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IDجتديد املوسيقي عند إبراهيم ناجي
مهدي ممتحن٭

الملخص 
ــطة العقد  ــعر العريب املعاصر وواس يعترب إبراهيم ناجي من رّواد التجديد وأعالم الش
بني کوکبة الشعراء املصريني املجّددين، الذي تأّثر به کثري من الشعراء العصر احلديث. 
ــعر ويف خياله بل يف  ــيقي الش جيری التجديد عنده يف زوايا خمتلفة، حنو جتدد يف موس

أفکاره وأساليبه.
ــاعر املجّدد علي  ــيقي عند هذا الش ــاول هذا البحث يف موضوع جتديد املوس حي
ــحات األندلسية إذ  ــعر ناجي باملوش ــبه ش طريق التحقيق والتوصيف والتحليل. يش

استخدم الشاعر األوزان املجزوءة کما يستخدم املقطعة بدال من البيت. 
يعتمد ناجي يف شعره علي اإلکثار من احلروف اليت تساعد علي إبراز جو نفسي 
ــيقي الشعر وخياله بل يف األلفاظ  ــاعر ناجي جمّدد يف موس يالئم اللفظ معناه. إّن الش

واألفکار.

ــية، التجديد، موسيقي، الشعر، إبراهيم  الکلمات الدليلية: مجاعة آبولو، الرومانس
ناجي.

Dr.momtahen@gmail.com      .(أستاذ مشارک) .٭. جامعة آزاد اإلسالمية يف جريفت، إيران
    التنقيح واملراجعة اللغوية: د. مهدی ناصری

تاريخ الوصول: 1391/9/1هـ . ش                                                          تاريخ القبول: 1391/10/28هـ . ش

إضاءات نقدية (فصلية حمّكمة)

السنة الثانية – العدد الثامن – شتاء ١٣٩١ش/ کانون األول ٢۰١٢م

صص ١٤٩ ـ  ١٦٢
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املقدمة
ــاعر األطباء وطبيب الشعراء، شاعر احلّب واخليال  «إبراهيم ناجي کان واليزال ش
ــعره ينزع حنو  ــاعر واآلالم وش ــو إيل مرحلة النفس ويعاجل أدواء املش ــي، يدع احلقيق
ــاعر وجداين ميثِّل مرحلة االنتقال من دور الثورة علي القدمي إيل  ــية و هو ش الرومانس

دور االستقرار واالنطالق.» (ناجي، ١٩٦٦م: ٣)
د يف مضمون القصيدة وشکلها  ــتمّر ناجي حيمل دعوة التجديد وميثِّلها وقد جدَّ «واس
ــکل،  ــعا. فمن حيث املضمون آثر اجلانب العاطفي الغنائي ومن حيث الش جتديدا واس
ــهلة اخلفيفة وجتديده يف  ــة القصيدة مع إيثاره لألوزان الغنائية الس ــرص علي عمودي ح

ُصَور القافية.» (شکيب انصاري، ١٣٨٢ش: ١٨٩)
ــألة التجديد  ــع املصادر احلديثة فقلما نري تناول کاتب أو أديب مس وحينما نراج
ــات  ة بهذا املقال أمثال "دراس ــتفدت املصادر املختلفة خمتصَّ ــاعر وملا اس عند هذا الش
ــادر، رأيت أنها  ــد عبداملنعم اخلفاجي وغريه من املص ــريب احلديث" حملم يف األدب الع
ــاعر وشيئًا موجزًا عن أثره اإلجيايب يف األدب احلديث. فحاولت أن  اعتربت حياة الش
ــبة إيل  أکتب مقالة حول أدبه والتجديد عنده آمال بلوغ بعض من هذا اهلدف. أما بالنس
ــت بعد دراسة حياته، اتصاله جبماعة آبولو، إحدي مجاعات ذات النزعة  مقاليت، فدرس
الرومانسية، وذلک لتأثريها يف أدب الشاعر ّمت قمت بدراسة مفهوم الشعر ووظيفته عند 

ناجي وأخريا تناولت جتديد موسيقی الشعر عنده.

