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  رؤية نازك المالئكة لقضايا الشعر المعاصر

  الدكتور محمد إحسان النص

  مجمع اللغة العربية بدمشقعضو 

ا ١٩٦٢يف عام  قضايا (م أصدرت الشاعرة العراقية نازك املالئكة كتا
ّ، ونشرته مكتبة النهضة ببغداد، وقد صدرت الكتاب بإهدائه إىل )الشعر املعاصر

  .ًديرا إلميانه باألمة العربية وجهاده يف سبيلهاالرئيس مجال عبد الناصر، تق

وقد كتب مقدمة الكتاب الدكتور عبد اهلادي حمبوبة، زوج نازك، رمحهما 
ا قسمني، القسم األول وقفته على الشعر احلر، . ًاهللا مجيعا وقد جعلت نازك كتا

والقسم الثاين تناولت فيه طائفة من املوضوعات عرضت فيها رؤيتها هلذه 
  .وضوعاتامل

. يشتمل القسم األول على ثالثة أبواب يف كل منها عدد من الفصول
ويف الفصل األول منه حتدثت ). الشعر احلر باعتباره حركة: (عنوان الباب األول

م ١٩٤٧عن بداية الشعر احلر وظروفه، فذكرت أن بداية الشعر احلر كانت عام 
ن الشعر يف أرجاء الوطن ومن العراق انتشر هذا الضرب اجلديد م. يف العراق
  .العريب كافة

ا  ، نظمتها )الكولريا(وأول قصيدة من الشعر احلر نظمتها نازك كان عنوا
َم، وذكرت نازك ظروف ١٩٤٧يف السابع والعشرين من شهر تشرين األول عام 

ا مشاعري حنو «: نظم هذه القصيدة فقالت ّكنت كتبت تلك القصيدة أصور 
ء الكولريا الذي دامهها، وقد حاولت التعبري عن وقع مصر الشقيقة خالل وبا

وقد ساقتين . ّليت جتر عربات املوتى من ضحايا الوباء يف ريف مصراخليل اأرجل 
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وقد أرسلت نازك هذه القصيدة إىل . )١(»ضرورة التعبري إىل اكتشاف الشعر احلر
ا مع تعليق حوهلا) العروبة(جملة    .يف بريوت فنشر

ن نازك أرادت أن تعرب عن شعورها إزاء انتشار وباء الكولريا نرى مما تقدم أ
يف مصر، فوجدت أن الشعر اخلليلي ال يصلح للتعبري عن مشاعرها ألنه يقوم 
على وحدة البيت، وهي تريد أن تصف ما شعرت به يف جمموعة من األبيات، 

 ويأذن ومن هنا خطرت هلا فكرة إجياد وزن جديد من الشعر يغاير الشعر اخلليلي،
ا إىل ابتكار الشعر احلر، ونظمت  ا فكر ّباحلديث املفصل عن قضية بعينها، فهد

ا تلك وفق هذا الشعر   .قصيد

والشعر احلر، يف رؤية نازك، هو الشعر الذي ال يتقيد بأوزان اخلليل 
ا خالية من الوزن، بل اختارت أن  وعروضه، ولكنها يف الواقع مل تنظم قصيد

شعر (ّ، وهلذا أرى أن نطلق على هذا الشعر مسمى )التفعيلة(ج تنظمها على 
ًوحرصا على وحدة اإليقاع يف القصيدة جعلتها جتري على تفعيلة واحدة ). التفعيلة

وهلذا كان البد هلا من النظم على البحور ذات . تتكرر يف مجيع األشطر
ا على وزن حبر اخلبب  وقد ). داركاملت(َالتفعيالت املتساوية، فنظمت قصيد

ا منوذجا من هذه القصيدة نثبته فيما يأيت   :ًأوردت يف كتا

  طلع الفجر

  ِأصغ إىل وقع خطا املاشني

ِيف صمت الفجر، أصغ، انظر ركب الباكني َ  

  عشرة أموات، عشرونا

                                                            
  .٢٣ قضايا الشعر املعاصر ص)١ (
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ِال حتص، أصخ للباكينا ِ ُ  

  امسع صوت الطفل املسكني

  موتى، موتى، ضاع العدد

  ُموتى، موتى، مل يبق غد

   مكان جسد يندبه حمزونيف كل

  ْال حلظة إخالد، ال صمت

  ُّهذا ما فعلت كف املوت

  املوت، املوت، املوت

  تشكو البشرية، تشكو ما يرتكب املوت

ا نشرت يف بريوت ووصلت نسخها إىل بغداد يف  وتذكر نازك أن قصيد
ويف النصف الثاين من الشهر نفسه صدر يف . م١٩٤٧األول من كانون األول سنة 

ّ، ويف هذ الديوان قصيدة حرة )أزهار ذابلة(ّاد ديوان الشاعر بدر شاكر السياب بغد
ا  ً، وقد أوردت منوذجا منها وهو)ُهل كان حبا(َالوزن من حبر الرمل عنوا ََ:  

ّهل يكون احلب أين ّ  
ًبت عبدا للتمين ّ  

  ّأم هو احلب اطراح األمنيات
  والتقاء الثغر بالثغر ونسيان احلياة

  لعني يف العني انتشارواختفاء ا
  كانثيال عاد يفىن يف هدير

  أو كظل يف غدير
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وتذكر نازك أنه مل يصدر تعليق على هاتني القصيدتني إال تعليق جملة 
ا) العروبة(   .وانقضت سنتان مل تنشر فيهما أي قصيدة حرة الوزن. على قصيد

