
 (91المحاضرة )
 )إبراىيم ناجي(

ينساب في شعر إبراىيم ناجي تيار ذاتي عاطفي قمما نجد لو مثياًل عند غيره من شعراء 
مركز الصدارة جماعة أبولو. وىو الذي وضع شاعرنا في عصره، وىو ابرز تيار شعري عرفتو 

التيار في رقتو وريادة. ولم يصل ىذا حتى اقترن اسمو بمؤسس الجماعة، زعامة بين أقرانو 
 وانسيابيتو عند شاعر كما وصل عند إبراىيم ناجي.

حتى مات، ويسخر كل شعره لو، حتى نشأ وترعرع وشاعرنا صحب عاطفة الحب منذ 
ذا كان اقرانو وفي اجمع الدارسون عمى أن شعر ناجي كمو قصيدة  واحدة، ىي قصيدة حب. وا 

وتغنوا بو شعرًا عاطفيًا رقيقًا، فإنيم لم  مقدمتيم احمد زكي ابو شادي، قد ليجوا بذكر الحب،
 يحققوا ما حققو ناجي تجربة صادقة حتى نياية عمره.

 البيئة والشاعر:
في ضاحية )شبرا( وىي إحدى ضواحي القاىرة، ولد ونشأ إبراىيم ناجي. وشبرا التي تعد 

موعة قميمة من العائالت اآلن حيًا شعبيًا كبيرًا من أحياء القاىرة كانت يومئذ حيًا صغيرًا تقطنو مج
المترفة. وقد نشأ الشاعر في ظل عائمتو تحت رعاية خاصة. وكانت شبرا ىذه ذات طبيعة 
ساحرة، تحيط بيا الحقول وتجري من تحتيا النييرات، وتتفرع منيا قنوات، كما يقول رفيق عمره، 

 ا وجماليا.وقد اطمق عمييا ىذا الشاعر )مدينة االحالم( لسحرىالشاعر صالح جودة 
ذا كان لمبيئة من تأثير في طبيعة الشعراء وفي شعرىم، فإننا نقرأ أن طبيعة شبرا كان  وا 

 ليا تأثير مباشر في توجيو شعره، الذي أليبتو تجربتو العاثرة في الحب.
ن من حسن حظ ىذا الشعر، أن اهلل قد انعم عمى صاحبو أال وليس ىذا فحسب، فقد كا

يحل في ارض إال ويكون اهلل قد حباىا من نعمة الجمال، ما جعميا سببًا من اسباب توجيو شعره، 
من ذلك أنو قضى عدة سنوات في مدينة المنصورة، وىي كما يصفيا صالح جودة )ارض طيبة، 

 .تنبت الشعر والجمال والحب والخيال(
كما أن من حظ ىذا الشعر أيضًا، أن المنصورة قد جمعتو بمجموعة من الشعراء 
العاطفيين الذين انضموا بعدئذ تحت راية ابولو، وىم صالح جودة ومحمد عبد المعطي اليمشري 
وعمي محمود طو. وىكذا كان لمطبيعة ولمعشرة الخاصة، اثر في شاعرية ناجي، وفي تمونو بيذا 

 طفي الخالص.المون الذاتي العا
ولم تكن ىذه البيئة والعشرة، ىما المتان أثرتا في شعرىن ووجيتو نحو الرومانسية الحالمة 
فقد كان لثقافتو االوربية تأثيرىا البالغ أيضًا، وىي ثقافة تمر في روافد عدة، من المغات األوربية، 

انية والفرنسية وااليطالية. وكان فيما عدا االنكميزية، التي وعاىا وعيًا عميقًا ، فقد كان يجيد االلم
ثالثة من شعراء البحيرة االنكميز، قد أثروا فيو وحازوا اعجابو، وىم شيمي وكيتس وودزورث. فإذا 



شعراء الطبيعة والرقة والعاطفة، وأنيم رومانسيون اتضح لنا شدة عرفنا أن ىؤالء كانوا كميم 
 .تأثيرىم في طبيعتو وشعره

فة، وتأثيره في توجيو إلى شعر العاطفة والحب، وفي طبع ومما لو صمة بعنصر الثقا
ورايدرىاجار  -أن والده قد وجيو إلى قراءة قصص )شرلوك ديكنزمزاجو بيذا الطابع الرقيق، 
التي  -قصة الكاتب الكبير، ديكنز دافيد كوبر فيمد –فيما يبدو  -وسواىا، ولكن اكثرىا تأثيرىا

تي يقول عنيا ناجي نفسو ))فمم يكن عجبًا أن ينتعش ديكنز تتحدث عن غرامو بالفتاة )دورا( وال
في خيالي بسمو روحو ونقاء قمبو مع أنو لم يكن شاعرًا، ولكن الذي كتبمو نثرًا ىو في الحق ارفع 
واعظم من شعر ألوف من الشعراء(( وكما عرف ديكنز وجوده العزيز في شخص )دورا(، عرف 