حياة إبراهيم ناجي
ــة  ــنة ١٨٩٨م وفيها درس ملتحقا أوال باملدرس ــد إبراهيم ناجي يف القاهرة س «ُوِل
االبتدائية مث باملدرسة التوفيقية وبعد الدراسة الثانوية التحق بکلية الطب، فنال شهادته 
سنة١٩٢٣م وعني طبيب مصلحة السکک احلديدية. مث انتقل إيل وزارة الصحة، فوزارة 
ــويف ١٩٥٣م بعد حياة حافلة  ــنة ١٩٣٢م وقد ت ــب إيل مجعية آبولو س األوقاف وانتس

بالروح اإلنسانية وبراءة النفس والعلوية.» (ضيف، ١٩٦١م: ١٥٤) 
ــة النهضة وکان يعجب بهم  ــعر مجاع ــا ناجيا يبدأ حياته األدبية بالتزود من ش «رأين
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جتديد املوسيقی عند إبراهيم ناجی / ١٥١

خاّصة خبليل مطران ويظهر أّنه أصيب به يف شکل ُمحّي. حيت قيل إّنه کان حيفظ أکثر شعره 
وکان أهم ما يعجبه عنده شعره الوجداين والتفت من ذلک إيل املعني الغريب الذي ينهل 
منه مطران فأقبل علي املنزع الرومانسي يقرأ يف شعرهم وآثارهم.» (املصدر نفسه: ١٥٥)

االتصال جبماعة آبولو
ــد أمحد زكي  ــام ١٩٣٢م علي ي ــها يف القاهرة ع ــة أدبية أعلن تأسيس ــي مجاع «ه
ــوقي وقد انضّم إليها معظم شعراء العامل العريب  ــادي واختارت هلا رئيسا أمحد ش أبوش
ــية، كما التحق  ــن جديدة تعرب عن نزعتهم الرومانس ــها، ظهرت هلم دواوي حني تأسيس
ــية آبولو مبيزات  ــاعرنا إبراهيم ناجي وظهر له ديوان وراء الغمام. تتميز رومانس بها ش
کبساطة التعبري، ورفض التقليد والتوجه حنو شخصية الشاعر املستقلة. (سادات إشکور، 

١٣٨٨ش: ١٠٢)

جتديد أصحاب مجاعة آبولو
ــم يدعون إيل الوحدة  ــعر العريب احلديث، فه ــادي مجاعة آبولو بالتجديد يف الش «ن
العضوية للقصيدة وإيل التحرير من الُصَور والقوالب واأللفاظ التقليدية وينادون بالطاقة 
ــائل التعبري  ــة، من أجل اإلبداع الفين بعيدا عن التقليد واجرتار املوروث من وس الفني
ــبات  ــعر القدمية واملناس واملضامني املقدمة ويدعون إيل البعد ما أمكن عن أغراض الش
ــعر عن االحندار واإلسفاف ّمث عملوا  ــّية واالجتماعية والدعايات، ترّفعا بالشِّ السياس
ــب القدمية فبدأوا ينّوعون يف القافية والروّي  ــعهم اجلهد علي التخّلص من القوال ما وس
والبحر الشعري وأبعد من ذلك أخذ بعضهم يتحّرر من القافية يف بعض نظمه.» (واصف 

ابوالشباب، ١٩٨٨م: ١٢٧)
«وتناولت اجلماعة املوضوعات اإلنسانية والعاملية مع كسر القيود التقليدية والصفة 
وفتح كّل النافذ والذاهب الفّنية أمام الشاعر.» (عبد املنعم اخلفاجي، ١٤١٢ق:  ١٠٧)

إبراهيم ناجي والشعر
ــعر من أقدم آليات التعبري الفين وأقواها التفاتا إيل الطبيعة واهتماما بتصوير  «الش
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ظاهرها وسحرها وروعتها.» (ممتحن وحممديان، ١٣٨٩ش: ٩٤) «انتهج ناجي، يف شعره 

وأدبه منهجًا مهجريًا واختار من األوزان اخلفيف واملجزوء ومن القوايف الرقيق السهل. 

فجاء شعره وجدانيا يزخر بالوجد ويفيض بامليول اإلنسانية، جديدا يف أغراضه ومعانيه 

ــكل القصيدة ويف مضمونها ومع أّنه حرص علي  وأوزانه وقوافيه. فقد جّدد ناجي يف ش

ــهلة وجّود يف صور القافية  ــتعمال األوزان الغنائية الس عمودية القصيدة، فإنه آثر االس

ومال كثريا إيل الرباعيات، خاّصة رباعّيات عمر اخليام كما تأّثر جبميل بثينة واملجنون 

قيس ومهيار وابن الفارض.» (حممود شكيب انصاري، ١٣٨٢ش: ١٨٩)  

مفهوم الشعر عند ناجي ووظيفته
ــعر عندي هو النافذة اليت  ــر ناجي يف مقدمة ديوانه الثاين، ليايل القاهرة: «الش يذّك
ــا وراء األبد ... هو اهلواء الذي  ــرف منها علي األبد ... وم ــل منها علي احلياة وأش أط
ــه وهو البلسم الذي داويت به نفسي، عندما عز اإلساءة هذا هو شعري.» (حممد  أتنّفس

