عمى سمو عاطفتو وربما كان 

 من ضحيا المجتمع.أنيا ضحية حدودىا، وذلك حين يرى 
الفنية عمى روعة صورتو عاطفتو وسموىا، فقد اجمعوا وكما جمع الدارسون عمى صدق 

مزج ألوانيا وتوجيو احمد ىيكل )أنيا حية نابضة نامية يحس غالبًا ودقتيا. حتى قال عنيا 



فنان وسائمو التعبيرية، فيو فييا خطوطيا وتركيب عناصرىا، وربما كانت الصورة عنده أىم وأقيم 
 .كيف يركب ىذه الصور آخر األمر(وبناء يعرف بارع ثانيًا، مبتكر أواًل، ورسام 

في الوسامة، صور ناجي )وقد تتفاوت يقول احمد المعتصم باهلل عن صور ناجي و 
وىي انيا صور حية إال أن صفة واحدة تغمب عمييا جميعًا، والوضوح وااللوان والمظاىر، 

المباشر الذي وجدناه بيا األسموب تمثل تيارًا جديدًا ألنو قد ىجر والصور عند ناجي  نابضة(
 إذ يختفي خمف ثوب شفاف من الرمزية.و إذن يعتمد االيحاء، عند شوقي وجيمو، في

 وربما يكون ىذا األسموب أثرًا من آثار قراءاتو لمشعر األوربي.
الديوان لشعراء لبودلير. كما أنو قرأ الشر( أزىار )والمعروف أن ناجي قد ترجم ديوان 

 وتأثر بيم.وشعراء الميجر 
 المعاني تشخيصًا حسيًا كقولو: خيص ىو تشصور ناجي ما يمفت النظر في وأول 

 رسككككككككككككككككو  بيننككككككككككككككككاومككككككككككككككككن الشككككككككككككككككو  
 

  كككككككككككككككككك م ال كككككككككككككككككك س لنككككككككككككككككككاونكككككككككككككككككك يم  
 

ذا تحدث عن حبيبتو ذكر رسائميا فشبييا بالطفل فقال:   وا 
 هككككككككككككككككككككككككككك    رسكككككككككككككككككككككككككككا   حب كككككككككككككككككككككككككككا
 فح فككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك    ر ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   و 

 

  الطفككككككككككككككككككككككككك  فكككككككككككككككككككككككككي  حالم كككككككككككككككككككككككككا 
 ذا كككككككككككككككككككككككككك  شكككككككككككككككككككككككككك ي منام ككككككككككككككككككككككككككا

 
لو فالحزن آلالم واالحزان، اليموم واومن أشد المعنويات التي خصيا ناجي بالتجسيد، 

 دمع أبدي ينيي الزىرة:
 وتككككككككككككرى فككككككككككككي  مكككككككككككك  روحككككككككككككي زهككككككككككككرة

 
  ككككككككككك  سككككككككككك اها الحكككككككككككزن  معكككككككككككًا  بككككككككككك ياً  

 
بالرمزيين، استخدام نظرية تراسل الحواس في الوصف. فيا ىو ناجي ومن مظاىر تأثر 

 فيضفي عميو الحركة ويقول:يجعل لمصمت جناحين 
 رفكككككككككككككككرب ال كككككككككككككككم  ول كككككككككككككككن   ب ككككككككككككككك 

 
   كككككككك ا  بعيكككككككك ة   مككككككككن   ا ككككككككي السكككككككك 

 
 وفي البيت التالي يجعل لمشعاع ماء ولمظالل ضفافًا: 

 وشكككككككككككككككككعاع طوفككككككككككككككككك  فكككككككككككككككككي ما ككككككككككككككككك 
 

 وظكككككككككككككككال  رسكككككككككككككككب  فكككككككككككككككي ضكككككككككككككككفتي  
 

 وحين يبالغ في أنينو وشكواه، يجعل لمظالم صدر يضيق بتمك الحال: 
 ضكككككككككككككككككا  ككككككككككككككككك ن  ككككككككككككككككك ر الظكككككككككككككككككالم 

 
  كككككككككككككك  حككككككككككككككينمككككككككككككككن   ككككككككككككككرة البكككككككككككككك   

 



