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  ات�إبراهيم�نا�يالتشاؤم�&ي�إبداعيّ 
  

  .منصور�أم/ن�ك���������������������������������������������������������������������������������
  ،�ك$��،�الهند،�قسم�العربية،�جامعة�كاليكوتالدكتوراه�باحث�����������������

  

  التمهيد

�حيا«�م�� ��ي �أزمات �يواجهون �_دباء �من �بعضا �اPتشائم؟...نرى �_ديب �يلد �Wم

اPادية�مثل�نقص�من�_موال�و_نفس،�وبعض�م½�م�يأPون��ي�حيا«�م�_دبية�بنقد�

بمشك[ت�كث$�ة���ذع،�وإذا�نرجع�إvى�حياة�شاعر_ط[ل�إبراهيم�نا�ي�نرى�أنه�مرّ 

�معا، �و_دبية �اPادية �حياته �الذي��ي �التشاؤم �اPقالة �هذه �ب$ن��ومحور نقرأ

�أو�بأن��إبداعياته. �اPمكنة �العوالم �هو�أسوأ �هذا �عاPنا �بأن ̄عتقاد �هو التشاؤم

�الشر. �إvى �تå¡ع�بطبيع±�ا منذ�وجد��نسان�وهو�يعاني�أزمة�الحياة��جميع�_شياء

�فليست�حياة �وسرور�وحزن، �وأمل�ويأس، �وورد�وشوك، �من�خ$��وشر، �ف¸�ا �و���وما �نسان�مشرقة�دائما

 ).١(وتارة�تكوى�كدرة�قائمة�،لتقى�ف¸�ا�الصفحتان،�تارة�تكون�نقية�صافيةتمظلمة�دائما،بل�

 )١٩٥٣-١٨٩٨(�إبراهيم�نا�ي

�كب$�هو� �مصري V�Íشاعر�رومان� ،� �سنة �القاهرة ��ي �من١٨٩٨ولد �تخرج ��م، �الطب�سنة �م.١٩٢٢مدرسة
�الحكومية�اشتعل�بمهنة�الطب�متدرجا��ي�بعض�الوظائفو  أصبح�،�١٩٣٢وPا�تأسست�جماعة�أبولو�سنة�.

أسس�رابطة�_دب�الحديث،�وأصبح��،عضوا�نشيطا�ف¸�ا،�واخت$��وكي[�لها،�وبعد�انفراط�عقد�تلك�الجماعة
� �Wح� �لها ��تو�يرئيسا ��م.١٩٥٣سنة �دواوينه �اPشهورةمن :)� �الغمام �و )١٩٣٤وراء ،)� �القاهرة ،�)١٩٥٠لياvي

�(و  �و )١٩٥٧الطائر�الجريح �شعر�نا�ي، �من �و)١٩٧١(�مختارات ،)� �الكاملة �الشعرية �٢()١٩٩٦_عمال كان�).
إبراهيم�اPصري�وهو�صديق��قول عن�محمد�رضوان��يقول إبراهيم�نا�ي�رقيقا،�صا�ي�القلب،�عذب�الروح،�

�لك�صدر �نا�ي: �يفتح �فكأنما �وتصافحه �عليك، ��Óب �منعشا �نسيما �فتشعر�كأن �نا�ي �بالدكتور ه،�"تلتقي
�روح�وتجلس �حضرة ��ي �وكأنك �نفسه�إليه �وبراءة �قلبه �طهارة �فيأخذك�العجب�من �حديثه �إvى �وتستمع ،

�محياه. �وط[قة �صوته �أصلع��وعذوبة �منكمش�_عضاء، �رج[�هزي[�متوسط�القامة، �ف§�ى �إليه وتحدق
 )٣نه�يتع¿�،�يصمت�وكأنه�غ$��موجود"(يم¤��Vوكأ�مقدمة�الرأس،�ناعس�العين$ن،�مديد�الذقن،