، وفيه طائفة من )شظايا ورماد(م صدر لنازك ديوان ١٩٤٩ويف عام 
ا مبقدمة مسهبة بينت فيها وجه التجديد يف ال ّقصائد احلرة الوزن، وقدمت لديوا ّ

ا عن  ذلك الشعر، واختالفه عن أسلوب القصائد ذات الشطرين، ودواعي إضرا
حماكاة قصائد الشعر اخلليلي، وحتدثت عما كان خيتلج يف نفسها من أحاسيس 

  .ورؤى يف كل من القصائد اليت اشتمل عليها الديوان

يف الشعر كما يف «: ونقتطف من هذه املقدمة املطولة مستهلها، قالت
لسبب هام، . الالقاعدة هي القاعدة الذهبية: احلياة يصح تطبيق عبارة برناردشو

هو أن الشعر وليد أحداث احلياة، وليس للحياة قاعدة معينة تتبعها يف ترتيب 
ا وال تناقض .  أشياؤها وأحاسيسهاّأحداثها، وال مناذج معينة لأللوان اليت تتلون 

: بني هذا الرأي وما يقسم إليه النقاد من مدارس ومذاهب حني يقولون
فهذه كلها ليست قواعد وإمنا .. كالسيكي، رومانتيكي، واقعي، رمزي، سريايل

وقد يرى كثريون معي أن الشعر العريب مل يقف بعد على قدميه بعد . هي أحكام
ًفنحن عموما .  على صدره طيلة القرون املنصرمة املاضيةالرقدة الطويلة اليت جثمت

ما . ّما زلنا أسرى؛ تسرينا القواعد اليت وضعها أسالفنا يف اجلاهلية وصدر اإلسالم
زلنا نلهث يف قصائدنا وجنر عواطفنا املقيدة بسالسل األوزان القدمية، وقرقعة 

  .)١(»األلفاظ امليتة

فهي ترى أن . ليل ولغة الشعر القدميَّوقد بيـنت سبب مفارقتها لطريقة اخل

                                                            
  ).شظايا ورماد( مقدمة ديوان )١ (
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الشاعر أو األديب هو الذي تتطور على يده اللغة، أما النحوي واللغوي فال شأن 
ا النحوي واللغوي عليهما واجب واحد هام، واجب املالحظة . هلما 

  .َُّمن الكتاب والشعراء» املرهفني«واستخالص قواعد عامة من كالم 

ً أقرت أن يف هذا الديوان لونا بسيطا من ويف حديثها عن أوزان الشعر ً ّ
ا إىل ذلك، وانتقدت  ََّاخلروج على القواعد املألوفة، وبيـنت الضرورة اليت أجلأ

َ التزام الشعراء القدامى قافية واحدة – إىل جانب التقيد باألوزان القدمية –
 ألن ُمل تكتسب بعد قوة اإلحياء،«ويف رأيها أن اللغة العربية . يف القصيدة

ا وشعراءها مل  ًيعتادوا استغالل القوى الكامنة وراء األلفاظ استغالال ُّكتا
  .»ًتاما إال حديثا

ّآخر ما أود أن أقوله يف هذه «: وقد ختمت مقدمتها املطولة بقوهلا
ًاملقدمة، أنين أؤمن مبستقبل الشعر العريب إميانا حارا عميقا، أؤمن أنه مندفع بكل  ً

ً مكانا رفيعا يف أدب ّأرائه من قوى ومواهب وإمكانيات، ليتبوما يف صدور شع ً
  .»العامل، وألف حتية لشعراء الغد

ج  ا هذا بعض القصائد اليت قالتها على  ومع أن نازك قد أوردت يف ديوا
ج اخلليل، ولكنها مل تلتزم  ا أوردت إىل جانبها قصائد تسري على  التفعيلة، فإ

  .ةقافية واحدة يف القصيد

ا ) احلرة(ومن قصائدها  وهي ) األفعوان(يف هذا الديوان القصيدة اليت عنوا
  :على تفعيالت البحر املتدارك، ومنها نورد النموذج اآليت

  ْأين أمشي، مللت الدروب
  ْوسئمت املروج

ّوالعدو اخلفي اللجوج ّ  
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  ْمل يزل يقتفي خطوايت، فأين اهلروب
  املمرات والطرق الذاهبات

   كل أفق غريبباألغاين إىل
  ودروب احلياة

  والدهاليز يف ظلمات الدجى احلالكات
  وزوايا النهار اجلديد

ْجبتها كلها، وعدوي اخلفي العنيد ّ ّ ّ  
  صامد كجبال اجلليد
  )١(يف الشمال البعيد

ا مل تتخل يف هذه القصيدة عن القافية، ولكنها مل تلتزم إيرادها  ّويالحظ أ
ا مفرقة فيهاواحدة يف مجيع األشطر، وإمنا ج   .اءت 

ا حول قضايا الشعر املعاصر عن صدى ظهور هذا  وحتدثت نازك يف كتا
ديوان شظايا ورماد  أي –ما كاد هذا الديوان «: اللون اجلديد من الشعر، فقالت

 يظهر حىت قامت له ضجة شديدة يف صحف العراق، وأثريت حوله مناقشات –
ّان كثري من املعلقني ساخطني ساخرين وك. حامية يف األوساط األدبية يف بغداد
غري أن استجابة اجلمهور الكبري كانت حتدث . يتنبؤون للدعوة كلها باخليبة األكيد