 .التي كانت إحدى قريباتو الجميالت( شاعرنا وجوده العزيز في فتاتو ع . م
ولعل ىذا السمو الروحي الذي اشار إليو في قصة )دايفد كوبرفيمد( ىو الذي حفزه ألن 

 يكتب اولى قصائده غزاًل عفا، ىو لما يتجاوز الثالثة عشرة من العمر: 
لتي اعجابو بقصائد خميل مطران العاطفية، وبقصيدة )المساء( بالذات ايضاف إلى ىذا، 

 .يعدىا شاعرنا من القصائد الخالدة
في ظل ىذه التأثيرات البيئية والطبيعية واالجتماعية والثقافية التي ألمحنا إلييا، ولد حب 

 كما يقول احمد ىيكل، مقدم ديوانو. ناجي في )أول عيده بالشباب(
 وكان يجب أن يكون حب ىذا الشاعر حبًا من نوع خاص، لما كان ليذه التأثيرات
عمومًا من أثر فيو، وألنو أيضًا تولد في مرحمة مبكرة من شبابو، فتعاونت كل ىذه العوامل عمى 

ق قصائد الحب، وأعنفيا ية، التي أغنت شعرنا الحديث بأدغرس البذرة األولى لتجربتو العاطفى
ذا وأصدقيا. ولعل قصيدة )األطالل( أو قصيدة )الميعاد( أو قصيدة )العودة( كفيمة بأن تضع ى

 الشاعر في موقع الريادة بين شعرائنا العاطفيين المحدثين.
ويبقى أن نعرف شيئًا عن طبيعة ىذا الشاعر العاطفي وعن نفسيتو التي تميزت عمى 
طبيعة كل شعراء جيمو، إذ ظل قمبو طوال سني حياتو يخفق لحيو االول العاثر، وظل ىو 

 لم والحرمان.مشدودًا إليو، مخمصًا لو وظل شعره ينشد أغاني اال
ويبدو أن أكثر من عامل أسيم في اخفاق تجربتو العاطفية، وفشل حبو الذي ظل يتغنى  

بو كل سني حياتو )فطبيعتو كانت طبيعة مفرطة شديدة الشفافية، ومفرطة الحساسية، فييا كثير 
ات طابع من االنطواء المقاوم والحياء الغالب. ونشأتو كانت نشأة فييا صقل وتيذيب بين بيئتو ذ

روحي يوشك أن يكون تصوفيًا، وذات تقميد اجتماعي يكاد يكون انفصاليًا، والرجل لم يكن عمى 
نما كان ضئيل الجسم، قصيرًا كبير  حظ من طول القامة، كما لم يكن عمى قسط من الوسامة، وا 

مع  الرأس، تممع تحت جبينو أنفو الكبير شفتان عريضتان يزيدىما االنقسام عرضا وبسطا، ىذا
صوت غير بين النبرات، ونماذج حروف غير واضحة المعالم. فإذا كان ذلك االطار يضم روحًا 



طموحًا شديدة الثقافية وقمبًا كبيرًا دائم الحنين، ونفسًا عظيمًا كثيرة المطالبة، عرفنا كيف عانى 
ل )أن فتاة ويعمل احمد ىيكل فشل ناجي في حبو األول فيقو  الشاعر من الفراغ داخمة وخارجو(

أحالمو رفضتو ألنيا لم تجده عمى الييئة المحببة لدى النساء. وكان ىذا الرفض ىو سبب 
إحساسو الدائم بالحرمان وشعوره بالظمأ، فيو يحس بالحرمان نحو كل امرأة جميمة، ولكنين في 
الغالب لم يعاممنو كحبيب، ربما كانت ىي عقدة حياة ناجي فعال، تمك العقدة التي عمقت 

 .إحساسو وأفعمت وجدانو الرومانسي باألحاسيس(
وقد وضع العقاد أصبعو عمى ناحية تمفت النظر، وىي أن ناجي كان يشعر في ظل 
والده )بالحماية ويتفقدىا، ويعيش في ذلك الركن من الرعاية والحنان الذي يثوب إليو طالب الدعة 

صري من تناقض في طبعو، فيو رقيق حينًا، يضاف إلى ىذا ما أشار إليو إبراىيم الم والشكاية(
 وحاد حينًا آخر، مما انتيى بيذا الطبع إلى مزاج سوداوي متشائم. 

وميما تكن األسباب التي ساعدت عمى ىذا الطبع ، فإن تعثر حبو االول قد رسم مسار 
ارة كما ىو معروف ظل طوال حياتو يعاني مر  -حياتو ومسار شعره ايضًا. ذلك إن إبراىيم ناجي

في شعره غناء شجيًا ولحنًا حزينًا الحرمان وشعورًا بالخيبة إزاء حبو الفاشل. وقد انعكس ىذا كمو 
وتجربة صادقة، فييا من حرارة العواطف ونبل المشاعر ما يضعيا في قمة االتجاه العاطفي في 

 شعرنا الرومانتيكي الحديث.
بطابع لذي طبع شعره العاطفي عمى أن ىناك شيئًا آخر ال يمكننا تجاىمو، وربما ىو ا