قمقو بالحياة، جعل الثواني، عمى قصرىا لحالتو، فإذا عبر عن ولشاعرنا أوصاف غريبة 
 لو ولحبيبتو: رحبة تتسع 

  نكككككككككككككككككا  ن ضكككككككككككككككككا   بكككككككككككككككككي الككككككككككككككككك نيا
 

 ل كككككككككككككككككوان رحبككككككككككككككككك   ككككككككككككككككك  وسكككككككككككككككككعتنا 
 

الضرير( المجنونة( و)الميل من مثل )الطعنة غريبة أوصاف جديدة ناجي وفي شعر 
مغرب و)الو)اليوى المجروح( البيض( و)األماني و)الالنياية الخرساء( و)السراب الخؤون( 

 وال تسميو.توحي بالشيء رمزية الباكي( و)الخصر الجائع( . وىي أوصاف 
حتى أن بعض في صوره الفنية بين أبناء جيمو، من الرواد كان واحدًا والواقع إن ناجي 

 تجديداتو قد أثارت جداًل بين الدارسين.
 من ذلك الصورة التي وصف فييا ناجي سأمو وضجره وضيقو بالحياة فقال: 

 ينككككككككككككككا مسككككككككككككككي  اشكككككككككككككك و الضككككككككككككككي  وأ
 فمضكككككككككككككككككككككي    ا ري  لككككككككككككككككككككك   ينكككككككككككككككككككككا

 

 مسكككككككككككككككتور ًا فكككككككككككككككي الف كككككككككككككككر والسككككككككككككككك م 
 ومشككككككككككككككي  حيكككككككككككككك  تجرنككككككككككككككي  كككككككككككككك مي

 
الذين من غرابة فكرية. إال إن معظم ولقد اعترض طو حسين عمى ىذه الصورة. لما فييا 

 .عمييا وعدوىا من الصور المبتكرة درسوا الشاعر قد أقروه 
عناصر الصياغة الشعرية، إحدى التي تشكل الموسيقى فيي أما آخر المسائل الفنية 

 النثرية والتقريرية.ييبط الشعر إلى مستوى الذي بدونو باالنفعال أن تتميز والتي يجب 
الذي يمتاز من النوع عمى موسيقى  ناجي، بأنيا وقد حكم الناقد مصطفى السحرتي 

 .ة والمنخفضالنغمات العالية بأصوات ارتكازية، فيجمع بين 
تعبر التجربة التي عمى نوع التي ترتفع وتنخفض بناًء بالعاطفة ترتكز وىذه االرتكازية 

 عنيا.
 من قصيدة األطالل:شاعرنا  ولمن ذلك ق

 حريتكككككككككككككككي  ط ككككككككككككككك  يككككككككككككككك ي  طنكككككككككككككككي 
 

  ننكككككككككي ا طيككككككككك  مكككككككككا اسكككككككككت ي  شكككككككككي  
 

 ثم يقول بعد ىذا المطمع:
 وهككككككككككك  الطكككككككككككا ر  كككككككككككن  شككككككككككك  طكككككككككككارا

 
 جفككككككككككككككك  الوككككككككككككككك ران والككككككككككككككك      كككككككككككككككارا 

 
فيو العنف والشدة من خالل )اعطني فالبيت االول يمثل االنفعال الشديد، ويظير 

حريتي( أو )أطمق يدي(. وكمماتيا ذات نغم عال مرتفع، يختمف عن النغم اليادئ الرقيق 
 الميموس الذي تعبر عنو كممات مثل )الطائر( و)العش( و)جفت الغدران(.



في قصيدة )العودة( التي سبق أن ما جاء من الموسيقى، وأرواع ما يمثمو ىذا النوع 
 والقسوة حينًا، وبين المين والرقة أحيانًا آخر.سجمنا بعض مقاطعيا التي تتراوح بين الشدة 

ذا كانت الموسيقى تتصل اتصااًل وثيقًا باألفكار، وتعبر عنيا بما تمتمك من نغم و  يقاع ا  وا 
بد أن تختمف من حالة إلى حالة، طبقًا فإنيا الالقصيدة ونوع التجربة، كما تتجاوب مع موضوع 