عويضه، ١٩٩٣م: ٨٥)
ــاعر أو عن العامل  ــيني تعبري عن العامل الداخلي للش ــعر يف تصور الرومانس إّن الّش
ــه ويّتضح مذهب الرومانسيني يف  ــا عن ذات الشاعر نفس اخلارجي. حال كونه منعكس

مفهوم الشعر من قول شكري يف مقدمه ديوانه:
ــا خَفَقت ــاٌس مب ــعُر إحس ــاِنإّمنا الش ــدار وَحدث ــوُب كأق ــه القل ل

(املصدر نفسه: ٨٤)

وظيفة الشعر عند ناجي
ــعر، فوظيفة الشعر  ــية يف وظيفة الش ــة الرومانس «لقد كان ناجي وفّيا لنظرة املدرس
ــيني  ــعر عنده مثله يف ذلك، مثل معظم الرومانس عنده تعبريّية ذاتية خاصة، ومصدُر الش
عر اليقيس وعيه بالوظيفة  إهلاٌم ووحٌي من السماء. واهتمام ناجي بالوظيفة الذاتية للشِّ
االجتماعية العامة. فالرومانسيون مجيعا ينطقون من حبٍّ شديٍد لإلنسانّية املعذبة وحّب 

عليها ورغبة حنون يف ختفيف آالمها.» (حممد عويضة، ١٩٩٣م: ١٧٢)
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الغزل عند ناجي
ــاس وقّوة  ــاطة والصفاء وصدق العاطفة وعمق اإلحس ــزل ناجي تربز البس «يف غ
ــاطة رائعة  ــهولة وبس ــيقية، تنثال بس ــري وأصالته، فالصور متجّددة والتعابري موس التعب
ــة يف تآلفها وتوادمها.»  ــيقي املمتع ــجمة حتمل معاين احلبِّ وأنغام املوس واأللفاظ منس

(واصف أبوالشباب، ١٩٨٨م: ١٢٧)

التجديد عند ناجي
ــاملًا يف ميدان الشعر،  يقول حممد غنيمي هالل: «كان جتديد الرومانتكيني، عاملًا ش
فحّطموا أقواله القدمية وجّددوا أدبّية خلف املذاهب الرومانتيكية وعلي الرغم من أنّهم 
ــانّية وميوهلم ظاهرة يف أغراض الشعر بصفة  كانوا ذاتني يف أدبهم، ظّلت نزعاتهم اإلنس

عاّمة وتنطبق مالئح هذا التجديد علي شعر ناجي.» (حممد عويضة، ١٩٩٣م: ١٧٤)
«اعترب إبراهيم ناجي من رّواد التجديد وأعالم الشعراء العريب املعاصر، وكان شعره 
ــح والعاطفة امللهوفة اليت تأّثر بها  ــع بني األصالة وروح التجديد وبني اخليال املجن جيم
ــيني، خاّصة االنكليز منهم وإيل جانب ذلك فقد كان دقيقا يف  ــة للرومانس خالل دراس
ــواقه وشعره حافل بالشكوي واألمل.» (شكيب  عاطفته، منتهي الرقة ومثالّيا يف حّبه وأش

أنصاري، ١٣٨٢ش: ١٩٠)

موسيقي الشعر
ــيقي، يتجّلي فيه جوهره وجّوه الزاخر بالنغم. واملوسيقي  ــعر بدون موس «اليوجد ش
ــاعرهم بقواها احلفّية اليت تشبه قوي السحر ... حّيت  ــامعني ومش تؤّثر يف أعصاب الس
ــاتنا ومشاعرنا تتجانس معها  ــيقي الشعر مسامعنا أخذت زمر إحساس إذا فزعت موس

وتتشاكل.» (ضيف، ١٩٩٩م: ٢٨)
كقول املتّنيب:

ــداُء تعرفين ــُل والبي ــُل واللي والسيف والّرمح والقرطاس والقلماخلي
(املتنيب، ١٩٨٣م: ٣٣٢ )
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تطّور املوسيقي يف الشعر احلديث
ــق الصلة بيننا وبني اآلداب الغربية ونکب  ــا منضي إيل العصر احلديث وتتوث «حينم
علي قراءة الشعر الغريب القصصي والتمثيلي والغنائي وحيسُّ احلاجة إيل نشوء النوعني 
األولني يف شعرنا. وسرعان ما اّختذ ذلک شکل صراع بني القدمي واجلديد ومل يقف هذا 
الصراع عند املضمون بل امتدَّ إيل صياغته املوسيقية وکانت القافية امللتزمة يف القصيدة 
أهّم هدف صّوب إليه دعاة التجديد سهامهم. فقد رأوا الشعر اليوناين والروماين اليعرف 
ــدود والقيود واستجاب لنوائهم توفيق البکري،  نظام القوايف، فتنادوا: حّطموا هذه الس