 ىو بعد الشاعر عن وطنو لمدة عشر سنوات، وىي سنوات فرقت بينو وبين حبو.، ذلك الحنين
بيو صمة ولده بالفتاة التي احبيا، ارسمو إلى انكمترا ليدرس الطب ىناك فحين تحقق أل

لكن ذلك قد  بينو وبين مستقبمووربما كان قد خطط لبعاده عن فتاة أحالمو، خشية أن تحول 
عمق احساسو بالحرمان وبالحنين، ولذلك ما أن انتيى من دراستو تمك عاد الى ارض الوطن، 
حتى سعى إلى دار حبو االول ظنًا منو أن حبيبتو ال تزال في انتظاره وحين قيل لو أنيا قد 
تزوجت بغيره، صعق بما سمع وانشد اعظم قصائده رقة وعذوبة، وىي قصيدة )العودة( التي 

 توجو فييا إلى ديار الحبيبة، وذكر ما كان لو فييا عمى عيد شبابو االول فقال: 
 هذذذذذذذذذذذذذذذذذفي ال  بذذذذذذذذذذذذذذذذذة   ذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ائ ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذا
  ذذذذذذذذذذذد اذذذذذذذذذذذ   ا وعبذذذذذذذذذذذ  ا الحذذذذذذذذذذذ   ي ذذذذذذذذذذذا

 

 والمصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ي  صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذباحا  وماذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  
  يذذذذذذذذذذذذذذذذذ  بذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ر   ذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ربذذذذذذذذذذذذذذذذذا 

 
وىي القصيدة التي اجمع النقاد والدارسون عمى أنيا من أفضل ما قيل من الشعر 

 لشعر العربي.العاطفي في ا
 ش ري:



ليس في شعر إبراىيم ناجي موضوعات مختمفة، كتمك التي نجدىا عند غيره من 
الشعراء، إال أن ىناك روافد متشابكة تمتقي جميعًا عند موضوع الحب، الذي يسيطر سيطرة كاممة 

كمو  عمى شعره، وىذا ىو بالضبط ما عاناه الناقد محمد مندور، حين ذكر أن ديوان إبراىيم ناجي
 قصيدة واحدة ىي قصيدة حب.

وقد انتيينا بعد قراءة فاحصة لشعره، أن ىذه الروافد تتمثل في الحب الذي ىو الموضوع 
الرئيسي في شعره، وأنيا تتوزع عمى ما يأتي: عذاب الوحدة والضياع، الحنين والميفة، الضيق 

 الطبيعة وأخيرُا التأمل.بالحياة، الثورة والتمرد، االستسالم لمقضاء والقدر، المجوء إلى 
والحب ىو األساس الذي يقوم عميو كل شعر ناجي، ومن أجمو أنشد وتعذب وعرف طعم 

 الحياة.
نما  وحب ناجي، حب رومانتيكي، يسبح في أجواء الروح، وال يعرف طريقًا إلى الشيوة، وا 

 ىو يرتفع إلى آفاق السماء: 
 أي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  ف بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  أ  ر   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 
 وع ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    احذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  أو   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاح 

 

    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  إلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  الاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذما وار  
 قذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  رقيذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  إلذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  الصذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ا 

 
 وىو يرتفع عما يدنيو ويدنسو، ولذلك فإنو يسمو إلى درجة العشق الصوفي:

 واحذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  وحيذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  عذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 
 أ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  عشذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    مذذذذذذذذذذذذذذذذذذا   بذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 

 

 لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   و  أهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا ر   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  
 ع ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  محب ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ال ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ا 

 
س، المحسو لموصف المادي ال نجد أثرًا حين يعبر ناجي عن إعجابو بصفات من يحب 

الحواس، فتتشابك في أوصافو تراسل يصف المحسوس بالالمحسوس، ويوظف نظرية بل ىو 
المنظورات والمسموعات والمشمومات. وقصيدة )عينان من العراق( التي عبر بيا عن إعجابو 

 بفتاة عراقية من مدينة الموصل، تستطيع أن تؤكد ىذه الظاىرة إذ يقول فييا: 
 ارة راهبا عي ا  بالص و الو يع وبال  

 عي ا  بال ي  الربي   المض   شبي  ا 
 عي ا  با لق ال  ي  الما ح  خمي  ا  

    أ ق عمري  و با ، و   ش وري الع ا  
 ي خ را  ع يه أ غاما  وأع ارا  حاا  
 عي ا  اارار مخ  ة م  اة الم ا  

 م  صم  صحرا  ال راق ولي ة م بول ا 
  ا م  اعي  الغ ال     أرياضه مخ وق



 باب  وال حو  الموص ية   و ا  م  احر 
 حتى يقول: 
 االلد الا ي  ب غ  ش ا  االما  يا شاعر 

نما تناسب  ،وىي قصيدة ال تطرق ابواب المحسوسات واالنغام في اجواء العطور وا 
من مظاىر الطبيعة وسيمة لمتعبير عما تجيش بو النفس، ويخفق بو الفؤاد، وااللوان، وتتخذ 

خمائل والربيع والصحراء، ويعتمد ظالل الرمز، تعبيرًا عن عمق التجربة الشعورية، إذ كالميل وال
 الوفاء بيذا التعبير. -كما أسمفنا -التستطيع المغة المباشرة

وىي مثال لمصيرورة الرومانتيكية التي تتخذ من الرمز الخفيف وسيمة لمتعبير عن 
 التجربة.