  .»يف صمت وخفاء خالل ذلك

وما كادت األشهر العصيبة األوىل من ثورة الصحف واألوساط تنصرم 
ا إىل حىت بدأت قصائد حرة الوزن يكتبها شعراء يافعون من العراق ويبعثو ن 

                                                            
  .٧٧ ديوان شظايا ورماد ص)١ (
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  .ّالصحف، وبدأت الدعوة تنمو وتتسع

ّوذكرت نازك أمساء الشعراء الذين نظموا قصائد حرة الوزن، ومنهم عبد 
املساء (، وشاذل طاقة يف ديوانه )مالئكة وشياطني(الوهاب البيايت يف ديوانه 

وتتالت بعد ذلك الدواوين، ). أساطري(ّ، وبدر شاكر السياب يف ديوانه )األخري
ًت دعوة الشعر احلر تتخذ مظهرا أقوى، حىت راح بعض الشعراء يهجرون وراح

ًأسلوب الشطرين هجرا قاطعا ليستعملوا األسلوب اجلديد ً.  

ا  مث حتدثت نازك عن احملاوالت األوىل لنظم الشعر احلر، فوجدت أ
أحدمها يتعلق بطبيعة احلركات اجلديدة، وثانيهما يتصل بالشعر : تتناول جانبني

ففيما يتصل باجلانب األول رأت نازك أن الشعر احلر قد بدأ حييا . نفسهاحلر 
ًخجال وال مناص من أن حيتوي على فجاجة البداية، وكل حركة جديدة تتعرض 

َّملثل هذه الفجاجة، وهي تتطلب زمنا لتدرك سن النضج أما اجلانب الثاين فهو . ً
وشحات األندلسية، يتصل بالشعر احلر نفسه، فهو شعر جديد خيتلف عن امل

وقد تعرض الشعر احلر ملعارضة كثري من . املعروف يف العراق) البند(وعن شعر 
الشعراء والنقاد يف بادئ األمر، ورأوا أنه نثر عادي ال شعر، وذلك قبل أن 

  .يستحكم نسجه وينتشر

ّوحتذر نازك بعد ذلك من وهم سهولة النظم على األوزان احلرة، فمن 
 هذه األوزان يقع يف مزالق خطرة، إن مل يراع ما يتطلبه قول يتصدى للنظم على

الشعر على هذه األوزان من جهد كبري، ومراعاة للموسيقا، واختيار املوضوعات 
فاحلرية اليت يتومهها بعض الشعراء يف الشعر احلر تؤدي بالشاعر إىل ركاكة . املناسبة

افاة املوسيقية اخلا ذا الشعر، وإطالة األشطر األسلوب وتفاهة املعاين، وا صة 
وقد أخذت على الشعراء الذين قالوا الشعر احلر . إطالة تفسد هذه املوسيقية
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  .)١(تكرار مطلع القصيدة يف خامتتها

ا حذرت من طغيانه على  ومع محاسة نازك للشعر احلر الذي ابتكرته فإ
  .مجيع الشعر املعاصر، ألن أوزانه ال تصلح جلميع املوضوعات

 حتدثت نازك عن اجلذور االجتماعية )٢( الفصل الثاين من هذا القسمويف
. ّفالتجديد حاجة ماسة تفرضه عوامل اجتماعية داخلية وخارجية. حلركة الشعر احلر

تمعات تقف من حماوالت التجديد موقف الريبة والتحفظ، فال تقبل  ولكن ا
م ا. اجلديد إال بعد رفض طويل ومقاومة شديدة م جلؤوا ُّوقد ا ددون بأ لشعراء ا

  .إىل هذا الشعر لسهولته وللتخلص من صعوبة األوزان العربية

ّوتذكر نازك أربعة عوامل اجتماعية أدت إىل ظهور الشعر احلر، وهي 
النـزوع إىل موافقة الواقع، واحلنني إىل االستقالل، والنفـور من النموذج املتكرر، 

  .وإيثار املضمون على الشكل

 يتناول الشعر احلر من الوجهة العروضية، )٣(ب الثاين من الكتابوالبا
فالشعر احلر هو ظاهرة عروضية قبل كل شيء، وهو إىل ذلك أسلوب يف ترتيب 
التفاعيل خيتلف عن أسلوب الشعر اخلليلي، وكذلك خيتلف عن أسلوب 

  .املوشحات والبند

ّرت أن مثة وتدخل نازك بعد ذلك يف تفصيالت عروضية للشعر احلر، وأق
موع والتدوير  ِّمشكالت عروضية يف الشعر احلر تتصل بالزحافات والوتد ا

                                                            
  . وما بعدها٢٥ الكتاب ص )١ (
  . وما بعدها٣٧ الكتاب ص )٢ (
  . وما بعدها٥٠ ص  الكتاب)٣ (
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  .)١(ُّوالتشكيالت اخلماسية والتساعية، وقد شرحت نازك كال من هذه املشكالت

ففي الفصل . الشعر احلر باعتبار أثره: والباب الثالث من الكتاب عنوانه
ف اجلمهور من الشعر احلر وإعراضه األول من هذا الباب حتدثت نازك عن موق
  :عنه، وأرجعت ذلك إىل أسباب ثالثة هي

 العوامل اليت تتصل بطبيعة الشعر احلر واختالفها عن طبيعة أسلوب - ١
  .الشطرين يف احلقبة اليت ظهر فيها الشعر احلر