عبدالرمحن شکري وغريهم من الرومانسيني.» (ضيف، ١٩٩٩م: ٤٧)

موسيقي الشعر عند ناجي
«يقول املرحوم األستاد إبراهيم أباظة (من كّبار رجال السياسة واألدب املشهورين 
بوطنيتهم الصادقة يف مصر) يف تقدميه لديوان ليايل القاهرة: فهو شاعر رقيق رشيق، رقيق 
ــهولة وعذوبة، وقد  ــق، تصل معانيه إيل قلبک قبل أن تصل إيل ألفاظه يف طالوة وس أني

مجعت ديباجته بني ميزة القدمي واحلديث.» (أباظة، ١٩٩٤م: ٥٦)
ــهولته وعذوبته ومما ال مراء فيه أن  فالکاتب هنا يثبت لناجي دقة اللفظ ورقته، وس

ناجي قد وقف املوسيقي علي شعره، حيت استحال إيل فناء وتوقيع وأحلان فهذا قوله:
ــح ــيب کالذبي ــب جبن ــرُف القل ــدرف اتئ ــب  قل ــا  ي ــُف:  أهت ــا  وأن
ــع واملاضي اجلريح م ــُب الدَّ ــرففيجي نَع ــامل  أن ــت  لي ــا؟  ُعدن مل 
ــرام؟ الغ ــو  نط مل  أو  ــا؟  عدن وأململ  ــني  حن ــن  م ــا  وفرغن
ــالٍم وس ــکوٍن  بس ــا  ــادمورضين کالع ــراِغ  لف ــا  وانتهين

ابراهيم ناجي، ١٩٧٣م: ٤١
ــيقي أصفي من التعبري الشعری، ألّن األصوات أقرب إيل النفس من  والتعبري املوس
ــه، بينما التعبري  ــامع علي طريق د ويفهمه کّل س ــريا غري مقيد أو حمدَّ ــاظ وأين تعب األلف
ــامع يفهم املعين من الرنة  ــعري أقرب إيل الوضوح ّألنه حمکوم مبعاين األلفاظ والس الش
ــعر يشبه املوسيقي نشأ بعد الرقص، فکان  والوقع وإن عجز عن فهم األلفاظ متاما والش

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

جتديد املوسيقی عند إبراهيم ناجی / ١٥٥

احتاد الشعر واملوسيقي.

أنواع املوسيقي
ــوزن والقافية، فالوزن هو التفاعيل  ــيقي اخلارجية: «هي قائمة علي إيقاع ال املوس
ــني. أما القافية  ــب نظام إيقاعي مع ــائلة حس ــّون من جتمع احلروف املتحرکة والس تتک
ــتمّد من التنوين  ــد يف آخر البيت وهي تنتهي بالروي. وتس ــي تکرار الصوت الواح فه
واإلعراب کما تستمد من التسجيع والتوازن واالزدواج.» (ترحيين، ١٤١٥ق: ١٥) کما 

يف قول امرئ القيس.
ــًا مع ــٍر  مدب ــٍل  مقب ــٍر  مف ــٍر  کجلموِد صخِر حّطه السيل من عِلمک

(امرؤالقيس، ٢٠٠٤م: ١١٩)
فاملوسيقي اخلارجية يف هذا البيت تربز يف التنوين (کسرتني يف الشطر األول). ومن 
ــة (کسرة، فتحة، فتنوين يف الکلمتني األويل والثانية) وأيضا  حرکات اإلعراب املتجانس
يف السجع الناتج من تکرار حرف الراء يف مکر ومفر مث التوازن واالزدواج الناتج من 

الکلمتني األويل والثانية مث الثالثة والرابعة.
ــوات واحلرکات. واألصوات يف  ــيقي اخلارجية من تنوع األص وأيضا حتصل املوس
ــرف مبخرج صويت خاص  ــة خاصة، ألن العربية خصت کّل ح ــة العربية ذات دالل اللغ
اليتجاوزه إيل حرف آخر، فحرف إيل... مثال مبعاين الراحة والکشف واالنسياب، حرف 
ــني يقرتن مبعان صوتية شبة اخلشخشة: رش، نکش، نشر و... . (فاضلي، ١٣٨١ش:  الش