ويتمادى شاعرنا في شعوره بالوحدة والضياع بغياب الحبيبة حتى صار فقدان الحبيب 
 لديو )محنة وبالء(:

  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  أ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  والو   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  
فا بذذذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذذذذارق  ذذذذذذذذذذذذذذذ  مح  ذذذذذذذذذذذذذذذ   وا 
 هذذذذذذذذذذذذذذا  قييذذذذذذذذذذذذذذاري و ع ذذذذذذذذذذذذذذ  ل خيذذذذذذذذذذذذذذا 

 

   ذذذذذذذذذذذذذذة الخ ذذذذذذذذذذذذذذ  وال ا يذذذذذذذذذذذذذذا  اذذذذذذذذذذذذذذ   
 أق ذذذذذذذذذذذذذذع ا يذذذذذذذذذذذذذذاد وحذذذذذذذذذذذذذذ ي ئذذذذذذذذذذذذذذ  وب

 وااذذذذذذذذذذذذذ    الذذذذذذذذذذذذذوهد وع ذذذذذذذذذذذذذ  بالمحذذذذذذذذذذذذذا 
 

والحق ان ىذا الشاعر قد عاش أجل الحب ومات بسببو، فحبو في نظرنا ىو أساس 
الحركة والحياة والعيش والفكر والفن، وغيابو عنو يعني غياب ىذه الحركة وموت تمك الحياة. ألم 

جفافو )نصب خيالو وغاص طبعو ومات ببذل حياتو كميا من أجل ذلك الحب، وأنو حين شعر ب
 زرعو(؟ أسمعو يقول:

 أ ذذذذذذذذذذذ  أهذذذذذذذذذذذوا  أ ذذذذذذذذذذذ  م ذذذذذذذذذذذ  حيذذذذذذذذذذذا  
  ذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذ  حشذذذذذذذذذذذ أ ر ذذذذذذذذذذذر وحذذذذذذذذذذذ    

 

 ومذذذذذذذذا  ع ذذذذذذذذ  حيذذذذذذذذا  اليذذذذذذذذ    رعذذذذذذذذ  
 واحمذذذذذذذذذذذذ   ر ذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذ   مذذذذذذذذذذذذع

 
نما  الحنين والميفة عمى  حب تعثر أو ذوى، ظاىر ال تتحقق في شعر ناجي بالذات، وا 

وشعر ىذا الشاعر يمتمئ حنينًا وشوقًا وتميفًا عمى حبو  تتوافر في شعر الرومانتيكيين كميم.
زينب في عنفوان األول. وىو يذكرنا بشعر صديقو الشاعر )احمد زكي ابو شادي( الذي احب 

طيفًا موحشًا مماًل حتى مأل لو ديوانو حبو وأخفق، ولكن ذلك الحب ظل يالزمو ثم تعثر شبابو، 
عمى ذكريات حبيم العاثر، حنينًا يعيشون وأمثالو، اجي ن)ديوان زينب( وىكذا ظل كاماًل اسماء 

 ال ينضب ولسان حالو يقول:
 أماذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفب   ويضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ي  
 أيذذذذذذذذذذذذ  الشذذذذذذذذذذذذ ا  ولذذذذذذذذذذذذد ي ذذذذذذذذذذذذ  بيذذذذذذذذذذذذ ي

 شذذذذذذذذذذذذذذوق  غذذذذذذذذذذذذذذ   غيذذذذذذذذذذذذذذا  م  ذذذذذذذذذذذذذذو  
 أال أضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالي   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ اوي  



 اب  ذذذذذذذذذذذذذذذذاه أ  لذذذذذذذذذذذذذذذذ  الح ذذذذذذذذذذذذذذذذي  بذذذذذذذذذذذذذذذذه
 

 ويذذذذذذذذذذذذذذذذذئ   يذذذذذذذذذذذذذذذذذه أ ذذذذذذذذذذذذذذذذذي  م  ذذذذذذذذذذذذذذذذذو 
 

فييا ىذه الفكرة، وىي قصيدة يعدىا التي تتمثل وتعد قصيدة )العودة( من القصائد الفريدة 
محمد مندور )من روائع النغم في الشعر العربي الحديث، تندرج تحت فن عربي قديم ىو فن 

التي )تتضح فييا نزعة شوكت، من أجل قصائده ود حامد محمكما يعدىا  البكاء عمى الديار(
وتجربة شعورية القوافي ووحدة عضوية وتنويع في وحوار داخمي وتجسيد من تشخيص التجديد 