 العوامل اليت نشأت عن ظروف الشعر العريب يف احلقبة اليت ظهر فيها - ٢
  .الشعر احلر

 عوامل سببها إمهال الشعراء الذين يكتبون الشعر احلر وضعف - ٣
  .ذائقتهم املوسيقية

فالسبب الرئيس يف مقاومة . ّوقد فصلت القول يف كل من هذه العوامل
ًاجلمهور للشعر احلر هو يف كون هذا الشعر خارجا على أسلوب الوزن الذي ألفه 

ومن هذه . ال الشطرينالعرب، والشعر احلر جيري على أسلوب الشطر الواحد 
العوامل ترمجة الشعر الغريب بأسلوب الشطر الواحد، وهو يقوم على حتويل الشعر 

ومن هذه العوامل إمهال الشعراء لدى كتابتهم الشعر احلر يف اتباع قواعده . إىل نثر
  .ويف ارتكاب األخطاء العروضية

اء  مناذج من األخط)٢(وقد أوردت يف الفصل الثاين من هذا الباب
ًالعروضية، ومنها اخللط بني التشكيالت، واخللط بني الوحدات املتساوية شكال، 

                                                            
  . وما بعدها٧٩ الكتاب ص )١ (
  . وما بعدها١٢٠ الكتاب ص)٢ (
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٢٢

  .واخلطأ يف التدوير، والتالعب بالقافية وإمهاهلا

والثاين ) البند(أوهلما : والباب الرابع من الكتاب كسرته نازك على أمرين
ر سابق، ًففي حديثها عن البند الذي كان شائعا يف العراق يف عص. قصيدة النثر

وهو . رأت أنه أقرب أشكال الشعر العريب إىل الشعر احلر، الستناده إىل حبر اهلزج
شعر ال يلتزم أسلوب الشطرين، وإمنا هو مبين على تفعيالت حبر اهلزج، يقصر 
. ًشطره تارة فيكون يف تفعيلتني، ويطول أحيانا فيكون يف ثالث تفعيالت أو أكثر

على أن هذ الضرب من الشعر ما لبث أن .  اخللفةًوقد أوردت منوذجا من بند ابن
  .أدركه اإلمهال

وموقفها . من هذا الباب وقفت نازك عند قصيدة النثر)١(ويف الفصل الثاين
ا يف نظرها ال تعدو أن تكون نثرا موزعا على أشطر ًمنها سليب معارض أل َّ ً تقول . ٌّ

دعة غريبة يف السنوات نان بشاعت يف اجلو األديب يف لب«: يف مستهل هذا الفصل
ا نثرا طبيعيا مثل  ًالعشر املاضية، فأصبحت بعض املطابع تصدر كتبا تضم بني دفا ّ ُّ ً

ا تكتب على أغلفتها كلمة  ويفتح القارئ تلك الكتب، ) شعر(أي نثر آخر، غري أ
 ًمتومها أنه سيجد فيها قصائد مثل القصائد، فيها الوزن واإليقاع والقافية، غري أنه ال
ًجيد من ذلك شيئا، وإمنا يطالعه يف الكتاب نثر اعتيادي مما يقرأ يف كتب النثر، 

  .وسرعان ما يالحظ أن الكتاب خلو من أي أثر للشعر

واحلقيقة اليت يعرفها املختصون واملتتبعون أن طائفة من أدباء لبنان يدعون 
 الركيكة الفارغة من هذه الدعوة) شعر(ّوقد تبنت جملة . ًاليوم إىل تسمية النثر شعرا

ًاملعىن وأحدثت حوهلا ضجيجا مستمرا مل تكن فيه صلة لألدب العريب وال للغة  ً

                                                            
  . وما بعدها١٨٢ الكتاب ص)١ (
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٢٣

  .»العربية وال لألمة العربية نفسها
ًوقد وجهت نازك نقدا عنيفا للشاعر حممد املاغوط، رمحه اهللا، فرأت أن  ً ّ

قصيدة (شعره نثر اعتيادي ال أثر فيه للوزن أو القافية؛ ومحلت على أصحاب 
م يريدون القضاء على الشعر مبعناه األصيل) النثر   .ورأت أ

ًوترى نازك أن مثة كتابا كبارا كتبوا  ً ، ومنهم مصطفى صادق )النثر الشعري(ُّ
وأروع مثال هلذا النثر هو القرآن الكرمي، ألن فيه . الرافعي وجربان خليل جربان

ًاختيارا ربة وألفاظ خمتارة ّكل ما يف الشعر من إحيائية وخيال وثاب وصور مع«
  .)١(»ًمعجزا

الوجهة اللغوية والوجهة : وقد ناقشت نازك أنصار قصيدة النثر من وجهتني
ًفقد تساوى لدى أصحاب قصيدة النثر الشعر والنثر، وهذا باطل لغويا. النقدية ُ ِ .

ومن الوجهة النقدية رأت أن اعتماد هؤالء على املضمون وحده، وعدم االحتفال 
  .ًزن خيالف تعريف الشعر الذي جيعل الوزن شرطا من شروطهبالو

واحلقيقة . وقد أطالت نازك يف نقدها لقصيدة النثر، وهي عندها، نثر ال شعر
ًمل تكن لبنانية صرفا، ) شعر(اليت عرفها الواقفون على بواطن األمور، أن نشأة جملة 
  .ّبل كانت موجهة من جهة أجنبية، وهي اليت مولتها

ً فإنين أرى شعراء كبارا، من ذوي املوهبة الشعرية األصيلة، رأوا أن ومع ذلك
، )٢(جرباقصيدة النثر هي مستقبل الشعر العريب، ومن هؤالء جربا إبراهيم 