(١٩
ــيقي اخلارجية کال تتصل عناصره وتَتحُد  ــّکل املوس ــيقي الداخلية: «هي تش املوس
ــجامها، وقد تأيت  ــة متکاملة، تنعبث من أمور متعددة منها، أنواع احلروف وانس متناغم
ــال ... فالقلب يرفرف، والدمع جييب،  ــيقي من تتابع املعطوفات. فهنا إثارة وانفع املوس
ــکون  واملاضي جراح، والقلب اليبايل ولکنه ماض إيل غايته، حيت انتهي إيل فراغ وس

وسالم ... .» (ترحيين، ١٤١٥ق: ١٦و١٧) 
ــعر بالصخب والضجيج مث أنهاه باالستکانه واالستسالم ثورة مث  «بدأ ناجي هذا الش
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ــيقي الشعرية مع العاطفة الثائرة وموسيقي القافية عند ناجي قصرية  هدوء وتتعلق املوس
ــة ... وقليلًا ما يلتزم القافية الواحدة يف  ــرعة کل بيتني أو ثالثة أو أربع النفس تتغري بس
ــة لآلداب الغربية  ــعره نتيجة حتمية لدراس ــک أن هذا األثر ظهر يف ش قصائده. وال ش
ــباب اهلجوم علي أبناء املدارس  ــتاد إبراهيم أباظة إن من أس املتحررة. وکما ذکر األس
ــة القدمية، هو ختليهم عن األوزان العربية املتوارثة وميلهم  احلديثة من أصحاب املدرس

إيل التنويع حيت يف املقطوعات الصغرية.» (حممد عويضة، ١٩٩٣م: ١٤٦و١٤٧)
ــد إيل املواءمة بني  ــزام القافية املوحدة، بل عم ــي باهلروب من الت ــف ناج ومل يکت

املوسيقي والتعبري عن اإلحساس فجاء بوزن خفيف للمعين کقوله يف عاصفة الروح:
يا عباب املهمومأين شط الرجاء
ــواء أن ــيت  غيومليل ــاري  ونه
رعوداسخري يا حياة يا  قهقهي 
ــاه لن أراه واهلوي لن يعودالصب

(ناجي، ١٩٧٣م: ٢٩٩)
ــية اليت يقول عنه أمحد هيکل والتفات  ــبه هذا الشعر باملوشحات األندلس «وما أش
ــعري احللو، وأثر ملوسيقي القصيدة العربية احلديثة،  إيل ينبوع دفاق من ينابيع النغم الش
ــذه الوقفة اجلديدة، فإنه  ــة، وکما وقف ناجي من القافية والوزن ه ــد نغمية منوع برواف
ــاعر "بودلري" وترجم له نثرا. علي  ــيقي الوزن عندما عرب الش أجهز عليها وعلي موس
ــاهري من شعراء الغرب، فأضاف إيل العربية  عکس ما عرف عنه يف تعريبه لقصائد املش
ــعر الفرنسي، علي طريقة الشعر املنثور الذي انطلق من إسار الوزن  لونًا جديدًا من الش

والقافية.
ــه - يف حقيقة األمر- يبدو واضحًا يف تقريب کثري  ــعر ليس له ولکن فضل وهذا الش
ــاعر  ــاس ش ــية األصل، احلديثة الرونق يف صيغة عربية، جتمع إحس من املفاهيم الفرنس
ــداه.» (حممد عويضة،  ــعر وص ــات قلب فجاة به نثرًا، مع احملافظة علي مجال الش ونبض

١٩٩٣م: ١٤٨)
ففي قصيدة الفناء يقول:
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حول جثيت أحسست بالشيطان
إنه يسبح حويل کهواء غري حمسوس  

أستنشقه وأحس به حيرق رئيت   
وميألها بشهوه أبدية جمرمة    

وإنه ليعرف حيب للفن     
(ناجي، ١٩٦٦م: ٨٣)

وغري هذه القصيدة کثري ... .
ــييه ... إخل ... نقلها من لغاتها، يف  ــبري ... وعن المارتني ... وعن دي موس «عن شکس
أسلوب عريب ... وبيان شاعري ... ومل يقيد نفسه بالوزن وال بالقافية حيت الجيتمع عليه 
ــعر غنائي –  أمران: النقل والصياغة ... فاکتفي بأوهلما وأحيانا کان يصوغ املعين يف ش
وذلک کقصيدته عن حبرية المارتني ... وأمثاهلا. فهو يقوم بدور املرتجم املنفعل، ويصوغ 
ــه ووجدانه يف قالب تأثري مضطلعًا مباکلفه به وجدانه، يف أرق عبارة ... وأدق  إحساس
معين ... وهذا عمل الفنانني الذين حيسنون العمل وجييدون احلبکة وقد تلعب املوسيقي 
ــيًا، فتأيت فاترة، وهذه الظاهرة نادرة يف شعر ناجي، من ذلک قوله يف وصف  دورًا عکس