 .وموسيقى صافية داخمية وخارجية تتواءم مع الحس العاطفي(
 هذذذذذذذذذذذذذذذذذفي ال  بذذذذذذذذذذذذذذذذذة   ذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ائ ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذا
  ذذذذذذذذذذد اذذذذذذذذذذ   ا وعبذذذذذذذذذذ  ا الحاذذذذذذذذذذ   ي ذذذذذذذذذذا

 

 اذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا والمصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ي  صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذباحا  وم 
  يذذذذذذذذذذذذذذذذذ  بذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ر   ذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ربذذذذذذذذذذذذذذذذذا 

 
 وىنا نجد ناجي يستغرب من موقف ديار الحبيبة: 

  ار أح مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  وهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ل ي  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا 
 وهذذذذذذذذذذذذذذذ  إ   ا ذذذذذذذذذذذذذذذ  رأ  ذذذذذذذذذذذذذذذاأ  ر  ذذذذذذذذذذذذذذذا 

 

    ذذذذذذذذذذ  ال  يذذذذذذذذذذ مي مذذذذذذذذذذا  ذذذذذذذذذذ   مذذذذذذذذذذو   
 ال ذذذذذذذذذذذور إلي ذذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذذ  ب يذذذذذذذذذذذ يضذذذذذذذذذذذح  

 
نفسو عودتو، وكأنو يموم ونتيجة ليذا التنكر من ديار الحبيبة، يتساءل الشاعر عن سبب 

 لخذل تمك الديار لو: 
 لذذذذذذذذذذذذذد عذذذذذذذذذذذذذ  ا أو لذذذذذذذذذذذذذد   ذذذذذذذذذذذذذو الغذذذذذذذذذذذذذراد

 باذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ و  واذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ دورضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ا 
 

 مذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ح ذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  وألذذذذذذذذذذذذذذذذذذدو ر  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  
 ل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر   ال ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ دوا   ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا 

 
 ذلك التنكر في نفس الشاعر األسى واأللم:ويثير 

 الذذذذذذذذذذذذذذذذذ هر ب ذذذذذذذذذذذذذذذذذاآي ممذذذذذذذذذذذذذذذذذا صذذذذذذذذذذذذذذذذذ ع 
 الذذذذذذذذذذذذذرأ  أ اشذذذذذذذذذذذذذ الم ذذذذذذذذذذذذذرق والخيذذذذذذذذذذذذذا  

 

 ال  ذذذذذذذذذذذذذذذ  ال ذذذذذذذذذذذذذذذاب  أ ذذذذذذذذذذذذذذذ أو هذذذذذذذذذذذذذذذفا  
 يذذذذذذذذذذذذذا ب  ذذذذذذذذذذذذذا ع ذذذذذذذذذذذذذ  الضذذذذذذذذذذذذذ   وبذذذذذذذذذذذذذ 

 
عمى شاعرنا الجاىمي وحين ينتقل الشاعر إلى الحديث عن تمك الديار يذكرنا بوقوف 

 الحسرة: في نفسو ديار الحبيبة، وكأنو يستوحي منو صورة ومالمحة، فيقول وقد بدت 
 مذذذذذذذذذذو   الحاذذذذذذذذذذ  يذذذذذذذذذذو   يذذذذذذذذذذه الاذذذذذذذذذذ د

 ال يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه و ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيدوأ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  
 ابصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر ه رأ  ال يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا والب ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

  بذذذذذذذذ و  ذذذذذذذذ  م ذذذذذذذذا يذذذذذذذذا ويحذذذذذذذذ  صذذذذذذذذح  
 

  ذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذذذذذذوي ااذذذذذذذذذذذذذذذذذه واذذذذذذذذذذذذذذذذذر  أ  
 و ذذذذذذذذذذذذذذذذر  أشذذذذذذذذذذذذذذذذباحه  ذذذذذذذذذذذذذذذذ  ب ذذذذذذذذذذذذذذذذوي
 وبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ اي ي اذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ا  ال   بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو 
  ذذذذذذذذذذذ  شذذذذذذذذذذذ    يذذذذذذذذذذذه حذذذذذذذذذذذ  ال يمذذذذذذذذذذذو 

 



وسيمة القائم عمى اإليحاء الذي يتخذ من الرمز الخفيف والقصيدة طويمة وتعتمد التصوير 
نما تحس تجد ليا حدودًا، ال تكاد العميقة في التجربة العاطفية، وىي صور لتجسيد المشاعر  وا 

بالممل. وغالبًا ما التي يتجسد فييا الشعور بالضياع واالحساس المح ىذه التجربة، في ظالليا م
ليكون االستسالم لمقضاء، وىذا ىو ما المرسوم ينتيي ىذا االحساس بالحسرة. ويرضى بالقدر 
 عبرت عنو األبيات التالية من القصيدة نفسيا:

 وحذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذ  شذذذذذذذذذذذ   مذذذذذذذذذذذ  اذذذذذذذذذذذرور 
 وأ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ااذذذذذذذذذذذذذذذذذذمع اقذذذذذذذذذذذذذذذذذذ اد الذذذذذذذذذذذذذذذذذذ م 