                                                            
  .١٨٧ الكتاب ص)١ (
  .١٥ انظر جملة شعر، العدد )٢ (
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  .)٢(، ونزار قباين)١(وأدونيس
على أنه مما يؤسف له أن ظهور قصيدة النثر أتاح ملن ال ميلكون موهبة 

) شعرية(ى هذا النهج ولكنها خالية من أي شعرية أصيلة أن ينشروا قصائد عل
ُحقيقية، فهي كالم مرصوف ال معىن له، وليس فيه أي صورة فنية تنبئ عن ذائقة 

وهكذا أصبح لدينا آالف من الشعراء يف األقطار العربية ينظمون . فنية حقيقية
ّوقلما ختلو ). أنا شاعر(ّقصائد النثر، وغايتهم أن يعلق على صدورهم الفتة 

وإليكم . يدة أو جملة من هذا الشعر، وهو أدىن إىل اللغو منه إىل الشعر احلقجر
  :ًمنوذجا من هذا الشعر
  نسي كل أبيه

  ُّوكل أمه
  نسي بعض شقائه وأشقائه

  أيها الشقي
  تعبث هنا، حيث تتكرر املراثي

  ثوب أجرد وأم خضراء
القسم و. هذه خالصة القسم األول من كتاب نازك، وقد جعلته أربعة أبواب

هيكل (ويف الفصل األول منه حتدثت عن . )٣()فن الشعر(الثاين منه عنوانه 
ا ترفض التمييز بني )القصيدة ، فهما شيء )الصورة(و ) املضمون(، مع إقرارها أ

 اضطرت أن تنظر يف عناصر القصيدة، وهي – لضرورة الدراسة –واحد، ولكنها 
                                                            

  .ألدونيس) زمن الشعر( انظر مقدمة كتاب )١ (
  .١١٦لنزار قباين ص) ماهو الشعر( انظر كتاب )٢ (
  .ا بعدها وم١٩٧ الكتاب ص)٣ (
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. صرية عند كل من هذين العنصريناملوضوع، واهليكل، وقد وقفت وقفة ق: عندها
ال شأن له يف القصيدة ، فهو عنصر ثانوي من عناصرها، ) املوضوع(فهي ترى أن 

ومن املمكن أن . ّفهو أشبه بطينة يف يد حنات، يستطيع أن يصنع منها ما يشاء
ُيصاغ من موضوع واحد عشرات من القصائد، فال دخل للموضوع يف تكوين 

  .القصيدة
 يغدو هاما حينما خيتاره الشاعر لبناء القصيدة عليه، شريطة ولكن املوضوع

ًأن يكون واضحا، خالفا للموضوعات اليت تدور حوهلا بعض القصائد، فال خيرج  ً
القارئ منها بطائل، وال ينبغي أن يكون للقصيدة موضوعات تتناول جوانب 

  .واسعة ال حدود هلا من األفكار والتصورات

، ووظيفته أن جيعل )١ ()اهليكل(ة، يف رأي نازك فهو أما أهم عناصر القصيد
من القصيدة وحدة منسجمة، وأي هيكل ينبغي أن يشتمل على عناصر أربعة 

ذه . التماسك، والصالبة، والكفاءة، والتعادل: هي وتشرح نازك ماتقصده 
  .العناصر األربعة

متوازنة فالتماسك تريد به أن تكون النسب بني القيم العاطفية والفكرية 
ا  ًمتناسقة، واملراد بالصالبة أن يكون اهليكل متميزا عن التفاصيل اليت يأيت 

َوتعين بالكفاءة احتواء اهليكل على . الشاعر للتكوين العاطفي والتمثيل الفكري
ّكل ما حيتاج إليه لتكوين وحدة كاملة تتضمن يف داخلها تفاصيلها الضرورية 

. دة إىل معلومات خارجية تساعده على الفهمكافة، دون أن حيتاج قارئ القصي
أوهلما لغة القصيدة، فهي عنصر أساسي يف كفاءة : والكفاءة تقوم على أمرين

                                                            
  . وما بعدها٢٠١ الكتاب ص)١ (
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اهليكل، وثانيهما أن تكون الصور يف القصيدة من استعارات وتشبيهات وغريمها 
  .واضحة يف نطاق القصيدة

يكل، وقيام نسبة أما التعادل فرتيد به حصول التوازن بني خمتلف عناصر اهل
  .منطقية بني النقطة العليا فيه والنقطة اخلتامية
اهليكل املسطح، واهليكل اهلرمي، : وقد جعلت نازك اهليكل ثالثة أضرب

  .واهليكل الذهين
 هو الذي خيلو من احلركة والزمن، ومن ذلك أن يصف فالهيكل المسطح

. ف متثال أو سفينة أو بركةًالشاعر منظرا خارجيا وما يرتكه من أثر يف نفسه، كوص
ا احلركة فيسد  ّفهذا اهليكل خلو من احلركة، والشاعر يلجأ إىل أساليب خيلق 

ََّوقد مثـلت . الفراغ، وذلك باستعمال الصور والتشبيهات والتعبري عن العواطف
ا  ، ومنها )أنت يل(من ديوانه ) ُشباك(ُنازك هلذا اهليكل بقصيدة لنـزار قباين عنوا

  :قوله
ِحييت ياشباكها امللفوف بالبنفسج ّ ُّ ُ 
ِأصبحت ديرا للشحارير ومأوى العوسج ً 
ُلسورك الرحيم أسراب السنونو تلتجي ِ 
ــــــــــأرج ــــــــــسحاب غــــــــــضة الت ــــــــــى ال ــــــــــة عل ّياجن ّ ّ 