الشيخوخة.» (ناجي، ١٩٧٣م: ١٢١)
جفت الغدران والثلج أغاراوهب الطائر عن عشک طارا
ــا قلوب مجدت ــذه الدني خبت الشعلة واجلمر تواريه

(املصدر نفسه: ١٢٢)
ــدران والثلج ... إال إذا  ــاس وال رابط يربط بني الغ ــيقي فاترة التهز اإلحس فاملوس
ــعلة منطفئة بالحرارة ...  ــا نصور جو أوروبا ... والدنيا يف ناظريه: قلوب مجدت وش کن
ــيقي  مجع املعاين ورتبها، ومل ينفخ فيها من روحه، فبدت جامدة کعاطفة عارية من املوس

اخلفية، ومن ذلک قوله يف "طانيوس عبده": قلمي ما الذي لديک من اخلري يا قلم؟
قوَمک وناج  فاذکر  ــمقم  ُهل ــل  وق ــب  واخُط
الذي ــاعُر  الش ــک  ــِر الظَلمذل ــات يف خاط ب
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ــه وفن ــم  منُک ــو  ــمه فمنک اهللا  ــم  عل
(املصدر نفسه: ٢٩٦)

ــاعر الحيسُّ مبا يف خاطر القلم، فنکتفي بأن  ــاد وحديث تافة بني قلم وش فتور وکس
وصف الفقيد بأنه بات يف الظالم ... وهو من القوم وفنه فنهم ...

أين هذا القول من موسيقي ناجي احلاملة املتقدة؟
وما هذا احلديث العاري من املوسيقي املتوثبة؟

ــد ... اللهم إال  ــاعر ... أو نبوهه خرجت عن غري قص ــن فلتات الش ــا فلتة م «لعله
ــد اخلانات" علي رأي املثل  ــبة واملوافقة، فقال ما قال تقليدا ... أو من قبيل "س املناس
ــيقي يف شعر ناجي هو قول الشاعر  ــعيب. لعل أفضل ما اختتم به احلديث عن املوس الش

األستاذ صاحل جودت عنه.» (صاحل جودت، ١٩٤٤م: ١٠٠)
ــتعجل الصياغة خوفا من ضياع  ــه، فال ميلک إال أن يس ــبق صياغت «کان خياله يس
ــاعر يف محل رسالة  اخليال، حبثا وراء القافية املوحدة. ومهما يکن من أمر فقد جنح الش
ــکوا أن خيرجوا بالشعر عن إطاره، إذا  ــعر املقاطع للذين أوش التجديد، وفتح أبواب ش
ــة اليت حتاول أن تهدمه من  ــط بني العمود اجلامد والثورة الضال ــي احلل الوس کان ناج
أساسه. وذا کان الکالسيکيون قد ربطوا الشعر بالرسم وحماکاة الطبيعة فإن الرومانسيني 
ــد الفنون يف النفس وتعبريا يف أعماق احلياة العاطفية. فالشعر  ــيقي أش قد ربطوه باملوس
ــة  ــة الفنان ال عيش ــاعر حيب أن يعيش عيش کما يقول ناجي من الفنون اجلميلة والش
الناظم وما هي عيشة الفنان؟ هي أن يرهف أذنه لألصوات ويفتح عينيه لأللوان والصور 

وأن يستدق مشه وملسه.» (حممد عويضه، ١٩٩٣م: ١٥١)
واملوسيقي والوزن العروضي عنصٌر هاٌم يف الشعر ألنها هي اليت تعطي له بعض أسرار 
امتيازه، بل هي اليت حتدد الشعر عما ليس بشعر، علي الرغم من ذهاب بعض النقاد إيل 
ــر هو التخييل واحملاکاة. وإذا  ــعر والنش غري ذلک حيث رأوا أن جوهر التفريق بني الش
ــر مقطوعة شعرية فستجد أن هناک فرقا کبريا بني العملني بدرجة تؤکِّد  حاولت أن تنش