    ذذذذذذذذذذذذذذذذا  ال ريذذذذذذذذذذذذذذذذقع ذذذذذذذذذذذذذذذذد ا  ل ذذذذذذذذذذذذذذذذ
 وع ذذذذذذذذذذذذذذذذذ  بابذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ال ذذذذذذذذذذذذذذذذذ    ب ذذذذذذذذذذذذذذذذذ 
  يذذذذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا  ع ذذذذذذذذذذذذذذذذ   رب ذذذذذذذذذذذذذذذذ 
 و  ذذذذذذذذذذذذذذذذذ  أ ذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ول  ذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ريذذذذذذذذذذذذذذذذذ 
  ذذذذذذذذذذذذذذذذافا عذذذذذذذذذذذذذذذذ        ذذذذذذذذذذذذذذذذو  اعذذذذذذذذذذذذذذذذو 

 

 وال يذذذذذذذذذذذذذذذال  مذذذذذذذذذذذذذذذ  ب ذذذذذذذذذذذذذذذي  وشذذذذذذذذذذذذذذذ   
 وخ ذذذذذذذذذذذذذذذ  الوحذذذذذذذذذذذذذذذ ة  ذذذذذذذذذذذذذذذوق الذذذذذذذذذذذذذذذ ره
 وأ ذذذذذذذذذذذذذذذذا  ئ ذذذذذذذذذذذذذذذذ   يمذذذذذذذذذذذذذذذذا ااذذذذذذذذذذذذذذذذ ري 
  غريذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا  مذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  وا ي المحذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 
 وراذذذذذذذذذذذذا رح ذذذذذذذذذذذذ  ع ذذذذذذذذذذذذ  أر  الذذذذذذذذذذذذو  
 أبذذذذذذذذذذ ي الذذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذذذ  عذذذذذذذذذذالد بؤاذذذذذذذذذذ 

   اذذذذذذذذذذذ قذذذذذذذذذذذد أقضذذذذذذذذذذذ  ب ذذذذذذذذذذذ ما ا ذذذذذذذذذذذر  
 

والواقع أن اليأس يدفع بكثيرين من ضحاياه إلى التمرد وسبب تمرد ناجي فيما نرى ىو 
نفس سبب يأسو، فإيمان الشاعر بحبو، قد حقق لو مواقف إيجابية حاول فييا أن يصون حبو، 

بيعية عند طوىي حالة والدنيا في سبيل تحقيقو، ويدافع عن حقو فيو، ويحارب الناس 
الرومانتيكيين، ألنيم يعدون انفسيم أصحاب موقف، ودعاة مذىب إنساني، فالبد ليم لكي يحققوا 

من أن يبذلوا في سبيل تحقيقو كل ما يممكون من قبل أن يستسمموا لمقادير عالميم المنشود 
 الحياة.

 وىذا ىو بالضبط ما أشار إليو إبراىيم المصري حين قال )أن شدة إحساس ناجي
بالعواطف الرقيقة ىي التي تضاعف شعوره باأللم. وىذا ىو السر في تشاؤم ناجي وفي ازمات 

  التمرد والسخط التي تنتابو(
عن تمرده وثورتو عمى من أحب، ونكث الشاعر كثير من القصائد التي تنبئنا وفي ديوان 

 واالعراف.في حبو وكذلك تمرد عمى زمانو وعمى الناس 
 ناضجًا ليذا الموقف.تعد نموذجًا  حترقة(وقصيدة )رسائل م
األطالل تقف بين ىذه النماذج في موقع القمة إذ تتراوح موجاتيا بين إال إن قصيدة 

االستسالم والخضوع لمقضاء والقدر. وناجي االرتفاع الذي يمثمو التمرد، واالنخفاض الذي يجسده 
من أجمو اإلنسان... اثمن ما يقاتل  ويطمبفي جوانب من القصيدة يتمرد عمى حبو وعمى حظو، 

 الحرية: 
 أ ذذذذذذذذذي  أع يذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذا ااذذذذذذذذذ ب ي  شذذذذذذذذذيئا  أع  ذذذذذذذذذذذذذذذ  حري ذذذذذذذذذذذذذذذ  ا  ذذذذذذذذذذذذذذذق يذذذذذذذذذذذذذذذ ي



 آي مذذذذذذذذذذذذذذ  قيذذذذذذذذذذذذذذ   أ مذذذذذذذذذذذذذذ  م صذذذذذذذذذذذذذذم 
 مذذذذذذذذذذذا اح  ذذذذذذذذذذذا   ب  ذذذذذذذذذذذو  لذذذذذذذذذذذد  صذذذذذذذذذذذ  ا

 

 لذذذذذذذذذذذذذد أب يذذذذذذذذذذذذذه ومذذذذذذذذذذذذذا أب ذذذذذذذذذذذذذ  ع ذذذذذذذذذذذذذ 
 وآالد ا اذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر والذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  يا لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ي 

 
 وفي قصيدة أخرى يعبر عن ىذه الثورة فيقول: 