ّفنـزار يصف هنا شيئا جامدا هو الشباك، وقف أمامه يف حلظة معينة  ُّ ً ً
ا، وإمنا تقف كل صورة ًفوصفه، وتعاقب الصور غري مرتبط ارتباطا عضوي

ًمعزولة عن الصور األخرى، حىت لنستطيع، إذا أردنا، أن نقدم بيتا على بيت، 
ويف رأي نازك كل قصيدة . واهليكل املسطح ال يتيح فرصة لقصيدة طويلة

جيدة البد أن حتتوي على عنصر احلركة، على صورة من الصور، وإال كانت 
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  .رديئة
ُنح فيه الشاعر األشياء بعدها الرابع، وهو  هو الذي مي:والهيكل الهرمي َ ُ

ًفبدال من أن توصف األشياء وهي ساكنة ذات ثالثة أبعاد، يصف . احلركة
فالقصائد اهلرمية البد أن . الشاعر األشياء متحركة، متغرية، مؤثرة فيما حوهلا

  ).حادثة(أو ) ًفعال(تتضمن 
ليايل ( طه من ديوانه ومن مناذج هذا اهليكل أوردت نازك قصيدة لعلي حممود

ا ) ّاملالح التائه فالشاعر يف هذه القصيدة ميضي كل صبح ليصطاد ). التمثال(عنوا
والشاعر هنا . غرائب الرب والبحر، ويعود يف املساء ليلقي صيده على قدمي متثاله

ًيصعد إىل النجوم ويهبط إىل أعماق البحر، وجيوب الرباري وعصور التاريخ، حبثا 
ا متثاله اجلميلّعن احللي   :ومن القصيدة قوله. ّ اليت يريد أن يتوج 

  أيها التمثال، هأنذا جئت ألقاك
  يف السكون العميق

  ًحامال من غرائب الرب والبحر
  ومن كل حمدث وعريق

  ًذاك صيدي الذي أعود به ليال
  وأمضي إليه عند الشروق

  . املميزةوقد أطالت نازك يف حتليل هذه القصيدة وبيان عناصرها الفنية
َ يصور فيه الشاعر عنصر احلركة يف أسلوب هو الذي :والهيكل الذهني ّ

ًفكري، ففي حني تستغرق احلركة زمنا يف اهليكل اهلرمي، جند احلركة هنا ال 
ا بناء هيكل فكري، ال وصف  ا حركة يف الذهن يقصد  تستغرق أي زمن أل

وخري من ميثل . ا باألمثلةوالشاعر هنا يناقش فكرة ويدعمه. ًحدث يستغرق زمنا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨٣( ا

  

٢٨

  .جربان ونعيمة وأبو ماضي: هذا اهليكل شعراء املهجر
أليب ماضي من ديوانه ) العنقاء(وقد اختارت نازك لتمثيل هذا اهليكل قصيدة 

. ويريد أبو ماضي بالعنقاء السعادة، فقد أخذ يبحث عنها لعله جيدها). اجلداول(
د ويف األحالم، فلم جيدها، وأدرك بعد فوات التمسها يف الطبيعة ويف القصور ويف الزه

ا كانت معه طوال الوقت وهو ال يدري   :وفيما يلي منوذج منها. الوقت أ
 أما رأيت الليلة احلالكة   جتلو دجاها الربقة الساطعة
ا لعبتها الضائعة  والطفلة املشرقة الضاحكة   حتز

  فإنين إليك يا برقيت
  وإنين الطفلة يالعبيت

  رحيت أنت ويا دمعيتيا ف
. والفكرة األساسية يف هذه القصيدة أن الشاعر يرى يف حبيبته احلياة كلها

وقد عرب الشاعر عن هذه الفكرة بإدخال حركة ذهنية يف القصيدة، فراح ينقل 
  .ذهن القارئ بني املظاهر املتعددة للفكرة دون أن حيتاج إىل استعمال الزمن

عند نازك أن موضوع القصيدة إما ) البنية (وخالصة القول يف هيكل القصيدة
أن يدور حول منظر ساكن يراه الشاعر يف حلظة معينة فيصفه، وهذا اهليكل يفتقد 

وإما أن . احلركة، وإما أن يدور حول موضوع يتحرك فيه الشاعر من نقطة إىل أخرى
 ًيكون املوضوع ذهنيا يدور حول فكرة خطرت يف بال الشاعر، وال حاجة يف هذا

  .اهليكل إىل الزمن، كموضوع السعادة أو املوت أو احلرية

 تتحدث نازك عن أساليب التكرار يف )١(يف الفصل الثاين من هذا القسم

                                                            
  . وما بعدها٢٣٠ الكتاب ص)١ (
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وظاهرة التكرار عرفها شعرنا القدمي، ولكن الشعراء املعاصرين أكثروا من . الشعر
  .التكرار يف أشعارهم

ر أن يستعمله يف موضعه، وإال والتكرار اجليد يغين املعىن إذا استطاع الشاع
ًكان أسلوبا رديئا والقاعدة يف التكرار اللفظي أن يكون اللفظ املكرر وثيق . ً

وقد كثر يف الشعر املعاصر تكرار كلمة . ًاالتصال باملعىن العام، وإال كان مرفوضا
يف أول كل بيت من جمموعة أبيات متتالية، وال جييد هذا التكرار إال الشعراء أولو 

ًوقد أوردت نازك منوذجا للتكرار اجليد من شعر حممود . ملوهبة الشعرية األصيلةا
  :يقول) أين املفر(، من ديوانه )ُنسيت(حسن إمساعيل جند فيه تكرار لفظ 