أن ما ميکن قوله بالشعر ببساطة هو أن تتحول الکلمة إيل أغنية.
وميکن أن نالحظ علي موسيقي الشعر عند ناجي املالحظات اآلتية:
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ــاعر قد حتّدد يف  ــتخدام البحور ذات التفعيلة الواحدة: «أي هذا يعين أن الش ١. اس
ــاعره وإذا کان احملور  ــيت تتالءم وطبيعته احلب الش ــه بوضوح النغمة العروضية ال ذهن

الفکري لشعره يکاد ينفرد به موضوع احلب وهو هنا أيضا.
ــتخدم  ــيقي يکاد ينحصر يف حبرين مها: الکامل مث الرمل فقد اس أي من حيث املوس
حبر الکامل يف سبعني قصيدة يف دواوينه األربعة واستخدم الرمل يف أربع وثالثني قصيدة 
يف هذه الدواوين األربعة وهذه النسبة تفّوق بکثري استخدامه للبحور األخري، والکامل 

والرمل من البحور ذات التفعلية الواحدة فتفعيالت الکامل هي:
متفاعلن متفاعلن متفاعلنمتفاعلن متفاعلن متفاعلن

وتفعيالت الرمل هي:
فاعالتن فاعالتن فاعالتنفاعالتن فاعالتن فاعالتن

واستخدام البحور ذات التفعلية الواحدة يدلُّ علي وضوح االيقاع يف ذهن الشاعر 
وحرصه علي التناسق الدائم لشعره.» (املصدر نفسه: ١٥٢)

٢. کثرة استخدام األوزان املجزوءه: «أي اليت حذفت تفعيلة من کل شطر يف البيت، 
ــتخدام املجزوء للبحور العروضية يف شعر ناجي کثري والفت للنظر بدرجة کبرية  فاالس
ــا يظهر فجأة داخل بعض  ــعره کّله بل جنده أحيان ــکاد معها يکون ظاهرة عامة يف ش ي
ــور جمزوءة يف بعض  ــتخدام البح ــبيل املثال واس القصائد مثل قصيدة األطالل علي س
ــب النّقاد تعّرب عن القلق واالضطراب يف  ــع القصيدة دون بعضها اآلخر، کما يذه مقاط

نفسية الشاعر إزاء غدر احلبيبة اهلاجرة.
٣. استخدام املقطع بدال من البيت وإجياد قوايف داخلية: ألن الواحدة اجلزئية داخل 
ــيني من مدرسة أيب شادي قد أصبح املقطع  معظم قصائد ناجي وقصائد أغلب الرومانس
ــيقي، رغم رهافته  ــاول أن يقّوي ظاهرة اإليقاع املوس ــاعر حي بدال من البيت، جند الش
ــة وأخري خارجية تتغري مع کل مقطع حبيث  ــأن حيقق يف ثنايا املقطع(قوايف) داخلي - ب
ــتوي  ر مضمونها وانتقاهلا إيل املس ميکن التنوع يف القوايف داخل القصيدة دليال علي تطوُّ

الشکلي من فکرة ألخري.» (حممد عويضه، ١٩٩٣م: ١٥٣)
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وهذان املقطعان من قصيدة العودة فيهما داللة علي صدق ما نذهب إليه:
ــفيق الش للمعاين الطليعرکن أحلاين ومغناي  ــدِ  وظالل اخلل
ــال الطريق ــد ط ــم اهللا لق ــرتيحعلَّ ــا جئُتک کيمـا أس ودن
جعبيت ــي  ألق ــک  باِب ــي  ــن وادي اِحملنوعل ــب آب م کغري
ــين غربيت ــف اهللا ع ــک ک ورسا رحلي علي أرِض الوطنفي

(ناجي، ١٩٧٣م: ٤١)
ــکل القصيدة  ــحات العريب أم التأثر بش ــود إيل التأثر بفنِّ املوش ــن هل هذا يع ولک
ــعراء  ــذا ما مل يفصل النقاد فيه حيت اآلن ناجي وغريه من الش ــوناتا؟ ه اإلجنليزية الس
لعوا علي الشعر العريب القدمي والشعر الغريب والسيما اإلجنليزي، ومن  الرومانسيني قد اطَّ
اجلائز أن يتَّحد عامالن أو أکثر يف إبراز ظاهرة واحدة.» (حممد عويضه، ١٩٩٣م: ١٥٤)

٤. اإلکثار من احلروف اليت تساعد علي إبراز اجلو النفسي: يعَتمد ناجي علي هذه 
ــي للقصيدة مثل  ــريًا حيث برد عنده غالبًا حرف يالئم اجلو النفس ــرة الصوتية کث الظاه
ــي" واملعروف عند علماء األصوات أن "السني" صوت  ــني يف مقطوعه "املنس حرف الس
ــم حالة النجوي  ــي وطبيعة هذا الصوت تالئ ــدث فيه انفجار فهو احتکاک ــني والحي مب