 ل   ذذذذذذذذذذذذذذذذذ  وال ذذذذذذذذذذذذذذذذذر  ي  ذذذذذذذذذذذذذذذذذ  لذذذذذذذذذذذذذذذذذ 
 هي ذذذذذذذذذذذذذذذذا  أ اذذذذذذذذذذذذذذذذ  إ  ذذذذذذذذذذذذذذذذد عبيذذذذذذذذذذذذذذذذوا

 

  ذذذذذذذذذذذذذذذذذ  إحذذذذذذذذذذذذذذذذذراقحيذذذذذذذذذذذذذذذذذ  وي ذذذذذذذذذذذذذذذذذوي  
 وو يذذذذذذذذذذذذذذذ  لذذذذذذذذذذذذذذذد اعبذذذذذذذذذذذذذذذ  بمييذذذذذذذذذذذذذذذاق 

 
ال تمبث أن تصير سحابة صيف فتنقشعن إذ أن عمى أن ىذه الثورة التي أشرنا إلييا، 

والتمرد في شعر الشاعر لم يشكل ظاىرة حادة يحسب ليا حساب في مجال تيار الغضب 
واالستسالم في شعره ظاىرة تكاد تسود كل شعره. المواقف الفكرية، بينما يشكل تيار اليأس 

وتجسيد واالستسالم نوع من اليروب، يصاب بو االنسان حين تعجز قدرتو عن تحقيق آمالو 
طموحاتو. كما ان طبيعة الحياة ليست كفيمة بأن تمده بما يحقق أمانيو. ومن ىنا يخضع االنسان 

 الموم عمى القضاء والقدر لما آل إليو مصيره.لمقادير الحياة يندب حظو، ويبكي مصيره، ثم يمقي 
وىذا ما حصل لشاعرنا حيث تعثر حظو مع حبو، وآلمت حبيبتو إلى غيره، فقد استسمم 
إلى يأسو واعترف بعجزه عن مجابية الموقف، وطمب الموت تخمصًا مما ىو فيو، كما عبر عن 

خمق لو؟ وكذلك جسد انسحاق إفالسو من الحياة، وما فييا، إذ ما قيمتيا من غير حبو الذي 
نفسو وىروبو من الحياة  والمجوء إلى كأس تنسيو، وبالتعبير عن شقائو ببكاء شبابو وبكاء أمانيو 

 التي لم تتحقق.
وطالما صرح الشاعر باستسالمو لمقضاء والقدر عمى  طريقة العاجزين اليائسين، وىو 

 شاعر بو عسى ولعل:استسالم يختمط بشعاع من أمل ضعيف يتعمق ال
 يذذذذذذذذذذذذا حبيبذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذ  شذذذذذذذذذذذذ   ب ضذذذذذذذذذذذذا 
 ربمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا   م  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا أقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ار ا
  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذافا ا  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر خذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  خ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه
 ومضذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   اي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذه

 

 مذذذذذذذذذذذذذذذذا ب يذذذذذذذذذذذذذذذذ ي ا خ   ذذذذذذذذذذذذذذذذا ضذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا  
 فا  يذذذذذذذذذذذود ب ذذذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذذذا عذذذذذذذذذذذ  ال  ذذذذذذذذذذذا 
 و  قي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  الغربذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا 
 ال   ذذذذذذذ  شذذذذذذذئ ا وقذذذذذذذ  لذذذذذذذ  الحذذذذذذذ  شذذذذذذذا 

 
عر  حزين فأصبحت الحرم اىتم شعراء ابولو اىتمامًا شديدًا بالطبيعة وىاجموا بيا )في ش

 المقدس الذي يمجأون إليو في ابتياالت روحية ضارعة فوجدوا في أحضانيا زادًا ورحمة وحنانًا.
التي تكون في وال يكاد يخمو شعر واحد منيم من ذلك الغناء الروحي الخالص لمطبيعة 

اقع الحياة ي التكيف مع و أو تعويضًا عن فشل فكثير من االحيان متنفسًا الحزان النفس، 
 .وصراعات المجتمع ودنيا الناس(



وناجي من اكثر شعرائنا المحدثين لجوء الى الطبيعة استيوت نفسو لكل مظاىرىا في 
حالتي الرضى والغضب والراحة والتعب، وحين يكون سعيدًا راضيًا أو شقيًا ساخطًا فإذا ثار راح 

 فراح يقول: يستوحي البحر غضبو حتى لو )نزت االمواج في أوصالو( 
 وأ ذذذذذذذذذذا اليذذذذذذذذذذود ا   يذذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذذ  الشذذذذذذذذذذا  
  ذذذذذذذذذذافا بذذذذذذذذذذ  ايذذذذذذذذذذور مي ذذذذذذذذذذ  يذذذذذذذذذذا بحذذذذذذذذذذر

 

    ذذذذذذذذذذذذذذذ  االمذذذذذذذذذذذذذذذواه ميذذذذذذذذذذذذذذذ  ال بذذذذذذذذذذذذذذذا  
 و  ذذذذذذذذذذذذذذ و االمذذذذذذذذذذذذذذواه  ذذذذذذذذذذذذذذ  أوصذذذذذذذذذذذذذذال 