  ُونسيت األنسام تنقل يف املـرج صالة  الطيـور للغدران
  ونسيت النجـوم  وهي على األفق نشـيد مبعثر األوزان

   وهو ندمي الشعر والطري واهلوى واألماينونسيت الربيـع،
  ّونسيت اخلريـف، وهو حبنا مات فسجته شيبة األغصان
  ونسيت الظالم وهو أسى األرض وتابوت شجوها احلريان
  ّونسيت األكـواخ، وهي قلوب داميات تلفعت بالدخان
  ونسيت القصـور وهي قبور ضاحكات البلى من البهتان

 وهو كثري يف الشعر اجلاهلي، وال يكثر يف شعرنا وقد يقع التكرار يف العبارة،
ًوقد يكرر الشاعر بيتا كامال يف ختام كل مقطوعة، ومثاله قصيدة . املعاصر ً

  :، ومنها)مهس اجلفون(من ديوان ) الطمأنينة(ميخائيل نعيمة 
 سقف بييت حديد   ركن بييت حجر
 فاعصفي يا رياح   وانتحب يا شجر
 حي يا غيومواسب   واهطلي باملطر
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 واقصفي يا رعود   لست أخشى خطر
 سقف بيتـي حديد   ركن بييت حجر

  ).لست أدري(ًومثاله أيضا قصيدة أيب ماضي اليت يكرر فيها عبارة 
ومن ألوان التكرار تكرار حرف بعينه، ومثاله تكرار كاف التشبيه يف قصيدة 

  :أليب القاسم الشايب، ومنها
 ِعذبة أنت، كالطفولة، كاألحالم   كاللحن، كالصباح اجلديد
 كالسماء  الضحوك، كالليلة القـ   ـمراء، كالورد، كابتسام الوليد

فالتكرار . ًمث عقدت نازك فصال لبيان أصول التكرار بالغيا ودوافعه النفسية
فالتكرار نوع من . هو إحلاح على ناحية هامة يف العبارة، وهو خيضع لقانون التوازن

َِ اللفظية الدقيقة اليت البد للشاعر أن يعيهااهلندسة َ.  
  .والغاية البيانية من التكرار تأكيد الكلمة املكررة أو العبارة

ومن أنواع التكرار تكرار التقسيم، أي تكرار كلمة أو عبارة يف ختام كل مقطوعة 
  .ًوالتكرار قد يكون نامجا عن شعور واع أو عن الالشعور. من القصيدة

*  *  *  

  )١(ب الثاني من القسم الثانيالبا
تمع، والشعر واملوت: تتحدث نازك يف هذا الباب عن أمرين   .الشعر وا

ًالحظت نازك أن الدعوة الجتماعية الشعر أصبحت تيارا جارفا طغى على  ً ِ َ
ًخمتلف وسائل اإلعالم واألندية األدبية، وهي ال ترى بأسا يف أن يعاجل الشعر 

ا : ا تأخذ على هذه الدعوة مجلة من املآخذ، منهاموضوعات اجتماعية، ولكنه أ
                                                            

  . وما بعدها٢٦١ الكتاب ص)١ (



  
  حممد إحسان النص.  د–رؤية نازك املالئكة لقضايا الشعر املعاصر 

  

٣١

) املتهربون من الواقع(و ) األبراج العاجية(تتسلح مبجموعة من التعابري املبهمة مثل 
، واحلماسة املفرطة الجتماعية الشعر تبعدها عن الرصانة )الشعراء الذاتيون(و 

كل القصيدة ويعني هل هلذه الدعوة ختطيط يدل على هي: وتتساءل نازك. الفكرية
على بنائه، أم هي حتديد للموضوع؟ وهذه الدعوة عاجلت كل شيء إال اجلانب 

ا القائمة يوجه إليها . الشعري، فهي مل تتعرض له وهلذا فإن هذه الدعوة يف صور
نقد شديد من النواحي الفنية واإلنسانية والوطنية واجلمالية، فهي ال ترتكز على 

  ).شعرية(أسس فنية 
 الوجهة الفنية حني تلح هذه الدعوة على أن الشعر جيب أن يكون فمن

تم بسائر مقومات القصيدة   .ُاجتماعيا، فهي بذلك تعىن باملوضوع وال 
ومن الوجهة االجتماعية تـنزع هذه الدعوة يف صميمها إىل جتريد الشعر من 

ا حتمل محلة عنيفة على املشاعر الذاتية و االنعزالية واهلرب من العواطف اإلنسانية، أل
ًالواقع، وهي بذلك تتنكر للعواطف الفردية، وال تقيم وزنا هلا، مع أن الشاعر مهما تكن 

تمع يف نفسه وطبيعته فهذه الدعوة ال . درجة انعزاليته ال يستطيع أن ينجو من تأثري ا
  .تستند إىل الواقع، وإمنا تشيد لنفسها دعائم من هواء يف فراغ خيايل

نازك يف نقد هذه الدعوة فتعاجل الناحية الوطنية وترى أن الدعوة وتطيل 
  .االجتماعية تتناسى أن آداب األمم ال تستجيب للدعوات اخلارجية

 عاجلت نازك موقف الشعراء من املوت وبدأت )١(ويف الفصل الثاين من هذا الباب
  :ها، يقولّببيان موقف أيب القاسم الشايب من املوت، فهو عنده جتربة يقدم علي