احلزينة اليت يبثُّها احملب احلزين حبيبة الناسي أو املتناسي أو القاسي "يقول ناجي":
ــي ــيت يرقُّ احلَظ يا قاس ــيم ــي بالناس ويلَتقي املَنس
وأحداس؟ميت؟ وهل من حيلة يف ميت ــاالٍت  خي ويف 
ــراري جريها يف دمي ــيهد ق ــر أنفاس ــها يف ک ومهس
ويف السنا اخلاِطف کاملاسوأنت مثل النَّجم يف املنتأي
ــاس ويبغونه ــه الن ــو ل ــم بالناِسيرن ــا يبايل النج وم

(حممد عويضة، ١٩٩٣م: ١٥٥)
ــرتطه سيد قطب عندما يتحدث عن تناسق األلفاظ مع معانيها، فيقول:  وهذا مما يش
ــع أکثر  ــمح هلا بأن تش ــقا وجّوا يس ــة األديب هي أن يهيئ لأللفاظ نظاما ونس «وظيف
شحنتها من الصور والظالل واإليقاع وأن تتناسق ظالهلا وإيقاعاتها مع اجلو الشعوري 
الذي تريد أن ترمسه وأال يقف بها عند الدالل املعنوية الذاتية وأال يقيم اختياره لأللفاظ 
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جتديد املوسيقی عند إبراهيم ناجی / ١٦١

ــم اآلخرون ما يريده.»  ــن البدَّ منه يف التعبري، يفه ــاس وحده. وإن يک علي هذا األس
(قطب، ١٩٩٠م: ٣٩)

ــطري البيت أحيانًا والتدوير أحيانًا أخري: حيافظ ناجي علي وحدة  ــاوي ش ٥. تس
کل شطر موسيقيًا حبيث يتساوي الشطران يف التفعيالت، بعد ذلک يف نفس القصيدة قد 
ــل التفعيالت وهذا يرتبط عنده بالثورة  ــطرين حبيث تتداخ يلجأ إيل التدوير ومزج الش
واهلدوء فحني يثور به کان قلبه يأيت الشطر الشعري وحني يهدأ يعود البيت شطرين کما 

کان عليه حاله أوال. کما يف هذا املقطع من قصيدة "السراب":
ــِب ارحتايل ــاِزِح احلبي ــف للن ــاءکي والربح ــم  القس ــاي  وجناح
الدوامي ــتزفات  املس ــطاءوجراحاي  البس ــدات  املقي ــاي  وخط

(حممد عويضة، ١٩٩٣م:  ١٥٦)
أفق الحيد للعني قد ضاق فأمسي والسجن هذا الفضاء سهرت ترقب الصباح وعني 

النجم کلت وما بها إغفاء.» (املصدر نفسه: ١٥٧)

النتيجة
١. توصل الباحث من خالل هذا املقال إلی نتائج يأيت فيما يلي بأه مها: کان ناجی 
من أصحاب املدرسة الرومانسية، وبعد أن تطّرق إيل األدب، التحق جبماعة آبولو وتأثر 

بنزعاتها الرومانسية.
٢. يعترب شاعرنا من رّواد التجديد وأعالم الشعر العريب املعاصر، الذي تأّثر به کثري 

من شعراء العصر احلديث.
٣. إّن "ناجي" جمّدد يف موسيقي الشعر وخياله بل يف األلفاظ واألفکار.

ــيقي بلغ الذورة وقد تأثر مبوسيقاه کثري من شعراء الشرق  ٤. إّن افتنان ناجي املوس
ــاير معانيه وتتلّون بانفعاالته وعواطفه ورقة حنون عند  وإيقاعات ناجي املوسيقية تس

هدوء االنفعال. (عبد اللطيف السحريت، ١٩٤٨م: ٩٨)
٥. موسيقي القافية عند ناجي قصرية النفس تتغري بسرعة کل بيتني أو ثالثة أو أربعة 

وقليال ما يلتزم القافية الواحدة يف قصائده.
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١٦٢ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٢، العدد ٨، شتاء ١٣٩١ش

٦. يشبه شعره باملوشحات األندلسية. استخدم الشاعر األوزان املجزوءة کثريا، کما 
يستخدم املقطعة بدال من البيت.

ــاعد علي إبراز اجلو  ــي اإلکثار من احلروف اليت تس ــعره عل ٧. يعتمد ناجي يف ش
النفسي الذي يالئم فيه اللفظ معناه.
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