  نا�ي�متشائمام�إبراهي

�_بد �عdى �م½�ا �وأشرف �الحياة �عdى �م½�ا �أطل VWال� �"هو�النافذة �شعره: �عن �نا�ي �الذي�يقول �هو�الهواء ،
وإنما�تشاؤم�خ$��طامح،�Åنه�ليس�مظلما��،وتشاؤم�نا�ي�لم�يكن�تشاؤما�محرقا).�٤(،�هذا�هو�شعري"أتنفسه

مكانه،�إذ�يشرق�_مل�ويV�ùء��ي�كث$��من��بل�هو�كالسحاب�تلمع�فيه�السواد�لكن�للبياض�،خالص�الظ[م
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�وقصيدته. �شعره �تشاؤمه�جوانب �اPعري �وليس �الع[ء �أبي �مذهبا��،كتشاؤم �عنده �التشاؤم �أصبح فقد
بل�يدعو�من�حوله�إvى�إيقاف�ال§¡اوج�والتواvي��،وفلسفة،�فيحرر�نفسه�من�متع�الدنيا�من�طعام�وزواج�وأو�د

�نق�ح��Wتنت¬�Vالحياة�التعيسة. �مرآة�صافيةوPا �قصائد�نا�ي�نرى�أ�ا ف¸�ا�شخصيته�الساذجة�واللينة،�،�رأ
  وطعن�_حداث�اPريرة��ي�قلبه�اللطيف،�وم½�ا�نقد�اPعاصرين�وفقد�_حباء�وضيع�الوظيفة.

  &ي�حياته�التشائمية��تأربعة�عناصر�أثر 

  نقد�من�معاصريه •

الكاتب�مهاراته�ونبوغاته�فيه��عرض�،‘الغمام�وراء’نا�ي�قلمه�بتأليف�ديوان�شامل�باسم�إبراهيم�وPا�تحرك�
�الفكر�وبارع� �ومرتب �التأمل �وعميق �الغزل �وعفيف �الوجدان �وصادق �مرهف�الحس �إنسان �أنه ويصدق

�الصحائف��الخيال. ��ي �رأى �_يام �من �يوم �و�ي �اPهمة، �لبعض�معام[ته �لندن �إvى �سافر�نا�ي �ذلك وبعد
جلود�وتذوب�لها�القلوب،�وهو�نقد�عdى�ديوانه�"وراء�الغمام"�من�ال��يطانية�بعض�_خبار�ال�VWتقشعر���ا�ال

�عبقري �ناقدين �العقاد.�:ن$جهة �طه�حس$ن�وعباس�محمود �حس$ن:�الدكتور �أشعار�حسنة،��كتب�طه "إ�ا
�١(فيأخذها�ال��د�من�جوان�éا"�،ولك½�ا�أشعار�صالونات���تتجمل�عن�تخرج�إvى�الخ[ء محمود�ونقد�عباس�).

وجاء�نقده�أك¿��قسوة�من�نقد�طه�حس$ن��م�من�جريدة�الجهاد،١٩٣٤يونيو�١٢ا�ي��ي�عدد�العقاد�ديوان�ن
وضم½�ا�قصائده�بعد�أن�حورها،�وقال�إن�"أظهر��،فقد�ا«�م�نا�ي�بأنه�سرق�أبياتا�من�شعره�،وأشد�منه�عنفا

قة،�هاتان�وكتب�أيضا�عن�أبياته:�"رقة�ود).�٢(ما�يظهر�من�سمات�هذه�اPجموعة�الضعف�اPريض�والتصنع"
�لنقد�يصيبه�أو� �ع½�ما �وسعه�أن�يتخdى �ولم�يكن��ي �نا�ي، ��ي �الشعرية �العاطفية الحصلتان�نسجت�م½�ما
لصدمة�من�صدمات�الحياة�تخلف�ظنونه،�ولو��اPزاج�اPتمكن��ستطاع�نا�ي�بفطنته�ولطفه�أن�يفرق�ب$ن�

�وأدب�السخط�والقلق" �أدب�الشكوى�والبكاء �قلب. �هبط�عdى �الرقيق�كرصاصة�بندقية،��وهذه� راء نا�ي
  فيقرض�بحزن�ومرارة:

  وتمخضت�عن���صديق"��    "×ي�محنة�وزمان�ضيق�    

�ما�ضيع�من�وقت�وجهد��ي�نظم�الشعر،��،أصاب�نا�ي�بعد�رجوعه�إvى�مصر�كآبة�وحزن�شديد وندم�عdى
دع�الشعر�والفن�ولكن�بعده�أعلن�أنه�سيو �،سيجعله��ي�الذروة�من�قمة�الشعر‘ وراء�الغمام’وكان�يظن�أن�

  والفكر،�فيقول:

  الفكر...........�وداعا�أ�Óا  �وداعا�أ�Óا�الفن............  وداعا�أ�Óا�الشعر..........  

ثم�احتجبت�لف§�ة�من�نظم�الشعر،�ح��Wجاء�طه�حس$ن�بمقالة�أخرى،�ودÙى�ف¸�ا�نا�ي�إvى�تقريض�الشعر�
�إبر �بكلمات�ذكية�و×ي: �Åني�قدرت�أن�"إن�Vjلم�أحزن�ح$ن�رأيت�الدكتور �يعلن�زهده��ي�الشعر، اهيم�نا�ي

فسيعود�إvى�الشعر�إن�راضيا�وإن�كارها،�سواء�ألححت�عليه��ي�النقد�أو��،الدكتور�نا�ي�إن�كان�شاعرا�حقا
  .رفقت�به،�وإن�لم�يكن�شاعرا�فليس�عdى�الشعر�من�يأس��ي�أن�ينصرف�عنه�ويزهد�فيه"

  الحبيبة�ا�فقودة •

حدى�قريباته�تماثله��ي�العمر�وتعاهدا�عdى�أن�اهيأ�القدر�لنا�ي��مصطفى�اPا�ي:�ويقول�الشاعر�الكب$��محمد
وظل�هو��وصل�إvى�مرحلة�الدراسة��ي�مدرسة�الطب�تزوجت�غ$�ه،�يكون�أحدهما�ل�خر��ي�حياة�سعيدة،�وPا
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لفتاة��ال�VW،�وأقر�النقاد�أن�ناجيا�هزيم��ي�حياته�الزوجية،�Åنه�فشل��ي�هذا�الحب�مع�ا)١(عdى�حبه�العفيف
  .�يطاردها�نا�ي�بعواطفه�الحارة�ودموعه�الجارية�ح$ن�تزوجت�تلك�الفتاة�من�سواه،�فيتشاؤم�بالحب�والهوى 

  أو�كالشراب�السميم،�وهتف:�وصار�العالم�أمام�عينيه�كالدخان�الكثيف

    �Vءصار�مرا��ي�فمV�Þبعد�ما�أصبحت�بالدنيا�عليما�  "�كل�  

    )٢(لطفل�والجهل�القديما"ويعيد�ا    آه�من�يأخذ�عمري�كله�    

  عودة�إ¦ى�أطNل�#حباء •

�وأحبابهإ�،‘العودة’ �ي �دار�محبوبته �إvى �عاد �ف¸�ا�،ن�الشاعر�حينما ���حياة �جامدة �هامدة وبدأت��،وجدها
�ببيت$ن �والناس��،قصيدته �بالكعبة�اPشرفة �حيث�ش�éها �لدار�محبوبته �تشب¸�ه �للحد��ي �غلو�ومجاوزة ف¸�ما

  :يطوفون�حولها،و�Óتف

  �ي�جمود�مثلما�تلقى�الجديد�    "دار�أح[مي�وح�Vþلقيتنــا�    

  يضحك�النور�إلينا�من�بعيد"    أنكرتنا�و×ي�كانت�إن�رأتنا�    

�كان� �طاPا VWال� �محبوبته �جوان�éا �ب$ن �كانت�تضم �وأيام �الجامدة، �دار�محبوبته �لحال �مقارنته ون[حظ�هنا
ي�هذه�اPقارنة�انط[ق�لشرارة�الحزن�والكآبة��ي�سائر�أبيات�يزروها�يرتاد�بي±�ا،�حيث�كان�النور�يشع�م½�ا،�و�

  القصيدة�،�حيث�قال�بعدها:

  وأنا�أهتف�:�يا�قلب�أتئـد  "رفرف�القلب�بجن�Vþكالذبيــح�

  لم�عدنا�؟�ليت�أنا�لم�نعد"�  فيجيب�الدمع�واPا÷��Vالجريح    

�ذبيح �الجريح�،والدمع�يجيبه�،القلب�يرفرف�كأنه V�÷اPوكذلك�ا،�� �ومدى�تغلغل�وكلها �باÅلم، ألفاظ�تو�ي
�V�÷ي،�هو�معجم�ألم�ودمع،�وما�الحزن��ي�نفس�الشاعر�،�ومن�هنا�سن[حظ�أن�اPعجم�الشعري�ßبراهيم�نا
�ويستمر�الشاعر�بوجه� �وكآبة، �من�حزن �يحس�الشاعر�به �ما �وألفاظ�تعكس�مدى �كالذبيح، �وقلب جريح،

  الحزين�الكئيب،�فيقول�:

ــــ$ن�وألم�  الغـــرام�أو�لم�نطــو��؟"لم�عدنا       وفرغنا�من�حنـ

ــــ[م�     ــــ   وان±�ينا�لـفراغ�كالـــــعدم؟    ورضينا�بسكون�وسـ

ـــر�إذا�طار_لـــيف       �يرى� خر�مع��jللهناء    أ�Óا�الوكـ

  نائحات�كرياح�الصراء"  ويرى�_يام�صفرا�كالخريف    

  فقدان�الوظيفة�&ي�¶]اية�العمر •

�العنيفلم��،و�ي�حياته�_خ$�ة �يواجه�ا«�امات�من�الحاسدين�والحاقدين،��،يدعه�العالم�من�إمساكه �Wح
�من�منصب�اPدير�إvى� �الهبوط�به �ونجحت�الحاسدين��ي �الشعر�و_دب، �الطب�إvى �منصرف�عن �أنه مثل

  وقال:اPنصب�اPراقب،�ثم�ما�لبث�أن�انت¬��_مر�إvى�إخراجه�من�وظيفته�وهو��ي�حواvي�الثانية�والخمس$ن.�

  "�يا�ويلتا�عمري�الباÐي  

  هذا�سواد�تحت�احداÐي�  
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  �"Vþ١(هذا�بياض�الشيب�وأعج(  

�إ��من�خ[ل�السواد �الوجود �اPتشائم���يرى�إvى �الناس�إ��من�خ[ل�الغيوم��،إبراهيم�نا�ي و��ينظر�إvى
�الدنيا �ويصور �العنكبوت، �كخيوط �واهية �تبدوا �إ��_كاذيب �عينيه �أمام �الدنيا �ليست كضحكة��السود،

  ساخرة�وأ�ا�أكذوبة�تخدع�الناس.

  ثبت�ا�راجع

 .دار�اPعارفالقاهرة:�،�٧ط�دراسات��ي�الشعرالعربي�اPعاصر�،�شوÐي�ضيف،� .1

 ،�دار�الشروق.٢�،�٢٠٠٩ط��،حمدي�السكوت��قاموس�_دب�العربي�الحديث، .٢

 .القاهرة-دار�الكتاب�العربي،�دمشق،�١�،٢٠٠٤ط�محمد�رضوان�،شاعر�_ط[ل:�إبراهيم�نا�ي .٣

  لس�الوط�Vjللثقافة�والفنون�وال§�اث.�ج،�ا١Pط�،إبراهيم�نا�ي�_عمال�الشعرية�اPختارة،�حسن�توفيق .٤

 ،دار�الشرق.١�،٢٠٠٣ط�،موسوعة�نساء�ورجال�من�مصر،�P£ي�اPعطي .٥
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