  جف سحر احلياة يا قليب الباكي

                                                            
  . وما بعدها٢٧٠ الكتاب ص)١ (



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨٣( ا

  

٣٢

ّفهيا جنرب املوت هيا ّّ  
ّوشعر الشايب يف مجلته ينبض باحلزن واألمل وتصوير املوت، كما يف قصيدته 

هول(   ):النيب ا
 مث حتت الصنوبر الناضر احللو
 خــط السيول حفرة رمسي
 وتظل الطيور تلغو على قربي
مس  ويشدو النسيم فوقي 

ّوتظل الصقور متشي حوايل كما كن يف غضارة أمس ّ ّ  
 J. Keatsّوتشبه نازك موقف الشايب مبوقف الشاعر اإلنكليزي جون كيتس

  .وهو الشاعر املفتون باملوت
َومثة شاعر ثالث يقف املوقف عينه من املوت هو حممد اهلمشري، وقد  َ

  :ًأوردت منوذجا من شعره يقول فيه
ًأموت قرير العني فيك منعما   ُرّخيدرين نفح من املرج عاط ّ 
ُّمسارح عيين الربا واملخاصر  ويلحفين هذا البنفسج ولتكن   ّ
 ّوآخر ما أصغي إليه من الصدى   خريرك يفىن وهو يف املوت سائر

شاطئ (وقد بلغ من ولعه بذكر املوت أنه كتب ملحمة كاملة مساها 
  .وت حنو احلياة األخرى، حتدث فيها عن رحلته األوىل بعد امل)األعراف

َومثة شاعر رابع صادق املوت هو الشاعر اإلنكليزي روبرت بروك  َRupert 

Brooke.  
وتتساءل نازك بعد ذلك عن العالقة املمكنة بني هذا الولع الغريب باملوت، 
والوفاة املبكرة هلؤالء الشعراء األربعة، وهي تفسرها حبدة اإلحساس والقدرة على 



  
  حممد إحسان النص.  د–رؤية نازك املالئكة لقضايا الشعر املعاصر 

  

٣٣

  .ف لدى هؤالء الشعراءاالنفعال العني
وعقدت هلذا الباب . )١(والباب الثالث من هذا القسم وقفته نازك على نقد الشعر

  .الناقد العريب واملسؤولية اللغوية: مزالق النقد املعاصر، وثانيهما: فصلني، أوهلما
إحساسه وترى نازك أن النقد األدبي رحلة يبدأ بها األدب العفوي 

ّكتمال منوه، وشعور يفيض باحليوية الناقدة اليت البد هلا بذاته، على أثر نضجه وا
  .وهلذا يوجد األدب قبل وجود النقد. أن تنطلق

ًوقد الحظت نازك يف حديثها عن مزالق النقد املعاصر أن كثريا من النُّقاد 
 عن حياة الشاعر – متأثرين بالدراسات النفسية احلديثة –املعاصرين يتحدثون 
 والبيئية، مع أن اهتمام الناقد ينبغي أن يوجه إىل القصيدة ال وظروفه االجتماعية

ُإىل قائلها، فيعىن ببيان ما فيها من القيم اجلمالية والتعبريية، يف دراسة موضوعية 
  .خالصة يالحظ من خالهلا هيكل القصيدة وأداة التعبري والعاطفة

ها األساس يف ومن هذه املزالق عناية الناقد مبا يف القصيدة من أفكار وجعل
. ُنقده، ومن النقاد من حيكم على القصيدة من خالل اآلراء والنظرات اليت حيملها

  .واألمثل أن يتجرد الناقد من طغيان آرائه لدى تناوله القصيدة

ًومن املزالق أيضا جتزئة القصيدة لدى نقدها والوقوف عند كل بيت من 
ا عوضا عن أن يدرسها كال منسجما ًأبيا ُ ً.  

م فال ميس نقدهم القصيدة إال مسا وم ن النقاد من يعنون بأدائهم وأسلو
  .ًطفيفا، ومنهم من يعنون باملقدمات التارخيية املتصلة مبوضوع القصيدة

                                                            
  . وما بعدها٢٨١ الكتاب ص)١ (



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )١(اجلزء ) ٨٣( ا

  

٣٤

َّ أخذت نازك على طائفة من النـقاد )١(ويف الفصل الثاين من هذا الباب ُ
م إىل مايف القصيدة من أخطاء حنوية و لغوية وغريها، املعاصرين عدم التفا

م بذلك يفرتضون أن من حق أي إنسان أن خيرق القواعد الراسخة، وأن « وكأ
ًيصوغ الكلمات على غري القياس الوارد، وأن يبتدع أمناطا من التعابري الركيكة اليت 

  .)٢(»ختدش السمع املرهف

َتلك هي خالصة نظرات نازك يف الشعر املعاصر، وقد وضحت رؤيتها  ّ
. َُّلشعر، وهي رؤية عميقة شاملة، وقد اليوافقها فيها بعض النـقادلقضايا هذا ا

وحنن نالحظ أن مسالك النقد األديب لدى النُّقاد العرب املعاصرين متباينة تباين 
م النقدية، وبوجه عام نرى أن النقد األديب لدينا مازال متعثـرا يف مسريته،  ًّثقافا

انتظار نشوء مذهب نقدي معاصر مستمد ّوأثر النقاد الغربيني فيه ظاهر، وحنن ب
  .َُّمن تراثنا النقدي من حنو، ومن نظرة النـقاد الغربيني من حنو آخر

                                                            
  . وما بعدها٢٨٩ الكتاب ص)١ (
   .٢٨٩ الكتاب ص)٢ (