 
ذا ضجر، وشعر بقمبو يتزلزل كما يتزلزل البحر عمى راكبو راح ينظم ابياتًا بعنوان  وا 

 بو فؤاده فيقول: )عاصفة( ليصور ما تعصف بو نفسو، وما يضطرب 
    البحذذذذذذذذذذذذذذذذذذر ع ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  را بذذذذذذذذذذذذذذذذذذه لذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 صذذذذذذذذذذذذذذذذذاحبهاذذذذذذذذذذذذذذذذذ ر صذذذذذذذذذذذذذذذذذار ع ذذذذذذذذذذذذذذذذذ  
 

 ضذذذذذذذذذذذذذذذذذ رمي مذذذذذذذذذذذذذذذذذا  لذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ق ذذذذذذذذذذذذذذذذذ   
 اذذذذذذذذذذذذذذذذ رر ذذذذذذذذذذذذذذذذ  ضذذذذذذذذذذذذذذذذ   والم ايذذذذذذذذذذذذذذذذا 

 
وىو يفصح عما في نفسو من ثورة ويأس بما يصور من موج البحر وعبايو وصخوره، 

 وكميا رموز تحوي إلى ما في نفسو من اضطراب ىو اضطراب البحر بقوتو وعنفو وثورتو.
وحسب، إلييا، لم يتحقق من خالل موقف الشاعر السمبي  واستيحاء الطبيعة أو المجوء

إنما وجدناه في كثير من المواقف يمجأ إلى مظاىرىا استئناسًا لمراحة، وسعيًا إلى ما فييا من 
 صور الجمال والحيوية والرقة والوداعة: 

  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ أة ا  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ د
 أحيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ع ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  اال  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاد
 فابذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  اال ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوار
  شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوا ة ال يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذار

 

 أحيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذع االمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذواه 
 مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  مالذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  الر ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذراه
 اذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحرية اال يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا 
  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال ورق الر ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا 

 
وىو يتحدث في نفسو من شعور بالضياع بو الشاعر، ما انطبع أما الخريف، فقد صور 

وغيرىا من الصور و)موت الروض( و)الغيوم( القائمات( و )الظالل )جفاف الروض( عن 
ما أن تتألف حتى تشكل صورة الرجل الحزين، الذي يشعر بدنو االجل، وانتياء  الجزئية التي

 رواية الحب المحقق.
عمى الخريف من يأس حالو وضنى قمبو وشعوره باليزيمة يخمع وانظر إليو كيف 

 يشعر أن الخريف يتسع لنفسو المعذبة الميزومة.أن الشاعر كان إلينا ما يوحي وبالموت؛ 
عن الشعراء الرومانتيكيين فيقول )فمن حين يتحدث د غنيمي ىالل، وىذا ما يؤكد محم

من الغصون اآلسية... وفيو تتجرد بين فصول السنة، يفضمون الخريف ألنو يتفق ونفوسيم 



توحي باألوراق الجافة. ويقف نبض الحياة في األشجار وىذه المناظر أوراقيا وتعصف الريح 
 .بالذبول والتحمل والفناء(

في شعر ناجي جانب آخر الذي عكستو القصيدة، يقابمو ىذا الجانب المتشائم  عمى أن
 متفائل يعكس حبو لمحياة، ألن قمبو معمق بحبو األول.

 تعد مثااًل ليذا التيار المتفائل. ولعل قصيدة )نسمة الفجر(
لكون باإن تطمعات ابراىيم ناجي وطموحاتو في حبو ويأسو، قد أسمماه أحيانًا إلى التأمل 

 والطبيعة والتساؤل عن الحياة واالحياء والحب واألمن.
وفي تأمالتو، يستجمي الشاعر بعض صور الحياة وموقف اإلنسان منيا، لكنو غالبًا ما 

 يستسمم في تأمالتو إلى القدر، فالحياة عباب واإلنسان يطفو فوق مائو:
 إ مذذذذذذذذذذذذذذذذا الذذذذذذذذذذذذذذذذ  يا عبذذذذذذذذذذذذذذذذا  ضذذذذذذذذذذذذذذذذم  ا
 ول ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذو ع ي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ق  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  

 

  ذذذذذذذذذذذذذذذو   رق  ذذذذذذذذذذذذذذذاوشذذذذذذذذذذذذذذ و  مذذذذذذذذذذذذذذذ  ح 
  ارقذذذذذذذذذذذذا   ذذذذذذذذذذذذ  لح ذذذذذذذذذذذذة قذذذذذذذذذذذذ   م   ذذذذذذذذذذذذا

 
وشاعرنا في تأمالتو، فضولي، يتساءل ويستفسر عن الحياة ومعناىا والكون وأسراره 

فضولو ال ينتيي إلى شيء. ومن ىنا فقد صاحبتو الحيرة في أغمب تأمالتو. ولكن والميل وألغازه، 
 .يتصل بكنو الحياة والكون والطبيعةوخاصة ما 
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