لمحالة الشعورية ونوع التجربة ، فإنيا البد أن تختمف من حالة إلى حالة، طبقًا لمحالة الشعورية 
ففي حالة التعبير عن الحزن واالسى، وبث االنين والشكوى، ونوع التجربة وحاالتيا المختمفة، 

ذا نغم حزين ونبرات رقيقة، وتكون الكممات لينة  ويختمف التعبير الصوتي ، فيكون طوياًل ممتداً 
ىفيافة لتعبر عن الحالة النفسية المتعبة. أما في حالة التعبير عن الفرح والبيجة والسرور فيكون 
التعبير الصوتي سريع االيقاع، وتكون الكممات قوية متدفقة توحي باالنشراح، وتعبر عن الحالة 

نما تتحدث مع النفس، واقصد بيذا ال تتعامل جي النفسية التي تصاحبيا وموسيقى نا مع األذن، وا 
، أنيا موسيقى داخمية تتفاعل مع العواطف والمشاعر، اكثر مما تقف عند حدود الصوت، 

نما ىي تنفذ الى اعماق الوجدان والعاطفة ولذلك فرنينيا بعيد وآثارىا ال تقف عند حد الصدى،  وا 
 ت التأثير اإليحائي.كثرت في لغتو االلفاظ الميموسة، ذا

من ذلك تعبير الشاعر عن الظالم بـ )العواء المخيف( و)ىدير االمواج( و)عصف 
 الرعب( و)الوحدة الخرساء( و)الفضاء الجيوم(.

وقد عبر عن الخريف ببعض الصور من مثل )جفاف الروض( و)الظالل القاتمة( 
 و)موت الروض(.

لمغوية في شعر ناجي، وقال عما ورد وقد رصد محمود حامد شوكت، مسألة التراكيب ا
الجديدة وبذاتيا في ىذه القصيدة التراكيب المغوية منيا في قصيدة )رسائل محترقة(: )ويالحظ 

والعاطفية مع اتساق في النغم وتآلفو، مواكبًا تدفق العاطفة والحس الفني ودالالتيا النفسية 
 .الوجداني(

نما والعالقة بين المغة عند ناجي وبين الم وضوعات والتجارب ليست عالقة مصطنعة، وا 
 ىي صميمة واصيمة.

أما االوزان، فعمى الرغم من أن ناجي لم يجدد فييا إال قمياًل إال أنو ىجر وحده الوزن 
الذي حافظ عمييا  شعراء التيار المحافظ، فقد نظم بعض قصائده في أكثر من وزن واحد، لكن 

زنًا جديدًا نظم بو قصيدة )عاصفة الروح( التي افتتحيا االىم من ىذا، ما قيل من ابتداعو و 
 بقولو: 

  يككككككككككككككككككككككككككككككن شككككككككككككككككككككككككككككككط الرجككككككككككككككككككككككككككككككا 
 لي تككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي انكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوا 
 ا ككككككككككككككككككككككككككككككولي يككككككككككككككككككككككككككككككا جككككككككككككككككككككككككككككككرا 

 يككككككككككككككككككككككككككككا  بككككككككككككككككككككككككككككا  ال مككككككككككككككككككككككككككككوم 
 ون ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاري  يككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوم
 اسكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككمي الككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك يان



   ي كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككم الريكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا 
 

 زور كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككي  ضكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككبان
 

 وىذا وزن من نصف وزن البحر المتدارك.
مى الرغم من محافظتو عمييا في وأما بالنسبة لمقافية، فقد تحرر منيا إبراىيم ناجي، ع

وتجيء في ترد مزدوجة، وأحيانًا تأتي رباعية فييا طريقة معينة، فأحيانًا بعض قصائده ولم يسمك 
 بعض االحيان متغيرة كل مجموعة من األبيات لكنيا في كل حالة كانت منسجمة.

 إلى حد بعيد مع طبيعة القصيدة وموضوعيا.
تعبر عن شخصيتو القمقة المتوترة المنتقمة التي لم تثبت وىذه الظاىرة داللة، وىي أنيا 

 عمى حال.
وىي ميما كان القصد منيا، فتعبير عن ناحية من نواحي التجديد، التي شكمت في شعره 

 أصالة متميزة.
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